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A KIJEVI PU6Z



1. FEJEZET

A,,h5okc r szak" szdzadai

A Kijevi Rusz fenndll6sdnak ideje alatt sokat vdltozott, ugyandgy, mint Eu-
r6pa, amelynek ,,keleti vdgeit" alkotta. A I0. szdzadi Eur6pa sziimos kisebb-
nagyobb egys6gb6l (kirdlys6g, fejedelems6g, hercegs6g stb.) dllt, birodalom-
nak egyedi.il Bizdncot lehetett nevezni a kontinens d6lkeleti ftszln. A 10.
szilzadnak a korabeli rendet megvilltoztatd nagy 6talakul6sa az Ott6k biro-
dalomszervezdse volt. I. Ott6, aki 962-ben n6met-r6mai csdszdrrd koron6z-
tattamagdt,6vekig ktizddtt az6ft,hogy elismertesse Bizlnccal cs6sz6ri rang-
j6t a kereszt6ny vil6g ,,barbdr" fel6ben. Az elismer6st fidnak, II. Ottdnak a
hazassdga hozta meg, aki biz6nci hercegn6t kapott feles6giil. Unok6ja, a
flligbizdnci IIL Ottd a pdpasdggal egytittmfkodve a keresztdny vililghatd-
rainak kiterjesztds6n fdradozott. E tiirekv6seknek kciszijnhet6en v6lt keresz-
t6nny6 Cseh-, Lengyel- 6s Magyarorszdg, ezzel megteremt6dott az a ,,Kiiz-
tes" Eur6pa (Koz6p-Eur6pa), amely a nyugati mintdkat ktivette, de hagyo-
mi{nyai, a kontinens keleti fel6vel tartott kapcsolatai folyt6n a Nyugatt6l
jelent6s elt6reseket mutatott. A ,,Kdztes" Eur6pa orszdgai k6zUl Magyaror-
sz6g nemcsak a Russzal, hanem Bizdnccal is hatdros volt, 6s megmaradtak
a kor6bbi bizanci hitt6rft6s nyomai \s.Ezzelmagyardzhat6, hogy az ortodox
egyhilzhoz val6 viszonydt az 1054. 6vi egyhdzszakad6s egy csap6sra nem
vflltoztatta meg; a szembefordul6s els6 jelei a 12. szazad v6g6t6l mutathat6k
ki. De igaz ez fordftva is: a 11. szdnadban a csdsz6ri udvarba menekiil6
kijevi fejedelem a pdpdhoz is kiildiitt kiiveteket; az ew6pai uralkod6csal6-
dok hi{zasoddsi kdr6be a kijevi nagyfejedelmi csal6d is beletartozott.

Nyugat-Eurdpdnak a Il-12. szdzadon 6tivel6 probl6m6ja az invesztitrtra-
ktizdelem. E k6rd6sben a kdz6p-eur6pai orszdgok ktjvetkezetesen pilpapilrti-
ak, mivel a cs6szdrs6g az Ott6kat kovet6en h6dft6 tervekkel fordult keleti
szomszddai fel6. A Il. szdzad vdgdtll indult a nyugati keresztdnys6g nagy
v6llalkoz6sa, a keresztes h6bonik sorozata. ErreBizilnc - a fenyegetetts6get
egyre ink6bb 1rezve - hadj6ratr6l hadj6ratra mdskdpp reag6lt. A ktiz6p-eu-
r6pai rdgi6 mindebbe mi4r csak a hanyatl6 korszakban, a 13. szilzad elej6n
kapcsol6dott be. III. Ince p6pa pontifik6tus6t6l kezdve a Szentfold megtar-
tds66rt folytatott kiizdelmek mellett helyet kapott az ear6pai pog6nyok (pl.



poroszok a Baltikumban), az eretnekek (bogumilok a Balk6non) 6s a ,,schis-
ntatikusok" (ortodox kereszt6nyek) elleni fell6p6s is.

Eur6pa nyugati fel6ben aI0. szdzadra mdr gazdag 6s sokr6tfi fr6sbelisdg
bontakozott ki,6s kialakult a h6tteret biztosit6 oktat6s is. Az oktat6s a 11.
sz6zad v6g6re eljutott az egyetemi szintig. Eur6pa els6 egyeteme Bologn6-
ban a IL szdzad v6g6t6l, majd a pdrizsi a 12. szdzad kdzep6t6l mriktjddtt,
A I0. szdzad v6gdn megkeresztelkedett orsz6gokban a IL. szLzad fr6sbeli-
s6g6t n6hr{ny oklev6l 6s nyelveml6k reprezent6lja. A lI-12. szdzad fordul6-
j6n szinte egyszerre jott l6tre az udvari tort6netfrds, amely az uralkod6 di-
nasztia (6s szemdlyek) legitimitdsdr6l vallott. A hivatali fr6sbelis6g Magyar-
orsz6gon m6r a L2. szilzad vdgdre megjelent, Kdz6p-Eur6pa tobbi orszdg6-
ban csak a kdvetkez6 fvszdg;adban kezdett bontakozni.

A kezdetek
Oroszorszdg ttirt6net6nek kezdeteit kutatva ugyanazon neh6zs6gekkel 6llunk
szemben, mint amikor bdrmelyik m6s mai orszdg (6llam) tijrt6netdnek korai
szakaszdt vizsg6ljuk. A mai dllapotb6l a mriltban visszafel6 haladva eljutunk
egy olyan ponthoz, ahol k6rd6sess6 vidlik a mai 6s mfltbeli dllapot azonos-
s5ga. Egyrdszt a mai 6s a ktiz6pkori n6pnevek mdskdnt 6rtelmezhet6k, illetve
a mai n6pn6v pl. a mriltban csak egy ttirzs nevdvel azonosithat6 stb. M6s-
fel6l szembetiin6 a tertileti diszkontinuitds: azaz az adott etnikum 6ltal lakott
teriilet 6s a l6trejtitt politikai alakulatok m6s-m6s teriiletet ,,fednek le". Har-
madr6szt a korai politikai szervez6dlsek etnikailag sohasem homogdnek, igy
tdbb mai orsz6g, illetve n6p tartja ugyanazt a tdrtdneti kdpz6dmdnyt saj6t-
jdnak. Mindezen neh6zs6gek ellen6re sem mondhatunk le arr6l, hogy Orosz-
orsz6g tort6net6t ne a megragadhat6 mrilt legrdgebbi nyomaival kezdjtik,
v6gigkfs6rve az etnikai 6s tertileti 6talakuldsok egyes fdzisait.

A mai Oroszorsz6g n6pess6g6nek z<im6t alkot6 oroszok a szl6v ndpcso-
port 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 eg6sz6nek koztjs mdltj6ban tal6lhatjuk meg. K6ts6gte-
len, ebb6l a kdzds mfltb6l sok el6gaz6s megrajzolhat6; ezittal az Oroszor-
sz6g kialakul6sa fel6 mutat6 szfllakat v6lasztottuk ki bel6le.

SZLAVOK. KELETI SZLAVOK
A szli4vok csoportja Kr. u. az els6 |vezred ktizep6n szerepelt el6szor a bi-
zdnci 6s az arub/perzsa ftott forrdsokban. A biz6nci tijrt6netir6k kozil Pro-
kopiosz 6s Theophillaktosz Szirnokattesz a 6-:7. szdzadban ,,Sklabenoi" 6s
,,Antoi" csoportjaikat emliti, akik Theophtilaktosz szerint az avarok szcivet-
s6gesei. Jordanes latin nyelvfi Geticdjilban ugyancsak a 6. szdzadban a szl6-
vok h6rom csoportja szerepel: ,,Sclaveni", ,,Venethi" 6s ,,Antes". Abizdnci
,,Sklabenoi/Sklaboi" formdhoz hasonl6 hangalakot rdgzftett az arab ,,Saqa-
liba" elnevezds.Mindezek ktjziil egyedtil ez ut6bbiak mutatnak hasonl6s6got
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a szl6vok 6nelnevez6s6vel: ,,Slovene". A szdval kapcsolatban gyakran el6ke-
rid,l az a t6ves etimol6gia, amely a ,,Slovene" ndpnevet a mai szl6v nyelvek
mindegyik6ben hasonl6 jelent6ssel bfr6 ,,slava"=,,dics6s6g" sz6val 6s jelen-
t6ssel kapcsolja tissze. Ez a magyarflzat a 18-19. szdaad romantikus szem-
l6let6ben sztiletett 6s lett ndpszeni.

A ,,slow-" sz6gydk eredend6en ttibbjelent6sfi volt. Az egyik jelent6st a
,,slava"=,,dics6s6g" sz6 vitte tovi{bb, a mi4sikat a,,slovo"=,,s26" hangalakban
lelhetjiik fel. A,,slow-" sz6gydkiit m6sodik 6rtelm6ben alkalmazva, az cinel-
nevez6snek egy gyakran felbukkand szeml6let6vel tal6lkozunk. Nevezete-
sen, a saj6t ndpcsoporthoz tartoz6nak tekintette a nyelvszemlllet azt, akinek
a besz6de 6rthet6 volt, ugyanazt a nyelvet haszn6lta. Akit nem drtettek, az
,,nlma" volt, azaz a szl6vok szempontjdb6l ,,nyemec". A nyelvtudomdny
mai 6ll6sa szerint azonban a ,,slow-" sz6gyiik legval6szinfibb etimol6gi6ja
egy harmadik: ,,mocs6r" jelent6sfi sz6, amelyet az ,,-en" eredetjelz1 szuffi-
xummal iisszekapcsolva, ,,mocsarak kdzt lak6" 6rtelmezdst kapunk. A szlS-
vokra alkalmazott m6sik k6t megjeltil6s, a venetek 6s az antok, val6szfnrileg
germ6n kbzvetftdssel keriilt a tiirtdnetir6k munk6iba. Kdzenfekv6, de leegy-
szerrisft6 megold6s lenne, ha a szl6vokra haszndlt h6romfdle korai elnevez6st
a mai szl6v n6pek h6rom csoportj6val (keleti, nyugati, d6li) azonosftan6nk.
E tetszet6s, de felszfnes 6ll6spont ellen sz6l az a ktiriilmdny, hogy a hdrom
szl6v ttjmb elki.ildniildse igen lassri folyamat volt, 6s m6g az ezredfordul6
tdjlkdra sem fejez6d<itt be. Abban sem lehetiink biztosak, hogy az,,antok"
6s a ,,venetek" elnevez6s tdrzseket takar, hiszen a szl6vok kezdetben nyilv6n
csak nemzets6gekbe tijmtirtilve 6ltek. A ttjrzsek - mint mesters6gesen szer-
vezett, politikai alakulatk6nt 6rtelmezhet6 egys6gek - legkordbban csak a
szl6v sz€tv 6ndorl6st me gel6z6en j tittek l6tre.

A szl6vok sz6tv6ndorl6sa az fshazdnak tartott Elba-Dnyepe4 llletve a
Kdrpdtok-Balti-tenger kdzti teriiletrdl a Kr. u. 6-8. szdzadban kovetkezett
be. Nyugaton eljutottak a Cseh-medence 6s a Keleti-Alpok t6rs6g6be, d6li
ir6nyban a Kdrpdt-medenc6n kereszttil a Balk6nra, kelet fel6 pedig eg6szen
a lovas nom6dok uralta teriiletekig. A sz6tvi4ndorl6s viszonylag rdvid id6
alatt tortdnt meg, amit egyediil a ndpszaporulattal magyardzn\ egdszen bizo-
nyosan nem lehet. Rtjvid, de igen l6nyeges informdci6t rdgzitett Theophii-
laktosz Szimokattesz, hogy tudniillik a szldvok az avarok szdvetsdgesei.
Idekapcsolhat6 a j6val k6s6bbi (12. sz6aad eleji) adat is a kijevi Barlang-
kolostorban kdsztilt 6vktinyvb6l (Ebruilt id6k kr6nilcija vagy 6orosz kezd6-
szavaib6l rcividftve: PVL), amely a szl6vok egyik tdrzsdre, a dulebekre vo-
natkozik. A dulebekr6l rigy tudtdk m6g ekkor is, hogy az avarok megsz6-
gyenit6, alantas szolg6latokra k6nyszerftett6k 6ket (pl. 6llatok helyett veltik
htSzattdk szekereiket), 6s elhurcoltdk 6ket, amerre tov6bbvitt az utuk. Ez a
n6hriny adat arra figyelmeztet, hogy a szl6vok sz6tv6ndorl6s6t a n6pv6ndor-
l6s hull6maival dsszeftigg6sben kell l6tnunk. A lovas nomddok, akik dszakon
az erd6s sztyepp z6ndj6ra is kiterjesztett6k hatalmukat, uralmuk al6 hajtott6k
a szl6vokat, legal6bbis azon csoportjaikat, akik a kozeliikben €ltek. Ezt a
fiildmfivel6ssel foglalkoz6 n6pess6get katonai seg6dn6pk6nt nem tudt6k al-



kalmazni, fgy helyiik csak a szolg6k sordban lehetett. Eredeti lak6helyiikr6l
a hunok, majd az avarok vdndorl6sai mozdftotti{k el a szldvokat. A hun 6s
az avar birodalom felboml6sa utdn az elhurcoltak 6s lesz6rmazottaik m6r
nem tdrtek vissza kordbbi lak6helyiikre, hanem az rij helyen tal6lt lakoss6g-
gal keveredve 6ltek tov6bb. A mds-m6s csoportokkal val6 egyiitt6l6s hozz6-
j6rult a szl6vok kdzotti differenci6l6d6s megindul6s6hoz is. A kdnyszer sziil-
te dttelepftesek mellett szi4molhatunk spontdn n6pmozg6ssal is, els6sorban
pl. a Kdrpdtokt6l 6szaha, abban a z6ndban, ahov6 a n6pv6ndorl6s hull6mai
nem vagy csak kcjzvetve jutottak el. A szl6vok elmozdul6s6t eldsegitette az
a vdkuum is, ami a Nyugatr6mai Birodalom sz6thull6sa 6s a germ6n n6pek
nyugati inv 6zi6ja kovetkeztdben e t6rs6gben keletkezett.

Ami a keleti szldvokat illeti: az 6shazdnak tartott lak6helyr6l szint6n a 6-:7 .
szdnad trijr{n indultak el. A v6ndorl6s sponti{n m6don 6s kisebb csoportokban
tortdnhetett. Lassan vett6k birtokba a ftildmriveldsre alkalmas r6szeket, ahol az
fj leteleped6si pontok nem alkottak tisszefiigg6 etnikai rertiletet. A pripjaty
foly6t6l (a Dnyeper jobb oldali mell6kfoly6ja) 6szakra csak a 8. szdzad sor6n
jutottak el. srirfibb telepeik a Dnyeper kdz6ps6 foly6sa, a Deszna ds a szejm
foly6k kcirny6k6n, azaz a Rusz k6s6bbi ktizponti teriiletein jdttek l6tre.

M6s csoportjaik a Nyugati-Bug fel6, Pszkov-Novgorod kiirny6kdre csak
a I0. szdaadban keriiltek el. Az 6si szldv t6mbb6l ez egy m6sik ir6nyri
,,vdndonit" volt, 6s a Kijev ktirny6k6re irdnyul6 n6pmozg6st6l fiiggetleniil,
mds ritvonalon 6s id6pontban tdrtdnt. A keleti 6s 6szakkeleti ir6nyba elmoz-
dul6 csoportok koztitt eg6szen az illamszervezdsig nem jott l6tre szorosabb
kapcsolat. A migr6ci6 fuilnydt 6s iitem6t megrajzolni nagyon nehdz, j6szer€-
vel csak a k6s6bbr6l fennmaradt helyn6vi anyag alapj6n lehet: a keleti szldv
tipusri n6vad6sb6l, illetve az ismdtl6d6 helynevekb6l, valamint a r6g6szeti
lel6helyek anyagdb6l.

A r1gdszeti adatok tanrisdga szerint a kis ldtszdmri - ndhdny csal6db6l
6116 - csoportok a foly6k ktizel6ben, egy-egy szigetszerfi k6pz6dm6nyen
telepedtek le. A d6li r6gi6ban fcildbe m6lyftett, 6szakon pedig f6b6l k6sztilt,
felmen6 fali hdzakat 6pftettek. A telepiil6s vddelm6t a kivdlasztott helyszfn
biztositotta. A Kelet-eur6pai-sfks6g szl6v telepeinek n6veked6s6t nem ma-
gyardzhatjuk olyan t6nyez6kkel, mint pl. nyugaton a germiinok elmozdul6-
s6val keletkezett ,,fir". Itt eleve gy6rebb volt a lakoss6g, kisebb volt a n6p-
sfirfis6g, az tij telepesek 6rkez6se eleinte nem okozhatott konfliktusokat. A
folydk ment6n 616, fiildet mrivel6 szl6v lakossdg e t6rs6gben a balti 6s finn-
ugor n6pek egyes csoportjait tal6lta, de ezek nem alkottak szorosan zrirt,
tisszefiigg6 etnikai t6mbijt. Eltdr6, jobb6ra hal6sz-vad6sz 6lerm6djuk csok-
kentette - de nem zdrtaki - a konfliktus lehet6sdgdt. Kiil6n6ll6 csoporrjaik
megmaradtak eg6,szen a 12. szdzadig. A balti 6s a szl6v etnikum egymds
mellett 6rdsdr6l tanriskod6 nyelvi nyomok mdig hat6an fellelhet6k, 6s ez a
t6ny dnmagdban arra figyelmeztet, hogy hosszabb iddt kellett eltdlteniiik
egymds szomsz6dsdgdban. M6s volt a viszony a d6li szomsz6dsdgban 616
lovas nom6d sztyeppi n6pekkel. veltik szemben v6dekezni k6nyszeriiltek.
Nem v6letlen, hogy a legkor6bbi meger6sftett szldv telepeket a szl6v lak6-
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Radimicsek
vjaticsok 6s'
szeverj anok

tertilet d6li s6vja ment6n tal6ljuk. A lovas nom6d n6pek koztil a kazdtrok,
rdvid ideig a magyarok is ad6ztatt6k a fdldmfivel6 szl6vokat.

A 7-10. szinad ktjzdtti id6ben - igaz, csak k6s6bbi forr6sok alapjdn -
m6r lehets6ges a keleti szl6v tijmbtjn beliil differenci6lni. A keleti szl6vok
egyes csoportjaira 6rtend6 megki.iliinbiiztet6 neveket 6ltal6ban tijrzsnevek-
nek tartji{k. Egyedi esetkdnt el6fordult, hogy kiiliin-kiiltin tdrzssziivetsdgek-
nek aposztrofillt4k 6ket. Figyelembe v6ve a telepiil6srendszert, a letelepedds
m6dj6t, valamint azt a koriilm6nyt, hogy a 9-L0. szdnadban a kordbban
elsz6rt telepek a v6delem megszervez6se miatt voltak k6nytelenek csopor-
tokba szervez6dni, a tdrzssziivets6g meghatdrozds k6ptelens6gnek tfinik. A
torzsnevek ktiziil tdbb helyn6vi eredetfi: a foly6kr6l nyert elnevez6s a ko-
r6bbi (pl. buzsanok), a telepiil6sr6l (p1. polocsanok) a kdsdbbi. A12. szdzad
elej6r6l sz6rmaz6 kr6nika (PVL) a ktivetkez6 ttjrzsneveket ismeri: poljanok,
szeverjanok, ulicsok, tivercek, drevljanok, dregovicsok, krivicsek, radimi-
csek, szlov6nek, feh6r horv6tok. Kijev ktirnyEkEt apoljanok (,,mezei lak6k")
laktAk, neviiket a nyugati szl6v polan ttirzshiiz hasonl6 m6don lak6helyiikr6l
szereztdk. A poljanokt6l dszakkeletre, a Deszna foly6 ment6n laktak a sze-
verjanok (,,6szakiak"), mik6nt erre nevtik is utal. A Novgorod kiirny6ki szlo-
vin tdrzs neve m6s szl6vok lakta teri.ileten (pl. a Balkdnon) ugyancsak
,,visszakdszdn", jelzi a krizos eredetet. Fontos kdrtilmdny, hogy e torzs olyan
nevet visel, amely kds6bb a szldvok dsszefoglal6 elnevez6se lett. Ugy v6l-
jiik, ebben az lszaki r6gi6ban val6ban az is lehetett: a helyben 616 balti 6s
finnugor etnikai csoportoktdl 6s a k6s6bb megjelen6 normannokt6l ktiltin-
biiztette meg 6ket. A felsoroltakon kfviil ismerjiik m6g a buzsanok (,,Bug
ment6n lak6k") 6s a volinyanok (,,Yolhinia lak6i") elnevez6seket, valamint
a t6liik keletebbre lak6 fehdr horvdtokat.
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A PVL felsorol6sa azt sugallja, hogy e tcirzsek mind egyidejfileg llteztek.
M6s forrdsokkal (pl. Btborbansziileteu Konstantin munk6ja a I0. szdzad
k6zep&61, illetve a n6vtelen Bajor Geogrdfus a 9. sziaad mdsodik fel6b6l)
dsszevetve, illetve a PVL-ben az emlft6sek gyakoris6g6t figyelembe v6ve
stilyozni lehet, hogy milyen sorrendben jelentek meg az egyes ttirzsek, 6s
milyen szerepet j6tszottak. A buzsanok pl. a legkor6bban szerepl6 tdrzsek
egyike, nijuk alkalmaztdk k€s6bb a volinyanok nevet. A kdt sz6hasznillat
,,v6ltja" egym6st, az ut6bbi n6v m6sodlagos k6pz6dm6ny. T6liik, illetve a
feh6r horv6tokt6l d6lkeletre €16 tivercekrdl 6s ulicsokr6l tijbben illlitjdk,
hogy csak n6mi fenntart6ssal lehet 6ket a szl6vok ktjz6 sorolni, mivel a
sztyeppi n6pek szomsz6dsdgdban 6ltek, a helyben marad6, illetve leszakad6
nom6d csoportokkal keveredtek: etnikailag vegyes dsszet6telfi n6pess6gg6
v6ltak. Az lszakabbra elhelyezked6 ttirzsek eset6ben vitatott pl. a polocsa-
nok l6te. A polocsanok neviiket Polockr1l, a telepiil6sr6l nyert6k, meglehet,
a tijrzsn6v egy k6s6bbi 6llapot visszavetft6se csupdn. A dregovicsok, krivi-
csek, radimicsek 6s vjaticsok az eredeti szl6v ,,kdzpontb6l" az elv6ndorl6s-
nak egy ktilitn ftjdt v6laszt6 csoportb6l alakultak ki, de differenci6l6d6suk
sorrendje m6g nem tisztdz6dott A Kijev ktirny6ki poljan 6s szeverjan cso-
porttal 6k is k6s6bb, az flllamszervez€s sordn keri.iltek kapcsolatba. A keleti
szl6v ttirzsek el6fordulilsa az irott forr6sokban nem egyenletes. Meglep6,
hogy az 6llamszervez6sben kulcsszerepet jdtsz6 poljanokr6l sem Bfborban-
sziiletett Konstantin, sem a Bajor Geogr6fus nem sz6l. A PVL tdrtdnetfr6ja
- feltehet6leg retrospektiv m6don, a 11. szdzad vdgi 6llapotb6l kiindulva -
akezdetkezdetln is fontos szerepet tulajdonftott nekik. Mindenesetre a ke-
leti szl6v frdsbelis6g nyomi{n dllithatjuk, hogy a tdrzsneveket a 12. szdnad
elejdn m6g ismert6k, de a torzsek €vszazadokkal kordbbi szereplt m6r m6s
dimenzi6kban ilbrdzoltak. A 12. szdzad folyam6n a tcirzsnevek jelent6s6gii-
ket vesztettdk, 6s kikeri.iltek a sz6haszndlatb6l. Szerepiiket fitvette a telepi.i-
l6st alapul vev6 n6vadds: pl. kijeviek, szmolenszkiek, halicsiak stb.

A keleti szl6vok megtelepeddse a 10. szdzadban a Dvina 6s a Volga fels6
foly6srin6l nem terjedt 6szakabbra. A kisebb szl6v csoportok nem lakatlan
terilletre €rkeztek, hiszen azdszakirdgi6ban, azUr6lt6l a Baltikumig kisebb-
nagyobb finnugor eredetfi n6pek 6ltek, akik a finnugor n6pcsoport finn 696-
hoz tartoztak, 6s ezt a r6gi6t Kr. sztletdse ktiriili id6 6ta lakt6k. Ilyenek
voltak pl. a merjdk 6s a muromdk, aklkrll a korai keleti szl6v forr6sok m6g
hirt adtak, de k6s6bbi sorsuk az asszimililci6 lett. Val6szfnfi, rajtuk kfvtil
m6s finn n6pcsoportoknak is hasonl6 sors jutott, m6g miel6tt l6tiikr6l egyet-
len forr6s is tud6sftott volna. A muromi{k nevdt a ,,Murom" helyn6v 6izte
meg, a merj6knak ennyi nyoma sem maradt. A keleti szl6vok 6szakkeleti
terjeszked6se a 12. szdzad v6g6ig ttjretleni.il folytat6dott, ekkor talillkoztak
az els6 6llamalakulattal a t6rs6gben, a Volgai Bulgdridval6s tdrijk etnikumri
csuvas lak6ival. Ugyancsak ekkor keriiltek kapcsolatba az errefell 616 finn-
ugor n6pekkel (mordvin, cseremisz) is. Finn csoportokat (pl. v6t) asszimil6l-
va terjeszkedtek tov6bb a Novgorod ktirny6ki szl6vok - a 10. szSzadot k6-
vet6en. A l0-15. szizadban eljutottak aFehdr-tengerig, a Pecsora torkolat-
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vid6k6ig, s6t eg6szen az Urdtrig. Anovgorodiak tal6lkoztak finnugor n6pek-
kel a Baltikumban is, az rin. Iiv6niai r6szeken, ahol a mai dsztek 6s lettek
el6dei 6ltek. A sztyeppi n6pek kiiziil a szldvok els6kdnt a Kaukdzus el6te-
rdben szervezfldott kazdr birodalommal l1ptek drintkezdsbe, amelynek befo-
ly6sa Kijev t6rs6g6ig terjedt. A kaz6rok a ddli rdgi6ban 616 ftjldmfvel6 szl6-
vokat ad6ztattdk. A 9. szdzad v6ge fel6 akazdr ad6ztat6k helydbe a magyar
tijrzsszdvetsdg l6pett, majd miut6n a magyarok a Kdrpdt-medencdbe ktilt6z-
tek, a besenydk foglaltdk el helyiiket a sztyeppen. Veliik a keleti szl6voknak
szintdn sz6mos dsszetitkijz6siik volt. D6len, Kijev kdrny6k6n, illetve Kijev-
t6l d6lkeletre az etd6s sztyeppen felbukkan6 nom6d n6pekkel nemcsak har-
cokat vfvtak, hanem az ott maradt tdred6k n6pcsoportokat Qizok, torkok,
beseny6k) a kijevi fejedelmek nemegyszer szolg6latukba fogadt6k. Akunok-
kal pl. a harcok mellett h6zasodtak is, fgy bizonyos fokri asszimil6ci6t itt is
felt6telezhettink. A kelet, 6szakkelet fel6 mozg6 szl6v csoportok finn 6s tti-
rtik elemeket is magukba olvasztottak v6ndorl6suk sor6n, tehdt etnikai sok-
f6les6g jellemezte mdr az 6llamot l6trehoz6 popul6ci6t is. A finnugor 6s
tordk elemek jelenl6te, r6szv6tele a keleti szl6v tdrzsek elkiilcintilds6ben nem
kdpezte vitatdrgy6t, nem kapcsol6dtak hozzd em6ci6k, legfeljebb a kutat6s
nem mindig tartotta fontosnak, hogy ezt az dsszetev6thangsilyozza.

Enn6l viharosabb szerep jutott a keleti szldvok lakta t6rs6gben megjelen6
vikingeknek vagy normannoknak, akiket a keleti szl6v tertileten vardgoknak
neveztek. A var6g elnevez6s eredetdre is tijbb elk6pzel6s sztiletett: vagy az
6skandin6v ,,vaeringar", vagy a gtirtig ,,varangos" sz6 keleti szl6v dtv6tele.
Az el6bbi harcos keresked6 ktiziissdget, a m6sodik bizdnci szolgdlatban 6116
skandin6v harcost jelent. Az els6 v6ltozatban az iltvdtel kOzvetlen a skandi-
n6v-keleti szl6v kapcsolaton keresztiil ttjrt6nt, a m6sik esetben abizdnci alak
ktizbeiktat6sdval, mert a skandindv eredet ez esetben is val6szfnfi. A moz-
g6kony skandin6v n6pelem megjelen6se a kelet-eur6pai t6rs6gben a 9. szd-
zadban akedvez6 haj6zdsi felt6teleknek kdszdnhet6. Nem utols6sorban pe-
dig annak, hogy a Baltikumt6l a Fekete-tengerig el lehetett jutni vfzi riton,
a Dnyeper torkolat6t6l pedig a Fekete-tengeren el lehetett 6rni Biz6ncot.
Hasonl6 m6don, a haj6kat ndh6ny esetben ,,dtemelve", a Baltikumb6l el
lehetett 6rni a Volga fels6 foly6s6t, a Volg6n lehaj6zva pedig a Kaszpi-ten-
gert - 6s a keleti kereskedelmet.

A vardgok felfegyverzett tdvolsdgi kereskeddkbll 6116 csoportokban 6rkez-
tek a kelet-eur6pai t6rs6gbe. Adatok hijdn csup6n felt6telezhet6, hogy voltak
ktjzttik ellen6rdekelt, egymdssal rivaliz6l6 csoportok is. A foly6k ment6n, amer-
re kereskedelmi utaik vezettek, telepeket ldtesitettek. A kol6niakon, illetve a
strat6giailag fontos pontokon fegyveresekkel biztositott6k maguknak a keres-
kedelmi rit feletti ellen6rz6st. Ezek a pontok k6s6bb kereskedelmi lerakatokk6,
illetve csom6pontokk6 b6viiltek. A var6gok el6szijr Novgorod ktirny6k6n tele-
pedtek le, ahonn6t ,,el6gazott" a volgai 6s a dnyeperi dtvonal. Hasonl6 kulcs-
szerep kellett, hogy jusson a fekete-tenger-parti 6s a Krfm f6lszigeti gdrtig
kol6ni6k kcizels6gdnek is. A kereskedelmi tit ment6n ann6l minden bizonnyal
tobb telepiik l6tezhetett, mint amennyir6l a forr6sok alapjrin tudomdsunk

r3



*Fq,.:':::.:.r.: :i:ir:::

#l{iffi
: . : : . : . : : ; r :  i . : : : .  , ; . . . :4 .  . : :

##:rfi#c
Novgorod alapit6sa

l g *i ctl* #*i *f Sng-h:: t : : . : :,, :.,,,, .,:,,.,,..,'... :.:,.:,,.,,:.:.,,
. . : . : , : , , : , , , .  ,  : I  : :  : : :  . . . r  . . .  .  : : : : : :  . : r  : : r i , . . r : i i : ,  , . . , : , , . , : : : : : : : , : .  :

r i t : : : : : : : : i : : : i : { " 1 ; ; i  : : :  : :  . .  i  : : . : . : : :  : :  :  : ' : : :  :  :  :  : j : : : i : i : :  :

ti/*{i#.iH*, nr *t$#',. f...,:. ......', '.,,. .., . ' ..'.,, . '
.  j . ! : , ; , : i ' . f  . i : : : . : : ' r : . . .  . ' :  . . . ? f : , : : : , i : ' i . f : ,  

. , , i . i i i . :  ; . : .  , . .  ' . ; : ; i l  . : .,,..,,,....',..#ii#*ig1p'##fff;;!4t*';;$l;;;;;# ffi.ffi.i]'..ll]1'.i,,,, I'

: i i i t :  
' : i t t : . : :

ffi

van. K6ts6gtelen: a var6gok megjelendse kataliz6torkdnt hatott a t6rsdg 6Ie-
t6re, nagyobb mobilitdst hozott gazdasdgi, t6rsadalmi 6s politikai 6rtelemben
egyarflnt. Ma m6r nem k6pezi vita tdrgydt, hogy a heterogdn iisszetdtelfi
Kijevi Rusznak egyik fontos etnikai 6sszetev6j6t alkott6k.

A 12. szdzad elej6n lejegyzett hagyomdny a vardgok ,,behfv6s6r6l" sz6-
mos mondai-n6pmesei elemet tartalmaz; pl. k6t alkalommal is szerepel ben-
ne h6rom-h6rom fiv6r mint alapit6. A ttjrt6net leirdsdra a 12. szLzad elejdn
(PVL) az6rt keriilhetett sor, mert a fejedelmi dinasztia hagyom6nyvil6g6t
ttikrdzte. Megfontoland6 az az 6ll6spont is, amely konkr6t szem6lyhez kdti
a tort6net lejegyz6s6t: a 12. szilzad elej6n Novgorodban Vlagyimir Mono-
mah egyik fia, Msztyiszlav volt a fejedelem. Msztyiszlav anyja, Gita az
angolszdsz uralkod6csal6db6l szdrmazott. Igy Msztyiszlav fejedelmi udva-
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rdban tal6lhatott egym6sra a helyi novgorodi tdrtdnet Gita kfs6ret6nek szel-
lemi hagyom6nyaival. A tdrtdnetnek a mondai elemek mellett val6s6gtartal-
ma is van. Fennmaradilsflt mindenk6ppen a fejedelmi udvar(ok) szellemi-
sdg6nek kdszdnhette, hiszen a fejedelmi dinasztia legitimdci6ja rejlik benne.
Biztosan nem v6letlen, hogy a fejedelmeket, majd c6rokat is ad6, a 16.
szdzad v6g6ig hatalmon l6v6 uralkod6csal6dot a mondabeli els6 fejedelem
utdn Rurik-dinasztidnak nevezt6k. Az is tdny viszont, hogy a kelet-eur6pai
t6rs6gbe lrkezett vardgok asszimil{l6dtak, elszl6vosodtak, ami jelzi a k6t
n6pcsoport egym6shoz viszonyftott ardnydt, azaz a szldvok trilsrilydt. A va-
rdgok mozgdsa liltvdnyosabb volt, a kereskedelem miatt messzebbre jutottak
el, kiirnyezettik figyelmdt is jobban felhfvt6k magukra: ez6rt az frott forr6-
sokban tdbb nyomot hagytak.

A KIJEVI RUSZ FENNALLASANAK IDdSZAKA
A keleti szl6v 6llamalapft6s vit6s kdrd6sei kdz6 tartozik az 6llam nev6nek
(Rusz) etimol6gi6ja is. Filol6giai szempontb6l egyar6nt taliilkozunk skandi-
ndv, d6lorosz,fLnn, balti szl6v, g6t,kazdt,litvdn, szarmata stb. drtelmez6ssel
6s megfejt6ssel. A vita a,,Rusz" sz6 etimol6gi6j6r6l ma sem zfirult le. Egyik
elk6pzel6s szerint a ,,Rusz" a finn ,,Ruotsi" elnevez6s 6fiercl6b6l keletke-
zett, amit a finnek a sv6dek orszi{gdnak megjeltil6sdre haszn6ltak. Ez az
egyik leggyakrabban szerepl6 hipotdzis, b6r a rs-s hangvdltds magyardzata
a nyelvdszet szempontjdb6l problematikus. A ,,Rusz" finn dtvdtelkdnt val6
6rtelmez6se gondot jelent amiatt is, hogy ez esetben az 6tv6teke az lszaki
r6gi6kban keriilhetett sor, skandin6v teriileten, a helyn6vi anyagban viszont
nincs nyoma. A Rusz sz6 6tv6tel6nek az Ilmeny t6-Ladoga-Beloozero tdr-
sdgben kellett volna megtort6nnie, ugyanakkor a sz6haszndlat tdbbnyire a
Perejaszlavl-Kijev{sernyigov kiiriili r6szekre vonatkoztatja. A,,Rusz" sz6-
b6l k6pzett jelzds szerkezet (,,russzkaja zemljd') eleinte ugyancsak e d6li
t6rs6get jeloli, emiatt a kutat6k egy r1sze a ,,Rusz" ddli eredeztet6se mellett
t<irt l6ndzs6t. Ennek egyik v6ltozata az arab-perzsa forrdsokon alapul6
,,Rusz" (Rhos) kagan6tus feltdtelez6se. A keleti kftfdk lefrdsa alapj6n a
,,Rhos" kagan6tus Tmutarakany kdrny6k6re lokalizdlhat6 (,,sziget a tenger-
ben"). Nem tartjuk kiz6rtnak, hogy a vfzi utakon ktjzleked6 var6gok egy
csoportja eljutott id6ig, 6s nom6d ktirnyezetben telepedett le.

A,,Rusz" sz6 eredete, etimoldgidja m6g bizonydraj6 ideig tudom6nyos
probldma marad, a nonnann-anti-normann vita, mint kdt sz6ls6s6get meg-
fogalmaz6 elm6let, ma mdr a historiogrdfia tdrhdadba tartozik. A normann-
vardgok kelet-eurdpai jelenl6t6t 6s 6llamalkot6 r6szvdtel6t a Kijevi Rusz
ldtrejtittdben nem lehet tagadni, hiszen a forr6sok ezt egy&telmfien igazol-
j6k. Ugyan,igy a szldvok sem rekeszthetdk ki az illlamszervez6s folyamat6-
b6l. Hozzdtenn6nk, a jelenlegin6l tttbb figyelmet 6rdemelne a balti, a finn
6s a tdrtrk elemek szerepe a Kijevi Rusz etnikai r6tegz6d1s6ben, b6r a var6g
6s a szl6v etnikai ijsszetev6kndl nyilv6nval6an kisebb srillyal. A Kijevi Rusz
a keleti szl6vok, a normann-var6gok 6s a fent emlitett kisebb etnikumok
<isszeolvaddsr4b6l keletkezett illlamalakulat volt. A PVL tanfsdga szerint a
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Kijevi Rusz lak6i rinmagukat ,,russzkij"-nak nevezt6k, dnelnevez6siik ttikro-
z6ddtt a szomsz6dos dllamok 11-13. szdzadi sz6haszndlatdban. A Ruszt al-
kot6 etnikumokat a szl6vok asszimil6lt6k, de ennek ktivetkezt6ben a keleti
szl6v tiimb maga is differenci6l6dott. A Rusz a tat6rok megielen6se (1237-
1240) elfltti id6ben mag6ban foglalta mindazt a n6pessdget, amelybdl a ma
ismert h6rom keleti szl6v n1p, a belorusz (fehdrorosz), a (nagy)arosz 6s az
ukrdn (kisorosz) kialakult. E korai dllamalakulat neve a magyar nyelvben
nem pontos, a ,,Kijevi Oroszorszdg" teflninus technicus f€lrevezetd. C6lsze-
rfi lenne a Rusz fogalom meghagy6sa mellett az ,,6otosz 6llam" sz66sszetd-
telt alkalmazni, a m6s nyelveken szok6sos fogalmaknak (drevnyerusszkij,
altrussisch, old-Russian, anci6nne Russie stb.) megfelel6en.

A tradfci6 szerint a Kijevi Rusz l6trejiitte, az dllamisi{g kezdete Oleg
fejedelem nevdhez ffrzfidik, aki a PVL szerint 882-ben Novgorodb6l a Dnye-
peren lehaj6zva elfoglalta Kijevet, megtilte az ott uralkod6 Aszkoldot 6s
Dirt, 6s 6tvette az uralmat. Ezzel ellen6rz1se al6 vonta a Baltikumb6l Kons-
tantin6polyig vezetf kereskedelmi utat - azaz megteremtette azt az 6llam-
alakulatot, amit Kijevi Rusznak neveziink. A probl6ma az, hogy egy - bdr-
milyen hosszri - kereskedelmi ftvonal feletti ellen6rz6s megteremt6se kime-
fiti-e az 6llamis6g kritdriumait. Hiszen Oleg fejedelem nem tett m6st, mint
addig: ad6ztatott egy bizonyos rdgi6ban, illetve ellen6rz6st gyakorolt azrtt-
vonal 6s az azt haszndl6 keresked6k felett. Azaz: uralmi szflr6jdnakhatdrait
tdgitotta ki. Az 6llamszervezds irdnydba mutat6 l6p6sekr6l (mint pl. int1z-

Oleg b6k6t k<it a grirdgtikkel
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Igor keresztdny 6s
pog6ny kis6rete

iir:4 . /''
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m6nyek kialakft6sa, fr6sbelis6g megteremtdse, a kultuszok egys6gesftdse
stb.) nem tudunk. Illetve mindezek csak egy lvszdzad eltelt6vel, Vlagyimir
fejedelems6ge idej6n (978-1015) kezd6dtek el. Oleg fell6p6s6t teh6t sem-
mik6ppen sem tartjuk az 6llamis6g, 6llamszervezdskezdet6nek, hanem csak
egy nagyobb integr6ci6 fel6 tett kezdeti l6p6snek. Ilyen drtelemben k6ts6g-
kivilhozzdj6rult a majdan megszervez6d6 6llam megteremt6sdhez, de tett6t
ink6bb a torzsszcivets6gi keretek b6vft6s6nek l6tjuk. Az Oleget kovet6 feje-
delmek ( I goa Ol g a, Szvj ato szlav ) ugy ancsak zsdkm6ny szerz6 hadjdratokat
vezettek, ad6t szedtek, de nem saj6t n6ptiket ad6ztatt6k. Azaz: a tdrsadalom
kialakult rendjdt nem bolygatt6k. Tudatos villtoztatdsi sz6nd6kot Vlagyimir
nagyfejedelem l6p6seiben l6thatunk, aki el6bb a pog6ny kultuszok egys6ge-
sit6sdt akarta el6rni, majd felvette a kereszt6nys6get. Vlagyimir a kereszt6ny
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Olga Igor sirj6n6l

hitt6rft6st szdles korben tdmogatta, 6s fitszervezte az irdnyiti4s rendszer6t is.
V6lem6nyiink szerint a Kijevi Rusz mint 6llam csak Vlagyimirt6l kezdve
lftezett; az Oleg 6s Vlagyimir uralkod6sa kiizijtti id6szakban a Kijevi Rusz-
16l csak mint tdrzsszdvetsdgr6l beszdlhetiink.

Vlagyimir fejedelem apja hal6lakor (972) Novgorod tanyit6ja volt. Ttibb-
6ves harc ut6n, a keresztdnys6g felv6tel6t kdzvetlentil megel6z6 id6re sike-
riilt a Rusz egdsz1t uralma al6 vonni. Az irdnyitils feladat6t Vlagyimir rigy
oldotta meg, hogy a tertilet gerinc6t alkot6 novgorod-kijevi vfzi utat szem6-
lyesen ellenfirrzte, m6sutt fiai rdvdn 6rvdnyesftette nagyfejedelmi jogait.
Nem tudunk arr6l, hogy a tr6ncirdklds kdrddsdben konkr6t elk6pzel6se lett
volna. A tdrzsi-nemzets1gi alapon szewez6d6 t6rsadalomban - az uralkod6-
dinasztidra is 6rv6nyes m6don - a szenior6tus rendje uralkodott: az elhunyt
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S zvj atoszlav
6s a gorogok

csalddf6 hely6be a nemzetsdg legid6sebb tagSfinak kellett l6pnie. A rendszer
nyilvdnval6an bonyolultabb volt enndl, hiszen amig a tobbnejfis6g fenndllt
(Vlagyimir eset6ben eg1szen biztosan!), szdmolni kellett azzal is, hogy a
feles6gek sem voltak egyenrangriak, fgy a t6liik sztiletett fiak 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-tenger kiirny6ki 16-
szein (Tmutarakany) egyik testv6re vetette meg a l5bdt. Billcs Jaroszlav
ugyancsak fiai segfts6g6vel kormdnyoztaorszdg6t. 1050 tdjdnhozott diint6st
a tr6norokl6s k6rd6s6ben. Fiai kiiziil h6rman (I4jaszlav, Szvjatoszlav 6s Vsze-
volod) 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 hamarosan felbomlott,
mivel mindegyik teljes nagyfejedelmi pozici6t szeretett volna. H6rmuk kij-
zij,l ez Vszevolodnak sikeriilt, miutdn testv6rei meghaltak. Vszevolod a bi-
zdnci csdsz6ri csal6db6l (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. szdzad elej6re a fejedelmi
dinasztidn beliil a hatalom gyakorl6sa csaknem teljes eg6sz6ben Btjlcs Jaro-
szlav e h6rom fi6t61 sziiletett ut6dok kez6n szil6rdult meg. Ahogy Vszevolod
leszdrmazottai Vlagyimir Monomahon keresztiil a 12. szLzad sordn is kU-
Itjnbiiz6 kdrzeteket (voloszty) irdnyitottak, rigy Szvjatoszlav ut6dai - Oleg
6s David nevfi fiainak leszilrmazottai - a 12. szdzadban mint Olgovicsok 6s
Davidovicsok voltak jelen a Rusz politikai 6let6ben. Izjaszlavnak csak egyet-
len ut6da jutott l6nyeges szerephez , Szvjatopolk, aki 1093-1113 ktizott kijevi
nagyfejedelem volt, a tdbbiek kiszorultak a hatalomb6l.

A 12. szdzad els6 harmad6ban Vlagyimir Monomah (1113-1125) 6s fia,
Msztyiszlav ,,Velikij" ,,Nagy" (II25-I132) idej6n sikeriilt a kijevi nagyfeje-
delem befoly6s6t olyan mdrt6kben biztositani az egyes ktirzetekben, mint
kor6bban Bijlcs Jaroszlav uralkod6sa alatt. Ennek jele, hogy Vlagyimir Mo-
nomah mozg6sftani tudta az egdsz Rusz haderejet a sztyepp fel6l fenyeget6
kun (polovec) t6mad6sok kiv6d6s6re, illetve sikerrel fdkezte meg a Kijevben
kirobban6 bels6 el6gedetlens6get. Ezt kiivet6en a Rusz soha ttjbb6 nem al-
kotott koherens egys6get. A peremvid6kek igyekeztek ijndll6sodni, illetve a
peremvid6keken megkapaszkodott fejedelmek nyrijtott6k ki keziiket a kijevi
ktizpont fel6.Ez nem minden el6zm6ny n6lktil alakult igy. A felszfnen rend-
kiviil kuszdnak mutatkoz6 helyzet alapjdt a szeniori4tus rendje jelentette:
fejedelemnek szdmftott mindenki, akinek az apja is fejedelem volt; ezzel
jogot form6lhatott ak6tr a nagyfejedelmi cfm megszerz6sdre is, de minden-
k6ppen joga volt ahhoz, hogy r6szesiiljiin a dinasztia rendelkezds&e 6116
javakb6l. Ez a r6szesed6s nem birtok form6jdban tort6nt, hanem egy adott
tertiletr6l befolyt ad6k megszerzds€t jelentette. Az ilyen m6don kialakult
tertiletet nevezte a korabeli sz6hasznillat volosTtynak A voloszty m6g nem
fejedelems6g, de nem is birtok. Megtartdsa ideiglenes, b6rki dOnthetett r6la
6s birtokl6j6r6l is, aki a szeniordtus rendje szerint fdldtte 6llt. Csak a vo-
loszttyal rendelkez6 fejedelmeknek volt saj6t jdvedelmiik, amib6l egy kis6-
retet el tudtak tartani. Aki nem tudott volosztyot szerezni, az deklasszi4l6dott,
kihullott a dinasztia sz6mon tartott tagjainak sor6b6l. A voloszty 6tiirtikit6-
s6re tett els6 kis6rlet I097-re dat6lhat6, amikor a Kijevt6l lszakra fekv6
Ljubecsben osszegyfiltek a fejedelmek, 6s meg6llapodtak abban, hogy min-
denki megtarthatja azt a volosztyot, amivel az apja is rendelkezett. Ezt ne-
vezt€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, r6szfejedelemsdg alakul6sr4nak id6szakdban volt. Az 1130-as
6vekt6l Vlagyimir Monomah fiai 6s unoki{i, illetve az Olgovicsok, Davido-
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- - A Kijevi Rusz feltetelezett hatira

O Kdzponti szerepet betolt6 telepiiles

A Kijevi Rusz r6gi6i 6s fontosabb krizpondai

vicsok 6s m6g egy-k6t t6volabbi rokonuk torzsalkodott egym6ssal. Mind-
egyiktik igyekezett ktils6 segftsdgld.tjffi nagyobb hader6t felvonultatni: erre
nyugaton a lengyel 6s a magyar, keleten a kun hadak hfv6s6val kertilt sor.
Az rij politikai egys6gek kikrist6lyosod6si pontjai 6s ahozzdjuk kapcsol6d6
szem6lyek a kdvetkez6k voltak: P eremisl-Ty erebovl (Vlagyimirko Volodare -
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yics, aki ugyancsak Bdlcs Jaroszlav leszftrmazottja, de a tdbbi 12. szdzadi
fejedelemmel m6r csak igen t6voli rokon); Volhinia-Szmolenszk (Msztyi-
szlav Velikij fiai); Vlagyimir-Szuzdal (Ylagyimir Monomah fia, Jurij, majd
unok6ja, Andrej Bogoljubszkij); Csernyigov (Olgovicsok); Novgorod-Sze-
v erszkij ( D av idov ic s ok) ; N ov gorod 6s P s zkov (,,hfvott" fejedelmek).

Vitatott k6rd6s, hogy a Kijevi Rusz l6tez6s6t milyen kronol6giai hatdrok
ktiziitt k6pzelji.ik el. Ad6dna av6lasz, hogy mindaddig, amfg Kijev kozpont-
nak tekinthet6. Am zdr6 ddtumul titbb esem6ny is kfn6lkozik. Az els6: 1132,
Vlagyimir Monomah legid6sebb fi6nak, Msztyiszlavnak a hal6la. 6 volt az
utols6 fejedelem, aki Kijevben uralkodva t6nylegesen is k6zben tudta tartani
a Rusz teriiletdt, ut6dai ink6bb csak tiirekedtek eme. A m6sodik d6tum: 1169,
amikor a 12. szdzad ktizep6n megszildrdult fejedelems6gbdl, az lszakiYla-
gyimirb6l 6rkez6 fejedelem, Andrej Bogoljubszkij hadai jelent6s pusztft6st
vlgeztek Kijev elfoglal6sakor, 6s gazdasdgilag jelent6sen visszavetett6k. A
harmadik d6tum: 1240, amikor a tatrirok elfoglaltdk a v6rost. 1132 mellett
sz6l az, hogy ezt krivet6en val6ban cstjkkent Kijev koh6zi6ja, feler6sddtek
a szdttagol6dds fel6 mutatd torekvdsek. De Kijev vonz6sa m6g mindig fenn-
6ll, noha a 12. szdzad a rdszfejedelems6gek kialakul6sdnak id6szaka. E fo-
lyamat a szdzad egdszdn kereszttilhriz6dik,6s csak a L3. szdzadra nevezhet6
befejezett t6nynek. 1240 viszont drasztikusan belesz6lt a Rusz eg6sz addigi
6let6be. olyan min6s6gi v6ltozdsok kezd6dtek, amelyek hat6sa lvszdzadok,ra
sz6l6an 6talakftotta az 6orosz gazdasdg 6s tdrsadalom szerkezet1t. A tatdr
h6dft6s ut6ni politikai alakulatok a kor6bbi hagyom6nyokb6l 6pftkeztek, de
jelent6sen mddosult k6pz6dm6nyeknek tekinthet6k. Nem 6vsz6mhoz kijthe-
t6 korszakhat6r ugyan, de v6lem6nytink szerint a Kijevi Rusz 6s a rlszfeje-
delems6gek kora kozcjtti hatdrvonalat a 13. szdzad elej6n kell meghriznunk,
hiszen az egyes - a hajdani Kijevi Ruszon beliili - r6gi6k kialakuldsa ek-
kona m6r t6nykdrd6s. Nem utols6sorban pedig m6s-m6s m6don reag6lnak
a tat6r t6madds okozta helvzet kihfvdsaira.

A gazdas6gi 61et
DOMBORZAT, ECUATIET, GAZDALKODAS

A keletre vdndorolt szl6v csoportok kiilijnbdz6 lghajlati z6ndkban telepedtek
le. Jelent6s r6sztik az erd6s z6n6ban 6lt, amelyet ekkor sfrfi erd6k borftottak,
6s sz6mtalan kisebb-nagyobb foly6 szelte i4t. E tertilet zome sfk vid6k, a
Dnyepert6l keletre emelkedik ki a Szmolenszk-moszkvai-hdtsdg, majd 6sza-
kabbra 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. Ki-
jevt6l 6szak, 6szakkelet fel6 kezd6dott a lombos, illetve vegyes erd6s z6na,
amely nem a fiildrajzi sz6less6gi kiirdkkel pdrhuzamosan terjedt dszak fel6,
hanem 6k alakban. Az lszak,kelet fel6 tart6 migr6ci6 vonala nagyj6b6l ezt a
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megtelepiildsre alkalmas vonalat kdveti. A t6j vegetdci6ja 6szakr6l haladva
a trilevelfi, vegyes, lombos erd6k majd az erd6s sztyepp. Ennek megfelel6en
v6ltozik a talaj min6s6ge is. A nevezetes fekete fijld csak az erd6s sztyepp
z6ndjdban lelhet6 fel, az erd6s r6szeken enn6l kedvez6tlenebbek a talaj-
adotts6gok: az efi6t6l elh6dftott, 6getdssel mfivelhet6v6 tett fijld sziirke er-
dei talajri. Kiilijnbtjztjtt az lszaki 6s d6li r6szek klfm6ja is. A d6li r6gi6k
6ghajlata kontinent6lis, sok havaz6st hoz6, hideg telekkel 6s csapad6kos,
meleg nyarakkal. Kijevt6l 6szal'ra, 6szakkeletre zordabb az €ghailat, kora
tavasszal sem ritk6k a h6viharok,6s az flszi-tavaszi es6z6sek jdrhatatlannd
teszik az lurtakat (raszputyica). Megteleped6sre a foly6partok, a mocsarakb6l
kiemelked6 magaslatok kin6lkoztak. El6szdr a kedvez6bb 6ghajlati adotts6-
gri d6li r6szeket n6pesftett6k be, a zordabb t6jakra k6s6bb drkeztek a szl6v
telepesek. Kijzleked6sre a foly6k voltak a legalkalmasabbak, term6szet adta
,,ith6l6zatot" alkotva. Az egymdst 616 foly6k miatt az volt a legegyszerdbb,
hogy a haj6kat a rtlvid szdrazfdldi szakaszokon (voloki) 6tvontatt6k, 6s a
ktivetkezd foly6n folytattrik ritjukat. A szdrazfSldi kiizleked6s vagy a sz6raz
ny6ri id6szakban volt megoldhat6, vagy t6len, amikor a mocsarak befagytak.
Emiatt pl. errefel6 nem voltak szokatlanok a t6li hadjdratok, kiilijncisen a
k6s6 6szi, kora t6li id6szakban, amikor m6g kevesebb a h6, 6s valamivel
elviselhet6bb a hideg.

A klimatikus 6s ftildrajzi adottsdgok alapvet6en meghat6roztfk a gazda-
s6g lehet6sdgeit, a demogr6fiai viszonyok nem kev6sb6. Csak becsldssel
lehetne meg6llapitani a tertileten 616 n6pessdg nagys6gdt; 6m a becsldshez
is valami megfoghat6, konkr6t adatra lenne sziiksdg. A k6sei novgorodi sz6-
mok ez esetben igencsak flhevezet1ek lehetnek. lgy azt mondan6nk, hogy
a Kijevi Rusz n6pess6g6re vonatkoz6an becsldsek helyett ink6bb csak elkdp-
zel6sek, v6leked6sek sziilettek, pL. Vernadslq 7,5 milli6, Cserepnyin 5-9
milli6 ktjzdttire taks6lja a korai Rusz lakossdgdt. A n6psfirfisdg meg6llapit6-
s6hoz ismemiink kellene az flllarn teriilet6nek nagysdgdt, de ez 6ppoly bizony-
talan 6s v6ltoz6, mint maga a n6pess6g. Az alacsony n6psfrfis6gre vonatkoz6
k6s6bbi adatok azt is jelzik, hogy a tatdrj6rds el6tt ez a sz6m mdg kisebb
lehetett. A n6pess6g migr6ci6ja a d€li r1szeken uralkod6 6s a 12. szdzad 6ta
kiiliindsen megn6tt l6tbizonytalans6g miatt 6szakkelet fel6 ir6nyult.

A gazd6lkoddsban etnikai kiildnbsdgek is jelentkeztek. A szl6vok alapve-
t6en ftildmfvel6, a var6g-ruszok kereskedelemmel foglalkoz6 n6pcsoportok
voltak. A finnugorok lakta teriileten az erd6 adta javak iisszegyfijtds6nek, d6-
len, a nom6dokkal kapcsolatot tart6 r€szeken az illlatteny6sztdsnek volt na-
gyobb, de nem kiz6r6lagos szerepe. A Rusz d6li r6gi6inak talaja kedvez6bb
volt a fdldmfvel6s sz6mdra, ktinnyebben meg lehetett mfivelni. Eszakon az
erd6s6gek miatt irt6ssal 6s 6get6ssel kellett a mfivelhet6 teriiletet megterem-
teni. R6g6szeti leletek igazoljdk, hogy a keleti szl6vok rendelkeztek az ekds
fcildmfvel6shez sziiks6ges eszkoztikkel. Viszont neh6z meg6llapftani, mek-
kora kdztjssdgnek volt egy teljes igaereje. Az eketfpusok kijziil ismertdk a
ktinnyf trtr6ekdt (ralo), a vaspapuccsal ell6tott nehdzekdt (plug) 6s a karco-
l6ekdt (szoha) is. Kezdetben mindeniitt a trir6eke terjedt el, majd a 11-13.

23



sz{zadra megtiirtent a talajfajt6knak jobban megfeleld tfpusokra val6 dtt6r6s.
Az erd6s sztyeppen 6s a sziirke erdei talajon a vaspapuccsal felszerelt ne-
h6zeke hasznilatdra tdrtek 6t, migaz erd6s z6n6banak€tdg:i. karcold v6ggel
elli4tott ekefajta lett az uralkod6.

A marxista tort6n6szek a Kijevi Ruszban a kdt-, majd hdromnyom6sos
gazdillkodds megl6t6r6l frtak az eur6pu anal6gir{k alapj6n, de a II-12. sz6-
zadban ennek nincs igazolhat6 nyoma. Az 6szi, tavaszi gabonaf6l6k egym6s
mellett emlit6se nem bizonyft6k, hisz ez mds vet6sforg6 szerint is tijrt6nhe-
tett. Az ig6sdllatok alkalmazds6ban kiiliinbs6g van 6szak 6s d6l koziitt. Esza-
kon ttibbnyire lovat, d6len pedig tikrtit fognak az eke el6. Eszak 6s d6l kdztitt
kiildnbs6gek mutatkoztak a megtermelt gabonaf6l6kben is. Eszakon a keve-
sebb napfdnytig€nyl6, rovidebb teny6szidejf ndv6nyek terjedtek el (pl. kii-
les), de a gabonaf6l6k ktjziil be6rett abiza 6s az 6rpa is. D6len az 6szi vetdsfi
rozzsal6s bors6val tal6lkozunk. A termdshozamok nagyon alacsonyak vol-
tak, 6ltal6ban az elvetett mag k6tszerese termett. Ez igy volt m6g a 14-15.
szdzadban is. Tartaldkok felhalmoz6s6ra csak az el6kel6k gazdasdgaiban volt
lehet6s6g - pl. a felhalmozott 6lelmiszerk6szletek elpusztftdsa gyakran sze-
repelt a ,,haditettek" sor6ban. A ftjldmfivel6 n6pess6g szdmdra egy-egy 6v
rossz term6se nagy 6hfns6get okozott. Az 6vkiinyvekben 1024-1332 kozritt
47 ld;n. ,,6hs6g-esztend6t" emlftenek. Megtermelt6k a ruhazkoddshoz ndlkii-
lozhetetlen lent 6s kendert is. A ztildsdg- 6s gyiimiilcstermel6s nem volt
jellemz6 a paraszti gazdasdgokra, noha a k6s6bb ismert n6v6nyfajt6k mdr
ekkor is meg6ltek 6s eldfordultak ezen a t6jon. A gazdasdgok szerves r6sze
a k6zmfripar, amely a gazdasdg szdmdra sziiks6ges eszkdzijket 6llitotta el6.
Az 6lelemtermel6s 4,s ahozzd kapcsol6d6 kdzmfripar egytittese aztmutatja,
hogy a paraszti gazdasdg ijnell6t6sra volt berendezkedve.

Az 6rt6kviszonyokra a 11-13. szizadi ttirvdnyeknek a lop6st btintet6 pa-
ragrafusaib6l kiivetkeztethettink. Az els6 tdrv6nykdnyv (Pravda) Btjlcs Ja-
roszlav idej6n k6sziilt, amit fiai a IL szdzad m6sodik fel6ben, majd Vlagyi-
mir Monomah a 12. szdzad elejdn kib6vftett. Az eredeti kdziratok nem ma-
radtak fenn, csak k6s6bbi m6solatok, amelyeknek van egy rtjvidebb (Krat-
kaja) 6s egy b6vftett (Prosztrannaja) villtozata. Ett6l fiiggerleni.il az 6rtdk-
viszonyok megdllapftris 6hoz biztos kiindul6pontot jelentenek.

Az 6llatteny6szt6s els6sorban a ddli r6gi6 jellemz6i kdz6 tartozott. Ktil6-
ncisen 6rt6kes 6llat a 16, amely ekkor els6sorban nem gazdasdgi, hanem
kdzleked6si 6s harci eszkijznek szdmftott. Nem lehet v6letlen, hogy a ttrr-
v6nykdnyv ktiliin kiemeli 6s biinteti a fejedelmi m6nesek fosztogat6it. Ugy
tfnik, m6nese a fejedelemnek 6s az el6kel6knek volt. A r€glszeti leletk6nt
felbukkan6 ifllatcsontok a 16 6s a szarvasmarha mellett juh, kecske 6s sert6s
teny6sztds6r6l is sz6lnak. Kelet-Eurdpa teriilete foly6kban, erd6kben gazdag
tdj; ahalilszat 6s a vaddszatfrzlsdre igen alkalmas kijriilmdnyeket biztosftott.
A vad6szat a kis prdmes 6llatok nagy szdmdr6l tanriskodik, a sz6rme keresett
cikk 6s krinnyen 6rt6kesfthet6 volt. Hasonldan kiemelked6 erdei foglalatos-
s6g a m6h6szkedds: a Pravda biintet6passzusai szerint jelent6s bev6teli for-
r6s lehetett, hiszen a m6h6szet eszkdzeit, term6keit 6vni kellett a tolvajokt6l.
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Az erd6 adta javak a kereskedelem (6s az ad6k) legfontosabb r6sz6tk€pez-
t6k. Fontos kereskedelmi cikk volt a s6 is, amit Kijevbe a Rusz ddlnyugati
ftszelb6l (Halics) szdllftottak. Tdbbek kijzijtt ez lehet a magyarilzata Halics
ktiltjnosen fontos szerep6nek 6s a halicsi tertilet relatfv gazdagsdgilnak.

A Kijevi Rusz ldtrejiitt6t a t6volsdgi kereskedelem ftvonala fiildtti ellen-
6ru6s segitette el6. A t6vols6gi kereskedelem legfontosabb ritvonala a ,,va-
r6gokt6l a gdrrigtikig" vezet1 v{zi:frt volt. Az rit k6t v6gpontjdta Var6g-(Bal-
ti-)tenger 6s a Rusz-(Fekete-)tenger alkotta. Hasonl6an fontos volt, de nem
illett6k kiildn n6vvel a Novgorodb6l a volg6n 6t a Kaszpi-tenger 6s az arab
vildg fel6 vezet1 kereskedelmi utat. Az ,,ith6l6zatot" a foly6k biztosftotti{k.
A haj6kat az egylk foly6r6l a mdsikra a legrtividebb szfuazfoldi szakaszokon
vitt6k 6t. Hasonl6an kellett elj6rni a Dnyeper zuhog6indl (porogi) is. A ha-
j6forgalom nagys6grendj6t annak alapjdn k6pzelhetjiik el, h6nyf6le vfzi j6r-
mfivel ktizlekedtek. A Pravda egyik cikkelye a kiiltjnbijzl vizi jtrmfrvek lopds6t
biinteti. Mivel az 6rt6kesebb tdrgyak eltulajdonit6s6drt nagyobb biintet6st szab-
tak ki, a leg6rtdkesebb a ,,ladjd"-nak nevezett haj6tfpus volt, amely evez6kkel
6s/vagy vitorli4val volt felszerelve. Ilyen haj6tipust az egyetlen illusztrdlt k6dex,
a 15. szizad vdgi Radziwill-€vkdnyv k6pei is megcirdkftettek. Nyilvrin nagys6g-
rendi ktiltjnbs6g volt az truszilllitdsra alkalmas ,,tengeri ladja", a hadakoz6skor
ig6nybe vett,,nabojnajaladjt', valamint a,,ladja" kozons6ges v6ltozata kij-
zdtt. Ellop6suk eset6n az els66rt h6rom, a m6sodik6rt kdt grivna biintetdst
kellett frzetni. A harmadikdrt pedig csak hatvan kuna, azaz f6l grivn6n6l
valamivel nagyobb dsszeg jdrt. A ,,ktiziinsdges ladj6"-n6l drtdkesebb volt a
bdrka (sztrug), amelydrt eltulajdonit6ja egy grivn6t tartozott fizetni. A leg-
egyszerfib vizi jdrmfr, a fatdrzsb6l kiv6jt cs6nak (cseln),ha ezt lopott valaki,
hrisz kuna (kb. egyhatod grivna) biintet6ssel srijtottrik.
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A Kijevi Ruszban a grivna szolg6lt dltal4nos 6rt6km6r6ill. A ll-12. sz6-
zadban a kijevi grivna egy hatsziig alakrira form6lt, veretlen eziisttdmb volt,
a leletek 6tlagos srilya szerint 168 g-ot nyomott. Taldltak aranygrivn6t is, de az
el6kertilt p6ld6nyok alapj6n it6lve ez igen ritka lehetett. A novgorodi grivn6t
nid alakrira form6lt6k, 6s dtlagosan 2M g-ot tett ki. A 13. szazadt6l kezdve
kezdi felv6ltani a grivn6t a rubel elnevezds. A grivn6n6l kisebb dsszegek
nevei arr6l tanriskodnak, hogy a veretlen eziistijn kfvtil a kiiltjnbdz6 pr6mek
tttlttttt6k be az 6rt6km€r6 szerepet, pl. a kuna (coboly- vagy hermelinpr6m),
a veverica (m6kus vagy meny6t bund6ja). A kett6 kilztjtt a pr6m nagys6g6ban
van Kiltjnbsdg: egy kuna hdrom veveric6val volt egyenl6. Nehezebb magya-
rdz;ni.a rezan 6s a nogata eredet6t; mindkett6 a ,,v6lt6pdnz" szerepdt tdlttitte
be. Osszefoglalva, a kovetkez6 6rt6kviszonyok dllapfthat6k meg:

grivna = 20 nogata
grivna = 25 kuna
grivna = 50 rezan
grivna = 75 veverica

l k u n a = 2 r c z a n
l k u n a = 3 v e v e r i c a

A r6g6szeti anyagbdl szdp szdmmal keri.ilt el6 6remlelet is. A kijevi nagy-
fejedelmek a lL szdzadban sajdt maguk is verettek eztistdrmdket (szereb-
rennyiki), val6szinfr, azonban, hogy ink6bb presztfzsszempontok j6tszottak
ebben szerepet, mert igen kis mennyisdgben tiirt6nhetett a p6nzver6s. (Biilcs
Jaroszlav 6rm6ib6l minddssze hat darabot ismeriink.) Ez a kis mennyisdg a
Kijevi Rusz forgalm6ban a grivndt 6s a term6szeti plnzeket nem tudta ki-
szorftani, a tdvols6gi kereskedelemben pedig a Rusz hatdrain kivtil vert 6r-
m6k voltak forgalomban. Kezdetben az arab dirhemek (8. szdzad v6ge-11.
sz6zad eleje), majd a bizdnci 6rmdk (10-11. szdzad), de megjelentek nyugat
fel6l az eziistddndrok (II. szdzad-I2. szSnad els6 fele) is. A 12. szdzad
folyam6n az 6rmdk bedraml6sa fokozatosan cstikkent, illetve megszfint. F;zt
a jelens6get a kereskedelem kor6bbi biztons6gdnak gyengiil6s6vel (kunok,
tat5rok 6lland6 t6mad6sai), illetve Bizdncnak a keresztesek rfltali elfoglal6-
sdval (1204), valamint a ruszbeli politikai viszonyok zllilltsdgdval (politikai
sz6ttagol6d6s) lehet magyardzni. A 12. szdzadi 6rmeforgalom csiikkendse
egy 6rme n6lki.ili, ,,p6nztelen" korszak kezdetdtjelentette, amely eglszen a
14. szazadig tartott. A nyugat-eur6pai 6rmdk be6raml6s6nak cs6kken6s6t pe-
dig az eur6pai plnzpiac probl6m6i (ndvekv6 p6nzront6s, ,,apr6p1nzkorszak",
a helyi frzetfleszkdzdk szaporod6sa) okozhattdk. Dmitrij Donszkoj fejedelem
alatt, a 14. szdzad v€gdn jelent meg ism6t keleti szl6v teriileten a saj6t vert
plnz (gyenygi).

A kereskedelemmel ftiggenek cissze a ktilcsdniigyletek, amelyeket a B6-
vitett Pravda szerint tanrik el6tt kellett megktitni. Tanrikkal igazoltflk a kijl-
cstjnvett dolgok (ez lehetett nemcsak p6nz 6s nemesfdm, hanem pl. m6z 6s
vet6mag is) mennyis6g6t 6s a kamat nagysdgdt, amiben meg6llapodtak.
A kamatl6b Vlagyimir Monomah 1113. 6vi szabillyozdsdig - :d,gy tfinik -
tetsz6legesen magas lehetett. A nem fizet6 ad6s eset6ben vizsgdlt6k a ftzetds
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elmarad6s6nak okait; 6s az itllet att6l fiiggden sziiletett, v6tkesnek volt-e
tekinthet6 az ad6s maga vagy sem. Eszerint kapott fizetdsi halad6kot, vagy
szabads6g6t veszftette. Saj6tos, de elterjedt formdja volt a ktilcstjn visszafi-
zet6s6nek a munk6val val6 tcirleszt6s. A Rusz viszonylag nagy teriilet6n
mozogva a keresked6 tdrolhatta is druit. E meg6llapod6st nem kellett tanrik
el6tt megktitni, amikor vita kerekedett bel6le, akkor eskii alatti vallom6s
alapjdn szolgflltattak igazs6got. A Rusz teriilet6n az idegen keresked6ket
,,goszty"-nak neveztdk. Az ritvonal mentdn a kozponti fekv6sfi helyeken
6lltak meg, ldtesftettek lerakatot, 6s vitt6k piacra 6ruikat. Az egy helyr6l
szdrmaz6 keresked6k egymds kozel6ben telepedtek le, a v6roson beliil saj6-
tos negyedeket alkottak, ahol k6s6bb templomot is emeltek maguknak.

JOVEDELMEK
A fdldmfivel6ssel, {llattenylszt6ssel foglalkoz6k meg6lhet6se, jovedelme az
alaptev6kenys6gb6l, illetve a kiegdszitlsk6nt folytarott hal6szatb6l, vadd-
szatb6l 6s erdei m6h6szked6sb6l sz6rmazott. Akeresked6k bev6teleit az 6rt-
forgalom ds a ktilcsoniigyletek jelentettdk. Enn6l osszetettebb 6s nehezebben
megv6laszolhat6 k6rd6s az elit r6tegek bev6teleinek eredete.

A PVL szerint a fejedelem 6s kfsdrete legfdbb jtivedelmi forr6sa az ad6
(dany) volt. Ad6nak nevezi az dvktinyv azt abevdtelt, amit pl. a Konstanti-
n6polyt ostroml6 ruszok a cs6sz6tt6l kicsikartak elvonul6suk fejdben - b6r
ez ink6bb a ,,zsdkmdny kivdlt6s6nak" tekinthetfl. Zsdkmdnyra el6g sokfeld
tehettek szert a 9-I0. szdzad fejedelmei, hiszen a fekete-tenger-parti g6rog
teleptil6sek bizonyilra nemegyszer kertiltek Konstantin6polyhoz hasonl6
helyzetbe. De ejtettek zsi4kmdnyt a beseny6kkel 6s a kaz6rokkal val6 harcok
sordn is. A ,,dany" fogalmat hasznillja az dvkiinyv affa az esetre is, amikor
a kijevi nagyfejedelmek a keleti szl6v tijrzsek egym6s ut6ni al6vet6se sordn,
a fiigg6s6g elismer6sek6nt ad6t szedtek aleigdzott t6rzsekt6l. Az ad6 behaj-
t6s6t kezdetben a fejedelem szem6lyesen v6gezte; kis6ret6vel egytitt kiirbe-
j6rta az uralma alatti teri.ileteket, 6s begyrijttitte jfuand6s6g6t. Inn6t az ad6-
szed6s neve: poljugyje.

Erdekes p6lda erre Igor fejedelem esete a drevljanokkal. Igor a kfs6retd-
vel egyiitt ment az ad66rt a drevljanokhoz. Tdvoz6suk ut6n a kfs6ret tagjai
kevesellt6k, amit kaptak, 6s r6vett6k a fejedelmet, hogy forduljanak vissza,
6s ktiveteljenek tdbbet. A drevljan torzsbeliek, dliiktin fejedelmtikkel, Mallal,
haragra gerjedve megdltdk Igort. Hasonl6 esetek ismdtl6dhettek m6sutt 6s
m6skor is - a v6gkifejletet kiv6ve. A PVL rigy mondja el Vlagyimir fejede-
lem hatalmi4nak kiterjeszt6s6t a ktiltjnbciz6 keleti szl6v tiirzsekre, hogy a feje-
delem,,tizen",6s megtudakolja, hogy ,,kinek fizettekad6t". A villaszrendre az:
,,a kazdtroknak". Mire Vlagyimir: ,,Ne a kaz6roknak ad6zzatok, hanem ne-
kem!" A meseszerfi tdrt6net arra vil6git 16, hogy a kijevi fejedelmek terjesz-
ked6se dgy val6sult meg, hogy a kazfu ad6ztat6k hely6be l6ptek. Az ad6
nyilvdn a rendelkez6sre 6116 natur6li6kb6l tev6dtjtt 6ssze. L6nyeg6ben a
sztyeppen szok6sos, nom6dok illtali ad6ztat6s jelens6g6vel 6llunk szemben.
A vlagyimir-kori 6llamszervezds sor6n €s azt kdvet6en is a Kijevt6l val6
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fi.igg6s az ad6fizetdsi ktjtelezetts6gen keresztiil val6sult meg. Az ad6 a kijevi
nagyfejedelmet illette meg. A 12. szdzad ktizep6n 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 sem-
mikdpp sem lehet a szem6lyi fiigg6s valamif6le villtozatdt sejteni miig<itte.

A fejedelmek m6sik jelent6s jtivedelmi forr6sa a kereskedelem haszndb6l
val6 r6szesed6s volt. Nemesfdmre aligha tehettek volna m6sk6pp szert. Ko-
rai 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 jiivede-
lem6tenged6st nevezik,,tdpl6l6snak" ( kormlenyij e ).

A fejedelemnek j elent6s bev6telei szdrmaztak az igazsdgszolgdltatdsb6l
is. A Pravda kor6bbi szovege nem mindig tudatja, hogy a biintet6spdnzb6l
mennyi a sdrtettnek jdr6 kfutdrit6s 6s mennyi a fejedelemnek fizetendd ,,il-
let6k". 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 esetben a fejedelmi udvar, pl. oda kellett
a tolvajt vezetni (Rtivid Pravda 38.). Szab6lyoztdk a btintet6spdnzek behaj-
tSsdnfll ktjzremfktjd6 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 mag6ntulajdonr6l tanriskodnak, 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 m6h6szkedds hat6rmezsgydirfil, az udvarok k<izti hat6rjelz6 pon-
tokr6l 6s ,,mezei hatdrr6l". A k6sei k6ziratok miatt a Kijevi Rusz fenndll6s6n
beltil neh6z differencidlni, m6gis rigy v6ljiik, hogy mivel a nevezett passzu-
sok csak a B6vftett Pravd6ban fordulnak el6, ezek az esetek az 1200 koriili
6llapotokhoz kapcsolhat6k.

TELEPULESEK
Ha a Kijevi Ruszt alkot6 etnikumok 6letm6dj6b6l indulunk ki, teleptil6sekr6l
csak a szl6vok 6s a var6gok eset6ben besz6lhetiink. A Ruszhoz csap6d6
lovas nomddoknak 6rtelemszerfien nem voltak stabil teleptil6seik; de a ha-
lflsz-vaddsz finnugor csoportoknak sem. A fijldet mfivel6 szl6vok foly6 kti-
zeli telepiildseken 6ltek, amelyeket eleinte csak a kedvez6 ftildrajzi elhelyez-
kedds v6dett, k6s6bb pedig a fartjnkijkkel meger6sitett foldsdnc, a gorogyis-
cse. A vardgok a kereskedelmi ,,utak", Maz a fontosabb foly6k ment6n 16-
tesitettek telepeket. Kezdetben szint6n a term6szet adta vddelmi lehet6s6ge-
ket haszn6lt6k ki. J6 elhelyezked6si lehet6s6get kfndlt a foly6torkolatban
emelked6 magaslat, ahol a telepiildst legal6bb k6t, esetenk6nt h6rom oldalr6l
is a foly6 v6dte, 6s be lehetett l6tni a ktirnydket. K6s6bb ezeket a telepiil6-
seket is vddelmi 6pftmdnnyel (fartinktikkel meger6sftett fijldsrinccal) vett6k
kijriil. A keresked6telepek fekv6se vonzotta az 6jabb megteleped6ket, fgy
ezek vdltak a k6s6bbi v6rosiasod6s alapjdv6. A meger6sitett helyek ktjzels6-
ge kedvezett a kisebb telepiildsek l6trejtitt6nek. Mindez telepilldsbokrok ki-
alakul6s6t eredmdnyezte, amihez hasonldt m6sutt is tal6lunk a korai id6k-
ben. A meger6s(tett kozpont volt a ,,v6ros", ami kiiriil a ttibbi elhelyezkedett.

A teleptildstdrt6net kutat6s6ban fontos ktiriilm6ny, hogy a r6g6szet fel-
szfnre hozott szdmos, az illlamalapitds el6ttre dat6lhat6 telepi.il6st (gorogyis-
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cse), ugyanakkor a Kijevi Rusz idej6n a falusi 6s a vdrosias jellegri telepti-
l6sek elkiilijnftdsEt 6s fogalmi meghatdrozdsuk kritdriumait nem dolgoztdk
ki. igy a Kijevi Rusz idej61 a kdt teleptil6stfpus ijsszemos6dik, illetve id6nk6nt
egy 6ltal6nos v6rosfejl6d6si (l6nyeg6ben differenci6latlan telepi.il6stiirtdneti) fo-
lyamatban old6dik fel. Az orosz nyelvd szakirodalomban a helyzet tisztiaatlan-
s6ga miatt hol 300, hol 414 vi4rost emlftenek, de enn6l nagyobb sz6m is
el6fordul. A Kijevi Rusz kutatdsdban a v6rosok k6rddsdben uralkod6 zavart
a kdvetkez6 okokban l6tjuk:

1. A skandindv forr6sokban a Rusz nevek6nt felbukkan6 ,,Gardariki"
(azaz a ,,v6rosok orszdgd') olyan drtelmez6st kapott, mintha a viirosokon
kfviil mds telepiil6s nem is l6tezne. igy az egyes ktizpontok nevekdnt fel-
bukkan6 telepiildsnevek mtigdtt eleve csak vdrosokat ldttak.

2. Teljesen hidnyzik a nyugat-eur6pai vi{rosfejl6d6ssel val6 dsszehason-
litds az orosz 6s ukr6n ttirt6netfr6sb6l.

3. A mai orosz ,,gorosJ"=,,vdros" jelentdst visszavetftik a Kijevi Rusz
idej6re, noha eredetileg a ,,gorod" sz6nak csak ,,meger6sftett teleptil6s" 6r-
telme volt.

4. Mindezek mell6 j6rul m6g az az axi6mak6nt kezelt tltel, hogy a v6-
rosok a munkamegoszt6s eredmdnyek6nt jitttek l6tre.

A nyugat-eur6pai ttjrt6n6szek az orosz-ukrdn kutat6s hagyom6nyos v6-
ros6rtelmez6set c6foljdk, a v6rosokat mint katonai-adminisztratfv kiizponto-
kat 6s a ti4volsdgi kereskedelem csom6pontjait mutatj6k be. Eszerint a Kijevi
Rusz v6rosai telepiildskonglomer6tumok, nem egyszerre keletkezett 6s kti-
Itinbtiz6 funkci6jri v6rosr6szek egyiittesei. Ami ktjzds benniik, hogy egyik
vdrosr6sz sem 6lvez olyan testtileti jogokat biztosit6 privil6giumokat, mint
azt a nyvgat-eur6pai v6rosok eseteben tapasztaljuk. A magunk rdszdr6l a
Kijevi Ruszban v6rosnak csak azt a telepiildst nevezzik, amelynek kiemel-
ked6 v6delmi szerep jutott, valamint meger6sftett adminisztrativ igazgatdsi
ktizpont volt. A ,,legval6dibb", Biz6nchoz 6s az arab vildg ktizpontjaihoz
m6rhet6 v6rosok a t6vols6gi kereskedelem kiizpontjaiv6 lettek, mint pl. Ki-
jev 6s Novgorod. Ilyen tfpusriakat a korabeli Nyugat-Eur6pa nem ismert.

A vdrosias, er6ditett telepiil6sek legfontosabb tfpusa Kijev 6s Novgorod.
Mindkett6 a kor nagyvdrosrinak tekinthet6. Val6ban olyan m6retfiek, 6s la-
koss6guk sz6ma is igen nagy, amekkordra a korabeli Nyugat-Eur6pdban
nincs p6lda. A tat6r h6ditrds el6tt Kijev lakosainak szdmfit 30-40 000-re
teszik, Novgorod6t a I1. szazadban 1G-15 000-nek, a 13. sztzadra 20-30 000-
nek tartj6k. Mindkdt v6ros a kezdet kezdetdtll adminisztratfv-katonai 6s ke-
reskedelmi ktizpont. A telepiilds egyik rdsze a fejedelem 6ltal lpitett v6r
(fellegv6r, gyetyinyec; k6s6bbi ndven: kreml), ahol az els6 templomok is
6lltak. A kds6bbiekben ez a fejedelmi kozpontr6sz Kijev eset6ben b6viilt, pl.
vlagyimir 6s Bdlcs Jaroszlav 6pftkezdsei j6l elkuldnfthet6k. Novgorodban
m6s a helyzet, itt a fejedelmi rezidencia a v6roson kivtilre keriilt, az eredeti
gyetyinyecet nem b6vftett6k. A ,,fellegv6r" alatt mindeniitt megjelent(ek) a
suburbium(ok): a podol, majd posza4 k6s6bb szloboda, ahol a k6zmfives-
keresked6 csoportok 6ltek. A k6t nagyv6ros eset6ben tiibb ilyen r6sz is l6t-
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rejott, ezek az l ,n. ,,konci"-k (v6gek), amelyek szerint a vdrosok bels6 6lete
is szervez6diitt. Kijev kb. 70 hekt6rnyi teriileten helyezkedett el; fdldsdnc
6s r66pitett faszerkezet biztosftotta a telepiilds v6delm6t. A v6delmet szolg6-
16 er6ditm6ny kb, 11 m magas, a r66pftett faszerkezettel egytitt helyenkdnt
ellrte a 16 m-t. Atlagszdlessdge 27 m volt, hossza tjsszesen 3,5 km. Ez az
er6dftm6nynagys6g csak a fejedelmi ktizpontra vonatkozik.

E k6t, val6ban ,,vil6gvdroson" kfviil a kereskedelemben fontos szerepet
j6tszottak mitr a korai id6szakban azok a telepiildsek, amelyek al0. szazad-
ban Bizdnccal ktjtdtt kereskedelmi szerz1d€sekben szerepelnek, 6s Bibor-
bansziiletett Konstantin csdszdr is ismeri 6ket. Ilyenek pl. Csemyigov, Pe-
rejaszlavl, Szmolenszk, Visgorod 6s Ljubecs. Csernyigov 6s Szmolenszk fel-
6pit6se hasonl6 a kijevi, novgorodi tfpushoz: eredetileg a gyetyinyec/podol
kett6ss6g6ben kialakul6 telepiil6sek, csak l6tsz6muk, jelent6sdgiik volt ki-
sebb. Perejaszlavl eset6ben a v6delmi funkci6 hangsflyosabb, a telepiil6s
fekv6se miatt is jobban v6dhet6, h6rom oldalr6l foly6 vette kijriil. Visgorod
6s Ljubecs fejedelmi rezidenciakdnt jtitt l6tre. A kett6 kiiziil Ljubecset kutattiik
alaposabban, rekonstrukci6ja is elkdsziilt. Visgorodnak 6s a k6s6bb 6pnh BeI-
gorodnak Kijev szempontj6b6l ,,6rtorony" vagy ,,el6v€d" szerepe volt. Hasonl6
cdllal 6piilt egy egdsz v6delmi rendszer a sztyeppel 6rintkez6 r6szeken: Kijev-
hez tartoz6an pl. Kanyev, hrub, Torcseszk; Halicshoz tartoz6an Kucselmin,
Bakota, usica. A volgai bolgdrokkal szemben 6piilt a vlagyimir-szuzdali terii-
let peremviddk6n Nyizsnyij Novgorod. A fejedelemsdgek ad6ztat6 tev6keny-
s6g6nek b6vtil6se nyomdn jiittek l6tre a pogosztok, pl. Novgorod 6szaki ir6-
nyf terjeszkeddse sordn, ahol sz6mottev6 katonai ellen6ll6sba nem titkoztek.
A pogoszt id6vel telepi.il6ssd vdlhatott, noha eredend6en a fejedelmi hatal-
mat megtestesft6, ad6szed6ssel megbfzott 6rhelynek tekinthet6.

A falu jellegf teleptil6seket (szelo) ott taldljuk meg, ahol a f6ldmfvel6
kdztiss6gek lak6helye van. L6tiiket a Pravda alapjdn bizonyitani lehet. A
kijevi id6szakban az obscsina (faluktiztiss6g) elnevezds nem fordul el6, he-
lyette a v6rs6gileg dsszetartoz6 koziiss6g (verv), illetve a jogi szempontb6l
egys6gkdnt kezelt, de nem felt6tleniil rokonokb6l 6116, fiktfv rokoni koz6s-
sdg (mir) szerepel. A Pravda rendelkez6se szerint ezt a ktjztjss6get terhelte
az ldrn. idegen vdrdij (gyikaja vira) megfizet6s6nek kdtelezetts6ge, amikor a
kdzelben holttestre bukkantak, 6s nem keriilt el6 a tettes. Az agrdrstruktrir6-
b6l fakad6 kiilonbsdgekkel magyardzhat6, hogy p6rhuzamosan jelen van
mind a kiscsal6di gazdillkodilsra utal6 dim (fust), mind a nagycsalildi gaz-
d6lkod6st kifejez1 szelo (falu).

A t6rsadalom
A FEJEDELEU ES T1SENNTB

A keleti szli4v tdrzsek 6l6n m6r a legkor6bbi adatok alapj6n is a fejedelem
(knyaz) 6llt. A PVL a ,,tengeren trilr6l" hfvott var6g-ruszok vezetlit is feje-
delmeknek nevezi. A Kijevi Rusz ldtrejtitte ut6n ugyancsak fejedelmekrdl
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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-nemzets6gi viszonyokban gytikerezik. A Kijevi Rusz mint tdrzsszd-
vets6g 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 szimbo-
liz6l6 kir6lykoron6z6s. A nagyfejedelemnek a ttjbbi knyaz kijziil val6 ki-
emelked6s6ben a torzssztivets6g (Kijevi Rusz) l6trejiitt6t ldtjuk, mfg a feje-
delmeket nem ttjrzssziivetsdgi, hanem csak torzsi vezetdknek tartjuk.

A fejedelmek tev6kenysEg€r6l csak a Kijevi Rusz megsziiletdse utiin ren-
delkeziink adatokkal, els6sorban a nagyfejedelemr6l vannak inform6ci6k.
A nagyfejedelem hadat vezet, ddnt a hdboni 6s b6ke iigy6ben, a vall6si
k6rd6sekben v6lem6nyt nyilv6nit, 6s 6 az igazsdgszolgdltatds let6tem6nyese.
A hadakozds sor6n a fejedelmek egym6ssal konfliktusba 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 sz6-
m6ra ad6t ftzetf tcirzsek fejedelmeinek 6s haderej6nek. Sajnos, a korai id6k-
re eztmeger6sit6 adatunk nincs, de a k6s6bbi gyakorlat alapjdn 6s a sztyeppi
szokdsok ismeret6ben ez val6szinfisfthet6. Az ,,egdsz Rusz" nevdben b6k6t
€s Bizdnccal szerz6d€st kot6 szem6ly ugyancsak a nagyfejedelem, m6s fe-
jedelmek jelenldt6rdl nem sz6l a PVL, csak a kfsdrettagok nev6t sorolja fel.
A fejedelemnek a pogdny vall6si rftusban bettilttitt szerepdr6l egyediil Vla-
gyimir tette tanriskodik, mid6n az isteneket 6br6zol6 idolokat fellllittatta a
kijevi v6rhegyen. A fejedelem igazsdgszolgdltat6si jogktir6t a Pravda cikke-
lyei alapj6n rcgisztrillhatjuk. A passzusok jelent6s rdsze szokdsjogon alapul6
rendszert eilft el6nk, igy bizonydra a fejedelem bir6i funkci6jdnak is kor6bb-
ra visszanyfl6 eredete van.

Ha nem is az adatok b6s6gdvel, de rigy v6ljiik, m6giscsak igazolhat6,
hogy a fejedelem mint ttirzsi-nemzets6gi el6kel6 kertil el6nk a legkor6bbi
forr6sokban. A tdrzsi-nemzets6gi viszonyok kdzepette pedig sz6rmazdsa,
v6rs6gileg el6kel6 volta predesztin6lta erre a szerepre. A Kijevi Rusz mint
tcirzssztjvetsdg l6trejtittdvel egy ,,fejedelmek felett 6116 fejedelem", azaz a
nagyfejedelem (velikij knyaz) kiemelkeddse tijrt6nik meg. Az els6 nagyfeje-
delmek a var6g-ruszok kdziil keriiltek ki, de,a 10. szdzad folyam6n - Szvja-
toszlavt6l 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-rusz fe-
jedelmek Kijevbe lrkezve keriiltek szorosabb (illetve v6rs6gi-rokoni) kap-
csolatba a szl6vokkal, m6gpedig a Kijev ktirny6k6n 616 poljan torzzsel. Nem
lehet v6letlen, hogy a 12. szdzad eleji 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 vil6-
gos, 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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A Kijevi Rusz ldtrejdtte ut6n nemcsak a nagyfejedelmek keriiltek ki ebb6l
az elitb6l. A nagyfejedelem lesz6rmazottait szdrmazdsukn6l fogva fejedel-
meknek tekintett6k, dltaluk val6sult meg az egyre ntivekvd teriiletfi Rusz
ir6nyft6sa. A fejedelmi hflzassdgok fontosabb esem6nyeir6l tudunk, de
messze nem mindegyikr6l, hiszen a fejedelem le6nygyermekeinek sokszor
m6g a sziilet6s6t sem jegyeztdk fel. A fejedelmi ,,csal6dfa" n6i 6ga ez€rt igen
hianyosan mutathat6 be. Adatok hijdn v6lem6nyiink csup6n felt6telez6s: a
kijevi nagyfejedelem fiai az egyes k6s6bb megh6dftott kdzpontokba kertilve
a kordbbi tdrzsi k6zpont elitj6hez hizassdgokkal ktitddtek. Ez lehetett az a
szem6lyi kapocs, amely h6tterdt adta pl. olyan mer6sz ldpdseknek, mint a
Kijev szdmdra frzetend6 ad6 visszatartilsa. M6sr6szt fgy 6rthet6 a helyi elit
ragaszkod6sa bizonyos szemdlyekhez. E konkr6tan nem igazolhat6 kapcso-
latoknak trilzott jelent6sdget semmik6ppen sem akarunk tulajdonftani, hiszen
a fejedelem szem6ly6nek gyakorta el6fordul6 megvillasztdsa, hfvdsa vagy a
fejedelem elkergetdse ennek n6mileg ellentmond6 hely zetr6l 5rulkodik.

A tdrzsi-nemzets6gi elitb6l kiemelked6 fejedelem katonai, bir6i, spiritu6-
lis iigyekben ddnt6si jogk6rrel volt felruh6zva. Kivdlts6gos helyzetdt el6kel6
szdnmazdsdn ak kd sziinhette, de e privile giz 6lt hely zet iinmag 6ban s emmi-
k6ppen sem jelent monarchikus hatalmat, m6g kevdsbl azt, hogy a feje-
delem azonnal ftjldbirtokos is volt - amint azt a szovjet korszak tdrt6n6-
szeinek tiibbs6ge vallotta. A fiildbirtoklds csir6j6nak, de legal6bbis az egy
teriilethez val6 rugaszkodds megnyilv6nulds6nak a m6r emlftett 1097. 6vi
ljubecsi meg6llapoddst tekintjiik. A fejedelmek zs6km6nyb6l 6s az alfvetett
ttjrzsek ad6j6b6l sz6rmaz6 jiivedelme mellett a 12. szdzadra mutatkoztak a
ftjldbirtokl6s els6 jelei, pl. amikor Rosztyiszl.av Msztyiszlavics fejedelem a
szmolenszki ptisptiks6gnek megalapft6sakor k6t falut is adom6nyozott. A
piispdksdg szdmdra k6sziilt irat (gramota) 1150-re dat6lt, noha az els6 szmo-
lenszki piispdkiit m6r 1136-ban emlitik az dvktinyvek.

A fejedelmi hatalom legitim6l6 tdnyez6it vizsgdlva megdllapfthat6, hogy
nincs korondzds, csak,,tr6nra iiltetds". Ugy tfinik, e mozzanat megmarad a
vil6gi keretek kozdtt, 6s hidnyzik bel6le az a spiritu6lis meger6sftds, amely
az uralmat ,,Dei gratia" (Isten kegyelm6b6l) eredezteti. Az intronizdcidt
(,,sede na stol otca svojego i deda svojego", azaz: ,,apja 6s nagyapja tr6nj6ra
iilt") kfs6r6 hfrad6s megfogalmazdsa csupdn az uralom csal6di sz6lon iga-
zolhat6 jogoss6g6t bizonyitja. Az a n€hdny oklev€l (usztav), amely a korb6l
fennmaradt, az ,,En, a fejedelem ..)' (,,Sze jaz knyaz... ") formul6val kezd6-
dik, majd a Szenthdroms6gra utal6 mondat ktiveti, amely a fejedelem ke-
reszt6ny volt6r6l tanriskodik. A nagyfejedelemn6l kisebb rangri fejedelmek
eset6ben a nagyfejedelemt6l kapott felhatalmaz6s vagy a helyiek kdzremf-
kdd6se (hfv6s, vdlaszt6s) teremtette meg a legitim6ci6t.

Vitatott k6rd6s a nagyfejedelem 6s a ttjbbi fejedelem egym6shoz val6
viszonya. 86r a fejedelmi dinasztirin beliil a rokons6g t6nye fenn6ll, az id6
mflt6val az egyer\ generdci6kon beliil a rokonsdgi fok tekintet6ben t6volodds
kovetkezik be. Altal6nos tiirekv6snek mutatkozik, 6s de iure el is ismerik,
hogy a fejedelmi dinasztidn beliil minden feln6tt f6rfi jogosult a dinasztia
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hatalm6b6l (6vedelmeib6l, presztizs6b6l stb.) r6szesiilni; ugyanakkor de
facto a t6volabbi rokons6g kiszorft6sdra ttirekedtek. A jog szerint megfogal-
mazott elv a dinasztia feln6tt f6rfi tagjai kiiztjtt a rangid6ssdg (szeniordtus)
alapj6n tesz kiiltinbs6get; a torekvdsek pedig az els6szi.ildtti jog (primogeni-
tura) megval6sft6s6ra ir6nyulnak. A fejedelmek koziitti kapcsolatrendszert
az 6vkcinyvek a rokoni kapcsolatok jeliil6s6re haszn1Jt kifejezdsekkel (apa,
firi, fiv6r) jeliilik. A konkr6t v6rs6gi kapcsolatok az oldalilgi rokonok ktjztitt
nem egy6rtelmfek, m6gis a kozvetlen v6rs6gi kapcsolatra utal6 fogalmakkal
irjek le. A jelensdg magyardratdul az szolg6lhat, hogy a Kijevi Ruszban a
kereszt6nys6g felvdtele utdn, amelyet az 6llam l6trejttttdvel azonositunk, na-
gyon lassan bomlottak fel a kor6bbi v6rsdgi-nemzetsdgi k6tel6kek, nem ld-
pett helyiikbe egy szemdlytelen int6zm6nyi kapcsolatrendszer, amely a nagy-
fejedelem 6s a ttjbbi fejedelem kiizti viszonyt objektfvebbd tette volna. Azaz
biztosftotta volna a legf6bb hatalomra jogosultak kiir6nek szfikiilds6t 6s a
dinasztia ttibbi tagjrdnak az el6kel6k csoportj 6hoz val6 idomulds6t.

V6gs6 soron a tdrsadalom csricsdn a v6rs6ginemzets6gi el6kel6k egy
csoportj6t l6tjuk, amelynek differenci6l6d6sa igen lassan halad el6re. A dif-
ferenci6l6dds bizonyos egy6neknek a csoporton beliili kiemelked6s6t jelzi:
pl. a 12. szdzad kiizepdn, az l in. ,,duumvirdtus" idejdn, amikor egyszerre k6t
nagyfejedelem is volt, lltezett az apdvil-fiivd fogad6s szok6sa, amely a va-
l6s rokoni kapcsolatok hely6be egy fiktfv rokons6got ldptetett. A12. szdzad
m6sodik feldben mfkiid6 ,,duumvir6tus" a kezdetek ut6n nemcsak szem6-
lyek, hanem rajtuk keresztiil dinasztiadgak ktjzti hatalommegoszt6si m6d is.
Ugy trinik, ez a gyakorlat sikeresebb volt, hosszabb ideig fenn6llt, mint a
Bdlcs Jaroszlav 6ltal elrendelt ,,triumvirdtus" (az a rendszer, mikor h6rom
egyenl6 r6sz jutott a h6rom legid6sebb fiv6rnek, a fiatalabbak pedig l6nye-
gesen kisebb volosztyokat kaptak). A m6sik p6luson van p6ld6nk a dinaszti6b6l
val6 ,"kihull6sra" is, amihez a volosztyndlkiilis6g vezetett. Bizonyfua gyakoribb
ez a jelens6g, rim a kr6nika csak olyan eseteket jegyzett le, ahol a voloszty-
szetz1sre igen szfv6san tdrekedtek. A fejedelmek kdztjtti kapcsolatrendszer te-
hdt egyre kev6sb6 fiiggtitt a val6s rokoni kapcsolatokt6l. A fejedelmek sz6mi4ra
alapvet6 volt, hogy 6n6ll6 jdvedelemhez (voloszty) jussanak, amely nem ftjld-
birtokot, hanem az adott teri.iletr6l beszedett ad6jiivedelmet jelentette. Ftildbir-
tok hfjr4n indokolatlan a fejedelmek kiizti kapcsolatrendszerre a vazallit6s fo-
galmdt alkalmazni, ahogy ezt az orosz nyelvf ttirtdneti szakirodalomban
nemegyszer teszik. A vazallitds fogalmdnak egy olyan kit6gft6sa pedig,
amely lehet6v6 teszi a nemzetsdgi viszonyokra val6 alkalmazds1t is.v6le-
m6nyiink szerint sziiksdgtelen, 6s csak neheziti a fogalmi tiszt6nl6t6st.

A fejedelmek kiv6l6s6t, kiemelked6s6t a tdrzsi-nemzets6gi el6kel6k kijziil
a fejedelmi kfs6ret (druzsina) segftette el6. A kfs6ret jelenldte 6ltal6ban a
boml6 tdrzsi-nemzets6gi t6rsadalmak saj6tja, fgy specifikus jelensdge a Kije-
vi Rusznak. A kfs6retek megjelendse a t6rsadalom differenci6l6ddsdnak ter-
m6szetes velej6r6ja. A fejedelem szdmdra, akinek a kfs6rettagok a szolg6la-
tdba szeg6dtek, a kfsdret l6te dnmagdban olyan lehetdsdget teremtett, hogy
akaratdt a kdrnyezetdben 6rvdnyesfteni tudta. Az eredetileg t6rzs-, illetve
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nemzetsegf6 fejedelmek (knyazok) szdmdra a var6g-ruszok megjelen6se a
kelet-eur6pai t6rs6gben nagy jelent6s6gf volt: a keresked6-harcos var6gok
a keleti szl6v el6kel6k kozremflkijd6s6vel tudtdk ad6fizet6jiikk6 tenni a kdr-
ny6k tdrzseit. A harcos elemek be6piil6se a keleti szl6v knyazok kfs6ret6be
a fejedelmi kiildnhatalom l6trejdtt6t gyorsitotta meg. A kfs6ret volt - min-
deniitt - az a ktizeg, amely legkiinnyebben fogadta be 6s tudta asszimil6lni
a kiilijnf6le etnikai ktizegb6l 6rkez6ket. A kis6reten beliil ugyanis az eredet
mdr nem volt ldnyeges, a fejedelem szolgdlata hozta,,ktiziis nevezflre" a
tagjait. Tov6bbi sorsuk is ett6l ftiggdtt, a fejedelemt6l nyert juttat6sokt6l. A
fejedelmek szdmdra az idegen eredetfi (nem helyb6li szldv) kfsdrettagok
fontosabbak voltak a helyb6liekndl (noha ilyen kfsdrettagokkal is sz6mol-
ni kell), mivel a fejedelem szolgilatdban 6s parancsai v6grehajt6s6ban nem
jelentett visszahriz6 er6t saj6t nemzetsdgiik. A szolg6latok fejdben a fejede-
lemnek gondoskodnia kellett kfs6ret6nek tagjair6l (6lelem, ruhdzat, fegyver).
Az ad6k nem mindig voltak elegend6k erre. Amint li{ttuk, az vezetett a I0.
szdzadban 6lt Igor fejedelem hal6l6hoz is, hogy dupla mennyisdgfi ad6ra lett
volna sziiksdge a kfs6ret ig6nyeinek kiel6gft6s6hez.

A hiany z6 j dvedelmek p6tl6sdra indftottak egyre-m6sra zsfkm{ny szerz6
(,,kalandoz6") hadjdratokat. Els6sorban Konstantin6polyra 6s a Fekete-ten-
ger melletti gdriig keresked6v6rosokra tdmadtak, ahonn6t olyan javakat tud-
tak zsdkmdnyolni, amelyekre ad6 form6j6ban nem lehetett szert tenni.
Ugyanezen okb6l a kdnyszer erej6vel hatott a keleti szl6v tiirzsek kijzdtti
tov6bbi h6dftds: az ad6k mennyis6g6t ntjvelte. A prdmek, illetve a hadjdratok
sor6n ejtett foglyok elad6sa a fejedelmet rijabb jtivedelemhez juttatta. A na-
gyobb jiivedelem nagyobb lfitszdm:d kfs6ret eltartdsdt tette lehet6v6. Akez-
deti iddben a kfs6retnek bizonytra szerepe volt abban, hogy a fejedelmek a
dnyeperi vizi it kereskedelm6t meg tudt6k ad6ztatni, mfgnem mindez ,,szo-
k6ss6" v6lt. Kijev el6nyds ftildrajzi helyzete hozzdjilrult, hogy a nagyfeje-
delem nagyobb zs6kmdnyhoz 6s ad6jiivedelemhez jutott, mint a tdbbi, ha-
sonl6 m6don kiemelked6 tdrzsi-nemzetslgi el6kel6. Ez a kdriilm6ny is el6-
segftette a nagyfejedelmi m6lt6sdg l6trejitttdt.

A kfs6ret l6te a fejedelem sz6m6ra el6nyiiket biztosftott, de kiitelezetts6-
gekkel is j6rt, a fejedelem egyben fiiggiitt is bizonyos mdrt6kben a kfs6re-
t6tdl. A kfsdrettagokkal (druzsinyiki) id6r6l id6re tan6cskozott (dumi). Kez-
detben a fejedelem kdzvetlen kdrnyezet6ben 6lt minden kfsdrettag: egytitt
laktak, ktjztisen dtkeztek. A 12. szazadt6l az frott forr6sokb6l ismerjiik az
er6d(tm6nyek ,,s7enyi"-nek nevezett r6sz6t, ahol a fejedelem tisszegyfilt kf-
s6ret6nek tagjaival, 6s lakom6zott (pir). A szenyi aftgdszeti adatok alapjdn
fedett, de nyitott oldahi 6pftm6ny volt, ahol kedvez6tlen id6j6rds esetdn egy
nagyobb csoport is kdnyelmesen elhelyezkedhetett. Hi6ba tart6zkodott a fe-
jedelem kdzel6ben a kfs6ret minden tagja, nem egyenl6en rdszesiiltek a j0-
vedelmekb6l, a kfs6reten beliil is kialakult egy hierarchia. Ennek els6 jele-
k6nt 6rtdkelhetjiik a Rdvid Pravda azon cikkelyeit, ahol egyes fejedelmi
tiszts6gvisel1k (ognyiscsanyin = udvarispiin , sztarsij konyjuh = f6lov6szmes-
ter) vdrdija a dupl6j6ra emelkedett. Egy szfikebb 6s egy tdgabb kdr form6-
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l6dott, a kisebb 6s a nagyobb kfs6ret, a szl6v sz6hasznillat szerint ifjabb 6s
id6sebb kfs6ret.

A kis6ret tagjai 6ltal6ban fegyveres szolg6lattal tartoztak a fejedelemnek.
Az ,,6tlag" fdl6 kiiltinleges megbfu6ssal lehetett emelkedni, ez kedvezett a
kfs6ret tovdbbi differenci6l6d6s6nak. A fejedelem 6s kis6rete nem tart6zko-
dott 6lland6an ugyanazon helyen. A voloszty igazgatdsfval a kfs6rettagok
kdziil bizott meg valakit, akit namesztnyiknek vagy poszadnyiknak neveztek.
Ha nagyobb hadat toborzott a fejedelem, a vojevoda (hadvez6r) 6s a tis4jac-
kij (ezredes) voltak segits6g6re. A kfs6rettagok kdziil azok emelkedhettek ki,
akik megbfzhat6s6guk alapj6n lehet6sdget kaptak egy-egy fontos feladat el-
lfitdsfua, a szirmazds itt nem jdtszott szerepet. A poszadnyik 6s a vojevoda
els6sorban nem a fejedelem kdrnyezet6ben teljesftett szolgdlatot, ezilltal a
sz6 frzikai 6rtelm6ben t6volabb keriiltek a fejedelemt6l, a plusz feladat pedig
kiemelte 6ket a kis6rettagok ktiztil. sztiks6gszerfi, hogy a fejedelemt6l na-
gyobb juttat6s jdrt nekik. A PVL a fejedelmi helytart6kat bojdroknak nevezi.
A bojdrok teh6t eredend6en szint6n a kfsdret tagjai voltak, a fent emlftett
okok miatt azonban igen hamar lev6ltak onnan.

A boj6r sz6 etimol6gidja vitatott, hogy tudniillik szl6v vagy t0r0k erede-
tfi-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" je-
lent6st tulajdonft a sz6t6nek. A tdrok nyelvb6l val6 szdrmaztatds a mdsodik
verui6vaL cseng 6ssze: a ,,bojar"=,,nagy, gazdag, nemes" alapjelentdsb6l
szdrmazik. Bdrmelyik sz6etimol6gi6b6l indulunk ki, az a bojdrr6teg helydt
a harcos kfs6rettagok leggazdagabbjai kdzottjelOli ki. A fejedelmi helytart6i
szerep v6lhet6en a fejedelmi jdvedelmek begyfijteseben 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, sem a Pravddban nincs utal6s arra, hogy a boj6rok f6ldbir-
tokosok lettek volna. A bojdr-fejedelem viszony egy 6talakul6ban l6v6 kfs6-
retviszony, amely a fejedelmi j6vedelmek ,,t6pldl6sra" (kormlenyije) 6tenge-
dett r6sz6n keresztiil drvdnyesiilt, 6s magdban hordta a boj6ri fliggetlened6s
lehet6s6g6t.

A fdldbirtok l6te vagy neml6te a boj6rok esetdben m6g kev6sb1 igazol-
hat6 vagy cdfolhat6, mint a fejedelmek 6s az egyhdz eset6ben. Halicsi terii-
leten a 12-13. szdzad fordul6j6n fell6p6 er6teljes bojdri oppozfci6 miigtttr a
fejedelemt6l val6 teljes fiiggetleneddst l6tjuk, amelynek alapja a ftildbirtok
lehetett. A bojdri fdldbirtokldst bizonyft6 adataink csak a l4-r5. szizadb6l,
Novgorodb6l vannak. A t2. szdzadban a fejedelmek ,diplomatdi" is a bojd-
rok kOziil keriiltek ki. N6v szerint ismerjiik pl. Pjotr Boriszlavicsot, aki
szdmtalan iigyben jdrt el rzjaszlav Msztyiszlavics nagyfejedelem megbizd-
s6b6l. A boj6rok id6nk6nt felkerest6k a fejedelmet, hogy tan6cskozzon ve-
liik. v6gleges leszakaddsuk az egykori kfs6retr6l a 13. szdzadv6g&e k6vet-
kezett be.

A kfsdret m6sik r6sze megtartotta szoros kapcsolatdt a fejedelemmel a
sz6 frzikai 6rtelm6ben is, hiszen tov6bbra is egy feddl alatt 6ltek. A kisebb
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kfs6ret tagiait az iisszefoglal6 ,,grigy"l,,grigyba" sz6val jeltiltek, amely a
skandin6v ,,grid"-b6l szdrmazva szem6lyes szolgdt, testdrt jelent. A fegyve-
res kfs6reten beliil is lezajlott egy differenci6l6d6si folyamat, az idetutoz6
csoportok a kiivetkez6k voltak: gyetszkije, otroki, paszinki, koscsei, csad(o).
A gyetszkije a kisebb k(s6ret fels6 r6tege, tagjai ott voltak akkor is, amikor
a fejedelem a boj6rokkal tan6cskozott. A gyetszkije csoport szabadokb6l 6llt.
A forrdsokban a 12. szazadt6l kezdve fordulnak el6; de ink6bb a r1szfeje-
delmi korszak szerepl6i. Tulajdonkdppen a nyugat-eur6pai ministerialisok-
nak felelnek meg. Az otrokinak nevezett szemdlyek a fejedelem kdrnyeze-
tdnek nem szabad tagjai kiiziil kertiltek ki. Egy nevezetes otrok a m6rtfrhal6lt
halt (1015) 6s k6s6bb szenttd avatott Borisz Vlagyimirovics fejedelem szol-
g6ja volt, a magyar szdrmazdsi Georgij, aki ur6t vddelmezte a r6tiir6 gyil-
kosokkal szemben. A paszinki €s a koscsei szint6n a 12. szdzadt6l vannak
jelen a fejedelem kfs6ret6ben, de ekkor sem szerepelnek tril gyakran. Az
ut6bbiak a druzsin6ba keriilt ttirdk (kun) elemek lehettek. Mindkdt elnevez6s
a fejedelem udvari szolgdit takarja. Andrej Bogoljubszkij megtrldsekor
(1174) a novgorodi kr6nika sziivege szerint csak egy fiatal koscsej volt a
kdzel6ben. Ez esetben gondolhatunk volgai bolg6r szdrmazflsrt egydnre is,
mivel a vlagyimiri-szuzdali fejedelems6gben tiibbszrir is szerepelnek a kfs6-
rettagok sordban. A fejedelem ktirnyezet6nek legals6bb rendfi szolg6l6i az
dsszefoglal6 n6ven csaddnak nevezett csoport.

Ahogy a fejedelmek egymds kdzti viszonydnak leirdsdra a rokons6gi fo-
kot jel6l6 terminus technicusokat alkalmaztdk, a fejedelem 6s a kfs6rettagok
viszony6ban ugyancsak ezek domindltak. Mindez a nemzetsdgi t6rsadalom
lassri 6talakul6s6nak kfs6r6jelens6ge. A nagyobb 6s gyorsabban felboml6
druzsin6b6l v6ltak ki a boj6rok, akikb6l a l2-I3. szdzad fordul6j6t6l kezdve
fokozatosan alakult ki egy ftjldbirtokosrdteg, de a kfs6rethez tartoz6s kdl-
ddkzsin6rjdt mdg a 13. szdzad v6g6n is viseltdk. A kisebb kfs6ret 6talakul6sa
szint6n lassan haladt: a fejedelmi udvartartds form6l6dott ki bel6le, de csak
a 12. sztzad legv6gi kezdetek ut6n - hosszan 6tnyrilva a rdszfejedelemsdgek
idiszakdba - fejez6dtitt be. A fejedelmi udvartartds legfontosabb tisztsdgvi-
sel6je a rabszolga jog6ll6sri holopok ktjzi.il kikertill tyiun 6s kljucsnyift volt;
de ismeriink mecsnyiker (kardhord6), biricset (6r), dajk6t, nevel6t. A kijevi
korszakban 6s a r6szfejedelems6gek kialakul6sa idej6n a fejedelmek m6g
igen ktizel {lltak a t6rsadalom eg€szdhez, udvaruk inkdbb egy venddgeket
maga kdrd gyfrjtfl udvar volt, nem pedig gazdillkod6si egysdg.

A kfs6retek a 9-10. szinadban vardg elemekkel titltddtek fel, a 12. szazadt6l
a sztyeppi trirbk elem keriilt trilsrilyba: 6szakon a volgai bolgdrok, d6len pedig
az uz, tork, kun n6pessdg volt jelen nagyobb sz6mban. Amilyen viszony jelle-
mezte a fejedelmet 6s kfsdretdt (rendszeres kn6cskoz6sok 6s lakomrik), dgy
(rhat6 le a nagyfejedelem 6s a tobbi fejedelem kapcsolata is. Id6nk6nti dssze-
jtiveteleikre, tandcskozflsaikra, gyfildseikre tdbb kifejezdst is haszn6lnak: sQ om,
szjezd, szobor. V6gs6 soron a nagyfejedelem 6s a tdbbi fejedelem viszonya egy
virtudlis kfs6retviszonynak foghat6 fel; egy olyan saj6tos rendszernek, amely
sem biz6nci, sem kazdr minta alapjfln nem vezethet6 le.
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A SzABADSAc 6s rUcc6sEc ripusar
A tdrsadalmi kiiltinbsdgek 6s a differenci6l6d6s legobjektfvebb p6ld6it a ko-
rai tdrv6nyekb6l merithetjiik, pl. a gyilkossdg esetdn kiszabhat6 v6rdijak
tisszeg6b6l. A Rdvid Pravda Bdlcs Jaroszlav-kori r€sz6b6l szdrmazik a vdr-
dfj fizet6s6nek ,,alapszcivege", ugyanis ekkor a vdrdij mellett megengedik a
v6rbosszrit is a legkiizelebbi hozzdtartoz6k (apa, fif, testvdr, unokatestvdr)
szdmdra. A szabad ember (muzs) v6rdija 40 grivna volt. N6h6ny lvtized
mflva, Btilcs Jaroszlav fiainak ,,triumvir6tusa" idejdn a szabad emberdrt
fizetend6 40 grivna mellett megjelent a dupla vdrdij (80 grivna), ha a gyil-
koss6got a fejedelem szolgillatdban 6116 szem6ly - pl. ognyiscsanyin, feje-
delmi tyiun, konyjuh (azaz: udvarisp6n, bels6 szolga, lov6sz) - s6relmdre
ktivettdk el. Szabad n6 megdl6s66rt csak f6l v6rdfj jdrt.Ha szolga (rab) esett
iLdozatul, hat grivna volt a v6rdij - ez a szolga piaci 6r6nak felelhetett meg.
,,Dupla szolgavdrdij", azaz 12 grivna volt fizetend6, ha az illet1 fejedelmi
szolgflatban 6llt, pl. a fejedelem falusi eliilj6r6ja (sztaroszta), rab dajka vagy
gyagyko, azaz a fejedelem gyermekeinek nevel6je volt. A szmerd, a rjado-
vics 6s a holop haJilla eset6n 5 grivna volt fizetendd; valami okn6l fogva a
szolgdkn6l alacsonyabbra taks6lt6k - noha nem sorolt6k kdzdjtik - 6ket.
T6rsadalmi ktilonbsdgek mutatkoznak a testi s6rt6sek eset6ben kiszabott bfr-
s6gok tisszeg6n6l is. Itt els6sorbanaz okozott s6riildsek alapj6n szabfilyoztilk
a bi.intet6st, de 6les hatdr hiz6dott a szabadok 6s a szolg6k megftdl6se kdziitt.
A szolgrik dltal okozott kdrlrt 6k maguk nem feleltek: a szolg66rt ur6nak
kellett j6t6llnia anyagilag. Kiemelt helyzetre utal, hogy vit6s tigyekben, ha
az tllet1 var6g vagy m6s el6kel6 volt, nem kellett a bfr6s6g el6tt tanft 6llf-
tania, megel6gedtek az eskiij6vel. A tdrsadalmi berendezked6shez 6rt6kes
adal6k az idegen v6rdij esete. Ha holttestet tal6ltak, illetve nem volt meg6l-
lapfthat6 a gyilkos szem6lye, akkor annak a kdzdss6gnek kellett egyiittesen
kifizetnie avlrdij iisszeg6t, amelynek kcizeldben a holttestet meglelt6k. Ilyen
esetben a kdztiss6g maga ddntbtte el, milyen ari4nyban osztja fel tagjai kiizdtt
a kifizetend6 iisszeget.

A ttirv6nyek alapj6n a t6rsadalom sz6ls6 rdtegeit lehet kdnnyen elkiiltini-
teni: a fejedelem szolg6latdban 6116 elitet, a dupla v6rdfjasokat; illetve a
teljesen t6rgyk6nt kezelt holopokat, akikdrt tulajdonkdppen vdrdijat sem kel-
lett fizetni, csak az fuat megtdrfteni. A holop a bfr6sdg el6tt nem tanriskod-
hatott. A tfusadalom zom6t a jogilag szabadok alkottdk, akikdrt 40 grivna
vdrdij jdrt. Az egys6gesen szabadnak mondottak ktjztitt l6nyeges gazdasdgi
kiiltinbs6gek mutatkoztak, 6ket fenyegette az elad6sod6s veszdlye, ami akdr
szabads6guk elveszft6sdvel is jdrhatott. A,,kdztes" r6tegek helyzet6nek meg-
6llapit6sa a le gnehezebb.

A szem6lyiikben nem szabad r6tegek ktiztltt a legals6 fokon a holopok
6lltak, olyan helyzetfek, mint Nyugat- 6s Kdz6p-Eur6p6ban a ,,veri servi"
(igazi szolgdk). A holopot fel lehetett kutatni, ha elsztjktjtt; ha megtaldltdk,
vissza kellett szolg6ltatni gazddjdnak, de semmikdpp sem volt szabad befo-
gadni. A B6vftett Pravda szerint a holoppd vdldsnak h6rom ritja l6tezett: ha
valakit eladtak, illetve megv6sdroltak; ha valaki rabn6t vett feles6giil min-
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denfajta kiktit6s n6lktil; 6s ha valaki szolg6latba szeg6ddtt meg6llapodds,
illetve szerzfid1s (rjad) n6lki,il. Akik rjad alapj6n dlltak valakinek a szolg6-
latdba, azokat rjadovicsoknak nevezt€k De a rjadovics gyfjt6fogalom, el6-
fordulhat, hogy a megdllapod6s alapj6n szolg6ldt a szolg6lat fajtdja szerint
jegyeztdk fel (1. tyiun, kljucsnyik). Ugyanott egy paragrafus tiltja, hogy mds
riton-m6don (pl. ad6ss6g ledolgoz6sa c6lj6b6l) valakihez munk6ra be6llt sze-
m€lyt (zakup) holopp6 tegyenek. A zakupok ktilcsont vettek fel, ami lehetett
p6nz, nemesf6m, ilru, vet6mag; de valami ok61 nem tudt6k az ad6ss6gukat
a kamattal egyiitt tijrleszteni. Ilyenkor keriilt sor arra, hogy munkdval r6jdk
le atartozdst. A zakupok el6fordul6s6nak gyakoris6ga arra enged kiivetkez-
tetni, hogy sokan szorultak 16 a ktilcstin6kre, 6s ebb6l a helyzetb6l neh6z
lehetett visszakeriilni a t6nyleges szabadok koz6.

Tov6bbi nem szabad, illetve csak korl6tozott szabads6ggal rendelkez6
r6tegeket is tal6lunk a Kijevi Rusz teriiletdn. Idetartozik pl. a cseljagy. E sz6val
rokonfthat6ak a magyar ,,csal6d" 6s ,,csel6d" szavaink, emiatt l6tjuk helyze-
ti.iket a ,,h6zn6phez tartoz6 szolg6l6k" fogalmdval lefrhat6nak, amit a kora-
beli latin fr6sbelis6g ,,mansio"-k6nthatilroz meg. A PVL-ben olvashatunk a
cseljagyok ad6svdtel6r6l, tdbbnyire a ,,cseljagy i szkot" (szkot=6llatvagyon)
kit6telben. Mivel adt6k-vettdk, a cseljagy helyzete l6nyeg6ben azonos volt
a holopnak nevezett szolg66val. Hog;r m6gis megkiiltinbiiztettdk, annak tal6n
idegen szdrmazdsa lehetett az oka. Ujabb kateg6ria az izgoj, amely nemcsak
a tdrsadalom als6, hanem a fels6 r6teg6ben is megtal6lhat6. Az izgoj vdn-
dorl6, k6borl6, term6szetes kiizeg6b6l (a nemzets6gb6l) kiszakadt egy6n.
Izgojnak nevezhet6 pl. az a fejedelem is, akinek nem jutott tjn6ll6 voloszty,
6s k6nytelen volt valakinek a kfsdretdbe bedllni, ha harcos l6t6t meg akarta
6izni. Megesett, hogy egyik fejedelmi udvarb6l a m6sikba v6ndorolt. Vi-
szonylag ritk6n emlftik a forr6sok a puscsennyiki, proscsennyiki csoportokat.
Helyzettikre a j elii l6siikr e hasznillt fo galmak j elent6s6b6l ktivetkeztethetiink :
,,elengedettek", ,,elbocs6tottak", azaz felszabadftottak. A latin meghatdrozil-
sokat haszn6l6 eur6pai orszdgokban libertinus oknak (szabadosoknak) neve-
zik 6ket. Hasonl6 helyzetfi, a zadusnije ljugyi csoport, az elnevezds szint6n
felszabaditott helyzetre utal. A dusa (l6lek) sz6 jelzi, hogy 6ket az egyhdz
szdmdra szabadftotti4k fel, az adomdnyoz6 lelki iidv66rt. Magyarorszdgon az
ilyeneket dusnokoknak neveztdk.

Nehezen tisztdzhat6 a szrnerdek esete. A szmerd a Pravda szerint fiigg6
elem lehetett, mivel megdl6s66rt tit grivna vdrdfjat kellett fizetni, keveseb-
bet, mint egy holop6rt. A szmerdek az elbesz6l6 forr6sokban ad6t (dany)
fizettek. Esettikben ttjbbfdle 6rtelmezdsre nyflik lehet6s6g: a szabad paraszti
st6tust6l a szemdly6ben frigg6 fiildmfivesig. Ugy gondoljuk, a jelen-
t6sprobl6m6t az okozza, hogy a l0-13. szdzad viszonyain beliili vdltoz6sokat
adatok hi6ny6ban nem lehet regisztr6lni. A t6rsadalom Atalakul6sa pedig -
ez bizonyosra vehet6 - nem hagyta 6rintetleni.il ezt a csoportot sem. Ereden-
d6en a szmerdek aleigdzott keleti szl6v tiirzsek ad6fizet6 szabad parasztjai,
ez6t kiildnbtjztett6k meg 6ket a nagyfejedelem al6 tartoz6 helyi szabad la-
koss6gt6l, amely nem fizetett ad6t a fejedelemnek. A szmerd jelentdse k6-
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s6bb az 6llamnak ad6z6 paraszt 6rtelm6ben rtigziilt. A szmerdek Pravda-beli
helyzet6b6l kitfinik, hogy semmikdppen sem azonosak akdzszabad r6teggel
(muzsi), akik a ti4rsadalom zdmdt alkottrdk. Ugyanakkor a szmerdek a feje-
delem gyalogoscsapataiban harcoltak, 6s h6boni esetdn lovat is kellett adni-
uk a fejedelemnek. Ez mdg a kordbbi, teljesen szabad 6llapotra utal, amely
a ll. szdzad v€g6rejelentdsen megv6ltozott. A szmerdek fejedelemt6l fiigg6
helyzetdt mutatja, hogy haldluk ut6n - ha nem rendelkeztek m6sk6pp - a
fejedelemre szilllt a vagyonuk. Ilyen kikdtdsek a bojdrok 6s a kfsdrettagok
esetdben nincsenek.

A kiildnbcizd r6tegek egym6shoz val6 viszony6ra tiibbf6le hipot6zis szti-
letett. Azokat, amelyek arra a prekoncepci6ra dptilnek, hogy a Kijevi Rusz
l6trejitttdt6l fogva feud6lis dllam volt, egdszlben elvetjiik; mivel v6lem6-
nytink szerint ez az ercdmdny forrdskezel6si hibdb6l sz{trmazik. Ebben az
6rtelmez6sben ,,dsszecsdsznak" a kiiliinbtiz6 id6ben el6fordul6 fogalmak, pl.
a milosztnyik (miloszty = adomdny, j6t6temdny) a 12. szdzad vdgln€l kordb-
ban nem jelenik meg a forr6sokban, 6s akkor is csak a vlagyimir-szuzdali
teriileten. Ezzel szemben figyelemre m6lt6, hogy a zakup rdteggel €s az
ad6ss6gprobl6m6val a B6vftett Pravda igen hosszasan foglalkozik. Ha sz6-
mokat nem is tudunk felsorakoztatnl, az ar6nyokra m6gis ktivetkeztethetiink.
Ugyancsak valamif6le ardnyt sejtet bizonyos csoportok el6fordul6s6nak,
eml(t6s6nek gyakorisdga. Pl. a puscsennyik, proscsennyik csoportok 6s a
zadusnije ljugyi alig n6h6nyszor felbukkan6 elnevez6sek a Il-12. szdzad-
ban. A cseljagy/holop helyzet6ben val6ban csak 6rnyalatnyi a kiilonbsdg:
ink6bb az eredetiikben keresend6. Ugy gondoljuk, a rjadovics 6s a zakup
kateg6ri6t tovdbbra is meg kell ki.iltjnbtiztetni, noha a kev6s adatb6l az lfit-
szik, hogy mindk6t csoport szolg6latot v6llalt. A rjadovics megdllapod6st
kdtve, a zakup ad6ss6ga fej6ben. Ismerniink kellene az okokat 6s a feltdte-
leket, melyek szerint a rjadovicsok szolg6ltak. Erre sajnos nincs adatunk.
Tisztdzatlan 6s k6s6bbi a najmit (najma - ktilcstin) 6s a rolejnyik (rol-
ja=sz6nt6fold) rdteg szerepeltet6se, hiszen a ll-12. szdzadb6l nincsenek 16-
tez6siiket igazol6 adatok, csak k6s6bbiek. Felbukkan6sukat a tdrsadalmi dif-
ferenci6l6dds hozta magdval, a vet6magkijlcsdnre pedig az 6hs6g-esztend6k
miatt keriilhetett sor.

A sokf6le tfpusri, szolgfllatra, illetve fiigg6 viszonyra utal6 elnevezds a
tdrsadalom mobilit6sr{r6l tanfskodik. Az ad6ss6got v6llalni kdnytelenek
nagy szdma 6s a kiilcsdn felvdteldnek tdbbf6le m6dja a szabad 6llapot, az
tindll6 egzisztencia elvesz(t6sdnek gyakori lehetds6g6re vililgit 16. A pus-
csennyik, proscsennyik 6s a zadusnije ljugyi a szolgai 6llapotb6l val6 ki-
emelkedds lehet6s6g6t villantja fel, de a felszabadft6ssal valamifdle rijabb
kdtttttsdg is egyiitt jdrt: az.egyh6z kdteldkdbe keriilt zadusnije ljugyi eser6-
ben eg6szen bizonyosan. Osszessdg6ben egy boml6, 6talakul6 t6rzsi-nem-
zetsfgi ti4rsadalom k6pe sejlik fel. A Kijevi Rusz fenn6ll6sa idej6n az 6tme-
netet jelz6 sokf6les6g m6g nem jutott nyugv6pontra.
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A VECSE

Kezdetben a ,,muzsi" vagy ,,Ijugyi" szavak minden bizonnyal a k6zszabad-
sdgot 6lvez6 egydnek megjeltil6s6re szolgdltak. Kds6bb, amikor jelz6s szer-
kezetben kertilnek el6nk, mint pl. ,,lucssije muzsi" vagy ,,Ijugyi gradszkije",
a kdzszabad rdteg differenci6l6d6s6t jelzik. A fejedelemnek is vannak ,,em-
berei" (muzsi, ljugyi), akikkel tan6cskozik, teh6t a kfsdrettagok koz6 tartoz-
nak. A ,,gradszkije ljugyi" nem kfsdrettagokat jeliil, hiszen a forrdsok szerint
a fejedelem akarat6nak gyakran ellenszegiilnek, amit a kfs6rettagok aligha
tehettek meg. E gradszkije ljugyi jelentkezik m6s form6ban, amikor az €v-
krinyvek ,,kijeviek, halicsiak, szmolenszkiek, novgorodiak stb." m6don ha-
tdrozzdk meg csoportjaikat. Teh6t valamilyen form6ban a teriileti kdzpont-
hoz tartoz6 embereket jeliili. Biztosan ki vannak zdrva e fogalomkdrb6l az
idegen keresked6k, akiket ,,gosZty" n6ven ismertek Rusz-szerte. A,,gradsz-
kije ljugyi" helybelieket jelolt, akik kdzijtt vannak ,,cerkovnije ljugyi" (egy-
hiizi emberek, klerikusok) 6s a ,,sztarejsina grada" (a v6ros szeniorjai).
Szabad voltuk mellett sz6l, hogy alkalmank6nt fegyvert viselhettek, ilyenkor
,,voi" (harcosok) volt az dsszefoglal6 nevtik. Ezt tdmasztja al6, hogy v6le-
mdnyiiket testtiletkdnt fogalmazhatti4k meg, 6s kdpvisel6iken keresztiil tudat-
t6k azt a fejedelemmel. Ez a testiilet a vecse.

A vecse mint a vdrosoknak nevezett teleptildseken mrikijd6 testtilet jele-
nik meg a forr6sokban. A vecse v6lem6nyt nyilv6nftott a h6boni 6s b6ke
k6rd6s6ben, t6mogatta egyik vagy m6sik fejedelem megvillasztds6t a gyfil6-
sen vagy ak6r fegyveresen, 6s felt6teleket szabott a hfvott fejedelem sz6m6-
ra. Mindezt dsszevdve, a vecse a politikai 6let aktfv kiizremrikdd6je volt. Az
dvktinyvekben az els6 hirad6sokat pl. Novgorod eset6ben 1016-n61, Belgo-
rod eset6ben m6r 997-n€l olvashatjuk. Mindez a 12. szdzad eleji PVL-ben
a kutat6s mai 6ll6sa szerint k6s6bbi betold6s lehet, kompil6ci6. A vecse mint
testtilet t6nylegesen a 11. szdzad m6sodik feldben kezdte hallatni a hangj6t,
igen aktfv volt az egdsz 12. sz6'zad folyam6n. A13. szdzad elejdt6l tiibbnyire
m6r visszaszorul6ban volt, de helyenkdnt tov6bbra is virulens maradt (pl.
Novgorodban, Pszkovban). Tev6kenys6g6nek csricspontj6t az dvkdnyvekben
az alflbbi adatok jelzik: Kijev (1068, ll47l48), Halics (II44,1188), volhfniai
Vlagyimir (1197 ), Rosztov-Szuzdal (I I 57 ), Kljazma-parti Vlagyimir ( I 1 57),
Polock ( 1 I 59), Szolenszk ( 1 1 85). A vecs6vel kapcsolatban mindenekelfitt azt
kell leszdgezni, hogy mfikiid6se a ll. szdzad m6sodik fele 6s a 13. szdzad
els6 fele kdziitti id6szakban az egflsz Rusz teriiletdn 6ltal6nos. Hogy nem
mindentitt adnak egyform6n hfrt r6la, azt az amrigy is szfikds forrdsanyag
egyenetlenslg€vel lehet magyardzni. Anevezett id6szakban a vecse aktivi-
t6sa - rigy tfinik - a sz€ttagol6dds folyamati4nak kfsdr6jelens6,ge. A fentebb
el6sorolt megmozdul6sok a fejedelem 6s a vecse ktizdtti hatalmi konfliktu-
sok 6llom6sai.

A vecs6n megjelen6 kdzdssdg (kijeviek stb.) nemcsak a ktizpontban la-
k6kat foglalta mag6ban, hanem a ,,kdrzet", a voloszty szabad lakoss6g6t is.
A vecse l6nyeg6ben egy ,,conventio populi", 6vakodn6nk m6gis ,,n6pgyri-
l6sk6nt" aposztrof6lni, mivel az egyenl6sdgen alapul6 6si szl6v kdzdss6gek-
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kel a vecse kontinuit6sa nem igazolhat6. A voloszty 6s a telepiil6s ktizpont-
j6ba (1. a ,,telepi.il6sbokrokr6l" mondottakat) osszehfvott vecse hatalmi kdr-
ddsekben nyilvr{nitotta ki akarat6t, de a konfliktusokb6l leszfirhet6, hogy
mint testiilet szintdn 6rdekcsoportok szerint tagolt volt. Nem lehetett ftigget-
len a fejedelmi kfsdret legfdbb tiszts6gvisel6it6l (namesztnyik, poszadnyik,
tiszjackij), akik a fejedelem nev6ben a volosztyot ir6nyftottdk; de nem volt
fiiggetlen a helyi el6kel6k akarat6t6l sem, akik szembehelyezkedtek a feje-
delemmel 6s tisztsdgvisel6ivel. A vecse 6sszehfv6sa ad hoc tdrt6nt, rend-
szerint akkor, mid6n valakinek (a fejedelemnek) vagy egy csoportnak (a
helyi el6kel6k, a fejedelemmel szembeni oppozfci6) drdeke flzldott hozz6.
Pl. a fejedelem a vecsdvel, illetve vezet6ivel ismertette el tr6nut6dl6si aka-
ratdt. Ezt a vecse nev6ben egyes kdpvisel6i meg is tett6k, de az lllet6 halilla
ut6n rendszerint m6r semmi sem kiitelezte 6ket az igdret betartds6ra. (J6
p6lda ene Vszevolod 6s lgor Olgovics esete ll46l47-ben, amikor a kijeviek
eskiit tettek Vszevolodnak a hal6los 6gydn6l, hogy elfogadj6k Igort fejedel-
mtikiil. Vszevolod halflla utdn m6gis m6skdpp dcintrittek.) M6sutt (pl. Nov-
gorodban) a vecse szabta meg a meg6llapodds vagy szerzldds felt6teleit,
amelyet az rij fejedelemmel kdtottek.

A vecse nem nyilvdnitott v6lem6nyt egyetlen alkalommal sem jogi, bfr6-
sdgi, gazdas6gi vagy olyan adminisztratfv kdrd6sekben, mint pl. a voloszty
nagys6ga vagy fj voloszty kialakft6sa. (Kiv6telt k6pez ndmely k6s6bbi novgo-
rodi eset.) Hir4nyzik bel6le az dnkorm6nyzati jelleg, amely Nyugat- 6s Ktiz6p-
Eur6pa v6rosait jellemzi. Hiszen a nyugat-eur6pai szabad v6rosok legfontosabb
t6nyked6se, illetve szabadsdguk megnyilv6nul6sa l6nyegdben a bels6 jogi,
rgazs6gszolgdltatdsi auton6mi6ra 6piilt. A vecse hat6skdrdben ilyen privil6-
giumok nem voltak, ezt a fejedelem 6s tisztsdgvisel6i gyakorolt6k.

V6giil is megdllapithatd, hogy a fejedelem - mint egy potencidlisan mo-
narchikus hatalom - 6s a vecse - mint bizonyos archaikus vondsokkal bir6
ktjzhatalom - koziitti vet6lked6s zajlott a politikai sz6ttagol6d6si folyamat
h6tterdben. A kfs6ret mint fegyveres ktilonhatalom kiemelte a fejedelmet
a ,,primus inter pares" (els6 az egyenl6k ktiztitt) stdtus6b6l, de nem adott
a kezdbe akkora tit6kdpes hader6t, amellyel a vecs6re 16 tudta volna k6ny-
szerfteni akaratdt. A vecse ugyanekkor mdr nem az eredeti archaikus torzsi-
nemzets6gi ktjzhatalom. M6r csak az6rt sem, mert a 12. szdnadban a tcirzs-
nevek nincsenek is haszn6latban, helyettiik teriileti alapokon (voloszty, go-
rod) tdrt6nt a szervez6dds. Pontosabban, az egykori tiirzsi-nemzetsdgi k6z-
szabadsdgb6l a fegyverforgatds gyakorlata 6s a szabad stdtus (a vecsdn val6
megjelen6s joga) maradt meg. Ugy gondoljuk, hogy azegykoi tiirzsi-nem-
zetsl gi keretek dtalaku lds a egy ftszt a kere sked6-z s6km6nyol6 gyarapod6son
kereszttil megvaldsult gazdasdgi differenci6l6dds, mdsr6szt pedig a var6g-
szl6v etnikai tjsszeolvad6s nyomdn kovetkezett be. A tati4rj6rds el6tt azonban
nem jdtt l6tre ijr<ikl6d6 monarchikus hatalom, hanem a k6t hatalmi p6lus (a
fejedelem 6s a vecse) kiiztitti konfliktus elhriz6dott, 6s a Rusz r6gi6iban
kiiltinbtiz6 m6don fejl6diitt tov6bb. Ezeket a hatalmi szf6r6ban is megl6v6
kuldnbs6geket a tatdr h6dfr6s k6s6bb m6g inkrdbb elm6lyftette.
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A KEREszrEI.w EcyHAz t6s szpnvezBre
Vlagyimir nagyfejedelem kezdetben (980 tdjdn) a tiibbf6le pogdny ttirzsi
hagyom6ny ,,dsszegydr6s6ra" tijrekedett, ez€ft flllittatta fel a kijevi v6rhe-
gyen az istenek (Perun, Horsz, Dazsbog, Sztribog, Szimargl 6s Mokos) idol-
jait. Sz6nd6ka egy ktiziis kultusz megteremtdse lehetett, erre utal, hogy a
napkultuszt megtestesft6 istenalakot kdt n6ven (Horsz, Dazsbog) is szerepel-
tette. A fdhelyre az a Perun keriilt, aki a szldvok ktir6ben mindeni,itt n6pszerri
volt, 6s mag6ba olvasztotta a skandin6v mitol6gia bizonyos elemeit is. A fel-
tehetdleg nem tril sikeres pog6ny kultuszteremt6s kfs6rlete uti4n Vlagyimir a
kereszt6nys6g fel6 fordulva hatalmi eszktiziikkel (pl. tiimeges keresztel6sek-
kel Kijevben 6s Novgorodban) segftette a hitt6rit6st, 6s a tized 6tenged6sdvel
anyagilag is t6mogatta. A fejedelem ktirnyezetdben mriktjd6 f6pap a metro-
polita cfmet viselte, szdmdra alapftotta Vlagyimir az (rn. Ttzedtemplotnot. A
tized frzetdse saj6tos jelens6g az ortodox vil6gban. Itt nem a kereszt6ny
lakoss6g tizedfizetdsi kiitelezetts6g6r6l van sz6, mint a r6mai egyhdzban,
hanem a fejedelem jiivedelm6nek tizeddr6l, amelyet 6tengedett az egyhaz-
nak. A tizedftzet1snek ez a m6dja is csak 6tmeneti jelens6g, a kds6bbiekben
nem tudunk r6la. H6tr6nya az egyhdz szdmdra, hogy a fejedelmi hatalommal
szemben kiszolg6ltatott6 v6lt.

A Kijevi Rusz egyh6zszewezete teljes eg6sz6ben a konstantin6polyi p6t-
ridrka joghat6s6ga al6 tartozott. ,,Kijev is az egdsz Rusz metropolitdja" a
tatdrjtrds el6tt a keleti szl6v (6orosz) r6gi6 egyh6zf6je volt; szem6lye, kine-
vez6se a konstantindpolyi pdti6rkdt6l fiiggdtt. Ennek a szokdsjognak mon-
dott ellent egy alkalommal Btilcs Jaroszlav, amikor 1051-54-ben kinevezte
Ilariont, udvari papjflt metropolit6nak; illetve lzjaszlav Msztyiszlavics
11,47-54 kijztjtt, amikor Klimet megv6laszttatta. Bijlcs Jaroszlav idej6n a
Kijevi Ruszban m6g kev6s egyhflzi szemdly mrikddhetett, 6s az fr6sbelis6g
sem volt olyan szinten, hogy Ilarionr6l alapos ismereteink lenn6nek.
Klim(ent) eset6ben tudjuk - 6s val6szfnfi, hogy egy lvszdaaddal el6bb is fgy
tortdnhetett -, hogy a nagyfejedelem sz6nd6ka heves ellendll6st v6ltott ki,
hisz nemcsak a metropolita, hanem neviik alapj6n itllve a piispdkiik ziime
is giiriig szdrmazflsi volt. E k6t kiv6teltdl eltekintve a konstantin6polyi p6t-
ri6rka akaruta ttjretleniil 6rv6nyesiilt. A 11. szdzad m6sodik fel6ben rijvid
ideig maradt csak fenn az a kdt m6sik metrop6lia, amelyek l6tez1sdr6l az
1072. 6vi szentt6 avat6si szertart6ssal tisszefiigg6sben 6rtesiiliink. A hdrom
metrop6lia az 6ppen fenn6ll6 fejedelmi ,,triumvirdtus" egyhdzi lek6pez6se
volt, val6szinfileg fejedelmi dtintds eredm6nyek6nt. Kds6bb, a 12. szdzad
m6sodik fel6ben Andrej Bogoljubszkijt sem tdmogattaapdtifirka egy rijabb,
a Kljazma-parti Vlagyimirba tervezett metrop6lia fel6llit6s6ban. A Rusz egy-
hazdnak feje az 6orosz id6kben egy6rtelmrien a kijevi metropolita maradt.
Azaz: az egyhtzi hierarchia nem kdvette a vilflgi szdttagol6d6s folyamatdt.

A hierarchiilban a metropolita al6 tartoztak a ptispdksdgek. Kdzttik a
szmolenszki szdmit kivdtelnek abb6l a szempontbdl, hogy ismerjtik az ala-
pitds 6v6t 6s okirat6t. Mdsutt csak a piisptrk els6 szerepl6set tudjuk regiszt-
r6lni. A piispiikdk kiiztitt a novgorodi helyzete kiemelkedik a ttjbbi ktjziil,
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Vlagyimir
koveteket fogad,

hogy vall6st
v6lasszon

tulajdonk6ppen a piispdk 6s a metropolita kdz1 helyezhet6 a rangsorban. Ezt
jelzi 6rseki (arhiepiszkop) cfme, amely k6s6bb a speci6lis ktirtilm6nyek foly-
tdn ,,vladikd"-vd alakult. Az els6 piispiiksdgek a kereszt6nys6g felvdtele
utdn szervez6dtek. A forr6sadotts6g miatt ismereteink igenh1zagosak: a ke-
reszt6nys6g felv6tele ut6n a kijevi egyhdzmegye (eparchia) l6te biztosnak
tekinthet6. Ezt krivet6en a d6li teriileteken, Kijev kiizvetlen ktizel6ben szer-
vez6dtek azijabb egyhdzmegy€k. Az id6pontot nem ismerjiik, de 1072-ben,
Borisz 6s Gleb szentt6 avat6sakor m6r mfktidiitt piisptik Belgorodban, Pe-
rejaszlavlban, Csernyigovban 6s Jurjevben. Perejaszlavl 6s Csernyigov mint
a d6li r6szek legkor6bbi 6s legnagyobb centrumai logikus m6don m6r igen
kor6n ptisptiki sz6khellyekkd vrdltak. Belgorod 6s Jurjev kevdsb6 jelent6sek,
ink6bb fejedelmi rezidencidk, ez1rt e korai ptispiiksdgek a kijevi nagyfeje-
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delem presztfzsszempontjainak kdszdnhett6k megszervez6siiket. Perejaszlavl
6s Csernyigov eset6ben a tatdrjdrdsig tizenkdt, illetve nyolc piispdk nev6t
ismerjtk, mindk6t esetben kbzvetlentil atatdr h6dft6s el6tt,I239-ben emlftik
az utols6t. Belgorod 6s Judev jelent6s6ge a ptsp6kiik szdmdt illet6en nem
kev6sb6 lehetett fontos: a tatiq6'r6s el6ttr6l hdt, illetve kilenc piisptik neve
maradt fenn. Belgorod utols6 ismert ptispdke (Adri6n) a L2. szdzad v6g6n
mfikdddtt; Jurjevben pedig 1231-ben tudnak r6la utolj6ra. E k6t Kijev kin-
ny6ki telepiilds jelent6s6g6t a duumvirdtus rendszere adta. Az im6nt felsorolt
piispdkdkdn kiviil - Novgorodot leszdmitva - l07}-ben, a szenttl avati{son
egyetlen 6szaki sz6khelyfi piispdk volt jelen: Izontyij Rosztovb6l. A metro-
politdn kiviil n6gy piisp6knek volt ddli egyhfamegy6je 6s csak kett6nek
(Novgorod, Rosztov) 6szaki. Ez az adat sokatmond6 mind a Rusz lakoss6-
gdnak szdmitt, mind az egyhdz szervezettsdg6t illet6en.

Mdr a Il. szdaadbanl1tezd ptisp6ks6g lehetett a turovi, hiszen els6 piisptlk6t
1005/6 tiljdrr- mfu emlitik. K6telyeket timaszt azonban, hogy uti{na tiibb mint
egy 6vsz6zadrg (11la-ig) nem ismerjiik Turov ptisp6keinek nev6t, ezt kdvet6en
viszont ll82-ig folyamatosan nyolc piispdk mfikdd6s6r6l tudunk. Az 100516-
ra dati{ltan szerepl6 piispdk neve egy 14. szdr;adi usztavban fordul el6, ahov6
k6s6bbi betold.'{s, kompil6ci6 ritj6n is keriilhetett. Turov a 12. szfnadban vdlt
volosztty6, fejedelmi kdzpontt6. V6lemdnyiink szerint addig ,,perif6ria" 6s mint
ilyen, 6rdektelen volt. Az l0fJ,5l6.6vi adatokat nem tartjuk hitelesnek. Ugyan-
csak a lL szdzad legv6g6n hallunk a volhiniai Vlagyimir piispdk6r6l (1091).
1260 ig nyolc piispdkdt ismeriink ebb6l az egyhdzmegyfiffil.

A 12. szilzad piispdks6gek alapit6s6nak sor6t hozza. Polockban (1105),
Szmolenszkben (1136), Halicsban (1153), Rjazanyban (1198) bukkan fel az
els6 ismert ptispdk szem6lye. A rosztovi piispdksdgr6l vdlt le a Kljazma-par-
ti Wagyimir piispdke, 6s teremtett 6n6ll6 egyhdzmegyet Q2l4); a halicsir6l
pedig HoIm, illetve Ugrovszk piispiike (1219120). A holmi piisptikkel egy-
idejfileg egy m6sik halicsi kdzpontban is piispdkdt tal6lunk: Peremislben.
Ide Novgorodb6l sz6rmaz6 pap keriilt (1220), aki 6tmenetileg a novgorodi
6rsek specidlis cfm6t is hozta magdval. A deli teriiletek piispdkei 1238-1240-
ig mfiktldhettek, amig az ekkor r6juk zfdul6 tatfu t6mad6s el nem s6p6rte
egyhdzmegy6jiiket. Akijevi metropolitdnak, Joszifuak, aki 1236-ban foglalta
el hivatal6t, nyoma veszett. A k6vetkez6 kijevi metropolita, I. Kirill 1242
kdriil kapta meg kinevezdsdt. Novgorod, Rosztov, a volhfniai Vlagyimir 6s
Holm piispdkeinek sordban ugyanakkor nem tapasztalhat6 tdr6s a 13. szizad
kdzepi tatdr tdmad6s ut6n sem.

A vil6gi paps6g az egyhflzszervezetben nemcsak a vezet1 egyh6ziakb6l
6s g6r6gdkb6l 6llt. A metropolita 6s a piispdkdk szolgdlatdban mfik6dtek
kisebb rangri egyhdziak is. A kdzponti telepiildseken a 12. szdzadban mdr
nemcsak egy-egy, hanem t6bb templomot is tal6lunk. Mindegyiknek kellett,
hogy legyen papsdga. Tehdt a forr6sokban szerepl6 szem6lyek csak a hie-
rarchia csfcsdt jelentik; a tObbi egyhdzi szem6lyre 6s l6tsz6mukra csak kd-
vetkeztetni tudunk. A vildgi paps6g (beloje duhovensztvo) testiiletei a kliro-
szok 6s a szoborok voltak. Klirosznak nevezt6k a nagyobb templomokban
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mfkttd6 papok risszess6g6t; a Rusz nyugati teriiletein - nyugati hat6sra -
ugyanene a testtiletre alkalmazva megjelent a capitulum (k6ptalan) elneve-
z6s is. A ,,szobor" tobb jelent6ssel bir6 fogalom, a sz6 a,,szobiraty(szja),,=
,,6sszejdnni, dsszegyflni" ig6b6l szfumazik. ,,Szobor"-nak neveztdk J ptis-
pdkiik 6s a metropolitar1szv1tel6vel tartott tan6cskozdsokat, de lltezteif6-
papi ,,szoborok" (ierejszkije szobori), egy-egy kdzpont templomaiban mrjko-
d6 papok gyril6sei; 6s v6giil ismertek a piisptiki ,,szoborok" is. Azokat a
templomokat, ahol ezek az iisszejtivetelek, gyfil6sek zajlottak, ,,szobornij"
jelzlvel illett6k. A ,,szobornij" stdtus nem jdrt ki minden templomnak, hi-
nem rangot jelentett. Emiatt alakult rigy a sz6hasznilat, hogy a ,,szobor" sz6t
ma mdr csak a ,,nagyobb templom", ,,szdkesegyh 5n" jelentlsben haszn6lj6k.

Az egyhilz vil6gi hierarchidja mellett megjelentek a monasztikut sr"rue-
zetek is, a szerzetespaps6g (csornoje duhovenszwo) k6pvisel6i. Az 6orosz
korszakban a legtilbb kolostor a centrumban, Kijevben jdtt l6tre, itt a lr-12.
szilzad folyam6n szinte mindegyik nagyfejedelem alapitott kolostort, illetve
tdmogatta a kdzvetlen felmen6i (apa, nagyapa) 6lta[ alapftott monostoro-
!at. A gyakorlat az volt, hogy ide is temetkeZtek. A bizonytalansdg e terti-
leten is sok, hiszen hol az alapft6s ideje, hol a kolostor temploma felszen-
tel6s6nek ideje, hol az ap6t (igumen) szerepl6se tanriskodik csup6n a mo-
losjor rc!9r91. olyan is el6fordul, hogy csak a temetkez6s kapcJdn 6rtesii-
liink arr6l, hogy a fejedelem kolostort alapftott. Gotubinszkij orosz egyh6z-
tdrt6n6sz szdmitdsai szerint Kijevben legal6bb 17, Novgorodban lg, Vlagyi-
mir-Szuzdalban 8, Szmolenszkben 6s Halicsban kb. 5:5 kolostor rcrca;i a
tatirlfirds el6tt. Az egyhdztiirtlnet terdn a legrijabb kutatdsokat v6gz6 Scsa-
pou 6vatosabb a sz6mok tekintetdben, csak azzal a kolostorral sz6mol, ahol
az alapitdsra utal6 konkr6t inform6ci6 is a birtokdban van.

A legels6 monostoralapft6s B6lcs Jaroszlav nevlhez ffiz6dik. Amikor a
PVL besz6mol a v6ros 1037. 6vi 6pitkez6seir6l, akkor m6r 6llt a szent Gyt)rgy-
6s szent lreneus-monostor. Az alapitils m6gsem lehetett tril r6gi, hiizen- a
szent, Gyiirgy-monostor hasonl6 nevfi templom6t Ilarion metropolita szen-
telte fel 1051. november 26-6n (szent Gytirgy napjrdn). B6lcs Jaioszlav m6-
sik alapit6s6r6l csak az ismeretes, hogy oda temett6k el feles6g6t, a sv6d
szdrmazdsd lrina-Ingigerda hercegn6t 1050. februiir 10-6n. B6lci Jaroszlav
idej6n keletkezett a kijevi Barlangkolostor is, de az alapit6sban nem a feje-
delemd volt a kezdem6nyez6s, hanem az Athosz hegydt megjdrt Antonyiia.
val6szinfileg ffi 6 6tlet6t karolta fel mind Ilarion, mind a nagyreieaetem.-A
Barlangkolostor szerzetesi kdzossdgdr6l (bratyija) €s etso emiiteit ap6tj6r6l
(varlaamr6l) 1054-1068 ktiziitt esik sz6. Mivel nem fejedelmi alapftrisri ko-
lostor volt, el6fordult, hogy iisszetitktjzdsbe keriilt az €ppen regn6l,6 nagyfe-
jedelemmel. A monostort B6lcs Jaroszlav egyik unok6ja t6mogatta et-dtel-
ieryn, _Jyoyolk l4iaszlavics, akib6l soha nem lett nagyfejedelern. Jaropolk
ap1a, Izjaszlav Jaroszlavics nagyfejedelem 6ppfgy alapf,toit saj6t monos-tort,
mint Btjlcs Jaroszlav. Ez a Dmitrij-kolostor, amely a-Mih6ly-6egyen dpiilt
valamikor 1062 el6tt.lzjaszlav m6sik fta, az emlftett Jaropoik teiiv6re,-aki
megszerezte a nagyfejedelems6get (szvjatopolk, 1093-j,r13), a szent Mi-
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hdly-templomot dpfttette, 6s mellette hasonl6 patrociniummal monostort is
alapftott. Ez megint csak a Mih6ly-hegyen tiirt6nt, ahol feltehet6leg apja
vildgi 6pitkezdseit is folytatta. A monostor szdmilra m6g egy rijabb templo-
mot 6pittetett (Zlatoverszkij hram.) 1108-ban, ahov6 eltemettdk. Meglep6,
hogy a Dmitrij-kolostort k6t templom6val (Szent Dmitrij- 6s Szent Pdter-
templom) 1128-ban Jaropolk gyermektelen lednya a kijevi Barlangkolostor-
nak adom6nyozta.

A II-12. szdzadb6l Kijeven kfvtil kev6s monostoralapft6sr6l tuduk. Ada-
tok hi6ny6ban csak gyanithat6, hogy ttibb monostort is alapftottak azokon a
helyeken, ahol kor6n megteremt6dtitt a ,,sajdt" dinasztia, azaz egy Rurik-6g
6s a helyi elit szoros kapcsolata. Bizonyftani csak a gyakori templomdpft6-
seket lehet, ahov6 esetenk6nt temetkeztek is. Vannak utaldsok (bdr a korai
id6b6l kev6s) n6i monostorok l6tez6s6re, amelyek szintdn a fejedelmi di
nasztiilhoz kapcsol6dnak. Az dszaki Vlagyimirban - a kijevi hagyom6nyok-
t6l elt6r6en - a fejedelem ifltal alapftott kolostor nem lett csalddi temetke-
z6hely. A Rusz dszakkeleti r6szdr6l sz6rmaz6 Jurij Dolgorukij fejedelem
volt az utols6, akit Kijevben helyeztek nyugalomra, a Szpasszkij-monostor-
ban. Fi6t, Andrej Bogoljubszkijt az illtala alapitott Uszpenszkij (Mfuia
Mennybevitele)-szdkesegyhdzban, Vlagyimirban temett6k el. Hasonl6 tiirt6nt
az 6t kovet6 vlagyimiri (nagy)fejedelmekkel is.

Az egyhdz 6s a kolostorok anyagi viszonyair6l keveset tudunk. 1130-ban
Vszevolod Msztyiszlavics fejedelem a novgorodi Jurjev-monostornak egy
falut (,,ad6ival, v6rdijaival, v6mjaival egytitt") adott 6t. Lehets6ges persze,
hogy ez m6g mindig a kormlenyije tipusri javadalom 6tenged6se, nem pedig
fdldadomrdny. A I3-I4. szazadb6l azonban a folyamatosan mfk6d6 monos-
torok esetdben m6r lehet a ftildadom6nyokat regisztr6lni. Mindazon6ltal az
egyhdz 6s a kolostorok 12-13. szdzadi birtokviszonyait 6s gazd6lkoddsdt
nem tudjuk kiderfteni.

Eletm6d, mentalitds, mfivel6d6s
POGANY KUUTUSZOK 6s reReszrENy ulr

A PVL alapj6n tudjuk, hogy miel6tt Vlagyimir fejedelem fevette a keresz-
tdnys6get, mind a szl6vok, mind a var6g-ruszok pog6ny hiedelmeik, rftusaik
szerint 6ltek. A pogiiny kultusz is tiibbrdtegfi, a Kijevi Ruszt alkot6 ttibbf6le
etnikum mindegyike saj6t kultusz6t kdvette. A PVL hfrad6sa k6sei, a 12.
szdzad elej6re mi4r sok minden feleddsbe meriilt, azarab keresked6k lefr6sai
nem differenci6lnak a kiiltinf6le eredetri szok6sok kdztitt. A k6s6i antikvitds
szerzti csak a szl6vokr6l nyilatkoznak, r6luk is 6ltali4noss 6gban, valamint a
szl6vokr6l szerzett 6rtesiildseiket a szdmukra ismert pog6ny hitvil6ggal pr6-
b6ljak rokonftani. A pog6ny korszakot azonban szi{mos hagyomdny tril6lte a
folkl6r r6tegeiben, de egyes elemei visszaktiszdnnek pl. az lgor-dnekben is.
A szl6vok, illetve a keleti szl6vok hiedelemvil69616l a sz6rvdnyos ismeret-
anyag ellendre meg6llapfthat6, hogy nem volt egys6ges, a ktiltinbtjz6 tdrzsek
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ktizt elt6reseket lehet kimutatni, igy pl. a h6zass6gi szokdsok tekintet6ben.
En6l azt flllitia a PVL, hogy a keleti szl6v tiirzsek legtdbbjdben (radimicsek,
vjaticsok, szeverjanok) kijztis j6tdkok alkalmidval v6lasztottak partnert ma-
guknak; a drevljanokndl a lei4nysztiktetds dfvott, mfg a poljanok a sziil6k
kdzti egyezs6g alapjdn hdzasodtak. M6s szok6sok eset6ben ilyen kiiltinbs6-
gekr6l nem tudunk, s6t a temetkezdsi forma (a halottdgetds) a keleti szldvo-
k6ndl elterjedtebb szldv hagyom6nyt mutat, amit csak a keresztdnysdg fel-
vdtele uti4n vr4ltott fel a kopors6s temetkez6s.

A keleti szl6vok pog6ny hiedelemvililga atermlszet, a halottak 6s az 6stik
tisztelet6nek kultusz6ra 6piil. Ebben a differenci6l6d6, boml6 nemzetsdgi
t6rsadalomban az animizmusnak egy bonyolultabb form6ja volt jelen, ahol
tisztelt6k a nemzetsdgi 6sijk elvont alakjait gpprigy, mint a term6szeti jelen-
s6gek l6lekkel felruhdzott f6listenalakjait. Aldozatokat mutattak be nekik,
idolilbrflzolflsokban ,,testet tiltiitt" figurdikat pog6ny szenrdlyekben (kapis-
cse) helyeztdk el. E kultikus k<izpontok kdziil tijbbet is felt6rtak a rlglszek
- tdbbek ktizt Kijev 6s Novgorod kiirny6k6n. A term6szeti jelensdgeket meg-
testesft6 fdlistenek mellett a keleti szl6v hagyom6ny ismerte a nimfaszerfi
l6nyeket, a ruszalkdkal is; de megjelen6siik a hiedelemvildgnak nem a leg-
6sibb r6teg6hez tartozik, Az 6siik kultusza a ,,Rod" 6s a ,,Rozsanyici" alak-
j6ban krist6lyosodott ki. A ,,rod" mint kdzn6v jelent6se a latin ,,genus"-nak
felel meg. A,,Rod" mint kultikus l6ny nemcsak a nemzets6g dsszetartoz6s6t
szimboliz6lta, hanem a termdszethez, a term6kenysdghez 6s a ,,fiildanydhoz"
kitt6d6 k6pzeteket is mag6ban foglalta. Err6l tanriskodik a,,rod" sz6 tov6bb-
6l6se kiilijnbciz6 sz6dsszetdtelekben, pl. ,,narod" (n6p), ,,rodnya" (rokons6g),
,,priroda" (termdszet), ,,roditi" (sztilni, l6trehozni), ,,urozsaj" (term6s), illetve
ez ut6bbi 6orosz alakja: ,grod". A hiedelemvil6gnak a pogdny szent6lyeket
6pit6 korszakdt megellzi az a k6pzet, mely szerint a vizek, erd6k, ligetek
szent helyek - ezek az istenek lak6helyei. Szint6n a legr6gibb ftteghez tar-
toznak a term6szet v6ltoz6sdt tiikrtiz6 hiedelmek, amelyek elsdsorban a ftjld-
mfivel6 szl6vok kultikus vililgdhoz ktit6dnek. A termdszet villtozisdbanklz-
ponti helyet foglaltak el a napfordul6khoz kapcsol6d6 kultikus cselekmd-
nyek, amelyeket,a folkl6r 6rzdtt meg rigy, hogy bedpftette a keresztlny ndp-
szok6sok kdz€.Igy pl. a t6li napfordul6hoz kapcsol6d6 ,,koljada" akard-
csonyi iinnepkdr n6pi hagyomdnyak6nt maradt meg; a ny6ri napfordul6 tfiz-
gyrijt6ssal, illetve vizilldozattal egyiitt j6r6 szok6sa Keresztel6 szent J6nos
iinnepdhez kapcsol6dott. Term6szetesen egyik sem csup6n a keleti szl6vok-
n6l meglev6 jelensdg, hanem az eur6pai folkl6r kiiziis von6sa.

A keleti szl6vok term6szetkultuszdnak ktizponti alakja a Nap, illetve Nap-
isten volt. Maszridi leirds6ban napimdd6nak mondja a ruszokat. A Napisten
alakjdt, elnevez6s6t neh6z meghat6rozni. Egy 12. szdz;adi apokrif kereszt6ny
irdsban (,,A2 Istensziil6 gytitrelmes zardndoklata Horsz, Perun 6s Volosz
el6tt") pogi4ny napistensdgek bukkannak fel; de a 12. szdzad v1gi lgor-dnek
hdsn6je szintdn a Naphoz im6dkozik, a kunok fogs6g6b6l menekiil6Igort a
term6szet er6i segftik. A Napisten alakjdra tdbb elnevez6st is haszndltak.
Malalasz kr6nik6ja szerint ,,a napkir6ly Szvarog fia, aki Dazsbog". M6sutt:
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,,Dazsbog, Szvarog fta, azaz Szvarozsics". A PVL viszont ismeri a perzsa ere-
detd Napisten-nevet: Horsz (perzsa nev6n Khoresz). A folkl6rban felbukkan,
de lehet, hogy k6s6bbi alak a Jarilo. Hiteles fon6sb6l szdrmaznak a Daubog
6s a Horsz nevek; de egyikr6l sem tudunk tiibbet meg6llapftani, mint hogy a
napkultusznak a keleti szl6vok 6let6ben fontos szerepe volt. A perzsa eredetri
Horsz 6s a szl6v Dazsbog p6rhuzamosan jelen van, de sem szereptikre, sem a
kett6 ktizti funkci6beli kiiltinbs6gre nem tudunk magyardzatot adni.

A pogdny kultuszr6l legb6vebben a PVL inform6l abban a tijrtdnetben,
ahol leirja, hogy Vlagyimir fejedelem Kijevben a hegyen (val6szfndleg ott,
ahol a fejedelmi rezidencia volt) fel6llittatta tobb pog6ny istens6g szobrdt,
neveztesen Perun, Horsz, Dazsbog, Sztribog, Szimargl 6s Mokos idoljait. A
v6logatds szempontjai nem ismeretesek, lehet, hogy tdbb ttirzsi hagyom6nyt
igyekezett ,,6sszegytirni", erre utalhat a Napisten k6t kiiltinbtizfl n6ven sze-
repeltetdse. Sztribog a szdl istene (l6sd pl. Igor-6nek), Mokosrdl azt deritette
ki a kutat6s, hogy termdkenys6get szimboliz{l6 n6i istensdg. Szimargl alakja
egyel6re megfejtetlen. M6r a n6v olvasat6val is gond van: a Szimargl mellett
el6fordul Szemurglk6nt, illetve kett6bontva mint Szim 6s Rigl. Felmeriilt az
azonosfti{s lehet6sdge Jarilo alakj6val (ez esetben a felsorol6s harmadik Nap-
istene lenne) vagy az irdni Szimurg istennel. Az indokl6s egyik esetben sem
elegend6. AVlagyimir 6ltal fel6llitott,,Panteon" rangsordban azels6 helyen
Perun dllt, aki Malalasz szerint T.eusszal azonos, 6 a vill6ml6s 6s menny-
dtirg6s istene. Perun neve nem speci6lisan keleti szl6v, megtal6lhat6 a nyu-
gati szl6vokn6l (lengyel, pol6b) 6s a Balk6non a d6li szl6vokn6l is. Perkunas
alakban hasonl6 jegyekkel ismeri a litvdn mitol6gia is. Perun idolj6t a PVL
szerint tdbb helyen is fel6llftott6k. Ember alakrinak 6brdnolt6k, eztist fejjel
6s arany bajusszal. K6sei adat szerint a faszobor vasl6bakon 6llt. Perun neve
el6szdr a Bizdnccal megkdtdtt szerz6d6sekben szerepel, mid6n a meg6lla-
pod6sra hitiik szerint esktit tettek a fejedelmi kfs6ret tagjai. Perun - neve
alapj6n - szl6v eredetfi, a szerz6ddseket szavatol6 fejedelmi kfs6ret pedig
zdm6ben var6gokb6l 6llt. Ebb6l arra gondolhatunk, hogy Perun volt az az
istenalak, akinek kultusza mind a szl6vok, mind a skandindv var6gok ktir6-
ben elterjedt volt. Vodoff n€zete szerint Perun alakja magdba olvasztotta a
skandindv mitol6gia Thor-kultuszdt, akiben a vihart, a vil6gossdgot 6s a
h6bonit megtestesftd istensdget fedezhetjiik fel. Nem lehet v6letlen, hogy
Perun alakja €pp a vegyes szlfv-vaftg kfs6ret kdrdben €s az elszlfvosod6
fejedelmek kdrnyezetdben lett ndpszerri. Ennek ktjvetkezt6ben keriilhetett a
kijevi dombon, a pog6ny istenek ,,Panteonjdban" az els6 helyre, mint akinek
tisztelet6n keresztiil az egyre nagyobb kiterjeddsfi Rusz kultuszktiztiss6ge
megteremthet6nek ldtszott. Perunnak ktildn szentdlyt is emeltetett Vlagyimir
fejedelem Kijevben 6s Novgorodban egyar6nt. A feltilr6l l6trehozott kultusz
azonban a fejedelmi kfs6ret 6s a fejedelmi udvartart6s hat6rain nemigen
l6phetett tril. Amint a napkultusz elemei bedptiltek a folkl6rba, a Perunhoz
kapcsol6d6 k6pzetek is megtal6lt6k a lehetsdges kapcsol6ddsi pontot a ke-
reszt6ny gondolatkdrben: Perun az 6gb6l tizet hoz6, majd tiizes szek6ren
tdvoz6 Ill6s pr6f6ta alakj6ban old6dott fel.
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A m6sik istens6g, Volosz/Velesz, akire a Bizdnccal ktittitt szerz6ddsek
alkalm6val esktit tettek, 6rdekes m6don nem szerepel a Vlagyimir fel6llitotta
kijevi ,,Panteonban". A Voloszt 6brdzol6 idol - Ibn Fadldn lefrdsa szerint:
faoszlop fels6 rdsz6n kifaragott emberarc - mdgis sok helyen el6keriilt. Ttibb
p6ldrinyt is taldltak bel6le a kijevi v6ralj6n. Neve szi{mos helyn6vben is fenn-
maradt, ami kultusza elterjedts6gdre 6s volosz ndpszerfisdgdre utal. 10. szazadi
adat szerint Volosz a j6szdg (szkot) istene volt. Az 6orosz nyelvben a ,,szkot"
nemcsak a mai ,j6szidg" jelent6ssel bfrt, hanem 6ltal6ban a vagyont, az ing6-
s6gok 6sszessdg6t 6rtettdk alatta. A latin ,,pecunia" €s a g6t ,,skatt" fogalmak-
kal dllfthat6 p6rhuzamba - a sz6 keletkezdse 6s drtelme tekintetdben egyari{nt.
A j6szdggal, ing6 vagyonnal rendelkezfiket a keresked6k ktjztift taldljuk meg,
akiknek 6rdek6ben abiz{ncl szerz6d6sek is ktjttettek. Ezdrt nem meglep6, hogy
a meg6llapod6s l6trejiittekor Voloszra is eskiit tettek. A keresked6r6teg viszont
nem keriilt be a fejedelmi kfsdretbe, ez lehetett az ok, ami miatt az illtaluk
prefer6lt istensdget nem 6llftottrik fel a fejedelmi udvarokban.

A Vlagyimir fejedelem 6ltal 980-ban feldllitott ,,Panteon" kfsdrlet volt
egy n6pet 6tfog6 kultuszkoztiss6g kialakftdsfua. Tal6n az is hozzfijdrult eh-
hez, hogy a Kijevi Rusz teriilete tcibb ir6nyb6l is misszids c6lpontt6 v6lt.
Neh6z adatokkal bizonyftani, de ez lehetett a val6s6gtartalma annak a ttjrt6-
netnek, amelyben a PVL fr6ja elbesz6li: Vlagyimir fejedelem el6tt megje-
lentek abizdnci 6s a r6mai egyhilz kiilditttei (ez utdbbiakat a PVL n6metek-
nek nevezi), az iszlfim ktivet6i 6s a zsid6k. Mindegyik kifejtette ndzeteit a
nagyfejedelem el6tt, vlagyimir pedig az ortodoxia mellett dtintdtt. A ttibb-
irdnyld misszi6s hatds al6l vlagyimir kezdetben rigy pr6b6lt meg kit6rni,
hogy a pog6ny kultusz egys6gesft6se fel6 mozdult el, amit fgy is felfogha-
tunk, mint az egyistenhit befogad6srinak egyik felt6tel6t. A pogdny kultusz-
nak is voltak papjai (zsreci), mellettiik a kultusz tovdbbi dpol6s6t szolgillta
a volhv €s a kugyesznyik is. Mindkett6 vardzsl6t jelent, de a kettejiik funk-
ci6ja kdzti kiiltinbs6g - sajnos - nem megfoghatd. Egy kugyesznyik tan6cs6t
k6rte ki egy alkalommal Oleg fejedelem, egy zsrec pedig Novgorodban a
kereszt6nys6g felv6tele ellen agit6lt.

A kijevi 6s novgorodi ttimeges t6rft6s, amikor fejedelmi parancv:a az
eg6sz teleptilds lak6it a foly6parton egyszerre kereszteltdk meg, val6ban
fordul6pontot jelentett, de a folytat6st csak vdzlatosan ismerjiik. A PVL sze-
rint Vlagyimir ,,a vdrosokban templomokat kezdett 6pfteni 6s papokat vin-
ni". Ilarion a Il. szdzad kdzep6n azt vetette papirca, hogy ,,fejedelmi pa-
rancsra keresztelkedtek meg, nem mertek ellenszegiilni". A pog6ny isten-
szobrokat ledontiittdk, ezzel tulajdonk6ppen vlagyimir els6 valldsreform-kf-
s6rlet6nek eredmdnyeit semmisitettdk meg. A Kijevi Rusz lak6i koztil, akik
kereszt6nny6 lettek, a fejedelmi akaratnak engedelmeskedve lettek azzd, de
gondolkoddsukban pogdnyok maradtak. A v6rosokra koncentr6l6 hitt6rft6s
viszonylag gyors eredm6nyeket hozott, a vid6k lakossdga azonban 6izte
r6gi hitvildgdt, illetve kereszt6ny elemekkel kombin6lta azt. yan olyan v6-
lem6ny, mely szerint a falvak lakoss6ga - tudatvil6g6t tekintve - csak a
15-17 . szdzadra vdlt kereszt6nnv6.
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A keresztdny 6s pog6ny vall6s egymds mellett, egym6ssal ktilcsdnhat6s-
ban ldtezett fvsziaadokon keresztiil. Ezt a jelens6get vall6si szinkretizmus-
nak nevezziik, de nemegyszer alkalmazzilk rd a,,kettds hit" kifejezdst is.
E ktjriilmdny fennmaraddsdnak kedvezett, hogy az 6szakkeleti kdny:d szl6v
koloniz6ci6 6s a finnugor csoportok asszimil6l6sa folyt6n a finnugor vall6si
k6pzetek is utat tal6ltak a keleti szl6vok hitvil6g6ba. Vlagyimirt6l kezdve a
fokozatosan ki6ptil6 egyh6nszervezetnek fvsztzadokon 6t meg kellett ktiz-
denie a folytonosan hat6 pog6ny kdpzetekkel. A pog6ny hitvil6g bizonyos
elemeit maga az egyhaz,,emelte be" a kereszt6ny gondolatktirbe (pl. a nap-
fordul6 szok6sait), hiszen ezflltal er6sftette az l j.hitet. Mds elemek viszont
spont6n m6don, a kereszt6ny tanokkal keveredve, a n6pi vall6soss6g szintj6n
6ltek tov6bb. A valldsi szinkretizmusnak is megvoltak a kiilonbdz6 szintjei.
A fejedelem 6s kis6retdnek vil6gi dsszejtivetelein, lakom6in elhangozhattak
azok az 6si 6nekek, amelyek a skandindv sag6k 6s a sztyeppi h6si monddk
motfvumait elegyftett6k (bilina). Majd a sztyeppi kun-tat6r harcok nyom6n
megjelent a kereszt6ny hit v6delm6nek motfvuma is. Akik ezeket a h6si
6nekeket el6adt6k (szkomorohi), megtalillhat6k a kijevi Sz6fia-sz1kesegyhdz
egyik fresk6tijred6k6n is. A falusi lakoss6g ktir6ben a valldsi szinkretizmus
legsajdtosabb termdkei az egyhdni n6p6nekek, amelyekben a szl6v mitol6gia
tdrt6netei 6ltek tov6bb. Nyilvdnval6, hogy ez a tfirsadalom egyik szintj6n
sem saj6tosan keleti szl6v (6orosz) jelensdg, a pogdny-kereszt6ny 6tmeneti
korszakot Eur6pa-szerte hasonl6 megnyilvdnul6sok kfsdrtdk. A paps6g vi-
szonya a valldsi szinkretizmus jelens6geihez szintdn tdbbf6le volt. Azok a
papok, akik kezdetben a tiimeges kereszteldseket elvlgeztdk, Bizdncb6l 6r-
keztek. De gOrdg volt a Kijevi Rusz fenn6ll6sa idej6n - nlhany kivdtelr6l
eltekintve - a f6papok z6me. Als6bb szinten szi4molni kell a kor6bban meg-
keresztelkedett szldv terilletekr6l (bolg6rok, csehek) lrkezett papokkal, akik
szl6v nyelvet beszdlv6n, ktizremfikijdtek a t6rft6sben. Ez ut6bbiak szdmdra
a pogdny szl6v hiedelmek is ismerdsek lehettek, 6s 6pfthettek r6juk a tdri-
t6sben. A helyi lakoss6gb6l kikeriil6 als6 papsdg teol6giai szempontb6l igen
k6pzetlen lehetett. A nagyfokf analfabetizmus miatt a liturgia elsajdtftdsa
bizonydra verbdlisan ttirtdnt meg. Ezen a szinten a szinkretizmus megnyil-
v6nul6sai fel sem trinhettek.

A kijevi korszakban az 6orosz egyhdz megalkotta a maga szentjeit is.
Els6kdnt a keresztdnys6get felvev6 vlagyimir fejedelemnek ket martfrhal6lt
halt fidt, Boriszt 6s Glebet avatt6k szentt6. Testi.ik felemel6se 6s rijratemet6se
1072-ben zajlott le. Borisz 6s Gleb vildgiak voltak, nem is hitvall6 szem6-
lyek, akik a keresztdnys6g terjeszt6sdben kiiliinleges szerepet j6tszottak vol-
na. Ok az ld;n. mdrtirszentek kdzd sorolhat6k, akik megadva magukat a sors
csap6sainak, 6rtatlanul bfinh6dve fogadj6k a hal6lt. Mindketten Vlagyimir
fiai, rokonai a szenttd avat6sukat vdgz6 fejedelmeknek, akik rajtuk keresztiil
,,saj6t" szenteket tudtak felmutatni. K6rd6s, mi6rt nem Vlagyimir vagy B<ilcs
Jaroszlav jutott erre a sorsra. Borisz 6s Gleb esete rokonithat6 mind az
angolszdsz m6rtfruralkod6k 6letfrdsilban olvashat6kkal, mind a skandin6v
Szent Olaf kultusz6val. A Rurikoknak mindk6t csal6ddal voltak kapcsolatai.
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1072-ben Borisz 6s Gleb mi{rtfroms6g6nak szfnhelydn kdtemplomot emeltek
a tiszteletiikre, de nemcsak ott, hanem a Rusz m6s teriiletein is. Igen ndp-
szerfi szentek voltak, err6l tanriskodnak a kdsdbbi ikon6br6zol6sok is. A
m6rtfroms6gukr6l sz6l6 legenda, az Elbeszdlds Boriszrdl 6s GIebrdI (Szkn-
zanyije o Borisze i Glebe) a szenttf avat6s ktirtili id6ben keletkezett, 6s a
PYL 6rizte meg sz6munkra.

Borisz 6s Gleb utdn a szent 6letf Feodoszij gyarapitotta a keleti szl6v
szentek sz6mdt. Feodoszij a Barlangkolostor ap6tjai kiiziil emelkedettki, az
6 idej6ben alapoz6dott meg a kolostor tekint6lye. Eletdr6l hamarosan legen-
da is keletkezett, amely a Kijevo-Pecserslkij Patyerikonban olvashat6. A
Patyerikon 6ssze6llft6s6ra a 13. szdzad elejdn kertilt sor, amikor Simon vla-
gyimiri piispiik (1214-1226) 6s Polikarp, a Barlangkolostor szerzetese el-
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kezdte gyfijteni a kolostor nevezetesebb lak6inak 6let6r6l kering6 legendSkat.
Simon ptispdk dtlete nyilv6n a vlagyimir-szuzdali fejedelemsdgben kialakult
hagyom6ny 6rz6s jegyflben fogant. A Kijevo-Pecserszkij Patyerikon frott 6s sz6-
beli hagyomdnyt egyardnt dsszegyfjtdtt, de sajnos az ercdetik€ztrata nem ma-
radt fenn. A legr6gebbi k9zirat a tveri Arszenyij piispiik kiirnyezetdben k6sziilt
1406-os m6solat. A Patyerikonb6l ismerjiik a Barlangkolostor egyik 11. sz6-
zadi alapit6jdnak, Magyar Mfzesnek az 1letdt is, aki az 6nmegtart6^at6
szentek tfpus6t testesiti meg. A keresztdnysdget felvev6 Vlagyimir fejedel-
met csak a 13. szdzad kdzepdn kanoniz6ltdk a vlagyimir-szuzdali fejedelem,
Alelcszandr Nyevszkij kezdem6nyez€sdre, akinek szint6n h kijevi korszak ha-
gyomdnyainak v6llal6sa 6s felhaszndl6sa miatt volt sziiks6ge erre a l6p6sre.

inAsnEr-rs6c Es u0vel6oEs
A keleti szl6vokn6l az fr6sbelis6g a keresztdnys6g felvdtel6vel egy id6ben
jelent meg. A kereszt6ny tdrftds impulzusai tobb oldalr6l is el6rt6k a Kijevi
Ruszt, de az igazi 6tttir6s Vlagyimir idej6n a biz{nci t6rft6knek sikertilt. A
bizdnci sikerekhez egdszen biztosan hozzdjdrult a balk6ni szl6vok kiizdtti
t1ritds tapasztalata. illetve az, hogy a szldvok kdziitti tdritds megteremtette
a szl6v fr6sbelis6g egy bizonyos fok6t, amely a keleti szldv teriileteken
el6nyt jelentett. A Balk6nr6l 6ikeztek az els6 fiott inform6ci6k a Rusz terii-
let6re, ez az (rn. fordfti{sos irodalom vagy irodalmi transzplantdci1. A szl6v
nyelvre leforditott liturgikus irodalom, a Biblia egyes r6szeib6l fordftott sze-
melv6nyek voltak az els6 Ruszba kertilt sztivegek. Keleti szl6v tertileten
leggyorsabban a zsolt6rok (Pszaltir) €s az 6sztivetsdgi textusokb6l k6sziilt
viflogat6s (Paleja) terjedt el. A legels6, keleti szl6v nyelvi sajdtoss6gokat
felmutat6 bibliar6sz-fo rditds az rtn. O sztromir ev angdlium, amely et I05 6-57
t6j6n m6soltak Osztromir novgorodi boj6r szdmdra.1083-b6l val6 az Arhan-
gelszkoje evangelije, amely az 6n. aprakosz evang6liumok kdz6 tartozik,
azaz az evang6liumi textusokat a heti-napi liturgikus gyakorlat sziiks6gletei
szerint felosztva tartalmazza. Nemcsak a m6r szl6v nyelvre fordftott munk6k
keriiltek a Ruszba, hanem giirdg nyelvfi kompil6ci6k is: a hagiogrdfta (le-
gendairodalom), a himnuszkOltdszet, a kr6nikafr6s (hronografok) 6s az egy-
hazaty 6k munk6ib6l k6sziilt vdlogat6sok.

A Rusz fr6sbelis6ge a lI. szdzadban teremt6ddtt meg, ezt ktjvet6en van-
nak olyan forrdsok, amelyek ,,beliilr6l" inform6lnak a Ruszban ttirt6ntekr6l.
A legfontosabb forr6scsoportot alkotj6k az elbesz6l6 forrdsok: az 6vkdny-
vek. Az dvkdnyv (Ietopisz) sz6t a korabeli Eur6pa hasonl6 produktumaival
osszevetve annalesnek lehetne drtelmezni, de a,,letopisz" l6nyeg6ben mind-
hdrom kiizdpkori elbesz6l6 mrifaj (a kolostori 6vk6nyvek, a kr6niki4k 6s az
egyes n6pek tdrtdnetdt lefu6 gestdk) kevereddse. Sajnos, a kijevi korszakb6l
eredetiben nem maradt r6nk egyetlen k6dex sem. A legkor6bbiak: a Lav-
rentyjev-4vkdnyv I377-b61, amely az utols6 szeru1-kampil6tor, Lavrentyij
szerzetes nevdt viseli; az lpatyjev-4vkdnyv a 15. szdzad elejlrfll, amely a
kosztromai Ipatyjev-kolostorr6l kapta a nev6t, ahol a k6dexet megtaldlt6k;
valamint az els6 novgorodi 6vkdnyv a 14. szdzadb6l, amely nev6ben kelet-
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kez6s6nek helydre utal. E hdrom k6dex kiiltjnbtiz6 szdveghagyom6nyt is
k6pvisel: az ets6 a vlagyimir-szuzdali, majd moszkvai fejedelmek1t, a m6-
sodik a kijevi 6s halics-volhfniai fejedelmek6t, a harmadik a novgorodi te-
riilet6t. Mindegyik k6dex egy-egy kddexcsal6dot is reprezentill, hozzd}uk
kapcsol6d6 m6s-m6s (kds6bbi keletkezdsfi) k6dexekkel egyiitt.

A nagyszdmf k6dexb6l, amelyet a keleti szl6v nyelveken ugyancsak le-
topisz sz6val jeliilnek, a szdnadfordul6 fon6skritik6ja flllapitotta meg annak
a legels6 6vkdnyvnek a l1tezflsdt, amellyel minden k6s6bbi k6dex sziivege
kezd6dik. Ez a mdr tiibbsztir idlzett PVL. Kor6bban Nyesztor-krdnikakdnt
is ismert6k, ez a megjel6l6s azonban nem pontos, mivel Nyesztor a PVL-nek
csak az egyik szerz6je volt. A PVL sz<iveg6t rekonstru6lt{k a l€tez6 hdrom
redakci6 (szdvegv6ltozat) alapjdn. Meg6llapfthat6 volt, hogy a PYL a 12.
szdzad elejdn keletkezett (1113),6s rOvid id6n beliil k6t alkalommal is rij-
rairl6k, iltdolgoztdk: illetve utols6 fejezeteit a kijevi nagyfejedelem udvar6-
ban uralkod6 ndzetnek megfelel6en rijrafogalmazt6k. Nyesztor munk6j6t
Szilveszter a Kijev melletti Vidubicki-kolostor apfitja,,alakftotta 6t" (1116).
Az fitfogalmazds a kolostort alapit6 Vszevolod Jaroszlavics fi6nak, Vlagyi-
mir Monomahnak a felfog6sa szerint ttirt6nt. Tudjuk, a PVL szcivegdben a
sz6jhagyomfny, a kezdeti t6nylegesen annalesszerfi feljegyz6sek 6pprigy he-
lyet kaptak, mint a kort6rs inform6ci6k 6s a bizdnci tdrtdnetfr6k n6melyike
(pl. HamartolasT, Malalasz). A PVL sztivege, mivel k6s6bbi k6dexekbe 6t-
keriilve maradt fenn, meg6rztjtt ttjbb olyan fr6smfivet is, amelyet ma m6r
kiiltin6ll6 alkot6sk6nt kezeltink. Ilyen pl. az els6 6orosz mdrtfrszentek 6le-
t6r6l frott legenda (Szkazanyije o Borisze i Glebe); Vlagyimir Monomahnak
fiaihoz intdzett Intelmei (Poucsenyije gyetyjam). Kdnnyen lehet, hogy a Bar-
langkolostor a kijevi korszak tijrt6net6ben kev6sb6 jdtszott meghatdroz6 sze-
repet, mint az a PYL alapj6n megdllapithat6. Az itt indul6 tijrtdnetfrds in-
form6ci6i segftett6k annak a kdpnek a kialakul6sdt, amely a kolostort kez-
dett6l fogva a tdbbi alapit6s el6 helyezte.

Mdr a PVL keletkez6stort6nete is jelzi, hogy az 6vkiinyvfrdst a 12. sz6-
zadra mds kolostorokban is mfivelt6k, 6s azt is, hogy a fejedelmi udvar
gondolkoddsm6dja nyomot hagyott a kr6nikdkban akkor is, ha azok a ko-
lostorokban fogalmaz6dtak. A 12. szdzadt6l tdbb piispdks6g sz6khely6n 6s
a fejedelmi udvarokban is kdszftettek tiirtdneti feljegyzdseket. Kialakult a
teriileti 6vkdnyvir6s, amelynek ldnyegdben h6rom nagy kdzpontja volt: Nov-
gorod 6rizte meg a legnagyobb terjedelmfi ttirtdneti anyagot; ezt kijvette a
vlagyimir-szazdali teriilet, amely a l2-I3. szdzad fordul6jdt6l egy tudatos
hagyom6ny6rz6 szerepet is v6llalt, 6s a tatdr h6dft6st kdvet6en ez csak to-
vdbb er6stiddtt.Ezert maradt meg itt ttibb kijevi kdzirat is. Vdgi.il a harmadik
ttirt6netfr6 ktizpont a d6lnyugati r6gi6, amelynek dvkdnyvfr6sa igen korai,
de csak egy k6dexcsal6d viszi tov6bb a ttlrtdneti feljegyz6seket a 13. szdzad
vfgdig, ott pedig tdrdst szenved. Nyilv6n megszakadt az inform6ci66raml6s
a d6lnyugati 6s dszakkeleti rdszek koztitt; nyugati irdnyba pedig nem volt
el6g intenziv; de lltezett: ennek nyoma a 15. szdzadi lengyel kr6nikair6, Jan
D tu go s z munkdj 6ban kimutathat6.
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Az egyhdzi irodalomnak a :ater h6dft6s el6tti id6b6l csup6n ndhdny al-
kot6sa ismert: Ilarion btilcseleti mfive, a turovi Kirill piisptik pr6dik6ci6i, a
Szentftjldet megjdrt Danyiil ritleirdsa. Az egyhazbdlcseleti irodalom l6tdr6l
tanriskodik Ilarionnak, az els6 helyi szdrmaz6sf metropolit6nak (1051-1054)
munk6ja: Szlovo o hkonye i Blagodatyi (Elm6lkedds a tdrvdny16l €s az irott
malasztr6l). Aszerzl 6rtelmez6se szerint aZakon (tdrv6ny) az 6sziivets6g-
gel, a Blagodaty (kegyelem) pedig az Ujsztivets6ggel azonosfthat6. Ilarion
saj6t n6pe hely6t keresi a kereszt6ny ktizdss6gen beliil. Kiemelked6 szerep
jut a mfben a keresztdnys6get felvev6 Vlagyimir fejedelemnek, akit a szerz1
a szenttd avat6sra is 6rdemesnek tart. Ilarion metropolita ezzel a mriv6vel
az ut6kor szdmdna igazolja, mi6rt 6ppen 616 esett Bdlcs Jaroszlav fejedelem
villasztdsa, amikor helyi szi4rmazdstt metropolitajeltiltet keresett. Ilarion
munkiija kett6s feladatot is bettiltdtt: ktirnyezete szilmdra a keresztdny hit
tanft6sait 6s dogm6it 6rthet6 nyelvezetre fordftotta; mondhatjuk rigy is, a
kereszt6ny hit propag6l6ja volt. Ez a szempont vezethette Vlagyimir fejede-
lemr6l frott dics6ft6 besz6d6nek megfrds6ban is. A h6stettek ir6nt fogdkony
ruszbeli elit szdmdra a nagyfejedelmi hatalmat is mint az eg1sz Rusz 6rde-
keinek szolg6l6jdt mutatta be. Nem utols6sorban pedig Ilarion a ,,russzkij"
(6orosz) <intudat kialakft6sdhoz, form6l6si4hoz is hozzdjfuult, amely a dinasz-
ti6n 6s a keresztdnys6gen kereszti.il ijsszetartoz6 ,,genns"-s26, kiiz6pkori 6r-
telemben vett ,,natio"-v6 akarta formiflni a Kijevi Rusz heterogdn n6pess6-
g6t 6s uralkod6 elitj6t.

Az egyhdzi irodalom kiemelked6 alkotdsa a turovi ptspiik, Kirill (1172-
1,182) beszldeit lejegyz6 prddik6ci6gyfijtemdny. Bizonyosan 6 a szerz6je 8
pr6dik6ci6nak 6s 12 im6nak. Mindezek alapjdn - rigy tdnik - a kor nagy
hat6sri sz6noka lehetett, ktirnyezete ez6rt illette az ,,aranyszdji" jelzfvel.
Danyiil, aki szentfdldi zar6ndokrid6r6l adott ritlefr6st, szint6n az egyetlen a
maga mfifaj6ban. Danyiil egy Csernyigov kiirnydki monostor apdtja volt,
1106-1108 ktizcitt jdtameg Csernyigovb6l indulv6n a Szentftjldet. Munk6ja
a zardndoklatok meginduldsdr6l tanriskodik, egyfttal hitelesiti a Kijevo-pe-
cserszkij Patyerikonban irottakat, amelyek szerint a kijevi Barlangkolostor
lak6i kdziil ttibben is megtettdk a szentfdldi zar6ndokutat.

A vil6gi dletre vonatkoz6 mrivek ktiztil sok vitdra adott okot az lgor-4nek
(magyarul Enek Igor haddr6l cfmmel jelent meg), amely verses formdban
tjrdkitette meg az 1185. 6vi kunok elleni sikertelen hadjdrat tijrt6net6t. Az
esem6ny hiteles, hiszen a k6t legkordbbi dvkiinyvszOveg lejegyezte. Igor
novgorod-szeverszkiji fejedelem tdrt6nete sz6mos mondai (n6pmesei 6s po-
g6ny) elemet drzdtt meg. Az lgor-dnek hitel6t nemegyszer kdts6gbe vontdk,
mivel eredetije az 1812-es moszkvai tfzv6szben el6gett, csak a 18. szdzad
vdgi megtal6l6sautdn kdszftett nyomtatott pdlddnyt vehetjiik kdzbe. Gyanrit
6bresztett tovdbb6, hogy a mf sok p6rhuzamot mutat a k€t lvszdzaddal k6-
s6bbi zadonscsiruival, amely a tatfuok fdldtt aratott els6 szdmottevl gy6zel-
met (1380) drtjkftette meg. (A csata a Don mellett zajlott le, innen a mfi
cfme 6s a gy6ztes fejedelem nevdnek jelz6je: Donszkoj.) Az dvktinyvekbeli
feljegyzdsek miatt az lgor-4nek esem6nyeit hitelesnek gondoljuk, de nem
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mint tdrtdneti forr6st, hanem sokkal ink6bb rigy, mint egy olyan alkot6st,
amely tartalm6ban kdzel 611 a korai, sz6jhagyomdny rttjdn fennmaradt h6si
6nekekhez, a bilindkhoz. Yil{gi tartalmri az a 12. szdzadi panaszoslevdl,
amelyet Danyiil Zatocsnyik int6zett fejedelm6hez, a novgorodi Jaroszlav
Vlagyimirovicshoz. Ehhez tartalmilag kiizel 6ll egy ironikus hangvdtellel fo-
galmazott 13. szazadi Poszlanyije (kdrelem, kiinyiirg6s). Kiiliin tematikus
egysdget alkotnak azok az elbesz6l6sek, amelyek a tatdr pusztft6s sziirnyfi-
s6geinek adnak hangot (Kalka menti csata, Rjazany pusztul6sa stb.). Kiemel-
kedik ktiziiliik az orosz ftjld pusztuldsdt sirat6 rdvid irds (Szlovo o pogibeli
russzkoj zemli = Elbesz6l6s az 6orosz fdld pusztul6s6r6l), amely Rogerius
Siralmas 4nekdvel rokonfthat6, azzal a kiildnbs6ggel, hogy az 6orosz szerzd
nem keresi a veresdg racion6lis magyardzatdt.

JOG ES TORVENY
A jogalkot6s els6 darabjai a Rusz 6s Bizdnc kdzdtt ldtrejdtt kereskedelmi
megdllapod6sok. Ezek szint6n a PVL szdveg6be kompildlva maradtak fenn
a 911.,944. 6s 971. 6vn6l. Vitatott, hogy l6tezhetett egy kor6bbi, 907. 6vi
meg6llapodds is, de a kr6nik6s val6szfnfileg tdvedett, mert csak a 911. 6vi
szdveg egy r€sz1t ism6telte meg. Ilyen ism6tl6sekre a PVL kds6bbi rdszdben
is tal6lunk pdldrikat - mds tisszefiiggdsben. A 911. 6s 944.6vn€l lefrtak a
ruszbeli keresked6k bizdnci teriileten val6 mfikijd6s6t, jogait szabillyozzd*-.
Vitatott, hogy val6ban l6trejiihetett-e egy ilyen tartalmf megdllapod6s egy
korabeli nagyhatalom 6s egy j6val kisebb 6s kevdsbd szervezett ktiztiss6g
kijztitt. A ttirtdn6szek tdbbnyire a meg6llapod6s hitele mellett tcirnek 1i4n-
dzsdt.lJgy gondoljuk, a szerz6d1s val6ban i realit6sok kdz6 tartozott, mivel
Bizdnc m6s esetekben is igyekezett szabillyozni, rendezni viszony6t ahatdrai
ment6n 616 n6pekkel (pl. bolg6rok, kazdrok, magyarok). Inkdbb azt tartjuk
megfontoland6nak, hogy a nevezett 6vsz6moknak marad6ktalanul hitelt ad-
hatunk-e. A meg6llapod6sok sztivege a 12. szdzad eleji PVL-ben maradt
fenn. Az ekkori szerzfikjdratosak voltak a gtirdg-biz6nci irodalom bizonyos
rdszeiben, mdr a ll. szdzadban megfordultak Athosz hegyfln. V6gi.il is a
kereskedelmi szerz6d6sek szriveg6t bem6solhatt6k rigy, hogy az iddpont az
eredetivel nem egyezik. Ezt bizonyftani lehetetlen, de ha felt6telezziik a
k6s6bbi keletkez6st, a meg6llapod6s id6pontj6r6l csak annyit 6llfthatunk,
hogy a PVL 6ssze6llitds6t megel6z6en kellett l6trejiinnie.

A Kijevi Rusz jogalkot6s6nak kets6gkfviil legjelent6sebb produktuma a
Russzknja Pravda ndven ismert ttirv6nykdnyv. A Pravda nem egyszeri jog-
alkot6s eredmdnydt tiikrtjzi, hanem tiibb alkalommal elhatdrozott torv6nyke-
zds eredm6nye. A Pravda szrivegdt is a 14. szdzadt6l kezdve fennmarad6
kdziratok flriztdk meg, ttibb viltozatban: rdszben egy-egy letopiszeket is tar-
talmaz6 k6dex sziiveg6be figyazottan, rdszben pedig a helyi jogalkalmazds
megkiinnyft6s6re k6szftett gyfijtem6nyekben (Zakon szudnij ljugyem). A szij-
veg terjedelme szerint lltezik egy rdvid, egy bfvttett 6s egy riividitett k1z-
irat. A tdrvdnygyfijtem6ny mindegyik villtozata tartalmilag ttibb r6szb6l 6ll.
A rtivid szdveget a IL szinad m6sodik feldben 6llfthatt6k cissze a Bdlcs
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Jaroszlav alkotta tdrvdnyekb6l (Pravda Jaroszlava), Jaroszlav fiainak ren-
delkezdseib6l (Pravda Jaroszlavicsej) 6s k6t olyan kiegdszitf cikkelyb6l,
amely ett6l ftiggetleniil keletkezett, val6szinfrleg m6r kor6bban, novgorodi
tertileteken. Az egyik ilyen cikkely a vdrdij begyrijt6inek, a m6sik pedig az
6pftkez6sekn6l igdnybe vettmosztnyikoknak (ritdpftdk) adijazdsdtszabillyoz-
za. A,,novgorodi cikkelyeK' 6s a Bijlcs Jaroszlav kori ttirv6nyek - mint
6ltal6ban a korai tdrvdnyek - a szok6sjog elemei nyom6n fogalmaz6dtak
meg. A var6g hat6s e t6ren is kimutathat6. A b6vftett szd'vegv6ltozatban
l6nyeg6ben megtal6ljuk a Rtivid Pravda teljes tartalmdt, csak esetenkdnt mds
sorrendben szerepelnek a cikkelyek. A 11. szdzadi tdrvdnykez6s folytatdsa
Vlagyimir Monomah nevdhez ffiz6dik, aki kieg6szftdsekkel bdvitette a 12.
szdzad elejdn. A B6v(tett Pravda tisszedll(tds6t a 12-13. szdzad fordul6j6ra
szokt6k dat6lni. A harmadik, rcividitett vdltozatot k6s6bbi volta 6s csek6-
lyebb terjedelme miatt az el6z6 kett6vel nem tekinthetji.ik egyen6rt6kfinek.

A Rusz ttirv6nyalkotdsdra hat6ssal voltak a bizdnci ttirv6ny gyfijtem6nyek
(Ekloga, Procheion, Epanagoge). A vil6gi tdrv6nyeket tartalmaz6 gyfjtemd-
nyek mellett a Kijevi Ruszban a bizdnci egyhdzjog sem volt ismeretlen.
A biz6nci egyhdzjogi gyfijtem6ny (Nomokanon, 883) 6orosz fordft6sban 6s
szdmtalan m6solatban fennmaradt ,,kormcsije knyigi" ndven. A jogalkot6s
ktirdbe soroljuk azt a n€h6ny dokumentumot is, amelyben a Kijevi Rusz
fejedelmei az egyhdz, illetve egyhdzi int€zm€nyek szdmdtra tettek adom6-
nyokat. A tatrir h6dit6s el6tti Rusz tdrt6net6ben kdt ilyen tipusri dokumentu-
mot (usztav) ismeriink. Az egyik tfpus Vlagyimir 6s Biilcs Jaroszlav nevdhez
f6z6dtk. A m6sik 1150-ben keletkezett, mikor Rosztyiszlav Msztyiszlavics
szmolenszki fejedelem sz6khely6n piispiiks6get alapitott. Mindegyik privil6-
gium ttlbb kdziratban, szrivegv6ltozatban maradt fenn. Mindegyikben a fe-
jedelmeknek az egyhdz szdmdra 6tengedett javadalmair6l van sz6, majd ki-
eglszitettdk azokkal a passzusokkal, amelyek az egyhaz igazsdgszolg6ltat6si
jogkiir6t 6rintik. 12. szdzadi 6s szintdn autentikusnak tartott oklevelek a nov-
gorodi Jurjev- 6s Csutyinszkij-kolostor szdmdra tett adom6nyok. Ezeken kf-
viil ldtezik m6g n6h6ny hasonl6 dokumentum, de ezek hiteless6ge megk6r-
d6jelezhet6. Saj6tos, hogy a Pravda rendelkez6sei 6s az usztavokb6l ismert
igazsdgszolgdtat6s kieg6szftik egym6st, de nem utalnak egym6sra. A Pravda
vil6gi btintetdseit nem kfsdrte egyhdzi szankci6 6s viszont. A nevezett usz-
tavok alapj6n az egyhdz igazsflgszolg6ltat6si illet6kess6g6be tartoztak ah6-
zasdggal kapcsolatos tigyek (v6l6s, tiibbnejfis6g, pogdny hdzass6gi szok6sok,
er6szak, kdzeli rokonok h6zass6ga), illetve a pogdny hiedelemvil6g jelens6-
geinek tovdbb6l6se (fiivekl<el val6 gy6gyft6s, r6olvas6s, eretneks6g) elleni
szigoni felldpds.

A ,,gramota" (oklev6l) sz6val jeldli a kutat6s a novgorodi dsatdsok sori4n
el6kerUlt, nyirfakiregre irt feljegyzdseket. Ezek azonban nem a kodifik6ci6
sz6nd6k6val fr6dtak, hanem magi{nszemdlyek levelei. A teljesen szem6lyes
tartalmd 6s form6juk szerint sem az ,,tirtikk6val6s6gnak" szdnt levelek kdziil
mindtissze n6h6nyat dat6lhatunk az 6orosz korszakra, ziimiik a novgorodi
6n6ll6s6g f6nykor6ban, a 14-15. szdzadban keletkezett. Altaluk nem a jog,
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hanem a mindennapi 6let kdriilmdnyeit ismerhetjiik meg jobban. A nyfrfa-
k6regre irds azonban nem novgorodi specialitds, a r4-r5. szinadban Moszk-
vdban is alkalmazuik. A nyfrfakdreg levelek kets6gkfviil a vildgi fr6sbelis6g
termdkei, de az ftn|-olvasni tud6k kore mdg a 14-15. szlzadban is csak
a foldbirtokos-kereskedd r6tegen beliil kereshetd; egy6ltal6n nem 6ltal6-
nos jelens6g. v6gtil emlft6st kell tenni azokr6l a sz6rv6nyos feliratokr6l,
amelyek a korai k66pftm6nyeken (templomok, a kijevi Aranykapu k6b6l
6pftett rdszei stb.) meg6rz6dtek. Ezek a feliratok tdred6kek, de m6gis
fontosak, mert az dletnek egy olyan szeletdt mutatjdk, amely nem a po-
litikattjrt6net, hanem a mindennapok vil6g6ba kalauzol el - a nyfrfak6regre
(rott levelekhez hasonl6an.

EpirEszer, TKoNFESTEs zw, aENE
A korai €pitlszetet a vddelmi sziiks6gletek hfvt6k 6letre. A krizponti telepii-
l6seket a terepadotts6gokat kihaszniflva, foldsdncokat kialakftva er6diteti6k.
Yiu."t alapvet6en sik viddkr6l van sz6, amelyen a foly6partok magas part-
falai alkottak magaslatokat, a vddelmi rendszer ki6pft6s6re feltdtlentil siiik-
s6g volt. A sztyepp felflli viratlan tdmaddsok kiv6d6s6re a foly6k kdzotti
szabad t6rs6gekben olyan akad6lyokat 6pftettek, amelyek ugyanazzal a tech-
nik6val kdsziiltek, mint az er6dftmdnyek: ciiltiprikkel meger6sftett folds6n-
cok voltak. A kdt foly6 ktiztitt kidpftett v€dekez1 akadrflyok voltak az fln.
:,anijevi vali" (,,kigy6siincok"), ezek l6nyeg6ben a ktirnyezeti adotts6gok-
hoz alkalmazkod6, kapukkal 6s 6rtornyokkal ell6tott gyepi.irendszerneli fe-
leltek meg. Az PVL-ben a ,,val" (= siinc, ndmet ,,Wall") sz6 1093-n6l sze-
repel els6 izben. A mitologikus cseng6sri ,,zmijev-" (,,kfgy6-") jelz6 csak a
17. szazadban ti{rsult hozz6. Ekkorra m6r feled6sbe mertilt az eredeti funk-
ci6, csak a si4ncok hosszan kigy6z6 (nyom)vonalai voltak kdvethet6k. A s6ncok
6pft6s6n6l k6tf6le 6pit6si technikdt alkalmaztak. Az egyik az :iirn. ,,szrubnoj"
tipus, amikor keresztben egymdsra fektetett gerend6kb6l k6pezt6k ki a ,,fa-
lu\", ?h1zagokat ftjlddel feltijltdttdk, 6s oldalr6l ftjlds6nccai megtiimasztot-
t6k. Kdsziilhetett tobb gerendasor tisszekapcsol6s6val is. Az :frn.-,,pereklad-
no_j" fpit1si eljdr6sndl az iltlagosan 20 cm szdles gerend6kat egym6st6l kb.
10 cm-re fektett6k le. Altal6ban nyolc r6teg gerenda kertilt egym6sra fgy,
hogy feltil az lpitmdny keskenyebb lett. A v6delmi rendszer legr6gibb sii-
kasza a Dnyeper kiiz6ps6 folydsa ment6n a 10. szilzad v6g6re, a rL. szilzad
elejdre dat6lhat6. A m6sodik 6pft6si peri6dus a rr-12. szdnad fordul6jrdra
e9ik, de van n6hdny, a L3. szdzad elej6re datdlt sdnc is. Az 6pftkez6seket
ilbrdzolja az illusztr6lt Radziwill-6vkdnyv. J6l l6that6 af6b6l6pftkez6s tech-
nik6ja, de hfrt adnak a kdpek k6dpftm6nyekr6l is.

Atatdrjdrds el6tt vil6gi cdlb6l nem emeltek k66pitm6nyeket, kivdtel tal6n
az tinnep6lyes bevonul6soknak keretet ad6 Aranykap,a Kijevben, majd az
dszaki vlagyimirban. K6b6l els6sorban templomokat dpftettek, de azok kii-
ltil sem mindegyiket. A megmaradt korai templomok nyom6n fgy gondol-
juk, hogy a sz6kesegyhdzakat (kafedralnij szobor) €pitettlk k6b6l. Az egyik
els6, ha nem a legels6 volt a kljevi Tizedtemplom, amelynek ma m6r csak
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az alapfalai l6tszanak. A Tizedtemplom a bizdnci h6romhaj6s bazilikastflust
kdvetve 6piilt, a f6haj6 el6tt elhelyezett csarnokkal (narthex) 6s hdrom ap-
szissal. A viszonylag kisebb6 v6lt kupoldt az fn. dob tartotta, amely bolt-
fvekkel tisszektitdtt oszlopokra t6maszkodott. A teret az oszlopok szdmdnak
ndvel6s6vel tagitanl lehetett, fgy a templom befogad6k6pess6ge n6tt. A leg-
rijabb kutat6sok szerint a Tizedtemplom a bolg6r misszi6s bazilikrik stflusdt
kdvette. Ehhez k6pest stflusv6lt6st jelentett Biilcs Jaroszlav idej6n a Szent
Sz6fta-szikesegyhdz 6pit6se, amely szakitott a bolgdr teriileten meghonoso-
dott 6pft6szettel, 6s inkdbb a konstantin6polyi 6pftkezdseket vette mintdul. A 11.
szdaad els6 feldben 6ptilt a novgorodi (IM5-52) 6s a polocki (10aa-66) 5z6-
fia-sz6kesegyh6z is. Ezt a stflust monumentdlis historizmusnak nevezziik.
A kijevi Szent Sz6fia-sz6kesegyhfnat val6szfnfileg gdrdg mesterek 6pitett6k,
ennek ellen6re vannak helyi sajdtossdgok az 6pftm6nyen, mint pl. a gal6ia, a
saroktornyok 6s a piramidiflis kompozfci6. Az tithaj6s bels6 t6r befogad6kdpes-
s6ge nagyobb a Tizedtemplom6ndl, igy m6reteiben is jobban szolg6lta a met-
ropolita 6s a nagyfejedelem ig6nyei szerinti reprezentdci6t.

Hasonl6 stflusban, bdr kisebb m6retben dpiiltek Rusz-szerte a piispdki
sz6khelyek templomai is, de a lI-12. szdzad fordul6j6n ink6bb egyhaj6s
vdltozatban (pl. Szuzdal: 1096, Szmolenszk: 1101, Novgorod: 1127-30). Az
egyhaj6s, hatoszlopos 12. szdzadi templomok a monument6lis historizmus
egyszerfibb v6ltozatainak foghat6k fel, de lehet a helyi ,,6pft6szeti iskola"
megjelends6nek 6s mfiktjd6sdnek eredmdnye is. A 12. szdzad mdsodik fel6-
ben 6s a 13. sziaad elej6n a Rusznak tiibb pontjr{n dpiiltek dn. ,,kocka for-
m6jf" ndgyoszlopos templomok, amelyeknek csak egy kupol6ja volt. Ezt az
6pitkez6st a fejedelmi udvarok sziiks6gletei hfvhattdk 6letre, hiszen a kisebb
m6ret miatt az alapft6n 6s csal6dj6n kfvi.il csak a hdzndp l6togathatta, na-
gyobb ,,publikum" befogad6s6ra nem volt alkalmas; l6nyegdben a fejedelmi
udvar k6polndjak6nt funkcion6lt. A szerkezet azonoss6ga mellett sz6mtalan
vari6ci6 jellemezte ennek a kornak az fpitm€nyeit. A mfivdszettdrtflnet a
monumentdlis historizmus transzform6ci6j6nak nevezi, jellegzetes darabja
pl. Andrej Bogoljubszkij kdpoln6ja Bogoljubovdban, a Kljazma-parti Vla-
gyimir melletti fejedelmi rezidenci6n A ndgyoszlopos, egyhaj6s, gal6ri6val
ell6tott templomtipust a szmolenszki tertileten kedveltdk legjobban.

A ll-12. szflzadban bizdnci mesterek keze nyomdt viseli a Kijevi Rusz
fest6szete 6s szobr6szata, amely az 6pit6szetkiegdszitfjek6nt jelent meg. A
legels6 nagymdretfi sz6kesegyh6zak fresk6inak 6s mozaikjainak jellemz6s6-
re szint6n a monument6lis historizmus fogalmdt haszndlj6k. A nagy bels6
tdrrel rendelkez6 templomok val6ban monument6lis ig6nyeket t6masztottak.
Egyes sz6mft6sok szerint a kijevi Sz6fia-sz6kesegyh6zon nyolc mozaikk6-
szft6 6s egy nagy lltszdml fest6ktiztissdg (artyel) dolgozhatott, de a kisebb
templomok fresk6in is ttibb kdz munkdja mutathat6 ki. A kezdetek az ikon-
fest6szetben is gdrtig mesterekhez ktit6dtek, de kor6n megjelentek a helyi,
keleti szl6v fest6k is. A Kijevo-Pecserszkij Patyerikon emlit egy Alimpij
nevfr szerzetest a 11. szdzadb6l, aki a kor neves fest6je volt. A12. szazadban
a helyi fejedelmi lpitdszettel p6rhuzamosan helyi ikonfestd-iskolak is kiala-
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A kijevi Sz6fia-sz6kesegyhdz d6li 6s keleti homlokzata

kultak. A12-13. szizad fordul6j6ra, illetve a 13. szdzad elejdre h6rom helyi
iskol6t lehet elktildnfteni: a novgorodit, a vlagyimir-szuzdalit 6s a jaroszlavit
(6szakon). Ktizijs jellemz6jiik abizdnci ilrtiksdgt6l val6 t6volodds. A korai
novgorodi ikonok kiiztil legismertebb a Szent Gydrgy-ikon, amely mdg bi
zdnci von6sokat mutat. A ttibbi helyr6l a tatdrjdrds el6ttr6l csak tdred6keket
ismeriink.

Az 6orosz korszak kultrir6jdnak legnehezebben megragadhat6 eleme a
zene. A liturgidt kfsdr6 zenei k6nonokat a Kijevi Rusz szint6n Biz6ncb6l
vette 6t: gyorsan elterjedt a nyolcfokozatd hangsorb6l szigoni rend szerint
kialakitott zenei forma. A 11-13. szdzadb6l fennmaradt n6h6ny tucatnvi k6z-
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irat, amely neumdk segits6gdvel lejegyzett egyhdzi dallamokat 6rzott meg.
A neum6k a hangok lejegyz6sdnek kora ktiz6pkori form6i, amelyek az 6ne-
kesek szdmdra csak a dallam irdnydt mutatt6k, de hangmagass6got 6s hang-
ktjztjket nem. A r1grk6ziratok ktjztil mostan6ig csak ndh6nynak a zenei jeleit

oldott6k fel. A Kijevi Ruszban tdbbfdle hangjegyir6s ldtezett, a legelterjed-
tebb az frn. ,,7namennaja" tipus volt (,,znamja",,,znak"=,jel"). A zenei jelek

a liturgikus szdvegekkel iisszeftiggdsben 6rtelmezhet6k, tijbb vdltozatuk van,
6s a jelek felold6sa bonyolult feladat. ABizdncb6lfitvett liturgikus mfifajok
koziil a Kijevi Ruszban eg6szen biztosan ismert6k az ld,n. ,,tropar"-t. Igy ne-
veztlk a rdvid egyhSzi himnuszokat. Ezen beltil is ktildnbsdget tettek a li-
turgikus rendben elfoglalt helyiik szerint. A fennmaradt k6ziratok alapjrdn a
Ruszban n6pszerfiek voltak az :d,n. ,,sztyihirdk", a 4-I2 sorb6l 6116 6nekek,
amelyeket a liturgidban ciklusokban adtak el6.

Vil6gi zene l6tezdsdr6l alig tudunk valamit. A Kiievo-Pecserszkii Patye-
rikon egylk feljegyz6se drulkodik arr6l, hogy a fejedelmi udvarokban tartott
lakom6k alkalm6val a fejedelem 6s kfs6rete sz6rakoztat6si6ra megjelentek a
regosdk, akik hriros hangszeren (guszli) 6s egy6b hangszereken (sip, dob)
j6tszottak, valamint 6nekeltek 6s t6ncoltak. M6s adat is tanriskodik a feje-
delmi udvarok sz6rakoztat6ir6l, ezek voltak a szkomorohok; a kijevi Sz6fia-
sz6kesegyh 6zb an az egy 1k oldaltorony felj 6r6j 6nak fresk6j r{n 6br6zolnak
hangszereken jdtsz6 szkomorohokat. A fejedelem 6s kfs6rete el6tt val6szi-
nrileg a h6stetteket elbesz6l6 epikus kdltem6nyeket, a bilinrikat adtrlk el6
hangszeres kfsdrettel. A h6si 6nekek tartalmukban szitmtalan pog6ny elemet
6izhettek, nem v6letlen teh6t, hogy a paps6g szem6ben nem 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 sz6rakozds ellen az egyhdz nem sok sikerrel harcolt,
hiszen m6g a 17 . szdnadi Oroszorszdgban is megtaldljuk 6ket.
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2.FEJEZET

A Ezcttagcltsa6 azilzadai

A 13. szdzad Eur6p6ja ktiz6pkori dinamizmus6nak utols6 szakasz6ban jdrt.
A r6mai egyh6z 6s vezet6i hatalmuk csfcsdra 6rkeztek. Ebben fontos szere-
pe volt annak, hogy a keresztes h6bonik sordn 1204-ben v6giil elfoglaltdk
Konstantindpolyt, Bizdnc f6vdros6t, ezt kdvet6en ism6t egyetemes zsinato-
kat hfvtak cissze - hangsrilyozand6, hogy a keresztdnysdg rijra egysdges, 6s
a r6mai pdpa a keleti egyh6zatydkkal szemben feljebbval6. A 13. szdzadban
p6pai trdmogat6ssal kertiltek a N6polyi Kirdlys6g tr6njitra az Anjouk, akiknek
tov6bbi hatalmi tdrekvdseit (l6sd Magyarorszdg tr6nj6nak megszerzds6t) a
p6pa ugyancsak tdmogatta. A szdzad kudarca, hogy a keresztes rdllamok fo-
kozatosan teret veszftettek a Szentfiilddn. Ugyanakkor a keresztdny misszi6
sz6m6ra,,felfedezt6k" Eur6pa peremvid6k6nek pogr{nyait (poroszok, litv6-
nok, kunok), azlb1iai-f6lszigeten lendtiletet kapott a m6rok visszaszorft6sa,
D6l-Franciaorszdgban pedig az albigens eretnekekkel val6 leszdmol6s. A 13.
szdzad elej6n elismert fj szerzetesrendek (ferencesek 6s domonkosok) riivid
id6 alatt igen nagy n6pszerfis6gre tettek szert. A tatdr-mongol t6madds,
amely Eur6pa keleti 6s ktizdps6 r6szein hatalmas pusztftdst okozott, a kon-
tinens nyugati fel6ben ink6bb az 6rdekl6d6st vdltotta ki a ,,Kelet" irdnt.

A 14. szdzadban Nyugat-Eur6pa tdbbfdle krfzist ek 6t. Villsilgba keriiltek
az addig meghatdroz6 politikai tdnyezfik. A p6pasdg francia nyom6sra 1309-
ben Avignonba kdltdzdtt, majd 1378-t6l kezdet6t vette a konstanzi zsinatig
(1414-1418) hfz6d6 nagy egyhdnszakadds. A n6met-r6mai cs6sz6ri hatalom
rivaliz6l6 dinasztidk kezdn olvadt el, majd Luxemburgi K6roly Aranybull6j6t
(1356) ktjvet6en a t6nyleges hatalom a vdlasztdfejedelmek szintjdn szil6rdult
meg. A 14. szdzadban indult az 6n. szdzdves hdboni (1339-1453), amely a
kdz6pkori haditechnika 6s harcmodor vdlsdg6t jelezte, csakrigy, mint a ktjztjs
eur6pai hadi vdllalkoz6sk6nt indult nikdpolyi csata (1396). Jelent6s demo-
grdf\ai 6talakul6st eredm6nyezett a szdzad kiizepi pestisjdrv6ny, amely nyu-
gaton a lakossdg jelent6s csdkken6sdhez vezetett. Eurdpa d6lkeleti fel6ben
pedig a terjeszked6 tdrtik birodalommal vfvott harcok, illetve a nyugalma-
sabb t6rs6gek fel6 vdndorl6s viltoztatott a n6pess6g helyzet6n. Bdr ez a
folyamat inkdbb a 15. szdzadot jellemezte, a kezdetek mindenk6ppen ide
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vezethetdk vissza. A tdriik terjeszkedds ktjvetkezt6ben l6t6€rt kiizdtitt a kd-
zdpkor f6nyes bizinci birodalma. Ktiz6p-Eur6pa szdmdra viszont a 14. sz6-
zad a stabilit6s ideje: fjj6szervez6dtitt a lengyel kirdlys6g, Csehorsz6g 6s
Pr6ga birodalmi kozpont lett, a magyarorszdgi Anjouk hatalma 6s befoly6sa
messze trilmutatott orsz6guk hatdrain.

A 14. szazad krfzis6b6l egy m6s Eur6pa sziiletett. A tatfuok uralta Kelet-
Eur6pa 6s a tijrdktjk 6ltal egyre ink6bb megh6dftott Balk6n miatt szfikebb6
vdltak a kereszt6ny Eur6pa hatrdrai. Az ,,Orbis Christianus" ortodox r6sze
elveszitette ijn6ll6 dllamis6g6t, emiatt a kereszt6ny vil6got egyre gyakrabban
a nyugati kereszt6nysdggel azonositott6k. A nyugati 6s a ktiz6p-eur6pai po-
litikai rendszerben az irdnyitds testiiletek kezdben volt (rendek, orsziig-
gyfil6sek, zsinatok, vdrosi kiizdss6gek). A 14-15. szdzad folyam6n szapo-
rodtak a szellemi mfihelyek, az egyetemek. A pr6gai egyetemr6l indult Jan
Hus tanai Csehorsz6g hatdrain is trilmutat6an elindftottak egy szellemi 6ram-
latot, ennek is kdszdnhet6en form6l6dott az a szellemi kdzeg, amely egy
€vszdzad mdlt6n k6pes volt a reform6ci6 befogad6s6ra. D6l-Eur6pa tengeri
hatalmainak teriilet6n szdmos, a haj6zdst segft6 fjft6s jelent meg, amely a
tudom6nyos gondolkod6s eredmdnyeivel p6rosulva drlelte a nagy fdldrajzi
felfedezd sek,hez v ezet6 v6llalkoz6sokat.

A r6gi6k kialakul6sa
NAGYFEJEDELMI KOZPONTB6L _ VOLOSZTY

Az 1140-es 6vekben a Kijevi Rusz t6rk6pe teljesen fltrajzol6dott, a perif6riiik
6n6ll6sodtak. Egyr6szt bedrtek a ljubecsi gyfil6s (1097) eredmdnyei: Cser-
nyigov Tmutarakannyal, illetve d6lnyugaton Peremisl-Tyerebovl a 12. szdzad
kdzepdre tjn6ll6sodott.Igaz, Csernyigov elveszftette Szuzdalt, ami a Il. sz6-
zad mdsodik fel6ben volosztyk6nt idetartozott; de kikrist6lyosodott tobb
olyan kdzpont (Novgorod-Szeverszkij, Kurszk, Murorn, Rjazany), amely fe-
lett Csernyigov befoly6sa 6rv6nyesiilt. A h6tt6rben pedig ott volt a sztiks6g
szerint igdnybe vehetd kun hader6, amelynek nem csek6ly szerep jutott a
csernyigovi fejedelmek meger6siid6s6ben. A ljubecsi gyfl6s m6sik kedvez-
m6nyezettje a peremisl-tyerebovli fejedelmek kiiziil keriilt ki, Vlagyimirko
Volodarevics, aki tjsszekov6csolta a halicsi fejedelems6get tiibb kisebb, ot-
csina jogri volosztyb6l. A Kijevvel szembeni konfront6ci6 katonai alapjait
itt is a ktils6 (lengyel 6s magyar; esetleg a d6li hatdtok mentdn felbukkan6
sztyeppi kun) hader6 teremtette meg. Mfg Csernyigov 6s Halics ,,sajiit" di-
nasztifit teremtve tindll6sodott, 6szakon Novgorod 6s Pszkov a fejedelmek
,,v6ltogatdsdval", a fejedelemre r6tt kdteless6gek (pl. eskti) betartat6s6val
6rizte Kijevt6l val6 fiiggetlensdg6t. Nem is szdlva Polockr6l, amely l6nye-
g6ben az 1060-as 6vek 6ta leszakadtnak tekinthet6. A tttbbi r6sz Ljubecs
alapjdn, mondhatni, Vlagyimir Monomah ,,otcsin6jdnak" tekinthet6, itt a ki-
jevi ktizponthoz val6 fokozott kapcsol6dds figyelhet6 meg.

Az L120-as 6vekben a Monomah-kldn uralta r6szek perif6ridin is a fiig-
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getlened6s nyomai mutatkoztak. Az egyik ide sorolhat6 tertilet Szmolenszk,
ahol 1125 6ta Msztyiszlav negyediknek sziiletett fia gyakorolta az uralmat
1159-ig folyamatosan; vdgiil ekkor a kijevi nagyfejedelmi sz6k miatt iink6nt
tdvozott. A helyzet saj6tos, kiel6gft6 magyarizatot nem tudunk 16 adni. Meg-
lehet, Rosztyiszlav helyzete a kulcs, hiszen 6 a szeniordtus sorrendjdben
igencsak hdtul foglalt helyet. Lehet az is, hogy a teriilet jiivedelemszerzlsi
es6lyei nem voltak vonz6ak m6sok szdmdra; de elkdpzelhet6 valamif6le kap-
csolat a szomsz6dos Polockkal, amit a Kijevre koncentr6l6 kr6nikris 6rdek-
l6d6s6nek hidnya elfed a szemilnk el6l. V6giil szerepetjdtszhatott az is, hogy
a szmolenszki rdszeken a lakossdg gy6r volt, csak a 12. szdzad els6 fel6ben
n6ttaz rijabb beteleptil6kkel. Eztliltszik er6siteni, hogy Szmolenszkben csak
1136-1150 ktizdtt l6tesiilt az els6 piisptiks6g. A Monomah-kl6n uralta teri.ilet
m6sik ,,leszakad6" kikrist6lyosod6si pontja Rosztov-Szuzdal. A teriilet jelen-
t6ktelen lehetett m6g a ll. szdzad m6sodik fel6ben is, hiszen Rosztov Cser-
nyigov ,,tartozdkdnak" sz6mitott. A ljubecsi meg6llapod6s ut6n viszont nem
kertilt az Olgovics-otcsin6ba, hanem megmaradt Vlagyimir Monomah ke-
z6n. ltt lI32-t6l Vlagyimir Monomah legfiatalabb fra, Jurij Dolgorukij ve-
tette meg a l6bdt,6s 6lete vdgdig (1157) uralta. A r6gi kdzpont, Rosztov
mellett ekkor egyre gyakrabban szerepelt Szuzdal, majd a 12. szdnad m6so-
dik fel6ben vdlt ki az ijabb kdzpont, a Kljazma-parti Vlagyimin Az ll4}-es
6vek elej6n - harmadik hasonl6 sorsri teriiletk6nt - figyelhetjiik meg a vol-
hiniai Vlagyimir egy kdzen val6 megszil6rdul6s6t: az 1130-as 6vek v6ge fel6
szerezte meg lzj aszlav M sztyis zlavic s.

1169-ben Andrej Bogoljubszkij csapatai megt6madti4k Kijevet, a tSma-
d6snak a v6ros nem tudott ellendllni. Andrej t6maddsa nem a szok6sos m6-
don zajlott le, hadai nemcsak elfoglaltdk a v6rost, hanem alaposan fel is
dflt6k 6s ki is raboltdk. Andrej hadr{nak zs6km6nyszerzlse akkora pusztul6st
eredmdnyezett, amelyet Kijev nem is tudott tijbb6 kiheverni. Andrej Bogol-
jubszkij nem fgy akndzta ki gy6zelm6t, ahogy rokonai tettdk kor6bban.
A v6ros elfoglal6sa ut6n iiccsdt, Gleb Jurjevicset i.iltette oda. Gleb fiatalabb
l6v6n, a csalddon beli.il Andrej szeniori rendelkezdse al6 taftozott. Kijevet
ekkor m6r aligha tarthatjuk nagyfejedelems6gnek, s6t a form6l6d6 rdgi6k
kijzdtt primus inter paresnek sem! Teriilete jelent6sen dsszezsugorodott:
nyugati ir6nyban a Dnyepert6l a Szlucs foly6ig, dszakon a Pripjaty als6
foly6s6ig nyrilott, keleten a Dnyeper bal partjdn csak egy keskeny s6vra
korl6toz6dott, d6len pedig a sztyepp irdnydban vddelmet biztosft6 er6dit-
m6nyvonalig terjedt. A perif6ri6kon formdl6d6 politikai egys6gekkel dssze-
hasonlftva Kijev nagys6grendileg hdtr6nyosabb helyzetbe kertilt, l6nyegesen
kisebb terUletre zsugorodva. Ha pedig az II69-ben tiirtdnteket nlzzik,hogy
tudniillik Kijevet egyik periferi6lis kdzpontnak al6rendelten kezelt6k, onn6t
ir6nyftottdk; azt kell mondanunk, hogy jelent6s6ge egy voloszty szintjdre
olvadt. A 12. szdzad utols6 harmad6nak 6s a 13. szdzad els6 6vtizedeinek
ktizdelmei, amelyet Kijevdrt folytattak, mrir nem a nagyfejedelems6g meg-
szerz1se miatt, hanem pusztdn a teriilet megszerz6se cfm6n tdrt6nt. Emellett
term6szetesen a presztfzsszempontok megmaradtak, 6s a fejedelmeket to-
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v6bbra is motiv6lt6k. A12. szdzad mr{sodik fel6ben Kijev voloszttydv6l6sdt
a cfmek visel6se is jelezte: a regiondlis ktizpontok fejedelmei kdziil tdbben
is felvett6k a nagyfejedelem cfmet, kifejezve, hogy nincsenek Kijevnek al6-
rendelve. Els6k6nt a vlagyimir-szuzdali fejedelem tette ezt. Az lI70-I240
ktjzdtti 6vtizedek Kijev6rt folytatott harcainak a szmolenszki 6s a csernyi-
govi fejedelmek az els6 sz6mri f6szerepl6i, mikiizben a kor6bban leszakadt
r6gi6k bels6 gondjaikkal birk6ztak: Novgorod a fejedelmi hatalom vissza-
szorft6s6n munkdlkodott; Halics 6s Volhfnia valamint Vlagyimir-Szuzdal sa-
jdt bels6 rendjdnek kimunk6l6s6val volt lektitve.

A r6gi6k 12. szdzad elejet6l tart6 meger6siid6s6nek tdbbf6le magyarflza-
t6t adhatjuk. Ami a felszfnen - 6s a forr6sokban - l6tszik, a politikai harc,
m6r kovetkezm€ny. Kijev 6s a perif6ri6k kiizti egyensrily-eltol6d6s 6s Kijev
jelent6sdg6nek cscikkendse mdgtitt gazdasdgi v6ltoz6sok 6lltak. A Il. szdzad
v1g€n a kunok megjelen6se 6s nyom6ban az 6lland6sul6 hdbonik k6rosan
befoly6soltdk a dnyeperi vfui:frt forgalmdt. A ,,var6gokt6l a gtirdgiikig" vezet6
vizi it rij ftvonalra helyez6diitt 6t, a Dnyeszterre, amely biztons6gosabb volt
a Dnyeperhez kdpest. A Dnyeszteren felhaj6zva a Szan 6s a Visztula foly6k-
hoz lehetett eljutni, ahonndt a Baltikum fel6 vezetett az :drt. A Dnyeper menti
kereskedelem hanyatl6sa Novgorodot ink6bb a kelet-nyugati kereskedelem
irdnydba ford(totta. Novgorod 6s a Volgai Bulg6ria kdztjtt a keresked6k a
vlagyimir-szuzdali fejedelems6g teriiletdn haladtak 6t. A kereskedelmi for-
galomban bekiivetkezett srilyponteltol6d6st a t6rs6gben el6keriilt dremleletek-
kel lehet igazolni. A m6sik ok, ami Kijev 6s a perif6ririk viszony6nak megv6l-
tozdsflt eredm6nyezte, a demogr{fiai villtoz6sokban keresend6. A perifdri6k
egyes r6szein megndvekedett a lakoss6g. J6l l6that6 pl. a vlagyimir-szuzdali
rdszeken, ahol ,,ismdtl6d6" telepiil6snevek fordulnak el6, olyanok, amelyekkel
m6sutt m6r r6gebben is tal6lkozhattunk: pl. Perejaszlavl, Halics, Zvenyigorod,
Sztarodub stb. A lakoss6g l6tsz6mbeli ndveked6se mellett - rigy v6ljiik - a 12.
sz6nadta,,6rett be" az atdrsadalmi vdltoz6s, zajlott le a differenci6l6dds a keleti
szl6v tdrsadalmon beliil, amely a ttirzsi-nemzets6gi arisztokr6cia 6s a var6g-nor-
mann csoportok egy t6rsadalmi elittd form6l6d6sdban iilttjtt testet. Ezzel az
elit r6teggel r6szben dsszefogva, rdszben szemben 6llva alakftotta ki a Ru-
rik-dinasztia egy-egy 6ga a sajdt hatalmi ktirzet6t. Az elit r6teg 6s a dinasztia
koziitti viszony az egyes r6gi6kban nem egyform6n alakult, emiatt a politi-
kai berendezked6s is elt6r6seket mutatott. A fejl6d6sbeli kiiltjnbsdgek a r6sz-
fejedelems6gek 13. szazadi sors6ban mdr kitapinthat6k, de kiteljeseddsiik a
14-15. szdzadban kdvetkezett csak be, 6m csin{jukban mdr a 12. szdzadi
kdriilm6nyekben fellelhet6k. Azdrt hangsrilyozzuk a regioniflis elt6r6sek
megl6t6t, mert nem a tatdr h6dit6s az alapvetl ok e ktildnbs6gek kialakul6-
s6ban, az csup6n feler6sitette 6s nyilvdnval6v6 tette ldtiiket. AI2-I3. szdzad
fordul6jrin az egykori Kijevi Ruszon beliil a v6laszt6vonalakat az 6,szaki €s
d6li rdszek kijzdtt hrizhatjuk meg.

Az lszaki rdgi6 maga sem alkot egysdges kdpletet. K6ts6gtelen, hogy pl.
Novgorod 6s Vlagyimir-Szuzdal elt€r6 adotts6gti r€szei az egykori Kijevi
Rusznak. Az indokolja, hogy e helytitt egy ,,6szaki r6gi6" cfmen egytitt sz6l-
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junk r6luk, hogy fdldrajzilaghatdrosak, a kelet-nyugati irdnyri kereskedelmi
forgalomban egyar6nt 6rdekeltek, vdgiil a novgorodiak v6lasztott fejedelme
nemegyszer a vlagyimir-szuzdali r6szb6l 1rkezett. Es akkor m6g nem be-
sz6ltiink a hat6rok tisztdzdsa 6rdek6ben lezajlott sok-sok srirl6ddsr6l. Annak
a tertiletnek, amely a Volga fels6 foly6sa, a Kljazma, a Moszkva 6s az Oka
folydk vid6k6n helyezkedik el, els6 kiizpontja Rosztov volt. Rosztov a Bal-
tikum-Volga-Kaszpi-tenger kereskedelmi ritvonal ftjldtt 6rkijd6 er6dftm6ny-
k6nt jdtt l6tre. Tal6n valamivel k6s6bbi Szuzdal, mint a kiirzet rijabb kdz-
pontja. A 12. szdzad els6 harmad6ban els6sorban mint ad6fizet6 teriiletnek
6s a volgai bolg6rok elleni v6dekez6s stratdgiai pontj6nak volt jelent6sdge.
Jurij Dolgorukij hosszri szuzdali tart6zkoddsa alatt lpitett ki egy stabil v6-
delmi vonalat a volgai bolg6rokkal szemben. Ekkor (11,47) emlftik el6szdr
Moszkv6t is, mint egy kisebb rezidencidt. Rosztov-Szuzdal kiiltjnAJJ,ilset eI6-
segftette, hogy a d6li r6gi6kt6l egy srird erd6s (lakatlan) vid6k v6lasztotta
el. Andrej Bogoljubszkij ki6pftette azij fejedelmi kdzpontot, Vlagyimirt. Az
alatta megval6sult 6pitkez6sek arr6l tanriskodnak, hogy Andrej tudatosan
tdrekedett egy Kijevvel egyenrangri fejedelmi krizpont megteremt6s6re. Nem
v6letleniil 6piilt ,,Aranykapu" az erfiditm1ny faldban egy Mdria-templom-
mal. Andrej d6li harcaibdl visszat6rve 6pfttette meg a Mdi'a Mennybevite-
le-templomot (Uszpenszkij szobor), ott helyezte el a Visgorodbdl mag6val
hozott bizdnci eredetfi (rangos) Istenanya (Bogomatyer)-ikont. Szint6n And-
rej Bogoljubszkij hatalmi tdrekv6seit jelzi Kijev h6doltat6sa 1169-ben. Az
1190-es 6vek v6g6n a vlagyimir-szuzdali fejedelem, Vszevolod vezet6s6vel
indult el egy nagy hadi v6llalkoz6s a kunok ellen, ahol Vszevolod m6r mint
az ,,eg6sz Rusz" vezet6je l6pett fel. Az 6 uralkod6sa sz6mos ponton eml6-
keztet Vlagyimir Monomah kijevi politikai met6dus6ra: a szfikebb csal6d
szeniorjak6nt viselt nagyfejedelmi m6lt6si{gra. Vszevolod hal6la (12L2) utdn
a vlagyimir-szuzdali nagyfejedelems6g is tiibb volosztyra szakadt. Az egy-
kori ktizpontok (Rosztov, Szuzdal, Vlagyimir) kiiltjn-kiiliin keriiltek egy-egy
fejedelem fuilnyitdsa al6, de tov6bbi volosztyok is kialakultak pl. Perejasz-
lavl-Zalesszkij teriiletdn Tver, dszakon Jaroszlav 6s Kosztroma.

A deli Rusz egyik r6szdt Csernyigov alkotta a keleti ,,v6gvid6ken", a m6sik
fontos r1gi6ja a d6lnyugati Halics-Volhinia, amely ebben a form6ban csak
Il99-rejdtt l6tre, addig mindkdt rdsze kiiltin utat futott be. Halics tdrt6netdnek
felt6tleniil megemlftend6 esemdnye Vlagyimir fejedelem elkergetdse volt
(1188), mivel ezrittal a halicsi bojr{rs6g viselked6se a novgorodi helyzettel ro-
konithat6. Egyrdszt az€rt, mert korldtozni akardk a fejedelem jogait, miisr6szt
pedig, mert belesz6ltak a szem6ly megv6lasztdsdba. Miut6n Vlagyimir lengyel
segfts6ggel visszat6rt, anyai nagybilryjflhoz, a szuzdali Vszevolodhoz for-
dult, 6s a t6le kapott ,,garancia" mellett tudott megmaradni Halics €l6n eg€-
szen 1199. 6vi hal6l6ig. Az eset kapcs6n vil6gosan kirajzol6dik, hogy a Rusz
,,primus inter pares" fejedelm6nek m6r nem a kijevi nagyfejedelmet, hanem
a vlagyimir-szuzdalit tekintett6k. Ugyanfgy l6tta a magyar Anonymus is, mi-
d6n megemlitette ,,Rusciarn, que Susudal vocatur" (Rusci6t, amit Szuzdal-
nak hfvnak), azaz a Ruszt Szuzdallal tekintette azonosnak.
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RUSZ ES A SZTYEPP
A Kijevi Rusz sziiletdse pillanatdt6l a sztyeppi n6pek szomszdds6gdban !6-
tezeti. S6t, amint err6l a keleti forr6sok tanriskodnak, maga a Rusz is ttibb
vonatkoz6sban a sztyepp n6pei kiiz€ illeszkedett. Rdszben fgy, hogy a Rusz
egyik etnikai alkot6eleme (a szl6vok) akazdrok, majd a magyarok ad6frze'
t'jdvd lett; rdszben pedig, hogy a Rusz harcos var6g elemei a sztyeppi n6p9k
(kaz6rok, beseny6k) ellenfeleiv6 vdltak. A kezdetben ,,folyami nom6doknak"
nevezett ndp lassan a szdrazflldOn is egyenrangri fdlk6nt vett r6szt a sztyeppi
nom6dokkal vfvott harcokban. Erre utal a 16 szerepdnek 6s drtdkdnek niive-
ked6se. Az illlamszewezd Vlagyimir fejedelem 6s Bdlcs Jaroszlav idej6t6l a
Kijevi Rusz fejedelmeinek 6rdekl6ddse egyre ink6bb 6szaki irdnyba fordult,
a sztyepp fel6 pedig v6dekez6 taktik6ra v6ltott. Emiatt epiilt ki a v6delmi
gyepiirendszer a d6li rdszeken, a Szula, a Sztugna 6s a Rosz foly6k ment6n,
6s Perejaszlavl er6dje is emiatt l6tesiilt. A 10-11. szdzad fordul6j6n a sztyep-
pet a beseny6 tirrzsek uralti{k, akiket Bizdnc nemegyszer felhaszn6lt a ruszok
h6tbat6mad6s6ra. A beseny6k ll. szilzadi aktivizill6ddsdra az€rt keriilt sor,
mert megjelentek ah6tt6rben a kunok. A beseny6 ttirzsek a Kdrp6tokhoz 6s
az Al-Dun6hoz kiizelebb hriz6dtak, egyes csoportjaik megprdb6ltak - a jelek
szerint sikerrel - bettirni a K6rp6t-medencdbe, illetve aB\zinci Birodalom-
ba. A helyben maradt ttjreddkek megszfintek iin6ll6 politikai er6nek lenni.
A torkok 6s rizok sorsdra jutottak, akiket pl. a 12. szdzad\ Rusz fejedelmei
hatilrvddd szolg6latba fogadtak; illetve a sztyeppen seg6dndpi szerepkdrbe
kertiltek.

A kunok a Ll. szdzad utols6 harmad6t6l a 13. szazadi tatdr (mongol) t5-
maddsig a Kijevi Rusznak, illetve rdszfejedelems6geinek sztyepp fel6li
szomszddai voltak. A kunok 6s a Rusz kapcsolata ez id6 alatt megv6ltozott.
A 11. szilzad k6zep6t6l a 12. szilzad els6 6vtized6vel bez6r6lag a Ruszt
intenzfv tdmad6sok €rtdk a kunok lakta sztyepp fel6l, majd segdder6kdnt
bedpiiltek a fejedelmek egym6s elleni harcaiba. A 13. szinad elej6n azonban
elmozdultak Don viddki sz6ll6saikt6l, 6s nyugatabbra keriiltek. Az a viszony,
amely kor6bban a csernyigovi (6s novgorod-szeverszkiji) fejedelmek 6s a
kunok kdzdtt kialakult, a 1,3. szdzad elej6n m6r a halics-volhfniai fejedelmek
6s a kunok ktizti kapcsolatokat is jellemezte. Kunorsz6g (Cumania), azaz a
kun tiirzsek fennhat6s6ga al6 tartoz6 tertilet igen nagy volt: a Volga-Don
vid6k6t6l egdszen az Al-Duni4ig terjedt. A kunok nem alkottak egys6ges
tdrzsszdvets6get, hanem kisebb csoportokban 6ltek, fgy a ruszbeli fejedel-
mekkel is csak egy-egy rdsziik tartott kapcsolatot, azok, akik a Don-Dnye-
per viddkdn 6ltek. A nagy kiterjeddsfi Kunorszdghatdrai a tat6rok megjele-
n6s6vel kezdtek zsugorodni, illetve a n6pessdg mindink6bb a nyugati r6szek-
re koncentr6lddott. A tat6rok 1223-ban az Azovl-tengerbe iiml6 Kalka foly6
mellett m6rtek eldszdr jelent6s csap6st a kunokra, ahol a Rusz fejedelmeinek
egy csoportja is a kunok oldaldn harcolt. A Rusz egdsz&e n€zve azonban a
Kalka menti csata nem hozott l6nyeges v6ltoz6st.

A tatdr had Kalka menti gylzelme inkdbb csak jelezte a mongol-tat6r
sereg jdv6beni t6mad6sait, 6s a tatdrok ftszdr1l csup6n porty6zdsnak volt
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Dzsingisz k6n (kinai rajz) Ogodej (kinai rajz)

mondhat6. Val6j6ban a mongol birodalom Dzsingiszhalilla el6tt szervezetlen
volt. Dzsingisz krin haldla el6tt ezt a r6szt Dzsocsi nevfi fi6nak szdnta, aki
azonban m6g el6tte meghalt. A mongol birodalom nyugati fele Dzsocsi m6-
sodsztilott fi6nak, Batunak (az 6orosz forrdsokban Batij) ulusza (r6szbiro-
dalma) lett. Az dorosz forrdsok ndha Dzsocsi nevdvel frj6k le: Dzsucsijev
ulusznak, amely tdnylegesen Batu szervez€se alatt v6lt Arany Horddvd. Az
,,ordu/orda" sz6 az uralkod6 szifll6stertiletdt jelentette, az ,,atany" jelz6 pe-
dig a nagykdn rezidenciiljdt. Nincs 16 biztos magyafinat, mi6rt neveztdk
Arany Horddnak. Tal6n a k6ni hatalom gyengtil6s6vel tdbb ulusz is a nagy-
k6n jogut6dj6nak tekintette magdt. M6s elk6pzel6s szerint a s6trukon hasz-
n6lt aranycsfkr6l kapta az elnevezdst. 1229-t6l)gddej keriilt Dzsingisz <ird-
k6be, aki birodalomszervezdssel foglalkozott. A kiizpontot (Karakorurn az
Orkhon foly6n6l) fallal vette kdrtil, valamint figyelemmel volt arra, hogy a
mdr megh6dftott rdszek b6keid6ben birodalomkdnt is mfikddjenek: pl. kan-
cell6tri6t szewezett, fut6rszolgdlatot hozott l6tre. A birodalom nagy h6dft6sa
(Kfna) az 1230-as dvekben folytat6dott. A tov6bbi h6dftdsi stratlgiilr6l 1235-
ben dtjnttitt a kuriltdj: keleten D6l-Kin6t 6s Kore6t; nyugat fel6 Kis-Azsi6t
6s az eur6pai orsz6gokat jeltilve meg.

A Rusz teriiletdt kdt jelent6sebb tdmad6s 6rte: az els6 1237138-ban a
volgai bolg6rok fel6l indult, a mdsik 1240 6szdn Csernyigov irdnydban.
A tatSr tdmad6s egy addig ismeretlen erejfi 6s m6s szok6sok szerint harcol6
nom6d csoport megjelen6s6t hozta magdval. A nyugat fel6 fordul6 tatdrok
seg6dn6peikkel egytitt L20-140 ezer harcosb6l 6116 tdmeget alkottak. (Ko-
rdbban el6fordult a tiirt6neti irodalomban 300 ezer f6s becsl6s is, ez azonban
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irreiflisnak tfinik.) Az igen nagy l€tszdm mellett rijdonsdg volt a tat6r had
kfmdletlen magatart6sa az ellenf6llel szemben: aki egyszer szembeszegiilt,
az tobb1 nem sz6mfthatott kegyelemre. Az ember6let 6s a felhalmozott va-
gyon m6rhetetlen pusztul6sa a megh6dftott teriilet pacifik6l6s6t, gyors h6-
doltat6s6t kdszftette el6. Nem szi4mfthatott rij elemnek a t6li hadj6rat. Atatdr
harcmodor miatt a t6li hadvisel6s teljesebb pusztul6st is eredmdnyezett. A
Rusz teriiletdn nincsenek hegyek, ahov6 a lakossdg elmenektilhetett 6s meg-
bdjhatott volna. A nagy hidegben a telepiil6seken kfviil az emberi 6let az
6lelemhi6ny 6s a fagy miatt tjnmag6ban is vesz6lybe keriilhetett. A lakoss6g
a telepiil6sekre hdz6dott. Az er6dftett helyek ciiltipiikkel meger6sitett fttld-
sdncok v6delmdt jelentettdk, amelyeket k6hajft6 ostromgdpekkel 6s tfrzzel
pillanatok alatt meg lehetett semmisfteni. A k6b6l 6piilt templomok adt6k a
lakoss6g utols6 mened6k6t, de ezek is kdnnyen a tfrz martal9kdvd v6ltak.
A hadj6ratnak v6ge szakadt, de a b6k6s 6llapotok aligha 6lltak vissza rdvid
id6 alatt. Mind a lakoss6g, mind az anyagi javak pusztuldsa jelent6s volt.
Val6szfnri, hogy a tat6rok 6rkez6s6nek hir1re sokaknak sikeriilt elmenekiil-
nii.ik, de nem tudjuk, hdnyan lehettek.

A ktizvetlen 6lm6nybeszr4mol6 megrdz6 erejdvel hatott, mid6n egy rusz-
beli pap elvitte atatdr pusztitds hft6t a lyoni zsinatra. A pap Pjotr Akerovics
volt, a kijev-beresztov6i Szpav (Megv6lt6)-kolostor igumene, aki Mihail
csernyigovi fejedelemmel menektilt Magyarorszdgra, majd innen tov6bb-
menve, I245-ben eljutott a lyoni zsinatra. Pjotr ap6t mellett a vdradi kano-
nok, Rogerius 6s az aquileiai piltrifuka is megjelent. E h6rom besz6mol6
egytittesen inditotta a pdp6t ana, hogy ktjveteket kiildjdn a tat6rok,hoz. A kit-
vetktild6s miigrittes szdnd6kdt, a felderft6st Johannes Plano Carpini ferences
szerzetes hajtotta v6gre, igen sikeresen. Carpini keresztiilutazott a tatfudtLta
Rusz d6li r6szein. T6le tudjuk, hogy iit 6vvel a tatdr pusztftiis ut6n Kijevben
6s ktirny6k6n minddssze kdtsz{z hdn 6llt. Viszont mfikiidtek a templomok,
a Sz6fia-szdkesegyh6z 6s tdbb kolostor temploma, pl. a mihajlov6\ Zlato-
verhnyij-, a vidubicki Szent Andrds-templom 6s a Barlangkolostor templo-
mai; pedig ez aterilet kdzvetleniil a tatdrok uralma al6 keriilt. Plano Carpini
a Dnyepert6l mdr tatdr kfs6r6kkel folytatta ftj6t.

Nem keriilhet6 meg az a k€rd1s, vajon mi vezetett a tat6rok gyors sike-
reihez, illetve mekkora volt a pusztft6s. Atatdr katonai sikereket illet6en a
kor6bbi meg{llapitflsokhoz nem sok rijat lehet hozzdtenni. Tat6r r1szrll egy
jelent6s l€tszdmld hadsereg (kb. 120-140 ezer f6) fegyelmezett, tewszerfr
mozgatdsa jelent6s alaptdnyezf. Ehhez jfirult az ostromg6pekkel felszerelt
had technikai fdl6nye 6s a gortigtfizbeilllitdsa az arzendlba. Nem hanyagol-
hat6 el a pszichikai nyom6s sem, amit az ellenf€ke gyakoroltak: a megf6-
lemlft6s, a meglepet6sszerfi t6mad6s 6s alegyfzhetetlens6g mftosza. ARusz
hadserege kiiliin-ktildn meglehetdsen kicsi volt. Az 1237138 tel6n elszenve-
dett nagy veres6g utdn Jurij Vszevologyics (Vlagyimir Monomah d6duno-
kdja) a meneki.il6kb6l6s a megmaradottakb6l rij hadsereget dllitott cissze, 6s
a Szity mellett felvette a harcot a tatSrokkal, de veres6get szenvedett. Az
egyes telepiildsek dnmagukban hdrom-iitezer f6n6l nagyobb l6tsz6mri vdde-
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lemmel nem rendelkezhettek. A mflt szdnad neves tdrt6n€sze, Szolovjov
szdzezer f6re taksdlta a tatdr t6madds idej6nek ,,dssz-ruszbeli" hadsereg6t,
ebb6l negyvenezernek gondolta a Rosz foly6 menti hatdrvdd1 nom6dok l6t-
szdmdt. Sajnos, konkr6t adat, amire t6maszkodni lehetne, nincs. Az tisszl6t-
sz6m a fejedelemsdgek eset6ben teljesen teoretikus, hiszen egymdsnak nem
ktildtek segfts6get. Val6szfnfileg, a kapott inform6ci6 ellen6re sem hitt6k el,
hogy a tatdr tdmad6s bektivetkezhet, rdad6sul ilyen m6don, ami a kor6bbi
sztyeppi tapasztalatoknak ellentmondott.

A tat6r pusztft6s felmdrdsdhez ugyancsak hi6nyoznak az adatok. Az biz-
tos, hogy az ellen6ll6st tandsft6 teleptil6seket a tatdrok felgyrijtott6k, kifosz-
tottdk, a lakoss6g nem harcol6 rdszdt is legyilkoltdk. Ellendll6st pedig min-
den teleptilds tanfsftott. A nom6d szokdsok szerint bizonydra tekint6lyes
sz6mban foglyokat is ejtettek, hiszen az emberdru keresett cikk volt a keleti
piacokon. Az lszaki rdszeken, a sikvid6ken, t6len, 6lelem n6lktil nem sok
es6lye volt a tfl6l6sre a tat6rok kijzel6ben marad6knak. Nyugati ir6nyban,
Novgorod fel6 bizonyosan sokan elmenekiiltek, de sz6muk nem meg{llapit-
hat6. A ddli r6szeket a fejedelmekkel egytitt szint6n sokan elhagytdk. Erde-
kes eset - tal6n nem is egyedi -, hogy Magyarorszdgra €rkezett egy Maladik
Ruthenus nevfi szemdly, aki vagyon6t is mag6val mentette. Nem is tudn6nk
l€tez1sdr6l, ha nem ktjlcsiinziitt volna a magyar kir6lynak bel6le. Ennek
fejdben birtokot kapott, 6s Magyarorsz6gon telepedett le. Az dszaki Rusz
elleni t6mad6skor a tat6rok hosszabb jelenldtdvel kellett sz6molni, a d6li
tdmad6s idejdn a gyors tov6bbvonul6ssal - feltehetden - kevesebb foglyot
vittek magukkal.

Egy6bk6nt nemcsak a Kijev ktirnydki kolostorok templomai mfikddtek
tov6bb, a tatdrr tdmadds ut6n 6szakon is hasonl6 lehetett a helyzet. A Szity
foly6ndl elesett Jurij fejedelmet pl. a vlagyimiri sz6kesegyh6zban temett6k
el, ez teh6t nem d6lhetett romba. Vlagyimirba visszatdrt az elesett Jurij
testv6re, Jaroszlav,6s elkezdte ijjdszervezniaz6letet.Bizonydra segftsdgdre
volt fia, Alekszandr Nyevszkij, a novgorodi fejedelem. Rjazanyba is visz-
szatdrt a helyi fejedelmi dinasztia 6letben maradt tagtra, Ingvar Ingvarevics,
6s szint6n konszoliddlni igyekezett a helyzetet. A csernyigovi Mihail fejede-
lem I245-ben 6rkezett vissza Magyarorsz6gr6l Kijevbe. Ha lassan is, de
visszat6rt az 6let r6gi medr6be, a ,,norm6lishoz" kijzelftett, amennyire ez egy
kirabolt 6s megtizedelt lakoss6gf orsz6gban egy 6ltal6n v6gbemehetett.

A REGI6K Es a rarAnor
A tatdrok tart6s berendezked6s6t az ad6szed6k 6s ndpess6g-dsszefr6k jelen-
tett6k. A 13. szdzad ktizepdn az 6ri6sira n6tt tatdr birodalom megszervez6se
zajlott. Az ad6ftzet6snek az a m6dja, amivel a Rusz teriilet6n tal6lkozunk,
nem volt r6gi: el6szdr Ogiidej nagykdn alkaJmazta Eszak-Kfndban, az els6
regiszter 1235-b6l sz{trmazik. Term6szetesen ad6t fizettek a Rusz fejedelmei
is m6r I245-t61, de ink6bb a,,dany"-ra eml6keztet6 m6don: azaz a fejedel-
mek rendszeresen vittek ,,aj6nd6kokat" a nagykdn udvar6ba. A tat6roknak
fizetett ad6 neve a 14. szdzadt6l ,,vihod" volt. A tatSr-mongol birodalom
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egdsz tertilet€re Mdngke kdn vezette be a szisztematikus n6pessdg- 6s ad6-
6sszeir6st: 1252-ben Kfn6ban, 1254-ben Nyugat-Azsi6ban (Afganiszt6n,
Ir6n, Transzkaukrdzus). Ezt kbvet6en 1257-ben a Rusz tertilet6n is megjelen-
tek a baszkakok, a tat6r ad6szed6k, akiknek biztonsdg6r6l 6s mfktid6siik
zav artalans6g6r6l Alekszandr Nyevszkij fejedelem gondoskodott. A m6sodik
6s a Rusz szdmdra utols6 ad6<isszefr6st 1273-75 ktirtil hajtott6k v6gre. Ek-
kor mdr nem meg6llapfthat6, hogy a nagyk6nhoz folyt-e az ad6, vagy az
Arany Horda lett-e a haszondlvez6je. A k6s6bbiekben a tatdr bels6 v6ls6g
miatt maradhatott el az iisszefrils, a L4. szflzadban pedig nem €ledt 6jj6. Az
ad6osszefr6sok sordn tanrisftott magatart6s jelzl az egyhdn privilegizrilt hely-
zet6t. A regisztrdl6s 6s az ad6tisszeirds al6l ugyanis mentestilt minden egy-
h6ni intdzm6ny. A tatdr-mongol magatart6sb6l ez term6szetesen ktivetkezett,
hiszen a birodalom iszl6mot 6s buddhizmust kdvet6 r6szein hasonl6an vi-
szonyultak a paps6ghoz. A kfnai konfucianizmussal szembeni mongol vall6si
tiirelem els6 kinyilvdnit6ja Dzsocsi volt. Az ortodox egyhdz 6ltal kapott els6
k6ni kivdlts6glevdl, j arlik 1267 -ben keletkezett.

A regisztr6lils a paraszti n6pess6g (csal6df6 6s hdza n6pe) tisszeftilsdra
terjedt ki, amire a kir6hat6 cenzus m6rt6ke miatt volt sziiks6g. A regisztr6lds
m6sik c6lja katonai: a lakossdgot tized, szdzad, ezred, tizezred (tilmen, oro-
szul: tyma) szerint soroltidk be. Vernadsky sz6mft6sai szerint a Rusz teriilete
27 tiiment 6llftott ki. Korabeli adatunk erre nincs, a tatdtr uralom f6nykor6-
ban, a 14. szdzad m6sodik feldben az egykori vlagyimir-szuzdali teriileten
43 ttimennel lehet sz6molni. Vernadsky tlzise szerint egy tiimen mtigtitt
kltszdzezer ember 611t. Ebb6l kiindulva tizmilli6ra taks6lja a korabeli orosz
lakoss6got. Nem vette azonban figyelembe a pl. Kfn6ban el6fordult jelens6-
get, hogy egy-egy tiimen csak 3-7000 f6t foglalt mag6ba; valamint nem
sz6molt az ism6tl6d6 harcok 6s 6hfns6gek embervesztes6geivel sem. Ez a
szdm kiildntisen akkor trinik illuzorikusnak, ha arra gondolunk, hogy a 15.
szdzadi Anglidnak sem volt h6rommilli6ndl tijbb lakosa! Atatfu iisszefr6sok-
nak a mongol forr6sokban nem maradt nyoma, fenti ismereteinket a novgo-
rodi els6 dvktinyv 6s a Lavrentyij-6vktinyv feljegyzdseib6l meritettiik. Az
elbesz6l6 forr6sok rdgzitette adatok nem pontosak, hiszen a novgorodi 6v-
konyvb6l rigy tfinik, mintha a ,,csiszl6"-t (a tatdroknak az tisszefr6s nyomdn
fizetett ad6t) csak a novgorodiak fizett6k volna. A paraszti n6pess6gre kir6tt
cenzuson kfviil tudunk az 6ruforgalom ut6n ftzetett ad6r6l (tamga) 6s a ki-
6pnl6 tatdr fut6rszolg6lat (jam) ellfltdsdra frzetett dsszegr6l is.

A tatdtt t6mad6s az egykori Rusz fejedelems6geinek 6letdben l6nyeges
v6ltoz6sokat hozott. A kordbban megl6v6 region6lis ktildnbsdgek m6g job-
ban elm6lyUltek, hiszen a tat6rdril6s nem egyform6n 6rintette az eg6sz Ruszt.
Politikai tdren a legnagyobb vfiltozdst az jelentette, hogy bel6pett egy tij
hatalmi tdnyez6: a tatdr k6n. A tat6rok a ddli teriilet egy r6sz€t (Kijev, Cser-
nyigov, Perejaszlavl), azaz a Kijevi Rusz egykori,,magjdt" t6nylegesen ural-
muk al6 vontdk. Az 1szakkeleti r6szeket, Vlagyimir-Szuzdalt pedig fiigg6
teriiletiikk6 tett6k. Ugyanakkor Novgorodot n6mi ad6ra, Halics-Volhinidt
meg ad6ra 6s katona6llftdsra ktitelezt6k. Valamennyi ftgi6 €letdbe belesz6lt
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A mongol h6dit6k
foglyul ejtett

oroszokat
hurcolnak

az Arany Hordilba

a tatdr uralom. A tat6rok nyugati birodalm6nak, az Arany Hord6nak akdz-
pontja, Szaraj a Volga mellett helyezkedett el, Asztrahanyt6l 100 km-nyire
€szakra.Itt kellett a Rusz fejedelmeinek ,,tiszteletiiket tenni", egyrittal a k6ni
kinevez6st (az err6l sz6l6 okm6nyt ,jarlik"-nak nevezt6k) is itt vehettdk 6t.
Szarajb6l alkalmank6nt tov6bb kellett menniiik a fejedelmeknek a nagyk6n
O*hon ktirny6ki kdzpontjdba (Karakorumba) is. A Rusz fejedelmeit,l6nye-
gileg Szarajb6l irdnyftottdk 138 6ven kereszttil. (Kds6bb ldtestilt egy Uj-Sza-
raj a mai Volgogr6d ktizel6ben.)

Avlagyimir-szuzdali fejedelemsdg mdr a tatilr h6ditils el6tt laz6n kapcso-
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16d6 r6szekbfl A[t. A vlagyimiri 6s rosztovi fejedelmi kiizpontok mellett
harmadikk6nt Perejaszlavl-Zalesszkij voloszty szervezddtitt meg. Ide tarto-
zott m6g Tver 6s Moszkva is, de ekkor m6g egyik sem volt 6n6ll6 voloszty.
A tat6rok visszavonul6sa ut6n k6t sorsdiint6 k6rd6sre kellett v6laszt adni:
a bels6 hatalmi fitrendez1dds mikdntjdre 6s a tat6rokhoz val6 viszony ki-
alakitdsdra.

Atatdr uralom els6 6vtized€ben (1242'L252) a legkevesebb 19 alkalom-
mal indult szuzdali kiilddttsdg Szarajba, ebbdl n6gyszer Karakorumba is
tov6bbmentek. Jaroszlav fejedelem iigyes diplom6ci6j6t annak tiikr6ben le-
het helyesen 6rt6kelni, ha tudjuk, a csernyigovi-kijevi Mihail fejedelem
1245-6s l6togat6sa trag6di6val v6gz6ddtt. Az dszakkeleti Rusz feletti tat6r
uralmat v6g6rv6nyess6 tette, hogy a fejedelmek egym6s kdzti visz6lyaikat a
tat6r udvarban igyekeztek megoldani, a dijntdst a tat{tr kdn kez6be t6ve.
Alekszandr Nyevszkij abb6l a politikai realitdsb6l indult ki, hogy a tat6rok
jelenldtdt el kell fogadni. Nem vett r6szt abban a szervezked6sben, amely a
tat6r uralom lerdzdsdra ir6nyult. Batu udvar6ban Alekszandr a hfisdges tat6r
alattval6 p6zdban mutatkozott: t6mogatdsdval indultak meg a baszkakok
(mongol neviikijn: darug6k), hogy tisszei46k a nagyfejedelems6g ndpess6-
gdt. A tatdr ad6szed6k tev6kenys6ge nyom6n kirobbant el6gedetlensdget
Alekszandr fejedelem maga igyekezett megflkezni, illetve a tatdtt kr{n udva-
rdba liltogatva pr6bdlta megel6zni az ellgedetlens6g nyom6n vdrhat6an az
eg6sz Ruszra zridul6 tatdr tdmaddst. Nyevszkij ndgy alkalommal j6rt Szaraj-
ban, utoljdra 1263-ban, amikor ritban hazafeld meghalt. A tatdr jelenl6tet
elfogad6 re6lpolitika jegy6ben l6pett fel rokons6g6val szemben, e l6p6sei -

tatdr t6mogat6ssal a h6tt6rben - sikeresek voltak. O volt az a feiedelem, aki
a novgorodiakt6l is be tudta szedetni a tat6rok szdmdra az ad6t, hiszen fia,
majd testvdre iilt a novgorodi fejedelmi sz6kben. Uralma relatfv stabilit6st
biztosftott a vlagyimir-szuzdali fejedelemsdg sz6mdra.Ezhalflla ut6n ldtszott
csak igazdn, amikor mind a tveri, mind a vlagyimiri fejedelmek tat6r sereg
kfsdretdben t6rtek meg sztyeppi ritjukr6l. A negatfv csticsot az 1293. €v
jelentette, amikor egyediil Tver ktirny6ke menekiilt meg a tatdr hadakt6l.
A 13-14. szdzad fordul6j6n vette kezdet6t Tver 6s Moszkva vetdlkeddse a
vlagyimiri nagyfejedelmi cfm6rt, ami r6nyomta b6lyeg6t a kovetkez6 k6t
6vszdzad tdrt6net6re.

Alekszandr Nyevszkij politikdj6nak m6sik fontos iellemz6je az ortodox
egyhdz tdmogat6sa. Hozzd is eljutottak a pdpal kiivetek, tdjdkoz6dflsuk h6t-
ter6ben a r6mai egyh1n befoly6s6nak nbvel6se 6llt, a tat6rok elleni segits6g
igdret€vel. Nyevszkij elutasftotta mindezt, nyilv6n annak tudat6ban, hogy a
tat6rokkal szembesz6llni a siker rem6ny6ben nem lehet. Kihaszn6lva ugyan-
akkor a tatdr politika vall6si toleranci6j6t, kieszkiiziilte a tat6rokt6l az orto-
dox egyh6z tdmogatds6t. Alekszandr tat6rokn6l tett utols6 l6togatdsa alkal-
mi4val l6testilt Szarajban is egy ortodox piispiiksdg. Nem tjndll6 eparchia-
k6nt, hanem a perejaszlavli ptispiiks€g rflszekflnt. Alekszandr Nyevszkijnek
kets6gkfviil fontos szerep jutott a tatdr ptsztit6s ut6ni rend kialakft6s6ban,
alakj6nak gigantikuss6 niivel6se m6gis az ortodox egyhilz felfog6sa nyomdn
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alakult ki, Az egyhaz Alekszandr Nyevszkijnek mint szentnek a ndpszerfisf-
t6s6ben elsdsorban a ,,latin"-ellenessdgdre tdmaszkodott. Az ortod oi egyhfuz
iigy6ben tett l6p6seit felnagyftott6k, illetve novgorodi fejedelemkdnt i6gre-
hajtott tetteit vetftettdk ki eg6sz 6let6re. HahE utdn a vlagyimir-szuz-clali
fejedelems6g teriilet6n kialakult helyi kultusza kiilijncisen i- tq. sz6zadt6l
v6lt ndpszerfiv6, amikor az orosz n6p 6s az ortodox egyhilz azonossdg6nak
tudata megfogalmaz6dott Alekszandr Nyevszkij a korszak n6pszerfi itutiu
volt, 6letrajzdt is megfrtdk, amely a szentek legend6ihoz hasonl6 ,,zsityiji',
cfmet viseli. Az lletrajzban hangsrilyosan szerepel Alekszandr 6let6nek az a
szakasza, amikor Novgorodban volt fejedelem, 6s ebben a min6s6g6ben k6t
nagy gydzelmet aratott. Az egyiket r240-ben a sv6dek, a mdsikatlzqz-ben
1_N6me!.Lovagrend felett. Az elsd gy6ztes csata ut6n kapta a ,,N6vai"
(Nyevszkij) mell6knevet. Biogr6fi6ja szerint a novgorodi sv6d-n6met gy6-
zelem miatt vdlt ,,nemzeti h6ss6", 6s alakjdt id6r6l id6re aktudlis poliiikai
tartalommal ffrszerezve -interpret6ltdk; legut6bb pl. a m6sodit vit6gh6boni
i9:j:l Etetralzirqa,,elfeledklezett" an6l"a t6nyr8l, hogy a Rusz fejEdehei
kdziil a tat6rok j6vehagydsa n6lkiil senki sem juthatotipolitikai szirephez.
_- A tat6ro]c megjelenlse Novgorod heryzetlt is h6tr6nyosan befolydsolta.
Kcizvetleniil nehezen lehet bizonyftani, de bel6that6, hogy amint a tatdrok
gytikeret vertek Vlagyimir-s zazdal, Rjazany, majd a d6li dnyeperi r6szeken,
ez Novgorod gazdasdgdt negatfvan drintette. A kelet fel6 irrdnvul6 kereske-
delmi csatorn6k bedugultak, Novgorod bev6telei csiikkentek. Att6telesen 6r-
z6kelhet6-_a gazdasdgi visszaes6s: 1240 ut6n, eg6szen a 14. szilzad elej6ig
Novgorodban nem 6piilt egyerlen rij templom sem. A tat6rok bel6p6se kel
let-Eur6pa politikai t1nyez1i ktiz6 Novgorodot abban is befolydsoita, hogy
vdlasztott fejedelmtik, aki a 13. szazad eleje 6ta tiibbnyire a vligyimir-rrii-
dali teriiletr6l lrkezett,1238 utdn tat6r iglnyeket kdzvetftett N6vgorodnak.
L6ttuk pl., hogy Alekszandr Nyevszkij t6mogat6s6t €lvezvejeleniek meg a
tatdr ad6szed6k L259-ben, 6s ekkor Novgorodra is kir6tt6k az ad6t. A nov-
gorodiak az 6vltinyv szerint ,,{ink6nt" fizettek a tatdroknak, nyilvdn egy
esetleges t6maddst akartak kiv6deni ez6ltal. A n6met lovagok visszaver6il
utdn a litv6nok aktiv\zill6ddsa 6s a svddek el6renyomuhlsa a 13. sz6zad,
m6sodik fel6ben, s6t. azon tfl is jellemz6 esemdnye e t6rs6gnek. Novgorod
nyugati hatdrainak sikeres vddelme 6rdek6ben volt k6nytelen a tat6iad6-
ig6nnyel megalkudni 6s az ad6szed6k megjelendsekor frLetni.

A halics-volhiniai fejedelem, Danyiit az tz+ot+t. 6vi tat6r t6madds el6l
T,eng-yelorsz6gba menekiilt, de a tat6rok elvonul6sa ut6n visszat6rt. Danyiil,
akir6l az lpatyjev-kr6nika 6ppoly hosszri lletrajzot irt, mint Alekszandr
Nyevszkijr6l a vlagyimir-szuzdali. A tdbbi uralliodni akar6 feiedelemhez
hasonl6an 6 sem tudott kibrijni a szarajban tett kdtelez 6 l6togit6s al6l. 6
azonban m6skdpp kdpzelte el a tatdrokkal kialakf,tand6 modus\tivendit.

Halics-Volhfnia teriilet6n a nagy tat6rdfl6s ut6n szint6n normaliz6l6dott
az 6let, ami 6szrevehet6 volt a kor6bbi belvisz6lyok kifjulds6ban is. Ma-
gyarorszflgr6l visszat6rtek a halicsi uralomban drdekelt csernyigovi fejedel-
mek, Mihail 6s fia, Rosztyiszlav. Mihail nyilvdn a kor6bbi kijlv-i 6s csernyi-
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Az 1242. 6vr
, j6gcsata"

govi uralmdt vissza6llftand6 zardndokolt el Batuhoz. A ldtogat6s azonban
balul v6gz6diitt, Mihail nem tudta megtal6lni a tat6rokkal szembeni helyes
magatart6st. Az dorosz kr6nika szerint mint kereszt6ny fejedelem nem volt
hajland6 hit6vel ellent6tes magatart6st tanrisftani, val6szfnrileg ,,hagyta ma-
g6t provok6lni", 6s ez v{gzetesnek bizonyult.

A halicsi Danyiil sem t6rhetett ki 1245-ben a k6n udvardban tett l6togat6s
el6l. Vissza6rkez6se uti4n nem nyugodott bele a fejedelemsdge ftilOtti tat6r
uralomba. Neveltet6se, kapcsolatai miatt drlelddhetett meg benne a nyugati
segfts6gkdr6s gondolata. Tervei visszhangra tal{ltak apdpai kdvetn6l, Plano
Carpinin6l. Konkrdt adatunk nincs 16, m6gis eg6szen bizonyosak lehettink
abban, hogy a pdpai ktivetnek szerepe volt a kapcsolat ldtrejtittdben, 6s t6-
mogatta is a tervet. Carpini l246-ban Vaszilko fejedelem udvar6t elhagyva
llpett tatdr ftjldre, visszaftban pedig (1247 jrinius6ban) egy hetet ttilt0tt Da-
nyiil udvardban. Ezt kijvetden Danyiil 6s IV. Ince pdpa (lVl3-I254) kdzdtt
sz6mos alkalommal tdrtdnt lev6lv6lt6s. A p6pa c6lja tov6bbra is az egyhdzi
uni6 megteremt6se voht, azaz Danyiil 6s testvdre, Vaszilko ,,orszdgait" a
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Szentsz6k kdteldkebe tartoz6nak akartdk tudni, ,,Szent P6ter 6s a mi v6del-
mtink al6" helyezni, ahogy ezt a pdpdk mdr a 13. szdzad eleje 6ta hangoz-
tattdk. Danyiil 6s Vaszilko hajland6k lettek volna erre - katonai segitsdg
fejdben. A p6pa a segftsdgnyrijt6st a Baltikumban nemrdg megtelepedett N6-
met Lovagrend ktizremfikddds6vel akarta megoldani, 6s a Danyiildknak tett
engedm6nyekben eg6szen od6ig hajland6 volt elmenni, hogy Halics-Volhf-
ni6ban megmaradhatott volna a szeftartdsok giirtig rftusa. Egy 1248. janu6r
28-ikeltezdsd lev6l szerint apdpa m6r ekkor koron6t ajdnlott fel Danyiilnak,
aki ezt konkr6t segits6g hi6ny6ban nem fogadta el. Ugyancsak a nyugati
segfts6g rem6ny6ben Danyiil gyermekei nyugati hercegn6kkel kittdttek h6-
zass6got: Leo lY. B6la Konstancia ledu;,ydt vette feles6giil, m6sik fia, Roman
pedig a Babenberg 6rdkrisn6t, Gertrudot. Danyiil ezen hilmen6en a litvdn
fejedelmekkel6s az 6szaki Rusz fejedelmeivel is kontaktusba l6pett. A litvdn
kapcsolatot Svarn nevri fi6nak litv6n hdzass6ga jelentette; Andrej Jaroszla-
vics vlagyimiri fejedelem pedig Danyiil ledny6t vette el. A vlagyimiFszuz-
dali fejedelmek kdztil Andrej fejedelem nem osztotta Alekszandr vdlem6ny6t
a tat6r k6rddsben, 6s a tat6rokkal szembeni ellent6mad6s lehet6sdgeit keres-
te.1252-ben nyfltan felvette a harcot a tatdrokkal, de veres6get szenvedett
6s menektilnie kellett. Egyidejfileg Danyiil is t6madott Kuremsdndl - siker-
telentil. Val6szfnfileg Andrej pllddja inditotta Danyiilt arra, hogy a nyugati
segfts6g kdsleked6se ellendre m6gis elfogadja a felajdnlott kir6lyi korondt.
A koronaktildds 6s a koron6z6s pontos ddtum6t nem ismerjiik. Ami tudhat6:
1254-ben egy p6pai leg6tus tette a koron6t Danyiil fejdre Dorogicsinban.
Egyidejfileg Vaszilko 6s a litvdn Mindaugas (Mindowg) is kapott korondt.
Ugyanakkor a korona mint szimb6lum sem a pdpa szdmdra nem jelentette
elk6pzeldsei (az uni6) megval6suli{s6t, sem Danyiil szdmdra a katonai segit-
s6get, ami6rt az uni6t, ha formdlisan is, de vdllalta.

Danyiil 6s Vaszilko nyugat fel6 orientdldd6sdban benne rejlett a kudarc.
A segfts6g6rt (helyesebben: a segitsdg ig&et€6rt) olyan 6rat kellett frzetni,
amelyre csak k6nyszerb6l voltak hajland6k. Az e t€ren tett ig6ret betartdsdra
IV. Sdndor p6p6nak mdr 1,257-ben figyelmeztetnie kellett. Nem lehetett az
egyhazi uni6 hfve a halics-volhfniai paps6g sem, egyebek kdztjtt az 1250
ktiriil szerepl6 Kirill metropolita, aki a konstantindpolyi p6tri6rka niceai ud-
var6ban megfordulva,,,latin"-ellenessdget hozott mag6val.

A nyugati segfts6g elmarad6sa, Andrej Jaroszlavics 6s saj6t 1252. 6vi
kudarca utdn Danyiil ism6t risszecsapott a tat6rokkal1254-ben Kremenyec-
ndl, 6s I255-ben, amikor azok betijrtek Volhfni6ba. A harcok jelezt6k, hogy
a Kijev feletti uralmi terveir6l mindenkdppen le kellett mondania. A basz-
kakok halicsi ftjldtin val6 megjelendsdr6l az itteni kr6nika 1252-n6l tud6sit,
amit kdtkedve kell fogadni, mivel ekkor m6g nem szil6rd a tatdr uralom
Halics-Volhinia f<ilcitt. A kdnok 1254/55-6s hadj6ratukkal eftek el Halics-
Volhfnia tdrdre k6nyszerit6s6t, ennek kdvetkezt6ben, amikor 1258/59-ben a
litvdnok 6s Lengyelorszi4g ellen vonultak, Danyiilnak 6s Vaszilk6nak seg6d-
csapatokat kellett melldjtik adni. Seg6dcsapatok 6llit6sdtra a tatdrok nemegy-
szer kdtelezt6k a halicsiakat a 13. szdzad mdsodik fel6ben. de ad6fizet6sr6l
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6s a fejedelmeik Szarajba za6ndokl6s6r6l nem tudunk. A Nyugatt6l re-
m6lt segftsdg mftosza Danyiil hal6l6val (1264) vdgdrvdnyesen szertefosz-
lott. V6giil annyi eredm€nyt a halics-volhfniai ,,kett6s" politika m6gis el-
kdnyvelhetett, hogy ha a tatdr fels6bbs6g elismer6s6t nem is sikeriilt elke-
rtilni, kev6sb6 nehezedett rd a h6dft6 sztyeppi hatalom nyom6sa, mint az
dszakkeleti ftgi6ra.

Russia Minor (Kisoros zorczilg)
A GAZDASAG ES A FEIEDELMI UDVAR

Gazdas6gi szempontb6l Halics mdr a 12. szdzadt6l fontos szerepet jfitszott
a kereskedelemben, amikor az 6szak fel6 men6 vizi it a Dnyeperr6l a
Dnyeszterre helyez6dtitt 6t. A fejedelmeknek val6szfnfileg j6 bevdtelei ad6d-
tak a t6vols6gi kereskedelem megad6ztat6s6b6l. A Halicsot egyesft6 Vlagyi-
mirko Volodarevics fejedelemnek veszteget6sekre is futotta, tiibbsztjr tudott
nagy tisszegf hadisarcot fizetni. ,,Sokat besz6lt, 6s sokat frzetett" - mondja
r6la gfnyosan a kr6nikds. Vlagyimirko unok6ja, Vlagyimir Jaroszlavics, aki
1188-ban Magyarorszdgra menekiilt, sok eztisttjt hozott mag6val, majd
visszaseg(tdse fejdben B arbaros s a F ri gy e snek kltezer eziistgrivna €vp€nzt
igdrt. Az 6tmen6 kereskedelmen kfviil jelent6s bevdtelei szdrmazhattak a
s6exportb6l is.

A fejedelem mellett a bojdroknak is jelentds bev6telei lehettek, ami a
fejedelmi kfs6ret gyors felboml6s6t segitette el6. Ugy tfnik, a 12. szdzad
vdg&e a kfs6retr6l levdlt boj6rs6g iin6ll6 egzisztenciilt teremtett. (Halics
kdrnydk6n a rdg€szet sziimos kisebb kfri6t tdrt fel, amely nem fejedelmi,
hanem boj6ri rezidencia lehetett.) Elk6pzelhet6, hogy a boj6rsdg m6r ekkor
szert tett fdldtulajdonra, de ezt meger6sft6 adattal nem rendelkeziink. A bo-
j6rok gyors pdrtdllds-v6ltoztatdsa, elmenektil6se, visszat6r6se ink6bb azt sej-
teti, hogy vagyonuk jelent6s r6sze ing6sdgokb6l 6llt. A 13. szdzad elejdn
viszont ismertink olyan halicsi boj6rt (Vlagyiszlav), aki Magyarorszdgon II.
Andrds kir6lyt6l szolg6latai fejdben birtokot kapott.

A 13-14. szdzad fordul6jdnak viszonyair6l meglehet6sen keveset tudunk.
A tatdrok jelenldte 6s d6li szomsz6ds6ga a lakossi4g szempontj6b6l kedve-
z6tlentil hatott. Nem vdletlen, hogy Halics d6lkeleti rdszei, ahol maga Halics
viirosa is fekiidt, kezdett eln6ptelenedni, a lakossdg a blztons6gosabbnak
tfn6 dszakibb r6szekre v6ndorolt. Erre a t6nyre figyelmeztet az a villtozds,
hogy a halicsi fejedelemsdg (egyhdzi 6s fejedelmi udvari) kdzpontja a 14.
szdzad elej6re m6r nem Halicsban, hanem Lvovban volt. Lvovot (azaz ,,Leo
vi4ros6t") Lev Danyilovics fejedelem dpfttette ki fejedelmi rezidencifvd a
tatdrjdrdst kdvet6en. Lvovba att6l kezdve, hogy lengyel uralom al6 keriilt,
nyugatr6l is 6rkeztek betelepiil6k, lengyelek 6s n6metek, akik szdm6ra Nagy
Kdzm9r adott privil€giumokat. A telepiilds a n€met bev6ndorl6s 6s a n6met
polg6rs6g sz6hasznilata nyom6n kapta a Lemberg nevet, amelyen k6s6bb
ismertt6 v6lt az eur6pai tdrt6nelemben. A lengyel 6s litvdn uralom alatti
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v6rosok lakoss6ga 6ltal6ban igen tarka volt, nemcsak Lvov/Lembergd. A
keleti szl6vok, lengyelek, ndmetek mellett tirmdnyek, zsid6k 6s tat6rok is
6ltek itt, kiil6n6ll6 v6rosnegyedeket alkotva. A lengyel dllammal val6 poli-
tikai egyesiil6s hat6ssal volt a telepiildsek fejl6dds6re: a lengyel gyakorlaton
keresztiil eljutott a magdeburgi v6rosjog Russia Minor v6rosaiba is. Els6kdnt
1356-ban Lvov/Lembery, 1374-ben Kamenyec-Podolszkij kapta meg ezt a
jogot, a 15. szilzad folyam6n pedig Luck (1432) 6s Kijev (1494) is. A ke-
reskedelmi utak tal6lkoz6si pontjdn fekv6 Lvovllemberg 9lvezte ennek leg-
tdbb el6nydt.

A 12. szdzadban Halicsban is kimutathat6 a vecse mriktid6se, mid6n bele
akar sz6lni a fejedelem megvdlasztdsdnak k6rd6s6be. Az elfiz6sre ft6lt feje-
delem (Vlagyimirko) viszont tdbbnapos csatdban rirr6 lett a helyzeten, 6s
elkergette riv6lisdt (II44). Az 6vk0nyv kemdny biintet6sekr6l szdmol be,
Vlagyimirko minden bizonnyal ellenfelei java rdsz1t kivdgeztette, 6s meg-
er6sftette a fejedelem prim6tusdt a vecsdvel szemben. Ugyancsak a vecs6t
kell l6tnunk akkor, amikor a ,,muzsi galickije" (halicsi f6rfiak) ismdtelten
bele akarnak sz6lni a fejedelemvfllasztfls k6rd6s6be (1188). Boj6rok mindk6t
alkalommal szerepeltek az esem6nyekben, de itt hidnyoztak a n6luk alacso-
nyabb rangri szerepldk. A 13. szdzad eleji lengyel-magyar verseng6sben az
ellenfelek oldal6n olyan boj6rokat tal6lunk, akik hol az egyik, hol a m6sik
oldal drdekeit kdpviselik. A ktiltinbdz6 csoportokban r6szt vev6 szemdlyek
pdrt6ll6sv6lt6sait nem tudjuk nyomon kdvetni, de azt megdllapfthatjuk, hogy
a halicsi bojdrs6got er6s 6rdekellentdtek osztott6k meg, ami mindenk6ppen
g6tja volt egy novgorodi tfpusri fejedelemhfv6snak. A bojdrs6g inkdbb egy6-
ni vagy kisebb csoport-(kldn-)drdekeket kdpviselt. Ugy ldtszik, a vecse ti-
pusri hatalom itt gyorsabban elsorvadt, mint a Rusz m6s rdgi6iban. Ezdrt
hi6nyozhatott az a testiilet, amely saj6t tisztsdgvisel6k illlitdsdval gdtat szab-
hatott volna a fejedelmi hatalomnak, egyszersmind a fejedelems6g zavarta-
lan bels6 mdktid6sdt biztosftotta volna.

A fejedelmi kfs6ret m6sik rlsze (a kisebb kfs6ret) - rigy trinik - Halicsban
rigyszintdn gyorsabban boml6snak indult. Halics viszonylag kis teriilet, a
fejedelmi udvar Halicsban, illet6leg Vlagyimirban alakult ki, csak a tatdrj6-
r6s ut6ni n6pmozg6s hozott m6dosul6st. Ez a helyzet kedvezett a kisebb
kfs6retb6l kialakul6 fejedelmi udvartartds differenci6l6d6sdnak is. 1153-ban,
a Vlagyimirko hal6la kiiriili esem6nyek lefrdsakor a kr6nikds el6g bonyolult
udvartart6st mutat be. Van fejedelmi kdpolna (bozsnyica), fejedelmi ,,palota"
(tyerem, majd dvor, dvorec), amely ffithetd helyis6gekkel rendelkezik. Fedett
folyos6n lehetett 6tjutni a lak6helyis6gb6l a k6poln6ba. Van t6rgyal6terem,
ahol a fejedelem a kdveteket fogadja.

A 13. szdzad els6 fel6ben az udvartartds kiil6nbiiz6 elnevez{sfi tiszts6g-
visel6ivel tal6lkozunk. E tisztsdgvisel6k mindegyike a fejedelmi udvartart6s
vezetfje volt. Megjelen6siik id6pontja a fejedelmi udvartart6s 13. szdzad\
differenci6ltsdg6r6l tanrlskodik, azaz ekkona m6r a kisebb kfsdret is felbom-
lott, 6s fejedelmi udvartart6s alakult ki bel6le. Ez nem egyik pillanatr6l a
m6sikra kdvetkezett be, a tisztsdgvisel6k sora a 13. szdzadra formdl6dott ki:
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szegyelnyicsry (lovdszmester), sztolnyik (asztalnokmester), dvorszkij (udvar-
mester), p e c s atny ik (kancell6r).

A 13-14. sztzad halicsi tiszts6gvisel6i a kijevi korszakhoz k6pest egy
differenci6lt fejedelmi udvar k6pdt tdrjdk el6nk. Figyelemre mdlt6, hogy
mindezek a tiszts6gek a 15-16. sz{nadi (esetenk6nt mdt 14. szdzadi) moszk-
vai nagyfejedelmi udvarban is l6teztek. Emiatt mondhatjuk, hogy a halics-
volhfniai dllapotok a kijevi 6s a moszkvai korszak kiiziitti 6tmenetr6l adnak
pillanatfelvdtelt. Ktizvetlen bizonyit6k nincs, de fgy gondoljuk, hogy a nyu-
gati (lengyel 6s magyar) kapcsolatoknak lehetett szerepe abban, hogy a ha-
lics-volhfniai fejedelmi udvartart6s differenciril6d6sa megel6zte az 6szak,ke-
leti r6szekdt. Sejt6siinket tal6n egy apr6 jellel lehetne alfitdmasztani: a halicsi
fejedelemsdg teriilet6n nyugati hat6sra jelent meg az oroszldn mint uralmi
szimb6lum. Danyiil volt az els6, aki fidnak a Lev (Leo) nevet adta, csakrigy,
mint a viirosnak: Lvov (Leo vdrosa). A kdk alapon aranyszfnri oroszl6n mint
regiondlis szimb6lum a 14. szdzadt6l ismert.

POLITIKAI VISZONYOK

Novgoroddal szemben, amely 6n6ll6 6llamis6got teremtett a 14-15. szdzad-
ban, a nyugati, d6lnyugati teriiletek sorsa m6sk6pp alakult. Ugy gondoljuk,
ebben nemcsak a ktilpolitikat t€nyez1k Lengyelorszdg €s Litvdnia er6teljes
expanzi6ja jfitszott szerepet, hanem a halics-volhfniai fejedelemsdg Novgo-
rodt6l eltdrf gazdasdgi lehet6s6gei 6s a t6rsadalom fejl6d6sdben kialakult
region6lis kiiltinbs6gek is. Nem ldnyegtelen a tdrsdg tdrtdnetdben, hogy a
kor6n szeparatiz6l6d6 halics-volhfniai fejedelmek csal6dj6nak a 13. szdzad
v6g6vel magva szakadt, ami a lengyel-litvdn hatalmi amb(ci6kat ndvelte.
A politikai 6let vflltozdsai lecsap6dtak az ir6sbelis6g struktrirdj6ban is: Ha-
lics-Volhinia 14. szdzad eleji esem6nyeirdl Wadyslaw Lokietek (Ul6szl6) 6s
apdpzk ktizti levelez€sb6l6rtesi,iliink. Az adat igen kevds, csak n6hi4ny mo-
zaikszerfr jelz6s. 1316-b6l ismerjtik Andrejt 6s II. Le6t, a halicsi duxokar
(,,duces totius terrae Russiae, Galliciae et Lodomeriae", azaz: ,,az egdsz
Rusz, Halics 6s Volhfnia fejedelmei"), akik Lev Danyilovics unok6i lehettek,
apjuk (L) Jurij Lvovics. 1323-ban van r6luk az utols6 adatunk. (L) Jurijnak
volt egy M6ria nevf lednya is, akit Trojden szandomiri fejedelemhez adott
fdrjhez. Ebb6l a h6zass6gb6l sziiletett Boleslaw-Jurij vagy Jurij Trojdeno-
vics, aki az 6n6ll6 Halics utols6 fejedelme volt. Boleslaw-Jurij (II.) jeliil6s6t
a halicsi ,,tr6nra" val6szfnffleg Wladyslaw l,okietek tdmogatta, de a halicsi
boj6rok szdmdra idegen lehetett; erre utal a lengyel Jan Czarnkfw, aki azt
frta kr6nikdj6ban, hogy Boleslaw-Jurijt nem szfvesen fogadtdk el uruknak.
Idegens6g6t feledtetni szdnd6kozva tdrhetett 6t Boleslaw-Juij az ortodox
hitre. IL Jurij elfogadtat6sa a halicsi fejedelems6gben azt jelzi, hogy a len-
gyel igdnyek felt6madtak Halics iri4nt, 6s Wladyslaw 6rvdnyesfteni is tudta
6rdekeit. II. Jurijr6l lehet sz6 abban a k6t oklevdlben (1334. febru6r ll-i 6s
1335. okt6ber 20-i keltez6ssel), amelyben ,,egflsz Kisoroszorszig sziJ,letett
fejedelme" (,,natus dux totius Russiae Minoris") szerepel. Halics k6rd6s6r6l
bizonyina sz6 eshetett m6r Kdroly R6bert 6s Nagy Kdzmlr tal6lkozdsain,
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majd a tr6ndriikl6sr6l folytatott t6rgyaldsokon. 1340-ben Boleslaw-Jurij va-
l6szfnfileg egy boj6ri ijsszeeskiivds fildozata lett, 6s egy rdvid iddre az ir6-
nyftds Dmitrij Detko szem6ly6ben a boj6rs6g kezflbe keriilt. 1340-ben Nagy
Kdnm& csak Halics nyugati r1szdt (Szanok) tudta megszerezni,6s a litvd-
nokkal bonyol6dott hdborriba. A hatalmi versengds Kdzm& gy6zelm6vel6rt
v6get, 1349-re sikeriilt eg6sz Halicsot 6s Volhfnia nyugati r1szdt a lengyel
korona al6 vonni.

Lengyelorszdg mellett Litv6nia is terjeszkedett a Rusz nyugati teriiletei
fel6. A litvdnok elsdkdnt 1307-ben Polockot, az I320-as 6vekben Minszk
ktirnydkdt foglalt6k el, 6s Vityebszk, Szmolenszk fufinydba nyomultak el6re.
1335-ben m6r Moszkv6val keriiltek iisszeiitkiizflsbe. Az 1340-es dvekben
Lengyelorszdggal rivalizdltak a volhfniai r6szeken. Litvdnia 1362-ben fjabb
nagyobb teriileteket szerzett keleten: Csernyigovot, Novgorod-Szeverszkijt,
Kijevet. 1366-70 kdzijtt v6gdrv6nyesen rtigziiltek Lengyelorsz6g 6s Litv6nia
hatdru, Halics teljes eg6sz6ben a lengyelekd lett. Mikiizben Nagy Injos 6s
Nagy Kr{zm6r ktjziitt a tr6nut6dl6si k6rd6s kiiriil forgott az alkudoz6s, Lajos
a lengyel korona megszerzdse 6rdek6ben lemondott a halicsi kirdlyi cfm (rex
Galiciae) hasznfilatdr6l. Ez gesztus volt csupdn, mert Halics tdnylegesen
Kazm& uralma alatt 6llt, de kifejezte a jogcfmr6l 6s a tov6bbi tijrekv6sekr6l
val6 lemonddst. Az egykori halics-volhfniai fejedelems6g jel6l6s€re Anjou
Hedvig (Lengyelorszdgban Jadwiga) 6s a litv6n Jagell6 hdnassdga 6v6t6l
(1386) dlland6sult a Russia Minor (Kisoroszorsz6g) ndv; a fejedelemsdg a
Jagell6k 6llam6nak r6sz€v6 v6lt.

NYELVI 6S TUITURALIS DIFFERENCIALoDAS
A tatdr h6dit6s ut6n iin6ll6sod6 Novgorod, illetve a lengyel-litvi4n uralom
al6 keriilt nyugati, ddlnyugati rdszek kiizijtt a kordbban megl6v6 dmyalatnyi
kiiltinbsdgek megcsontosodtak, illetve rijabbakkal eg6sziiltek ki. Novgorod
6s a majdani Moszkvai Nagyfejedelemsdg kiiziitt a kiiltinbs6gek els6sorban
a politikai berendezked6s elt6r6seiben, a gazdasig\ kapcsolatrendszer m6s-
s6g6ban nyilvdnultak meg. A nyelvi, kultur6lis, vall6si (egyhdzi) kdrd6sek-
ben kialakult kiilonbs6gek (dialektus, frdsbelisdg fejlettsdge, a vladika befo-
lydsa) nem eredm6nyeztek m6ig hat6 eltereseket. Novgorodnak Moszkv6hoz
csatol6sdval ezek a ktiltinbs6gek egy darabig m6g megmaradtak - mindad-
dig, mfg a novgorodi 6ndll6s6g 6s fiiggetlens€glfltezett.

A nyugati 6s ddlnyugati teriiletek kiszakaddsa a Ruszb6l messzehat6bb
kiivetkezm6nyekkel i6rt, nevezetesen a keleti szl6v egys6g felbomlds6val.
A belorusz 6s ukri4n (feh6rorosz 6s kisorosz) nyelvi-kultur6lis megkiildnbtjz-
tet6 jegyeknek az oroszt6l (nagyoroszt6l) val6 teljes kiiltinv6ldsa kdvetkezett
be. Bizonyos kiildnbs6gek (dialektus, kiilkapcsolatok) llteztek mitr a Kijevi
Rusz id6szak6ban is. Atat6rdril6s annyibanjelentett szakad6kot, hogy 6ppen
a Kijevi Rusz tdrzsteriiletei szenvedt6k el a legsrilyosabb csap6st, demogr6-
fiai 6s kultur6lis tekintetben egyar6nt. A tatdr uralomhoz val6 viszonyulds
(l6sd pl. Alekszandr Nyevszkij 6s Danyiil Romanovics politik6j6t) m6r a 13.
szdzad m6sodik feldben sejtetni engedte a perif6riSk kdzti kiiltjnbs6gek nii-
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veked6s6t. A kiiliinbs6gek tov6bbi erdsdd6s6t eredmdnyezte, hogy az egykoi
r6gi6k m6s-m6s politikai keretek k6zd keriiltek: a vlagyimir-szuzdali rflsze-
ken a tatdr birodalomszewez1s hatdsa 6rv6nyesiilt, a nyugati r6szeken pedig
a lengyel-litv6n uralom6. Az eltdr6sek tov6bbi mdlytil6sdhez hozzdjflrult,
hogy a Rusz r6szteriiletein mfiktid6 ortodox egyhdzat az rij hatalmak m6s-
kdnt kezeltdk. A tatdrok meglehet6s toleranci6val 6s privil6giumokl<al l6nye-
g6ben a kordbbi egyhdnszervezet mfiktid6s6t t6mogattdk. Az ortodox (pra-
voszl6v) egyhdz a ,,russzkij"-tudat &z6je-6pol6ja, illetve a moszkvai egye-
sft6 politikdval egyiittmriktjdve a ,,kiildet6studat" propag6l6ja lett. A lengyel
6s litvdn, majd lengyel-litvdn uralom a16 keriilt teriileteken az ortodox egy-
hdn helyzete is m6sk6pp alakult. A katolikus egyhaz misszi6j6t, illetve az
uni6s sz6nd6kokat mdr a 13. szdzad elej6n tdmogatta a lengyel-magyar ex-
panzi6 is. Az uni6s tdrekv6sek 13. szdzadi csricspontja Danyiil 6s Vaszilko
fejedelem kir6lyi cfm6ben nyilv6nult meg. Ugy tfinik, 6k ketten semmit sem
tettek a kialakult egyhdzi kiildnbs6gek megvdltoztatdsdra, hiszen a pdpdval
val6 lev6lv6lt6s sori4n el6rtdk a gdrdg rftus elismerdsdt. A l3-I4. szdzad
fordul6j6n az uni6s elk6pzeldsek sem Halics-Volhfnia labilis politikai viszo-
nyai miatt nem jdhettek sz6ba, de a lengyel-magyar helyzet miatt sem, s6t
m€g az avignoni pripasdgot sem a halicsi uni6 kdrd6se foglalkoztatta els6-
sorban. A helyzet a lengyel-litv6n uralom stabiliz6l6d6s6val vdltozott meg,
de itt is ndmi kiiltinbseg tapasztalhat6. II. Jurij-Boleslaw haldldval (1340)
Nagy Kdzm6r csak Volhfnia nyugati rlszlre 6s Halicsra terjesztette ki hatal-
midt, de az€rt is hdboniznia kellett a litv6n Gedimin fi6val, Lubarttal; mig-
nem a lengyel 6s litv6n drdekszfdra elkiiltiniilt egymdst6l. Lengyelorszdg,
azaz Nagy Kdzm€r tdmogatta a katolikus egyhazi misszi6t Russia Minor
teriiletdn, amelyet a 14. szdzadban a ferences 6s domonkos szerzetesek v6-
geztek. A15. szdzadban csatlakozotthozzdjuk a ciszterciek rendje is. Tev6-
kenys6giik nyom6n Halicsban mdr 1375-ben latin piispiiks6get alapftottak,
amelyet hamarosan drseki rangra emeltek. A nyugati szerzetesrendek az ok-
tat6s r6v6n elsdsorban a keleti szl6v ndpessdg el6kel6ire voltak nagy hat6s-
sal, akik a katolicizmushoz val6 csatlakozdst6l el6nytisebb tdrsadalmi pozf-
ci6t remdltek. Ett6l fiiggetleniil lltezett Halicsban az ortodox piispiiks6g is.
S6t 1375-ben Kipridnt,,Kijev 6s az eg6sz Rusz metropolitdjdvf" nevezte ki
a pdtri6rka. A kinevez6st lengyel ftszr1l is t6mogatt6k, hogy a lengyel ko-
rona alattval6i egyhdni szempontb6l se tartozzanak Moszkva al6. Kipridn
azonban nem tudta hatalm6t val6sdgoss6 tenni egdszen 1378-ban bekdvet-
kezett hal6l6ig, az 1szakkeleti r6szek fejedelmei soha nem ismert6k el.

Litv6niSban ett6l elt6r6 volt a helyzet. Mindowg fejedelem a halicsi Danyi
illal egy id6ben ugyancsak korondt kapott apdpit6l, de ettdl a litv6nok ttibbsdge
tov6bbra is pog6ny maradt. M6sr6szt a litv6n el6kel6k a szomszddos Polock 6s
Szmolenszk fejedelmeivel m6r a 13, szazadban h6zasodtak, ami rendszerint a
h6zasuland6k ortodox ritus szerinti megkeresztelked6s6vel jdrt. A litvdn el6ke-
l6k az ismert ortodox rftust toler6ltdk; de az sem elhanyagolhat6 szempont,
hogy a litvdnokndl 1386-ig nem volt r6mai katolikus egyhdzszorvezet, amely
a misszi6t szorgalmazta volna. A litv6n tiirzseket egyesft6 Gedimin szdmos
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fjabb ortodox alattval6ra tett szert, mid6n megszerezte Csernyigovot, Nov-
gorod-Szeverszkijt. Fia, Olgerd tov6bb terjeszkedett, 6s megh6dftotta Kijevet
6s a d6li Perejaszlavlot is, amivel az ortodox alattval6k szdma ism6t gyarapo-
dott. S6t a megntivekedett Liwdn Nagyfejedelems6gen beliil a keleti szldvok
keriiltek ttibbsdgbe a litv6nokkal szemben. Emiatt mdr Gedimin gondolt arra,
hogy iin6ll6 - Moszkv6t6l ftiggetlen - ortodox egyhdzszewezetet hoz l€tre.
I3L6-17-&n Novohorodok (Nowogr6dek) szdkhellyel 6s a pdtri6rka j6vriha-
gyds6val megszeryez6diitt a litv6n ortodox metrop6lia. A litvdn 6s a moszkvai
metropolita kiiztitt srilyos vitdk alakultak ki az egyes tertiletek feletti egyhdzi
fennhat6s6g k6rd6s6ben. A litvdn metropolita hal6l6val (1330) a moszkvai
Theognoszt metropolita el6rte, hogy nem neveztek ki konkurenci6t szdm6ra.
Olgerd idej6n egy Roman nevd tveri szerzetest dllftott a pdtriilrka a litv6n
metrop6lia 6l6re, 6s 1354-ben elhat6rolta egym6st6l a litvdn 6s a moszkvai
eparchi6t. Roman hal6l6val (1361) a moszkvai Alekszej megint csak el6rte,
hogy a litvi4n metropolita sz6ke tiresen maradjon.

Litv6nia egyhdzpolitik6ja 1386 ut6n vdltozott meg, amikor Jagell6 ldpett
a lengyel tr6nra, 6s sor keriilt a litvdnok fjb6li 6s most m6r v6gleges meg-
keresztel6sdre. A lengyel kir6ly 6s litvdn nagyfejedelem hatdskdre azonban
tov6bbra is elkiiliiniilt, 6s a litv6nok uralta keleti szl6v teriileteken Jagell6
nem t6mogatott katolikus misszi6t. 1396-ban tettek egy sikertelen kfsdrletet
a r6mai egyh{azal va16 uni6ra. Majd a konstanzi zsinatra kiildtek egy piis-
piikiit az ortodox teriiletr6l is, de a firenzei zsinat ut6n v6glegess6 v6lt a
szakadds, amikor Izidor 1439. jrilius 6-arn- k6s6bb rlszletezett kiiriilmdnyek
kiizdtt - al{irta az uni6t.

A Litv6n Nagyfejedelems6g 6s a lengyel 6llam kitteldkebe tartoz6 keleti
szl6v teriileteken az 6orosz korszakban is tiibb dialektust haszndltak. A dia-
lektusok hatdtra nem esett egybe sem a mai nyelvi (orosz-ukr6n-belorusz)
hatdrral, sem azokkal a politikai hatdrokkal, amelyek a 13-15. szdzad sor6n
jdttek l6tre. A mai orosz nyelv alapjdul a Moszkva ktirnydki ,,6"-26 nyelv-
jdrds v6lt, att6l fiiggetleniil, hogy a d6li dialektusok hat6ra Moszkvdhoz eg6-
szen kijzel hdz6dott. A belorusz nyelv azokon a rdszeken formifl6dott ki a
nyugati dialektusb6l, amelyek legel6sztir keriiltek litv6n uralom al6 (Polock,
Vityebszk, Minszk), majd Litv6ni6n keresztiil6rte 6ket egy ktlzvetett lengyel
nyelvi-kultur6lis hatds. Az ukrrin nyelv a ddlnyugati (halics-volhfniai) terii-
leten alakult ki, amely kdzvetleniil lengyel uralom aL{ keriilt. Ldteznek
ugyan a 12. szdzadb6l is olyan nyelveml6kek, amelyek a k6s6bbi belorusz
6s ukrdn nyelv bizonyos elemeit tartalmazzik, ezek ink6bb a nyugati, ddl-
nyugati dialektusok l6t6re vil6gftanak 16. Al3. szflzad v6ge, de legfdkdpp a
14. szdzad az az id6szak, amikor a kor6bbi dialektusok iindll6 nyelvv6 fej-
l6dnek, nem utols6sorban a kiiliinbdz6 kiils6 impulzusok hatdsfua. A keleti
szl6v nyelvek k6sei sz€tv6l6sflt tiibb kdztjs nyelvi jellemz6 jelzi: pl. a ciril-
lica haszn6lata, a mozg6 hangsrily, az :drn.,,polnoglaszije" jelensdge stb. 5z6-
mottev6 kiiltinbs6g van ugyanakkor a sz6kincsben: a belorusz 6s az ukr6n
nyelv igen sokat 6tvett a lengyelbdl, annak az illlamnak a nyelv6b6l, amely-
hez a belorusz 6s ukr6n teriiletek tartoztak.
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A nyelvi ktilcinbs6gek mellett a hagyomdnybeli elt6r6sek kialakulflsdhoz
a valldsi impulzusok is hozzdjfirultak: az ukr6n r6szeken mfiktid6 korai 6s
6lland6 katolikus misszi6, a belorusz rdszeken a tdbbsziiri uni6s kfs6rletek
ntiveltdk a t6volsdgot az egykori 6orosz (russzkij !) ndpess6gen 6s nyelvhasz-
n6laton beliil. A kultur6lis ktildnbsdgekhez hozzdj6rult a katolikus egyhdz
dltal szervezett oktat6s is. A lengyelek 6s litv6nok ktizdtt l6trejittt krew6i
uni6t (1395) kiivet6en a keleti v6gekr6l, fgy Russia Minorb6l 6s Fehdrorosz-
orsz6gb6l (Russia Alba) is eljutottak di6kok a krakk6i 6s pr6gai egyetemre,
majd tov6bb B6csbe, P6rizsba 6s Itdlidba is. A 16. szdzadban a reform6ci6
hatdsak6nt a liturgia egyhdzi szl6v nyelve mellett, illetve helyett kezdt6k a
besz6lt nyelvet (vagy: ndpnyelvet) haszndlni az istentiszteleteken is. Ez a
gyakorlat jelent6sen hozzdjdrult az tkrdn 6s belorusz irodalmi nyelv megte-
remt6s6hez.

Novgorod Nagysr{gos Or
GAZDASAGI ELET

Novgorod kezdettdl fogva fontos 6llomdsa volt a balti{nyeperi vfzi ritnak. A
korai kereskedelemrdl a kiilfiildr6l idekeriilt 6rmek (6remleletek) tdj€koz-
tatnak: itt az arub dirhemek jelenl6te 6pprigy megfigyelhetd, mint a n6met
d6ndrok6. A kereskedelem meghatdroz6 szerepe Novgorod 6let6ben mindv6-
gig megmaradt, csak az irdnya 6s ar6nya villtozott. A bizdnci-baltikumi ke-
reskedelem egyik kulcsszerepl6jdb6l a Baltikum kereskedelmdnek fontos
l6ncszeme lett. A keleti kereskedelemre a kunok, majd a tatdrok megjelendse
kedvez6tleniil hatott, csdkkent a forgalom. Novgorod a II-I2. szdzad for-
dul6jdt6l fokozatosan egyre ink6bb a Baltikum fel6 fordult. Ennek els6 jele
Novgorodban azl rn. ,,gotszkij dvor" (g6t udvar) megjelendse volt az 1080-
90-es 6vekben, illetve a sv6d jelenl6tre utal6 Szent Olaf-templom felflpit€se.
Novgorod nyugati irdnyf kereskedelm6ben kezdetben a svddeknek, Gotland
sziget6nek 6s a ,,gotszkij bereg"-nek (a Balti-tenger dszt-lett partszakasza)
jutott kiemelked6 szerep. Az Ilmeny-t6 partj6r6l a Baltikum fel6 ir6nyul6
kereskedelem Riga, Reval, Dorpat, Pernau vdrosokon keresztiil tdrt6nt. Inn6t
tov6bbftottdk a Novgorod fel6l flrkezd drucikkeket a Balti-tenger nyugati
rdszei fel6. A Hanzdval az elsd kereskedelmi szerzfldlst 1189-ben kdtdttdk.
Van 16 bizonyitdk, hogy Novgorodb6l eljutottak a helyi keresked6k a Han-
za-v6rosok piacaira (l6sd novgorodi keresked6kol6nia Liibeckben), azonban
m6gis ink6bb az volt a jellemzfl, hogy a Balti-tenger keleti v6rosai ktizvetf-
tett6k a novgorodi drukat nyugat fel6. A novgorodi haj6k (ladja) is vita
tdrgydt k6pezik abb6l a szempontb6l, hogy egyesek rigy vdlik, a ladj6k ten-
geri haj6z6sra nem voltak alkalmasak, csak folyami 6s tengerpartihaj6zdsra
lehetett haszn6lni 6ket. Ennek ellene mond, hogy m6r a Kijevi Rusz korai
lltezlse idej6n haj6kon jutottak el Konstantindpoly falaihoz; ugyanfgy el
lehetett jutni pl. Liibeckig is. T6nyk6rd6s viszont, hogy a Hanzdn beliil a
novgorodi kereskedelem Ltibeck vi{rosa kezdben iisszpontosult, err6l tanris-
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kodik Barbarossa Frigyesnek 1188. 6vi Ltibeck szdmdra kidllftott bull6ja.
A k6zvet(t6 kereskedelemben kulcspozici6t foglalt el Visby, a Gotland
sziget6n 6piilt sv6d vdros. A 14. szizadra azonban eltfintek a sz6rvdnyos
h(raddsok is, ekkorra Riga, Dorpat, Reval kereskeddi dlltak kapcsolatban
a Hanzdval 6s tettek szert a novgorodi kereskedelem kdzvetit6s6b6l le-
csap6d6 haszonra. Novgorodban 1 156-ban 6pitett6k a,,zarnorszkije kupci"
(tengerentrili kereskeddk) u els6 templomot (Szent P6ntek - sic! - temp-
lom). A Szent P6ter-templom I205-L207 k6rul6p[lt. A kUlfdldi keresked6-
kol6ni6k is a templomok kdrtl csoportosulva hozt[k l6tre szervezeteiket.
Val6szinfi, hogy az,,Ivanszkoje szt6"-n kfviil l6teztek mds keresked6gild6-
hez hasonl6 tdrsas6gok is. Az 1970 kdriili 6sat6sok idej6n sikeriilt feltr{rni a
,,96t udvart", a n6met keresked6k kdzpontj6t, ahol az 6szakn6met vid6kr6l
szdrmaz6 tdrgyak mellett latin nyelvfi sztiveget tartalmaz6, nyfrfak6regre
frott lev6l is el6keriilt.

A t6volsdgi kereskedelemben Novgorod els6sorban saj6t term6keivel vett
r6szt (pl. pr6mek, pr6mb6l k6sztilt cikkek, viasz, mdz, fafaragdsok). Az im-
portot a luxuscikkek (textil, fajansz, ffiszerek) mellett a Novgorodban hidny-
z6 s6 6s nemesf6m alkott6k. Alkalmank6nt, rossz termds idej6n, sziiks6g volt
gabonaimportra is. Pl. 1230-31-ben nagy 6hfns6g pusztftott, a gabonai{rak
magasra szdktek. A hi6nycikkd v6lt gabondt els6sorban a szomsz6dos vla-
gyimir-szuzdali fejedelems6g teriiletdr6l p6tolt6k; ,,lentr6l", ahogy a novgo-
rodi 6vk6nyv a Volga fels6 folydsa menti teriiletet nevezi.

At4. szdzad folyamdn Novgorod gazdas1,ga dtalakul6ban volt. Ebben az
€vszdzadban zajlott le a fdldbirtok jelent6sebb ndvekeddse, ezzel a fdldbir-
tok a kereskedelem mellett a m6sik fontos bev6teli forr6ss6 n6tte ki magit.
Mindez nem v6letlen. Ebben az id6szakban n6mi enyhiil6s k6vetkezett be
az flszaki viddk zord klfmr{jdban, ami a fdldmfivelds hozamait n6velte, 6s a
mez6gazdasdgi tev6kenys6get eredm6nyesebb6 tette. V6giil is Novgorod 14-
15. szdzadi gazdasdgdban h6rom meghat6roz6 elem volt: els6sorban a sajdt
nyersanyagok tov6bbft6s6ra berendezkedett kereskedelem, a naturdli6kb6l
6116 paraszti ad6k 6s a v6rosi klzmfripan

A fdldmfivel6ssel a pjatyindk (pjatyina = 6t6d; igy nevezt€k a novgorodi
teriilet kdrzeteit) kistelepi.il6sein 616 paraszti n6pess6g foglalkozott. A kor6b-
ban l6tesiilt pogosztok kdrny6k6n a 14. szdzadt6l a paraszti kolonizi{ci6 nyo-
mai ldtszanak. A teleptil6sek igen kicsik, a 15. szdzad v€glr1l sz6;rmaz6
adatok szerint tfz f6ldtti parasztgazdas6g a telepiildseknek csak 2,5Vo-dn
volt. F6leg k6lest termeltek, de amellett el6fordult az 6rpa, a zab 6s a rozs
is. A 14-15. szdzadra atalajv6lt6 gazddlkod6snak m6g csak egy kezdetlege-
sebb fajtdja lfitezett. A kedvez6tlen klimatikus viszonyok miatt 15-20 6ven-
k6nt rossz term6ssel 6s nyom6ban magas gabonai4rakkal, valamint 6hins6g-
gel lehetett sz6molni. A ftildmfivel6s mellett tovdbbra is fontos kieg6szft6
szerepe maradt ahalilszatnak 6s a vaddszatnak is. A 15. szdzadb6l ismerjiik
a paraszti ad6zds alapjdul szolgdl6 egys6get. Ez volt az ,,oblsa", az a sz6n-
t6fdldnagysflg, amelyet a parasztgazdasdg egy l6val meg tudott mfivelni.
A k6zmfiipart a fdmfeldolgoz6s, az 6kszerk6szit6s (gydngy, borostyfn), a
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fafarag6s 6s a prdmfeldolgozds kdpviselte; szinvonalukril az flsatdsok sor6n
el6keriilt tdrgyak tanriskodnak. A k6zmfiipar kiizpontjai a v6rosok, Novgorod
6s Pszkov, ahol az utcanevek tands6ga szerint a hasonl6 ,,foglalkoz6st" fiz6k
egym6s k6zel6ben telepedtek le.

A pdnzviszonyokra a korai id6ben \gyanaz a jellemz6, ami a Kijevi Rusz
eg6sz€re. A 12-14. szdzad,,p6nztelen" id6szak, azaz €rm6k helyett jobbdra
az eziistgrivna 6s a kiiliinbdz6 prdmfajtdk ttiltiittek be 6rt6km6r6 funkci6t.
A rubel elnevezdst a 13. szdzad 6ta ismerjiik , ez 170 g szfneziistdt tartalma-
z6l9O g srilyri eziistrfd volt. Ez lett a 15. szdzadi pdnzrendszer alapegysdge.
Novgorod sajdtp1nzt csak a 15. szflzad elej6n (1420) kezdett verni, Pszkov
pedig 1424-25-ben. Van olyan vdlemdny is, amely a novgorodi pdnzverdst
a rubel sz6 els6 el6fordulds6hoz kdti, de ezt al6tdmaszt6 adatunk nincsen.
A novgorodi pdnzverds megval6sul6s6val a kiivetkezd drtdkviszonyok ala-
kultak ki:

rubel = 216 gyenygi (,,p€nz")
grivna = 14 gyenygi
bela (m6kusprdm) = 2 gyenygi

Sajnos, nem tudjuk mdg felbecsiilni sem, mekkora vagyonnal rendelkez-
hetett egy-egy bojdr vagy ak6r egy-egy kolostor. A 15. szizad vdg€rfll szdr-
maz6 adatok szerint a kolostorok kdlcstindket is adtak, pl. 80 eztistgrivnd6rt
k6t falut z6logos(tott el egy birtokos a Jurjev-kolostornak.

reLepULEsszEplKEzw
Novgorod ktirny6kdnek r6gi voltdra utal a vdros neve is (,,Ujvdros" vagy
inkdbb ,,Ujv6r"), de vajon mihez kdpest rij? Ene csak az a vtlasz adhat6,
hogy a kiirny6k kor6bbi, nem er6dftett telepiildseihez k6pest, mint Sztaraja
Ladoga 6s Sztaraja Russza. A Volhov foly6 bal partj6n fekv6 Szofijszkaja
sztorona (a Sz6fia-szlkesegyhaz oldala) kdz6ppontj6ban 6llt a fellegvdr,
amely a sfks6gb6l kiemelked6 halmon 6piilt, 6s mocsarakkal kiirtilvdve j6l
v6dhet6 volt. Erthet6, mi6rt szerepel a ninafeliratokon Holmgardrkdnt,lllet-
ve a m6sik, a piaci oldal (Tbrgovaja sztorona) egyik negyede mi6rt kapott
Szlavenszkij konyec (Szl6v/Szloven v6g) nevet.

A rdg6szek 6ltalfeltdrt kultrirr6tegek vastagsdga alapjdn fgy tfinik, a k6-
s6bbi teri.ilet titbb pontj6n - tal6n egym6st6l fiiggetleniil - telepiilt meg a
lakossdg. Egyik r6szen bizonyosan keleti szl6vok (azaz a szlov6n ttirzs tag-
jai) laktak, l6sd a ,,szlavenszkij konyec" helymegieliil6st. A Ljugyin 6s Nye-
revszkij konyec nevei etnikai jellemz6t nem tartalmaznak. A magaslaton
6piilt fellegv6r (gyetyinec) 6pft6se a fejedelmi szdkhely kialakul6s6val ftig-
gdtt 6ssze, 6s v6lt a majdani telepiilds magtr6v6. Novgorodot telepiil6stdrt6-
netileg mindenk6ppen k6t etnikum lak6helyekdnt szeml6lhetjiik. A szlovdn
ttirzs megtelepeddse az Ilmeny- 6s Ladoga-t6 ktirny6k6n a d6lebbre 616 ke-
leti szl6vokt6l fiiggetleniil tdrtdnt. Ugyanakkor a vat6g lakoss6g l6tszdmbeli
ftil6ny6t felt6telezhetji,ik, mivel a ,,tengeren tflr6l" a ll. szdzad folyam6n
biztosan drkeztek rijabb telepesek is. Ok 6rizhett6k meg a var6gok behfv6-
s6nak legenddjdt eg1szen a 12. szdzad elej6ig. A szl6v 6s vardg etnikumon
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kiviil egydb keresked6k is hamarosan megtelepedtek e t6jon, hiszen Brdmai
Aam tud6sftdsa szerint Novgorodot ,,szl6vok, gtirdgiik 6s m6s barb6rok"
lakt6k.

A II. szdnadban m6r 6llt a fellegvdt itt 6piilt fel a kereszt6nys6g felvdtele
ut6n kijevi minti4ra a Szent Sz6fia-sz6kesegyhdz, melynek piispiike 6s papjai
a fejedelem tdmogat6s6val mfkOdtek. A fellegvdr bdvft6s6re nem keriilt sor,
helyette a ,,vdralja" tfpusti r6szek b6vtil6se l6that6. A ,,v6ralja" keresked6-
centruma a Volhov m6sik oldaldn volt, val6szfnfileg az€rt, mert a haj6k
kiktit6s6re itt alkalmasabb terep kfn6lkozott. AlI. szizad folyam6n Novgo-
rod m6r a Volhov k6t partjdra sz1thiz6d6 telepiil6s, mindk6t ,,oldal" l€'tezett.
A ,,v6geK' kialakul6sa viszont csak a 12. szdnad sor6n tdrt6nt: a Sz6fia
oldalon a Nyerevszkij v6get 1067-ben emlftik el6sztir, a fellegvdr d6li rdszdn
elteriil6 Ljugyin vagy Goncsarszkij (Fazekas) v6gr6l csak 1194-ben hallunk.
Ugyancsak ekkor sz6lnak a forr6saink el6szdr a Tbrgovaia sztorona Szla-
venszkij v1gdr6l; majd 1198-ban ugyanezen az oldalon bukkan fel a Plot-
nyickij (Acs) v6g. El6g kds6n, 1322-b6l tudunk aZagorodszkij (V6ralja) v6g
l6tez€s1r6l. Novgorod er6dft6se is a 12. szdzadb6l szdrmazk, ekkor ugyan-
rigy fiilds6nccal-cdltippel kdsziilt v6dmfivel vett6k k6riil, mint a Kijevi Rusz
mds kdzpontjait. A stabilabb v6delmet biztosft6 k6falak a 14. szdzadban
6pi,iltek, a foly6 fel6l azonban tov6bbra is megmaradt a kor6bbi egyszerd
v6delem. Novgorod jelent6s kiterjed6sri v6dett telepiilds volt, a be6pftett
teriilet 329 ha-t tett ki. Novgorodt6l elt6r6 szerkezetfiek voltak a Rusz d6li
telepiildsei, hasonl6 volt viszont Pszkov6, amely a 14. szSzad els6 fel6ig a
novgorodi ftildhtiz tartozott. Pszkov Novgorodn6l kisebb telepiil6s, a 15.
szdzadra kb. 170 ha-nyi nagys6gri, m6gis a novgorodi 6t v6ggel szemben itt
hat konyec form6l6d6sa ttirtdnt meg. A 15. sztzad v6gdn Novgorod lakos-
sdga 25-30 000 f6nyi lehetett, Pszkovban az udvarok szdmit ismerjiik,
amely 6500-ra nigott, amikor III. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem 1510-ben
a v6rost elfoglalta.

A 12. szdzad folyam6n 6s a 13. szdzad els6 fel6ben formdl6dott ki a
,,novgorodi fdld", azaz Novgorod uralmi z6ndja. A12. szdzad elej6n a tdrzs-
teriilet Novgorodb6l, az Ilmeny-t6-Volhov-Ladoga vid6k6b6l, Pszkovb6l, a
Csud+6b61 6s a beleiimld foly6k (pl. Velikaja) kiirny6k6bd A[t. A novgo-
rodiak a 12. szflzad elejdn tettdk ad6fizet6jiikk6 a Csud- (Peipuss-) t6 kiir-
nydkdn 616 6szteket (6orosz ,,csud"), majd keleti, 6szakkeleti ir6nyban ter-
jeszkedtek. Az expanzi6ra Novgorodot a kereskedelmi 6rdekek is sarkallt6k.
E terjeszked6s sor6n kertiltek dsszeiitk<izdsbe mdr a 12. szdzad sordn Vla-
gyimir-Szuzdallal, ez1rt 1pitettdk Torzsokot a k6t fejedelems6g hatfuiln. Az
6szakkeleti ir6nyri terjeszkedds a Ladog6t6l dszakkeletre ir6nyult: el6bb a
Pecsora 6s Jugra foly6 fel6 haladtak, 6s lassan eljutottak eg6szen az Ur6lig.
Ekkor igaztak le, illetve tettek ad6fizet6jiikk6 olyan finn n6peket, mint pl.
v6t, izsora, kar6l. A terjeszkedds els6sorban nem katonai eszktizdkkel ttir-
t6nt, hanem a gydren lakott teriiletek term6szeti adottsdgait igyekeztek ki-
haszn6lni a helybeli lakossdg ad6ztatdsdval. A javak tisszegyfijtdsdre egy-
m6st6l kb. egynapi vizi it t6vols6gban ad6szed6 kiizpontokat (pogoszt) 16-
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tesftettek. A pogosztokba ir6nyul6 paraszti koloniz6ci6, amely e kiizpontokat
telepiilEsekkd fejlesztette, csak a 14. szdzadban indult meg. A pogosztok
ldtesftdse a teriiletet Novgorod befolydsi kdrzetlv€ alakftotti, ennek-ktivet-
kezt6ben jttttek l6tre a Novgorod uralma ald tatoz6 tertileti egys6gek, a
pjatyindk (pjatyina=6tdd): Gyerevszkaja, Selonszkaja, Bezseckija, Obo-
nyezsszkaja 6s Votszkaja.

e rARseoer-oN{ RErecz6oEse
A t6rsadalom differencidltsdga szempontjdb6l a 11-13. sz1zadban Novgorod
l6nyeg6ben a Kijevi Rusz tdrsadalmi tagol6dds6t kdvette, azaz:dlesenilku-
Itintilt hatdrvonalat csak a szabadok 6s szolgdk k6z6tt lehetett vonni, a sza-
badokon beltili differenci6lts6g kontdrjai elmos6dtak. Ami Novgorodot 16-
nyegesen megkiiltinbiiztette a Rusz m6s teriileteit6l, az a fejedelem kis6re-
t6nek csdkken6 szerepe a v6ros Es ahozz6 kapcsol6d6 terulet 6let6ben.
A 11-13. szdzadi gyfl6sek nyom6n a novgorodi vecs6n szerepl6 csoportok
kiiziil kett6nek a l6te j6l kitapinthat6. Az egyik: ,,bolsije, vjaslsije, aobri3e,
lucssije, sztarejsije" (nagyobbak, jobbak, id6sebbek), azaz: tehetflsebbek,
el6kel6bbek. A m6sik: ,,menysije, mladsije" (kisebbek, fiatalabbak), azaz:
kev6sb6 tehet6sek vagy el6kel6k. Mindkdt csoportban helyet foglalhattak az
egykori tdrzsi-nemzets6gi el6kel6k, a fejedelem kfsdretdben betti titt szerep
(pl. feje'delmi helytart6) folyt6n meggazdagodott szemdlyek, a t6vols6gi ke-
reskedelemben drdekelt kereskeddk leggazdagabbjai; akik kiiztitt ott voltak
a helyiek (kupci) 6s idegen szfirmazdsiak (gosztyi). Term6szetesen ide kell
sorolnunk a kldrus vezet1it is. Mdr a 11-13. szdzad sor6n is lehet sz6molni
a uezetd rdteg fcildbirtokoss6 vdlilsdval, ennek titemdt Novgorod tertileti nti-
veked6se, a pjatyindk szervez6d6se, a pogosztok kialakuldsa mutatja.

A,,boj6r" elnevez6s el6fordul m6r a 11-13. szilzadban is, de boj6rs6gr6l
mint elkiildniilt r6tegr6l jobbdra csak a 14-15. szdzadban lehet sz6. Ekkona
,,olvadt 6ssze" a kiiltinbtiz6 eredetri (vezet6 kfsdrettagok, fcildbirtokosok,
leggazdagabb keresked6k, akik rigyszintdn szert tettek fbldbirtokra is) veze-
t6 rdteg 9gy j6l elkuldnfthetd helyi arisztokr6cidv6, akiket teljes joggal ne-
vezhettink novgorodi boj6rsdgnak. Rdjuk vonatkozhat a Hania fbnisaiban
olvashat6 ,,de herren" (az urak) meghatdrozds. A 14-15. szflzad sor6n tettek
szert fiildbirtokra, de egyben a kereskedelemben is drdekeltek maradtak. igy
a boj6rs6got egy saj6tos, kettds arculatf rdtegkdnt jellemezhetjiik. A f6ldtu-
lajdon niiveked6sdt lem6rhetjiik a nyfrfak€regre fiott leveleh tarralmdn is.
Fiildbirtola6l a korai leveleknek (11-13. sz6zad) alig a negyede tesz emlft6st.
A 14. szdzadiak tdbb mint a fele, mfg a 15. szilzadiat<nat tetnarmada.Ezzel
fordfrtott ar6nyban szerepelnek a kereskedelmi iigyletek, amelyekr6l a korai
nyfrfakdreg levelek h6romnegyede sz6l, a 14. szdzadiaknak mi{r csak l2vo-a,
a 15; szdzadiaknak pedig csupr4n 3vo-a. (vannak t6m6juk szerint egyik cso-
portba sem sorolhat6, egydb dolgokkal foglalkoz6 levelek is.) Novgorodra
jellemzd m6don a fdldbirtokoss6 vdlt boj6rok tovdbbra is a v6rosbin l6v6
hdzaikban laktak, a t6volabbi birtokaikon csak ideiglenesen tart6zkodtak.

A vezetd rdteget, mondhatjuk rigy is: a novgorodi arisztokrdcidt alkot6
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Nyfrfak6regr e irt
szovegeket
tartalmaz6
tekercs

boj6rs6g mellett a keresked6 6s a fiigg6 (nem szabad) elemek kiiliinfthet6k
el. A tdrsadalmi hierarchidban azonban a bojdrok 6s a keresked6k kiiztitt
foglal helyet egy olyan csoport, akiket a 14-15. szLzadi forr6sok megkiiltin-
bdztetnek, de a keresked6kndl el6kel6bbeknek tartanak. Ez a rflteg a ,,zsityji
ljugyi" (tehet6s emberek) csoportja. A boj6rokt6l val6 kiiltinbtiz6s6gtiket kdt
ponton tudjuk megragadni. Az egyik, hogy ktiziiliik senki sem t6lthette be
a poszadnyik 6s a tiszkackij hivataldt; a mdsik: a novgorodi tdrvdnykiinyv
szerint r6juk kisebb pdnzbiintetdst lehetett kiszabni. Mfg pl. a boj6rok 50
grivn6ig voltak btintethet6k, a ,,zsityji ljugyi" csak 20-ig. Ugyanakkor dip-
lomdciai ktildetdsben ttjbb idetartoz6 egylnnel is tal6lkozunk, csoportk6nt
pedig a kereskedelmi szerz6ddsekben szerepelnek. A ,,zsityji ljugyi" foga-
lom a 14. szdzadn6l kor6bbi sztivegekben nem szerepel (el6sziir I372-ben).
Gyanithat6, hogy 6k Novgorodnak a szabad, de nem el6kel6 szdrmazdsi
tagjai sor6b6l keriiltek ki, akik kdziil a 14. szdzadra tdbben meggazdagodtak.
Vagyonuk alapjdn m6r szdmolni kellett veliik, de a politikai 6let irdnyitdsf-
ban nem engedt6k sz6hozjutni 6ket. A csoport lltezdse Novgorod t6rsadalmi
mobilit6sdnak bizonyft1ka: szdmottev6 vagyonra lehetett szert tenni a szdr-
maz6sbeli h6tr6nyok ellen6re is. A gazdagod6s fondsa pedig val6szinfileg a
kereskedelem lehetett.

M6g mindig a szabadokhoz tartoz6, de a ti4rsadalom als6bb r6gi6iban
helyet foglal6 csoportot alkottak a kiskeresked6k, k6zmfivesek, tlsszefoglal6
neviikdn a ,,fekete emberek" (cserny). Szabad mivoltuk a novgorodi politikai
6letben egyediil a vecs6n val6 megjelendsre korl6toz6dott. Altal6nosan elfo-
gadott v6lem6ny szerint a vecsdn joga volt minden szabad novgorodi em-
bernek megjelenni; semmi nyoma sincs annak, hogy b6rmif6le akad6lyt gtir-
ditettek volna ez el6. A t6nyleges irdnyitds termdszetesen a boj6rok kezdben
lehetett, de r6szvdteliik kizdr6lagoss6g6r6l nem sz6l adat. A ,,fekete embe-
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rek" tehettdk ki a novgorodi ad6fizetdk zdm€t, de err6l - sajnos - rigyszintdn
nincsenek adatok; csupdn a ,,cserny" el6gedetlens6g6nek megnyilviinul6sai-
16l, a lflzadrisokr6l sz6lnak az dvkiinyvek.

Novgorod tdrsadalmi mobilit6sa, r6tegz6d6se sok von6sban eml6keztet
a nyugat-eur6pai keresked6vdrosok v6rosi polgr4rsdg6nak iisszetdtel6re: van
a politikai 6letet ir6nyft6 arisztokrdcia (boj6rok), vannak gazdag, de politikai
befolydssal nem rendelkez6 tagok (zsityji ljugyi), 6s ldteznek kisegziszten-
cirik. A hasonl6s6gok mellett igen l6nyeges kiiltinbsdgeket is ki lehet mutat-
ni: pl. egyik r6teg jogai sincsenek fr6sban rdgzitve, szabillyozatlan a politikai
6let: nem tudni, ki jogosult ott lenni a vecs6n, kik szavaznak, mekkora l6t-
szdmmal vannak jelen stb. Nem ismeretes, milyen feltdtelek mellett lehetett
bekeriilni a vecse tagiai kdz6, illetve azirdnyit6 gr6mium soraiba. Rijviden:
a t6rsadalmi r€tegzfid€s jogi kritdriumai hiiinyoznak. Ez kiiltjniisen szembe-
6tl6 az als6bb k6zmfives-keresked6 r6tegn6l, amely a nyugat-eur6pai v6ro-
sokban c6hekbe tijmdriilve szewezte gazdasdgi tevdkenys6g6t, 6s szerveze-
t6nek befoly6sdt kiterjesztette az 6let minden teriiletdre. Novgorodbank1z-
mfivesc6hek nem l6teztek. A keresked6gild6re eml6keztet6 egyetlen szerve-
zet az ,,Ivanszkoje szto" (,,Jdnos szdza") volt. Nev6t onnan vette, hogy a
Keresztel6 Szent J6nos tisztelet6re szentelt templomhoz kiit6d6en szervez6-
dtitt. Nem v6letlen, hogy ennek a testiiletnek a l6t6r6l tudunk, hiszen mfikij-
d6se felett maga a vladika 6rkiidtjtt. Az ,,Ivanszkoje szto" tagjai a legbefo-
ly6sosabb r6tegb6l keriiltek ki, hiszen a beldpdnek 50 grivndt kellett a kincs-
tdr javflra befizetnie, amely egydbkdnt a Kereszteld Szent J6nos-templomban
volt. A testi.ilet viaszmdrdsi monop6liummal rendelkezett, a viaszkereske-
d6kt6l a kereskedelemben val6 rdszv6tel6rt v6mot szedett. A t6rsas6g viasz-
k6szleteit a templom alatt t6rolta, ugyancsak itt 1riz6k a hitelesnek elfoga-
dott m6r6eszktizdket is. Jelent6s bevdteleik szdrmaztak a hiteles m6r6sekb6l
is. Biintett6k az ilyen m6r6s elmulaszt6sdt 6s a m6r6eszkiiziik hamisitds6t.
Sajnos, nem tudjuk, hogy a konkrdt tigyek hogyan int6z6dtek el, csak az
elvet ismerjiik: a bfinds vagyon6val fizetett a csal6s6rt, az elkobzott vagyo-
non iu ,,Ivanszkoje szto" testtilete, a vladika 6s a vdrosi kincstdr osztozott.
Az ,,Ivanszkoje szto" kitfind pdlda arra is, hogy az egyhdz 6s maga a vladika
is drdekelt volt a v6ros kereskedelm6ben. Mfkttd6sdfil mdg egy adatunk
van: a kikdt6ben sztaroszta mfiktiddtt, aki a v6mok beszed6sdtint1zte.

A novgorodi als6 (nem szabad) r6tegeket a korai id6ben szintdn tiibbf6le
m6don nevezt6k: szmerd, cseljagy, rab. Kds6bb tisszefoglal6an a holop n6v
v6lt 6ltalinoss6. A boj6ri udvarhdzak, a piispiiki rezidencia, a niivekv6 sz6-
mri kolostor sok munk6skezet igdnyelt. A nem szabad rdtegnek a vecs6n nem
lehetett megjelendsi joga. Ugy gondoljuk, hogy a 14. szdzadban megindul6
paraszti koloniz6ci6 tartal6kait a fiigg6 r€tegek, a legszegdnyebb szabad cso-
port 6s a ktirny6k nem szldv lakoss6ga jelentette. Az als6 rdtegek hordozta
szoci6lis fesztiltsdgeket a koloniz6ci6 n6mile g bizonydra levezette, de nem
maraddktalanul.
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A POLITIKAI BERENDEZKEDES

Novgorod sokdig a keleti szl6v tdrsadalmi-politikai fejl6d6s ,,ktiliinleges"
ritjakdnt rdgziilt a szakirodalomban. V6lem6nyiink szerint, a Kijevi Rusz
id6szakdban, ha voltak is region6lis kiiliinbsdgek, Novgorod m6giscsak a
Kijevi Rusz r6sz6t alkotta. Tulajdonk6ppen a 13. szdzad folyam6n ldtrejdtt
megosztottsdg tette v6glegess6 6s nagyftotta fel a kor6bban is megl6v6 kii-
liinbs6geket. A Kijevi Rusz egykori teriilet6b6l l6nyeg6ben egyediilikdnt
Novgorod maradt meg fiiggetlennek, 6s 6pftett ki ttn6ll6 6llami struktrirdt.
Az 6ndll6 6llamis6g tudattartalma jelentkezett a ,,Goszpogyin Velikii Novgo-
rod" (Novgorod Nagys6gos Ur) fogalom haszndlat6ban.

Novgorod tette meg az elsd ldpdst a saj6t fejedelmi dinasztia kialakft6sa
fel6, 6s fogalmazta meg igdnyeit. Vszevolod fejedelem a dinasztia keretein
beltili szenior6tus rendje szerint a Kijevi Nagyfejedelemsdg megszerz6s6re
tett lepdseket. E kdt 6rdek iitktizijtt 1136-ban, amikor a novgorodi fdld n6pei
fell6zadtak Vszevolod ellen. A kiivetel6sek a novgorodiak nev6ben fogalma-
z6dtak meg, de mdgiitttik val6j6ban a vecse 6llt. Ez az a testiilet, amely
,,vddat emelt" Vszevolod ellen, nevezetesen, hogy nem v6dte a szmerdeket
(itt: val6szfnfileg, a novgorodi lakosokat), a d6li Rusz fel6 tapogat6zott, v€-
giil gy6v6n megfutott a szuzdaliakkal vfvott csat6b6l. Vszevolod fogs6gba
vet6se, majd eltdvolitdsa egydrtelmfien a vecse akarat6nak feliilkerekeddsdt
jelezte a fejedelem ellen6ben. Ez az eset v6get vetett annak a lehet6s6gnek,
hogy Novgorodban a fejedelem monarchikus hatalomm6 n6je ki magdt.
A fejedelmek ezt kdvet6en megdllapoddst (rjad) kiitdttek Novgoroddal, 6s
l6nyeg6ben lemondtak arr6l, hogy a v6ros 6s a novgorodi kiirzet bels6 6le-
t6be belesz6ljanak. Az irdnyitds a vecse kez6be keriilt, amire Rusz-szerte
voltak kfsdrletek a 12. szdnadban. A vecse dtintdtt a hdborri 6s b6ke iigydben,
a fejedelem szemdly6nek kiv6laszt6s6ban, a kereskedelmi szerz6d6sek meg-
ktit6s6ben; k6s6bb pedig a ttjbbi tiszts6gvisel6 megv6lasztdsdban 6s az ad6k
iigy6ben is. A fejedelem a vecsdnek al6rendelt ,,hivatalnok" lett. 1136 6s
1229 kdzdtt nem kevesebb mint 45 fejedelme volt Novgorodnak! A fejede-
lem rezidencifija kezdetben a fellegv6rban volt, majd k6s6bb, az t220-as
6vekt6l - mivel a vecse gyril6seinek is itt volt a szfntere - a vdroson kfviilre
ktilttiztitt.

Novgorodban teh6t 1136 utdn a vecse v6lt a legfontosabb hatalmi tdnye-
26v6. Avecse, a gyril6s nem egy homog6n tiimeg volt, hanem bels6 struktrira
szerint tagolt csoport. A vecse gyfil6seire tdbbnyire a Szent Sz6fia-sz6kes-
egyhdz el6tti t6ren keriilt sor, de van adat arra is, hogy a Torgovaja sztoro-
n6n, a piac melletti Jaroszlav udvar6n gyfiltek iissze. A gyfil6sre harangsz6
hivta az embereket. A vi{ros lak6i a vecs6n v6gek szerint jelentek meg,
minden vdg rendelkezettvezet6kkel (sztaroszta). E vezet6k szemdly6r6l, ki-
viflasztdsukr6l alig tudunk, ink6bb egy-egy konkrdt iigy kapcs6n 6llapfthat6
meg t6nyleges mfiktid6siik. Nyilv6n a v6rosnegyed (v6g) el6kel6bb, gazda-
gabb, tekintdlyesebb tagjai ktiztil kertiltek ki. 1218-b6l van emlftds arr6l,
hogy v6genk6nt tartottak gyfil6seket, ez k6s6bb, a 14-15. szdzadban sfrfib-
ben el6fordult. A v6gek kdzijtt drdekellent6tek is kialakultak, nemegyszer
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villong6ss6 fajultak. A vecsdn a helyi egyhdzi vezet6, a ptisptik elniiktilt.
1156-ban ttirtdnt meg, hogy a vecse a piispiik szem6lydnek k6rdds6ben is
v6lemdnyt nyilvdnftott: Arkagyijt vdlasztott6k meg, aki kdt 6v mflva (1158.
augusztus 10-6n) ment el Kijevbe, hogy a metropolita meger6sftds6t meg-
szerezze. Ez sikeriilt is, hiszen 1163. szeptember l9-ig (hal4l6ig) 6 6llt a
novgorodi eparchia 616n. A megvillasztis 6s a meger6sftds kdzdtt eltelt k6t
6v val6szfnfrleg azt az id1tjelzi, amennyire sziiksdg volt, hogy a metropolita
beleegyez6sdt megszerezz1k, hiszen a piispiikvdlaszt6sra a Ruszban eddig
nem volt p6lda! Ett6l kezdve viszont a piispdkv6laszt6s kdrddsdben is tindl-
l6an j6* el a vecse, 6s a kialakult helyzetet a metropolita tudomdsul vette.
En6l tanriskodik a tov6bbi rendszer: a megv6laszt6s utdn a piisptiktik Kijev-
be mentek a metropolitdhoz, hogy megtdrtdnjen a meger6sft6s 6s a beiktatdsi
cerem6nia. A ptispdk 1165-tdl6rseki rangban volt, 6s ,,vladika" cfmmel fel-
ruhdnva 6llt az egyhdnmegye 616n. Pontosan nem ktithet6 iddponthoz, de
ugyancsak a I2-I3. szdzad folyami4n kertilt sor egy m6sik egyhazi vezet6,
az archimandrita megvfllasztds6ra is. Az archimandrita a novgorodi kolos-
torok 6l6n 6116 tiszts6gvisel6 volt. Sz6khely6t a Jurjev-monostorban tartotta,
amelynek ,,hivatalb6l" apdtja volt. Az archimandrita a l4-I5. sz6zad sor6n
a piispdkt6l fiiggetleniil k6pviselte a jelent6s birtokokkal rendelkezd kolos-
torokat. Mivel a kolostorok egy-egy bojdrcsal6ddal 6lltak szoros kapcsolat-
ban, az archimandrita vdlasztott tisztsdge a bojfusdg pozici6it er6sftette.

A piisp<ik mellett a vecse vildgi eltilj6r6kat is v6lasztott. A vildgi eliilj6-
r6k, ir6nyft6k kor6bban a fejedelem emberei ktjzi.il keriiltek ki, ilyen tiszt-
s6gvisel6 volt a namesztnyik vagy poszadnyik. A fejedelmi hatalom h6ttdrbe
szoritdsdval a fejedelmi kfsdretb6l kikeriil6 tisztsdgvisel6k sem jr{tszhattak
irdnyit6 szerepet. S6t a vecse mdr kor6bban is belesz6lt abba, hogy ki legyen
a poszadnyik a fejedelmi kfs6ret tagjai kdziil. A Il-I2. sz6zad fordul6j6n
n6v szerint ismeriink novgorodi bojdrokat ebben a pozici6ban, pl. Jan Visa-
tics, Osztromir. Novgorod fiiggetlened6sdnek kialakul6sa az 1136-1238140
kiiziitti szakaszban azzal a ktjvetkezmdnnyel j6rt, hogy 1136-t6l a poszad-
nyik is a vecse 67tal villasztott tisztsdgviseld lett. Feladatktirdt ekkor m6g
nem rtigzitettdk fr6sban. Tevdkenysdgi kiir6re csak att6l kezdve tudunk kij-
vetkeztetni, amikor a 12. szdnad v6gdn (1185) megjelent az els6 v6lasztott
tiszjackij (ezredes) is, aki a hadszervezet 6l6n dllt, 6s bfr6s6gi i.igyeket is
intdzett. A tov6bbra is v6lasztott poszadnyik kez6ben az ad6igyek lehettek,
a fejedelem jogkdrdben pedig csak a hadvezetls maradt. Az ad6kon tril a
poszadnyik ir6nyitotta a v6ros bels6 6let6t, a v6gek szewezeteit 6s eliiljdr6it,
amennyiben nem hadi tigyekr6l volt sz6. Hadi iigyekben a tiszjackij volt az
illetdkes, irdnyitflsa alatt dlltak a sziizadosok (szotszkije), ahadakoz6kat pe-
dig a v6gek dllftott6k ki. Kettejiik kijziil kezdetben a tiszjackij volt a fonto-
sabb tisztsdg, a poszadnyik szerepe a kds6bbiekben l6nyegesen vfiltozott.
1354-b6l tudjuk, hogy a poszadnyikot egy 6vre v6lasztottiik; majd a v6ros
l6tsz6m6nak ntjveked6s6vel 6s az iigyek szaporod6s6val a sz6muk is n6tt.
I4l6-17-ben egyszerre 18-an voltak hivatalban, 1423-t6l pedig mr4r 24-en.
A tisztsdgvisel6k sor6ban fontos hely jutott a v6gek sztarosztdinak (eldlj6-
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r6inak) 6s a novgorodi fdld jelent6sebb telepiil6seit k6pvisel6 szemdlyeknek.
1292-t6l ismerjtik az ,,urak tandcsa" nevf testiiletet, amely a kor6bban hi-
vatalt betiiltiitt szemdlyeket 6s a v6gek eliiljdr6it fogta iissze.

A Novgorodot ir6nyft6 tiszts6gvisel6k kiire teh6t 1136 6s 1238-40 kdziitti
6vekben alakult ki. A kdzhatalmat tov6bbra is a vecse gyakorolta, amelynek
mfiktjddsdre mindvdgig jellemz6 volt a spontaneitds. A 15. szdzadb6l ada-
tolhat6, de Novgorod eset6ben a folytonossdg nem szakadt meg, fgy bizo-
nydra mdr kezdett6l fogva rigy lehetett, hogy a vecsdn megjelenni minden
szabad embernek joga volt. 1136-ban, az els6 fejedelemeltdvolftds idej€n azt
jegyezte fel az dvktinyv, hogy nemcsak a v6ros, hanem az eg€sz novgorodi
fejedelemsdg (k6s6bb novgorodi fdld - ,,zemlja") jelen volt. A megjelentek
ktjziitt ott voltak Pszkov 6s Ladoga lak6i is. A vecse teh6t itt sem vdrosi,
hanem tertileti int6zm6nyk6nt mfikijdtjtt, mint a Rusz mds rdgi6iban. 86r a
vecse mfiktjddse szabdlyozatlan, Novgorod szdmira a kialakult rendszer sta-
bilit6st jelentett. A tat6rjdr6st6l a 1,4. szdzad vdglig terjed6 id6szakot tart-
hatjuk Novgorod f6nykor6nak, amikor ki,ils6 t6nyez6k nem fenyegettdk
,,Novgorod Nagys6gos Ur" bels6 auton6mi6j6t.

Az 1380-as 6vekben fordult el6 elsd izben, hogy a novgorodiak litvdn
fejedelmet hfvtak. Ett6l kezdve a meger6sod6 Litvdn Nagyfejedelems6g 6s
az e gy re magabiztos abbd v 616 Mo szkvai Nagyfej edelemsd g igyekezett nyo-
m6st gyakorolni Novgorodra. A vecse, ahol a legfontosabb ddnt6sek sziilet-
tek, megosztottd vilt. A 14. szdzad vdg6t6l a politikai iigyekben hangad6k
ktjztitt litvdn 6s moszkvai ,,pdrtokr6l" vagy klikkekr6l besz6lhetiink. Rajtuk
keresztiil mind er6sebben 6rv6nyesiilt a szomszddos (Novgorodhoz kdpest)
,,nagyhatalmak" befolydsa. A fiiggetlensdg egyre ink6bb n6vlegessd vdlt, a
b6k6t nemegyszer magas p6nzdsszegekkel sikertilt megv6ltani. III. Vaszilij
moszkvai fejedelem (I425-L462) 1456-ban biintet6 hadjdratot vezetett Nov-
gorod ellen; majd a jazselbici bdkdben tizezer rubel megfizetlsdre ktitelezte
a novgorodiakat. A bdkeszerzfid6s pontjai szerint kdtelezt6k Novgorodot,
hogy ne fogadja be a moszkvai nagyfejedelem ellensdgeit, 6s korl6tozni
pr6b6ltdk a szerzflddsek megkdtdsdben eddig 1lvezett 6n6ll6s6g6t. K6sdbb,
I477-ben a vecse Moszkva-ellenes tagjai ktjziil tijbbeket megiiltek. Vdgiil
Novgorod 1478. janadr 15-6n kapituldlt III. Iv6n nagyfejedelem (1462-
1505) el6tt. IIL Ivdn a v6ros fiiggetlens6gdt szimbolizfil6 vecsdre hfv6 ha-
rangot Moszkvdba vitette, majd m6g ugyanebben a h6napban (29-6n) hely-
taft6t nev ezett ki. Ezzel Nov g orod sorsa me gpec sdtel6diitt. Az 1 4 80-as 6vek-
ben a v6ros sorozatos zavargdsok szfntere volt, amelyeknek Moszkva kite-
lepft6sekkel pr6b6lta elejdt venni.

Novgorod ttirtdnete mindenk6ppen kiiltinleges figyelmet 6rdemel. Nem
az6rt, mert egy specirflis fejl6d6si utat jrirt be, hanem 6pp ellenkez6leg, az1rt,
mert a Kijevi Rusz eg6sz6ben megl6v6 fejl6d6si ftnak egy olyan spir6lj6t
futotta be, amelynek lehet6s6ge a Rusz egdszdben benne rejlett. Novgorod
volt ugyanis az egykori Kijevi Rusz azon r6sze, amely megfirizte politikai
tindll6s6grdt. Politikai struktrir6jdt nem form6lta 6t sem a tatdr h6dft6s, sem
a lengyel-litvi4n uralom. Mindemellett olyan szoros kapcsolatban maradt a
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korabeli Eur6p6val, amely a Kijevi Rusz idej6ben is fenn6llott. A novgorodi
fejl6dds sor6n csir6jdban tal6lkozunk olyan elemekkel, amelyek az egdsz
eur6pai fejl6d6sben jelen vannak, pl. a vdrosi tiszts6gviselikv{lasztdsa, ke-
resked6kijzdss6gek, eretneks6g. Ugyanakkor az eur6pai fejl6d6s fontos ele-
mei hidnyoznak is, mint pl. a c6hek, a polg6rs6g, a j6l ktiriilhatdrolt jogrend-
szer. Novgorod p6ld6ja - mint a Kijevi Rusz6 is - a korabeli Eur6p6hoz
kapcsol6d6, de a perifdri6n egy lassri iitemfi 6talakul6st produk6l6 jelensdget
mintdz. A novgorodi ,,szabads6g" igen apr6 6s labilis ,,kcirei" a tatdr uralom
nyomdn kialakult c6ri autokrdci6nak estek 6ldozatul. Ennek ellen6re Novgo-
rod gazdasdgi hanyatl6s6t nem az okozta, hogy Moszkv6hoz csatlakozott,
hanem a Baltikum kereskedelm6nek 15. szdzad v6gi-16. szdzad eleji 6ltal6-
nos hanyatl6sa vonta maga ut6n. A kereskedelemb6l szfrmaz6 bevdtelek
hasznfira III. Ivrin is szemet vetett, hiszen 1478 ut6n megtiltotta, hogy Nov-
gorod 6n6ll6an kdsscin kereskedelmi meg6llapod6sokat. Az csak Moszkv6n
keresztiil volt megengedett.

KUUTURALIS SAJATOSSAGOK
Novgorod 6s a vele hasonl6 fejl6d6st befut6 Pszkov helyzete a forr6sok
tekintetdben is ktildnleges: ez az egykori Rusz forr6sokkal legjobban ,,bevi-
lflgitott" tertilete. Novgorodban az 6vkdnyvfr6st 6t k6dexcsaldd k6pviseli. Az
els6 kr6nikacsal6d a kezdetekt6l 1333-ig folyamatos sziiveget tartalmazklt-
f6le vflltozatban (izvodi), a 14. szdzadb6l szdrmaz6 kdziratokkal. A Moszk-
v6val val6 egyesiilds utdn (1478) keletkezett a m6sodik kr6nikacsal6d rep-
rezent6ns darabja, €s 17. szdzadi a ktivetkez6. A kdsei dvkdnyvek alapszd-
vegdt az az 143747 kijriil keletkezett rdsz alkotja, amely az egyes k6de-
xekben kiiltinbtjz6 m6don eg6sziilt ki. Az dvkiinyvek tiirt6netfr6i els6sorban
saj6t kiirnyezetiikre 6s kiizdelmeikre figyeltek, a kordbbi, Rusz kiizpontri
tiirt6netfr6st felv6ltotta a region6lis szeml6let. A letopiszek 15. szdzadi foly-
tat6inak gondolkodds6t a novgorodi cintudat hatotta 6t,eztitr6z6ddtt abban,
ahogy magukat neveztdk: Novgorod Nagysdgos 0n Azdvktinyvfr6s ktizpont-
ja a Sz6fia-sz6kesegyhflz 6s a vladika udvara volt. A novgorodi szeml6let-
m6d alakulds6ban meghatdroz6 szerepet jdtszott IL Jefimij 6rsek (1429-
1459), aki ttibbek ktjzdtt a 12. szdzadban 6lt loann 6rsek (1163-83) kultusz6t
ndpszerfisftette. Jefimij 6rsek megbizdsdb6lkflszitette el a szerb szfumazilsit
Pahomij Logofet Ioann 6rsek legenddjdt (zsityije), amelyben kiilijnos hang-
srilyt kapott az az eset, amikor Ioann im6inak hatdsdra csoda tijrt6nt, 6s
Novgorod megmenekiilt a szuzdali had t6mad6s6t6l.

Novgorodi saj6toss6g, hogy a Rusz tertilet6r6l csak innen ismeriink olyan
kdzdpkori eretnekmozgalmakat, mint pl. a 14. szdzadban az :frn. ,,sztrigol-
nyikoki", akik az egyhdzi hierarchia tagadiisdval 6s 6skereszt6ny elvek han-
goztatdsdval ldptek fel. Elk6pzel6seikr6l csak az elleniik fell6p6 piisptik
kritik6ja alapjdn alkothatunk k6pet. Az eretnekek vezet6it 1375-ben kivdgez-
t6k: a Volhov foly6ba fojtott6k 6ket. A ,,sztrigolnyik" n6v etimol6gi6ja nem
tisztdzott, a ,,sztrics" = ,,vdgni, nyirni" ig6b6l szdrmazik; ehhez kapcsol6d-
hatott a tev6kenys6giik. A sztrigolnyik eretnekek l6tezds€r6l m6g a 15. sz6-
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zad elej6r6l is vannak sz6rv6nyos adatok. Az eretneksfghez csatlakoz6k cso-
portja bizonyfua a v6ros szeg€ny r6tegeib6l (cserny) verbuv6l6dott. Ugyan-
csak ez a kiirnyezet nyrijthatott tdptalajt az egy lvszdzaddal k6s6bb fell6pett
zsid6z6k szektdjdnak.

A hivatali fr6sbelis6get az ld,n. Szudnije gramoti (tdrvdnymdsolatok) kdp-
viselik, amelyek Novgorodban 6s Pszkovban a Kijevi Rusz tijrvdnyalkot6-
sdnak folytatdsai. Differencidl6dott volt a kereskedelmi iigyletek int6z€se,
pl. kereskedelmi szerz6d6seket ktittittek a Balti-tenger parti v6rosokkal, ad6-
6sszeir6sok (piszcovije knyigi) is kdsziiltek. A mindennapi 6let sziiks6gletei
szaporftott6k a nyfrfakdreg levelek szdmdt: el6fordult, hogy amikor egy bo-
jdr tdvoli birtok6ra vtazott, szolgdjdt frott iizenettel kiildte haza.

Speci6lis novgorodi szellemis6get hordoz az €szaki bilinaciklus (pl. a
Szadko), amely egy tengert ji4r6 keresked6kdzegben fogalmaz6dott meg.
A bilinr{kat viszonylag k6s6n jegyeztdk le, ami jelzi, hogy a sz6belis6gnek
mdg mindig fontos szerepe volt. Szdbeli riton terjedtek az eretnekek n6zetei
is, emiatt marad hom6lyban az eretneks6g mibenl6te. Csak az elleniik kiizd6
egyhdziak,diirgedelmeib6l" kijvetkeztethetiink tanaikra.

A novgorodiak az fipit€szet teriiletdn is egyedit alkottak. All. szdzadban
Novgorodban is fel6piilt egy Sz6fia-sz6kesegyh6z, amely a monument6lis
historizmus stflusjegyeit viseli. A novgorodi ,,Sz6fia" a kijevindl kisebb,
vaskosabb, titkupol6s. Kiilsdleg dfsztelen, igaz, ma ismert form6j6t a 15.
szdzadban nyerte el. Ezen trilmenden Novgorodban 6s a kiirny6k6n alapftott
kolostorokban sz6mos templom 6ptilt. A tatdr tdmadds gazdasdgi kdvetkez-
mdnyeinek tudhat6 be, hogy a 13. szdzad m6sodik fel6ben szi{muk nem
gyarapodott. A tatdr ad6k miatt stagn6l6 templomdpfteszet a 14. szdnadt6l
ism6t fellendiilt. A gazdasdgi szempontb6l is f6nykor6t 616 Novgorod Nagy-
s6gos Ur gazdag lak6i finansziroztdk az 9pitkez1seket, 6s ekkor teremt6dott
meg az a saj6tos lpitdszeti stflus, amely v6gdrvdnyesen kiiliinbijzdtt a kijevi
formdkt6l. E stflust a purit6n egyszerfisdg jellemzi.

A templomokat k6b6l 6pftett6k, tdgldt csak a belsd oszlopokndl alkalmaz-
tak. A falak alig megmunk6lt term6skoveit fehdne meszelt6k. Ezzel a tech-
nik6val a falak egyenetlens6g6t nem sikeriilt eltiintetni, de nem is tijrekedtek
r5. A templomok ndgyzetes alaprajzfak, keresztboltozattal 6s tobbnyire egy
kupol6val fedt6k le 6ket. A kupola 6s a fal ktjzti r6szt 6ldongaboltozattal
fedtek, amivel a folyamatoss6g hatdsdt 6rt6k el. A fehdne meszelt kiilsd falat
l6r6sszerri apr6 ablakokkal ds vakablakokkal tagolt6k. Mindkett6t gyakran
szegllyezte feliilr6l rin. szemdldtikkikdpzds. Hasonl6 dfszftdssel tagolt6k a
kupoladob feliilet6t, ahol az ablakok k6z€t apr6 oszlopok 6s fiilkeszerfi be-
m6lyed6sek tov6bb tagolti{k. E masszfv benyomdst kelt6 novgorodi stflus
mdr a 14. szazadban kdszen 6llt. A 15. szilzadban csak a tet6szerkezet m6-
dosult: boltozat helyett ndgy nyeregtetdthelyeztek el az oldalfalakra. Ezek
adtdk az rin. ,,nyolces6sfi" tet6ket, amelyeket f6b6l kdszitettek 6s 6lommal
borftottak. Egyik legszebb pdld6ja az Iljinszkaja utcai Szpasz-Preobrazsenyi-
je (a Megv6lt6 szinevdltoz6sa)-templom, amely 1374-ben 6piltVaszilij Da-
nyilovics boj6r 6s az \tca lak6inak egyiittmfikiidds6vel. (ime, a novgorodi
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utci4k 6s v6gek szerinti szervez6dds fjabb bizonyitdka.) A templom jelent6-
s6g6t emeli, hogy 1378-ban Feofan Grek festette a fresk6it. Feofan, a ,,G6-
rtig" egyike a szdmos €szakra menekiil6nek, aki a t0riik el6nyomul6sa miatt
hagyta el sziil6fdldjdt. Feofan Grek nemcsak itt, hanem k6s6bb Moszkvdban
is dolgozott. Kev6s fennmaradt munk6j6t nagyfokri expresszivitds 6s p6tosz
jellemzi.

Feofan Grek 6rkez6sekor Novgorodnak m6r hfres fest6hagyom6nyai vol-
tak. A 12-13. szdnadban remekmfiszdmba men6 ikonok eg6sz sora k6sziilt
itt, 6s sz€p szdmmal meg is maradt. A koraiak ktiziil legismertebb a 12.
szazadi Szent Gyi)rgy-ikon a Jurjev-kolostorb6l 6s az Uszpenszkij (Mdria
Mennybevitele)-szdkesegyhflz Angyali iidviizlet ikonja. A 13. szdzadban k6-
sziilt a Csodatdvd Szent Mikl6s-ikon. A szentr6l kdsziilt mellkdp nagys6gri
6brdzol6s mellett a k6p sz6l€n apr6, de eg6szalakos szentek sora l6that6.
A novgorodi eredetet tanfsftja, hogy a Rusz-szerte ndpszerfi szentek (Borisz
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6s Gleb), valamint Bizdnc prefer6lt szentjei (Kozma 6s Damj6n) mellett
tipikusan novgorodi (azaz: itt kiildntisen tisztelt) figurdk is ldthat6k, pl. Pa-
raszkeva, Anasztfnia, Florus 6s Laurus. A ,,szentek koszorfjdn" ttil aruhdzat
fest6s6ndl alkalmazott szfnkombin6ci6 is novgorodi eredetre utal: cin6berpi-
ros 6s m6lyk6k, vil6gosk6k 6s meggyszf,n t6nusok vdltakoznak rajta. Osszessd-
gdben a novgorodi fest6iskoldra a grekofil felfog6s jellemz6. A I2-I3. sz6-
zadi bizantinizfil6 hat6st a 14. szdzadra feltilmriljr{k a helyi saj6toss6gok:
old6dik a merevs6g, egyszerfistidik a kompozfci6, egyenletesen oszlik el a
festdkanyag, fgy nem 6rv6nyesiil a f6ny-6rny6k hatds.

A kisebb templomok 6s a vil6gi 6pftm6nyek ztime fdb6l 6ptilt. Ezek,
sajnos, nem maradtak fenn. Rdg6szeti 6satdsok tdrt6k fel a bojrdri udvarh6zak
alapjait, amelyek nyom6n az ismert rekonstrukci6k kdsztiltek. Novgorod v6-
ros jellegdt mutatja, hogy az utcdkat is fardnkdkkel borftottdk, hogy a mo-
csaras terepen a vdrosi ktizlekeddst megkdnnyits6k. Az utc6kat borft6 fartin-
ktik gyorsan elhaszn6l6dtak, rijakkal p6tolt6k dgy, hogy a r6ginek a tetejdre
helyeztlk. Az 6lland6an sztiks6ges p6tl6s miatt lett kiemelked6 szerepiik az
l6n. mosztnyikoknak (sz6 szerint ,,hfd6pft6knek", val6j 6ban rttdpit6knek),
akiknek privilegiz6lt helyzetdr1l mfu a Biilcs Jaroszlav kori Pravda is ren-
delkezett. Az egym6sra 6pitett,,utc6k" dllanddan emeltdk a jdr6szintet. Az
1950-es dvekbeli 6sat6sok sor6n felt6rt 25 m-nyi kultrirrdteg tanriskodott
err6l. A term6szeti adottsdgok 6s ez az 6pftdsi technika egyiittesen eredm6-
nyezte azt a biol6giai ktirnyezetet, amely a nyfrfak6reg leveleket ,,konzer-
v6lni" tudta.

A Moszkvai Rusz
AD6K Es rovrpurraer

Moszkva kiemelked6se nem a vdletlen mfive volt, az alapot igen kedvez6
fiildrajzi helyzete jelentette, mivel tiibb fontos kereskedelmi ritvonal met-
sz6spontj6ban fekiidt. A Moszkva foly6 az ok6n 6s a volg6n keresztiil a
keleti kereskedelem vdrkering6sdbe kapcsolta be, amely a 13. szdzad sokkja
utrin fjra fel6l6nkiilt. Az itteni keresked6k eljutottak a tatdr lakta teriileteken
tflra is. Egy 15. szdzadi tveri kereskedl, Afanaszij Nyikityin ritlefr6st is
k6szftett eg6szen Indidig tart6 6tjdr6L Nem gondolhatjuk, hogy egyetlenk6nt
tette meg ezt az\tat, Mt viszont igen, hogy nem minden keresked6 vezetett
feljegyz6seket. A vizi ft nyugat fel6, Novgorod ir6ny6ba is adott volt; b6r
Novgorod 6s Moszkva kapcsolata nem a kereskedelemmel jellemezhetd.
Moszkva kedvez6 ftildrajzi-helyzet€t m6g inkdbb kiemelte az i sz6les erd6-
z6na, amely a d6li r6szekt6l elvdlasztotta, mintegy relativ biztonsdgot nydjt-
va. A telepiil6sek neveib6l, szdmuk n6veked6s6b6l 6llapfthatjuk meg, hogy
ddlr6l, a kozvetlen tat6r uralom al6 keriilt tertiletekr6l megindult egy mig-
r6ci6s folyamat ebbe az ir6nyba, illetve Moszkv6n tirka, az dszaki r6gi6k
fel6. Az €szak fel6 ir6nyul6 agrdrkolonizdci6 Moszkva szdmdra folyamatos
tertileti niivekeddst biztosftott.
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Moszkv6t, a telepiildst ll47 6ta ismerik a forri{sok, de volosztykiizpontt6
csak 1280 ktiriil lett. A 14. szdzad elej6n a moszkvai voloszty r6sze lett
Perej aszlavl-Zalesszkij, ezzel Moszkva fej edelemsdgg6 emelkedett, 6s po-
tenci6lisan alkalmass6 v6lt arra a szerepre, amely az ,,orosz foldek gyfrjt1-
sdben" jutott neki. 1300 kdriil Moszkvi4hozkb.47 000 km'-nyi-teriilet tar-
tozott, amely m6sf6l lvszdzad alatt a tizszeresdre. 430 000 km2-re n6tt. A
15. szdzad vdg&e - miut6n III. Iv6n bekebelezte Novgorodot 6s Tvert -
1 380 000 kmz-re duzzadt. Sajnos, a lakoss6g niivekedds6r6l - 6s egy6ltal6n,
l6tszdmdr6l - nincsenek pontos adataink. A 13. szdzad m6sodik fel6re, a
tat6r tdmad6sok ritkulds6val a ndpessdg drasztikus cstikkendse meg6llt. Az
agr 6ndr sadalmakra j ellemz6 korai h6zassdgkdt6 sek miatt 6s kons zo lid6ltabb
viszonyok kbzdtt a sziilet6sek nagyobb szdmdt feltdtelezhetji.ik. Nem utols6-
sorban az€rt, mert a paraszti gazdillkoddshoz sziiks6ges munkaer6t biztosf-
tani kellett. A demogr6fiai nijveked6sben rijabb megtorpandst hozott a Rusz
teriiletdre is eljut6 pestisj6rv6ny. A 14. szdzad kiizepi nagy jdrvdny, amely
Eur6pa-szerte pusztftott, a Baltikum fel6l jutott orosz teriiletre 1351-52-ben.
Tovribbi pestisj6rv6nyok tatdr kozvetftdssel a Volga irdnydb6l 6rt6k el a
Moszkvai Ruszt; els6 alkalommal L364-65-ben. Ehhez nem foghat6k a k6-
s6bbiek, de a fert1zd g6cok megmaradtak, €s az 1400-as dvek els6 harma-
d6ban kisebb ktirzetekben pusztft6 j6rv6nyokr6l m6g mindig sz6lnak hfrek.
A pestis mellett tudunk a himl6 el6fordul6sdr6l is, de a 14-15. szilzadban
ez a betegs€g m6g nem okozott j6rvdnyokat. A pestis negatfv hatr{s6t kijr-
nyezetl kbriilm6nyek is er6sitettdk. Az l420-as 6vekben a rossz term6s k6-
vetkezt6ben dhfnsdg iitdtte fel a fej6t. Az alacsony termeldkenys6g nem tett
lehet6v6 k6szletfelhalmozdst, igy m6r egy-k6t 6v rossz term6se is katasztro-
f6lis kiivetkezmdnyekkel jdrt. 1430-80 kdzdtt kedvez6tlen, hfivds, csapa-
ddkos id6j6r6s volt, ami tov6bbra is alacsonyan tartotta a term6seredm6nye-
ket. Osszessdgdben a l3-I5. szlnadban a n6pess6g gyarapod6sa igen kis
m6rt6kfi. Emiatt lehet val6szfnfinek elfogadni azt a becsl6st, amely a 15.
szdzad vdg&e az egymilli6 ftildtti km'-en minddssze 3-4 milli6s n6pess6get
feltdtelez.

Az alacsony n6psrirfs6g djabb kedvez6tlen kijvetkezmdnnyel jr{rt. A
Moszkvai Ruszban a fdldmrivelds a kordbbi gyakorlat szerint a paraszti gaz-
das6gokra 6piilt. Uradalmakat nem tal6lunk sem a (nagy)fejedelem al6 tar-
toz6 fin. ,,fekete foldeken", sem a boj6ri drdkbirtokon, a votcsindn. Abirto-
kosok tiibbnyire a fejedelmi udvarban tart6zkodtak, a gazdillkod6ssal nem
sokat foglalkoztak, csak j6rand6sdgaik (pl. termdny ad6=obrok) begyfijt6s6-
vel, illetve a rdsziikre elv1gzendf feladat (pl. 6rl6s, dpitds stb.) ellen6r-
zds€vel, azaz: a barscsina behajt6s6val ttir6dtek. (A ,,barscsina" a ,,bojars-
csina" sz6b6l alakult, ami egy6rtelmfien mutatja, hogy a bojdr fdldesrir 16-
szdre teljesftett munki4r6l volt sz6.) A fejedelmekhez tartoz6 ftjldeken 616
parasztok a ,,dany"-nak nevezett (6s a kijevi korszakb6l ismert) ad6val tar-
toztak a fejedelemnek. A parasztokt6l az ajdndlkokon kfviil a 15. szdzad
elej6t6l p6nzt is ktjveteltek. A 14-15. szdzad a parasztsdg szdmdra meglehe-
t6sen szabad mozg6steret biztosftott. Amfg a mlgrdci6 az flllarnhatalom 6r-
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A Moszkvai Rusz kialakuliisa 6s nciveked6se (1300-1462)

dekeit szolg6lta (ldsd tertileti ntjveked6s), nem korl6tozt6k a k6lt6z6st. A 14.
szdzadi pestisj6rv6nyok 6s a 15. sz{nadi nagy 6hfns6gek ut6n igyekeztek
megakaddlyozni a parasztok elktjlttjzds6t az eln6ptelened6 kdzponti tertile-
tekr6l, illetve a sztjk6st v6laszt6k felkutat6s6nak hatdridejet mind tov6bb
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tolt6k ki. A korl6tozdst vdgiil csak az 6szi Gydrgy-napra (november 26.)
oldott6k fel.

A paraszti n6pess6g 6raml6sdt,6szakkelet fel6 folytat6d6 migrdc\6jdt a
gazdasdgi struktrira segftette. A 14-15. sz{zadban a falvak minddssze n6-
h6ny (6ltal6ban 34) csal6db6l 6116 kistelepiil6sek voltak. A csal6dok maguk
szabtdk meg a gazdillkodds rendj6t. Az uralkod6 mriveldsi tipus m6g a 15.
szdnadban is az 6get6ses-irt6sos rendszer volt. A megmfivelt ftild nagysdga
a csaldd munkaerej6tdl 6s sztiksdgleteitdl fiiggiitt. Tdbbnyire a szoha tipusti
ek6t haszndlt6k, amely el6 dszakon lovat, d6len ink6bb tikrtjt fogtak. A
kdnnyfi faeke nem igdnyelt nagy igaer6t, fgy nem volt sziiks6g titbb csal6d
igaerejdnek egyesft6sdre sem. A termelt gabonaf6l6t az idfjdrdsi kdriilmd-
nyek hat6roztik meg. Moszkva kdrny6kdn nem ritka, hogy a fagyos napok
szdma el6ri a szdzdtvenet; 6szakabbra ahelyzet m6g kedvez6tlenebb. Csak
a rdvid teny6szidejf ndvdnyek 6rtek be (rozs, zab, 6rpa): abiza ritk6bban
fordult el6. Az alacsony termdshozam 6s a zord id6j6r6s az 6llatteny6szt6s-
nek sem kedvezett, hiszen a t6li takarm{nyt az 6llatok szdmdra is meg kellett
termelni. A kicsi 6llat6llom6ny miatt pedig alig volt vagy teljesen hirinyzott
a trdgydzds, a talajjavit6s termdszetes m6dja. Amfg tov6bb lehetett kdlttizni,
a talajjavitds nem is volt l6nyeges, A felsorolt termeldsi neh6zsdgek miatt
jutott nagyobb szerep a termeszet adta lehet6s6geknek, amit a paraszti n6-
pess6g ki is haszn6lt. Fontos kiegdszftdsiil szolgdlt az erd6, amely b6s6gesen
6llt rendelkezdsre. Innen nyertdk nemcsak az 6pitkez6sek alapanyagdt jelen-
t6 filt, hanem atdplillkozds kieg6szftds6til szolg6l6 gytimtilcsdt 6s m6zet, de
az eladhat6 viaszt 6s prdmeket is. Rendszeresen hal6sztak 6s vad6sztak.
Iihfnsdg idej 6n e kieglizitl foglalatos s6g fel6rt6kel6diitt.

A Rusz gazdillkodds6nak saj6toss6ga, hogy a kieglszitl tevdkenys6g tit-
j6n nyert javak egyben a legfontosabb exportcikkeket is jelentett6k. Ez a
parasztgazdasdgot kisegitette, a kereskedelmet 6l6nkftette, de a gazddlkod6s
moderniz6ci6jdt nem inspir6lta. A kereskedelem a tradicion6lis keleti ritvo-
nalon a Rusz dszaki teriiletei 6s a tat6rok kdzotti viszony normaliz6l6d6s6val
folytat6dott. A tat6r teriileten keresztiil d6lr6l is eljutottak a keresked6k
Moszkvdba, Tverbe, ahogy a ruszbeliek is kelet fel6. Az druk zdme atatilr-
orosz hat6r kdzeli telepiil6seken cserdlt gazddt: Bulgarban, majd Nyizsnyij
Novgorodban. A legfontosabb cikkeket orosz r6szr6l m6r emlftettiik, kelet
fel6l luxus6rut, fegyvert hoztak. A sztyepp urai, a tat6rok voltak a 16 f6
export6rei a Rusz fejedelemsdgei fel6. A tatiirokkal val6 kereskedelemrdl az
orosz nyelv sz6mos kdlcsiinszava tanfskodik, mint pl. tamga (v6m), csemo-
dan (koffer, b6rdnd), szunduk (l6da) stb. A nyugati kereskedelem Novgorod
kezdben volt eg6szen addig, amfg a 15. szdnad utolsd harmad6ban III. Iv6n
nem korldtozta a novgorodiak szerz6ddsk<it6seit - sajdt drdekeinek el6t6rbe
helyez6se miatt. A korl6toz6s nem hozta meg a vi4rt eredm6nyt, ugyanis
Novgorod hdtt6rbe szoritdsiltkiivet6en a nyugati kereskedelem haszna a Bal-
tikum vi{rosainak (Dorpat, Reval, Riga) bev6teleit niivelte. A t6vols6gi ke-
reskedelemnek ktiszdnhet6en jelentek meg idegenek a Rusz teriiletdn. Pa-
raszti n6pess6g szervezett telepftds6re a nagy demogrdfiai katasztr6fa ut6n
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sem gondoltak a Rusz fejedelmei. H\flnyzott ennek a tradfci6ja, amit a 14-
15. szdzadban mdr vall6si okokkal is magyardzhatunk. Idegen szdtmazdsd,ak
fgy csak egy6ni m6don jutottak orosz teriiletre, a (nagy)fejedelem kdrnye-
zetdben (6s szolg6lat6ban) bukkantak fel; 6ltal ban keletr6l. Helyiiket az
udvari szolg6l6k kdzdtt talilltft< meg. A fejedelmi rezidenci6k 6s a nagyobb
kolostorok kdzel6ben jelent6s k6zmfives- 6s keresked6telepek (szloboddk)
jdttek l6tre, amelyek a vildgi 6s egyhdzi elit sz6mdra dolgoztak, illetve az
6rucsere szfnter6iil szolg6ltak. Ezek a kdzpontok hasonlitottak a Kijevi Rusz
nagy keresked6vi4rosaihoz, mivel lak6i ekkor sem 6lveztek semmilyen au-
ton6mi6t. A kiizponti telepiildsek (v6rosok) lakossdga horizontdlis szervezd-
d6s hijdn egy6nileg 6s ktiziiss6gkdnt is n6lkiiltizte a ,,szabadsdgokat"'

A kereskedelem (nagy)fejedelmi (6llami) monop6lium volt az drusftds
lehet6s6geit, a viimokat a fejedelmek szab6lyozt6k, a haszon is a (nagy)fe-
jedelmi kincst6rban csap6dott le, ahogy a Kijevi Rusz idej6n is. Ehhez jdrult
a paraszti dany mint m6sik meghat6roz6 jdvedelemforr6s. A Rusz (6s feje-
delmei) jtivedelm6t a tat6rok jelent6s m6rt6kben megcsapolt6k. A 14. sz6'
zadban m6r nem drkeztek tatdr ad6szed6k(baszkakok), de a megfeleld nagy-
s6gri jtivedelemre a tat6r k6nok tovdbbra is igdnyt tartottak. A tat6roknak a
haztartdsok szerinti tizeddel (oroszul: gyes4iatyina, tatdr nyelven: iaszak)
kellett ad6zni. A kereskedelmet megv6molt6k (tamga), a kialakftott posta-
szolgillatkdltsdgeire bevezett6k a ,,iam"-ot. Ezentril aj6nd6kokat kellett kiil-
deni a Szarajba, illetve a Ruszba lrkezd tati4r el6kel6knek ell6t6st kellett
biztosftani (oroszul: korm, tatdr nyelven: susum). Ad6mentessdget csak az
egyhdz birtokai 6s a rajtuk 616 n6pess6g llvezett. A tetemes elvon6st mdgis
kedvez6bbnek kell tekinteni a 13. szinad szabad rabl6s6hoz 6s a tat6r ad6-
szed6k mfikiid6s6hez k6pest. AL4. szdzadt6latatdr kdnoknak sz6l6 ajand6-
kokat 6s ad6kat mdr az orosz fejedelmeknek kellett eljuttatniuk a Szarajba.

A fejedelmek szdmdra ez akdtelezetts6g kdtsegkfviil el6nyd,kkel j6rt, hi-
szen a begyfjtda javak egy tijreddke feltfin6s n6lkiil megtarthat6 volt. Nii-
velte Moszkva szerep6t, hogy Novgorod ad6i is rajta keresztiil jutottak el a
tat6rokhoz. Sdt a 14. szdnad elejdn dtmenetileg a riv6lis Tver ad6it is Moszk-
va fejedelme szdllitotta a tatdrokhoz.I. (Kalita) Ivdn nagyfejedelem uralko-
d6s6nak utols6 6vtized6ben (1332-134I) Moszkva a Rusz ,,p6nziigyi kiiz-
pontj6v6" v6lt. E szerencsds ktiriilmdnynek kiiszdnhet6en Kalita jelent6sen
gyarapftotta magdnvagyon6t, amelynek 6rt6ke s tdrgy ur 6l vd grendelete nyo-
mdn van tudom6sunk . Ez idd alatt nemcsak a nagyfejedelmi kincstdr, hanem
a ftjlddllom6ny is gyarapodott. I. Iv6n az ad6k iisszegyfijt6se sordn alkal-
mankdnt kisegftett szegdnyebb fejedelmeket. A feltdtel az volt, hogy a kdl-
cscinvevd r6szfejedelem saj6t teriilet6t a moszkvai fejedelemre hagyja Ortikiil
(otcsinak6nt). V6gs6 soron a kdlcsdntigylet a birtok iltrahdndsdval jdrt egyiitt.
Ez a megoldds ,,kupli" (vdsdrl6sok) n6ven vdlt ismertt6.
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A (NAGv)FEJEDELMT UDVAR uUr0oEse
A fejedelmek udvara (dvor) szdrmazds 6s rang szerint heterogdn cisszet6teli
volt: szabadok 6s szolgarendfiek egyar6nt megtal6lhat6k benne. Tcibbnyire
y. a!9tt fejedelmi udvarban tart6zkodtak a szolg6latot v6llal6 bojrirok, a
fejedelem fegyveresei, a kdriilotte mindennapi felidatokat ell6t6 beli6 szol-
g6l6k. Egy kriziis vonds volt helyzetiikben: a fejedelem szolgillata, e t6ren
nem volt kiiliinbsdg - a fejedelemmel szemben mindenki alaitval6nak sz6-
mftott. Az dszakkeleti (kezdetben vlagyimir-szuzdali) Rusz r6szfejedelmi
udvarai kdztil azok emelkedtek ki, amelyeknek sikeriilt a nagyfejedelmi crm-
re szert tenni (Moszkva, Tver, Rjazany, Nyizsnyij Novgorod). A kisebb fe-
jedelems6.g ek ( u gy el ) urai lassan ana k6ny szeriiitek, hogy vaiamely nagyfe-
jedelemndl szolg6latot- vr4llaljanak. igy a 

-nagyfejedehl 
udvarot szotg?oi

nak szdm6t e r6szfejedelmek is gyarapftott6k. ,lnegy nagyfejedelmi idvar
ktiziil el6bb kett6 - ivloszkva 6s fver I lett ,angosab-b, majo tette.itit hosszri
rivalizillflsa utdn, a 15. szdzad kiizep6re Moszkv66 lesz i vezetd szerep. A
fejedelmi udvarok ,,rangsora" is kiiltinbsdget eredm6nyezett a fejedeimet
szolg6l6k l6tsz6mdban: a befoly6sosabb fejedelemnek tcibben rvrantak a
szolg6latdba dllni.

_ . A fejedelmi udvarok etnikailag is heterogdn osszet6telfek voltak. Mint a
kijevi korszakban a fejedelmi kfs6ret, itt a?ejedelmi udvar fogadta be szf-
y_esel az idegeneket, akik els6sorban a szomsz6dos teriiletekftl, u, Arany
Hord6t6l 6s Litv6ni6b6l lrkeztek M6sk6nt ugyan, de mindk6t szomszddos
politikai alakulatban az el6kel6k hely zet€t - i Ru., fejedelemsd geihez ha-
sonl6an - a szolgillat vdllal6sa jellemezte. A fejedelmi udvarban 616 szem6-
f1ek9t egyardnt nevezt6k ,,udvari embereknek" (dvorjanyin) illetve ,,szolg6-
l6nak" ,(szluzsilij). Klziliik azok emelkedtek ki, akil ualamilyen tisztsdlet
tiiltcittek be.

A moszkvai rendszerben mriktjd6 tiszjackij mfu a Kijevi Rusz idej6b6l
ismert tiszts6gviseld, akinek els6dlegesen hadi feladatai uoltak. A tiszjickij-
nak val6szinfrleg tatdr mintdra keriiltek kezlbe a kiiliigyek, mivel a titarof-
n6l a ktiliigy els6sor_ban nem diplom6cidt, hanem a hadi cselekm6nyek szer-
vezds1t jelentette. E tiszts6g r374-ig maradt meg, akkor aadta helyet a
,'?ol:gj namesztnyikneft" (,,legf6bb helytart6";. e titto kdztjtt annyi kuicinb-
s6g 6llapithat6 meg, hogy a bolsoj namesztnyiknek igazsd gszolgilitatfusi fel-
adatai is v.oltak, Tfg a tiszjackij eset6ben err6l nemluduik. dlegbefolyd-
sosabb boj6rok, illetve a fejedelem 6ltal meghfvott boj6rokb6l 6116 tanics
(boidrduma) tagJar kiiziil kertiltek ki a tiszjackij tiszts6g6t betijlt6 6s a kijr-
zeteket irdnyit6 szem6lyek (volosztyeli). Az egyes ktjrzeteket feltigyel6 vo-
losztyel a tatdr tiimennek felelt meg. A dvoiizkij tiszte is lltezeit m6r a
kor6bbi id6ben, al6 tartoztak a ,,putyi"-nak neveiett int6zm6nyek. Minden
fontosabb iigy elintdzds6re szervez6dltt egy ,,puty" egy-egy aoiar irnyita-
sdval, ebb6l fejl6dtek ki a 16. szilzad prik6zu-.

... -4 ,,p-utl" a fejedelmi udvar gazdasilgi szewezete, amely a ,,puty" 6l6n
6116 bojdrokb6l (putnije bojare) ds az alaisonyabb rangri udvari siotgatorcot
rillt, akiket iisszefoglal6an a ,,dvorjanye" ndvvel illeitek. A ,,puty';szerve-
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zetebe hrtoztak a ,,putnije bojare" csoporton kiviil a ,,wegyonniie boiare"
(,,bevezetett" vagy ,,6Llitott" boj6rok) is. A megkiiliinbiiztet6s val6szfnfleg a
,,puty" kett6s 6rtelmez6s6b6l eredt, melynek egyike az im6nt vdzolt fejede-
lemi gazdasilg (a sz€lesebb drtelemben vett ,,dvor") fufinyitdsa, a m6sik pe-
dig a terjeszkedl fejedelems6gnek a helyi lakoss6gra kivetett szolg6ltat6sa
volt. A szolg6l6 boj6rok k6t csoportja, a putnije 6s a vvegyonnije az I44l-
42. 6vi rendelkez6sek szerint putnije n6ven egys6gesedett. A fejedelmi ud-
varban (sz6lesebb 6rtelemben az egdsz fejedelmi gazdas6gban, szfkebb 6r-
telemben a t6nyleges udvartart6sban) szolg6l6 bojdrok mellett lltezett abo'
j6roknak egy rangban fiildttiik 6116 csoportja, a ,,bolsiie boiare" vagy
,,kormlenscsiki", akik a fejedelmet politikai-hatalmi funkci6iban helyettesf-
tett6k. Kiiztiliik keriiltek ki a fejedelmi helytart6k (namesztnyiki). Elnevezd-
stik kett6ssdge ugyanannak a helyzetnek egy m6s szempontf megkiizelft6-
s6b61 fakadt. A ,,bolsije" jelz6 arra utalt, hogy rangban a szolgrfl6 bojrirokat
megel6zt€k, a ,,kormlenscsiki" pedig arra, ahogy a fejedelem a javadalma-
z6sukat megoldotta. Nevezetesen az ir{nyitott teriiletr6l befolyt jdvedelem
egy rdsz1nek (pontosan nem meg6llapfthat6, mekkora r6szdnek!) 6tenged6-
s6vel. Hasonl6 megold6ssal m6r a Kijevi Rusz idejdn is tal6lkoztunk.

A14-16. szdzad folyamdn tdbbfdle ,,puty" lltezett a fejedelmi gazdasdg-
ban, illetve udvartart6sban. A legkor6bbi a ,,konyjusij" (lov6sz-), a ,,lovcsij"
(vaddsz-) 6s a ,,szokolnyicsij" (solym6sz-) ,,puty" volt. A 15. szazadban
alakult ki a ,,csasnyics4" (pohdrnok-) 6s a ,,sztolnyicsg" (asztalnok-) ,,puty",
vagyis az udvar 6lelemmel val6 ell6t6sa elkiiltjniilt a gazdasdg eg6szdnek
irdnyitdsiln beltil. A ,,konyjusij" (lov6szmester) a legr6gibb tiszts6gek egyi-
ke, mdr a Kijevi Ruszban is l6tezett ,,konyjuh" ndven. Ez ut6bbi elnevez6s
tov6bb 6lt a ,"konyjusij" al6 tartoz6 szolg6l6kra vonatkoztatva. L6nyeg6ben
azonosnak tekinthet6 a Halicsban m6r a 13. szilzadra kialakult ,,szegyelnyi-
ki"-,,szegyelnyicsij" [ov6sz(ok) - lov6szmester] feladatmegoszt6ssal. A 15.
szdzadban a vlagyimir- szuzdali (moszkvai) nagyfej edelemsdgben a konyju-
sij a leggazdagabb boj6rok kijziil keriilt ki, tisztje mellett ott szerepelt a
,,dvorszkij" (udvari) jelz6; illetve a 15. szSzad v6g6re a tiszts6g maga diffe-
renci6l6dott, megjelent a pervij konyjusij (els6 vagy f6lov6szmester). A lov-
csij (vad6szmester) az udvari vad6sz6helyek (sztan) 6l6n 6116 tiszts6g volt.
A,,sztan"-okat kivett6k az illetdkes helytart6k (namesztnyik) ir6nyit6sa al6l,
fgy a vad6szmester is privil6giumokat llvezett. Szerep6nek fontoss6gi4ra a
Novgoroddal kiitiitt szerz6d6sekben taldlunk p6lddt, hiszen szabfllyoztik,
hogy kinek volt joga a fejedelemmel egyiitt a vaddszatokon r6szt venni. A
lovcsij jogktir6be tafiozott a sztanr6l, illetve a sztan al6 rendelt lakoss6gt6l
a pr6mek tisszegyrijtdse. Egy-egy lovcsij al6 szdmtalan szolg6l6 tartozott, pl.
a ,,lovcsanye" (a konyjuh - konyjusij anal6gi6j6ra: alacsonyabb rangri vad6-
szok), ,,pszari" (vad6szebtart6k), ,,trubnyiki" (kiirttisok), ,,sztrelki" (liiv6k,
nyilasok), ,,podlaznyikr" (krisz6k), ,,oszocsnyiki" (hajt6k) stb. Hasonld fel-
adatkijrt jelzett, de ritk6bb el6fordul6sa miatt kisebb jelent6s6gfi a ,,szokol-
nyiki"-,,szokolnyicsij" (solym6szok - f6solym6sz) tiszte. Annifl ink6bb igy
lehetett, mivel a lovcsij ald is tartoztak szolg6l6 solym6szok.
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A tradiciondlis tiszts6gek, mint pl. a (f6)lov6szmester, (f6)vad6sz mellett,
amelyek Halicsban mdr a 13. szilzadban kialakultak, megjelentek fjak is.
Ezekkdzltartozott a ,,csasnyik" 6s a ,,sztolnyik", amelyef,bfl 6n6ll6 szol-
gdlati r_endszer,(puty) fejl6diitt ki. A 14. sztzadban, m6rlvdn Kalita idej6n
mfikiiddtt mindkett6, de csak mint 6tekfog6i 6s asztalnokmester. Ekkor ir6-
nyit6suk al6tartoztak a m6h6szek (bortnyiki) 6s a viaszad6k is. A 14. sz6zad,
v9g€n, az 1380-as lvektdj€kdn dj feladatkdr kezdett tiirsulni az eddigiekhez:
a csasnyik volt a felel6s a tat6r k6n udvar6b a szilllitott ajr{nd6ko.-k6rt, 6s
fokozatosan ez a feladatkdre lett a domin6ns. A hagyomdnyos €tekfog6 fel-
adatokat a 16. szdzadra 6tvette a ,,szitennoj dvoi; (,,szit-,, = ,j6llafott").
A.gazdasdgi feladatok kdziil vdlt ki a ,,kazna" (a fejJdelmi kinlstdr) azzal
pdrhuzamosln, ahogy atatdr ad6k beszeddsdnek joga a moszkvai fejedelmek
kezdbe keriilt. A l4-r5. szdzadban ide folyt be- ai ad6,6s inn6t ,,ment ki',
(oroszul: ,,vihod") a szarajba. Atatfur hatdira kialakult feladatkiirt 6s int6z-
m6nyt tat6r eredetfi sz6val jel6lt6k, a ,,kazna" (kincstrdr) tat6r nyelvi ilvebl.
Ez szolgfilt a tiszts6gviseldk elnevezds6iil is ,,kaznacisej". A-kaznfunak az
ad6begyrijtdsen kfviil mds feladatai is voltak: bettjlt<itte i kincstdr szerepdt,
itt halmozti4k fel a fejedelmek saj6t 6kszer- 6s fegyverk6szlettiket, vatamini
bel6le fejl6diitt ki a nagyfejedelmi kancell6ria. a-i+-ts. szilzadban, amikor
a fejedelmek egym6s ktiziitt szerz6d6seket ktitdttek, a kazna hivatalnokai
voltak jelen. El6sztir III. rvdn idejdben bukkant fel a ,,kaznagyjak,,szemdlye
(,,gyjak" = ,,frnok, deiik").

- .-Abels6 szemllyzethez tartoz6 szolg6l6b6l fokozatosan bizalmi ,,6ll6ssd,'
fejl6dtitt 1 ,,posztlelwik" (,,posztyel" = -6gy,,) tiszte. ,,posztyelnyik"-et ta-
l6lunk ry4.4lat"j Bogoljubszkij udvar6ban is, de a moszkvai fljedelmek
mellett ink6bb bels6 titkdrfdle szerepben trint fel. Tat6r hatdsra kialakult
udvari rang (csin) volt az ,,okolnyicsij " hivatala, amely az al6 tartoz6 ,,okol-
yl.lkokqt" irdnyftotta. A tiszts6g neve az,,okolicsnos zty,,=,,hat6rkeriilet', sz6_
b6l szdrmazik, a szolgdl6k elnevezeset :.;,r]r6n ,,hat6r6iz6nek" fordfthatndnk.
A.z 6lland6 fenyegetettsdg miatt, amelyben a v6ratlan tatfu portyazdsoknak
kitett moszkvai_fejedelemsdg 6lt, nem csoda, ha kitiintetett helyietbe keriilt
az_ okolnyicsij. Fokozatosan 6 v6lt a hadiigyek legf6bb ir6nyit6j6v6. A f6bb
udvari tiszts6gvisel1k irdnyitilsa ar6 tartoi6 szotgatot l,,rziuziliie ljugyi")
a nyugat- 6s k<iz6p-eurdpai teriilet ministerialisainak felelnek meg.
-. A,,dvorjanye" vagy ,,szluzsilije ljugyi" csoportb6l adott volt a kiemelke-
dds lehet6s6ge, amennyiben a szolgillit javadilmaz6sak6nt fiildbirtokra tet-
tek szert' A meghat6rozottid6tafiamra kipott (benefici6lis jellegri) szolg6lati
birtok a ,,pornesztye" nevet viselte, birtokbsa pedig ,,pomeicsik,'volt. Kalita
Ivdn rendelkezdseiben, a 14. szilzad els6 fel6ben ialilkozunk els6 izben ez-
zel a jelens6ggel, amely a 15. szdnadt6l kezdett ttimegess6 vdlni, megteremt-
ve a fdldbirtokok als6 kateg6i6jft es az udvari szol!illat 6ltali kierielked6s
lehet6s6g6t. A 14-15. szdzad sordn a moszkvai fejed'ehi udvar l6nyeg6ben
nem vdltozott. A 15.,szdzad v6g6re egy nagym€retfrv€ duzzadt reieietmi
udvar azonban sok mindenben nem feleit meg egy dllami kdzponttal szem-
ben t6masztott kdvetelm6nyeknek. Emiatt meriiliiel a reform sziiks6gess6-
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g6nek gondolata. Els6sorban a megniivekedett l6tsz6mri udvari szolg6l6k
(dvorjanye, szluzsilije ljugyi, pomescsiki) fiildig6nydnek kiel6gft6s6re kellett
volna megolddst tal6lni. Ene a kolostori birtokok szekulariz6ci6ja kivdl6
lehet6s6get teremtett volna. A nagyfejedelmi hatalmat t6mogat6 egyhdzbir-
tokai azonban 6rintetleniil maradtak. A szekularizdci6 nem kezdddiitt meg,
az udvari szolg6l6k fdldk6rddsdnek megolddsa eloddz6dott. A moszkvai 6l-
lam veszdlyeztetettsdgtudata tovdbb 6lt, ebben gydkerezett a hadsereg dllan-
d6 ntivelds6nek ig6nye. A hadsereg l1tszdmdt pedig az udvari szolg6l6k na-
gyobb kdrdnek fdldhdz juttatdsdval lehetett megoldani: a pomesztyebirtokot
katonai szolgdlat fejdben 6s annak id6tartam6ra lehetett megszerezni. Ebben
ldtta t6rsadalmi felemelked6s6nek zfllogdt a fejedelmi udvarhoz ktit6d6 nagy
lfltszdmt szolg6l6 n6pess6g. A ftjldbirtokprobldm6t a moszkvai 6llam a 16-
17. szdzad sor6n is maga el6tt gtirgette.

A fels6 r6tegekben a bojdrsdg l6nyeg6ben dpprigy a fejedelem szolg6la-
tdban 6116 r6teg volt, mint a dvorjanok, csup6n az drtikdlt 6s dtdrtikfthet6
birtok (votcsina) kiiltinbdztette meg 6ket a pomesztyebirtokosokt6l. Rang-
ban kettejiik kijzti 6tmenetet jelentett a ,,gyeti bojarszkije" csoport. A t6rsa-
dalom fels6 r6tegeiben a boj6rok mellett a rdszfejedelemsdget birtokl6
,,knyazok" nemzets6gei is fejedelmi szolg6latot v6llaltak, 6s fokozatosan
al6rendel6dtek a moszkvai hatalomnak. A rdszfejedelmi 6s bojr4rcsalddok
egyar6nt votcsinabirtokosok voltak, sz{rmazdsak jelentette a tdrsadalmi kii-
Itinbs6get kdziittiik. A szdrmazds 6s a vagyoni helyzet saj6tos kombin6ci6-
jak6nt alakult ki egy bonyolult rendszer, amely szabfllyozta, hogy az arisz-
tokratacsalddok tagjai milyen sorrendben ttilthetik be a vezet6 tisztsdgeket.
Ez a rcndszer a kds6bb m6g r6szletezett mesztnyicsesztvo, amely alapvet6en
kdt hagyom6ny ered6jekdnt jiitt l6tre az egyik a mongol hatds, ahollltezett
a nemzetsdgek ktizdti rangsorolds; a m6sik pedig a mongol-tat6r h6dit6s
el6tti Rusz nemzets6gi szeniori{tus rendje.

A moszkvai nagyfejedelmi udvar berendezkedds6hez hasonl6an alakult a
tat6r fiigg6s alatt 616 tdbbi nagyfejedelems6g (Rjazany, Tver) 6s kisebb r6sz-
fejedelems6g (Jaroszlav, Rosztov, Kosztroma, Sztarodub stb.) gazdasdg\ te-
v6kenys6ge 6s t6rsadalmi szerkezete - a nyilv6nval6 nagys6grendbeli kii-
liinbs6gekkel. A kisebb fejedelemsdgek Moszkvdhoz csatol6sa l6nyeg6ben
gazdasdgi riton tdrt6nt, mint pl. Ivdn Kalita vi4sdrldsaival vagy a boj6rok 6s
r6szfej edelmek szolg6latba fo gadds 6v al. A moszkvai fej edelem szolgillatdb a
6116 bojdrok megtarthattrik megl6v6 drtikbirtokaikat, hozzdjuk hasonl6an a
rdszfejedelmek is. Ezek a r6szfejedelmek l6nyeg6ben a boj6rokkal hasonl6
helyzetbe keriiltek, csak a fejedelmi cfmiik (knyaz) ktiltinbdztette meg 6ket.
Ett6l kezdve nyert a ,,tnyaz" sz6 a ,,fejedelem" helyett ,,herceg" jelent6st.
A szolg6latba 6ll6kkal a nagyfejedelem szerz6d6st kiitdtt. E megdllapod6sra
(rjad) mdr a Kijevi Rusz idej6b6l is ismertink pdldrdkat, de ott nem a feje-
delem ktirnyezet6ben, hanem a magdnszflrdban fordul el6. A fejedelemmel
a vecse kiittitt meg6llapod6st (l6sd Novgorod pdlddj6t). A moszkvai nagyfe-
jedelem szolgillatdba 6ll6k katonai ktjtelezetts6get v6llaltak, illetve a feje-
delmek lemondtak az 'dn6ll6 kiilpolitika vitel6r6l. Mindez szabad ddntds
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alapjdn tiirt€nt, elvben adott volt a lehet6s6g a szolg6lat hely6nek megv6l-
toztatdsdra: pl. a moszkvai nagyfejedelemt6l 6tmehettek tveri szolg6latba.
Elvben. A gyakorlatban Moszkva hatalmdnak niivekedds6vel egyre kevesebb
esdly maradt a bojfuok 6s a kisebb fejedelmek szdmdra, hogy szabadon
v6lasszdk meg szolg6lati helytiket. A moszkvai nagyfejedelmek ugyanakkor
az ilyen pr6b6lkoz6st 6rul6snak 6llftott6k be. Teh6t aki egyszer villlalta a
moszkvai szolg6latot, az nagy valdszfnfisdggel nem tudott megszabadulni
t6le. Moszkva a 15. szdzad ktizep6ig, mfg er6sen lrezhette atatdr fennha-
t6s6got, igyekezett dgy rendezni kapcsolatait a rdszfejedelmekkel, hogy ka-
tonai potenci6ljuk ne k6rosodj6k.Ez Moszkva elemi 6rdeke volt. A formd-
lisan egyenrangri partnerek kdzt megkiitdtt szerz6d6sek tartalma 6s hangne-
me azonban jelzi, hogy egyre ink6bb Moszkva dikt6tumait fogalmaztdk meg.
A szerz6d6s megszeg6s6t Moszkva sereg6vel is megtorolta.

M6s volt ahelyzet Novgorod 6s Pszkov esetdben, ahol a politikai beren-
dezked6s Moszkv66t6l elt6r6en alakult, vagyis a fejedelmek szfimdra fogal-
maztak meg felt6teleket. Itt Moszkva nagyobb ellendlldsba iitktiztjtt. A nagy-
fejedelmek a gazdasdgi meg6llapod6sokat is a politikaihoz hasonl6an kezel-
t6k, Novgorod kereskedelmi meg6llapoddst is csak a moszkvai fejedelem
j6v6hagy6s6val kdthetett. Novgorodban Moszkva feltilkereked6se ut6n is
megmaradt egy bizonyos bels6 ellendll6s, amely szeparutizmusban 6s eret-
neksdgek felbukkan6sdban nyiv6nult meg.

A moszkvai nagyfejedelmek mind a megh6dftott kisebb fejedelemsdgek-
ben, mind a novgorodi boj6rs6g eset6ben arra torekedtek, hogy minden
szemben 6116 hatalmi t€nyez6t felszdmoljanak. Ezt el is 6rtdk. Az arisztok-
ratdk 6s az udvari szolg6l6k legrangosabbjai is a nagyfejedelemmel szemben
partnerb6l az alattval6 helyzet6be siillyedtek, azaz a nyugati orosz teriilete-
ken kialakult, az eur6pai struktrirrikhozkdzelit1,,szabads6gok" felszdmol6sa
kdvetkezett be. Hely6be abizdnci cs6sz6ri udvar autokr6ci6j6b6l 6s a tatdr
kiin ulusz6nak szervilis berendezked6s6b6l tisszegydrt 6llamrezon sztiletett
meg III. Iv6n idej6re. Emellett az illlami szinten megfogalmazott dnazonos-
siig-eszme 6s egy nagym6retfivd duzzadt fejedelems6g szervezeti appar6tusa
kiiztjtti 6ri6si fesziilts6g olyan probl6m6t jelentett, amelyet a 1.6. szdzadi
Oroszorszdg sem tudott megoldani.

A fentiekben bemutatott moszkvai (nagy)fejedelmi udvar, a dvor - a
tisztsdgek megoszl6s6t 6s mrikiid6si mechanizmusdt tekintve - er6sen eml6-
keztetett atatdr ordura. Atatdr hat6s kezdeteit illet6en megoszlanak a v6le-
m6nyek. Mdgis rigy gondoljuk, hogy a tatdr intdzm€ny- 6s kdzigazgatdsi
rendszer dtv6tele mdr a korai id6kben spont6n m6don bekijvetkezett, amikor
124GI300 kdziitt az flszal,keleti Rusz l6nyeg6ben kdzvetlen tatfu fuilnyitds
alatt 6llt. A 14. szflzadban a krdnt6l ftigg6 moszkvai 6s tveri fejedelmek
tiibbsztjr is megfordultak a Szarajban, ktizvetlen tapasztalatokra tettek szert
- ami a spont6n hatalmi reflexek ter6n automatikusan a tatilr rendszer 6tv6-
tel6t jelentette. Tatdr hatdst mutatnak akozigazgatds, az ad6zdts 6s a fejedel-
mi adminisztr6ci6 szakszavai (pl. tamga, jam, bumaga,kazna stb.). Felem6s
a tatdr hat6s az igazsdgszolgifltatdsban: a tatdr szok6sok szerint viszonyultak
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a k6nok a fejedelmekhez, de miut4n megadtdk nekik a jarlikot (azaz dtintdttek,
kit t6mogatnak), azzal mi{r nem tiir6dtek, mik6nt zajlik a fejedelem 6s alattva-
l6inak viszonya. Ervdnyben maradhattak a Rusz torv6nyei is, csahigy, mint a
szokdsjog, ugyanis a tatdr uralom alatti Ruszb6l nem ismeriink ,,szudovaja
gramotd"-t, mint Novgorodb6l 6s Pszkovb6l. Uj tiirv6nyktinyv csak a 15.
szdzad legvdg6n, atatdr uralom al6li felszabadulds uti4n keletkezett.

A tatdr h6dft6s belesz6lt a hatalmi viszonyokba, amennyiben Tver 6s
Moszkva, majd Moszkva nagyfejedelmdn keresztiil szedte be az eg6sz Rusz
tertilet6r6l az ad6t, ami az egyes fejedelmek ktiztjtt al6- 6s foldrendelts6gi
viszonyokat, azaz fiiggdst eredm6nyezett. Egyoldahian ftiggd viszonyba ke-
rtilt mindenki (r6szfejedelmek, bojdrok 6s kisebb rangdak egyardnt) a
moszkvai fejedelmekt6l. E fiigg6 viszony a nagyfejedelmi hatalomnak al6-
rendelt, ,,riighiiz kotiitt" t6rsadalmat teremtett, ahol a boj6rok 6pprigy ki
voltak szolg6ltatva a fejedelem dnk6ny6nek, mint a ktjzrendriek. Ezek a fiig-
g6si viszonyok vertikdlisan rendeztdk a tdrsadalom sorait, a horizontdlis
szervezked6s, a testiiletek m6g Novgorod szintj6n sem alakultak ki. Az
egyetlen int1zmdnyt (vecse), amely az ilyen jellegfi szervezddls let6tem6-
nyese lehetett volna, szint6n maga al6 gyfirte a nagyfejedelmi hatalom.

Atat6r uralom hat6sait vizsgdlva pozitfvumnak foghat6 fel, hogy indirekt
m6don ugyan, de el6segftette az 6szaki, 6szakkeleti agr6rkolonizdci6t a Je-
ges-tenger 6s az Ur6l irdnydba. A betdr6sek ide nem jutottak el, ds a zord
klimatikus viszonyokat ellensdlyozta a biztonsdg. Az agr6rkolonizdci6val
pdrhuzamosan, illetve azt n6mileg megeldzve haladt az egyhdz terjeszked6se
ugyanebbe az irdnyba, a kolostoralapitdsok ment6n. A kdzmfiipar, a keres-
kedelem 6s a v6rosias telepiildsek azonban csak lassan hevertdk ki a pusz-
tft6st. A kereskedelem a Kijevi Ruszban tapasztalt ftiggetlensdg6t nem tudta
visszaszerezni, hiszen azt ardtelepedett biirokrata appardtus jelent6sen meg-
ad6ztatta. Atatdr uralom lvszdzadainak, a Ruszra gyakorolt hat6sdt illet6en
a negatfvumok fel6 billen a m6rleg nyelve, mdgpedig a kiivetkez6k ok6n:

l. A tat6r uralom katasztr6fa volt a Rusz egdsze szdmira az 6let minden
teriilet6n, negatfvan befoly6solta mind a gazdasilg, mind a t6rsadalom, mind
a kultdra fejl6d6s6t.

2. Azsdkmdnyol6 hadjdratok a lakossidg szdmdnak drasztikus csdkken6-
sdhez vezettek.

3. Nemcsak hogy elmdlyftette a szakad6kot a Rusz kordbban kialakult
r6gi6i kdziitt, hanem nagyrdszt kiszakitotta kor6bbi kiilpolitikai kapcsolat-
rendszerdb6l.

4. Visszavetette az flpitdszet, az fr6sbelis6g szfnvonaldt.
5. Ntjvelte a szakad6kot a Rusz 6s a nyugat-eur6pai orsz6gok kiiztitt.
Alekszandr Nyevszkijt6l II. Vaszilijig a moszkvai fejedelmek a tat6rokkal

szoros egyiittmrikdddsben tev6kenykedtek. Csak atatdr politik6hoz val6 ido-
mulds teremthette meg azt a relatfv biztonsdgot, amely Moszkva meger6s6-
d6sdt el6segftette - a gazdasdg oldal6r6l vonz6vd tdve az oda menekiil6k
szdmdra. A tatdrok t6mogat6sa biztosftotta azt a kiils6 er6t, amely az orosz
fejedelmeket arra k6nyszerttette, hogy elfogadj6k Moszkva vezetl szerepdt.
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M6sr6szt az oda telepi.ild lakoss6g szempontj6b6l kfvdnatos volt e relativ
kedvez6 pozici6 meg6rz6se.

Moszkva kiemelked6s6nek term6szetesen politikai okai is voltak. Az els6
az a felfogds, amely szerint Alekszandr Nyevszkij is cselekedett, hogy tud-
niillik a tatfu uralmat mint realit6st tudom6sul kell venni. A tat6rok M egy-
kori 6szakkeleti Rusz teriiletdn a 14. szdzadra n6gy nagyfejedelems6get is-
mertek el, 6s adtak jarlikot sz6mukra. A hagyomdny szempontj6b6l presz-
tfzscfmnek a vlagyimir-szuzdali nagyfejedelmi rang szdmftott, mivel ide kdt-
hetd az,,6si birtok" jogfolytonoss6ga. A moszkvai fejedelmek a vlagyimir-
szuzdali nagyfejedelmi cimet a l4-I5. szdnadban riivid megszakft6sokkal
rijra 6s rijra megszereztlk. A Moszkv6ban sz6kel6 vlagyimir-szuzdali nagy-
fejedelmek a tatdr kdnoknak al6rendelten terjeszkedtek a keleti szl6vok (a
14. szdaadt6l kezdve mondhatjuk, hogy a [nagy]oroszok) lakta teriileten,
illetve nyugodtan nyomulhattak m6g tov6bb azUr6l hegysdg 6s a Jeges-ten-
ger fel6. A Moszkv6b6l jittt ad6 stabilit6sa a tat6roknak is drdeke volt. Ahhoz
azonban nem fiizdddtt 6rdekiik, hogy Moszkva hatalma trils6gosan megn6-
jdn, ami az ad6fizetds megszfinds6t vonta volna maga utdn. A riv6lis Tver
szdmdra ugyanakkor a moszkvaiakkal vfvott kiizdelemben mds sziivets6ges
is kfn6lkozott, mdgpedig a nyugati 6s folyamatosan kelet feld terjeszked6
szomsz6d: Litv6nia. Moszkva eset6ben ilyen kiilpolitikai alternatfva nem
lltezett, a tatdr uralomhoz val6 lojalit6s parancsol6 sziiks6gszerfisdgk6nt je-
lentkezett.

Az ,,orosz fdldek gyfijt6sdnek" nevezi a tdrt6nettudom6ny azt a folyama-
tot, amelynek sordn a tatdr ftiggds alatt 616 6szakkeleti vlagyimir-szuzdali
fejedelems6gb6l a moszkvai 6llam l6trejiitt. Ugyanerre a korszakra vonatko-
zik a ,,Moszkva felemelkeddse" fogalom is. Hogy az egykori vlagyimir-
szuzdali teriileten l6trejdtt moszkvai volosztyb6l kialakul6 fejedelemsdg, il-
letve az €l6n 6116 nagyfejedelmek vitt6k vlghez az ,,orosz ftildek gyfjt6s6t",
6s szerveztdk meg a moszkvai (nagy)orosz 6llamot - ez tdnyk1rd€s. 1371-
ben Dmitrij Donszkoj ktitdtt egy olyan egyezm6nyt a tveriekkel, amelyben
elismert6k, hogy a vlagyimir-szuzdali fejedelems6g a moszkvai fejedelmek
otcsindja, azaz a nagyfejedelmi hatalom Dmitrij 6s ut6dai kez1n tirtlkl6dik.
Ebben a meg6llapod6sban alkalmazt6k el6szdr az ,,otcsina" fogalmat nem
ftildbirtok, hanem ,,nagyfejedelmi hatalom" drtelemben. A moszkvai
nagyfejedelmek v6grendelet ftjdn igyekeztek befolydsukat 6s nagyfeje-
delmi cfmtiket els6sziiltltt fiukra hagyni. A v6grendeletet, politikai hagya-
tdkot azonban csak akkor lehetett drvdnyesfteni, ha ez a tatdrok egyet6t-
t6s6ve1 is tal6lkozott. A szovjet ttirtdnetfrds e tatdr j6vdhagydsr6l ,,elfe-
ledkezett", pedig b6rmif6le iirdkldsi rend csak atatdrjarlik ,,mell6klet6vel"
vdlhatott t6nyleges uralomm6. Iv6n Kalitdt6l kezdve e politikai vdgrendele-
tek rijabb von6sa, hogy l6nyegesen kiildnbdztek a Rusz kor6bbi gyakorlat6-
t6l: a fejedelem nem tartott ez iigyben tandcsot a boj6rokkal, sem a kor6bban
a fejedelmi hatalomban szavdt hallat6 vecsdvel. Ezt csak tatfu tdmogat6ssal
lehetett megtenni.
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A TATAR URALoM Es tzecvuAz szlseosAce
Az orosz fejedelmek egym6s kdzti kapcsolatrendszeriikben a Kijevi Rusz
hagyomdnyait szintdn Moszkva szolgillatilba 6llftottdk. Ennek vdghezviv6je
az ortodox egyhdz volt. A moszkvai fejedelmek 6s a metropolita drdekeinek
egyik els6 tal6lkoz6si pontja volt, hogy ne legyen a kor6bbi egyhdzi hierar-
chia megbontva, azaz ne legyen ttibb metrop6lia. A Moszkv6ban sz6kel6
,,Kijev €s az eg6sz Rusz metropolitdja" e cfm birtok6ban nem is tehetett

A kulikov6i
csata
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m6st, ktizddtt az ideiglenesen mfkdd6 litv6niai 6s halicsi metrop6li6k l6te
ellen' E kiizdelemben a nagyfejedelemben partnerdre tal6lt.
. A kereszt6nys6g felv6tel6t6l kezdve 1 riSevi Rusz egyh6zf6je a,,Kijev
6s az eg6sz Rusz metropolitdja" cimet viselt!. A 13. sziiaa poitikai krizi_set6l fiiggetleniil az egyh6af6 cfme megmaradt, 6s v6ltozatlanul a konstan-
tin6polyi p6tridrka nevezte ki. Az egy-kori Rusz szdthull6sdt ktivet 6en az
egyhaz az az intlzmdny, amelynek fennhat6sdga - elvben - vlrtozatlanul az
egykori.Rusz egdszdre_kiterjedt. A gyakorlatbai azttirt€nt, hogy a kiilijnbdz6
politika^i_utat megtett Rusz-i6szek mindegyike ig6nyt tartatiai-' ,,eg6sz Rusz,,
egyhazfdj1nek jelenl6tdre 

.6s arra, trogy izetnaye[ u vildgi hatalom mellett
rendezze be. Ennek jegy6ben sztileteit a halicii rn.tropEtiu gondolata, 6s
1325-1347 kdz<itt k6t szem€lyt is emlftenek halicsi rnrt-poiitut 6nt (Ga-bri-
elt 6s Theodort), akik.minden bizonnyal nem tudtak eruenyt szerezni met-
ropolita voltuknak m6s vil6gi hatalom teriiletdn. Vdgiil egyszerfr piispiiki
r-alg:a siillyedtek vissza. Hasonldan eredm6nytelen m-aradt-L utuai N;gy_
fejedelems6 gben az ortodox alattval6k sz6m6ia szervezett metrop6lia.
- A \yl, egyhdzszervezetlbenkialakult bizonytalans6got nemcsak a Kijevi
Rusz felboml6sa okozta, hanem abizdnci birodalom elJteUen bek<ivetkezett
v6ltoz6sok is: a keresztesek 1204-ben elfoglaltrik Bizdncot, a h6df,t6s nyo-
m.an megszewez6dltt.a latin cs6szi{rs6g 6Ja keresztes 6llamocsk6k, a-b!z6nci birodalom Nikai6ba hriz6dott vissia, 6s tovdbbra is bels6 ellentdtekkel
szabdalt volt. Ennek tudhat6 be, hogy:
- 1. A p6tri6rka nem 6llt ki kiivetkezetesen a Rusz egyhfuza egys6g6nek
fenntart6sa mellett. A r4._s_z6zad elejdn k6sziilt nirptifieg-ristii ltiotitraepiscopatuum) a 60. Es a 72. helyen izerepel Russia bs RuIsia Minor met-
ropolitdia_az.aldjuk tartozd ptispdics6gekkel-. Russia Minornak hat piisp6ks6-
-g: 

","J, (Halics, vlagyimir-volinszkij, peremisl, Luck, Turov 6s Hohj, Rus-
s:a M.alorlak pedig kilenc (Kljazma-parti vlagyimir, Novgorod, Rosztov,
szuzdal, szaraj, fjazany, Tver, Kolomna 6s perEjas zravr), hZiom piispiiks€g
(Szmolenszk, Polock 6s csernyigov) Litvdni 6hoi tartozott.

2. A kor6bban kdvetkezetesen drvdnyesitett gyakorlat, miszerint csak 96-rdq .s.zemfly lehet metropolita, nem 6rv6ny esrli. nqz-6en Danyiil p6rtTo-
glt)?t,5t]ilt l6Tggatta a p6tri6rka l28t-i;.6t egy giirdg ktivette, Makszim
9?11-I?9r. Majd rijra egy Halicsb6t Jzamio-ap6; pjotr kiivetkezett
(1308-1326. A 14. szazadban 6ledt rijra a 96169 .it.opoiitdkat kinevez6
gyakorlat Theognoszt ( I 328-1 353; refiepesevet. 

-R 
ttivettez6 metropolita

lregint-orosz volt (6t maga Theognoszr javasolta): atetszef 1t354-f37g),aki csak hosszri k6noni vita-utdn-kapoti;ovrahagyr{st. yziian megint egy
szigonibb bizdnci kontroil kiivetkezltt ftipriari: 13g9-it06, phlothios"z:
1408-1431 6s Izidor: 1436-1441).

Litv6ni6ban 6s a lengyel korona al6tartoz6 halicsi r6szeken az ortodox
metrop6lia nem tudott gydkeret verni, amiben a 13. szazadt6l er6siid6 orto-
dox-latin szembendlldsnak is szerepe volt. Mdsrdszt Halicsban a katolikus
misszi6 mellett a lehetds6g is egyre-szrikiilt, ugyanis a litvdnok uralta r6sze_
ken 1386 uti{n a katolikuslgyh1nszeruezes keititt el6t6rbe. Az ortodox egy_
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hrdz legink6bb a tat6rok uralta rdszfejedelems6gekben maradt fiiggetlen a
vil6gi hatalomt6l. Itt 6llt el6 az a paradox helyzet, hogy az egyhdz felfeld
fvel6 szakasza 6ppen a tatdr h6dft6s idej6re esett. A moszkvai fejedelmek
pedig ink6bb 16 voltak szorulva az egyhdz tdmogatdsdra, semmint korl6-
toztdk volna. A13. szilzad v6g6n (a pontos d6tum nem ismert) Makszim
metropolita m6r tart6san a Kljazma-parti Vlagyimirban maradt Kijev he-
lyett. Az 6t kdvet6 Pjotr pedig Moszkva mellett ktitelezte el mag6t. A Moszk-
v6ban sz6kel6 metropolit6k szdmdra - rigy tfinik - szintdn ,,kdtelez6" volt
id6nkdnt ldtogati4st tenni a k6nok udvar6ban. Theognoszt pl. 1343-ban a
nagyfejedelemmel egyi,itt ment Dzs anib ek kdnhoz. ennek kdvetkezm6nye le-
hetett az ortodox egyhdz szdmdra 1351-ben ki6llitott jarlik. A metropolita
sz6kdben Theognosztot felvdlt6 Alekszej tiibbsztjr (1354-ben 6s 1357-ben)
is j6rt a Szarajban.

Az ,,egdsz Rusz" metropolitdja egy6rtelmfien a konstantindpolyi piltridlrka
joghat6s6ga al6 tartozott. A moszkvai nagyfejedelem csak k6r6ssel fordul-
hatott a piltrifirkfihoz, amennyiben a maga vfilasztotta jeldltet kfv6nta l6tni a
mertopolita sz6k6ben. A nyugati egyhdzak kijztjtt uni6t al6fr6 Izidor metro-
polita moszkvai mfikiidds6t Vaszilij fejedelem 6s ktirnyezete nem tartotta
kfvdnatosnak. Izidor szdk6se (144I) uti4n ism6t kiilddttsdget menesztettek
Konstantin6polyba, abban a rem6nyben, hogy azij pdtifirka megfelel6 sze-
m6lyt fog kiildeni. Ennek 6rdek6ben egy k6rv6nyt (poszlanyije) szerkesztet-
tek, val6szfnfileg m6g l44l-ben, de valami okni4l fogva nem kiildt6k el, csak
1445-ben (ekkorra dat{lt ak1zirat). 144546 tdj6n 6ppen pdtrifirkavdltozds
volt: az uni6t t6mogat6 Mitrofiln 1445 augusztus6ban meghalt. A moszkvai-
ak azonban csalatkoztak, hiszen Mitrofdn helydre ugyancsak uni6p6rti pdt-
ridrka keriilt Georgiosz Mammasz szemdly6ben. 1448-ban a Moszkv6b6l el-
frzdtt lzidor felbukkant Konstantindpolyban. Az egyhdztiirt6n6sz Kartasev
nyom6n gondoljuk: az orosz piispdkdk 6s a nagyfejedelem att6l val6 fdlel-
miikben, hogy Izidor vissza fog tdrni, sietve megv6lasztott6k Ion rjazanyi
ptisptiktit metropolitdnak. Ujabb fordulatra engedett kiivetkeztetni, hogy
1449-ben Konsztantinosz Palaiologosz lett az ij csdszdr, aki felbontotta az
uni6t. Nem tartott azonban sok6ig ez az flllapot sem, mert Konstantin6poly
v6gveszdlybe kertil6sekor a csdsz6r ismdt a Nyugat segftsdgd6rt folyamodott.

,,Kijev 6s az eg6sz Rusz metropolit6ja" kvdzi-pdtriilrkai jogokkal rendel-
kezett, szabad keze volt a piispiiktik kinevezdsdben. A ptispdkvdlaszt6s gya-
korlata Novgorodban a 12. szdzadban alakult ki, 6s csak felszentel6sre, j6-
vi4hagy6s cdlj6b6l kellett a metropoliti{hoz mennie, ahol a szertartds sordn a
tiibbi piisptik is elismefte az rij f6pap ptispdki jogait. Az €szaY,keleti Rusz
teriiletdn a ptisptikv6laszt6s gyakorlata Theognoszt metropolita mfkiiddse
idej6n ktivetkezett be. Cerem6ni6jdr6l csak a 15. szazad elej6r6l maradt fenn
adatunk, 1423-b6l szdrmazik az Usztav kako dosztoit vibraty episzkopa
(Rendelkez6s arr6l, hogyan kell a piispiiktit megv6lasztani). Eszerint a met-
ropolita hfvta tjssze a piispiikdket erre az alkalomra, de nem volt sztiks6g az
dsszes hivatalban l6v6 piisptik jelenl6tdre, elegend6 volt 3-5 f6pap is. Elen-
gedhetetlen volt viszont a vildgi hatalom j6v6hagy6sa. A vildgi hatalom r6sz-
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v6tele, belesz6l6sa az egyhdz tigyeibe bizilnci gyakorlatra megy vissza, ami
a mos_zkvai fejedelemnek igen kedvez6 pozici6t biztosftott. ALban, hogy a
Tver-Moszkva pdrharc az ut6bbi javflra d6lt el, az ortodox egyh6znik is
fgllo^r szerep jutott, mivel az lszakra kiilt6z6 metropolit6k'igen hamar
(1320-as 6vekben) a moszkvai fejedelmek mellett k6telizt6k el iragukat.

A 14. szdzad az egyhdz szabadsdgdnak jegydben telt el olyan szempont-
b6l is, hogy n6tt az rij_o1ngn alapitott kolost-orok sz6ma. A 14.'sz6zad kdzepe
tdjdn alapitotta a k6s6bb Radonyezsi szent szergej (1314?-1392) n€ven tiiz-
telt szerzetes a Moszkva kdzeli Radonyezsben (ma: zagorszkj a szenth6-
romsidg-kolostort (Troice-Szergijevszkaja Lavra), amely hlmarosan az orosz
_ortodox egyhdz ktizpontja lett, 6s ma is az. 1344-46 kdriil alapftottidk a
korszak m6sik kiemelked6 egyhazi int6zm6ny6t, az Andronyikoi-kolostort
is. 1365-b6l szdrmazik a moszkvai Kreml ciudov-kolostori 6s az Arhan-
gelszkij-kolostor 1362-b6l a szerpuhov-kolostor. A 14. szilzadi legjelent6-
sebb kolostoralapitdsok Radonyezs szellem6ben t<irt6ntek, amelyberis zergej
tanftvdnyai mfikiidtek ktizre. igy sziiletett a kiizponti r6szeken i.futil sretie-
zett-kolostorok tipikus p6lddja, a Kirilto-Belozerszkij-kolostor 1397-ben,
amely a moszkvai fejedelemsdg peremvid6k6n jdtt l6tie - egyszerre k6pvi-
selve az egyhaz 6s a nagyfejedelem terjeszked6ii programj6t. szergej m6sik
tanitvflnya, Pauel pedig az obnora foly6 menten alapr,totta a keidb r6la
elnevezett Pavlo-obnorszkij-l<olostort. Az alapftdsok ii tanrisftjdk, hogy az
ortodox egyhdz bazilita szerzeteseinek mozg6sszabads6ga nigyobb-iolt,
mint a nyugati szerzetesrendek tagjai6. Elhagyhattdk a moiostoi-aver egye-
nileg, aki4r csoportosan. Egydnileg elvonulva a remetedlet fel6 forduitak,
csoportosan pedig rendszerint rij kolostort alap(tottak. Minden kolostor ren-
delkezett reguli{val, de az azonos renden beliii szr{mos elt6r6ssel. Ebb6l szii-
letett a ktizmondds: ,,Idegen kolostorba nem l6phetsz saj6t regul6val!" A ko-
lostorok_ a fejedelmek 6szaki, dszakkeleti irinyf expanzii tdrekvdseiben
partnerek voltak, amennyiben terftettek, 6s ij ad6z6kai adtak a nagyfejede-
lemnek. A 14. szdzad mdsodik fel6nek kiemelkedd egyhilzi rr"riStyireg"
volt Permi szent Isndn (1375-1396), aki a ztirj6nek ktiztitt t€ritett,usztyu-g-
9g el az urillig terjedd vid6ken tiibb kolostort alapftott. A 15. szilzalbin
Moszkva kiirnydk6n is gyarapodott a kolostorok sz6ma. A d6lre 6s ddlkeletre
n6z6knek azonban nemcsak valldsi funkci6juk volt: vddelmi feladatokat is
elldttak. Vastag falaik befogadtdk a betdr6 tatdrok el6l menekiildket, illetve
jelezni tudt6k a t6mad6k kiizeledtdt. A f6v6ros kiiriil szabdlyos vddelmi gyfi-
S :ptitt' l6sd-a Danyilgtlszkii-, Novogyevicsii-, Donszkoj-, Novotzpottznii-
6s szimonov-kolostort! vddelmi funkci6jukat a hely kiv6iaszt6sa is'mutatja:
mindegyik foly6part melletti magaslaton helyezkedett el.

A 15. szdzad els6 feldben a Rusz egyhilza szempontjdb6l legfontosabb
esem6ny az autokefalitds gyakodati megval6sit6sa volt.-A bizanci biroda-
loTPg atdrdkfenyegetettsdg miatt a Nyugattal val6 kiegyezls, az egyhLzi
uni6 hivei kerekedtek feliil. E tiirekv6seki konstantindpotyi patriaiia al6
tlrtoz6 egyhdzi hierarchidt is erre k6sztett6k. A m6r emirteit gtirtig Izidor,
akit 1436-ban neveztek ki metropolit6vd, Moszkvilba €rkez€se ut6n azonnal
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ritnak indult lt6li6ba. Nem egymaga ment, hanem orosz piispdkiik kfs6ret6-
ben, akik kdail az egyik (a neve sajnos ismeretlen) lefrta utazdsukat Moszk-
v6b6l Novgorodon, Rig6n, Ltibecken 6s N6metorsz6gon 6t [t6li6ba. Izidor
alilirta az uni6t, amivel azonban a kfsdret6ben l6v6 piisptiktik ktiziil nem
mindenki 6rtett egyet. A metropolita fgy t6rt vissza Moszkv6ba, mint IV.
Jen6 p6pa 6ltal kinevezett kardin6lis 6s az uni6 megval6sft6sdt el6mozdft6
pdpai legdtus. Az uni6 fogadtatdsdra jellemz6, hogy amint Izidor a nagyfe-
jedelem 6s a piisptiktik el6tt kifejtette gondolatait, riigttin bdrtiinbe csuktdk.
Szerencsdjdre m6g ugyanebben az €vben megsztikiitt, 6s visszatdrt Itdli6ba.
Vitatott, hogy l44l-l448kdzdtt a Litv6ni6hoztartozi keleti szl6v r6szeken
6rv6nyt tudott-e szerezni metropolitai jogainak. Adat nincs 16, de valami
okb6l a Rusz piispdkei 1448-ig v6rtak, 6s a metropolita sz6ke betriltetlen
maradt. A vdrakozdsnak lehet puszti4n politikai oka is: II. Vaszilij nagyfeje-
delem ekkorra tudta ellenfeleit Moszkv6b6l elt6volitani. A zsinat 1448 de-
cemberdben a Rusz piispdkeib6l 6llt, akik Iont, Rjazany piisptik6t vdlasztot-
tdk meg ,,Kijev €s az egflsz Rusz metropolitdjdvil". Hasonl6an zajlott le
a kdvetkez6 vdlasztds 1461-ben, m6g ugyanannak a Vaszilijnak idejdn - a
nagyfejedelem 6s a piisp6ki kar egyetdrt6sdvel. Az egyhdzfi cime a rdgi,
a vdlaszt6s jelens6ge 6j, politikai ktivetkezm6nyei pedig III. Iv6n kordra
6rtek be. Mindenesetre az autokefalit6s kritdriumainak a Rusz egyhdza mdr
ekkor is megfelelt. A 15. szdzad kdzepdre az autokefalitds mdr befejezett
tdny, m6gsem nevezte magdt a pravoszl6v egyhdz feje pdtridrkdnak, hanem
megmaradt a metropolita cfmndl.

AZ OROSZ,,RENESZANSZ'

A 14. szdaadban 6s a 15. szdzad els6 feldben a kolostorokban mfikdd6 szer-
zetesek tev6kenys6ge nyom6n fellendiilt a hagyomdnyok gyrijtdse, a r6gi
tdrt6neti feljegyz6sek mdsoldsa-folytat6sa, a legend6k, a liturgikus irodalom
tisszegyfijtdse. Mindezt nemcsak a legnevesebb szem6lyek vflgeztdk, hanem
a nagysz6mf kolostor szerzetesei. 1355 6s 1450 ktiztitt 150 fj kolostor 16-
tesit6s6vel lehet szdmolni. Sok templom is 6piilt, illetve bdvillt, r6szben a
fejedelmi udvarokban, r6szben a kolostorokban. A templomok dfszft6se pe-
dig a fal- 6s ikonfestdszetnek adott rij lendiiletet. Mdrs6keltebb iitemben, de
vil6gi €pftkezdsekkel is gyarapodott az lszaki Rusz.

E val6ban jelentds kultur6lis fellendiil6s nyomi4n egyes kutat6k prerene-
szdnszr6l, illetve a 15. szazadban reneszdnszrdl besz6lnek, a nyugat-eur6pai
fejl6d6st mint6z6 sdm6t kdvetve. Reneszdnszr6l azonban csak a sz6 legszo-
rosabb 6rtelm6ben (,,rijjdsziiletis") besz6lhetiink, de leginkdbb a ,,kultur6lis
fellendiilds" jelent6sben haszn6lhatjuk. A reneszdnsz fogalmat val6j6ban
csak olyan tartalommal alkalmazhatjuk, ahogy pl. Bizdnc eset6ben is szok6s,
hiszen a birodalom fenndlldsa sordn ttibb reneszdnszot, azaz felfeld fvel6
fejl6d6si szakaszt is megdrt. Ldnyegdben a 14. szazadiBizdncba vezetnek a
Ruszban tapasztalhat6 fellendiil6s nyomai is. Bizi4ncban a 14. szdzadban
bontakozott ki egyh6zi berkekb6l kiindulva az :6n. hdsziikhazmr.rs vagy h6-
sziikhaszta felfogds. A h6sziikhazmus a gtirdg ,,h6sztikha" sz6b6l szfirmazik,
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eredeti jelentdse,,nyugalom, mozdulatlansdg, elvonts dg" . A bizdnci Grd go -
riosz Palamasz (1297-1360) nevdhez ffrz6d\k e valldsi misztikus-aszketikus
tan kidolgozdsa, amelyet a valldsi 6let megrijftds6nak szdnd€ka inspirdlt.
A nyomdban kibontakoz6 bizdnci hitvit6k tulajdonkdppen az aszketikus-
misztikus 6s a skolasztikus-racion6lis gondolkodds tisszecsap6sdt jelentett6k.
Biz6ncban a h6sziikhazmus a politikai €lethez is kapcsol6dott: hfv6iil sze-
g6dtitt a 14. szdzad kiizepdn loanndsz Kantakuzdnosz csilszftr (1347-1376)
6s Philotheosz pdtrrdrka is. Az 6ltaluk kdpviselt politikai gondolkod6s a
Nyugattal v al6 egy ezked6st elutasftotta.

A Bizdncban feliilkereked6 politikai, vall6si, kulturdlis h6sztikhazmus a
pdtrifuka 6ltal kinevezett gtirtig f6papokon, az Athosz hegydt megj6rt szer-
zeteseken 6s a Balk6nr6l 6szakra menektil6 egyhdziakon keresztiil talfilta
meg a Ruszba vezetf utat. A Rusz teriiletdn Theognoszt 6s Alekszej metro-
polita idej6n kezdett terjedni, fontos szerepetj6tszott a kolostoralapftdsokban
6s a kolostorok feladatainak 1rtelmezdsdben. A Ruszban a h6sziikhazmus
recepci6ja dtjnt6 m6don praktikus 6s nem teologikus volt; Gregoriosz Pala-
masz teologikus-misztikus gondolatai felold6dtak a pravoszl6v dogmarend-
szerben. A misztikum fel6 fordul6 individui4lis vall6soss6g eredmdnyezte a
kolostori 6let fel6rt6kel6dds6t, 6s inspir6lta a kolostoralapit6sokat. A d6lszl6v
teriiletekr6l a Ruszba keriilt egyhdziak tev6kenys6ge nyom6n (pl. a bolg6r
Grigorij Camblak, a szerb Pahomij Logofet) szok6s egy ,,mdsodik ddlszldv
hatdsr6l" besz6lni, els6sorban az irodalom teri.ilet6n. Ellenv6lem6ny is meg-
fogalmaz6dott, mondv6n, csup6n n6h6ny szem6lyre korldtozhat6 a balk6ni
befoly6s, tevdkenys6giik nem fejtett ki akkora hatdst, hogy indokolt lenne
felt6telezni e mdsodik ddlszl6v hatds l6tezds6t. A h6sziikhaszta tanokat
egy6bk6nt nemcsak a Balkdnr6l menekiil6 bolgdr 6s szerb szfirmazdsi egy-
h6lziak kiizvetitettdk, hanem az orosz szerzetesek ktjztil is sokan megfordul-
tak Bizdncban 6s Athoszhegyln is, ahol kijzvetlen kapcsolatba keri.iltek az
rij ndzetekkel. Megfordult Athosz hegy6n pl. Radonyezsi Szent Szergej,
Bdlcs (Premudrij) Jepifanyij, valamint Nyil Szorszkij is. Az aszketizmust
propag6l6 hdsziikhazmushoz a Rusz tertilet6n az eretnekekkel szembeni kiiz-
delem is ti{rsult.

A h6sziikhazmus mint irodalmi-retorikai ir{nyzat Btilcs Jepifanyij mun-
kdiban volt jelen: 6 irta meg a Radonyezsi Szent Szergej 6s Permi Szent
Istvdn 6let€r6l sz6l6legenddkat, azonkfviil szdmos prddik6ci6ja maradt fenn.
Jepifanyij munk6in a h6sziikhazmus nyom6n megjelend irodalmi stflus, az
ld.n. sz6ftzds is kimutathat6.Ezt az 6kessz6l6 stflust folytatta a szerb Pahomij
Logofet, aki 6tdolgozta Radonyezsi Szent Szergej legend6jdt. A14. szdzad-
t6l az egyhilz a kijevi hagyomdnyok 6pol6s6val a vil6gi hatalom szdmdra a
,,keresztdnys6g v6d6b6sty6ja" ideol6gi6t is megteremtette. Ennek jegy6ben
fr6dtak legenddk nem kanonizfiltvil gi szem6lyekr6l is, mint pl. Alekszandr
Nyevszkijrdl, Dmitrij Donszkojr6l. A kereszt6nys6g v6ddb6sty6ja, a pog6-
nyok elleni h6roszi kiizdelem szeml6letm6dja mellett legendabeli alakjukban
az ortodox egyhdz,,latin"-elleness6ge is kifejez6dtttt. A tat6rokkal szemben
tanfsitott politikai lojalitds pedig - mint kereszt6ny fejedelemhez m6ltatlan
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magatartds - h6tt6rbe szorult. A kijevi ,,aranykor" hagyomdnyainak 6pol6sa
a vildgi irodalom mdfajaiban szintdn jelentkezett. Mindenekeldtt az 6vk6nyv-
fr6s minden kor6bbin6l nagyobb produktivit6sa figyelhet6 meg. Osszegyfij-
tittt6k 6s m6solt6k a megmaradt rdgi sztivegeket, 6s rijakkal egdszftett6k ki
6ket. Az els6 ilyen k6dex 1377-ben k6sziilt. A hagyomdnyok propag6l6sa 6s
a hagyom6nynak a jelenhez kapcsol6sa volt a fejedelmi udvarok 6vkiinyv-
fr6inak feladata. A metropolita udvar6ban szintdn foglalkoztak ttirtdnetirds-
sal. Az udvari tdrtdnetirds az adott fejedelmi 69 uralkod6sdnak jogszerfisdg6t
is al6 akarta tdmasztani, fgy szi.ilettek a fiktfv geneal6gidk. A tveri fejedel-
mek dseinek dics6rete olvashat6 a Tverben keletkezett Rodoszlavec €s Sztye-
pennaja Knyiga (mindkett6 geneal6gi6t, szdrmazdsi rendet jelent) c. mun-
k6kban, ahol a tveri fejedelmek dics6 szdrmazdsdt fejtette ki a szdrmazilsi
rend 6ssze6llit6ja.

A ttirt6netfrds kiemelten foglalkozik a tat6rok elleni heroikus kiizdelem-
mel. Nem csoda, ha az els6 komolyabb sikernek, az 1380-as kulikovdi csa-
t6nak szdmos megdrtikit6s6vel tal6lkozunk. igy pl. az Elbeszdlds a Mamaj
elleni csatdr6l vagy a Dmitrij Donszkojr6l sz6l6 pr6zai szdvegekkel. verses
form6ba iintdtt6k ugyanebben a tdm6ban a zadonscsina cimet visel6 mun-
kdt. Ez ut6bbi azzal vonta magdra .a figyelmet, hogy szdmos p6rhuzam ta-
ldlhat6 benne a kor6bbinak tartott Enek lgor ha&ir6l c. tdrtdneti elbesz6l6s-
sel. A k6t mfi t€mdja ktiziis: az orosz fejedelmek h6si kiizdelme a sztyepp
pog6nyaival. A hasonl6s6g lehet v6letlen vagy a kciriilmdnyekb6l ad6d6.
A szr4nd6kos uti4nz6s lehet6s6g6t, nevezetesen, hogy az lgor-dnek kdsziilt
volna a hdonscsina nyom6n, mdg nem vetette el a kutatds. A 15. szilzadban
a helyi tdrt6netfr6s (Tver, Novgorod, Pszkov) mfihelyei mindinkdbb h6tt6rbe
szorultak Moszkv6val szemben. Moszkva dvktinyvfr6i az tissz(nagy)orosz
6rdekeket hangsfilyoztdk, 6s a helyi 6rdekl6ddsn6l sz6lesebb horizonttal is
rendelkeztek. A Moszkvai Rusz teriilet6n nemcsak helyi esem6nyeket elbe-
sz6l6 6vkdnyvek, hanem bizanci mintdra vil6gtiirtdnetet bemutat6 :frn. Kro-
nografok is k6sziiltek. Tdbb mint drdekes a Pahomij Logofet tolla al6l kike-
riilt Kronogr6f, amelyben a d6lszl6v Szent Szdva-Iegenddn kivld.l a magyar
szent Ldszl6-hagyomdny egyes motivumai is kimutathat6k. D6lszl6v csator-
n6n keresztiil jutott el a Ruszba a Nagy Sdndor-regdny 6s a Tr6ja-hagyo-
mdny is.

Az flpit€szet teriilet6n szint6n nagy fellendiil6st tapasztalunk. A vil6gi
6pitkez6sek szerdnyebbek voltak, a boj6ri-fejedelmi palotdk val6szfnfrlegf6-
b6l 6piiltek, ugyanrigy, mint a kor6bbi telepiildser6dftm6nyek is. Az Il47-
ben el6szdr emlftett Moszkva jelentdktelen telepiilds volt, csakrigy, mint az
eldszijr 1209-ben felbukkan6 Tver. Moszkva kiiltinblzltt a Kijevi Rusz
mindk6t €pitdszeti alaptfpusdt6l: nem volt sem Ljubecs tfpusri fejedelmi ud-
var, sem a kijevi vdr-vdros kombin6ci6, hanem a bogoljubov6i ,,er6dftett
palota" tfpus6t fejlesztette tov6bb. A 14. szdzad m6sodik feldben ink6bb a
Kljazma-parti vlagyimina eml6keztetett, amennyibe! a fejedelem udvara 6s
a metropolita sz6khelye egymds ktizel6ben voltak. irott forrdsok alapjdn a
legrdgibb fejedelmi udvar (Jurij Danyilovics idej6n) f6b6l 6piilt, €s a mai
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Kreml d6li r6sz6ben volt, k6t ugyancsak fdb6l 6ptilt templommal egyiitt.
A k6t templom k6zil az egyiket Keresztel6 Szent J6nos (Ioann Kresztyi-
tyel), a m6sikat a Megvdlt6 (Szpasz) tisztelet6re szentelt6k. Moszkva er6di-
tese Dmitrij Donszkoj idej6n kezd6diitt, de az I360-as 6vekben emelt feh6r
k6fal 1382-ben tat6r pusztftdsnak esett 6ldozatul, csakrigy, mint a kor6bbi
fijlds6nc-ctildp er6ditm6ny. A fadpftmdnyek (mint pl. a fejedelmi palota 6s
a templomok) kdnnyen lettek triz martal6kdv6. Ez lehetett az oka, hogy a
kincstdrat a k6bdl fpitett templomban helyezt6k el. Az elsd k6templom, a
M6ria Mennybevitele (Uszpenszkij)-szdkesegyhaz Iv6n Kalita idej6n dpiilt
(132611327). A 14. szdzad sordn (1329, 1334, 1340) dpUltek a mai Kreml
k6templomai kiiziil a Blagovescsenszkij (Angyali iidvtizlet)- 6s az Arhan-
gelszkij (Mih6ly arkangyal)-sz6kesegyh6z, ez ut6bbi a moszkvai nagyfeje-
delmek temetkez6hely6v6 lett. E templomok nem maradtak fenn, a ma is-
mert hasonl6 nevfi templomok III. Ivdn idejdn 6s a 16. szdzadban 6piiltek a
rdgiek 6t-, illetve rijj66pftds6vel.

A Moszkva kiirny6k6n emelt templomok a kordbbi hagyom6nyokhoz
nyriltak vissza, de rij vondsokkal is gyarapodtak. Az egyik tfpust a Szenth6-
roms6g-kol ostor Szenthdromsdg-temploma k€pviseli, amelyet 1422-ben 6pi-
tettek Radonyezsi Szent Szergej szentt6 avatdsdnak tisztelet6re. Ez egy ke-
resztkupol6s templomtfpus, amelynek az egyk oldaldhoz csatlakoz6 apszis f6l-
kdrivei miatt a szerkezet eg1sze aszimmetrikuss6 vdlik. A kiils6 aszimmetri6t
a homlokzatot lezdr6 ivek (Iizdndk) teszik hangsflyossfl. Az aszimmetria
viszont nagyobb bels6 teret eredmdnyezett, 6s az apszist elvdlaszt6 ikonosz-
tdzra jobb r6l6tdst biztositott. A Szenth6roms6g-templom ikonjait Andrej
Rubljov 6s Danyiil Csornij festette n6h6ny 6vvel k6s6bb,1425-27 tdjdn. A
m6sik templomtfpust az Andronyikov-kolostor M e gv dlt6 (Szpasz)+ e mploma
kdpviseli. A szerkezet hasonl6, de a kupol6t a jobb srilydtvitel 6rdek6ben
kiemeltdk, a kupola alatti dobot megmagasftottdk. Az alacsonyabb oldalfal
6s a megemelt kupola kdzti teret dtl6s boltozatokkal (kolcosnyik) kdtdttdk
tissze. Ezdltal a templom iinnepdlyes ktilsdt kapott - ez6ft nevezik arisztok-
ratikus vagy heroikus stflusnak -, de a bels6 tdr l6nyegesen kisebb lett.

A kolostorokban nemcsak templomok dpiiltek, hanem egy6b c€lir 6pitm6-
nyekkel szoros egys6get alkot6 rendszerek alakultak ki. A rendszerint kiiz6-
pen 6116 szdkesegyh6z mellett a trapeznaja (refekt6rium) volt a legfontosabb
r€sze a kolostornak. A trapeznaja annyiban kUltinbdziitt a nyugati refekt6riu-
mokt6l, hogy nemcsak 6tkez6s c1ljdt szolg6lta, hanem az 1lelmiszerk6szle-
tek t6rol6s6t is itt oldott6k meg. Rendszerint kdtszintes 6pftm6ny volt, ahol
az als6 szinten 6tkeztek a szerzetesek, a fels6 szinten volt a k6polna, de
legaldbb egy oltdr a ktiztis imihoz. A trapeznaja a ktizponti fekvdsfi sz6kes-
egyhdz ktizel6ben kapott helyet, att6l 6szakra, nyugatra vagy ak6r d6lre is
lehetett, csak keletre nem. Ennek egyszerfi magyardzata van: beldpds el6tt
kelet fel6 fordulva kellett imdt mondani fgy, hogy a szdkesegyh6znak sem
lehetett h6tat fordftani. A kolostor teriiletdn kiiltin 6piilet a harangtorony, de
igazdn csak a 16-17. sz6zadt6l v6lt n6lkiiliizhetetlenn6. Mivel a kolostorok-
nak v6delmi funkci6juk is volt, vastag falakkal vettdk 6ket kdriil. Sajdtos
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Andrej Rubljov:
Szenth6romsdg

jelens6g, hogy a kapu feletti toronyban k6poln6t helyeztek el, ez volt az 6n.
kaputemplom.

Az 6pitkez6sek nyomdn a fal- 6s ikonfest6szet szint6n ttibb neves pro-
dukci6t hagyott maga ut6n. Ekkor 6lt 6s mfkodiitt a legnevesebb orosz i[on-
fest6, Andrej Rubljov (1360170 - r427t30), aki kort6rsa volr a Novgorodban
is dolgoz6 Feofan Greknek 6s Danyiil csomijnek. A 14-15. szlnid rijdon-
s6ga, hogy m6r ismerjiik n6h6ny ikon- 6s fresk6k6szft6 nevdt, de 6letritjukr6l
m6g mindig nagyon keveset tudunk. Rubljov a radonyezsi Szenth6roms6g-
kolostor szerzetese volt, 6letkor6t tekintve ak6r szemdlyesen is tal6lkozhatolt
az alapit6 szenttel, de eszm6ivel mindenk6ppen, hiszen Szent szergej szent-
h6roms6g-ktizpontd gondolkod6sa m6sutt is jelen volt. Bizony6ra Rubljov
tdmavdlasztidsdban is szerepe volt e hat6snak. Rubljov tiibb helyen dolgozott:
sz6mos bizonyosan vagy csak v6lhet6en a keze nyomdn ldtrejiitt alkot6st
ismertink. Legnevezetesebb a szenthdromsdg-ikon (Troica), amelyet 1411-
ben festett, 6s abban a fatemplomban helyeztdk el, amelyet Radonyezsi szent
szergej sfrja fdl6 dpftettek. Inn6t keriilt dt k6s6bb az r422-ben k6b6l 6piilt
szdkesegyhdzba. At€mavdl,asztas aktualis 6s szemdlyre is sz6l6; l6nyeg6ben
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a radonyezsi szent valldserkijlcsi n6zeteinek megjelenft6se. Rubljov aTroica
megalkotdsakor a Palaiologosz-kor bizdnci mint6it vette alapul. A Szenth6-
roms6g n6pszerfi t6ma volt: sokan megfestettdk, Rubljov m6gis eredetit al-
kotott. Szakftott a hagyom6nnyal, ugyanis nem akart mindent belesfirfteni
a kompozfci6ba. Az Abrahdm 6s Sdra+drtdnet csakjelz6sszerfien van meg a
h6tt6rben, kidolgozdsdra nem is ttjrekedett. A k6p centrum6ban a Szenthdrom-
s6got szimbolizill6 hiirom angyal 6s az Eucharisztia 6ll. A kompozfci6 tov6bbi
egyedis6g6t a ktjrszimb6lum 6s a f6ny-ragyog6s megjelenitdse adja. Rubljov
nem rajzolt 6les kontrirokat, a foltszerfien feltett k6k szfnek az angyalala-
koknak szokatlan ktinnyeds6get adnak. A festd zsenialit6sa abban mutatko-
zik meg igazdn, hogy a k6non adta szigoni szab6lyokon beliil is egyedi
megold6st tudott tal6lni. Rubljov Troicdjdnak tiibb ut6nzata, k6pidja is ke-
letkezett; m6gis ktinnyen felismerhet6 6s megkiildnbiiztethet6 az eredeti.

Andrej Rubljov a 14-15. szdzad ikonfestdszet6nek a csrics6t jelenti, rajta
6s a m6g ismert ndh6ny mesteren kiviil sz6mos n6vtelen alkot6 is mfikijdtitt.
T6liik szdrmazik az ikonok 6s fresk6k ttibbs6ge, a saj6tos moszkvai stflus
kialakul6sa. Gyakoriak a legn6pszerfibb szentek legenddir6l k6sziilt ikonok,
ahol a ktiz6piitt elhelyezked6 eg6szalakos szent 6brdzol6sdt kisebb k6pek
sora veszi kdriil, megelevenitve a szent legend6jdnak legismertebb mozza-
natait. A kijevi korszak legndpszerdbb figur6i, Borisz 6s Gleb mellett elter-
jedt Szent Gyiirgy kultusza. Gyakran flbrdzoltdk azonban a meger6stidbtt
Moszkvai Rusz frissen kanonizdlt szentjeit is, akiknek alakja szorosabban
kiit6dittt a jelen vildgi uraihoz.

123



A MOdZKMI
OPO6ZOP6ZAG



3. FEJEZET

A ,,hcs6zfi" 16. Ezdzad

A Braudel nyomdn ,,hosszfnak" elkeresztelt 16. szdzad val6jdban h6rom
szdzadot tilel 6t, 1450-t6l 1640-ig, teh6t majd kltszdz 6vig tart. E nagyon
hosszri szdzad kdts6gteleniil Eur6pa szdzada. A kcizdpkor mdsf€l szdz €ven
5t tart6 mdly v6ls6gdb6l, amely a ndpess6g k6zel harmad6nak pusztulds6t
hozta, mint egy Miinchhausen b6r6, kirdntotta magdt,6s a vil6g fejl6d6s6nek
motorjdv6 v6lt. Kialakul a modern gazdasdgi vil6grendszer els6 felvon6sa-
k6nt 6rtdkelhet6 munkamegoszt6s Eur6pa egyes r6gi6i kdziitt, dr6mai m6don
elm6lyitve az Eur6pa,,boldogabb" nyugati 6s ,,szeg6nyebb" keleti fele k6-
zdtti fejl6d6sbeli eltdrdst. Mintegy meghosszabbftva tinmagdt, az 6reg kon-
tinens felfedezi, magdhoz csatolja 6s kirabolja az lJjvililgot. Az ebbdl 6s a
gazdasdgi srilypontjr{nak az atlanti kereskedelemre val6 6thelyez1sdb6l ext-
raprofitra szert tev6 dszaknyugati ,,centrum" keresked6 6s iparos polg6rs6ga
e hosszri iddszakban indftja meg lassri tdrsadalmi forradalm6t, oszt6lly6kez-
di szervezni magdt, hogy a ktjvetkez6 ttjrtdnelmi peri6dusban, az djkorban
v6g6rvdnyesen leszi{moljon a feudalizmussal. A min6s6gi villtozds, a dtint6
fordulat majd csak 1800 ut6n ktjvetkezik el, addig a feuddlis rend hosszri
ut6vddharcokra rendezkedik be. Ennek az fitmeneti 6llapotnak, a r6gi 6s az
fj er6k kdztitti ktizdelem sziilte re6lkompromisszumnak termdke az abszo-
lutizmus, amely szintdn e ,,hosszti" szilzad talilmdnya. A szdzad6, amelyet
a t6rt6netfr6i kdzmegegyezls mlltdn helyez el a ,,kora djkorban", 6s v6laszt-
ja el a ,,kiiz6pkort6l". Mert ne feledjiik: Leonardo 6s Michelangelo, Luther
6s K6lvin, Morus 6s Machiavelli, Kepler 6s Galilei, Shakespeare 6s Cervan-
tes kora ez.

Gazdasdg 6s tdrsadalom
A ,,hosszri" 16. szdzadban orosz fiilddn nem sziilettek Raffaell6k. M6g a
szdzad sem volt olyan hosszf, mint nyugatra: az orosz ttirt6nelemben a IIL
Ivi4n uralkod6sdnak kezdete (1462) 6s az els6 Romanov tr6nra ldpdse (1613)
kiizdtti iddszak k6pez egy egys6ges korszakot. A ktizdpkor v1gdr6l, az fjkor
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kezdet6r6l 6s az orosz kapitalizmus valamin6 el6tiirtdnetdr6l pedig egyene-
sen k6ptelens6g lenne ekkor beszdlni. Es m6gis: e szdzad kulcsfontoss6gti
az orosz tiirt6nelemben - m6g ha mer6ben elt6r6 okokb6l is.

Ecu,q,rlert Es nor.pnRlzl uszoNYoK
A 13. szdzad v6gi moszkvai tiirpefejedelems6gb6l kiniiv6 Moszkvai Nagy-
fejedelemsdg a 15. szgzad kiizep6n 430 ezer, az 1530-as dvekben m6r majd-
nem hdrommilli6 kmz-en teriil el, s a 16. szdzad m6sodik fel6nek Moszkvai
C6rs6ga m6g megkdtszerezi tinmag6t. Ez a teriilet l6nyeg6ben az egykori
Kijevi Rusz dszakkeleti rdsze, amelyet a moszkvai nagyfejedelmek a 16.
szdzadban keleti, d6lkeleti ir6nyban jelent6sen kiterjesztettek. Az Eszakke-
let-Oroszorszdgot egyesit6 orosz 6llam d6li hat6rai azonban mdg a 16. sz6-
zadban is Moszkv6t6l kevesebb mint szdz kilom6terre hriz6dtak, tehdt ez a
hirtelen megn6tt 6ri6si birodalom a vil6g egyik legdszakibb orszdga volt.

Moszkva mint a nagyfejedelems6g egyik legd6libb pontja az flszaki sz6'
less6g 55'-a felett helyezkedik el, teh6t 6szakabbra fekszik, mint, mondjuk,
London vagy bi4rmely amerikai viiros. Eghajlata sz6ls6s6gesen kontinent6lis,
tal6n, ha 150 olyan nap van egy 6vben, amikor nem fagy, az fitlagos h6mdr-
s6klet janudrban -10"C, jriliusban pedig 18'C kdriili. A Kelet-eur6pai-siks6g
ezen nyrilvdnya az egybefiigg6 vegyes erd6 birodalma, ftildje,a mfivel6s
szempontj6b6l messze nem a legide6lisabb, agyagos homoktalaj. Eszakabbra,
atajgdbanazidljdrds enn6l is zordabb, mdgaz es6 is azokban ah6napokban
esik szinte v6get nem 6r6en, amikor az h6tr6ltatja a fijldmfiveldket, amikor
pedig 6get6en nagy sziiks6g lenne a csapad6kra, akkor szdrazsdg fenyeget.
Persze voltak a sz6nt6s-vet6s sz6m6ra igen kedvez6 t6rs6gek, mint pl. a
ldsszerfi talajjal borftott Vlagyimiri-h6tsdg, de ez szinte az egyediili iid(t6
kivdtelnek sz6mitott, hiszen a vastag csernozjom talajri sztyeppvid6k birtok-
bavdtele igazdb6l csak a ktivetkez6 szdzadban veszi kezdet6t'

Nem trilzott teh6t a 19. szdzadi nagy orosz tijrt6n6sz, Szergei Szoloviov,
amikor azt irta, hogy a term6szet Nyugat-Eur6p6nak 6des-, az orosz ember-
nek azonban mostohaanyja volt. Kevesen is laktak akkoriban ezen a tdjon:
tal6n,ha hat 6s fdl milli6 ember a tdbbmilli6 ndgyzetkilom6teren. Ami per-
sze nem azt jelenti, hogy 2 f6lkm2 lett volna itt a n6psfirfis6g (b6r a Nov-
gorodi Kiizt6rsas6g teriiletdre ez mdg igaz is lenne), hiszen a mfivel6sre
alkalmas lakott teriiletek csak a birodalom kisebbik r6sz€th6l6ztdk be, s ott
is mintegy szigeteket k6peztek az erd6k kiiziitt. Nagyon 6vatos becsldssel
ezt a korabeli gazdasdgi-t6rsadalmi fejlettsdg szempontj6b6l igen fontos mu-
tat6t 4 f6lkm2-ben adhatjuk meg. Es mdg igy is nagyon alacsony ez a szdm,
hiszen 1500 kdriil az eur6pai dtlagos ndpsfirfisdg 8 f6lkmz volt, de pl. Ang-
lidban 6s Franciaorsz6gban a25 6s 27 f6lkmz-t is el6rte.

A PARASZTGAZDASAG
A lakoss6g trilnyom6 ttibbsdge falun 6lt, a n6pessdgnek legfeljebb 2-37o-6t
tett6k ki a vdroslak6k. Korszakunkban majdnem v6gig az 14 paruszti gaz-
das6gb6l rfll6 telepiil6sek jellemeztlk a vid6ket, s ezek a kis falvak is egy-
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Szdnt6s, vet6s, arat6s

mdst6l t6vol, elsz6rtan helyezkedtek el. S b6r az orosz ttirtdnelem kdsdbbi
korszakaib6l j6l ismert obscsina mfiktjd6sdre a ,,hosszri" 16. szdzadban nem
taldlunk drdemleges utal6st, az biztos, hogy a parasztok egyfajta falukijztis-
s6gben 6ltek, s az id6k sordn fokozatosan alakftottak ki az egytittmfiktjdds
szabdlyait. Kiiliintjsen a 15. szdzadban a ktiziiss6gi funkci6k meglehet6sen
kezdetlegesek lehettek, hiszen m6g nem zfirult le a keleti szl6v ndpessdg
dszakkeleti ir6nyri v6ndorldsa a Volga-Oka-hdromszijgbe, s ez6rt sok az 6j
telepiilds, a ftildb6sdg pedig nem korliltozza a paraszti gazdas6gok terjesz-
ked6s6t.

Mfiveldsre alkalmas szabad ftildteriiletek ugyanakkor nem rilltak korl6t-
lanul potenci{lis gazddik rendelkez6s6re. J6szerivel ez a korabeli orosz 6let
legsflyosabb paradoxona: ftild van b6ven, csak 6ppen erd6 borftja. Kizdr6-
lag a paraszt szorgalm6n, kitart6s6n mrilik, mennyit h6dft el bel6le. Ez a
t6ny hatdrozza meg a korabeli termelds szervezet€t 6s m6djdt is.

Az orosz t6rsadalom alapegys6ge a kb. 4-5 t6b6l 6116 kiscsal6d, amely
esetenkdnt mdg l-2 segit6t is befogadhatott. A feln6tt gyermekek - ellen-

r29



t6tben nyugati sorstdrsaikkal - viszonylag kor6n, gyakran tizendvesen meg-
h6zasodhattak, 6s rij csal6dot, ij gazdasdgot alapfthattak. El6g volt a ktjzel-
ben kiirtani 6s fel6getni az erd6t. Ez magyardzza az irtdsos-dgetdses mfve-
l6si technika 6ltal6nos elterjedtsdgdt. A k6tnyomiisos 6s f6leg a h6romnyo-
m6sos gazd{lkoddsra vajmi kev6s utal6st taldlunk a korabeli forr6sokban,
csak a 16. szdzad v6gdt6l szaporodnak meg az err6l sz6l6 hiraddsok, azza|
p6rhuzamosan, ahogy a v6ndorl6 orosz ndpess6g id6legesen beszorul a bi-
rodalom ttjrzsteriiletdre, minthogy szabad kiiltiiz6sdt korl6tozni kezdik. Sza-
bdlyos vet6sforg6 azonban m6g a ktivetkezd szinadban sem lesz jellemz6 a
mflveldsi rendszerekben.

A novgorodi ad6tjsszefr6soknak kiisztjnhet6en viszonylag pontos kdpet
alkothatunk a parasztgazdas6gokr6l. A lakoss6g 85-90Vo-6nak 7,5 hekt6r
feletti birtoka volt, a sz6nt6k L0-25Vo-a pedig ak6r 20 hektrdr feletti is lehe-
tett, dm ez ut6bbi esetben m6r legaldbb kdt csal6dot tartott el. A szdnt6teriilet
nagysdgdt v6giil is a szdnt6vet6 6s csalddja, valamint igavon6ja rijratermel6si
ig6nyei hatdroztdk meg. A kivdl6 leningr6di agrdrtdrtdn€sz, Alekszandr Sa-
piro munkat6rsaival 6rdekes kalkul6ci6t klszitett a novgorodi forrdsok
alapj6n. Az 6t f6b6l 6116 parasztcsaldd 6s a lovak sziiksdgleteit 6vi 120
pud (vagyis 1965,6 kg) rozsban hatdroztdk meg, aminek az 6ra novgorodi
p6nzben sz6molva 150 ,,p1nz" (teh6t I02 gramm eziist) volt. Ezenkfvtil
mdg hozzdvet6legesen 60 p1nzbe keriiltek a nem mezigazdas6gi jellegri
term6kek. Egy 9,5 hekt6r kiterjed6sfi gazdasig azonban, m6g ndgyszeres
termds6tlaggal sz6molva is, csak I79 pdnz kitermel6s6re volt k6pes ga-
bon6b6l, valamint Stlagosan 45 plnznyi bevdtelre sz6mfthatott az 6llatte-
ny6szt6s 6s ktiltinf6le technikai kultrir6k termesztdse r6v6n. Az igy kelet-
kezett 224 p€nz a bev6teli oldalon ugyan meghaladja a kiad6sokndl fel-
gyiilemlett 2I0 p6nzt, de akkor m€g nem sz6moltunk az 6llamnak 6s a
fdldesrirnak frzetett 64 pdnzzel. Persze, ha a sziiksdgleteket a legsziiks6-
gesebb minimum szintj6n hatilrozzak meg, rigy egy csalddnak el6g volt
165 pdnz is. Ez esetben a sziiks6gletek 6s a termds 6ppen egyensrilyban
vannak egym6ssal. A ndgyszeres maghozam azonban orosz fijldtin meg-
lehet6sen ritka jelens6g volt, dltal6nosabbnak tekinthet6 a hdromszoros
term6s6tlag, s6t gyakran csak kdtszeres hozamot biztosftott a termds - 6s
akkor a h6t6venk6nt periodikusan visszatdr6 term6ketlen 6vekr6l nem is
besz6lttink.

A puszta sz6mok alapj6n tehdt az orosz ftildnek z6ros hat6rid6n beltil el
kellett volna n6ptelenednie, ehhez kdpest a 16. szizad v6g6ig szolid n6pes-
s6ggyarapoddst kiinyvelhetett el magi4nak. A titok nyitja az erd6kben 6s vi-
zekben van, amelyek term6szeti kincseit vadmdh6szked6ssel, haldszattal, va-
dflszattal, gyfjttigetdssel az orosz paraszt egyszerfren fel6lte, igy eglszitve
ki szfkijs szdnt6fdldi produktumdt. Az ekkdnt, igen t6gan drtelmezett pa-
rasztgazdasdg tehdt alkalmasnak bizonyult a csaldd fenntartds6rai az orosz
vid6k ekkor m6g nem ismerte a modern korokban megtapasztalt m6retri
6hfns6get. A paraszt ette a rozskenyeret (6szakon a ktilest), a kilsilt, a k6-
posztalevest, sok c€kl6t 6s r1pdt, savanyf uborkdt 6s m6g tdbb halat, itta a
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mdzsdrt, de m6g ink6bb a vil6gos sdrt 6s a kvdszt, majd a 17. szazadt6l
elk6peszt6 mennyis6gri vodk6t. A lov6nak is megvolt a betev6 zabmennyis6ge,
igy hdt nem volt a vil6ggal baja. Ebben az 6rtelemben teh6t a termdszet m6gsem
brdnt olyan mostoh6n az oroszokkal, s6t tal6n az els6 sz6md felel6s azdrt,hogy
az orosz paraszt elk6nyelmesedett, nem bocs6tkozott az 6ppen sziiks6gesn6l
nagyobb kiizdelembe sz6nt6fiildje megnagyobbft6sa drdekdben, eszkcizeit, mf-
vel6si m6dszereit nem ttikdletesftette, karcol6s faek6vel tdrta 6s alig-alig tr6-
gyazta fdldjet. S tette azt az 6vnek alig tiibb mint 150 napj6n, hiszen ezen a
t6jon a veget6ci6s id6szak majdnem csak fele a nyugat-eur6painak.

Ez a parasztgazdasdg teh6t k6ptelen volt term6kfelesleg ldtrehozdsdra -
s nem is arra szervez6dtjtt. Az fitlagosan hiiromszoros hozamot biztosft6
mezdgazdasdgi rendszerek Eur6pa kordbbi korszak6ra voltak jellemz6k. A
nyugati teriileteken az 6rett feudalizmus kor6ban anlgyszeres term6s6tlag a
jellemz6, 6s az az 1500-as dvekben Angli6ban 6s Franciaorszdgban mdr a
h6tszeres szorz6t is el6ri. De a 16. szdzadbanm1g az Oroszorszdggal szom-
sz6dos Kelet-Kdz6p-Eur6p6ban is el6ri, s6t kismdrt6kben meghaladja a me-
z6gazdas6g a term6kfelesleg el6dllft6sa szempontjdb6l sorsdtjnt6 ndgyszeres
hozamot. S b6r az eur6pai rurdlis rendszerek kdzcitti kiiliinbs6geket hiba
lenne abszolutiz6lni, hiszen a gazdasdgot ezer 6ven 6t ural6 mez6gazdasdgi
termel6s rdgi6nk6nt alig kiildnbtizik, technik6ja pedig szinte nem v6ltozik,
mdgis l6nyegi kiiliinbs6get eredmdnyezett, hogy Oroszorsz6g kimaradt a Ka-
roling kori Eur6pa - a neh6zeke megjelends6ben tisszegezhetl - els6 gaz-
das6gi forradalmdb6l. A neh6zeke ugyan a 16. szdzadban itt is kezd elter-
jedni, de az irt6sos-6get6ses szisztdma tdlsrilya idejdig nem tud meghat6ro-
z6vd v6lni. R6szint a term6szeti adottsdgok, rdszint a mongol h6dftds okozta
teh6t, hogy Eszakkelet-Oroszorszdg - ellentdtben Kelet-Kdz6p-Eur6pa n6-
peivel - nem tudott a Nyugat 13. szdzadi kihfvdsdra reag6lni, s mdr ezred-
dviink kdzepdn tdbb sz6z 6ves lemaraddsban volt.

Anu- 6s PENZVTSzoNYoK
A mezfgazdasdgi termel6sben mutatkoz6, mennyisdginek tetsz6 elt6r6s
az igazdn dcint6, min6s6gi ktiltinbsdget a fiildrdsziink modern kori fejl6-
d6se szempontjdb6l meghatdroz6 jelent6s6gfr 6ru- 6s p€nzviszonyok ter6n
okozta. Az orosz fejl6d6sre az egdsztdrgyalt korszakban az'dnell6t6 gaz-
das6gnak az eur6pai kora feudalizmust meghat6roz6 dominanci6ja a jel-
lemz6, miktjzben Kelet-Ktjz6p-Eur6p6ban is viszonylag fejlett dru- 6s
p6nzviszonyok voltak mdr a l4-I5. szilzadban. A termdkfelesleg el66lli-
tdsdra k6ptelen orosz parasztgazdasdg nem tudott helyi piacokat 6s azok
kiizpontjait, vdrosokat l6trehozni. A magdba zdrk6z6 gazdasdgi rendszer
is ismeri term6szetesen a cser6t, a kereskedelmet, a v6rosokat, de 6ppen
csak tinfenntartdsa m6rt6k6ben, an6lkiil hogy azok e zdrt rendszert fel-
bomlasztan6k. Rutinszerf, norm6lis mtiktjd6se nem igdnyel - de nem is
k6pes eltartani - egy nem mez6gazdasdgr termel6sre szakosodott, speci-
6lis keresked6, iparos n6pess6get.

Ehhez kdpest Oroszorsz6gban a 1.6. szdzad ktizepdn mintegy 160 v6rost
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regisztr6ltak. Az ellentmondds azonban csak l6tsz6lagos, hiszen ezek diint6
tdbbs6ge mindenekel6tt katonai-adminisztratfv funkci6t ldtott el. Lakos-
sdguk els6sorban katona-, egyhdai, hivatalnokelemekb6l 6llt, 6s er6sen magi4n
viselte a kiirny6k mez6gazdasdgl arculati*t R6ad6sul a v6rosi n6pess6g is igen
egyenl6tlentil oszlott meg az egyes v6rosok kciziitt: amfg Moszkva lakoss6g6t
a ktilfiildi utaz6k 100 ezer f6re taks6lt6k, addig Novgorod legfeljebb, ha 20
ezer f6velbiiszk6lkedhetett ebben a szlzadban A tOUUitetepiildsn6i pedig m6g
a ndhdny ezres l6lekszdm is ritkas6gnak szdmftott. Ugyanakkor a vidroslakdk
jogilag semmiben sem kiiltinbdztek a paraszti lakossdgt6l, M orosz v6ros nem
ismerte pl. a c6heket, amint m6s vdrosi privil6giumot sem.

M6gis: ezek a vdrosok voltak a centrumai akl,zmfriparnak, a kereskede-
lemnek. Ovatosan kell azonban bdnni a tiirt6neti irodalomban kiizkedvelt
m6don citfllt reprezentatfv adatokkal. Sokszor emlegetik Novgorod pllddjdt,
ahol, mondjuk, a famegmunk6l6ssal 23 kiiltinbtjz6 mesters6g k6pvisel6i fog-
lalkoztak. El6szeretettel iddzik azt is, hogy ugyanitt csak a b6rmegmunk6-
l6ssal 1192, a ruhak6szit6ssel 706 ember foglalkozott. Ebbdl az kovetkezne,
hogy igen sok iparos meglehet6sen specializdlt munk6t vdgzett. Novgorod-
ban ez egy ideig fgy is volt, hiszen e v6ros saj6tos ttjrtdnelmi fejl6d6se
ktjvetkezt6ben - 6ppen a 16. szdzadig - kiiliin6ll6 helyet foglal el az orosz
telepiil6sek kdztitt. Az fitlagot azonban sokkal inkdbb az olyan vdrosok je-
lentik, mint Mozsajszk, Dmitrov, Szerpuhov, Kolomna, a maguk n€hdny szdz
udvardval, amelyeknek ha a fel6t teszik ki az 6llamnak ad6z6 kdzmfives- 6s
keresked6porti4k. Ezeknek a teleptil6seknek ugyanakkor m1g az is a jelleg-
zetess6giik, hogy egy-egy ipardg ardnytalanul tttbb emberrel k6pviselteti ma-
gdt. Ez pedig a k6zmriipar egyfajta tertileti munkamegosztds6ra utal, ami
annak a kovetkezm6nye, hogy kev6sb6 a bels6, mint a kiils6 piac ig6nyeinek
kiel6gft6s6re iri{nyul. M6sr6szt a val6ban komoly jelent6s6gre emelkedett
vaskitermel6s, -feldolgoz6s, 6gyi-, harangiintds, 6pit6Szet szinte kizfu6lag
6llami megrendel6sre dolgozott. A megrendelds 6ltal6ban meg is 6rizte po-
zici6it a piacra termeldssel szemben. Az ipar a faluba behatolni nem tu-
dott, a mez1gazdas6gi lakoss6g ig6nyeit legnagyobbr6szt tovdbbra is a
helyi parasztiparosok el6gftett6k ki. A v6rosi k6zmfiipar ez1rt saj6t lakos-
sdgdn kfviil els6sorban az egym6st6l tdrt6neti-ftildrajzi alapon elkiiltintil6
territori6lis egysdgek kdzotti tdvolsdgi tfpusti kereskedelem szdmdra gydr-
tott 6rut. Az tjnell6t6, natur6lis rendszerb6l krivetkezik, hogy az egy-egy
zdrt gazdasdgi egys6g funkcion6l6s6hoz n6lkiiltizhetetlen nem mez6 gazda-
s6gi foglalkozdsi ilgakat szolg6ltat6 - kereskedd, k6zmfives - falvakban kon-
centri{lja, s ezek feladata lesz az illet6 teriilet iparcikksztiks6gletdnek el66l-
lftdsa 6s forgalmaz6sa.

Amennyire nem lehet a kezdetleges piaci viszonyokat integr6l6 iinel-
l6t6 gazdas6got teljesen z6rtnak tekinteni, annyira helytelen lenne az
orosz tertileteket az eur6pai gazdasdgt6l hermetiku san elzdrtaknak l6tni.
Oroszorszdg ugyan nem kapcsol6dott a wallersteini drtelembenvett ,,gaz-
dasdgi vil6grendsz erhez" m6g,,perifdriak6nt" sem, mint Kelet-Ktiz6p-Eu-
r6pa, de kereskedelmi kapcsolatai m6gis jelent6sek voltak. A ki.ilkereske-
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delemben sokdig Novgorod6 a vezett szerep, az ottani Hanza-lerakatnak
ktisztjnhet6en. Az egykor fiiggetlen vdros6llam Moszkva 6ltali bekebelezlsdt
ktjvet6en a baltikumi v6rosok: Reval (Tallinn), Riga s els6sorban Narva
emelkedett jelent6s6gre. A 16. szdzad v1g€t6l aztdn lszakra tev6dik 6t a
Nyugattal val6 keresked6s sdlypontja az 1553-ban vdletleniil idet6ved6
angoloknak 6s az els6sorban a-t<ola-fdlszigeten 6s az Eszaki-Dvina tor-
kolat6n6l tdnyked6 hollandoknak kijsztjnhet6en, akik feldpittetik a cdrral
az fij bdzist, Arhangelszk vdrosdt.

A kereskedelmi utak itteni 6thelyez6d6sdhez hasonl6 m6dosul6st szenved
az export-import 6rudsszet6tele is. Kezdetben az orosz kivitel f6 cikke a
pr6m, a viasz 6s a m6z volt, mfg a behozatal els6sorban nemesfdmekbdl,
textflii4kb6l, s6b61, borb6l, heringb6l 6llt. A szdzad v€g&e azonban egyre
tdbb haj6gydrtdshoz sziiksdges nyersanyagot 6s kell6ket vittek ki, 6s mind
nagyobb mennyis6gben hoztak be bronzot 6s m6g sz6mos olyan anyagot,
amelyek a fe gyvergy firtdshoz sziiks 6geltettek.
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A k6ts6get kizdr6an egyre izmosod6 nyugati kereskedelemn6l a ,,hosszri"
16. szazadban m6g nagyobb jelent6s6ge volt a keleti kereskedelemnek. A ha-
gyom6nyok, a foldrajzi adottsdgok meg a politikai realit6sok is ezt dikt6lt6k.
Hosszri mriltra tekintett pl. vissza a krfmi Kaffdval val6 keresked6s. Enn6l
is fontosabb volt a volgai kereskedelmi ft, amelyet a volgai bolg6rok utdn
a 15. szdzad kdzep6t6l a Kazanyi K6nsdg ellen6rzott. A 16. sz6z{d kiizepdn,
a Kazanyi 6s az Asztrahanyi K6nsdg elfoglal6sa ut6n a teljes vizi rit moizk-
y1i {e11hat6sdg al6 keriilt. Ekkort6l vdlik Ktiz6p-Azsia s azon beltil is leg-
inkdbb Perzsia els6 sz6mri kereskedelmi partnerrd. A keleti t6rs6gb6l beho-
zott term6kek els6sorban az rin. levantei 6ruk, teh6t luxuscikkek voltak:
ffiszerek, selyem, szdnyegek, dr6gak6vek, ttimj6n. Amint a behozatal , tgy a
kivitel druiisszet6tele sem igen v6ltozott az id6k folyam6n: mindvdgig nagy
becsben maradtak Keleten az orosz pr6mek, a m6z 6s a viasz, no meg az
orosz keresked6k 6ltal ktizvetftett nyugati szijvetek.

A t6volsi4gi kereskedelemben felhalmoz6dott, kdts6gteleniil jelent6s
t6ke azonban nem tudott a termel6s 6szt6nz6je lenni, 6s nem segfiette el6
a vSllalkoz6sok kibontakozdsdt. Ezek az extrajtivedelmek ugyanis szinte
kizdr6lag a cdri kincst6rat gazdagitott6k. A nagyfejedelem a legel6kel6bb
keresked6k ktiteless6g6v6 tette a kiiltjnfdle sz6rm6k, viasz 6s i tobbi ex-
portk6pes cikk felv6sdrlilsdt 6s m€g inkrdbb ad6 form6j6ban ttirt6n6 behaj-
t6s6t, majd elad6sdt, illetve a szilmdra sziiks6ges ktilfdldi druk megv6tel6i.
Mindegyiktikre r6keriilt a sor, 6s ilyenkor saj6t iizleti iigyeiket f6lredobva,
a c6r haszn6ra ingyen dolgoztak. De ha egy6b iigyletekb6l m6gis meg-
gazdagodtak volna, :f.gy az uralkodd egyszerfi vagyonerkobz6ssalbrvosol-
ta ezt a,,bajt". A keresked6st egy6bk6nt is igen megnehezftette a kr6nikus
pdnzhifiny. oroszorsziigban ugyanis ekkor nem voli eziist- 6s aranybilny6-
szat, ez€tt a nemesf6meket kiilf6ldr6l hoztrdk be - 6m nem eleget ahhoz,
hogy az druforgalom zavartalanul mfikddjiin. A kereskedelem ei6rt jelen-
t6s mdrt6kben cserekereskedelem maradt. A plnzviszonyok fejletlens6g6-
nek m6sik fontos mutat6ja, hogy m6g a legfeudalizilltabb novgorodi ie-
riileteken is alig 6rte el a 2\vo-ot a pdnzjdrad€k a paraszti terhek k6zcirt.
Az orosz keresked6knek ugyanakkor a mostoha teim6szeti viszonyokkal
is meg kellett birk6zniuk: leginkrdbb a folydkban bizhattak, mert a tavaszi
olvad6sok 6s az 6szi 6rad6sok hosszri hdnapokra ji{rhatatlann6 tett6k a
sz6razf6ldi utakat.

Egyedtil az orosz Eszakon, a Tengermelldken volt meg az es6ry a 16.
szdzadban a hagyom6nyos gazdas6gi rend 6ttor6s6re. Az iit 616 rin. ,,fekete
f9ld9s." paraszts6g nem ismerte a magdnfcildesriri hatalmat, 6s jerent6s gaz-
das6gi szabadsdggal rendelkezett. E vid6k r6addsul rendkfviil alkalmas volt
a s6kitermel6sre, ami a korabeli orosz gazdasdgi tev6kenys6g egyik legfon-
tosabb teriiletdnek sz6mftott, hiszen az oroszok sok6ig s6beiozatalra k6ny-
szeriiltek. igy hamar kialakult a paruszti lakossrdgb6l"egy b6rmunk6t is il-
kalmaz6, vagyonos villlalkoz6rdteg. A leghatalmasabb k'iizijtttik a Sztroga-
nov csalSd volt, amely szinte iindll6 6llamot alakftott ki az akkor m6g nem
pacifik6lt szib6riai t6rs6gben. Mivel ezek a,,fekete f6ldes" parasztok j6 ad6-
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fizet6k voltak, az 6llam a '1,6. szdzad els6 feldig nemigen b6ntotta 6ket,
k6s6bb azonban csirdjdban elfojtotta ezt a bels6 er6b6l ttjrt6n6 t6kefelhal-
moz6s es6lyeit kfn6l6, saj6tos tertileti fejl6d6st.

*

Osszefoglal6an megdllapfthatjuk, hogy az orosz gazdas6gi 6let kb. az 1560-
as 6vekig stabilan felfeld fvel6 p6ly6n halad. Egyenletesen n6 a lakoss6g, a
mfivelds al6vett fdldteriilet, a legl6tvdnyosabban a v6ros6pitdsi li4zban meg-
mutatkoz6 termeldsi kedv 6s a kereskedelmi aktivit6s. A kds6bb rflszletezett,
dont6en tdrsadalmipolitikai esem6nyek azonban egy tdbb 6vtizedes hanyat-
16 peri6dust nyitnak meg. A sztiks6g lesz az, ami dj pfllydra illitja a mez6-
gazdasdgot, s ez a kdvetkez6 szdzadban m6r jelent6s el6rel6p6st eredm6-
nyez. A hdbonis pusztft6sok, dfl6sok kdvetkezt6ben drasztikusan leszfikiilt
sz6nt6tertilet 6s megfo gy atkoz6 ndpess6g intenzfvebb termeldsre sarkallj a
a megmaradtakat. Egyre sz6lesebb kiirben alkalmazzdk a vasalt ek6t,
mindjobban elterjed a k6t-, illetve hi4romnyomdson alapul6 mfiveldsi rend-

r35



szer, fejl6dik az 6llattart6s 6s ennek ktisztjnhetden a trdgydzds. Mindezek
nyomdn tflsrilyba keriilnek a tbbbudvaros falvak, a paraszti telkeket egy-
m6st6l elhat6rolj6k. Erthet6, ha e villtozdsok nem maradtak hat6s ndlkiil a
t6rsadalom 6let6ben.

FOLDTIILAJDONVISZONYOK

oroszorsz6g aKazanyi 6s Asztrahanyi K6ns6g h6doltat6sa el6tti id6szak-
ban 6t nagyobb tort6neti-ftjldrajzi egysdgb6l 6llt: l. a tulajdonkdppeni
tdrzsteriiletbdl, az egykori Moszkvai (vlagyimiri) Nagyfejedelems6gb6l,
2. az €szaknyugati, eredetileg Novgorodhoz tartoz6 foldekb6l, 3. az orosz
Eszak 6s Tengermell6k messze Szib6ri6ba nyril6 tertileteib6l, 4. Nyugat-,
D6lnyugat-oroszorszdg hatdrs6vj6b6l, valamint 5. a ddli, tat6rokkal k6zos
iitktiz6teriiletb6l.

Ezekben a t6rsdgekben a gazdSlkodds is eltdrt egymdst6l, de m6g ink6bb
- 6s kiiloniisen a 16. szdzad els6 fel6ben - a ftildbirtokstruktrira. Ddien, ahol
m6g nem szil6rdultak meg az orosz uralmi viszonyok, norm6lis termel6te-
vdkenys6get nem lehetett vdgezni, fgy a ,,senki f6ldje" az dllaml volt, amely
pozici6it djabb 6s rijabb er6dftm6nyek el6retol6s6val 6hajtotta a sztyeppen
biztosftani. Nem voltak sokkal b6k6sebbek a viszonyok a Lengyel Kirily-
sdggal 6s a Litvdn Nagyfejedelemsdggel szomsz6dos hat6rteriileteken, nyu-
gaton 6s d6lnyugaton sem. Itt a riv6lis birodalmak kiiz6 iktat6dtak a nyugati
orosz fejedelmi lesz6rmazottak fcildjei, akik ktiziil sokan a moszkvai nagy-
fejedelem szolgillatdba 6lltak, ami6rt cser6be megtarthattdk fejedelemsegeit
feletti uralkod6i jogaikat. A m6sik fdldrajzi p6luson, 6szakon a foldtulajdon-
viszonyok alapvet6en eltdrtek: itt szinte kiz6r6lag szabad falukriziissdgben
616, csak az illlamnak ad6z6 parasztok laktak. A centr6lis, moszkvai terule-
teken m6r sokkal tagoltabb volt a ftildbirtokstruktrira. B6r pontos felm6r6-
seink nincsenek, val6szinfisfthetjiik, hogy a szdnad els6 fel6ben m6g itt is
trilsrilyban voltak az 6llami, illetve nagyfejedelmi ,,fekete" 6s udvari iotoet.
Kisebb l6tsz6mban, de szerephez jutottak azonban a bojdrok 6s lesz6rmazot-
taik tirtjkbirtokai, valamint a nagyfejedelemnek szolg6l6k szolgillat fejdben
kapott, felt6telhez kottitt birtokai. Jelent6s teriiletekkel rendelkezett az egy-
h6z, kiiltincisen a kolostorok.

Ehhez a k6plethez 6llt legkdzelebb a novgorodi birtokszerkezet. H6ra a
novgorodi birtok- 6s ad6tjsszefr6soknak, err6l pontos adatokkal rendelke-
ziink. Az al6bbiakban vesstink egy pillantdst Novgorod Moszkv6hoz csato-
l6sa el6tti fiildbirtokstruktrirdj6ra:

Vil6gi f6ldbirtokosok foldjei
A kolostorok 6s a vildgi paps6g foldjei
Az 6rsek foldjei
Helytart6i 6s ,,fekete" foldek

65,9Vo
19,9Vo
5 , l vo
9 ,LVo
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A vil6gi fdldbirtokok megoszldsa a kovetkez6 volt:

Birtok nagys6ga
(Korobj6ban szilmitva, ami
a hektdr kb. h6romszorosa)

Birtokosok
szdma Vo

Az dsszes fdld
(136 498 korobja)

Vo-a

1-5

6-25

26-50

51-100

101-150

151-200

20r-300

301-500

500 felett

347

828

388

210

90

33

39

38

43

17,2

4r ,2
rg,2
10,4

4,5

r ,6
1 ,9

1 , 8
) )

0,9

7,8

9,7

10,9

8 , 1

4,3

7,2

I0,4

40,7

A kdt t6bl6zatb6l kideriil, hogy Novgorodban a fiildteriilet k6tharmad6t a
vil6gi fiildesurak birtokoltdk, mig az egyhdzkez6n a fiildek kb. egynegyede
volt. Tov6bbi jellegzetess6g, hogy az iisszes fdld 60%o-a a leggazdagabb
r6teg - a birtokosok 7,5%o-a - tulajdona. Nagyon viszonylagos tehdt a
moszkvai centrummal val6 hasonlatossdg. Megflllapitdsunkat talin rigy pon-
tosfthatn6nk, hogy csak a ttibbi terulethez k6pest a legnagyobb a moszkvai-
val val6 hasonl6s6g. A k6s6bbi tdrsadalomfejl6d6s szempontj6b6l 6ppen a
kiilonbdz6s6gek emelkednek jelent6s6gre: az, hogy a centrdlis teriileteken
mindig is tflsrilyban voltak a nagyfejedelmi, dllami fdldek, 6s egy vildgi
,,nagybirtokos" ritk6n rendelkezett 500 hekt6r feletti f<ilddel.

Ezt a tort6nelmi ellentmond6st mi{r III. Iv6n feloldja, amikor 1477 6s
1.499 k6zdtt egy ttibb l6pcs6ben v6grehajtott konfisk6cidsorozattal a novgo-
rodi ftrldbirtokszerkezetet az al6bb l6that6 m6don fitalakitja:

A nagyfejedelem rin. rirb6res foldjei 44,8Vo
Katonai, szolgdl6 nemesek birtokai, rin. pomesztylk 36,37o
Udvari foldek 6,0Vo
A kolostorok 6s a vildgi papsdg foldjei  ,'l%o
Vildgi fdldbirtokosok 4,2Vo
Helytart6i 6s ,,fekete" foldek 3,2Vo
Az 6rsek foldjei 0,8Vo

r00,jvo
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A vildgi fdldbirtokok megoszldsa pedig az aldbbiak szerint m6dosult:

Birtoknagys69
(korobj6ban)

Pomeszty6k
sz6ma Vo

Osszes f6ld
(778 313 kor.)

Vo-a

L-25

26-50

51-100

101-150

15 1 -200

20r-300

301-500

500 felett

58

89

214

160

85

54

23

6

9,3

1'3 13

30,5

23, I

12,3

7,7

3,3

0 ,1

1 ,0

4,5

20,0

25,r
17,6

16,4

10,8

4,6

A radikdlis beavatkozils eredm6nyekdnt tehdt a novgorodi fbldek fele a
nagyfejedelem 6s az 6llam tulajdon6ba ment dt, s tov6bbi 36Vo-6t szolg6lat
fej6ben, a szolgdlatkdpessdgig tart6 6rv6nnyel kiosztott6k. A vil6gi fctldbir-
tokosok csup6n az tjsszes f6ld 4,2Vo-6t tarthatt6k meg drdkbirtok jog6n. Ek-
kor az 500 hekt6ron feltili fdlddel rendelkez6k az cisszes birtokos ll,IVo-6t
alkotti{k, 6m a birtokoknak m6r csak 32Vo-a volt a keziiktin. Tehdt az :frn.
nagybirtokosok sz6ma n6tt,6m fiildjeik nagysdga feldre csdkkent. A m6sik
p6luson viszont eltfint az 5-I5 hekt6ros 6s a birtokosok lTVo-6t alkot6, de
az dsszes birtoknak kevesebb mint lva-6t ural6 tdrpebirtokosok r6tege. A szd-
mokb6l egydrtelmfien kiolvashat6 a tendencia: avililgi fiildbirtokosok gaz-
das6gi srilyr{nak kiegyenlit6se. A fdldbirtok-,,reform" m6g enndl is jelent6-
sebb elgondoldsa a birtokos oszt6ly ftildtulajdonjog6nak megrendftdsq az
elkobz6sok rdvdn, illetve lefokoz6sa az ,,atyai" jogon birtokolt 6s elvben
szabadon elidegenfthet6 tirtikbirtok (votcsina) szintj6r6l a szolg6lathoz kti-
ttitt 6s (egyel6re) elidegenfthetetlen szolg6lati birtokra (a pomesztydre). Es
a villtozdsok harmadik ismdrve: a mrilt feliddz6se. A patrimonidlis valom
reflexeihez hfien a nagyfejedelem a saj6t kezeldsdben 6116 birtokok szdmdt
ndveli a leghatdrozottabban.

A I 5 . szdzad v6 g6n teh6t Eszaknyu gat- Oros z orszdg ftildbirtokszerkezete
a szolgild nemesi hadsereg ellfltilsdt biztosit6 6s a novgorodi kiilitn6ll6st meg-
sziintetni akar6 dllami beavatkoz6s ktivetkezt6ben gyiikeresen megvilltozott.
A legl6nyegesebb v6ltoz6s a pomesztyebirtok elterjesztdse, amelyet ezutdn
a moszkvai korm6nyzat minden djonnan csatolt teriileten meghonosft. Igaz, a
szdzad mdsodik fel6ig m6g egyetlen teriileten sem keriil trilsrilyba. Az uralkod6
kegydt6l fiigg6 szolgfllati birtok fel6rt6kel6dds6vel fordftott ardnyl( az iirbk-
birtok fejl6d6se. Ert6kcsdkken6s6t el6segiti az drtjkijscid6si jog bomlaszt6
hat6sa, hiszen az ,,atyai" birtokot a firik egyenl6 ardnyban drijktjltdk, ez6rt
azok akdr k6t-h6rom embertiltd alatt eljelentdktelenedtek. M6srdszt a kor-
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milnyzat gyakran konfisk6lta, cserdlte ki ezeket a ,,teljes jogri" birtokokat,
6s elidegen(tdstikbe is belesz6lt, teh6t a korabeli jogi gondolkoddsban las-
sankdnt az tiriikbirtok is az adom6nybirtok kateg6rifijdba csdszott 6t.

A vil6gi birtok jogi st6tus6nak gyengesdgeivel rfmelt annak gazdasdgi
er6tlens6ge. A katon6skod6ssal foglalkoz6 szolg6l6 nemesek tdbb tagban
16v6, szdtsz6rt birtoktesteiken nem folytattak tjn6ll6 gazdfllkoddst. A birto-
kukr6l befolyt jiivedelem a legtiibbjiik szdmdra tulajdonkdppen csak kato-
n6skod6suk anyagi felt6teleit biztosftotta. A korm6nyzat a novgorodi kitele-
pft6sekkel a vildgi birtokosok kdt sz6ls6 p6lus6t felsz6molta, 6s egy viszony-
lag homog6n ktizdpbirtokos r6teget hozott l6tre. A mi fogalmainkkal 6lve
azonban ink6bb kisbirtokosoknak mondhatni4nk 6ket, hiszen 8O7o-uknak 350
hekt6r alatti volt a birtoka. Nagy ttibbs6giik sz6m6ra azonban gazdasdgi
6rtelemben mindez felemelked6st jelentett, hiszen amig a III. Iv6n-i konfis-
k6ci6sorozatig 57%o-uk foglalt el 6vi maximdlisan 210 p6nz jiivedelmdvel
kdztes helyet paraszt 6s rir kiiziitt, addig a reform utdn az e kateg6ndhoz
tartoz6 birtokosok iisszardnya l0%o al6 keriil. S amfg kor6bban a birtokosok
787o-a volt alkalmatlan a lovas szolgillatra, most ez az ar6ny ZLVo-ra csdk-
kent. Az uralkoddi adom6nyk6nt kapott pomesztye teh6t a szolg6l6 nemes-
sdgnek szolid, de megbfzhat6 megdlhet6si forr6st jelentett, ami r6ad6sul nem
is oszt6dott, teh6t fgy stabilabbnak tfint szdm6ra, mint a h6nyatott sorsri
votcsina. M6sr6szt a pomesztyeadom6nyhoz a fels6 rdtegek szdm{tram1g az
egyes ktizigazgatisi egys6gek irdnyitdsa fejdben kapott rin. t6pl6l6si adom6-
nyok is j6rultak.

Hogy a szdzad els6 fel6ben m6gsem v6lik uralkod6vd e mindenkit kiel6-
git6 ftildtulajdonforma, annak az az oka, hogy az orosz uralkod6k sem vol-
tak b6viben a lakott ftildnek. S mivel az e teriileteknek kb. egyharmad6t
kitev6 kolostori fdldekre ideol6giai-politikai meggondol6sokb6l nem tett6k
16 a keztiket, az illlamnak ad6z6 fekete ftjldeket pedig fisk6lis 6rdekekb6l
6vt6k, val6j6ban kevds lehet6s6g volt szaporft6sukra. Az rijonnan bekebele-
zett vagy konfisk6lt ftildek, illet6leg egyes udvari szolg6lattev6 telepiildsek
adom6nyozdsa ut6n ez6rt lassan sor kellett keriiljdn a fekete fijldekre is -
mdr a szdzad mdsodik fel6ben.

A NAGYBIRTOK NI'PESSEGE ES JOVEDELME

A 16. szizadi Oroszorszdg vil6g\ 6s egyhdzi nagybirtokai a feud6lis nagy-
birtokra mindeniitt jellemz6 kett6s szerkezetet mutattdk: egy saj6t kezeldsfi
majors6gb6l, illetve paraszti birtokokb6l 6lltak. A majorsdg gazdasdgi srily6t
tekintve - b6r fokozatosan ndvekszik - az egdsz szdzad folyamdn jelent6k-
telen marad: Eszaknyugat-Oroszors zilgban pl. a szdzad elejdn ez az dsszes
fdld 5,6-9,9Vo-a. S mivel a majors6g - csakdgy, mint az eg6sz birtok -
sz6mos, egym6st6l tiivol es6, viszonylag kicsiny parcell6b6l 6llt, ,,nagytize-
mi" gazd6lkod6sra nem volt alkalmas.

A ftildesrir legf6bb jdvedelm6t az dn6ll6an termel6 paraszti gazdas6gok
sz6llftott6k. M6ghozz6 egy hekt6r szdnt6r6l hozzdv et1legesen 1 1 -1 5 moszk-
vai p6nznek megfelel6 term6nyt (minthogy, amint ldttuk, a pdnzj6rad6k m6g
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Novgorod ktirny6k6n is ritk6n 6rte el a 2l%o-ot). Az apr6l6kos dllami ellen6r-
zdsnek 6s a szabad kblttiz6s jog6nak ktisztinhet6en ezek a terhek eg6szen a
szdnad kdzepdig nem n6ttek, tehflt a parusztgazdas6gok viszonylag kedvez6
helyzetben voltak, hiszen telkiik gyakran 2V30%o-os megnagyobbod6sa ellen6-
re a r6gi szok6sjog szerint ad6ztak. Ehhez jr4rult a lehet6sdgekhez kdpest j6
szoci6lis kdz€rzet, hiszen a f<ildesrir nem sz6lt bele a termel6munk6ba, illetve
az orczdg bizonyos teriiletein a falukijziiss6g sz6mos funkci6ja mfikddtitt.

A szdzad els6 fel6ben mdg az orszdg kiizdps6 r6szein is jelent6s kiterje-
d6sd fdldek voltak kdzvetleniil az 6llam fennhat6s6ga alatt,6s a feud6lis
illlami keretek ktiztjtti kedvezd helyzetiik j6t6konyan hatott a magdnfdldesriri
joghat6s6g alatt 616 parasztok €let6re. A korabeli jogi gondolkoddsban ezek
,,szabad" embereknek szdmftottak, akik,,nem szolgdlnak senkinek". On6ll6
gazdasdgi iigyleteket bonyolfthattak le, bfr6s6gi keresetet adhattak be, peres
iigyekben tanrikdnt szerepelhettek, f6benj6r6 iigyekben a nagyfejedelmi bi
r6s6g ftdlkezett felettiik. Mivel pedig a legttibb 6llami ad6 al6l a magrinfiil-
desriri parasztok sem mentesiiltek, nyilv6nval6 volt, hogy az 6llam fels6
hatalm6t nem 6tt6telesen, hanem ktjzvetleniil 6hajtotta gyakorolni felettiik.
Nem fgy viszonyult azonban a feud6lis falu m6sik nagy t6rsadalmi csoport-
jdhoz, a holopokhoz. Nehdz.pontos sz6madatokat tal6lni a parasztok 6s ho-
lopok sz6zal6kos ar6ny6ra. Eszaknyugat-Oroszorsz6gban pl. a holopudvarok
sz6ma az dsszes udvarnak minddssze 2,6%o-a volt. A perejaszlavli keriiletben
viszont a nagybirtokon akdr az al|vetett lakossdg l/3-a is lehetett, mfg a
kisbirtokon egyenesen trilsrilyban volt. A tveri keriiletben meg 20-50Vo-6t
tette ki a 80-230 hekt6ros birtokok falusi n6pess6g6nek.

Tagadhatatlan tehdt a rabszolga jog6ll6sri holopok jelent6s funkcidja a
korabeli orosz t6rsadalmi 6letben. Egy r6sziiket a privilegizillthelyzetfi szol-
g6k alkott6k, akik a foldesrir birtokdnak irdnyitdsdban, mag6nsereg6ben vagy
udvartart6s6ban teljesftettek szolg6latot. Sz6mukra megmaradt a szabadd6,
akdr kisbirtokoss6 vdl4s lehet6s6ge. A nagy tdbbsdg azonban a csel6ds6gb6l
6s a f6ldmfivel6kb6l tevdddtt ki. A majors6got az eg1sz sz1nad folyam6n
szinte kizdr6lag a holopok mfvelt6k meg. De nem els6sorban emiatt ragasz-
kodtak a birtokosok a nyilvdnval6an gazdasdgtalan rabszolgamunkdhoz. Ha-
nem az6rt, mert a holopok nem rendelkeztek szabad ktllttjz6si joggal, s ez
els6sorban a csek6ly anyagiakkal rendelkez6 kisbirtokosok szi{m6ra tette
ndlkiiltjzhetetlenekk6 6ket. Nem v6letleniil mutatt6k ki az rijabb kutat6sok,
hogy korai lenne a 16. szflzadban a rabszolgasrdg intdzm€ny€nek elhal6s6r6l
besz6lni, a szdzad kdzep6re mennyisdgileg az 6ppens6ggel m6g niivekedett
is. (Els6sorban az lf;n. kabala-[ad6s-] rabszolgas6g elterjedds6nek ktiszdnhe-
t6en.) Szint6n trilz6knak tekinthet6k azoka vdlemdnyek, amelyek aparaszt-
s6g 6s a holopok tjsszeolvaddsa ritj6n tiirt6n6 jelent6s el6rehaladdst hangoz-
tatjrik. Annak ellen6re, hogy a holop jogilag vddett szem6llyd v6lt (hiszen a
szilzad elej6n nagy 6rt6ket kdpviselt, 3 rubelt, vagyis majdnem egy harci
m6n 6rdt), csak keveset iiltettek m6g ktiziiliik telekre, azonkfviil a fdldesrir
eszkdzeivel dolgoztak, a f<ildesrir ember6nek feliigyelete alatt, az 6llam nem
sz6lt bele urukkal val6 viszonyukba. De legf6k6ppen: nem ktilttjzhettek.
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5zo19616 nemesi lovass6g

Ha mdgis annyira ragaszkodott a holophoz ura, akkor igen szorult hely-
zetben lehetett. Vesstink mdg egy pillant6st a novgorodi konfisk6ci6s reform
el6tti id6szak adataira. Mint l6ttuk, ekkor a birtokosok majd 60Vo-a foglalt
el kdzbiils6 helyet a tulajdonkdppeni fiildesrir 6s a paraszt kdztitt, minthogy
6vi jdvedelme maxim6lisan 4 rubel volt. Lovas szolgdlatra pedig kb. 807o-uk
volt alkalmatlan, mert maxim6lisan 11 rubel jtivedelemmel rendelkezett ak-
kor, 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. Legtiibb-
jtik szdmdra ez csak igen-igen nagy nehdzs6gek 6rrdn sikeriilt. Mivel pedig
a feud6lis j6rad6k ntjvel6s6re ekkor mdg nem volt lehet6s€ge, a megolddst
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csak a kor6bbi fcildj6n6l nagyobb szolg6lati birtok, illetve tr{pl6ldsi javada-
lom jelenthette. Mindkettd a moszkvai uralkod6 kegydn mrilott.

A NAGYBIRTOK GAZDAI
A16. szilzad els6 fel6ben gyakorlatilag senki sz6m6ranem volt m6gkiz6rva
a f<ildbirtokossd v6l6s lehet6s6ge. Ritka kiv6telk6nt fekete foldes parasztok
is szert tehettek drtjkbirtokra, 6s m6g gyakrabban a felszabadftott iegyveres
szolg6k. A fegyveres vagy hivatali szolgi{latot ell6t6k osztillya tehit alul
nyitott volt, nagy volt a mobiliti4sa, 6s a lehet6 legsz6ls6s6gesebb gazdas6-
gi-jogi hely zetfr csoportokat foglalta mag6ban.

Moszkva sikeres egyesft6 politikdjdnak eredmdnyekdnt mdr a 15. sztzad
mdsodik feldben hirtelen 6ri6sira dazzadt a nagyfejedelem udvara. Onkdnt
vagy tdbb-kevesebb ,,ri{beszdl6ssel" Moszkva szolgillatilba 6lltak a kisebb-
nagyobb fejedelemsdgek addig szuver6n urai, azok bojrirjai, ,,szabad" szol-
gdl6i, fegyveres holopjai, 6s ez az igen sz6ls6s6gesen porarizillt r6teg <isz-
szekeveredett a r6gi moszkvai fiildbirtokosokkal. Szolga 6s fr keriili most
egym6s mell6 azon az alapon, hogy mindketten egy nagyobb hatalom alatt-
val6i lettek. Term6szetesen a ti4rsadalomban elfoglalt poiicioSutuan tov6bb-
ra is szakaddk v6lasztotta el 6ket egymdst6l. Tril azon, hogy nagyobb birto-
kokat 6riztek meg, a volt fejedelmek, fejedelmi leszfirmaiottak-az uralkod6
kdzvetlen kdrnyezet6be kertiltek, r:6j:uk biztdk a hatalmas birodalom ir6nyi-
t6s6nak gondjait 6s - drtelemszerfien - az ebb6l sz6rmaz6 jdvedelmeket.
Amit tehdt az el6kel6s6gek elvesztettek a v6mon, azt megnyert6k a r6ven.
_ csakhogy kiv6lts6gos helyzetiiknek nem volt semmilyen jogi garanciilja.
Illetve meg6rzdddtt a ,,szabad" szolg6l6k szabad t6voz6i6nak oiregi szokis-
joga, ezt azonban az er6 pozici6jdban l6v6 moszkvai nagyfejedelmek kezd-
t6k egyre kev6sb6 komolyan venni. A m6sik biztosft6k a jol bevdlt gyakorlat
volt: e fels6 korm6nyz6 appadtus ndlkiil az orszilgir6nyfihatatlan. Egy id6re
teh6t a moszkvai udvar soha nem ldtott m6rt6kben ,,arisztokratiz6l6dott,'.
A moszkvai nagyfejedelmek azonban a hagyomdnyokhoz val6 ragaszkod6s
jegy6ben a megvilltozott helyzetben is azon ffiradoztak, hogy vissiat6rjenek
a nemrdg m6g apr6cska fejedelemsdg igen egyszerfi hatalmi k6plet6hei. ott
|Byanis mdg a legeldkel6bb boj6rok is a fejedelem adomdnyibot iutottak
kis kiterjed6srl fdldjiikhdz, 6s az uralkod6hoz ffiz6d6 viszonyukat iekintve
nem kiildnbiiztek a t6rsadalom tirbbi csoporie6l. Most e higyomdnyosan
hatalomhri rdgi moszkvai bojr4rok k6pdre kfv6nta form6lni a moszkvai ural-
kod6 az eg6sz fels6 r6teget. Nem v6letleniil hat6rozzameljelent6s m6rt6k-
ben a szdzad politikattirt6netdt a felsd r6teg h6rom elt€r6 er-eoetr csoportj6-
n* . az egykori fejedelmeknek, a f6leg nyugatorosz r6szfejedelmeknek-6s
a ft,gi moszkvai boj6roknak - egymdssal folytatott harca.

E fenti csoportosft6s azonban er6sen fiktfv jellegri, ugyanis az orosz fels6
tdrsadalmat alkot6 200 csal6d, a bojdrs6g val6j6ban csak lefeld volt egys6-
ges, tudniillik az alacsonyabb szdrmazdsfakat kollektivan nem engedie a
,,zsfro_s" szolgdlati helyekhez. Erre az:iuin. mesztnyicsesztvo int6zm6nyl adott
szdmdra lehet6s6get, egy olyan bonyolult el6kel6s6gi 6s rangsorrendszdmf-
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t6s, amelynek 6rv6nyess6ge csak az arisztok.rdci{ra vonatkozott. Amilyen
biztons6got j elentett az onban a kdz€prdtegekkel szemben, olyan k6t6lfi fegy-
vernek szdmftott egy6b ktivetkezmdnyeit tekintve. A kiiliinf6le hivatalos do-
kumentumok ugyan pontosan tartalmazt{k az el6kel6 nemzetsdgek minden
egyes tagja minden egyes megbizatdsdt,6m a mriltbeli precedensek m6gsem
szolg6lhattak a jelen szdmdra minden kinevez6sn6l egzakt mutat6ul. Az el6-
kel6 famfli6k pedig 6ppen az 6sdk rdgvolt 6rdemeit mdricskdltdk egym6s-
hoz, ez5rt minden l6tsz6lagos ,,demokratizmusa" ellendre a mesztnyicseszt-
vo anarchisztikus int€zmlny volt, amely az uralkod6ra osztotta a m6rleg
nyelv6nek kiv6telezett szerep6t. Az uralkod6 osztdly felsd rdtegdt egymdssal
marakodd csalddok halmazdvd ziillesztette, amely szdmitra ilyk6ppen lehe-
tetlenn6 v6lt a rendi tipusri szervezkedds.

A t6rsadalom kdz6ps6 r6tegei, az l in. szolg6l6 emberek m1g a fentin6l is
j6val tark6bb k6pet mutatnak; volt bojdrokt6l a fegyverforgat6 szolgdig ter-
jed szoci6lis spektrumuk, ugyanakkor mindkdt irdnyban nyitottak voltak.
Elvben ugyanis - kiv6teles c6ri kegynek ktisztinhet6en - egyes szem6lyek
szdmdra megvan a feljebb kapaszkod6s lehet6sdge, m6sr6szt viszont egdszen
a szdzad ktizep6ig fenn6ll a holopp6 stillyed6s vesz6lye. Der6khadukat az
eredetileg nem szabad ,,udvari szolg6l6k" (dvorjanyinok), illetve a szabad-
nak szi.iletett bojdrfik alkotj6k. Aszilzad ktizepdre azonban mfu a dvorjanszt-
vo v6lik a szolg6l6 emberek fels6 csoportj6nak rdtegnev6v6.

A szolg6l6 emberek Moszkva fennhat6s6ga al6 keriilve egzisztencidlisan
sokat nyertek, hiszen - mint azt a novgorodi konfiskdci6s reform j6l mutatja
- a korm6nyzat gazdasilgilag - l6nyeg6ben egy kisbirtokosi szinten - stabi
lizfllta helyzettiket. Amivel ezt a - sz6mban az :irn. uralkod6 oszt6ly nagy
ttibbs6g6t kitev6 - r6teget egyrlszt h6l6ra kiitelezte, m6sr6szt gazdasilgilag
tov6bbra is kiszolgdltatott helyzetben hagyta. Ugyanakkor e szolg6l6 ,,ne-
messdgnek" heterogdn eredete miatt nem voltak kciztis hagyom6nyai, nem
tudott m6g kialakulni saj6tos profilja, nem voltak v6lem6nynyilv6nft6si f6-
rumai, szervezeti keretei, amint vdlemdnye sem igen, hiszen nagyon is el
volt foglalva az ,,uralkod6" oszt6lyba keriildse puszta t6nydvel. Legtiibb
energi6ja arra ment el, hogy alu,l lezfirja sorait, teh6t val6s6gosan privilegi-
z6lt helyzetbe keriiljtin a tdrsadalomban.

v6giil a ftjldbirtokos osztdlyhoz tartoznak m6g a ktilijnf6le nem katonai
szolg6lattev6k, pl. a hivatalnoki appardtus 6s a hadvisel6sre alkalmatlan t6r-
pebirtokosok.

A moszkvai uralkod6 viszony6t ezekhez a szolg6l6 emberekhez mindig
az egys6gesitdsiikre val6 torekvls hatdrozta meg. Mivel hadsereg6nek de-
rdkhaddt tettdk ki, 6rdek6ben 6llt 6ket gazdasdgilag 6s jogilag felemelni. Ezt
a c6lt szolgfllta a pomesztyebirtokok elterjeszt6se 6s a holopp6 v6l6s lehe-
t6s6g6nek jogi kiz6r6sa. Ebben a tekintetben feltdtleniil nagyot l6ptek el6re
a kdz€prltegek a r6tegkonszolid6ci6 ritj6n. Enndl tttbb azonban nem 6llt a
nagyfejedelem sz6nddkdban, a szolgdl6 nemess6g kollektfv t6myer6s6t nem
segftette el6 a bojdrs6ggal szemben, hiszen az el6bbi szervezetlens6ge miatt
nem versenyezhetett az ut6bbi kormi4nyzatban val6 j6rtassdg6val.
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J6l felfogott drdekek ffrzt€k azonban a boj6r arisztokr6ciilhoz, hiszen az
kdpviseleti 6s egyben legfelsd tan6csad6, v6grehajt6 6s igazs6gszolgiltat6
szerve, a bojdrduma rdvdn az orszdgban n6lktiltizhetetlen funkci6t ldtott el.
Abban a tekintetben ugyanis kett6s hatalom volt Oroszorsz6gban, hogy a
nagyfejedelem korldtlan hatalmdt senki nem vonta k6tsdgbe, iim a gyakorlati
irfinyitds a boj6rok dolga volt. Amfg a vezet1 appar6tus a rdgi moszkvai
bojrirokb6l i4llt, akiket tradicion6lis hfis6g kt tott atr6nhoz, ez ahatalomgya-
korl6si mechanizmus megfelel6en mfikijdittt. A fejedelmi szdrmazdsi boj6-
rok Moszkvdhoz kertil6se utdn azt6n az uralkod6 megkfsdrelte az el6kel6
bojdrokat rdgt1l szolg6l6 tdrsaik helyzetlhez ktizeliteni. Onkdnyesen cser6l-
gette vagy konfisk6lta pl. birtokaikat, embereiket, nyilvdnosan korb6csoltatta
meg legtekintdlyesebb k6pvisel6iket, s ezzel elm6lyftette a kdzgondolkod6s-
ban annak a tudat6t, hogy minden ing6 6s ingatlan vagyon az 6 kizdr6lagos
tulajdona, s hogy vele szemben m6g a boj6rduma vezetfjdnek sincs ttjbb
joga, mint a legutolsd holopnak. Sok mindent el6rul6 m6don a boj6rsdgon
beli.ili nivellfldsi tendencia az als6bb szintet vette c6lba, csakrigy, mint a
szolg6l6 nemess6gen beliil. Amint az addig uralkod6 fijldbirtoktulajdon-for-
mdt, az trrtjkbirtokot fokozatosan a pomesztye jogdll6s6hozkezdik kiizelfte-
ni, rigy fokoz6dik le az uralkod6 oszt6ly. Az uralkod6 szem6ben ennek ide6-
lis 6llapota az egysdges szolgdl6 oszt6ly kialakul6sa lett volna, de erre mdg
L Pdterig viirni kellett. Mdr a 16. szdaad kdzep6n azonban jelent6s l6p6s
tdrtdnt ezen az riton, amennyiben a szdzad derek6ra a kormdnyzat az egesz
szolg6l6 osztdlyt dsszeirta, foldjuttat6ssal szolg|latra alkalmass6 tette 6s be-
sorolta. Ezutdn csak az rendelkezhetett fiildbirtokkal, akit ezekben a beso-
roldsi kdnyvekben nyilv6ntartottak, akit viszont itt nyilv6ntartottak, azkato-
nai szolgiflatot volt ktiteles teljesfteni. Kezdve az els6 boj6rt6l eglszen az
utols6 szolgdl6 emberig.

Ezutdn az uralkod6 osztilly egyes tagjai besoroldsi rangjuk szerint kiiltjn-
bijztek egym6st6l. Legfeliil a boj6rduma tagjai 6lltak: ereszked6 sorrendben
a bojdrok, az okolnyicsijok 6s a dumai emberek. A m6sodik nagy csoportot
az lf,n. moszkvai szolgdl6k alkotti4k, szint6n tobb alcsoportra osztva. A har-
madik, legn6pesebb csoport tagtrai az :d;n. viddki szolgdl6k voltak, legeldl a
kivdlasztott udvari emberek, majd az udvari bojdrfik 6s legv6gtil a vdrosi
bojdrfik. Az el6kel6sdg, a szdrmaz6s term1szetesen ebben a rendszerben is
meghat6roz6 szerepet jdtszott, 6m az egyes rangok kdziitt a hatdrvonalak
nem voltak olyan 6lesek, hogy eggyel - nagyon kiv6teles esetben tdbbel -
ne lehessen el6reugorni a t6rsadalmi hierarchi6ban.

Az eddigiekben a vil6gi nagybirtok urair6l esett sz6, de nem feledkez-
hetiink meg ̂ z 6ri6si kiterjed6sfi egyh6zi birtokokr6l sem.

Az egyhdzi fdldek n6pess6ge t6rsadalom volt a tdrsadalomban - mind
gazdasdgi srilydt, mind pedig privil6giumait illet6en. Jelent6s6ge eredetileg
politikai srily6b6l kdvetkezett, hiszen a sz6ttagolts6g kordnak egyetlen
,,iissz-keleti-szl5v" int6zmdny6t testesftette meg, amely a mongol uralom
alatt is meg6rizte kiv6lts6gait, 6s az ,,orosz egys6g" letdtemdnyes6nek sz6-
mftott. Siker6nek egyik titka az 6lland6sdga: atatdr h6ditdst kovet6 300 6v
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alatt az orosz egyh6zf6, a metropolita al6tartoz615 piispdksdg csak eggyel
gyarapodott, teh6t az egyhdzszeryezet gyakorlatilagvflltozatlan mandt.Igaz,
a firenzei zsinat ut6n, 1458-ban ebb6l h6t a Litvdn Nagyfejedelems6gben
rij onnan szerv ezflddtt metrop6lia fennhat6sdga al6 keriilt.

Az dltalunk tfugyalt id6szakban - kiilijndsen a 14. sz6zadt6ll6aas lendii-
letet vett kolostoralapftdsoknak kiisztinhet6en - a kolostori birtokok emel-
kednek igazdn nagy jelent6s6gre. Orosz ftjldtjn egy szerzetesrend honosodott
meg, amely a gtirdg Athosz hegyi kolostorok mint6ji{ra eredetileg lf,n. kino-
vion jellegfr kolostorokat alapftott - a 16. szdzadig mintegy k6tsz6ztitvenet.
Kdziiltik n€h6ny - fgy pl. a Troice-Szergijev, a Kirillo-Belozerszkij vagy a
Szoloveckij - igen komoly t6rsadalmi-politikai szerepet j6tszott. Tehette ezt
els6sorban gazdasdgi hatalm6nak kdsz0nhet6en, hiszen pl. a Troice-Szergi-
jev-kolostor majd negyedmilli6 hekt6r fiilddel rendelkezett, a Szoloveckij-
kolostor pedig az orszdg egyik legnagyobb s6kitermel6je, -forgalmaz6ja
volt. Nem 6rthetetlen ezek ut6n, hogy az orosz kolostorok sokkal inkdbb
hasonlitottak egy er6dszerfien meger6sftett v6rbirtokhoz, az orosz szerzete-
sek pedig a fdldesurakhoz, mint az djtatoskodds otthondul szolg6l6 celli4khoz
meg elm6lked6 bar6tokhoz. S bdr olyan m6don nem tudtak a mezigazdasilgi
termel6s fjft6iv6 v6lni, mint n6hdny nyugati szerzetesrend, az azonban ta-
gadhatatlan, hogy a korabeli Oroszorsziigban a legkivdl6bb gazd6lkod6k
voltak - hiszen, a vildgi fdldesurakkal ellent6tben, ez volt a f6 foglalatoss6-
guk. Nem 6llftjuk persze, hogy a gazdasdg iigyein kfvtil mdssal nem tor6d-
tek, hiszen az egyhdzi mriv6szetek frzlse, az oktatds, az alamizsnaoszt6s
ter6n is a legtiibbet v6llaltdk - 6m dsszehasonlfthatatlanul kevesebbet, mint
erre,,szakosodott" nyugati testvdreik.

Es az orosz szerzetesek $tvdgya egyre csak n6tt - nem vdletleniil v6lik
a kolostori fdldek igye az eg6sz ,,hosszi" 16. sziaad egyik legneuralgiku-
sabb politikai-ideol6giai kdrdds6v6. Ezzel a k6s6bbiekben rdszletesen fog-
lalkozunk. A korabeli orosz t6rsadalomr6l frottakat lezdrva, tisszefoglal6an
annyit emelhettink ki, hogy az egyhdzi nagybirtok 6s al6vetett n6pess6ge -
bdr sok6ig sokkal tiibb kivrfltsdggal rendelkezett - l6nyeg6t tekintve alig
kiiltinbijzdtt a vil6gi birtok t6rsadalmi iisszetdtel6t6l. Csak sokkal szervezet-
tebb, koncentr6ltabb 6s ebb6l kovetkez6en hat6konyabb volt. Nemhi6ba ve-
tett 16 szemet a nagyfejedelmi hatalom.

Az orosz ,,hosszri" 16. szdzad gazdasdgdr6l 6s ti4rsadalm6r6l sz6lva megke-
riilhetetlennek l6tszik n6h6ny, az orosz fejl6d6s sajdtoss6gait megragadni
kfv6n6 dltaldnos megjegyz6s. A mez1gazdasdgi rendszerek 6s a mfvel6si
technika elmaradotts{ga, a natur6lis gazdasdg egyeduralma, az embrion6lis
6ru- 6s p6nzviszonyok, a kezdetleges kdzmfivessdg, a mdg er6tlen kereske-
delem 6s a gyenge v6rosok az eur6pai tort6nelemnek egy j6val kor6bbi id6-
szakdt iddzik fel. A nagyfejedelmi birtokok, az (tn. ,,6llami" ftjldek 6s ezzel
egytitt a m6g a jobbdggyd v6l6s el6tti dllapotban l6v6 ,,szabad" parasztok
tflsrilya, valamint a rabszolga jog6ll6sri t6rsadalmi elemek relatfve nagy sz6-
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ma szintdn az archaikus vondsok meghatdroz6 szerep6r6l drulkodik. Ezzel
rfmel a vil6gi nagybirtokok viszonylagos gazdas6gi jelent6ktelens6ge 6s dl-
land6 ,jogi" devalv6ci6ja csakrigy, mint a rendkfviil heterog6n, irott, rdgzi-
tett jogokkal nem rendelkez6 fdldbirtokos r6teg 6s a korporatfv privil6giu-
mokat nem ismer6 v6rosi lakoss6g. A szdzad nagy reformja, a pomesztye-
rendszer organikus bevezetdse - amelyet egyes tiirt6n6szek a t&6k timd4 a
bizdnci pr6nium vagy akazanyi szojjurgal egyszerfi 6tv6tel6nek tartanak -
szint6n an6l 6rulkodik, hogy akkor, amikor Eur6p6ban a fdldbirtokos ne-
mess6g fiildtulajdonjoga mdr r6gt6l fogva szent 6s sdrthetetlen, orosz fiildijn
f6 jellemz6it 6s funkci6j6t tekintve a kora feuddlis frank beneficiumhoz ha-
sonl6, felt6telhez kdttitt fdldbirtokforma kezd eluralkodni.

Sokan, sokszor hasonlftott6k az orosz berendezked6st az azsialhoz. A
,,hos szri" 16. szdzad gazdasdgi-t6rsadalmi viszonyainak eddigiekben bemu-
tatott saj6tossdgai nem t6masztjdk al6 ezeket a jobbdra politikai indittat6sri
6ltal6nosit6sokat. Oroszorsz6gban - csakrigy, mint b6rhol Eur6p6ban a jel-
zett id6szakban - a paraszti gazdas6gokb6l 6s a fdldesrir saj6t kezel6s6ben
l6v6 majorsdgb6l6116 rin. kett6s szerkezetfi nagybirtok volt a meghatdroz6,
a ti{rsadalom k6pe pedig a ftjldesurak 6s a parasztok eur6pai tfpusri dicho-
t6mi6jdt mutatta. Az orosz kdplet az eur6pai preindusztri6lis gazdas6g 6s
t6rsadalom jellemz6 jegyeit viselte; alapvet6en feud6lis jellegfinek min6stilt.
A ,,k6s6n 1rkezett" eur6pai ndpekhez hasonl6an, a nyugati centrumhoz k6-
pest ttibb dvszdzados lemarad6sban volt, amit m6g ncivelt, hogy az els6
felzdrk6zdsi lehet6s6gb6l - a 13. szdzadban - kimaradt. Az eur6pai feuda-
lizmus meghatdroz6 jellegzetess6geit magdn viselte - i4m m6g a kelet-k6-
zdp-eur6pai ,,sliritett", ,,6sszevont" fejl6d6sfi 6llamok feudalizmus6n6l is ke-
vdsb6 tagolt, csdkevdnyesebb 6s eltorzultabb formdban. Az eur6pai kora
feudalizmust meghatdroz6 patrimoni6lis rendszer volt rd a jellemzl m€g a
16. szdzadban is. A szdzadban, melynek dppen az a legddnt6bb jellegzetes-
sdge, hogy a feudalizdl6d6s hosszan elhriz6d6, vontatott folyamata orosz
fiildtin nagy lendiiletet vesz, 6s egy archaikus szinten megszildrdul. Amfg a
Nyugat kifel6, addig Oroszorszdg befel6 megy a feudalizmusba.

A[am 6s politika
AZ OROSZ FdLDEK ,,OSSZECYOTTESE''

Az orosz ,,hosszli" 16. szSzadot az a III. Ivdn nyitja meg, s bricsfztada
egyben az el6z6t, aki legal6bb annyira a 15. szdzad tipikus figurdja is.
Moszkva felemelked6s6nek, de dszakkelet-oroszorszdgi vezetl szerepe ttir6-
kenys6g6nek is 616 tanrija mdr gyerekkor6t6l kezdve. Apj6t, II. Vaszilijt az
a nagyb6tyja vakfttatja meg, taszftja le egy id6re tr6njr4r6l, akinek k6retlen
venddgszeretetdt maga is dlvezni k6nyszeriil alig hat6vesen. S kdt 6v mrilva
mdr tdrsuralkod6 atyja mellett, aki k6s6bb, els6k6nt az orosz nagyfejedel-
mek kdziil, megtileti testv6r6t, az lvtizedes belvisz6lyok utiin megszabadul
minden riv6lis6t6l, s fi6nak l6tsz6lag egys6ges fejedelems6get hagy hdtra.
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II. Vaszilij megvakftiisa (balra) 6s gabona6rl6s (obbra)

Srilyos iiriiks6g ez. Egyfel6l az egykori Kijevi Rusz teriilete, de legal6bb
az orosz fiildek ,,6sszeszed6s6nek" minden moszkvai fejedelemre n6zve k6-
telezf programj a, m6sfel6l a r6szfejedelemsdgek rendszer6nek tov6bb6l6se.
Hi6ba harcolt ugyanis egdsz 6lete sor6n II. Vaszilij a rokon fejedelmek ellen,
hal6lakor 6 sem vonhatta ki mag6t az orosz szok6sjog al6l, s a legid6sebb
firi dccseinek maga is rdszfejedelemsdgeket adomdnyoz v6grendelet6ben.

III. Iv6n nfgy €vtizedes uralkodds6nak sikertiirtdnete arr6l sz6l, hogyan
ragadja mag{lroz kiv6r6ssal, sz6p sz6val, er6szakkal egy kiv6tel6vel az iit
testv6r fejedelems6geit, s ugyanolyan eszktiztikkel hogyan ,,szedeget dssze"
milli6nvi km' 6szakkelet-orosz ftildet.

ElsOk6nt az egykor biiszke ,,Novgorod Nagysdgos IJr" 6llamdt, a Nov-
gorodi Kiiztdrsas6got, amelynek teriilete j6val meghaladta a Moszkvai
Nagyfejedelems6g6t. Novgorod leigdzdsanak 6s beolvaszt6s6nak tdbb stdci-
6n 6tivel6, ktizel h6rom 6vtizedes tiirtdnete L47l-ben egy szabillyos hdboni-
val veszi kezdetdt, dm a legnagyobb csapdst a bdke 6vei jelentik majd, ami-
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kor a m6r tdrgyalt m6don sz6tverik a novgorodi birtokszervezetet 6s a td-
meges kitelepft6sekkel az arisztokratikus kdztdrsas6g trirsadalm6t is. Novgo-
rod fvszdzadokon kereszttil a legeur6paibb orosz vdros volt. Azzd tett6k a
Nyugattal folytatott 6l6nk kereskedelmi kapcsolatai 6s a fennhat6sdga al6
tartoz6 mez6gazdasdgi vid6k tagolt feud6lis struktrirdja. A legdlesebben
azonban politikai berendezkeddse t6rt el a moszkvait6l: a fejedelmi hatalmat
csak szigord feltdtelekkel tolerdl6 oligarchikus ,demokrdci6ja" kiildn fejl6-
ddsi alternativ 6t kinillt orosz fdldon. III. Iv 6n lezdrta ezt az utat az oroszok
szdmdra. Nem sokkal k6s6bb aztdn sor keriil az Eszakkelet-oroszorszdg f6-
hatalm66rt vfvott harcban oly sokdig fd rivdlis, a Tveri Nagyfejedelems6g
csatol6s6ra is, amelyet a tr6ntirokd s, Ivan lvanovics kap meg.

IIL Ivdn e sikereitjelentds mdrtekben annak kdszdnhette, hogy az 6vszd-
zados ellensdgek, a tat6rok sajdt magukkal voltak elfoglalva: az Arany Hor-
da felbomlott, 6s a belvisz6lyok meggyengftett6k ut6d6llamait. 1480-ban az
rin. Nagy Horda vezdre, Ahmed k6n ugyan nagy sereget vonultatott fel I[.
Iv6n ellen, de az Ugra foly6 kdt partjdn az ellensdges csapatok ,,farkas-
szemet n6znek" egym6ssal, majd a tat6rok elvonulnak. Az orosz t6rt6netfr6s,
de a ttirtdnelmi hagyomriny is ett6l az abszurd pillanatt6l szdmitja oroszor-
sz6g fiiggetlens6g6t a tat6roktdl, ami abban nyilv6nult meg, hogy IIL Ivdn
megtagadta a kdvetelt ad6 kifizet6s6t. S b6r erre m6r kor6bban is sor keriilt,
amint k6s6bb az ellenkezdj6re szintdn lesz m6g p6lda, a l6nyeg: az oroszok
ett6l kezdve hiszik el magukr6l, hogy vdgleg megszabadultak a tat6r ig6t6l.
Ez a ti4rsadalmi pszich6zisban be6llt vdltozds egy sor ldnyeges ktilpolitikai
kovetkezmdnnyel j6rt.

Els6sorb an zav artalannd tette Eszakkelet-oroszorszdg Moszkv6t6l m6 g
fiiggetlen fejedelems6geinek beolvaszt6s6t, s ezzel p6rhuzamosan er6ket
szabadftott fel a Litv6n Nagyfejedelemsdggel folytatott hdbordkban, amelye-
ket az ,,6si fdldek" visszah6ditds6nak jelszavdval vfvtak a mindenkori
moszkvai nagyfejedelmek. Az ,,6si ftjldeken" el6sz<ir a,,nagyorosz" fijldeket
6rtettek, k6s6bb a fogalomba belevettdk m6g a ,,feh6rorosz" (belorusz) 6s
a ,,kisorosz" (ukr6n) tertileteket is, majd szinte 6szrev6tleniil tov6bb b6viilt
a jelent6startalom, s m6r nemcsak a keleti szl6v n6pess6g lakta vid6kek6rt
folyt a ktizdelem. A Moszkva kcjriil szervez6d6 orosz i{llam rijsiitetfi fiigget-
lens6g6nek bizonysdga tovdbb6 az,hogy a nagyfejedelem kcjvetei megjelen-
nek n6h6ny eur6pai udvarban; j6rnak a ndmet-r6mai csdszfunill 6s a mi Md-
tyds kirillyunkn6l is, hogy sztivetsdgesekre leljenek a Litv6n Nagyfejedelem-
s6g elleni harcban. Eur6pa azonban a tdrtik vesz6llyel van elfoglalva, igy az
els6 t6tova ldpdseket nem ktivetik rijak. De legal6bb a fiatal 6llam megmu-
tatta magdt, s6t a csdszdrral folytatott 6rintkez6sben ragaszkodott a ,,cdr"
megsz6lft6shoz, 6s a hivatalos dokumentumokon megjelenik a Habsburgok
k6tfejrl sasi{nak bizdndl:a stiliz6lt orosz v6ltozata. Moszkvai oroszorszdg
nemzetk<lzi presztfzs6nek ntivel6s6t egy6bkdnt 6ppen a mdr 6vtizedekkel
ezel6tt elbukott Bizfinc nimbusz6t6l v6rt6k legink6bb, ezdrt villasztotta m6-
sodik feles6g6nek a hamar megtizvegyiilt nagyfejedelem Sophia Paleolo-
goszt, az utols6 bizfinci cs6szdr unokahrig6t.
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Nem trilz6s azt {llitani, hogy III. Iv6nnak a legttlbb baja a csal6dj6val
volt. A szdttagolts6g kor6nak orosz tortdnetdt ismerve, abban nem tal6lunk
semmi meglep6t, hogy a nagyfejedelem k6t testv6re 1480-ban atatdr fenye-
get6st kihaszndlva fellazadt bdtyja ellen, 6s sikeriilt is komoly teriileti ado-
m6nyokat kicsikarnia. 1490-t6l azonban, amikor meghalt az els6 hazassdg-
b6l szfumaz6 tr6niirtikiis, Iv6n, a moszkvai 6llam politikatdrtdnetdt az ut6bbi
Dmitrij nevfi fia, teh6t III. Iv6n unok6ja, valamint a Sophia Paleologoszt6l
szdrmaz6 6s unokabccs6n6l mindtissze 4 6vvel iddsebb Vaszilij kiizdtti kiiz-
delem hatfirozza meg. A sok fordulatot hoz6 tdrtdnetben nem teljesen vil6gos
III. Ivdn magatartdsa. Az orosz tjrdkdstjd6si rend ez esetben az unoka jogait
preferfllta,6s 6t tdmogattdk a hagyomdnyokat 6s a r1gl rendet firizni kfv6n6
boj6rok is. Kezdetben III. Iv6n szintdn tartja magdt az 6si szokdsokhoz, 6s
az ez ellen dsszeeskiiv6 Vaszilijt lecsukatja, az 6t tdmogat6 boj6rfikat lefe-
jezteti,6s Dmitrijt szfnpomp6s kiils6s6gek 6s biz6nci szertart6srend szerint
t6rsuralkod6vd korcndztatja 1498-ban. Egy 6v sem telik azonban el, 6s az
ismdt l6zad6 Vaszilij megkapja a ,,Novgorodi 6s Pszkovi Nagyfejedelem"
cfm6t, amelyet rijabb h6rom 6v mflva felvdlt a ,,Moszkvai 6s Novgorodi
Nagyfejedelem" titulus 6s rdad6sul az ,,Egdsz Oroszorsz6g uralkod6ja" cfm,
amelyet az apa,III. Iv6n mdr 1485-t6l visel. Ezzel egy id6ben az unok6t
anyj 6val egyiitt szdmfrzlk.

A csalddi viszonyok alakul6srira komoly hat6ssal volt III. Iv6n bonyolult
kapcsolata az egyhdzzal. A sz6ttagolts6g kor6ban egys6g6t meg6rz6 orosz
egyhilz mor6lis tekint6lydt jelent6sen megtdpaztdk az 9vszdzadok. A p6p6k
6s szerzetesek mindenfajta kicsapong6sdt6l hangos a korabeli ,,kcizvdle-
m6ny", nagy volt a szewezeti fejetlensdg, a szertartdskiinyvek hemzsegtek
a tudatlans6gb6l ered6 hib6kt6l. Elharap6zott az egyhazi tiszts6gek p1nzzel
val6 megv6ltdsdnak gyakorlata. F6leg ez ut6bbi, valamint n6h6ny hittetel
ellen ldpett fel tucatnyi labalista, a korabeliek 6ltal ,,zsid6z6nak" csrifolt
eretnek Novgorodban. Sz6mar6nyukn6l j6val nagyobb jelent6s6giiket az ad-
ta, hogy komoly p6rtfog6ra tal6ltak el6szdr a tr6ntjrtikds, Iv6n, majd fia,
Dmitrij udvardban, s6t egyikiik, Fjodor Kuricin egyenesen a nagyfejedelem
kiiliigyek6rt felel6s f6hivatalnoka lett. III. Iv6nnak tobb oldalr6l is kap6ra
jdttek, ez1rt bdnt oly nagyvonahian veliik a spanyol inkvizfci6s elj6r6sokat
siirgetd Gennagyij 6rsek minden kirohan6sa ellendre. III. Iv6n ugyanis egy-
h6zi iigyekben is drv6nyesfteni kfv6nta f6hatalm6t, ez€rt igen fesziilt vi-
szonyban volt az orosz metropolitdval, aki els6sorban az egyhdzi birtokok
konfiskdci6ja miatt ndzett ferde szemmel 16. S mivel az eretnekek tdmadtdk
a kolostorok intdzmdny€t,lvdn sakkban tudta veltik tartani a hivatalos egy-
hdnat. Sorsuk majd csak akkor pecs6tel6dik meg, amikor Iv6n vdgleg elddnti
a tr6ndriikl6s k6rd6s6t.

Nem 6rthetetlen, hogy az eretneksdg elleni harcban a hivatalos egyhdz a
legtdbb t6mogat6st Sophia Paleologosz 6s fia kiirnyezetflb6l kapta. Az unitus
giirtigiik a Nyugattal val6 kapcsolatfelv6telben segftettek, 6s az inkvizici6
,,eredm6nyei" val6ban nagy hat6st gyakoroltak az orosz egyhazf6kre. A ka-
tolikus Nyugat hatdsa term6szetesen igen korl6tozott volt, 6s csak nagyon
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rtivid ideig tarthatott: addig, amfg volt rem6ny a Habsburgokkal kiitend6
szdvets69re.

Az egyhdzi 6let reformj6ra azonban val6ban meg6rett az id6. Jellemzl
m6don, az eretnekekkel szemben eln€26 rij metropolitdt, Znszimdt a bor
m6rt6ktelen llvezete miatt kellett elcsapni. Az els6sorban a kolostori 6let
megreform6l6s6t c6lul tfrz6k6t befoly6sos irdnyzat v6giil a hivatalos egyhilz
kijreib6l keriilt ki. A biz6nci hdszilkhazmus emllin nevelked6, a zajos ko-
lostori 6lettdl elvonul6 6s a pusztai remetes6get v6laszt6 NyiI Szorszkij az
ld,n. iinzetlenek vezetf alakja lesz. Tanitdsuk kiv6ltk6pp szimpatikus volt a
mindenkori nagyfejedelem szdmdra: 6k ugyanis ellenezt6k a kolostorok
ftildtulajdonl6sdt. veliik ellentdtben a volokalamszki kolostor alapit6ja, Jo-
szif volockij a harcos egyhaz kdpvisel6je, aki a szigorri reguldn 6s a teljes
aldvetetts6gen, komoly munk6n 6s anyagi gyarapod6son alapul6 kolostori
6let gyakorlatdt hirdette. o maga 6s hfvei, tanitvfinyai, az :frn. joszffidnusok
komoly szolg6latokat tettek a nagyfejedelmi hatalom isteni eredet6nek ideo-
l6giar alfltdmasztdsa terdn, ez1rt a moszkvai nagyfejedelmek sz6m6r a szint€n
kedvesek voltak. Hol egyiktiket, hol mdsikukat tolja hdt el6re hosszri 6vti-
zedeken 6t a korm6nyzat - ahogy 6pp politikai 6rdekei kfv6nj6k. 1503-ban
p6ld6ul, amikor iisszehfvjdk az egyhdzi zsinatot - deklar6ltan az 6zveggy6
v6lt p6pd{< sors6nak iigy6ben -, a nagyfejedelem fel akarja vetni a kolosto-
rok fiildbirtoklds6nak probl6m6j6t. Pr6bdlkozdsa kudarcc al v6gz6dik, a jo-
sziflj6nusok gylzedelmeskednek - nem 6rthetetlen hdt, ha ezt ktivet6en egy
ideig a nagyfejedelem az,,dnzetlen" bar6tokat t6mogatja.

A nagyfejedelem, akit mfu III. Vaszilijnak hfvnak, hiszen atyja 1505-ben
elhaliflozik. Teljes a folytonossdg azonban a k6t uralkod6s kciziitt, e d6tum
semmilyen cezurdt nem jelent a ,,hosszri" 16, szazadban. III. vaszilij j6val
kedvez6bb felt6telek kiiziitt l6pett a tr6nra, mint el6dje, aki a munka iehez€t
m6rr elv€gezte. A politikairdnya adott volt, a mintdk kdszen 6lltak, csak tov{bb
kellett menni a megkezdett riton. Persze a sikereket Vaszilijnak sem adti{k ol-
cs6n. Az ,,orosz" ijrdkl6si rend 6tka szint6n sfjtotta 6t: III. Iviin v6grendelete
6t rdszfejedelems6get kiiliinitett el, s vaszilijnak dvtizedekbe tellen, amfg azok
szdmdt uralkoddsa v€g6re egyre csiikkentette. A16. szazad elej6n ugyanakkor
m6g olyan 6si orosz ftjldek 6izt€k meg tindll6sdgukat, mint apszkovi ,,Kiiz-
ti4rsasiig" vagy aRjazanyi Nagyfejedelems6g. 1510 janu6rj6ban azonban leeme-
lik 6s Moszkv6ba szfllitjdk a pszkovi iin6ll6s6got szimboliz6l6 vecseharangot,
majd r52r-ben Rjazany n6vleges fiiggetlensdge is megszfnik. Kiil6n6sen ez
ut6bbi keriilt sokba III. Vaszilijnak, hiszen ezt megel6z6en a megerdsiidtitt
krimi tati4rok eg6sz Moszkv6ig el6rtek, 6s ism6t ad6fizet6sre ktiteleztek az orosz
nagyfejedelmet. III. vaszilij fen6kig issza a megalintatas keserfi pohardr: t6vol,
volokalamszkban vdrja sorsa beteljesiil6s6t, amint giiriig pecs6t6re, Jurij rra-
hanyiot oklevelet 6llft ki az orosz fiiggdsdgi viszonyr6l a gy6z6nek, Muhamed
Girej kdmak Az rijabb tati4r fennhat6s6g azonban nem tart €vsztzadokig, csak
n6hr4ny hdtig, amfg a lc{nt nogaj riv6lisai megiilik. Az eset azonban m6g na-
gyobb 6vatoss6gra inti a nagyfejedelmet, aki egyre ttibb csapatot tart a d6li
hatdrviddken, 6s sokukat igyekszik letelepiteni.
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Ez ann6l kdnnyebben sikeriil neki, mivel a nyugati hatdrsz6len m6r tfl
van tdbb hadjdraton 6s egy sikeres hdbonin, amelynek eredmdnyek6nt az
orosz seregek, annyi sikertelen pr6b6lkoz6s utdn, 1514-ben megh6dftott6k
Szmolenszkel 6s kdrny6kdt. A Litv6n Nagyfejedelemsdg elleni harcban nagy
segfts6get nyfjtottak azok a nyugati orosz fejedelmek, akik az 6vek sor6n
fdldjeikkel egyetemben 6t6lltak a moszkvai fejedelem szolgfilatdba. Az egyik
ilyen fejedelem, GlinszftT rokona lesz III. Vaszilij rij ar6ja, miut6n els6 fele-
s6g6t medd6sdge miatt apdc6nak k6nyszerfti.

IIL Ivdn 6s III. Vaszilij uralkod6sa kdziitt csak a stflusban van kiil6nbs6g.
Az apa eg6sz 6let6ben kompromisszumokra k6nyszeriilt - meg saj6t csal6d-
j6val is. Azt is le kellett nyelnie, hogy az egyhdz gy6vdnak b1lyegezze.
Szfv6s, c6ltudatos munk6val azonban v6giil is mindig keresztiilvitte akaratdt.
Uralkod6sa v6gdn olyan hatalmat hagyott frdra, amelyet nem volt tandcsos
megk6rd6jelezni. A firi m6r t6nylegesen 6s elismerten autokrdto4 egyedural-
kod6, olyan kiterjedt hatalommal, amilyet nemigen ismertek Eur6p6ban. Di
cs6ret6re legyen mondva: az iirtiks6ggel j6l s6f6rkodott. Kiilpolitikai sikereit
l6ttuk, a belpolitik6ban pedig minden el6dje 6ltal alkalmazott eszkiizzel
igyekezett a moszkvai boj6rsdgot, a szoLg6l6 nemeseket 6s az egyhdzat ma-
g6hoz ldncolni.

A k6t uralkod6 sikeresen birk6zott meg az ijjdszervezfidd orosz 6llam
el6tt 6116 f6 feladatokkal. A ttirt6neti irodalom gyakran hasonlitja 6ket az
eur6pai ,,rij monarch6khoz", VII. Henrik:hez, XI. Lajoshoz, Ferdindndhoz 6s
Izabelldhoz. Val6ban sok a hasonlatossdg abban, ahogy a ,,r€gi rend" hely-
re6llft6s6nak jelszav6val valami fjat k6szftenek el6. A gytikerek 6s a tradf-
ci6k azonban mer6ben mdsok voltak orosz f<ildiin, mint nyugatabbra, ez6rt
hiba lenne a centralizdlt monarchia megalap(t6inak tekinteni 6ket. Eur6p6-
ban ez ugyanis a rendi monarchi6b6l n6tt ki, 6s a centrallzdci6 az 6ru- 6s
p6nzviszonyok jelent6s fejlettsdgi szintjdn ment v6gbe. Oroszorszdgban,l6t-
hattuk, nem ezen a tdrsadalmi-gazdas6gi alapzaton ttirt6nik az egyesftds. Az
Sllam kiilsd - v6dekez6-tdmad6 - funkci6j6t j6l megoldott6k, 6s nagy l6p6-
seket tettek a tov6bbi sikereket megalapozd, egyszersmind a korabeli orosz
fejl6d6snek egyediil megfelel6 kato nai monarchia kialakft6sa ter6n.

Az igazi megold6sra v6r6 feladat az 1462 6s 1533 kiiziitt meghdromszo-
roz6d6 birodalom irdnyitdsa volt. Ennek gyakorlata j6l p{lddzza a centrali-
z6lt illlamigazgatds tdrt6nelmi korl6tait. III. Iv6n rigy kivdnta korm6nyozni
lassan gigantikus m6retfiv6 duzzad6 orszdgdt, mint amikor m6g csak egy kis
foly6cska vdlgydben hfz6dott meg a Moszkvai Fejedelemsdg. Minthogy az
apr6cska fejedelemsdg addigi ir6nyit6s6t az udvari appardtus v6,gezte, k6-
s6bb egy-egy rijonnan Moszkv6hoz keriil6 teriiletnek is l6trehozz6k udvari
fuilnyitdsdt, s azt Moszkv6ba ktiltdztetik. Ebben egyel6re ki is meriil akdz-
pontosit6s, 6s az adott teriilet kiil6n6ll6sa megmarad. Ez6rt IlI.Iv6n meg-
pr6b6lkozik azzal, hogy legal6bb a bir6skod6st egys6gesftse, s kiadja az
I497-es Tbrvinykdnyvet (amelynek legmaradand6bb cikkelye a parasztok
Gyiirgy-napkor tdrtdnd szabad ktiltiiz6s6nek rtigzft6se), illetve, hogy a kdz-
ponti irdnyft6st funkcion6lis alapokra helyezze, s elterjeszti az izbdkat, a
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kds6bbi kcizponti korm6nyszdkek, a prilaizok el6deit. Azok azonban l6nye-
giiket tekintve nem mentek t:d,l a sz6ttagoltsdg kor6nak dgynevezett megbf-
zott bojdn intlzm€ny€n, amelynek az volt a l6nyege, hogy a fejedelem bi-
zonyos meghatdrozott tigyek kivizsg6ldsdra, megolddsAra - egyszeri megbf-
zdsk€nt - kikiild egy boj6rt a segit6ivel. De m6r ezek is el6revetftett6k a
funkcion6lis 6s teriileti alapon nyugv6 int€zmlnyek hat6skiiri 6tfed6seit,
amelyek j6 m6sf6l szilzad utiin teljes anarchidba torkolltak.

A helyi kdzigazgatds pedig tov6bbra is a t6pl6lds rendszer6n nyugodott,
teh6t a nagyobb kdzigazgatdsi egysdgek, az ujezdek sz6khely6re helytartd-
kat, a volosztyok 6l6re pedig volosztyeleket (6rdsf6ndk6ket) kiildittt a kor-
rndnyzat, s ezek a tisztsdgvisel6k az ir6nyft6suk al6 rendelt tertilet lakosait6l
meghatdrozott jovedelmet 6lveztek. Ideiglenes, egy-k6t 6vre sz6l6 megbiza-
t6suk alatt igyekeztek a legtdbbet kiprdselni a lakossdgb6l, s ebbdli igyeke-
zettikben bizton sz6mithattak a f6vfuost6l val6 nagy tdvolsdgok sz6mukra
dlddsos volt6ra. Kcinnyen bel6that6, hova vezet, ha egy-egy teriilet feje,
a helytart6, aki egy szemdlyben volt kormi4nyz6, bir6 6s hadvez6r, hajlik a
megveszteget6sre, hovatovdbb az politikdjdnak egyetlen vez€rl6 elv6vd v6-
lik. A helyikdzigazgat6s tehdt anarchisztikus 6llapotokat mutatott, nemhi6ba
panaszolti{k ezt a korabeli publicisztikai mfivek, gyakran egdszen a boj6rok
ostoroz6 bir fllatdb a 6tc sapva.

A korm6nyzat a 1.6. szdzad els6 feldben vdgig harcot folytat az dllam
szdmdra igen kdros jelens6g ellen, s fokozatosan megnyirb6lja a helytart6k,
volosztyelek hat6sktirdt. Ez€rt hozzdk l6tre p6ld6ul a vdrosi prikazcsikok
intdzm1nydt, amely az ad6kivet6s 6s -behajtds ter6n vesz ki fontos kiv6lts6-
gokat a helytart6k kez6b6l. A tendencia tehdt a helytart6k hatalmdnak, je-
lent6s6g6nek cstjkkent6se volt, amely egydbk6nt az egyes t6pl6l6si egysdgek
rohamos oszt6di4sa kiivetkezt6ben magdt6l is gyengiilt. ut6bbiak teh6t a
szolgdl6 nemesek jtivedelm6nek kiegdszitds6ben megnyilv6nul6 funkci6juk
bettilt6s6re sem lettek alkalmasak, s ez megteremtette annak re6lis feltdtel6t,
hogy megsztintessdk 6ket, s ezilltal a helyi klzigazgat1s cs6dj6t is felsz6-
molj6k. Ehhez azonban az kellett, hogy m6s forr6sokb6l el6 tudja teremteni
a korm6nyzat a szolg6l6 nemessdg kiegdszft6 jiivedelm6t, amire a 16. sz6zad,
els6 fel6ben m6g nem mutatkozott lehet6s6g. Ez6rt a t6pl6ldsi rendszer a
mindenki szfimdra nyilv6nval6 korszenitlens6ge ellen6rc az eg6sz tdrgyalt
korszakban fennmaradt.

A REFoRMID6szar
(A HATALOM ES e SOTARSAC nEAlroMpRoMrsszuMA)

A 16. szdzad els6 fel6ben folytatott egyesit6/h6dft6 kiilpolitika, valamint a
novgorodi konfisk6ci6 6s egy6b hasonl6 megold6sok azt mutatt6k, hogy III.
Iv6n 6s III. vaszilij kormdnyzata meglehetdsen tudatosan haladt az adott
felt6telek kijztitt egyediil lehetsdges fton. Ami paradox m6don nem jelentett
mdst, mint g<ircsds ragaszkod6st a 169 bevdlt gyakorlathoz. A moszkvai ural-
kod6k egyetlen elvet ismertek: ,,a fejedelemsdgem az iirtjkbirtokom" elv6t,
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IV. Iv6n 16. szdzadi portr6ja

ami most csupi4n annyiban m6dosult, hogy m6r egy eg6sz birodalmat tekin-
tettek saj6t tulajdonuknak. A kora feud6lis uralkod6 patrimoni6lis hatalma
ezzel fltdrdkl6diitt egy m6sik tdrt6nelmi szakaszra,6s annak saj6tos szfne-
zetet adott.

A ttjrtdnelem groteszk jdt1ka, hogy ennek a megrijul6snak a konzervati-
vizmus volt a z6loga. A totdlis hatalomra 6piil6 katonai monarchia igy szer-
vesen kiivetkezett az el6z6 tdrsadalomfejl6ddsb6l. Azt a struktrir6t annyiban
fejlesztette tov6bb, amennyiben tov6bb niivelte az uralkod6 hatalm6t, illetve
megakasztotta korl6toz6s6nak addig kialakult csiraform6it, amivel l6nyeg6-
ben megakad6lyozta a feudalizdl6ddsi folyamat el6rehaladds6t, 6s a t6rsa-
dalmat egy archaikus, kev6ss6 tagolt szinten megmerevftette.

IV. Ivdnnak a szdzad ktizep6n ezdrt tulajdonk6ppen nem volt m6s dolga,
mint hogy az elfidei Sltal gyakran t6tov6n 6s sz6rvi4nyosan kezelt m6dsze-
reket egys6ges rendszer rangj6ra emelje, illetve az irdnyitds idej6tmrilt tech-
nikai megold6sait korszerdekre cser6lje fel. Amikor IV. Iv6n gyermekkor6-
nak anarchisztikus bojdr klikkharcai ut6n az orszdgirdnyitdsa kb. 1549-t6l
az ld;n. Izbrannaja Rada (Klvdlasztottak Tan6csa) kezdbe keriilt, el6sziir tdr-
t6nt kfsdrlet e katonai monarchia 6tfog6 rac\onal\z6l6sdra. Az 1550-es 6vek
ezdrt kaphattdk a ttirt6neti irodalomban a ,,reformid6szak" nevet.

De ebbe a vonulatba illeszkedett m6r IV. Ivrin anyj6nak rdvid ideig tart6
r6genss6ge is. Jelena Glinszkaja p€ld6t mutatott fi6nak a ftildadomrinyok
takar6kos osztogat6sa, a kiil6nf6le ad6-, vdmmentess6gek 6s bir6skod6si jog
szfikmarkri m6r6se, illet6leg a helyi kdzigazgatds 6l6n 6116 helytart6k hatal-
m6nak megnyirb6l6sa ter6n. Mivel pedig a r6gensn6 halflla ut6ni boj6r kor-
mdnyzat szakftott ezzel a gyakorlattal, az 1549-es Megbdkdlds Gytil4sdn
meghirdetett reformpolitika Jelena Glinszkaja idej6hez nyrilt vissza.
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A korm6nyzat elgondol6sait j6l szemldltetik azok a k6rddsek, amelyeket
a cdr felsz6litflsdra az egyhflzi zsinat fillitott rissze a bojdrok 6ltal kidolgo-
zand6 reformjavaslatok szdmdra. Ezekben kil6t6sba helyezik valamennyi
birtok 6sszeir6sdt, ellen6rizni szdndlkoznak minden birtok-ad6sveteli tigyet
abb6l a c6lb6l, hogy a fdld ut6ni katonai szolg6lat elve a gyakorlatban is
idedlisan funkcion6ljon. Nem vdletleniil keriil a fiildk6rd6s figyelmiik k6-
z€ppontjdba. hiszen ennek megold6sa stabiliz6lhatta a szolgdl6 emberek, te-
h6t a hadsereg 6s az fillamhelyzet€t. Mindehhez a fiildtin kfviil persze p6nz
is kellett, ez€rt apr6l€kosan foglalkoztak az 6llam pdnztigyeinek megrefor-
m6l6s6val is.

Az 1550-es 6vekben dletbe l6ptetett rendeletek - ha teljesen nem val6sf-
tott6k is meg ezt a reformprogramot - az imlnt felsoroltak 6ltal kijeliilt riton
haladtak. Az els6 l6p6s egy szorosan vett hadsere g-szewezlsi reform volt,
a mesztnyicsesztvo korliltozdsa ahadvez€rek kijeltil6s6ben. Mivel ez akdr-
d6s az eg6sz fels6 korm6nyz6 r6teget drintette, radikdlis v6ltoztatdst nem
hozott. Nagyobb jelent6s6gre emelkedett az :frn. sztrelecreform kezdete
1550-ben. Egyel6re ugyan csupdn hdromezer tfrzfegyvenel felszerelt gyalo-
gos Vorobjevo eddit€sfaluba telepft6s6rdl gondoskodott, de a sztrelecek ha-
marosan szinte valamennyi er6dftm6nyt ben6pesftik. Ezek a szabad idejiik-
ben iparfrz€ssel 6s keresked6ssel foglalkoz6 hivat6sos katon6k a kdvetkez6
szdzad sordn neme gy szer tdrdk koll6g 6ikhoz, a j ani c s drokho z hasonl6 j elen-
tds6gre emelkednek a belpolitikai villong6sok sor6n.

Az 1550-es 6v legnagyobb esemdnye az ij Szugyebnyik (Ttirv6nykiinyv)
kibocsdtrisa volt. Az el6dtjk politik6j6t folytatva, az rij biintet6k6dex csak az
1497-es Szugyebnyik korszerfsit€slt tfrzi ki c6lul. 99 cikkelye ktiziil 37
tekinthet6 rijnak, m6s k6rd6s, hogy a ttibbi is jelent6s 6tdolgoz6son ment
kereszti.il. Mrifaja bfiniik 6s btintetdsek vdgtelennek tetsz6 konel6ci6s sora,
amelyben nincs hely egyes tdrsadalmi csoportok jogainak kdriilfrds6ra. Meg-
ism6tli azonban az 1497-es Tdrv6nyktinyv rendelkezlsdt a paraszts6g
Gyiirgy-napi szabad ktjltiizdsdrdl, amivel tov6bbra is garantdlja e r6teg vi-
szonylagos jogi szabads6g6t. Hasonl6 rdtegkonszolid6ci6s jelent6sdge van a
81-es cikkelynek, amely megtiltja a bojr4rfik holoppd deklassz6l6d6s6t.

A Ttirv6nykdnyv szoci6lis ir6nyults flganak tisztdzdsdban sokat segit a 43 -
as 6s a 91-es cikkely. Ut6bbi kimondja, hogy ,,v6rosi keresked6 emberek ne
lakjanak a kolostorok vdrosi udvaraiban", el6bbi pedig megsziinteti M egy-
h6zi birtokok ad6mentess6gdt. Ha tehdt affa a k6rd6sre, mely t6rsadalmi
csoportok drdekeit k6pviselt6k a Szugyebnyik egyes rendelkez6sei, egyeldre
ad6sak is maradunk a v6lasszal, az bizonyos, hogy az egyhdz ellen ir6nyul-
tak. Ha pedig az egyhaz ellen, akkor az valamikdppen az eg€sz vllilgi ural-
kod6 osztdly 6rdekeit szolgillta, hiszen ezek a rendelkezdsek elej6t vehett6k
a munkaer6 egyhazi birtokokra 6raml6s6nak. Egyben els6 l6p6st jelenthettek
az e gyhdzi fiildtulaj don korl6toz6sdban.

A szdzad ktizep6nek a publicisztik6ban is j6l 6rz6kelhet6 forrong6 re-
formhangulata igen gyorsan felvetette a legradikdlisabb megolddst: a kolos-
tori birtokok szekularizdci6jdt, amellyel az l55l-ben cisszeiil6 Sztoglav
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(Szdzcikkelyes) zsinat kiemelten foglalkozott. Ldtsz6lag az volt a f6 felada-
ta, hogy tov6bb folytassa a szilzad elej6n az ilnzetlenek 6s joszifljrdnusok
vitdja 6ltal megkezdett bels6 egyhdzi rcndteremt6st. Val6s6gos funkci6ja
m6gis azlett ennek is, mint af€l €vszdzaddal kordbbi hivatalos egyhdznak,
hogy visszaverje az ijnzetlenek6hez hasonl6 szekulariz6ci6s pr6b6lkoz6so-
kat. Mivel az egyhdz a c6ri egyeduralom hatalmas tdmasza volt, ez viszony-
lag kdnnyen sikeriilt. Cser6ben azonban engedm6nyeket kellett tennie a vi-
l6gi uralkod6 oszt6lynak. 1551. mdjus 11-6n rendelet sziiletett, amely elko-
bozza a IV. Ivdn gyermekkordban er6szakkal szeruett vagy bojrdri adomdny-
k6nt kapott kolostori fdldeket. A tovdbbiakban a korm6nyzat ragaszkodott
minden ftjldv6s6rl6si iigylet el6zetes engedllyeztetflslhez, megtiltotta az
egyhdznak rij vdrosr6szek vagy dj v6rosi udvarok l€trehozflsdt a v6roslak6k
elcsalogat6s6t. Majd az intdzked6ssort az egyhilzi adom6nylevelek feliil-
vizsg6ldsa zdtrta le, amelynek sordn megsziintettek minden olyan mentess6-
get, amely a III. Ivrin 6s III. Vaszilij idejdn kialakult gyakorlatn6l tdbb ki-
v6lts6got biztosftott. Az ekkor bevezetett rij ad6egysdg, a nagy ekealj szint6n
az egyhdzat (6s m6g ink6bb a fekete ftildeket) drintette kedvez6tlenil: az
egyhdzi birtokok lakoss6ga ezentril 25Vo-kel, tiibb 6llami ad6t fizetett, mint
a vil6giak6.

Eppen az egyhdai ftildek s6rtetlenill marad6sa a magyardzata annak, hogy
az egylk legnagyobb szab6srinak ig€rkezl reform, az : rn. kivdlasztott ezer
fdldhtiz juttatdsa m6r elgondolds6ban is meglehet6sen m6rs6kelt cdlt ffizltt
ki, s6t egyes tiirt6ndszek m6g azt is tagadj6k, hogy megval6sult. A cr4ri udvar
,,k6dergondjait" k(vi4nta akormfinyzat azzal orvosolni, hogy 1078 szolgdl6
nemesnek 100-150 hektdrnyi ftildet juttat Moszkva kdrnydk6n, birtokkiegd-
szft6sk6nt. Az6rt csak ennyi embernek 6s azdrt csak ekkora sz6nt6kat, mert
a c6r ebben a kdrzetben csup6n az egykori fejedelmi madardszok, m6h6szek
fiildjeivel rendelkezett. A fekete ftildek szltosztdsdt6l a kormdnyzat egyel6re
igyekezett tart6zkodni, az udvari f<ildek eladom6nyozdsdt a kora feuddlis
tfpusri hatalom reflexei ellenezt6k, a bojdrokt6l nem volt mi6rt konfisk6lni,
fj teruletek pedig ekkort6jt 6ppen nem keriiltek Moszkv6hoz.Persze el6bb-
ut6bb valamelyik eszktizhozhozzd kellett nyflni, mert a korabeli publicisz-
tika 6rz6kenyen jelezte, hogy a szolg6l6 nemesek mind nehezebben tudnak
eleget tenni katon6skod6si ktitelezettsdgeiknek. A katonai monarchia szdm6-
ra ebben a helyzetben a legterm6szetesebb I€pEs az expanzi6 volt. Az orosz
seregek 1552-ben elfoglaltdk a ,,fdldi paradicsomnak" lefrt Kazanyi Kdns6-
got, majd tovdbb folytattdk ritjukat lefeld a Volgdn.

Ezekben az dvekben sokan jelent6s birtokokhoz jutottak, 6m - nyilv6nf-
totta ki az 6vktinyv szavai szerint akormfinyzat - a katondk harcrafoghat6-
s6ga m6gis csiikkent. Ez6rt - olvashatjuk az I555156-os 6v bejegyz6s6ben
- ezentrll minden birtokos - fiiggetlentil att6l, hogy drtikbirtokon vagy szol-
grflati birtokon iil - ktiteles 150 hekt6r j6 min6s6gfi fdld ut6n egy lovas
katon6t 6llftani. Egyben pedig nagy orszi{gos mustrdn szdmba veszik az
dsszes birtokost, meghatdrozz6k f<ildbirtok-kateg6riiljat es ebb6l fakadd kti-
telezettsdgeit. Aki a meg6llapftott norma alatt talilltatik, az birtokkiegdszi-
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tdshez jut. A ftild<in kfvtil a katonai-fijldesriri osztdly a tov6bbiakban rend-
:?-e.tes pdnzadom6nyban is r6szesiil. Ennek anyagi alapjilt a helytart6k tdp-
l6l6son nyugv6 intdzmdnylnek elttirldsdvel teremlett6k meg. (Jeilemz6 m6-
don a k6t rendelkezls egymdst kdveti az emlitett dvkcinyvrEs zletben.) Ezzel
akormdnyzat tulajdonk6ppen kdt legyet iittitt egy csapiiira. Egyr6szt a helyi
9tSI9 bizta a helytart6k hivatali visszadldsei miatt tery-esen .C'iit d6rk6ptelen
helyi ktizigazgatdst..Mdsr€szt az addig a helytart6knik fizetett illetm6nyek
helyett egys6ges ad6t vetett ki a lakossdgra,6s a befolyt pdnzeket szolgllat
fej6ben- szdtosztogatta. -Az elgondol6s eli6 r6sze ugyun nem val6sult ireg,
mert a klzigazgatds reformja nem terjedt ki a votcsindkra 6s pomeszty6kr6,
illetve a tdpl6l6sadom6ny sem szfinC meg teljesen, de a dolog financi6lis
oldala a tervezett m6don alakult.

E rendelet l6tsz6lag a boj6rsdg ellen ir6nyult, hiszen 6k voltak a meszt-
nyicsesztvo s.z_ab6lyozta tdpldl6si rendszer eis6 sz6mri kedvezmdnyezettjei.
Ezzel a megilllapitdssal el6rkeztiink a reformok ,,oszt6lytartalma,' ktiriil for-
96, a tdrtdnelmi irodalomban kdzkedvelt vit6hoz. Ai orcsz-szovjet trirt6-
netfriisban legink6bb elterjedt nlzet szerint a fenti int6zked6s is a ieformok
,,kompromisszumos" jelleg6t bizonyitja, hiszen a boj6rs6g el6jogait csorbftja- de csak egy hatdrig - a szolg6l6 nemessdg 6rdek6ben.E t6lel-m€g "o"i,
egy rendeletre sem. alkalmazhat6 jelent6s megszorft6sok n6lkul] Tudjuk
fgyanis, hogy az fu6nyit6 appar6tus kisz6lesed6i6vel a t6pl6l6sadom6nyok
is oszt6dtak, tehdt drt6ktelenedtek az id6k folyam6n. Mdsr6izt nem kiz6r6lag
a bojdrok r6szesiiltek bel6le, amint az rij p6nijuttatdsok t6volr6l sem csup6i
a kdzlprltegeket gazdagftott6k. A megit616s probl6m6i azonban sokkal m6-
lyebbek enn6l.

A ,,kompromisszumos" jellegb6l ugyanis az kd,vetkezne, hogy a szolg6l6
nemess6g egy olyan, a bojdrs6gt6l c6ljaiban kiilcinbiiz6, egysEges 6rdJkek
alapjdn szervez6d6 6s v6lemdnynyilvr4nftdsi f6rumokkal r-ende-lke z6 r6teg
volt, amelynek politikai srilya megh6tr6l6sra k6nyszerftette a boj6rs6gotl
A fentiekben l6thattuk, hogy a szolg6l6 nemess6g ilyen ismdrvekkel nem
rendelkez-ett. ugyanakkor a bojdrs6gr6l sem mondhatjuk el, hogy ,,vissza
akarvi4n fordftani a tiirtdnelem kerek6t", ,,vissza kfv6nta illlitani-i feud6lis
szdttagolts6got". Az egys6ges dllam ir6nyft6 appardtus6nak csdcsaira kertil-
ve, a bojdrok a k<izpontositott monarchia megei6sit6s6n munk6lkodtak, ter-
m€szetesen nem egyforma lelkesed6ssel. A r6gi moszkvai boj6rok szolgalel-
kfbben v1gezt1k feladatukat, igy a c6r 6s rokons6ga term3szetesen ezt a
fajta magatart6st tolerdlta legszfvesebben. A politikai k6rd6sek azonban a
lltgl nagy boj6r szdrmazdsi csoportosul6s tagjai sffrfin l6trejtiv6 6s felbom-
16 drdeksz<ivets6geinek politikai eszkdzrikkef vfvott harc6val d6ltek el. A
Jefopi{691ak politikattjrt6net6t ez€rt a mindig nagy zajjalj6r6 egydni he-
lyezked6si ktizdelmek- ellendre 6ppen a szdleJ egyiegriont 

-hatfuriita 
meg,

amely- a vezetl boj6rfamflidkon kfviil mag6ban foglalta a szolg6l6 n"..I-
sdgnek a.bojr{rs6ghoz legkdzelebb 6116 li6pvisel6lt is. Ha teli6t kompro-
misszumr6l akarunk beszElni, akkor azt keli mondanunk, hogy *.gytZg"-
sen fell6p6 vil6gi uralkod6 oszt6ly kdnyszertilt kompromisr-ru*.u az egy-
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hdzzal, illetve a c6ri hatalommal, mert nem tehette rdkezdt sem a kolostori,
sem pedig a fekete fdldekre. A reformok ,,oszt6lyl6nyeg6t" 6ppen ez6rt ak-
kor ktizelftjtik meg a legjobban, ha az 6llam 6rdekeire koncentrdlunk. Ezek
a reformok, amikor meghatdrozott t6rsadalmi r6tegek, csoportok helyzetdt
javftottdk vagy rontott6k, mindig az 6llam szempontjait m6rlegelt6k, 6s 6rt6k
el annak megerdstid6s€t. Ezdrt van az, hogy ak6rmelyik t6rsadalmi csoport
szempontjdb6l n6zzik, a reformok 6ltal el€rt eredm6nyek szi.iks6gkdppen
,,felem6sak" lesznek.

(KoNFLrKrusAHArAL#Sifr tTS"JUtcyAKoRLArAKozorr)
Az Izbrannaja Rada ir6nyft6sa alatti lvtizedben megnyirbdltdk ugyan n6ha
a boj6rok el6jogait (1551-ben korl6tozti{k pl. egyes kdpviseldik ft ldbirtok-
elidegenft6si jogrdt), 6m ha lehet, minden addigindl hathat6sabban 6rv6nye-
sftettdk a boj6r ,,tandcsad6s" fvszdzados jog6t. A hatalomgyakorl6s k6pletdt
a legtalfl6bban a korabeli ,,az uralkod6 elrendeli, a boj6rok v6grehajtj6k"
formula irta le. Kett6s hatalom volt val6j6ban. Ennek egyik komponense a
cdr, a maga elvben korl6tlan hatalm6val. A c6ri egyeduralom ideol6gi6j6t -
amint erre k6s6bb kit6riink - egyhdzi fr6k gener6ci6i dolgoztdk ki frirads6-
gos apr6munk6val.

Az egys6ges orosz 6llam 6l6n a k6nt felvdlt6 orosz nagyfejedelem ugyan-
akkor tjrdktil kapta a tat6r kdnok despotikus hatalmdnak szok6sjog6t is, va-
lamint a bizdnci autokratikus hatalom egyhdzi ideol6gidj6t. Iv6n 1547-es
megkoron6z 6s6v al az egyhflz presztfzse v6gdrvdnyesen cisszekapcsol6dott a
pravoszl6v birodalmat megtestesit6 cdr presztizs6vel, fgy a kora feuddlis
uralkod6 patrimonidlis hatalm6b6l kintiv6 6s biz6ncitat6r seg6dlettel ideo-
l6giai formdt nyer6 cdri autokratikus hatalom elve sz6les kiirben elterjedt,
maga is egyeduralkod6vd v6lt.

A gyakorlatban azonban er6sen korlfitozta a boj6r arisztokrdcia, amely
6ltal6ban atanflcsadds 6s a vdgrehajtds feladatdt vdllalta magdra, most azon-
ban dijntdshoz6 funkci6t is ell6tott a c6r tindll6tlansdga miatt. Mivel pedig
a bojrirsdgot mint irdnyit6 appar6tust - amint arra utaltunk - nem lehetett
kiiktatni az 6llam6letb6l helyiikre 6llfthat6, korm6nyz6sban j6rtas t6rsadalmi
r6teg, illetve anyagiak hi6ny6ban, a kettds hatalom redlis kompromisszum-
nak tekinthet6. E kompromisszumnak azonban jogi garancidi nem voltak,
szllfirdsdgdt a j6zan bel6tds kellett biztosftsa. Ennek hi6nydban a t6rsadalom
kiszolgdltatottd v6lt az uralkod6val szemben, az addigi ti4rsadalomfejl6dds
ugyanis nem zdtrta ki az uralkod6i hatalom legszdls6s6gesebb form6ban val6
gyakorl6si4nak lehet6s6g6t sem, minthogy nem alakftottaki az ellen6ll6s gaz-
das 6gi alapjdt, szew ezeti form6it, gondolkoddsbeli h agyomdnyait.

1560-ban IV. Ivdn cdr : gy drintdtt, hogy ezentril egymaga irdnyitja az
orsz6got. Az lzbrannaja Rada tan6csaddival val6 szakitdsilnak tijbb ok6t
szokta - el6gg6 meggy6z6dds n6lktil - felsorolni a szakirodalom. A dtjnt6
okhoz f6r a legkevesebb k6ts6g: a kenydrtdrdsre a cdri hatalom korli4tlan
jelleg6nek elve 6s gyakorlata ktiztitt t6tong6 szakaddk miatt keri.ilt sor. A for-
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Alekszandrovszkaja Szloboda, IV. Iv6n opricsnyin6jdnak,,f6v6rosa"

r6sok ugyanis meglehetfls lrzlkletessdggel sz6lnak arr6l, hogy a cdr egy-
rdszt j6l elsaj6tftotta az egyeduralom ideol6gi6jdt, milstdszt meghat6roz6lel-
ki konfliktust jelentett szdmdra, hogy az csak papfron l6tezik.

A val6ban iin6ll6 ir6nyft6st m6r a kezdet kezdet6t6l jellemzf szdls6s6ges
m6dszerek a IV. Ivdn 6ltal bevezetett rin. opricsnyina intlzm1nydvel 6lltak
dssze egys6ges rendszerrl. Az opricsnyindt vil6gra segft6 t€nyezdk gyakori
vitat6m6i a historiogr{fiilnak. L6trehozdsa szubjektfv motfvumainak rekonst-
ru6l6s6ban 6ltal6ban megegyezik a tortdn6szek v6lem6nye: katonai kudar-
cok, majd a c6r egykori kijzeli embere, Kurbszkij tdvozdsa az ellens6ghez
voltak a legfdbb motivdl6 tdnyez6k. Abban azonban m6r szinte kibdkfthe-
tetlen a historikusok n6zetkiil6nbs6ge, hogy az ilyk6ppen l6trehozott oprics-
nyina milyen c6lt szolg6lt, 6s hogyan min6sfthet6.

Mi is az az opricsnyina? Ert6kmozzanatokat n6lkiiliiz6 szfik definfci6ban:
az orszdg kett6oszt6s6b6l szdrmaz6, 1565-t6l 1572173-ig tart6 funkcion6l6sa
sordn teriiletileg vdltoz6, a cdr kiizvetlen irdnyitdsa al6 rendelt egyik orszdg-
fdl. Szemben a mdsik teriilettel, az 6n. zemscsindval, amelynek kormdnyz6sa
a boj6rduma feladata volt, igaz, a ciir fenntartotta magdnak a legfontosabb
Ugyekben val6 diintds jogdt. Ebb6l a meghatfuozilsb6l egyel6re csak egy
kiivetkeztetds l6tszik val6szfnfinek: az opricsnyina nem a centralizdci6 ir6-
ny6ba mutatott.

Kiizelebb vihetnek funkci6ja megdrtds6hez a fenn6ll6sa alatt vdgbement
esem6nyek. Az opricsnyina megalakftdsdnak bejelent6s6t ktizvetleniil meg-
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el6zi a bojdrduma €s az egyhdzi zsinat felhatalmaz6sa: a cdr azt von fele-
l6ss6gre brinei€rt, akit akar. Ezt esetenkdnt addig is megtette, teh6t a ,jogi"
helybenhagy6s itt a statdridlis rendszer dltaldnossd tev6s6re vonatkozik.
1565 elejdn ugyan csak n6h6ny embert v6geznek ki, 6m az egykori 6szak-
keleti fejedelmek leszSrmazottai kiiziil kb. 170 embert csal6djaikkal egytitt
szdmfiznek Kazany vid6k6re. (lgaz, egy 6v mrilva ezek visszat6rhetnek
addigra mdr j6ftszt kirabolt, puszt|vd tett birtokaikra.) Aligha k6ts6ges
tehdt az int6zked6s irdnyults6ga: a politikai elrettent6sen tril a szuverdn ural-
kod6i mdltjdt legkevdsbd feled6 szazdali arisztokrdcia gazdasdgi alapjainak
megrendft6se.

M6r azonban az opricsnyina mdsodik 6v6ben bizonyos m6rt6kben visz-
szavonul6t akar fiijni IV. Iv6n, ezt mutatja azemszkij szobor iisszeh(vdsa is.
Az orszflgos gyfil6s cdr 6ltal kijeldlt tagjai ekkor az uralkod6i elvrdr6snak
megfelel6en rdb6lintottak a litvdnokkal6s a lengyelekkel folytatand6 ,,tragy"
h6bonira. Am nem hivatalos min6s6giikben mdr a gyfil6s ut6n kollektfv k6-
relemmel fordultak IV. Ivrinhoz: sztintetnd meg az opricsnyindt. A f6kevesz-
tett terror id6szaka kbsziint ezutdn az orszilgra.

Az 1567-1571 kdzdtti politikatiirt6netet egy megkonstrudlds6ban, lebo-
nyolit6s6ban, mdreteiben 6s ktjvetkezm6nyeiben fantasztikus koncepci6sper-
sorozat hatdrozza meg. IV. Ivdn uralkoddsdnak utols6 6veiben iisszedllfttatja
az illtala kiv6gzettek listdj6t, ennek alapj6n k6pet alkothatunk arr6l, kik vol-
tak a represszi6s hull6m illdozatai. Az els6 volt a sorban Csetjadnyin-Fjo-
dorov bojr4r, f6lov6szmester, a cdri hatalom kipr6b6lt, hfi t6masza. Birtokait
fel6gett6k, embereit kard6lre h6nyt6k. Kbvetkezhetett - csal6dj6val egyiitt -
Vlagyimir Sztarickij, a ci4r unokatestv6re, aki szdrmaz6sa jog6n egyediil le-
hetett potenciiflis vesz6lyeztetlje a tr6nnak. Mivel pedig a sztarickijoknak
hagyom6nyosan j6 kapcsolataik voltak Nagy-Novgoroddal, meg az egykori
v6rosk6ztdrsas6g ktizel is fektidt ahatdrhoz, a c6r 6jfeket6be iiltdzott oprics-
nyikserege megindult Novgorod fel6. Amfg oda6rtek, az ritjukba es6 vala-
mennyi teleptil6st feldrilt6k, majd megkorondzva addigi teljesftmdnyiiket,
hetekig m6sz6roltrik Novgorod 6s k6rny6ke b6k6s lakoss6g6t. V6gtil M ,,iu
betfire a pontot az(tn. ,,mosTkvai ilgy" tette fel. 1571-ben a vijriis tdren ttjbb
mint 100 embert vlgeztekki a legelk6peszt6bb hal6lnemekkel. Az dldozatok
kiizd ekkor mdr az opricsnyina vezetl r6teg6nek tagjai keriiltek. A terror
tirdtigi kdre bezdrult.

szoci6lis drtelemben meglehet6sen nehdz a sok ezer illdozat elveszejt6-
sdnek logik6j6t fellelni. Amint azt veszelovszkij akaddmikus kimutatta, a
kiv6gzettek kdziil egy boj6na 34 egyszerfi szolg6l6 nemes jutott, mig az
uralkod6 osztaly egy tagsfua egy tucat als6bb n6poszt6lyokbeli. A kcivetkez-
tet6s teh6t adott: az opricsnyina nem a bojdrsdg mint rdteg ellen, hanem -
amint veszelovszkij fogalmazott - az udvar, tehdt az uralkod6 mindenkori
kdrnyezete ellen irdnyult. Tov6bb konkretizdlva ezt a megilllapitdst, tal6n
m6g kiizelebb juthatunk az igazsdghoz. Az k6ts6gtelen, hogy a terror 6s a
megr6miilt tiirannosz kdnyszerk6pzetes logikdja szerint rendszeresen sort
kellett kerfteni a ciri kdrnyezet megtisztftdsdra. A kiiktatand6 ellens6gek
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kijrdt azonban kisz6lesfthetjiik a hatalom mrilt- 6s jtiv6beli potenci6lis oppo-
ziei6jdval. Mivel pedig Iv6n cdron csak fokozatosan - p6rhuzamosan a terror
el6rehalad6sdval - hatalmasodott el idegbetegsdge, az els6 6v tdrt6ndseiben
nem kell elvitatnunk a racion6lis politikai meggondol6st: egy jelent6s stilyti
arisztokratar6teg megrettent6s6t. K6s6bb azonban sor kertil a zemszkij szo-
bor ,,zendi.il6ire" is, akik - mint pl. Cseljadnyin-Fjodorov - mdr zdmmel a
r6gi moszkvai bojdrsr4gb6l 6s a szolgdl6 nemess6gb6l keriiltek ki. Ezzel pdr-
huzamosan a cdr ellveteti az 1553-as betegsdge idejdn tdrtdnt esem6nyekrdl
sz6l6 6vktjnyvbejegyz6seket, 6s ut6lag egy kolossz6lis boj6r-iisszeeskiivdst
konstru6l bel6liik, majd ennek 6llft6lagos rdsztvev6it, mint Sztarickij hfveit,
kiv6gezteti. Mindez 6ppen az iilddz6si m6nia t6veszm6s gondolkodds6b6l
utdlag m6g magyar6zhat6. Nincs magyardzat azonban a novgorodi pogrom-
ra, amivel m6g hfvei j6 r€sz1t is elt6volftotta magdt6l. l57l-re teh6t az
opricsnyina t6rsadalmi bdzisa v6gzetesen leszriktilt, mondhatni, egy-k6t ke-
gyencet leszdmitva megsemmisiilt. Mivel pedig bels6 tisztogatdsaival telje-
sen sz6tzil6lta a szolgdl6 nemessdg sorait, az al6bb ismertetett gazdasdg\
krfzis kdvetkezt6ben a hadsereg is mfikoddskdptelenn6 vdlt. 1571-ben fgy a
krfmi tat6rok eg6szen Moszkv6ig eljuthattak, 6s azt porig 6gett6k. Ekkor 6rik
meg az opricsnyina megsziintetds6nek gondolata.

A v6g6n 6nvesz6lyess6 v616, tinmaga ellen fordul6 opricsnyina a cdr ma-
ga 6s csalddja, dinasztifija v6lt 6s val6s6gos ellensdgei elleni ijnv6delme
eszkdzekdnt defini6lhat6. Az r{ltala folytatott harc jelent6s m6rt6kben fan-
tomellens6g elleni kiizdelem volt, tehdt meghatdrozott szocidlis ir6nyults6-
got, egys6ges politikai vonalvezet6st nem v6rhatunk t6le. Ebben a harcban
azonban kfsdrletet tett az tjnv6delem saj6tos eszkiizeinek, intdzm6nyeinek
kialakftrisdra s ezek gazdasdgi, t6rsadalmi h6tter6nek biztosft6s6ra. Ebben a
tekintetben negatfv jelent6s6gfi, de dtgondolt politikai tettk6nt 6rt6kelhet6.

Az opricsnyina teriileti kiterjed6se nehezen meghatdrozhat6, ugyanis
szinte 6vente villtozott, a lakoss6g szdmardnydr6l pedig nem maradtak rank
pontos informdci6k. Tertiletileg meghaladta, mig n6pess6gdt tekintve alul-
maradt a zemscsin6val szemben. A c6r kdzvetlen ir6nyft6sa al6 keriil6 ftildek
a rdgi tiirtdnetfr6i hagyom6nyokkal ellent6tben nem a fejedelmi, boj6ri fdld-
birtokl6s centrumaib6l kertiltek ki. Teriiletileg legnagyobb rdsztiket az orosz
Eszak s6kitermel6 fekete fiildjei tettdk ki; opricsnyin6ba von6sukat els6sor-
ban fiskdlis meggondol6sok, illetve a c6r esetleges tengeren trilra menekii-
l6se ritvonaldnak biztosft6sa motiv6lta. Ugyancsak az opricsnyin6ba keriiltek
a c6r udvari 6s rin. rirb6res fiildjei a f6vdros kiirzetdben, a cdri udvar eltartiisa
c6lj6b6l. A harmadik birtokkateg6ria kb. egy tucat kisebb kerillet ddnt6r6szt
pomesztyejogri birtokaibdl tevddtjtt ki. Ezek a fdldek a c6r test6r-rend6r-
s6g6t voltak hivatva biztosftani, ugyanis a megbizhatatlannak ft6lt birtoko-
sokat innen kitelepftettdk, mfg a fennmarad6k az 6n. opricsnyikgdrd6ba ke-
riiltek. Ez eredetileg csak kb. ezer f6b6l 6llt (k6s6bb 5-6 ezerre duzzadt a
l6tszdma), fgy nincs okunk azt feltdtelezni, hogy az opricsnyina egy hadse-
regreform volt, 6s a liv6niai h6boni sikeres folytat6s6nak remdnye hfvta
6letre. Ann6l jobban dokument6lhat6 a gr{rda bels6, karhatalmi funkci6ja.
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IV. Iv6n 6s fia Repin festm6ny6n

Az opricsnyina mint a c6rnak az 6llit6lagos bels6 ellensdggel szembeni iin-
vddelmi szerve tfinik fel sz6munkra akkor is, ha djonnan l6trehozott er6df-
t6seit szeml6ljiik. Azok ugyanis nem a strat6giailag fontos hatdrviddkeken,
hanem az orszdg belteriilet6n 6vtdk a cdrt - saj6t alattval6i ellen.

Az opricsnyikg6rda zijmmel val6ban egyszerfi vid6ki boj6rfiakb6l 6llt,
bdr a kiv6laszt6st nem a szdrmazds, hanem a szem6lyes hris6g motivdlta.
Ezdrt bdven voltak tagjai ktiziitt fejedelmi szdrmazflsiak csakrigy, mint a
pdrhuzamosan l6trehozott opricsnyinai hivatali, igazgatdsi szervekben. Az
opricsnyikok t6nylegesen privilegizillthelyzetbe keriiltek: tetteikdrt egyetlen
bfr6s6g sem vonhatta 6ket felel6ss6gre. Leplezetlen rabldsaikkal, er6szakos-
koddsaikkal azonban maguk ellen hangoltdk oszt6lyost6rsaikat \s, igy a cdr
az opricsnyina-,,reformmal" val6j6ban elidegenftette magdt6l a szolg6l6 ne-
mesek legnagyobb r1sz6t. Ezzel pedig a lassan kibontakozd ktizpontosft6
politika egyik alapelvdt sdrtette meg. Es mdg sz6mosat azok kOziil. Ezekben
az 6vekben ism6t megszaporodnak a r6szfejedelems6gek, az 6ltaldnos l6tbi
zonytalans6gban sokan az egyhflz v6delme al6hiz6dnak, fgy a kolostorok
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Az opricsnyina tertilete 1565-ben
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fttldbirtokai ismdt megszaporodnak, lehanyatlik a pomesztyeforma, s id6le-
gesen fjra megsfirfistidnek a votcsinaadomdnyok.

Ebben a vonatkozdsban hi6ba sztinteti meg IV. Ivdn az opricsnyiniit, po-
litik6ja folytat6dik, amint, ha mds n6ven is, de egdszen hal6liig megmarad
az orszdg kettdosztottsdga. Igaz, az opricsnyinai kitelepftdseket csak 1575-
76-ban ism6tlik meg, ez6rt szfik 6rtelemben csak ezt az id6szakot nevezhet-
jiJ,k az opricsnyina mdsodik kiaddsdnak.

Legkev6sb6 azonban az&t tekinthetl az opricsnyina a cenfializdci6t el6-
mozdft6 t1nyez1nek mert ut6bbinak az a l6nyege, hogy az orszdg meger6-
sft6s6re irdnyul. Az opricsnyina viszont maga volt a pusztit6s - politikai
c6lj6ban, de gazdasdgi kiivetkezm6nyeiben is. Az opricsnyikok birtokaikon
rabl6gazd6lkod6st folytattak, a zemscsina fdldj6r6l pedig elhurcolti4k a pa-
rasztokat, igy ezeket a birtokokat is ttjnkretett6k, pedig az 6lland6 kitelepf-
t6sek, birtokkicser6ldsek miatt a fcildbirtokviszonyok amfgy is destabiliz6-
l6dtak. Ehhez jtitt a szinte elviselhetetlennd v6l6 6llami ad6prds. A parasztok
illlami ad6ja nominilllfteket tekintve 1561,42 6s 1572--74 kdzdtt  lVo-kal
ndvekedett, majd a kdvetkez6 10 6vben mdg 80%o-kal. Amfg tehrit 1540-ben
az dsszes ad6nak csak 1.0%o-a volt Eszaknyugat-Oroszorsz6gban az 6llamnak
fizetett ad6, addig 1566-ban m6r pl, a 66%o-ot is eldrhette - rigy, hogy kiiz-
ben a ftjldesriri terhek is ntivekedtek. N6h6ny term6ketlen 6v 6s az 1570-ben
behurcolt pestis, a szakadatlan hdbor(tzds pusztftdsai az opricsnyin6val kar-
oltve az orosz tijrt6nelemnek addig csak a tatdr pusztit6shoz mdrhetf gaz-
das6gi krfzis6t id1ztdk el6.

A,,ZAVAROS ID6SZAK''

A novgorodi osszefr6soknak kijszdnhet6en pontos kdptink van Eszaknyugat-
Oroszorszdg gazdasSgihelyzetdrll az 1580-as 6vekben. A lakoss6g a szdzad
elejlhez kdpest nyolcadr6szlre, az ad6k6pes gazdasdgok szdma 5,9%o-ra
csdkkent. A keresked6-iparos falvaknak 62,9%o-a n6ptelenedett el. A paraszti
birtokok feliikre-harmadukra zsugorodtak. A Pszkov kdrnydki kisebb vdro-
sok sz6zad ktizepi 1761 udvarhdzdb6l1585-re m6r csak 75 maradt. S brir a
Moszkva ktirny6ki kdzponti keriiletek gazdasdg\helyzet6r6l nem 6ll rendel-
kez6siinkre hasonl6an r6szletes nyilvdntartds, annyit azonban tudunk, hogy
a moszkvai keriiletben a szdnt6fijldek 84vo-a lett puszt6vd a vizsgillt id6-
szakban. Ugyanakkor nincs okunk kedvezdbb helyzetet felt6telezni a m6sik
k6t nagy tdrtdneti-ftjldrajzi egys6gr6l, a nyugati 6s d6li hat6rvid6kr6l sem,
hiszen ott is 6lland6 hdbonis viszonyok uralkodtak. A huszontit 6ves h6borf
6s az opricsnyina pusztitfusait egyed-til M orosz Eszak fekete ftjldes paraszt-
gazdasilgai vdszeltdk 6t kiiltjnij sebb megr6zk6dtat6sok n6lktil.

A gazdasilgi krizis sziiksdgk6ppen tidrsadalmi ftildcsuszaml6st id1zett el6.
A centr6lis teriiletekr6l ugyanis a parasztok anagy foly6k mell6 menekiiltek,
hatalmasra dtzzasztva a szabad koz6ks6g lfltszdmdt,vagy a nyugati, ddlnyu-
gati hat6rvid6kre kdlttiztek, 6s a viszonylagos szabads6got jelent6 hatdr6r-
paraszt st6tust v6lasztott6k. A munkaerl el6raml6sa az opricsnyina el6tt ki.i-
ldntjsen a kdzlprdtegeket 6rintette h6trdnyosan, mivel a vrindorldsok irdnya
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a nagybirtok volt. Elvileg teh6t m6r ekkor felvet6dtjtt a szabad kijltijzds
megtiltdsa. Az opricsnyinl azolban a probl6m6ra saj6ts6gos k6sleltet6 meg-
gldTt-tal6lt: egy privilegizdlt kisebbsdg sz6m6ra teite le-het6v6 a parasztJk
korldtlan mennyisdgben t6rt6n6 elhurcol6s6t. Ezek az €vek - egyebek mel-
lett emiatt is - annyira megrendftettdk valamennyi vildgi birtok-oir6te g gaz-
dasdgi alapjait, hogy IV. Iv6n uralkod6s6nak v6g€re a-rtighiizk6t6s, iri-nt a
gazdasdghelyreilllitdsr{nak egyetlen lehetsdges e{zk6ze, aieglsz viligi ural-
kod6 osztdly szdmdra l6tk6rd6ss6 v6rt. Eit kfvdnta ugy*-ukkor ai 6llam
drdeke is, hiszen a liv6niai hdbonib6l hatalmas teriileti vesztes6gekkel kike-
riil6 orszdg szdmilra kulcskdrdds volt hadserege talpra 6llft6sa, ami csak a
szolg6l6 nemessdg helyzetdnek konszolid6lasa reven sikeri.ilhetett.Ez€rtIy.
Iv6n uralkod6s6nak utols6 6veiben vagy k6s6bb, Fjodor lvanovics alatt (er-
161 egyel6re vitatkoznak a kutat6k) a kormrdnyzat ideiglenesen, egy-egy 6vre
felftggesztette a szabad ktjlt6z6s gyakorl6s6t. Ezt a rJndelkez6siiztin min-
den- 6vb_en megismdtelte. Ami val6ji{ban azt jelentette, hogy az 1590-es
6vekre oroszorsz6gban kialakult az ortiktis job66gysdg rendszere.

Mindez megktivetelte az alfvetett fijldmfvel6 n6peJsdg m6sik nagy r6te-
ge, a holopsdg helyzetdnek rendez6s6t is. Killtjntjien i tslo-es ?vekt6l
ugy.anis az addigi fn. ,,teljes" holopok 6s a parasztok jelent6s r6sz6b6l egy
rij, -is9n elterjedt rabszolgatfpus, az rin. kaba[ds holop (vagy ad6srabszolg"aj
{-akuft, !, 

(ri intdzmlny ndpszerfisdge annak voit ktislbnhetl, hogy-az
6lland6 l6t- _6s vagyonbizonytalans6gb an a parasztok szfvesen aittat lgy-
egy (els6sof a1 egy!6zi) nagybirtokos szolg 6tat6ba, hogy kiv6rjat a 1 Juu
id6ket, r6ad6sul felaj6nlkozdsuk jutalmdul inyagi trdmogatdsho, i, lutot-tat. .e \9r1n-anyzat most e rdteg helyzetlt is 

-mEgkisdre-lte 
egydrtelmfv6

tenni. 1597-ben olyan rendelkezds sziiletett, amely ura 6lete i6g6ig tart6
s.zolgTldgqal sfjt minden kabal6s holopot, ftiggetieniil att6l, holy ffir"-
ti-e ad6ss6.qdt vagy sem. Azokat az .frn-.,,iinkJn-tes" holopokat pJoig, utit
legal6bb f6l 6vet eltiiltenek egy gazd6n6l, ezentil az drtikiis siolgi st6tu-
sdba soroljdk.

-Az ijrdkris jobbdgysdg int6zm6nye azonban addig nem tekinthet6 szil6rd-
nak, amig megmarad a szabadulds, vagyis a kozakokhoz menekiil6s lehet6-
s6ge. Ez6rt a kormdnyzat srilyos szankcidkat hozott azon koz6l<ok ellen,
akiket - s ezek voltak tiibbsdgben - nem tudott dllami szolg6latba fogadni,
amivel gyakorlatilag t6rsadalmon kfvtilre rekesztette 6ket. i, hatrirv6d6 la-
koss6g privilegizdlthelyzetdt pedig azzal 6sta al6, hogy robotra fogta a ka-
tona parasztokat a hatdrtertileteken l6v6 nagy 6llami fcitdet<en.

Borisz Godunov korm6nyzata ritka tudaiossdggal haladt a konszolid6ci6
fdr{n. Viszonylag rtivid id6 alatt l6nyeg6ben trelyretilf,tottdk a termel6er6ket,
visszaszereztek fontos teri.ileteket, az orosz p atiiarhitus fel6llft6s6val ndvel-
t€k az orszilg nemzetkiizi presztizslt. A legnagyobb jelent6s6gf int6zked6s-
sor az uralkod6 6s a hadsereg der6khad6t alkot6 szoig6l6 nemessdg helyze-
t6nek meger6sft6se volt. Ez azonban csak a tdrsadalmi ellentdte[ minden
addigit feltilmfld ki6lez6se dr6n sikerulhetett. A rendteremt6 program ez6rt
sztiksdgszenien vezetett az iv dni uralomn6l nagyobb katasztr6fiab;.
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Borisz Godunov
17 . szdzadi portr6ja

A fiildesurak 6s jobb6gyaik mint kdt oszt6ly ktiziitt ekkor v6lik el6sztir
az orosz tdrt6nelem sor6n kibdkithetetlenn6 a viszony. Kiiliiniisen az 160l-
1603-as fin. nagy dhsdg idejdt6l kezdve, amikor szflzezrek haltak 6hen csak
a f6v6ros ktirny6k6n. A birtokosok ktiziil sokan szdlnek eresztett6k szolga-
hadaikat (fgy a fegyveres szolgdkat is), aminek ktivetkeztdben turbulens ele-
mek lept6k el az orosz ddlvid6ket. Nem is kellett sokd v6rni az els6 nagyobb,
a Hlopko vezette flhs€glilzaddsra, amit a kormdnyzat kdnnyen levert. Ilyen
sors v6rt volna minden elszigetelt megmozdul6sra, ha egy hatalmas ideol6-
giai er6 nem egysdgesfti a c6ri hatalom ellen ktizd6 er6ket.

Ez a ,j6" cdr-hiedelem ideol6giai rendszer6n beliili ellen6ll6s lehet6s6g6t
megteremt6 6lc6r-hit volt. Itt nincs sziiks69 arra, hogy r6szletesen foglalkoz-
zunk az 6lcdrs6g intdzm1nylnek els6 alakj6val, I. Al-Dmitrijjel. El6g annyit
lesziigezniink, hogy kil6t6nek k6rd6se ma sem megnyugtat6an tiszt{nott,
nyilv6nval6 azonban, hogy nem volt az, akinek kiadta mag6t, teh6t IV. Iv6n
fia. Amikor 6tl6pte a litvdn--oro sz hatSrt, csapatdban a kozi{kok voltak ttibb-
s6gben, 6s az els6 vesztes csata utiin l6nyeg6ben valamennyi litvdniai hfve
elhagyta. Mell66llt viszont a d6lvid6k h6borg6 lakoss6ga, ez1rt a fenn6ll6
hatalom elleni harca val6s6gos ndpmozgalomk6nt is lefrhat6. Aligha tudta
volna azonban mint ,,parasztvez6r" megbuktatni a godunovi rendszert, ha
nem tdmogatjdk az orosz uralkod6 osztdly sz6les kiirei. Hfvei Borisz Godu-
nov sz6mos ellens6ge ktiziil keriiltek ki. Godunovval, aki ,,v6lasztott", nem
karizmatikus uralkod6 volt, a moszkvai arisztokrdcia l6nyeg6ben sohasem
bektilt meg. De v6giil elidegenftette mag6t6l tomegb6zis6t, a szolg6l6 ne-

165



messdget is, amikor a nagy 6hs6g idej6n - ideiglenesen - visszai4llftotta a
Gytirgy-napi szabad kijltozdst.

A ritka tdrt6nelmi eset, hogy egy sz6lh6mos kalandorb6l koron6s f6lesz,
csak a fenndll6 hatalom ellen egys6gesen fell6p6 sz6les osztdlyszovetsdgnek
volt k<iszcinhet6. Amint egy 6vvel k6s6bbi buk6s6t is ez okozta. Al-omitrij
minden t6rsadalmi r6tegnek egyform6n a kedv6ben akart jdrni - Es ezzel
valamennyit elvadftotta magdt6l. A mozgalmdban r6szt vev6 holopok jelen-
t6s r{szdt felszabadftotta, a d6lvid6ket minden ad6 al6l mentesitette, ism6-
telten szankcionidlni kfvdnta a szabad kiiltiiz6st. M6srdszt viszont a szoktitt
parasztok 6t 6v 6s tit h6napig felkutatand6k lettek - felt6ve, ha nem a nagy
6hs6g idej6n menekiiltek el. Felem6s volt ez a rendelkez6ssor az als6bb
r6tegek szempontjdb6l, m6g kev6sb6 el6gftette ki a sz6les birtokos osztillyt,
az arisztokrata csoportok pedig m6r l6nyeg6ben hatalomra jutdsa kezdet6n
kfs6rletet tettek a megdtintds6re.

- Vaszilij Sujszkij, a bojdr c6r tr6nra keriil6se utdn azonban minden ott
folytatddott, ahol L Al-Dmitrij fell6p6se idej6n elkezd6dott. Azzal a kiiltinb-
s6ggel, hogy mint vdlasztott 6s bojdrtdrsait6l fiiggd cda Sujszkij m6r eleve
presztizsves ztes1ggel kezdte uralkoddsdt. Mivel pedig hozzdkezdett a Dmit-
rij el6tti 6llapotok vissza6llftds 6hoz, a d6lviddk tovdbb folytatta cdr elleni
harcdt. A holopokhoz, a kozdkokhoz, parasztokhoz csatlakoztak az 6lc6r
kegyvesztett bojSrjai, szolg6l6 nemesei, igy a ttirv6nyes hatalom elleni kiiz-
delem gyakorlatilag \gyanazzal a b6zissal megism6telte onmag6t. Ebben a
szakaszban azonban mdr erdsen polariz6l6dott, bar form6lisan egysdges t6-
bort alkotott. Az ellen6ll6s kozpontj6ban Sahovszkoj herceg koordin6lta a
harci tev6kenys6get - a meghalt Dmitrij cdr nevdben. Ugyancsak az 6l6nek
hitt cdr parancsainak engedelmeskedve vonult az egykori holop, Ivan Bolot-
nyikov a f6vdros ellen sz<ikdtt szolg6kb6l, parasztokb6l, koz6kokb6l 6116
serege 616n. ugyanekkor egy vele szovets6ges szolg6l6 nemesi sereg is
Moszkva fel6 tartott. A k6t hadsereg elt6r6 6sszet6tele mrikiiddsdben is meg-
nyilv6nult. Amfg Bolotnyikov6k ftkozben minden ,,dru16" birtokost megle--
k6ztettek, addig az Isztorna Paskov vezette m6sik csapat szabdlyos reguldris
seregk6nt viselkedett. Moszkva falai alatt ez ut6bbiak le is v6ltak a n6pi
felkel6kr6l, 6s a cfu oldal6ra dlltak. A korm6nyzat id6ktjzben azzal is sike-
reket 6rt el, hogy 1606 mdrciusdban 15 6vre emelte a sziikott parasztok
felkutatdsi idej6t, de hogy a d6lviddk birtokosainak is kedv6ben j6rjon, a
jobb6gyok6rt val6 jelentkez6s hat6ridej6t har h6napban maxim6lta. Egyrittal
pedig megsziintette az 1597-es rendeletet, amivel jelent6s holopr6tegeket
tudott Bolotnyikov6kr6l elt6volitani.

A fennrdll6 rend elleni n6pmozgalom m6sodik, Bolotnyikov-felkel6s n6-
ven ismert szakasza m6r nem hozott rij bevonul6st Moszkv6ba. viszont er6-
teljesebben kidomborodott a cdr elleni fell6p6s egyik mozgat6rug 6ja, az osz-
t6lyellent6t. Ennek egydrtelmfivE v6l6sa azonban sz6tbomlasztotta a tarka
szoci6lis sziivets6gi csoportosul6st, fgy amint az a k6z6pkori n6pmozgal-
makkal tdrt6nni szokott, a Bolotnyikov-felkelds is elbukott. Ennek kovetliez-
t6ben pedig a birtokos osztilly ellenzdki ttimegei sem 6rt6k el cdljukat.
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A talaj tehdt el6 volt k6szftve a IL At-Omttrti n6ven ekkor felbukkan6
m6sodik 6lcdr szdm6ra. Megjelendsdvel a Sujszkij elleni mozgalom fj len-
dtiletet kapott. Az dnjeltilt c6rt tov6bbra is tdmogatta a ddlviddk, zdszlaja al6
gyfiltek Bolotnyikov seregdnek maradv6nyai, s mivel jelent6s szdmi lengyel
zsoldos segitsdg6vel hamar sikereket 6rt el, kezdtek a szolg6l6 nemesek, s6t a
bojdrok kiiziil is egyre tiibben iltszivdrogni t6bordba. M6sf6l 6vig tart6 kett6s
hatalom alakul ki Oroszorszdgban, miutdn nem messze Moszkvdt6l a sz€l-
hdmos cdr is berendezi saj6t fdv6ros6t. A k6t hatalmi p6lus kiizijtt ingdnnak
ett6l kezdve az orosz birtokosok; hol ide, hol oda 6llnak, viwa, hogy mik6nt
alakul a hatalmi helyzet, amely v6giil is egy harmadik f6l jav6ra d6lt el.

A c6ri hatalom elleni harcnak ez a harmadik szakasza m6r er6sen kiiliin-
bdzik az els6 kett6t6l. 86r tov6bbra is megdrzi n6pmozgalom jelleg6t, a
kozi4k csapatok ijn6ll6sulnak, s csak laza sz{lak frizik 6ket a f6sereghez. Sok
helyiitt pedig, az osztillyharc logik6j6b6l fakad6an, mdr a c6rk6nt viselked6
IL Al-Dmitrijjel is szembefordulnak - stflusos m6don ellene szintdn az 5l-
c6r-ideol6gia jegydben: ttibb mint egy tucat 6lc6revicset produk6lnak az
egyes koz6kcsapatok. IL Al-Dmitrij egyre ink6bb fokoz6d6 n6pszerfitlens6-
g€hez hozzdjdninak ugyanakkor az idegenekt6l elszenvedett vall6sinemzeti
s6relmek is.

1610-re az addig egy tulajdonk6ppeni ,,m6sodik ti{rsadalom" 6l6n 6116
6lc6r egyszerfi kozdkvezdnd fokoz6dik le, mivel a Lengyel-Litvdn Kir6ly-
s6g nyflt beavatkozdsa az esem6nyekbe lengyel 6s - saj6tos m6don - orosz
hivei j6 rdszdt elt6volftotta t6le. Ezzel az illcdr-hit mint ideol6giai mozg6sft6
er6 6s imm6r az els6sorban koz6kokra t6maszkod6 mozgalom 6rt6ke egyiitt
devalv6l6dik. A szolg6l6 nemeseknek ezentril mdr nem 6ri meg a szocidlis
demag6gia v6llal6sa a gyeng6nek bizonyul6 6lcdr oldaldn, 6s Tusin6ban kf-
s6rletet tesznek, el6szor az orosz tiirt6nelemben, r6tegdrdekeik 6rv6nyesft6-
s6re. A lengyel kir6llyal 1610 febru6rj6ban ktitiitt egyezm6nyiik, p6lddtlan
m6don, a cdrnak meghfvand6 lengyel kirrdlyfit teljesen kiszolg6ltatta volna
az uralkod6 oszt6lynak, amelynek soraiban egyrittal a szolg6l6 nemess6g
t6rnyer6se is bektjvetkezett volna.

A ,,zavaros id6szak" esem6nytdrt6net6nek negyedik szakasza II. Al-
Dmitrij hal6l6val veszi kezdetdt. Ldtsz6lag ugyan fontosabb esem6nyek tiir-
tdnnek el6tte (a c6r lemondatdsa, a lengyeleket beengedik Moszkv6ba), ek-
kort6l azonban megv6ltozik a fenndll6 rend elleni ktizdelem jellege. A ve-
z6re ndlkiil maradt ndpmozgalom v6g6rv6nyesen elveszti meghatdroz6 sze-
repdt, az osztdlyharc ktilijnf6le kozdkcsapatok fosztogat6 hadjfrataira egy-
szerfisijdik. M6sr6szt az addigi, c6r elleni kiizdelem most mdr az idegenek
elleni ,,nemzeti" harcot is jelenti, amelyet az irregulSris koz6k harcmodor
ink6bb g6tol, mint segit. Igy keriil a szolg6l6 nemessdg az ij szakaszban a
mozgalom 6l6re, k6tfrontos harcot v6llalva a lengyelekkel lepakt6l6 bojdrok
6s a koz6kok ellen.

Az els6 n6pfelkel6snek nevezett sziivets6g Moszkva felszabaditds6ra tett
kisdrlete azonban kudarccal v6gz6dott. Pedig v6giil ism6t a r6gi recepttel
pr6b6lkozott: a sz6les ttimegek kihaszndl6sdval az,,dssznemzetinek" dekla-
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r6lt harcban . Am az 1611. jrinius 30-i rendelet, amely akoz6ks6g egy jelen-
t6s csoportja szdmdra kildt6sba helyezte a jobb6gyi illapotba vato viiszate-
riil6st, a sz6_szoros drtelmdben <isszeugrasztoftt a kozikokat 6s a szolg6l6
nemeseket. Es ebben a harcban az ut6bbiak h6zt6k a rtividebbet.

Az tjttidik szakaszban ezdrt a mozgalom 6l6re ij territoridlis 6s (16-
szjg0 fj szoci6lis er6 6ll. Az 6lland6 hdboruzils 6ltal kev6ss6 vagy egy6l-
tal6n nem drintett volgai 6s att6l 6szakra fekv6 vdrosok etegEiit-meg
ekkor az anarchiilt, hirdetik 6s val6sftjr{k meg a gyakorlatban is kdtfrontoi
harcukat, megint csak egy addig ismeretlen jeiens6ggel gazdagitva az
orszdg t6rsadalmi 6s politikai rort6netdt. A crdrn6lktilisdg 6s-a (leigyelek-
kel_kiegyez6 arisztokr6cia kompromitt6l6d6sa miatri) boJ6rndlkiiliJeg ioo-
szakt4ban a politikai ddnt6sek saj6tos demokratikus alapokra helyez6-clnek.
Felelevenedik a moszkvai fejedelmek 6ltal megfojtott u""..gyikorlat, az
iparos-keresked6 n6pess6g aktfv szerephez jut i ,pagypolitilfiban", ame-
lyet - m6s lehet6s6get nem ismerv6n --ism6i csak a toriattan c6ri hatalom
r6gi jogaiba val6 visszahelyez6s6re hasznill majd fel 1613-ban Mihail Ro-
manov tr6nra emel6s6vel.

A,,hosszri" 16. szdzad oroszorszdgban a cdri autokratikus hatalom kiala-
kul6s6nak, megerdsdd6s6nek 6s - megrendtil6s6nek kora. Buk6sa azonban
nem v6lik val6ra, mert a korldtlan uralkoddi hatalom elve logikusan k6vet-
kezett az el6z6 t6rsadalomfejl6ddsb6l 6s a katonai monarchii sztiks6glete!
b6l..Id6leges gyengiillsdt j6rdszt sz6ls6s6gesen tflhajtott form6ban val6
megjelendse okozta. Ttirtdnelmi perspektfv66an szemldlve azonban a szfuzad
feltdtlentil e hatalom t6rnyerds6nek 6s int6zm6nyestil6s6nek id6szaka. A leg-
ldtv6nyosabb sikereket a politikai ideol6gia szintj6n 6ri el, 6m a mindennaf,i
politik6ban is fokozatosan 6rv6nyesiil, hogy azt6n tilrsad,alom6talakft6 t6nye-
z6v6 vdljon.

- A. s76nad a bojdrs6g ijrcikbirtokai megrendtildsdnek, a szolg6lati birtok
elterjed6sdnek 6s 6ltal6ban minden mag6nbirtok adomdnybirtokk6 torten6
lefokozdsa folyamat6nak kora. Megkfs6rlik a boj6roknak - a r6gi moszkvai
bojdrokhoz kdzelitd - egysdgesft6s6t, m6s oldali6l az uralkod6 oszt6ly kii-
::ry:6 r6tegei jogi 6s gazdasdgi helyzetdben is vdgbemegy egyfajta nivell6-
l6d6s. Ennek sordn az ut6bbiak - a fiildmrivel6khdz es viroJtat6khoz mdr-
ten - szint6n privilegiz6lthelyzetbe keriilnek. Az opricsnyina 6s m6g inkdbb
a ,,zavaros id6szak" esem6nyei 6ltal meggyengftetf boj6ri6ggal szeiben az-
t6n a. kors.?a\ y6g6re ti16fl6 r6tegkoveteldsekkel rend-ettezo, val6sdgos po-
litikai riv6lisk6nt l6pnek fel.
- M6g jobban kimutathat6 a paraszts6g helyzet6ben a szilzad folyamiin be-
k-tivetkezett alapvet6 vfiltozds. Az 6lland6 hiborfzfus gondjai kozitit verg6d6
6llam a.vdg,vesz6ly kdzeledtdvel teljesftette a katonai-foldesriri osztai rct-
fontoss6gri kfv6nsdg6t: a parasztok itigtrtiz kiit6s6t. Ezzel meglndult L al-
s6bb n6pr6tegek - holopokhoz ktizelebb l6v6 szinten megval6iul6 - egys6-
gesftdsdnek ritjdn. Ugyanebbe a vonulatba illeszkedett az-illlamnak aldiLtett
,,fekete" parasztok fiildjeinek udvari birtokk6 alakft6sa, illetve a szolg6l6
nemeseknek val6 eladominyozdsa. Egyeldre azonban a rdghtiz k6t6s po-liti-
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kai ir6nyvonala az elementdris erejfi 6s a dinasztikus zfrrzavart, az uralkod6
oszt6lyon beliili rdteg- 6s pozici6harcot j6l kihaszn6l6 n6pmozgalom ellen-
6ll6sa kijvetkeztdben nem tudott 6rvdnyesiilni.

Nem bizonyult ugyanakkor tart6snak az autokratikus 6llam ir6nyftdsdnak
rendszere sem. A helyi ktizigazgatds reformj6t elsodorta az opricsnyina vi
hara, 6s id6legesen az rijonnan elterjed6 prik6zokon alapul6 kdzponti irdnyi-
t6s is megrendiilt az opricsnyinai ,,magdn6llam" anarchisztikus berendezke-
d6se kdvetkezm6nyek6nt. Hosszri t6von azonban a kdzponti kormdnyszdkek
id66ll6aknak bizonyultak, 6s a szolgdl6 nemess6g potencidlis hatalmi bdzisai
lettek. Tiibbek kdziitt ez6rt keriilhetett sor arra, hogy az uralkod6 osztflly
kdz6ps6 r6tegei - az el6kel6 boj6rfamfli6k jelent6s r6sz6nek fizikai, gazda-
sdgi vagy mor6lis megsemmisiil6se ut6n - id6legesen val6s6gos hatalmi t6-
nyez6k,k6 v6lhattak.

A 16. szdzad folyamdn v6gbement v6ltoz6sok v6giil is az ideol6giailag
senki 6ltal nem korldtozott uralkod6i hatalomnak a val6si4gos 6letben is
korl6tlan voltdt alapoztflk meg. Hi6ba dllnak vissza tehdt 1613 ut6n li4t-
sz6lag az opricsnyina el6tti 6llapotok, az autokratikus c6ri hatalom utols6
akad6lyait is elsdpdrte az opricsnyina 6s a ,,zavaros id6szak". Az orosz
t6rsadalom ez|rt 1613 ut6n, ha nehezen is, de visszazrikken a korl6tlan
uralom kerdkvdg6sdba. Ezt kell tennie mdr csak az1rt is, mert a teriileti
vesztesdgek ism6t a katonai monarchia meger6sft6s6nek jelszavdt irjdk az
6llami politika zdszlajfira. A megold6shozmdr nem lesznek elegend6k egy
patrimonidlis alapokon nyugv6 centralizillt dllamrendszer keretei, ekkor
mdr a nyugati vfvm6nyok oroszok szdmdra elfogadhat6 rdsz6nek adapt6-
l6sdra is sziiks6g lesz.

Egyhdz 6s kultrira
RUBLJOV UTAN

A ,,hosszri" 16. szdzadra aligha haszndlhatjuk az orosz kultfra ,,aranykora",
6m sokkal inkdbb a ,,vaskora" jelz6t. Amilyen sikereket 6rt el a Moszkva
kiizpontri orosz 6llam az lszakkelet-orosz teriiletek egyesitds6ben, a biroda-
lomm6 vdlds ,,fizikai" mutat6iban, olyan visszaesdst ktinyvelhet el a kultu-
rdlis teljesftm6nyek ter6n. Paradox m6don, a ,,tatdr iga" oly sokat emlegetett
ki4rhozatos tijrt6nelmi szerepe hozta el orosz ftildre az els6sorban Andrej
Rubliov nev6vel f1mjelzett kultur6lis rijjdsziilet6st a 15. szdzad els6 fel6ben.
Atatdr fennhat6sdg els6 id6szakdnak pusztft6sait kdvetden ugyanis az orosz
ftjldek rij urai a h6dft6s kijzvetettebb m6dszereit alkalmazt6k, s nem sz6ltak
bele sem az egyhdz, sem pedig az egyhdzi kultrira iigyeibe. lJgyanez mdr
nem volt elmondhat6 az fjonnan szewez6d6 orosz autokratikus 6llamra,
mely az 6let minden teriiletdn igyekezett maga meghatdrozni a mfikijd6s
normilit.

Ujabb ldtszdlagos ellentmondds, hogy az orosz tdrrt6nelem folytonoss6gdt
mintegy megtestesftfl, az orosz 6llamisdg 6s kultrira szimb6lumdnak tekint-
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het6, a vil6g valamennyi hfrolvas6 6s tdvdnlzf polg6ra 6ltal j6l ismert Kreml
jellegzetes viirtis t6gli4s v6rfala, 6pftdszetileg meghatdroz6 templomegyiitte-
s6vel, 6ppen ebben a szdzadban kdszi.ilt el. Az orosz nagyfejedelmek koro-
ndzdsi templomi4nak 6piilt, aranykupol6s Uszpenszkij-szdkesegyh6a 6s a c6-
rok temetkez6si helydtil szolg6l6 Arhangelszkij-szdkesegyhdz itilliai meste-
rek: Aristotele Fioravante 6s a mil6n6i Alevisio munk6i. A hagyom6nyos
orosz dpftdszeti stflust reneszfnsz elemekkel gazdagitottdk, aminek ijsszhar-
m6ni6ja j6l p6lddaza az orosz fdldet 6rt elsd jelent6s nyugati hatdst - 6s
egyben annak term6szetes korldtait,lehets6ges hat6ktjr6t. Azitilliai 6pft6szek
6s m6s mesterek, tud6s emberek moszkvai jelenldte Sophia Paleologosznak
6s gdrcig ktirnyezet6nek kosztjnhet6. A cdrnd maga is Velenc6ben 6lt, innen
az olasz kapcsolat. IIL Iv6n alatt Oroszorszdg egyndhiiny 6vre kinyflt a Nyu-
gatfel6,6s az orosz kultrira szerencs6j6re pdratlan alkot6sokkal gyarapodott.
A katolikus Nyugattal val6 ,,kokett6l6s" azonban igen riivid ideig tartott, s
az orosz mfiv6szetek fvszdzadol,ra elmeriiltek a megrijul6sra kdptelen, az 6si
hagyom6nyok v6ltozhatatlans6g6t ttirv6nny6 emel6 egyhazi kultrirdban. A pra-
voszl6v mfiv6szetek a ldlek rezdiil6seit is megjeleniteni kdpes Feofan Grek
6s Andrej Rubljov m6lyen emberi Megv6lt6- 6s Istenanya-dbrdzolilsaival
el6rtdk bels6 fejl6d6siik csricsi{t. Az orosz ikonfestdszet ,,nlgy ti6ja" Gyio-
nyiszij mesterrel eg6sziil ki korszakunk els6 harmad6ban. O m6g alkot6 m6-
don tudta folytatni a rubljovi hagyomdnyokat, amelyek azonban csakhamar
a fejl6d6s gdtjaivd v6lnak. A Szr{zcikkelyes zsinat ugyanis dogm6v6 merevfti
Rubljov fest6szet6t. A tov6bbiakban ktitelez6 volt az 6 manirjdban festeni
(gyakorlatilag m6solni), az egydn\ fant{aia tilalmass6 v6lt. A mfivdszet a
k6zmflvess6g szintj6re alacsonyodott. E k6rhozatos folyamat sztiks6 gszerfl
velejdr6ja az orosz 6llam 6s egyhdn meger6stid6s6nek, illetve az ezek meg-
er6s(t6s6t szolgdlni hivatott eszm6k kialakul6sanak 6s ideol6giai rendszen6
vdl6s6nak.

AZ AUTOKRACh TOSOLOGIAJANAK KIALAKULASA
II. (Vak) Vaszilij h6nyatott sorsa j6l jellemezte a belvisz6lyok 6ltal drilt orosz
fdldek illlapotdt a III. Iv6n tr6nra l6pte el6tti id6kben. Taldn enn6l is srilyo-
sabbak 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" szil6rds6ga volt sz6mukra
a fog6dz6 a jelenben, s egyben a szebb jiiv6 garanci6ja is. A keleti 6s a
nyugati kereszt6ny egyhdz uni6jdt kimond6 ftrenzei zsinat azonban 6vtize-
dekig 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" eretneks6gbe estek, s e bfniik6rt biintette 6ket az Ur. A baj csak az,
hogy Konstantin6poly elest6vel odalett az utols6 ,,\gazhitfr" c6rsdg is.

A kereszt6ny felfog6sban m6ly gydkerei voltak a,,birodalmak 6thelyez6-
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d6s6r6l" (translatio imperii) sz6l6 tannak. Az elsd kereszt6ny birodalom
(R6ma) a barbdr tdmadds kijvetkeztdben 476-ban megddlt, 6s a keleti (orto-
dox) egyhdz tanftdsa szerint ennek helydre l6pett a Bizdnci cs6sz6rsidg.
1453-ban a pog6ny tiirdkdk csap6sai alait tortdnelmileg az is megszfint 16-
tezni. A pravoszl6v hit ezzel, term6szetesen, nem halt el, de rij birodalmi
krizpontot ig6nyelt. A 15. szdzad kiizep6n m6g nem sok jel mutatott arra,
hogy az rij pravoszlfv cdrsdg a Moszkva kiizpontri orosz 6llam resz. Az
dszakkelet-orosz ftjldek ,,iisszegyrijt6se" azonban meghozta az els6 sikere-
ket, s ezekre az esem6nyekre az egyhdzi ideol6gia is gyorsan rcagillt.

A15. szLzad mdsodik fele az egyhdzi irodalom igen aktfv fdl 6vsz6zada.
A szerzetes-fr6k egy sor traktdtust szenteltek a g6r6g6k eretneks6gbe es6se,
\!zan9 tdrv6nyszerfi pusztuldsa tdm6jdnak, s ezzel eldkdszftik a talajt
Moszkva rij ttirtdnelmi szerepdnek alfitdmasztdsdra. Ehhez azonban el6bb
m6g sz6mos kcivetelm6nynek eleget kell tenniiik, s ebbdli igyekezetiikben
partnerre taldlnak a nagyfejedelmi hatalomban. A legf6bb probl6ma a tat6r
fiigg6s6g k6rd6se, ugyanis az oroszok kor6bban csak a tat6r k6nt ismert6k
el ,,cdr"-nak, vagyis abizdnci baszileoszok mint6j6ra,,csd,sz6rnak". Jellemz6
az ezzel kapcsolatos 6vatoss6gra, hogy III. Ivrfn is csak a liv6niai lovagrend-
del 6s n6hrdny kisebb n6met fejedelems6ggel folytatott levelez6sdben nevezi
mag6t c6rnak, s m6g j6val k6s6bb, a cdri cfm hivatalos felv6tel6t (1547)
ktjvet6en is sok6ig megtart6ztatjdk magukat a hivatalos diplomdciai haszn6-
latdt6l. Ehelyett az ,,autokrdtor" titulust r6szesftik el6nyben, m6r II. vaszilij
is ttjbb izben, mfg III. Ivrin 1485-t6l ,,eg6sz oroszorsz6g" autokr6tor6nali
nevezteti magdt. Atatar f6hatalmat szimboliz6l6 ,,c6ri" cfmet teh6t m6g nem-
igen merik alkalmazni, de a bizdnci reminiszcencidkat sugall6 ,,autokr6tor"
terminus mi{r korszakunk elej6n elfogadott6 vi4lik.
- Amennyire j6l demonstr6lj a ez az ellvigydzatoss6g a felntjv6 rij biroda-
lom tdrv6nyszerfr, ,,kisebbs6gi 6rzdsdt", annyira sztiksdgesnek €rzI tekint6-
ly6nek meger6sit6sdt. A tekint€lyelvi uralmi rendszereliben ez a legterm6-
szetesebb m6don az uralkod6 presztfzs6nek emel6s6ben tilt testet. E tekin-
tetben az egyhdzi irodalom a legnagyobb szolgdlatot az orosz uralkod6k
fantasztikus geneal6gi6j6nak megkonstru6l6s6val tette.

A valamikor a 15. szdzad v1g6n, 16. szdzad elejdn fr6dott Elbesz6l6s a
vlagyimiri fejedelmekrdl c. mri k6t politikai c6lt is sikerrel szolgdlt. Azzal,
hogy Rurikhoz 6s Rurikon keresztiil eg6szen Augustus cs6sz6rig vezette
vissza a moszkvai fejedelmek csal6df6j dt, egyr6szr6l legitim6lti a keleti
szl6v fdldek ,,cisszeszed6s6re" irrinyul6 moszkvai h6bonikat, m6sr6szr6l eu-
r6pai dsszehasonlft6sban is igen ,,el6kel6" dstiket talillt a nagyfejedelmek
szdmdra. M6g att6l sem riadt vissza, hogy a var6g Rurikot ndmetnek nevez-
7e, aki fgy v6lhat Konstantin Prusz nevf rokondnak ,,porosz" leszfirmazott-
i6v6. Az orosz fejedelmek ,j6 nemzets6gbdl" szdrmai6s6t az Elbeszdl|s tu-
lajdonk6ppen dupldn biztosftotta. Tartalmazza ugyanis az orosz nagyfejedel-
mek koron6j a, az rtn. Monomah-sapka orosz fcildre keriil6sdnek faniasitikus
tdrt6netdt. E szerint a val6j6ban valahonnan K6zdp-Azsi6b6l sz6rmaz6 ko-
ron6t a vlagyimir fejedelem kegyeit keres6 Konsztantin Monomakhosz bi-
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zdnci csdszdr aj6nd6kozta, aki - Augustus csdszdr tirtiktjs6nek minds6g6ben
- ezzel mintegy a bizanci csdszdrok hatalm6t is 6tadta. Az Elbeszil€s a
vlagyimiri fejedelmekrdl a vildgi hatalom dics6s6gdt volt hivatott a ttirtdnel-
mi folytonoss6g bizonyft6s6nak eszktjz6vel ndvelni. Az ugyanebben a kor-
ban fr6dott Elbeszdlds a fehdr piispdl<siivegrdl c. mfi mindezt az egyhdz
presztizsllrt tette. Az Elbeszdlds szeint a novgorodi 6rsek feh6r siiveg6t
eredetileg Nagy Konstantin kiildte Szilveszter p6p6nak, aki R6ma eretnek-
s6gbe es6se utdn azt a konstantin6polyi pdtridrkdhoz tov6bbftotta, hogy v6-
gijl az igaz hit egyedi.il megmaradt fiildj6re, Oroszhonba keriiljtin.

J6l l6that6 teh6t, hogy az orosz fr6sbelisdgben tijbb oldalr6l is al6tdmasz-
tott6k azt a rdgrfll ismert pr6fdci6t, hogy egyszer a moszkvai fejedelems6g
lesz R6ma m6lt6 tjrokdse, az egyetlen pravoszl6v birodalom. Ennek avdgy-
nak igaz6n iit6k6pes ideol6gi,ai form6ban val6 megjelen6sdre mindazon6ltal
sok 6vtizedig kellett vdrni. Es nemcsak a m6r emlftett k6sleltet6 politikai
t6nyez6k miatt. Az egyhdzi gondolkod6k zavarodottsdgdt a vdgletekig fo-
kozta ugyanis, hogy a pravoszl6v naptfir csak a ,,v7l6g teremt6s6t6l" szdmi-
tott 7000. 6vig (teh6t 1492-ig) kalkuldlt az emberisdg e vildgi ttjrt6net6vel.
A megel6zd 6vek ez6rt j6r6szt a vilflgv€gevdr6s eszkatologikus r6viilet6nek
jegy6ben teltek el. Ez kivdl6 tdptalaja volt egyr6szt az eretnek gondolatok-
nak, m6sr6szt - amikor a ttjrt6nelem menete 1492 utdn is rendben folytat6-
dott - rij ttirt6nelemfiloz6fiai eszm6k kidolgozds6nak. Ha 6gy tetszik, az ij
idfszdmitds kifejezetten kap6ra jdtt az oroszok rij szerepvdllal6s6t sugall6
elmdleteknek.

A szintdzis munk6j6t vdgiil egy Filofej nevfi pszkovi szerzetes vlgezte
el, akinek h6rom nagyobb lllegzetfr episztol6t tulajdonitanak a 16. szdzad
els6 fel6b6l. Az egyik, amelyet kiizvetleniil 1524 el6tt frt a nagyfejedelem
Munyehin nevfi de6kjdnak, Levdl a csillagj6sok ellen (rijabban Levdl a rossz
napokrdl 6s 6rdkrdl) cfmen keriilt a tiirtdnelmi kdztudatba. Jelent6s6gdt n6-
veli, hogy szerz1s€ge vitathatatlan, s hogy ebben a levdlben szerepel a k6-
s6bbi ttrrt6nelmi korokban olyannyira elhfresiilt ,,Moszkva - harmadik R6-
ma" formula. A modern tijrt6neti-politol6giai munkdkban 6lland6an cit6lt
t6tel a ktivetkez6kdppen hangzott eredetileg: ,,Az dsszes kereszt6ny cfirsdg
a v€g{hez 6rt, 6s a mi uralkod6nk egyetlen cdrs6g6ban egyesiilt a pr6f6tai
ktinyvek szerint, vagyis M orosz c6rs6gban: mivel kdt R6ma elbukott, a
harmadik 6ll, 6s negyedik nem lesz." Filofej e megfogalmaz6ssal k6tsdgte-
leniil eleget tett a korban felmeriilt valamennyi elv6r6snak. Az orosz biro-
dalmat az egyetemes emberi tdrt6nelem dimenzi6jr4ba emelte oly m6don,
hogy folytonoss6got teremtett az eur6pu civilizdci6 kor6bbi nagy korszakai
6s Oroszorszdgkdz6tt, miktizben orszdgdt a kereszt6nysdg egyedtil megma-
radt c6rsdgakdnt, uralkod6j6t pedig az igaz hit egyetlen &z1jekdnt mutatta
fel. Koncepci6ja j6l szolgdlta az orosz uralkod6 hatalmdt legitim6l6 rij ideo-
l6giai er6feszft6seket, 6m nem volt politikai indfttat6sa. Ann6l kev6sb6 le-
hetett, mivel eszkatologikus ir6nyults6ga miatt nem bizott teljes m6rt6kben
ezen ,,harmadik birodalom" megmenekiildsdben. Es ugyan az oroszok ,,ki-
vdlasztott n6pk6nt" bukkannak fel episztol6ja lapjain, tehdt az ism6telt vi-
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lilgv€gevdrds er6s messianizmussal pdrosult, i{m a ,,hosszri" 16. sztzadban
hires ideol6giai k6plete nem v6lt - amit kds6bb annyian felr6ttak neki - a
ktlpolitikai expanzionizmus doktrfn6jdv6. Jellemz6 m6don, amfg egyetlen
hivatalos 6llami iratban sem fordul el6, addig az egyhdu;i fr6k ann6l gyak-
rabban merftenek bel6le.

A ,,Moszkva - harmadik R6ma" formul6t helyesebb teh6t az orosz au-
tokr6cia ideol6giai megalapozilsdt is szolgdJ6 egyik legiit6k6pesebb, de
messze nem az egyetlen intellektudlis erdfeszft6snek tekinteni. M6s logikd-
val oper6lt, de hasonl6an nagy szolgdlatot tett a nagyfejedelmi hatalomnak
Joszif volockij is, aki levelek sokas6gdban tett hitet az uralkod6i hatalom
isteni eredete mellett. Eszmet6rsainak kdszdnhet6en e felfogds olyannyira
elm6lytil a kiiztudatban, hogy r6nk kiisziin az :frn. vildgi publicisztik6ban is.
Egy Ivan Pereszvetov nevfr condotti4re pl. a tijrtjk szultdn hatalm6val veti
ossze az orosz c6r6t,6s l6ndzs6t ttir annak korl6tlan volta mellett. Az egyet-
len ,,igazhitfi" birodalom uralkod6ja Istent6l szdrmaz6 6s felt6tel n6lktili
hatalm6r6l 6s a pravoszlfvia egyediili vddelmezljdr6l sz6l6 tanft6sokat v6-
gi.il a joszifljfinus Makarij metropolita 6s a ktiriilijtte szervezlddtt egyh6zi-
irodalmi mrihely iinti egys6ges formdba a 16. szdzad k6zep6n. Amikoi aztdn
az orosz nagyfejedelmek hivatalosan is cdn6 l6pnek el6, mdr egy k6sz ideo-
l6giai konstrukci6 tdmasztja al6 a f6nyes kiils6s6geket.

A MONUMENTALIZMUS STiLUSA
Makarij 6s ktire egyszerre f6radozott az orosz egyhaz 6s az orosz 6llam
dics6s6g6nek hirdetds6n 6s ndvel6sdn. E kett6 j6szerivel elv6laszthatatlan
att6l a pillanattdl kezdve, hogy az orosz egyh6z dn6ll6v6 v6lt a konstanti-
ndpolyi patri6rka1f.l, s ,,nemzeti" lett. Innent6l a keleti egyh6zf6k szereplt
gyakorlatilag az orosz uralkoddk vettdk 6t, tehdt az egyhilz aldrendel6dtjtl a
vil6gi hatalomnak. Tiirt6nelmi kapcsolatuk l6nyege azonban a kdlcsdnrjsen
el6nytis sztivets6gen nyugodott, eztrt - a tdrgyalt korszakban legal6bbis -
egym6s kdlcsdncis megerdsftds6n munkdlkodtak. Ttjrtdnelmi perspektfv6b6l
n1zve ugyanakkor k6ts6gtelen, hogy ebben a korban teremt6dtek meg az
orosz egyh6z feletti 6llami trilhatalom felt6telei.

A 16. szdzad kiizepdn persze ebb6l m6g semmit nem lehetett 6rz6kelni,
hovatovdbb ennek az ellenkez6je volt az igazsdg: Makarij metropolita tar-
totta befolyi4sa alatt az ifj:d c6rt. IV. Ivdn jelenldtdvel emelte a Szdzcikkelyes
zsinat fdny1t,6s t6mogatta az ,,6sszorosz szentek panteonji{nak" l€trehozil-
s6t, amelynek sordn 1.547-ben 6s 1549-ben Makarij a gondosan kiv6lasztott
helyi szentekb6l 39-et ,,risszorosz szentt6" avatott.

Makarijdk hozzdk l6tre a szentek dlett<irtdnet6ttartalmaz612 kotetes ,,en-
ciklop6di6t", a velikije csetyji Minyeit 6s ennek tulajdonkdppeni p6rj6t, a
fejedelmi csalddok 17 generdci6j6nak hist6ri6j6t, az :frn. sztyipennija rnyt-
grit. Mindket v6llalkoz6s monumentalizmusdval trinik ki, m6lt6 folytat6sa a
szdzad els6 fel6ben nagy lendiilettel foly6 6vk6nyvfr6snak, amelynek k6t f6
teljesftmdnye az irn. Nikon- 6s a voszkreszenszki dvktinyvgyfijtem6ny. A Ni-
kon-f6le 6vktinyvnek elkdsziil az :drn. illusztri4lt vdltozata is. Ez a maga 16
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ezer miniafiirdjdval a korabeli orosz kdnyvmfivdszet tal6n legkiemelked6bb
teljesftm6nye. Sokat eldrul azonban, hogy ennek a varidnsnak az'dssze6lli'
tdsdba a cdr maga is belesz6l, s6t bizonyos r6szeket kifejezett utasitds6ra 6tfr-
nak. Innen m6r csak egy l6p6s, hogy az opricsnyina id6szak6ban az orosz
szerzetes-fr6k sok 6vsz6zadon 6t 6vr6l 6vre lankadatlan energi6val vezetett fel-
jegyz6sei megszakadnak: egy dics6s6ges mfifaj ag6ni6i6nak lesziink tanrii.

De hallgatnak a mrizs6k is. A politikai-ideol6giai c6lokat szolg6l6 hiva-'
talos ir6sbelis6g reprezentatfv mfivek sor6val rukkol ki a 16. sz{zadban. A r6gi
orosz irodalom kor6bbi korszakaiban nem egy 6rt6kes alkot6st produk6l6
sz6ppr6za azonban szint6n hallgat6sba burkol6zik. Fikci6nak e szdzadban
nincs helye. Ann6l ink6bb a gyakorlati haszonnal kecsegtet6 lev6l- vagy
trakt6tusjellegfi elbeszdl6seknek. Nem vdletleniil hfvj6k a 16. szdzadot a
,,publicisztika" kor6nak az orosz irodalomtortdnetben. E mfifaj egy6bk6nt
messze nemcsak az egyhdni szeru1k kedvelt terepe. Kiiltjn szinfolt benne
Ivdn cdr 6s Kurbszkij herceg levelez6se, amely a citri egyeduralom, illetve
annak bizonyos fokri korl6tozdsa sz6sz6l6inak intellektudlis p6rviadala.
A ket riv6lis episztol6ris kiizdelm6nek hiteless6g6t ugyan tiibben megk6rd6-
jeleztdk az ut6bbi id6ben, 6m 6ppen a levelek stflusi{n eluralkod6 ut6nozha-
tatlan szem6lyisdgjegyek miatt kell ezeket az irdsokat a korabeli orosz iro-
dalom 6rt6kes produktumainak tekinteniink.

Meg6llapfthatjuk, hogy a korabeli orosz fr6stud6k dicsdretes buzgalom-
mal igyekeztek a nekik kijeltilt feladatokat teljesfteni. Termdszetesen a ju-
talmuk sem maradt el. E helytitt nem azt emelndnk ki, hogy a kolostorok
meg6rizhett6k (s6t az opricsnyina idejdn jelent6sen niivelhett6k) birtokaikat.
A josziflj6nus vezet6sfi egyhdz alig n6h6ny lvtized alatt Sllami seg6dlettel
sz6mfrzhetett minden eretnek gondolatot, ide6rtve a bels6 megtisztul6st siir-
get6 ,dnzetlen" felfog6st, vagy pl. dvtizedekre cellabtirtdnbe csukhatta azt
a Makszim Greket, a reneszdnsz mflveltsdgri giirtig szerzetest, aki minddssze
az orosz szertart6skiinyvek helyesfr6si hibdit szerette volna kijavftani.

A mag6t rendszerbe szervezd 6s hegem6n szerepbe juttat6 hivatalos egy-
h6zi ideol6gia mds mfivdszeti 6gakat is teljesen az ir6nyitdsa al6 von. A 15.
szdzad mdsodik fel6ben Gyionyiszij m6g bizonyos fokri 6tmenetet jelentett
az expresszfv-emocion6lis stflus 6s a csillog6 reprezentativit6s ktizdtt; a 16.
szdzad vlg€re azonban az orosz ikonfest6szet az :un. sztroganovi iskoldval
megmerevedik a kiils6 sz6ps6get 6s a technika mindenhatlsdgdt hirdet6,
agyonrendszabillyozott fest6szet szfnvonaliin. Hasonl6 irdnyba mozdul el az
ipit€szet is. A kor6bbi s6tortet6s, sisakkupolds templom6pft6si stflus helydbe
az apr6l6kosan el6frt, hagymakupol6s 6pftdszet l6p. Ennek csricsteljesftmd-
nye a ma is a Vdrtjs t€r f6l6tvdnyoss6g6nak szdmit6 Vaszilii Blazsennij-szd-
kesegyhdz, amelyet a kazanyi diadal eml6k6re dpftettek 155G60-ban, de
amelyet hamarosan ink6bb IV. Ivdn ,,szent fdlkegyelmrije" nevdre keresztel
6t a moszkvai ndp, ezzel sem tudv6n feledtetni azt,hogy a lenyfigtiz6 6pii-
letegyiittes egy birodalom nagys6g6t hivatott demonstr6lni, 6s a tov6bbiak-
ban mintegy kdtelez6 ,,receptiil" kell szolgdljon a mindenkori templom6pf-
t6k szdmdtra.
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Mellesleg ekkortdjt seprfizik ki Moszkvdb6l az els6 orosz kdnyvnyomta-
t6t, Ivan Fjodorovot. Nem 6rthetetlen az egyhdzi cenzfra t6mad6sba lendti-
l6se, hiszen ezekt6l az id6kt6l kezdve nemcsak a fest6szet 6s 6pft6szet tech-
nikdjdt, de a k6dexm6sol6s szabilyait is szigoni regula rdgzitette.

Az flllarni 6let anarchi6ja - kissd k6s6bb - a ,,zavaros id6szakban" id6-
legesen fellazitja a hivatalos ideol6gi6t is. Kiiltjntjsen a tOrtdnelmi t6rgyd
elmdlked6sek szaporodnak el. Es ezek mdr nem Oroszorszdg egyetemes di-
cs6s6g6nek kfv6nnak emldket 6llftani, mint pl. az I5l2-es Kronogrdf (Vil6g-
tort6net), hanem a tiirt6nelmi felel6ss6g kinz6 k€rd€s6t feszegetik, s ezzel
saj6tos ,,demokratikus" p6toszt ktilcsdntiznek a 17. szdzad eleje irodalm6-
nak. M6lt6 el6kdszft6i a ,,rdvid" 17. szdzad ideol6giai h6borfinak.

A ,,hosszri" 16. szdzad az orosz autokr6cia - 6s egyben ideol6gi6ja - kiala-
kul6s6nak kora. Ez ut6bbit k6ts6gkfviil a kor fr6stud6i 6rdem6nek kell tekin-
teni.ink. E siker azonban pirruszi gyflzelme a korabeli kultfr6nak. A pravo-
szl6v egyhdzi kultrira, amely nem ismerte a skolasztilca tudomdny6t, kima-
radt a reneszdnsz forradalomb6l6s a reform6ci6 mozgalm6b6l, a 15. szdzad
elejdn az itn. m6sodik d6lszl6v hat6snak kdsziinhet6en mdg k6pes volt meg-
djftani magdt. A 16. szdzadban azonban nemcsak a nyugati eszmdket sz6m-
fizik, de a ndmik6pp ,"korszerfisftett" gdrcig egyhflzi tanft6sokat is. Az orosz
egyhdzi fr6k makacsul ragaszkodnak az 6si k6ziratos hagyom6nyokhoz -
m6g akkor is, ha azok nyilv6nval6 filol6giai kdptelens6geket tartalmaznak.
Az egyhdzi mfivdszet tdrgyr eml6kei, de maga az irds is fetisiz6l6dik, a
tradfci6 magil€rt val6, 6nc6ld 6rt6kk6 v6lik.

Ez a kultrira tipikusan ktiz6pkori kultrira - annak is az 6si v6lfaj6b6l. F6
hordoz6i, az egyhdz emberei elk6peszt6 primitfvsdgiikkel trinnek ki: a p6p6k
tiibbs6ge mdg a nevdt se tudja rendesen lefrni, nemhi6ba siirgeti kdpzdsiiket
a Szilzc\kkelyes zsinat. Es az sem vdletlen, hogy a papok fr6studatlans6ga
szdn 6v mrilva m6g ugyanannyira aktudlis tdma. A konkr6t politikai-ideol6-
giai c6lokat megval6sft6 ,,magas" kultdra sziiksdgkdppen maradt a nagyon
kev6s kiv6lasztott monop6liuma. A tudatlansdg ugyanakkor iinhitts6ggel 6s
er6s kiviflasztotts6gtudattal p6rosult. Az orosz egyhdz e szdzadban a saji4t
maga 6ltal fpitett,,kfnai fal" mdg6 hriz6dik. Kfviil rekeszti azBur6pdt meg-
fjft6 nagy gondolatokat, inkvizfci6s szigorral alacsonyftja le 6s uniformizill-
ja a maga kultrirrdj6t - minden kultrir6k legmagasabb rendfij6nek deklardlva
azt. Az elzdrk6zds, az izolacionizmus hosszir lvszdaadai veszik kezdetiiket.
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4. FEJEZET

A ,,lazcn86" 17. szdzad,

A reneszdnsz 6s a felvildgosod6s kora kijz6 6kel6d6 17. szdzad az ear6pai
tiirt6nelem jellegtelenebb peri6dusaikdz6 tartozik. Becsiilettel halad tov6bb
a 16. szdzad 6ltal kijeliilt nyomvonalon, de rij ir6nyokat nem hati{roz meg.
Tov6bb tart a centrumorsz6gok el6retiir6se, az angolok megddntik a monarchi-
6t, 6rn Eur6pa nagyobb rflsz$n megszil6rdul az abszolutizmus. A kontinens
v6get nem 616 hdbonikkal teszi pr6bdramagdt. Akdz6pkori szerkezeffi N6met-
r6mai Birodalom ezenktjzben kdnnyfinek tal6ltatik, 6s a harminc6ves h6boni
v6g6n sok szi1z darabra hull. M6lyiil a r6gi6k kiiziitti fejl6d6sbeli ktiltinbs6g:
It6lia 6s riltal6ban a Mediterri4neum a stagn6l6s sz6nadaut6n hanyatldsnak indul,
a keleti perif6ri6n pedig a jobb6gyrendszer ,,m6sodik kiad6sa" jut uralomra.
Kev6s kivetelt6l eltekintve az eg6sz ftildrdszt a megtorpan6s jellemzi. Eur6p6-
ban 1600-ban kb. 100-110 milli6 ember 61, iitven 6v mrilva mr{r n6hdny milli-
6val kevesebb, s a n6pess6g csak 1700-ban haladja meg ism€t a 110 milli6t,
miktizben a ndmet fdld lak6inak m6g fdl lvszdzadravan sziiksdgiik, hogy rijb6l
el6rj6k az 1600-as szintet. Hdbonik, jdrv6nyok, szegdnys6g jellemzi a szinadot,
amely r6adr4sul egy fjabb ,,kis jdgkorszak" epicentruma. A b6k6tlens1g sz6-
zada ez abban az drtelemben is, hogy 1492 6s 1650 ktiztitt 126, a fenn6ll6
rend ellen trimad6 felkel6st, mozgalmat jegyeztek fel a ttjrt6ndszek. A 16.
szdzadi nagy fejl6d6si ,,boom" utidn indokolt h6t a v6lsdg kordnak tartanunk
az azt kdvet6 szdzadot. De t6volr6l sem a 14. szdzadihoz hasonl6 6ltal4nos
vdlsdgnak. Bizonys6g ene az ekkor 6lt 6s alkotott Monteverdi 6s Purcell,
Yeltzquez 6s Rembrandt, Descartes 6s Pascal, Molibre 6s Milton. Es Isaac
Newton is ebben a szdzadban fedezi fel az 6ltal6nos tiimegvonzds tiirv6nydt.

A Romanov-konszoliddci6 kezdetei
A ZEMSZKIJ SZOBOROK KORA

Oroszorszdg igazdb6l nem tudta kiheverni az opricsnyina pusztitdsait, tfl
kor6n ttjrtek rd a ,,zavaros 6vek", amelyek tali{n csak a tatdrjdrdshoz hason-
lfthat6 katasztrof6lis kdvetkezm€nyekkel j,6rtak. A diadalmas moszkvai c6r-
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s6g, amely oly magabiztosan tdrt el6re az 6si fiildek visszah6dft6s6ban, s
amely az 6lland6 v6dekezdsb6l m6r rdg6ta tijbbfrontos tdmad6sba, h6dft6sba
ment 6t, 1612 v€g6n a mdsfdl sziz 6v el6tti teriilet6re szorult vissza. A svddek-
hez keriilt Novgorod 6s kiirny6ke, valamint a N6va kiirnydki balti-tengeri
partszakasz, beledrtve a Finn-tibdl n6hdny 6si orosz teleptildsdt is.Ezzel egy
id6ben a Lengyel-Litv6n Kir6lys6g visszafoglalta Szmolenszket 6s az eg6sz
szeverszki tertiletet. Az orszdgot idegen martal6cok 6s kozdk horddk egykdnt
gusztftottiik, rabl6 hadj6rataikkal megzavarva a nem sok h6bonit l6tott orosz
Eszak 6let6t is. A lengyelek kiver6se utdn m6g 6vekig tartott a hadidllapot,
az orszdg gyakorlatilag egybeftiggf csatatdrr1 v6lt. A permanens harcot v6-
laszt6 koz6kok messze d6lre eljutottak, egy id6re m6g Asztrahanyt is hatal-
m6ba kerftette a mi{sodrk 6lcdr ozvegydvel 6s csecsem6 fidval iisszeszdvet-
kez6 Zaruckij atamdn.

Az fvtizedes belhdborri 6ri6si m6reteket tilt6 bels6 ndpmozgdst eredm6-
nyezett. A parasztok nagy ttimegei v6lasztott6k a szabad kozdkok 6let6t,
vagy vdndoroltak m6g tdvolabbra, Szib6ri6ba. A cenffdlis tertiletek legaldbb
60Vo-a pusztdsodott el, s6t n6hdny t6rs6gben mdg enndl is riaszt6bb a k6p; a
rjazanyi keriiletben pl. a puszt6vd v6lt ftjldek teriilete huszonkdtszer haladta
meg a sz6nt6fijldek6t. Egy parasztudvarra 6tlagban alig iit gyeszjatyina meg-
mfivelt fiild jut, ami legfeljebb afele az el6z6 szazadi birtoknak. Hasonl6 hely-
zetben vannak a szolgdl6 nemesek is. Egy pomesztyebirtok nagys6ga nem tdbb
150 gyeszjatyindnfll, s kiirzetenklnt j6, ha a tizeddn folyik termel6munka.
A hadsereg romokban, hiszen ilyen kiiriilmdnyek kdziitt a katon6skod6 ftildes-
fr nem tudja, de nem is akarja hadrafoghat6sa feltdteleit biztosftani, elmegy
ink6bb holopk6nt egy nagyrir vagy egy kolostor szolgillatdba.

C6r nincs, a boj6rduma nem funkciondl, a helyi kdzigazgatds 16. szdzad
kdzepi, opricsnyina ut6n is megmaradt reformj6t semmissd teszik a h6borfs
6llapotok. A helyi vdlasztott tiszts6gvisel6k kompetencidj6t fokozatosan
megnyirbdlj6k, majd engedelmes vdgrehajt6i lesznek a helytart6k hely6be
l6p6 vajddknak, aklk egy-egy t6rs6g teljhatalmri uraiv6 v6lnak, soha addig
nem tapasztalt mert6kfi hatalommal a keziikben 6s visszadldsekkel hivata-
lukban. Olybd tfnik tehAt, hogy Oroszorszdg minden tekintetben visszazu-
hant a IV. Ivdn, s6t a nagyapja eldtti szintre.

Az eg1sz tdrsadalmat szeuiJell anarchidn l irrd l6vd rend let6tem6nyese
a cdr, ez€rt az 6sszn6pi 6hajt megtestesft6 konszoliddci6 els6 l6p6se a
cdrvillasztds volt. Viszonylag gyorsan, az ,,eg€sz orszdg" v6lem6ny6t ki-
k6rve, de a kozdkok kierdszakoldsdra megv6lasztottak egy tizenh6t 6ves
fiit, Mihail Fjodorovics Romanovof, akinek eleinte egy porcikdja sem
kfvdnta ezt a nagy tisztess6get. De minden mellette sz6lt. Orosz volt, apai
6gon IV. Iv6n els6 feles6gdnek rokona, egy siheder, akinek szem6ly€t61,
de m6g csal6dj6t6l sem kellett a hatalomra 6csing6z6 csoportoknak tartani-
uk, hiszen apja, Filaret - all. At-Omitri.l 6ltal kinevezett - pefti1tka 6ppen
lengyel fogsdgban iilt.

Mihail Romanovot a mdsodik ndpfelkelds vezetfi mint ideiglenes vdgre-
hajt6 hatalom 6ltal dsszehfvott orsziigos gyfil6s (zemszkij szobor) vi4lasztotta
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Az orosz uralkod6k
Monomah-sapkdja

meg, amely n6pfelkel6s ezzel az aktussal mintegy iltadta a hatalmat ac6mak,
de mdg inkdbb az 6t megv6laszt6 orsz6gos gyfil6snek. Ezzel l6tsz6lag az
el6z6 6vek sz6les trirsadalmi b6zison nyugv6 hatalmi gyakorlat6t reprodu-
k6lt6k, tudniillik az orszdgos gydl6s k6pviselete a lehet6 legteljesebb volt, hi-
szen m6g a parasztok is delegrfltak v6laszt6kat. Val6jdban azonban m6r a ko-
rondz6st ktjvet6en dtkertilt a politikai diint6sek joga a bojdrdumdba 6s az fj c6r
ktizvetlen hozzitartoz6inak kezdbe. A serdtiletlen uralkod6k eset6ben szok6sos
helyzettel van dolgunk a fiatalember helyett az anya diint, a bojfudum6val
kiegyezve. A biztons6g kedv66rt a legfontosabb hivatalokat a c6ri rokonokra
bizz6k, akik jelent6s ftjldadom6nyokban is r6szesiilnek. Kiiltinijsen nagy osz-
togati{s kezd6dik ezekben az 6vekben: a kdzponti teriiletekrdl gyakorlatilag
eltdnnek az udvari 6s fekete ftildek. E jelensdg nem csupi{n az dj uralkod6i
csal6d moh6s6g6t bizonyitja, de politikai bdzisa kisz6lesft6sdnek sz6nd6k6t
is. Megkezd6dik egy fj emberekb6l rekrut6l6d6 arisztokrdcia kialakftdsa,
amely miir nem szdrmazdsa, hanem a cdrikegy alapj6n szdmfthat az el6kel6
pozfci6kra. Es mivel az uralkod6 igazdn b6viben csak a dumai helyeknek
van, a boj6rduma lltszdma l6tv6nyosan megn6. Az anarchisztikus 6llapotok
6s az egyel1re m6g gyeng6cske legitim6ci6 miatt azonban a zemszkij szobor
gyakorlatilag szint6n permanensen iil6sezik, teh6t a duma mintegy megosztja
a hatalmat egy t6gabb t6rsadalmi k6pviseleten nyugv6 szervvel.

A zemszkij szoborok M orosz politikai 6let saj6tos kdpz6dm6nyei. A tttrt6-
n6szek v6lem6nye megoszlik ar6l, hogy melyik gyfildst lehet az els6 igazi
orsz6gos gyfildsnek tekinteni, s hogy egy6ltal6n h6ny volt bel6liik a 16.
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szdzadban. A legnagyobb egyet6rt1s az r566-os tandcskozdst illet6en van,
amelyet m6g legfeljebb egy-k6t hasonl6 kijvetett a 16. sz1nadban. A zemsz-
kij szoborok sz6ma 6s jelent6s6ge igazdb6l a 17. szdzadban s azon beliil is
Mihail ci{r uralkod6sdnak els6 6vtized6ben n6tt meg. Az 1613-as c6rv6laszt6
gyflds egy6bkdnt a zemszkij szoborok ttirt6netdnek legsz6lesebb k6pvisele-
ten alapul6 tan6cskoz6sa: soha kds6bb a parasztok Es az egyszerfi paps6g
nem kiildijtt embereket Moszkvdba. A deleg6ldsnak egy6bk6nt sem atakuttal
ki v6ltozatlan szok6sai, hagyomdnyai. N6hdny esetben pl. a vid6ki szolg6l6
nemess6g szab6lyos jeliil6gyril6seken v6lasztotta ki k6pvisel6it, m6skor
urgl-ban, az id6 stirget6se miatt, csak a fdvi{rosban szolg6latot tev6k k6pvi-
selt6k ezt a tdrsadalmi rdteget. Megint m6skor egy6ltal6n nem hfvt6k meg
6ket, ami a v6rosi lakoss6g, a keresked6k esetdben m6g gyakrabban forduli
.16. 4 zemszkij szobornak teh6t nem volt 6lland6 az iisszetdtele, az egyes
t6rsadalmi csoportok rdszvltellt a cdr 6s a napirendre keriil6 k6rd6sek dbn-
tdttek el. A zemszkij szoborok ez1rt igen gyakran nem kdpviseleti, hanem
,,tematikus" jellegfek voltak, s csak az adott k6rddskdrben 6rdekelt rdtegek
deleg6ldait hfvt6k meg. Ennek megfelel6en ezek az orsz6gos gyffl6sel -
ritka kivdtelt6l, pl. az r6l3-ast6l eltekintve - nem dont6shoz6, hanem in-
k6bb tan6cskoz6, tandcsad6 fdrumok voltak, amelyeken az elhangz6 v6le-
m6nyek semmire sem kiitelezt6k a v6grehajt6 hatalmat. Amint arra sincse-
pet a!a!{1k, hogy a v6lasztott kdpvisel6ket a vdlaszt6k b6rmif6re olyan
instrukci6kkal lilttdk volna el, amelyek meghatdrozt6k volna a gyfildseicen
jdtszott szerepiiket. A meghfvottak a f6vdrosban val6 iil6sez6si val6j6ban
valamif6le olyan szolg6latnak tekintett6k, mint a katon6skodilst, ez6rt vona-
kodva tettek eleget alattval6i ktiteless6giiknek.

A 17. szazadi m6sf6l tucat zemszkij szoborb6l mintegy tfz Mihail alatt
iil6sezett. Ez r1szint a c6ri hatalom viszonylagos er6tlens6g6t mutatta, s ett6l
elv6laszthatatlanul a politikai viszonyok kuszas6g6t. 1619-ben visszat6r a
fogsdgb6l Filaret, a cdr apja, s ez az esemdny jelent6sen megszil6rdftja a
szemdlyi hatalmat. Tulajdonk6ppen egy du6lis hatalom jiin l6tre a c6r firi 6s
a.pdtriSrka apa koziitt, amelyben az egyhazflnek meglehet6sen kiterjedt vi-
l6gi jogosftvdnyai voltak; fi6val egyi.itt haszn6lhatta pl. a ,,nagy urilkod6"
cfmet, s a cdri csal6dban csal6df6i tekintdlye elvitathatatlan volt. orsz6gos
gyfildseket 6 is iisszehfvatott, els6sorban az orczilgk6z6llapot6nak hitelesJbb
megismer6se c6ljdb6l. Ezzel a zemszkij szobor funkci6jaJelent6s metamor-
f6zison megy 6t, egyre inkdbb a kozponti hatalom szo1gfuattev6j6v6 v6lik,
mikozben a r6sztvev6k k6re is mindjobban szfikiil. rraijd nagyon hosszri
ideig egydltal6n nem hfvj6k tjssze a gyfil6st. A korabeli oroJ viszonyok
kdziitt a legsz6lesebb nyilvdnoss6got megtestesft6 6s lehet6s6geiben a ieg-
lontosabb politikai dtintdseket befoly6solni, valamint egy korlZtozott t6rsJa-
dalmi kontrollt gyakorolni hivatott intdzmlny fgy v6lik vdgiil autokrdciakon-
form int6zm6nny6. Llnyeglt tekintve ugyan mdr eredetiteg is tiit6nb6z6tt a
nyugati monarchidk val6sdgos jogokkal felruh6zott rendlkdpviseleti orsz6g-
gyfil6seit6l6s parlamentjeit6l, de ezaratt a n6hr4ny 6v alatt teljesen belesimul
az ijjdszervezfldl totdlis 67lam g1pezet6be.
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A szoLGAL6 NEMESsric rEnNven6se
Filaret haza€rkezte ut6n a cdri hatalom tekint6lye elvileg ism6t csorbftatlan.
A korabeli viszonyok kdztitt ez a sziiksdges, de messze nem eldgsdges alapja
a bels6 rendteremtdsnek. Ha valamiben, akkor ebben teljes volt a megegye-
z{s az eg6sz ti4rsadalomban, ez€rt az fj hatalomnak nem kellett 6rdemleges
ellenz6kkel sz6molnia. Zoksz6 ndlkiil tfirt6k, hogy a kormdny rendkfviili
ad6k sor6t ziditja r6juk - rendszeres jelleggel. A c6ri kincstdr iiresen kon-
gott, ez6rt a legdrasztikusabb eszk6zdkhiiz nyriltak: vagyontittidtit vetettek
ki, el6sztjr m€g l6l2-ben, majd 6vente, eg6szen 1619-ig. Az iitiid val6j6ban
a harmad 6s a tized kijzdtt ingadozott, s el6szdr csak a v6roslak6kt6l szedt6k
be, r6ad6sul ma sem teljesen vil6gos, hogy a teljes vagyont sarcolt6k-e meg,
vagy csak az ing6sdgokat, mindenesetre ez olyan terhet jelentett, amelyet
csak a rendkiviili 6llapot indokolt. A korm6nyzat igyekezett ugyanakkor a
,,normdlis" viszonyokra is rij ad6nemeket bevezetni vagy elterjeszteni. A sz6-
zad els6 fel6ben az 6ltal6nos tendencia az egyenes ad6k ntivel6se volt. Mi-
hail c6r uralkod6s6nak els6 6veiben v6lik 6ltal6nossd a kor6bban region6li-
san kivetett postaszolg6lati ad6, a fogolypdnzek ad6ja ds a sztrelec- vagy
koz1kpflnz. Ezeket az ad6kat teriileti m6rt6kegys1g, az rin. ekealj szerint
vetett6k ki. A szazad elejdn a mag6nfiildesriri joghat6s6g alatt 616 parasztok
6llami ad6ja 6vi 14 rubel ktiri.il mozgott, amit az udvari 6s ,,fekete fijldes"
parasztok6 tdbbsziirdsen meghaladott.

E sz6mok azonban sok tekintetben fiktfv sz6mok, ugyanis a lakoss6g
minden eszkozt megragadott az ad6frzet6si kiitelezetts6g al6li kibrijdsra. Tii-
megesen szdktek vagy vi4ndoroltak el, m6sok dllami ad6 fizet6s6re nem kd-
telezett holopnak 6lltak egy-egy nagybirtokoshoz, megint m6s csalddok in-
k6bb tjsszekiiltiiztek, s fgy cstikkentett6k az egysdgnyi ftildteruletre jut6
ad6t. A korm6nyzat gyakorlatilag tehetetlen, id6r6l id6re dsszeirja az ad6-
kdteles n6pess6get, hogy rdgzitse az ad6z6kat 6s a kdtelezetts6geiket, de a
lakoss6g lelem6nyesebbnek bizonyul.

Alaza ad6mor6l persze nem egyszerfien csak a kincstdr 6rdekeit s6rti. A
fijldmfivel6 lakossdg elbujdokldsa val6j6ban a szolg6l6 nemesek der6khad6t
6rinti a legkellemetlenebbtil. Nem sz6mft ritkas6gnak az orszdgban az olyan
kertilet, ahol a szolgdl6 nemesek l57o-a fiildtelen, s tovdbbi harmada egy
paraszti udvart birtokol. A novgorodi fiildeken m6g enndl is dr6maibb a k6p:
a15. szdzad v6gi kiizel 4lVo-nyi kis- 6s kdz6pbirtokosok ar6nya 85%o-ran6.
Nem drthetetlen teh6t, ha a katon6skod6 fiildesrir nem tud eleget tenni alap-
vet6 kdtelezetts6g6nek, a 15 paraszt utdni lovaskatona-ifllit6snak, hiszen egy
fegyveres eltartdsa val6j 6ban titven fiildmfi vel6 munk 6jdt felt€teleznl.

A moszkvai korm6nyzat a ,,zavaros id6szak" utrini 6vekben egy iirdtigi
kdrbe keriilt. A nagyar6nyi puszt6sod6s miatt a fiild er6ket vesztette, a szol-
gifl6 nemess6g a pdnzben kapott adom6nyokra ilhitozott. Ez6ft ndvelik az
6llami ad6kat, ami ellen a paraszts6g ismdtelt elmenekiil6ssel v6dekezik. A
v6geredm6ny: az ad6fizet6k szdma is, a megmfivelt f<ildteriilet mennyisdge
is cstjkken. Uj megoldds uti4n kell n6zni, s ennek hat6sai alapjaiban hatdroz-
zdk meg M orosz t6rsadalom k6p6t.
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Az orosz kis- 6s kdz6pbirtokosoknak r6gi v6gya volt parasztjaik foldhcjz
kdtdse. Borisz Godunov korm6nyz6sa alatt drv6nyesiilt ii e torekvdsiik, 6m
a ,,zavaros" 6vek fiildcsuszaml6sszerfi t6rsadalmi mozgdsai els6ptirt6k a ,,til-
tott 6vek" gyakorlatdt. Az 6llam azonban partneriik lett ebbdli szind@kukban,
s a maga teriiletdn, a kincstdri 6s udvari ftildeken m6r a 17. szlzad elej6n
is 6rvdnyesiilt e kdtotts6g. A vil6gi 6s egyhilzi fdldeken azonban bonyolul-
tabb volt a helyzet, ugyanis a nagybirtokosok ellen6rdekelteknek szfumitot-
tak, hiszen a n6pess6gcstjkken6s id6szak6ban elcs6bftgatt6k a kisbirtokosok
fiildjeir6l a munkaer6t. Els6sorban a szeg6nyebb fdldesurak drdekeit szol-
gflltdk a 17. szdaadban ttjbbszdr m6dosftott rendeletek a szijkdtt parasztok
felkutatds6r6l. Az eredetileg iit 6vben megszabott hat6rid6 r64l-ri 10, illet-
ve 15 6vre tol6dik ki, majd 1646-ban gyakorlatilag id6hatdi n6lkiil vissza-
toloncolhat6k lettek azl620-as,illetve 1646-os ossiefrdsok alapjdn a szdkijtt
parasztok. Ezen - az orosz paraszts6g szempontjdb6l sorsdcint6 - vdltoz6sok
alapjdt az iddktizben a gazdasdgban v6gbemlnt folyamatok vetett6k meg. Az
egyetemleges pusztulds id6szakdban ugyanis a f6ldmfvel6k nem n6lktiltiz-
hett6k a fiildesdri ktilcstjntiket gazdas6guk rijrainditds6hoz vagy egy 6j gaz-
d1s6g megs zerv ez€s€hez. E plnz- 6s anyagi eszkijzd,k fejdben ierm lsietize-
rfileg v6llalt6k a szabad kdlttjzds tilalmdt, szerz6ddsekben kijteleztdk el ma-
gukat iirok iddkre uruk mellett. Az dllarn kodifik6ci6s tevdkenysdge csak
k<iveti 6s rdgziti a kialakult gyakorlatot 1649-ben.

Ezzel p6rhuzamos 6s a szolg6l6 nemesi osztilry szdmilra hasonl6 jelent6-
s6gfi m6dosul6sok ttjrt6nnek a pomesztydk jog6ll6s6ban is. A sz6zad, kdze-
pdre a votcsina 6s a pomesztyek6z6tt egyrelobb kiiliinbsdg tfnik el. igy
pl. a plnzszfike gyakran kikdveteli a pomeszty6k tjrtjkbirtokli6nt tijrt6n6 el-
addsdt. Lehet6s6g nyflott ugyanakkor - korl6iozott m6rt6kben - a pomesz-
ty6k cser6j6rc, ezigen gyakran val6jdban burkolt ad6sv6telt jelentett. De ami
tal6n a legl6nyegesebb: a pomesztye de facto iirijkfthet6v e vay. Ezzellrdemi
el6rel6p6s tijrt6nt az addig egym6st6l jelent6sen elt6r6 tulajdonformdk egy-
s6gestil6se ritj6n: a ftildesriri oszr6ly privildgiumai komoly m6rt6kben kiiJl-
jesedtek.

Ennyi tellett az els6 Romanov uralkod6sdt6l. pontosabban, nem is any-
nyira Mihail Fjodorovicsot magdt mindsftik ezek a tdrt6n6sek, hiszen u ti.-
mllyflhez kcizvetleni.il ktithet6 legkreatfvabb tett a kerti r6zsi4k meghonosf-
tdsa orosz fijldon. De a rokoni 6s boj6r kormdnyzat sem nagyon dicsikedhet,
hiszen 6ppen csak a legsziiksdgesebb tjnvddeimi feladatokat oldottdk meg
egy sor pillanat diktdlta, ad hoc jellegri int6zked6ss el, a tfrzoltfus m6dszer6--
vel. Az orosz 6llam el6tt 6116 legfontosabb tennival6, az elvesztett tertiletek
visszaszerz1se meghaladta er6iket. A sv6dekt6l ugyan visszakaptdk Novgo-
rodot, a lengyelektdl azonban semmit, br{r ttibbszdr is megkfs6relt6k szmo-
lenszket bevenni. A v6ge mindig megalaz6 veres6g ten togg-uan olyan
srilyos volt a kudarc, hogy az egykori szmolenszki h6st, sein vajdilt a u"re-
s6g miatt kivdgeztdk. R6ad6sul a belpolitika sem volt siker6gazitnak min6-
sfthet6. Amikor a doni kozi{kok egy rajtaiit6ssel elfoglalt1k-Azovot a t6rci-
kdktdl, majd megtartdsdhoz az orosz 6llamt6l k6rtef segfts6get, r642-ben
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Koz6kok (Repin festm6ny6nek r6szlete)

ism6t dsszeiilt a zemszkij szobor, hogy megt6rgyalja a segitsdgnyrijtds k6r-
dds6t. A ktilddttek ennek kapcsdn olyan panaszdradatot zridftanak a c6rra,
hogy az orszdg urai szdmdra vil6gossd v6lt: szerencs6sebb lenne el6bb a
saj6t port6juk el6tt sepernitik. H6rom 6vvel k6s6bb aztdn Mihail Romanov
<irtikre elt6vozott. A konszolid6ci6 tart6s eredmdnyeit imm6r fi6t61, Alekszej
M ihaj lovic st6 I v 6rta a t6rsadalom.

Kiad6sok 6s bev6telek
A HADSEREG

A ,,zavaros id6szak" gy6szos kiilpolitikai vdgeredm6nye €s azt k6vet6 kato-
nai veres6gek el6gg6 egy6rtelmfiv6 tettdk, hogy a kudarcok alapvet6 oka a
nemesi felkel6sen nyugv6 hadvisel6s cs6dje. Az orosz kormdnyzat ezt nem
kiinnyen l6tta be, hiszen egy eladdig j6l bev6lt, szil6rd katonai-tdrsadalmi
struktrirdt k6rd6jelezett meg. Ezdrt is pr6b6ljdft minden er6vel ,,helyzetbe
hozni" a katon6skod6 ftildesurakat, hiszen 6k mris oldalr6l az autokrdcia
t6rsadalmi bSzisai is. Ezek az er6feszitdsek azonban nem hoztdk meg az
dhftott h6bonis gy6zelmeket, ez€rt megkezd6dijtt a hadszervezet lassri 6tala-
kft6sa - m6g Mihail Romanov uralkoddsa idej6n.

Az orosz hader6 - nem sz6mitva a tatdr 6s egy6b keleti segddcsapatok -
1631-ben kb. 70 000 f6t szdmlillt. DOnt6 tiibbsdg6t a szolgi{16 nemesek tett6k
ki, hadba vonul6 fegyveres szolgdikkal egyiitt. Elrettentd erej6t inkdbb nagy
tdmege 6s rendkfviili tarkas6ga okozta, ugyanis ez a vegyes tdrsas6g nem
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volt hadrendbe 6llfthat6, a korszeni harcmodort nem ismerte, fegyverzete
elavult volt. Eleinte azzal igyekeztek feljavitani, hogy kiilfdldi zsoldosokat
fogadtak fel, akikb6l nem volt hi6ny a harmincdves h6boni idejdn Eur6pa
hadszfnterein. Az 1630-as 6vek legelej6t6l kezdve azonban komolyabb rijf-
tdsokra is sor kertil. Korszerfisftik a tiiz6rs6get, n6 a l6fegyverrel ell6tott
gyalogsdg l€tszfima 6s jelent6sdge. Es ami a legfontosabb, megszervezldik
n6h6ny, kiilfdldi tiszt 6ltal parancsnokolt, tin. ,,idegen mint6jri" ezred, amely
mdr a modern haddszat 6s szigorri regula elvei alapj6n mfkddik. Az elkii-
vetkez6 6vtizedekben ezek az ezredek egyre jobban elterjednek 6s trilsrilyba
keriilnek.

Az 168l-es hadsereglista 164 000 katondt tartalmaz.Ez, azonk(vtil, hogy
ttibb mint k6t 6s f6lszerese a f6l 6vsz6zad el6ttinek, iisszetdtel6ben is dtin-
t6en elt6r att6l. A hagyom6nyos struktrir6t reprezent6l6 moszkvai szolgrdl6k
mdr csak k6t 6s f6l ezer f6vel meg a kb. 22 ezres kisegftd szolgandppel
k6pviseltetik magukat. A tradiciondlis hadrendben mindijsszesen 13 ezer
szolgr{16 nemest tal6lunk, mfg a hadsereg z6m€t a 63 rij tfpusri ezredbe
szervezett 90 ezer katona alkotja. Ezek 6l6n - h6rom kivetellel - kiilfoldi
tisztek 6llnak, mig a katon6k ttibbsdge elszegdnyedett birtokos 6s sorozott
paraszt, akik zsoldot 6s ell6t6st kapnak. Ez a hadsereg m6r reguldris, de
6lland6nak nem nevezhet6, hiszen ahadjdrat vlgeztdvel, a tisztek kivdtel6-
vel, minden katona hazatdrt csalddj6hoz.

AD6K, VAMoK, MoNoP6LIUMOK
A h6borfhoz 6s a hadsereghez term6szetesen pdnz kell, ezt Montecuccoli
kordnak oroszai is j6l tudt6k, ez€rt tal6ltak ki rij ad6kat, 6s ntjveltdk a r6gie-
ket. A beindul6 hadseregreformmal azonban csakhamar vil6goss6 v6lt, hogy
a hirtelen megn6tt ktilts6geket a L7. szdzad els6 feldben pr6b6lt m6dokon
nem tudjdk fedezni. Uj, b6s6gesebb bev6teli forr6sok utdn kellett n6zni, ami
kikiivetelte a gazdasdgpolitika 6s azon beliil is els6sorban az illlamhdztartils
6talakft6seL

Al7. szdzad m6sodik fel6nek meghatdroz6 fejlem6nye, hogy a kor6bban
trilsdlyban l6v6 egyenes ad6k hdttlrbe szorulnak a kiizvetett ad6k miig6tt.
Ennek az volt a f6 oka, hogy a hagyomrinyok ds az ad6z6lakoss6g tov6bbi
terhelhet6s6ge er6sen leszfikftette az ad6bev6tel-n6vel6si lehet6s6geket. A
korm6nyzat mindennel megpr6b6lkozott,6s alig-alig v6logatott az eszkdzijk-
ben. Amfg eljutott arra a felismer6sre, hogy a gazdasdg nagy jtivedelemtar-
talmi {gazatait is fokozottan megsarcolja, s ezt tiibb-kevesebb tudatoss6ggal
mint egy gazdas6gpolitikai fegyvert hasznillja, addig eg6szen primitfv m6d-
szereket is bevetett. A p6nzront6s pl. 6vtizedekig bevett gyakorlatnak sz6-
mftott. A 16. szdzad els6 harmaddt6l az orosz pdnzrendszer alapja az frn. kis
grivna volt, ami 204,756 gramm eztistot testesftett meg, s amelybdl egdszen
1610-ig 300, darabonk6nt 0,68 g sflyd kopejk6t vertek. 1610-ben azonban
ugyanennyi eziistb6l400 6rm6t kdszftettek, majd 1626-ban 425-6t,6s tovdb-
bi szfik 9vtizedet kdvet6en egy kopejka mdr csak 0,45 gramm eziistiit tar-
talmazott. De extraprofithoz jutott m6g a kincst6r a kiilftjldi Joachim-tall€-
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rokb6l is, ugyanis ezeket beolvasztottdk, 6s 40-50%o-kal nagyobb n6vdrt6krj
kopejkdt vertek bel6le.

Ez mind semmi volt azonban ahhoz k6pest, amire az 6ppen aktudlis len-
gyel hdbonira k6szi.ildd6 korm6nyzat szdnta el mag6t 1654-ben. Az eziist-
alap6' p€nzrfil 6tt6rt a r1zpdnzre, 6s trimeges mennyis6get zrtditott az orszdg-
ra. E plnzreform teljesen sze%flAlta a gazdasdgot, 6s 6ri6si m6retri t6rsadal-
mi ellen6lldsba torkollott. Erre a k6s6bbiekben m6g kitdriink, most csupi{n
arra utalunk, hogy az dllamnak 1,654 €s 1656 ktiztitt a ftzplnzveretdsb6l
gigantikus nagysrigri jtivedelme szdrmazott. Egy font (409,512 g) 12 kopejka
piaci 6rt6kfi r1zbfl10 rubel n6v6rt6kf p6nzt csindltak, ami - a munkab6reket
nem sz6mftva - mintegy nyolcezer szdzal€kos haszonkulcsot taftalmaz. Ez
ttibb mint k6tszerese volt az orosz 6llam ekkort6jt kdtmilli6 rubel kdriili
teljes 6vi ktiltsdgvetdsdnek.

J6val eleg6nsabb, hasonl6kdppen tradicion6lis 6s nem kev6s fiskdlis le-
lem6nyre lehetds6get ad6 bev6teli forr6sok voltak a vdmok. Amig az 6ru
el6rt a fogyaszt6j6hoz, legalilbb negyvenf6le jogcimen terheltdk meg illet6-
kekkel, s ezen rit v6g6n akdr a dupldjdra is emelkedhetett az dra. utad6t,
fejad6t, hidplnzt, sorv6mot, 6llatv6mot, nyolcadvdmot, raktdrdfjat, el6rusf-
t6si helypdnzt, m6rleghasznfilati d(jat stb. kellett a kereskeddnek fizetnie, de
pdnz jdrt a kiiliinfdle engeddlyek pecs6tei6rt vagy, mondjuk, a l6billog6rt.
Teriiletenkdnt a vdmok vdltozhattak, n6h6ny esetben a helyi keresked6k n6-
mely al6l kedvezmdnyt kaphattak, de a f6 v6millet6kek - az druszilllitils, a
forgalom, a szolg6ltat6sok v6mja, a fejad6k 6s a kiildnds elj6rdsi dijak -
mindenhol fellelhet6k voltak, 6s v6gs6 soron a v6s6rl6t terhelt6k. Minet
t6volabb sz{llitottdk az 6rut, az ann6l dr6g6bb lett.

oroszorsz6gban a kereskedelemre is igaz volt, hogy minden rit Moszk-
vdbavezet. Hat jelent6sebb ritvonal indult a f6vdrosb6l. Az egyik avologdai
dt, ahov6 t6len hat nap alatt lehetett eljutni, majd a Dvina foly1n Arhan-
gelszk volt a v6g6llomds. Novgorod a Baltikummal ktjtijtte cissze Moszkv6t,
mig a volgai rit Asztrahanyig vezetett, s onnan eg1sz Perzsidba. szib6ri6ba
a Moszkva, oka, volga, K6ma foly6kon 6s szdrazflldi fton lehetett eljutni.
A Litv6ni6ba 6s az ukr6n teriiletekre vezetl utak az dlland6sult csat6rozdsok
ml4t a szdzad legnagyobb r6sz6ben haszn6lhatatlanokk6 v6ltak, s csak egy
1678-as szeru6d6s biztosftja a zavartalan keresked6st a lengyelekkel. A t,6-
volsdgi kereskedelemben m6r a 16. szdzad v1g1t6l nagy szerepet j6tsz6 an-
golokon 6s hollandokon kfviil Moszkvdban kiildn piacuk volt a perzs6knak,
tirmdnyeknek, gtirdgtiknek, litvdnoknak, sv6deknek. orosz r6szr6l13 t6vol-
s6gi nagykeresked6 l6tta el az illlami monop6liumoknak szdmit6 cikkek
tranzitj6t,6s tdbb sz6z alacsonyabb rangf keresked6 dolgozott 6llami meg-
biz6sb6l a nagyobb kereskedelmi kdzpontokban, viszonylag n6pes hivatal-
noksereg asszisztencidja mellett. Ezilltal a kereskedelem saj6tos hivatalos
szinezetet kapott, er6s ifllami kontroll alatt 6llt. Becsl6sek szerint a v6mbe-
vdtelek fele a behajt6 appardtust gazdagitotta - legdlisan, rigyhogy m6g fel-
becstlni sem lehet az e szisztlmdban benne rejl6 vissza6ldsek okozta kdro-
kat. Az orosz gazdasdg szdmdra a legkr{rhozatosabb term6szetesen az volt,
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C6ri kocsma a 17. sz6zadb6l

hogy a nagy profitothoz6 t6volsdgi keresked6s nem a v6llalkoz6k kockdza-
tdra 6s gyarapod6s6ra, hanem 6llami szolgfllatra 6piilt, ami egy mer6ben
piaci mechanizmust is a korrupci6 meleg6gy6v6 tudott vflltoztatni. Ti4rsadal-
mi szempontb6l pedig az a legszembetfin6bb, hogy ez a keresked6-hivatal-
nok r6teg nem tud igaz{n privilegizillt helyzetbe kertilni. 1613-ban ugyan
kiiziis adomdnylevdl menti fel 6ket bizonyos vdrosi ktitelezettsdgek al6l, 6s
rdszt vehetnek az orszflgos gyrildseken, de 1664-ben a vajddk hatdsktir6be
keriilnek, ami a helyi ktizigazgatdsnak val6 al6vetetts6gi.iket jelenti.

Az el6bb reszletezett v6mokon is tfltettek a 17. szdzad m6sodik feldben
a kiiliinf6le dllami monop6liumok. A legfontosabb 6llami monop6liumok a
kiilfdldiek 6ltal keresett 6s exportk6pes 6rucikkek voltak - mi4r a szilzad elsd
fel6ben. Kiildniisen f1ltve 6rizte privil6giumdt a kincst6r a prdmek k6ny-
szerfelv6sdrl6s6ban, amihez esetenk6nt m6s term6kek (kender, hamuzsfr,
szurok, faggyri stb.) is csatlakoztak. Bizonyos t6rs6gekben egydb 6rucikkek
szint6n kiz6r6lagos 6llami forgalmaz6sban lehettek, mint pl. a Volg6n6l a s6
6s a hal. Az egyik legjelent6sebb 6llami monop6liumnak a korcsm6ltatds
joga szdmitott. Az enged6lyezett italmdr6sekben csak 6llami eredetri bort,
sdrt, m6zstirt lehetett drulni. Meglehet6s hat6konys6ggal tiirt6nhetett mindez,
hiszen a kor 61land6, m6g tdrvdnyileg is szankciondlt, felpanaszolt erkdlcsi
v6ts6ge a r€szegs€,g, ami€rt kirfv6 esetben aktr szdmfrzet6s is jdrhatott.
Egy6bk6nt sem az egy fogyaszt6nak kiadhat6 alkoholmennyis6g limit6l6sa,
sem a szigoni biintet6sek nem tudt6k a ktinnyfi b6dulatra v6gy6k kedv6t
szegni, igy e t€ma az egflsz tdrgyalt id6szakban aktudlis marad.

A gazdasdgi 6let szempontj6b6l negatfvabb kiivetkezmdnyei lettek az itn.
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kismonop6liumok elburjdnzds6nak. Minthogy ezeket az 6llam a leggyakrab-
ban haszonb6rletbe adta, bizonyos helyeken egdszen extr6m drucikkek 6s
szolgdltat6sok is dllami monop6liumokk6 v6ltak. Ilyen volt pl. Nyizsnyij
Novgorodban az ecetdrusftds 6s a ktisztiriil6s vagy Usztjugban a szappan- 6s
m6zeskal6cs-6rusft6s. A kismonop6liumok n6ha komoly bevdteleket eredm6-
nyeztek, mint pl. a szurokfdzds, amibdl I625-ben mdg csak 100 rubel kdriili
volt az illet6k, de amikor egy holland keresked6 vette haszonb6rletbe a jo-
g6t, akkor k6t 6v alatt mintegy 1200 rubelt frzetett.Ez ap€lda is azt mutatja,
hogy a helyi termel6s bizonyos dgazatokban 6s teriileteken m6r a szdnad els6
fel6ben jelent6sen fellendiilt, de egyfttal j6l jellemzi a korabeli orosz gM-
dasdgpolitikiban a gazdas6gon kiviili eszkijziik 6s m6dszerek primdtus6t.

Az 9rintettek a maguk m6dj6n term6szetesen tiltakoztak. Sok helyiitt k6-
relmeztdk a kismonop6liumok eltdrldset, s 1639-ben ezeken a helyeken visz-
szadllftottdk a rdgi egyenes ad6t, az obrokot. De hallattdk a hangjukat az
Azov kapcsi4n dsszehfvott orsz6gos gyfldsen is, ahol s6relmeztdk a v6rosi
lakoss6g megnyomoroddsdt, a honi keresked6k kiilfitldiekkel szembeni v6d-
telensdgdt, a vajd6k iink6ny6t stb. 1646-ban ktildn beadvdny foglalkozott a
kiilfdldi kereskedelem kiv6telezett helyzet6vel, mfg v6giil az angol kereske-
ddkt6l h6rom 6v mrilva meg is vontdk a kedvezm6nyeket. Egy6bk6nt saj6tos
argument6ci6val, gyakorlatilag az angol forradalmat biintetve ily m6don,
amidrt az alattval6k felkent kir6lyuk ellen fordultak.

A kiilfitldiekkel val6 keresked6st 6s dltaldban a monop6liumokat illet6en
egy6bkdnt el6g gyakran vdltozott a kormi{ny rfll6spontja. Hatott 16 az orosz
keresked6k 6lland6 panasza, de arealizillhat6 extraprofit is, illetve az,hogy
az 6llam a nemesfdm-felhalmozdst tette kiilkereskedelme sarkktiv6v6, 6s a
nemesfdm-behozatal a kiilfiildiekkel val6 kereskeddstdl fiiggtitt. N6ha ideo-
l6giai, ktilpolitikai, netdn erkiilcsi meggondol6sok befoly6solt6k. 1652-ben
pl. egyhdzi nyomdsra korliltoztdk az italmdrdst, de mdr a kiivetkez6 6vben
vissza kellett 6llni az eredeti gyakorlatra, ugyanis a bevdtelek kb. harmad6-
val estek vissza. 1662-ben az ijra nemesf6malapra helyez ett pdnzverls anya-
gi feltdteleit voltak hivatottak fedezni az djonnan bevezetett monop6liumok
(kender, hamuzsir, szurok, faggyri, juta 6s cobolypr6m). Csakhamar ezt a
rendeletet is vissza kellett azonban vonni az drintettek eldgedetlensdge miatt.
A kusza viszonyok rendez6s6re el6sziir egy 1653-as vdmszabdlyzatteszki-
s6rletet, amely megtiltja ndh6ny kisebb 6ru haszonb6rletbe addsdt,6s egys6-
ges kereskedelmi ad6t vezet be. A gener6lis megold6st azonban az 1667-ben
bevezetett :frn. Uj kereskedelmi szibdtyzat v6llalja magdra.

A bevezet6b61 6s 94 paragrafusb6l 6116 dokumentumot sokat el6rul6 m6-
don a Kiiltigyi Hivatalban rfll(tott6k iissze, 6s szellemi atyjdnak e hivatal
vezetdjdt, bizonyos Orgyin-Nascsokint tekintjtik, aki kora egyik legtehetsd-
gesebb orosz 6llamf6rfija volt. A szabfllyzat kittintetett jellegzetesslge az
ellen6rz6s szigora. Modern korokat is megszdgyenft6 precizit6ssal dokumen-
tilltdk a v6mktinyvekben az drucikkeket, s ktinyiirteleniil elkoboztdk az abb6l
hianyz6 t6teleket. Az orosz keresked6k sajdt vdrosukban szabadon keresked-
hettek, m6s v6rosokban egys6gesen a plnzen vett 6ru utdn 5Vo, mig az el-
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Ad6szed6s
Szib6ri6ban

csei6lt 6ru uti4n 4Vo forgalmi v6mot voltak kdtelesek fizetni. A paragrafusok
majdnem fele a kiilfitldiekkel foglalkozit. 6t< szint6n a szokdios iorgalmi
ad6t fizetik, de csak akkor, ha m6r Arhangelszkben eladj6k drujukat. Ellen-
kez6 esetben l0Vo fitutaz6vdmot r6ttak ki rdjuk. Mindez a nagybani keres-
ked6sre vonatkozott; ahazai kereskedelmet vddend6, a szabillyzat rdad6sul
eltiltotta a kiilftildieket a kiskereskedelem gyakorl6sdt6l. A sok tekintetben
merkantilista jellegri rendelkezdsek sor6ba illettek a v6d6v6mok is. A kiil-
ftildi borokat pl. kdzel tizszeres v6mmal terheltdk.

Az I667-es szabillyzat apr6l6kos tilt6saival ugyan nem tette sokkal ola-
jozottabb6 a kereskeddst Oroszorszdgban, de az orosz kereskedelmet kets6g-
kfviil helyzetbe hozta. Nagyon fontos azonban, hogy ennek el6nyeit szinte
kiz6r6lag a kincst6r 6lvezte,6s mindez nem eredmlnyezte egyrittal az orosz
termelds felfuttat6s6t. Az 6llami kereskedelem l6tvrinyosan fejl6dik, 6m az
ebb6l sz6rmaz6 profrt nem dramlik a kdzmfiiparba. Az ekkort6jt l6trehozott
n6hdny manufaktrira sorsa is ezt bizonyfda. N6met, holland, sv6d vdllalko-
z6knak kiisztinhet6en m6r a szdzad els6 feldben megvetik a hadiipar alapj6t
a ftziparral6s a vasipar els6 nagy ktizpontjdval Tuldban. Ekkort6jt alapftot-
tdk Moszkvdban az els6 gyapjritizemet, 6s vette kezdet€t az iiveg- 6s papfr-
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ipari termelds. A m6g a szdaad els6 feldben koncesszi6ba adott iizemek
azonban csakhamar dllami ir6nyft6s ald keriiltek, hiszen m6r addig is az
6llam volt a megrendel6jiik, 6s a k6nyszermunkaerdt is 6 biztosftotla. A szilzad
v6gdn mintegy k6t tucat manufaktrira mfikOdik hosszabb-rdvidebb ideig, j6
p6r kdziiliik bojrdrok tulajdondban van, 6m helyzetiik nem tud stabiliz6l6dni,
ugyanis term6keiket az 6llam gyakran egyszerfien rekvirdlja.

Az el6z6ekben r6szletezett bev6telekb6l dllt rissze az orosz 6llam ktilt-
s6gvet6se. 1680-ban ezeg€szen pontosan 23r3 096 rubelt jelentett. Ennek
a kdzvetett ad6k ttibb mint egynegyed6t tettdk ki, mfg a ki.ilkereskedelemb6l
6s a monop6liumokb6l szdrmaz6 hozaddkok majdnem pontosan a fel6t. A kor-
m{nyzat az egyenes ad6k teriiletdn is jelent6s villtoztatilsra szdnta el magdt
1680-ban, amikor a kiiliinbdz6 ad6nemeket iisszevonta, ds egysdges sztrelec-
ad6 n6ven szedte be - imm6r nem ekealjank6nt, mert az ad6z6s alapj6v6 az
udvarokat tette. A gyakorlatban a k6tf6le kivetds egym6ssal p6rhuiamosan
mfiktidik, de fgy sem sokkal haladja meg az ijsszes bev6tel 20Vo-6t.

e pnlrAzor
Az ad6kat be kell szedni, az ad6z6kat nyilv6n kell tartani, 6s a befolyt
jiivedelmeket szet kell osztani kdltsdgnemek szerint a tdrsadalom meghati-
rozott csoportjai ktizdtt. E feladatokat a kdzponti hivatalok (korm6nysz6-
kek), a prilalzok voltak hivatottak megoldani. Az egykori udvari appai6tus-
b6l, a Nagy Udvar Hivataldb6l kivdlt ndhdny pikaz mdr a 16. szazad m6-
sodik fel6ben komoly jelent6s6get kap a kdzponti ir6nyftdsban. A Moszkv6-
hoz keriilt rij teriiletek 6s a konszolidrdldd6 6llam egyre b6viil6 6s egyre
bonyolultabbakk6 v6l6 rij funkci6i a 17. szlnad els6 feldben egy sor rijlri-
kdz l6tesit6s6t eredmdnyezik, igy a sz6zadk6zep6re szdmuk el6ii a fllsiizat.
Egy kds6bb svddorszdgba szdkiitt prik6zhivatalnok, Grigorij Kotosihin j6-
volt6b6l ezekr6l viszonylag pontos k6ppel rendelkeziink.
- ,-A pnkdzok egy jelent6s csoportja kdzvetleniil a hadsereg iigyeivel fog-
lalkozott. A legnagyobb befolydssal 6s kompetencidvalbir6 ilyen hivatal-a
Besoroldsi Prikdz volt, amely hdborri eset6n a hadsereg vez€iletlt adta 6s
feliigyelte, bdkeid6ben nyilv6ntartotta, szeml€zte ds birtok-, illetve p6nzado-
mdnyokkal l6tta el a szolg6l6 nemeseket. A gyakorlatban feletteie volt a
Sztrelecek, a Puskdsok, a Dragonyosok, a Lovasok, a Musk6t6sok 6s a
Gyalogosok Hivatalainak. E prik6zok meghatdrozott vdrosok 6s teriiletek
(a Besorol6si Prikdz pl. 33 v6ros) ad6ival 6s egy6b jiivedelmeivel r6szle-
gesen vagy teljes egdsz6ben rendelkeztek, fgy mfiktiddsiikben a funkcio-
ndlis 6s teriileti kdzigazgatdsi elv keveredett. N6h6ny ptikilz eleve terri-
!o-tl4ir alapon jdtt l6tre, mint pl. a Kazanyi udvar Hivatala vagy a bel6le
1637-ben kivdlt szibdriai Hivatal. Feladatuk az orszdgnyi tertilJiek irdnyf-
t6sa volt - de els6sorban a rendfenntart6s, illetve a szolg6lattev6 katondk
biztosftdsa 6s ell6tdsa.

A prik6zok m6sik nagy csoportjdt az ad6z6lakoss6ggal foglalkoz6 hiva-
talok alkottdk. Kiiltin hivatalok intdztlkegy_-egy ad6nem behajt6s6t, mint pl.
a Nagy vdmhivatal, a Rendkfvtili ad6k, a sorozottak, a sztrelecek Elehe-
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z6s6nek Hivatalai vagy a Postaszolg6lat Hivatala. A kiildnfdle tdrsadalmi
csoportok rfllami ad6ztatisdnak feliigyelet9t szlntln elkiildniilt prlkdzokbiz-
tosftottr4k. A Nagykincst6r Hivatala a keresked6k, a vdroslak6k 6s a parasz-
tok kereskedelmi ad6it szedte, a Pdtri6rkai Hivatal 6s a Kolostorok Hivatala
az egyhdzi fiildeken iil6k 6llami ad6idrt volt felel6s. Kiiliin prrkdz tartotta
nyilvdn a szolgtll nemesi ftildeket, megint mds a holopokat €s egy harmadik
a moszkvai ad6z6kat. Ezek a prikr4zok az ad6k behajt6s6n 6s akdzigazgat6si
funkci6kon tril esetenk6nt ak6r bfr6sdgi iigyekben is ftdlkeztek.

A prikrizok mfikiiddsdnek jellemz6je a szdtapr6zottsdg, a kompetenci6k
zavart okoz6 6tfed6sei 6s a nem vildgos munkamegosztds volt. E funkcio-
n6lis zavarok a szdzad m6sodik fellre a ktizponti 6s helyi kdzigazgatdts anar-
chiiljdhoz vezettek, amikor is a lakoss6g m6r nemigen volt k6pes megktiliin-
biiztetni a r6nehezedd sokf6le hivatalt, s csak egy eszkdzt ismert bas6sko-
d6suk j6zan keretek ktiziitt tartds6ban: a baksist.

A m6r a korm6nyzat szdmfira is tehert6telll v6lt iisszevisszasdgon ideig-
lenes megolddsokkal segitettek. Ndh6ny befoly6sos boj6r esetenk6nt el6rte,
hogy egyszerre ttibb prikdz is a feltigyelete al6 tartozzon, s ezzel mintegy
,,csricsprikdzokat" hozott l6tre. Vagy egy-egy prikdz tiibb funkci6t is maga
al6 gyfrrt, mint pl. a Kiiliigyi Hivatal, amely mindvdgig magdban testesftett
meg egy ,,szuper"-hivatalt. Ez ugyanis nemcsak a diplomdcifval, a kiilfdldi
keresked6k iigyeivel foglalkozott, de szedte pl. a fogolyp1nzek ad6j6t, 6s
feliigyelte azidegen eredetri fegyveres szolg6l6kat is. A legfels6bb p6nziigyi
ellen6rz6 szerv funkci6jdt az rin. Szdmviteli Hivatal tijltiitte be, amely nyil-
vdntartotta az 6llam valamennyi kiad6sdt 6s bev6tel6t, s ily m6don kontrol-
l6lta az egyes prik6zok ilyen ir6nyri tev6kenysdg6t.

Sajdtos feladatot l6tott el az (tn. Titkos Hivatal. Eredetileg mint a c6r,
Alekszej Mihajlovics szemdlyes kancell6ridja mfiktidiitt, de csakhamar egy
sor hat6sktirt dtvett m6s prik6zokt6l, amelyek felett tulajdonkdppen a legfel-
s6 ellen6rz6st gyakorolta. Amfg ugyanis a ttlbbi prrkdzt a boj6rduma fel-
iigyelte, addig a Titkos Prikdz a cfu saj6t hivatali szerve volt. A ,,ki 6rzi
majd az 6rdket?" 6si k6rd6s ilyetdn megvdlaszoldsa azonban nem segftette
a biirokr6c i a funkcion6li s zavarain ak tisztazdsdt.

Ha v6gigtekintiink a ,,zavaros id6szakot" kdvet6 dvtizedek p6nziigyi 6s
kdzigazgatdsi ,,reformjain", nemigen l6tjuk valamif6le strat6giai ir6nyvonal,
tudatos sziszt1ma jeleit. Sokkal ink6bb a pillanatnyi helyzet, az azonnali
megold6sra v6r6 (els6sorban katonai) feladatok hatdrozzdk meg a v6laszo-
kat, amelyekre az 6let adta meg a visszaigazoldst. Alapvet6en pozitfv el6jel-
lel, hiszen minden kaotikuss6ga ellendre az ekkor kialakult dllamigazgatds\
rendszer a kor szfnvonaldn 6llt. A prikdzhivatalnoki foglalkoz6s igen gyak-
ran ijriikl6d6tt, komoly p6nzjdvedelmekkel 6s egzisztenci6lis presztizzsel
jdrt. A hivatalok mfikiiddsi rendjdt apr6l6kosan szabillyoztdk, magas fokri
fr6sbelis6g 6s szakszerris6g jellemezte azokat .Sppar6tusuk - a megveszte-
gethet6sdgen kfviil - szakdrtelm6vel tfint ki. Osszessdg6ben alkalmas volt
arra, hogy az 6lland6an ndvekv6 hadsereg folytonosan gyarapod6 sziiksdg-
lete\t fedezze.
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A l6tszdm6ban megdupl6z6d6 hadsereg megtriplSz6d6 kiadds6t a P6ter
el6tti kdlts6evetds vitlziJ,l6llta: kb. a k6tharmadrdt fordftott6k ene a c6ka.
Am az 6r seilr volt csek6ly , amit ez€rta lakossdg fizetett. Ennek a szdnadnak
6ppen az kdlcstjnzi egyik megkiildnbtiztet6 jellegzetessdgdt, hogy az alatt-
val6k egy pillanatig sem haboznak mindezt akormdnyzat tudom6s6ra hozni.

Ktil- 6s belhdborrik
TORVENYKONYV I649.BEN

Az (tj cdr, Alekszej Mihajlovics trdnra l6pt6vel nem szfntek meg automati-
kusan a t6rsadalom sz6les r6tegeinek panaszai. S6t, ha lehets6ges, m6g fo-
koz6dtak, ugyanis a tizenhat esztendds fift eleinte nem sokra tartottdk. Min-
denki tudta, hogy helyette nagy hatalmri bojdrok korm6nyoznak, akik ktiziil
kiildniisen az uralkod6 neveldje, Morozov bojdr szerzett ar6nytalanul nagy
befolydst. Morozov, aki saj6t birtokain kiterjedt 6s iigyes v6llalkozdsokat
bonyolftott, azismdt kong6 cdri kincstdr deficitj6re szint6n iit6kdpesnek trin6
megold6st javasolt. 1646-ban a kormdnyzat ism6t dsszefratta az ad6z6 la-
koss6got, 6s ism6t csak arra az eredmlnyre jutott, hogy a beszedhet6 egye-
nes ad6k vajmi kev6sre elegend6k. Ez€rt rigy dtinttittek, hogy nem k6rik a
sztrelecad6t, 6m helyette kiiliin ad6val terhelnek egy mindenki 6ltal minden-
nap haszn6lt drucikket, a s6t. E financi6lisnak tetsz6 ad6triikknek bel6tha-
tatlan kovetkezmlny e\ lettek.

Az els6 reakci6 az volt, hogy a lakoss6g korl6tozta a felhaszn6l6s6t, 6s
amfg tehette, nem vds6rolt s6t, hiszen annak illetdke meghaladta a norm6l
piaci 6rtdk6t. Ennek kovetkezt6ben nemcsak a s6forgalmaz6s esett vissza,
de a v6rt ad6ntjvekedds is elmaradt, s6t az addig szedett egyenes ad6kn6l is
kevesebb p6nz jtitt be. K6t 6v elteltdvel ezdrt rigy diinttittek, hogy a s6ad6t
eltdrlik, de egyrittal beszedik effe az id6re visszamen6legesen a sztrelecad6t.
Ez azonban m6r sok volt a moszkvaiaknak.'El6bb al6zatosan k6rt6k a cdrt,
majd egy kdrmenet nyilv6noss6g6t kihaszn6lva kijvetelt6k, hogy t6volftsa el
kiirnyezet6b6l a hatalmukkal vissza6l6 ,,er6s embereket". Majd v6gtil, nyo-
matdkot adva 6hajuknak, betiirtek a Kremlbe. A megr6miilt cilr 6ltal 6ldoza-
tul odadobott Plescsejevet, avdrosi bfr6skoddssal foglalkoz6hivatalvezet6-
j6t a ttimeg azon nyomban sz6tt6pte, majd feldrilta 6s kirabolta a tehetds
boj6rok 6s keresked6k port6it. Am ez sem csillapftotta bosszriszomjukat. A
Vdrds tdren kiv6gezt6k Trahanyiotov boj6rt, a Pusk6s Prikdz vezetfjdt, 6s
makacsul ktivetelt6k Morozov kiadatds6t is, aki egy6bkdnt - tt bb funkci6ja
mellett - a Sztrelec Pi.k6.z f6ntjke volt. A feldtihtidott tdmeg napokig ran-
dalfrozott a f6v6rosban, €s ezt szabadon tehette, mivel a zsoldjukat kbvetel6
sztrelecek nagy r1sze is a l6zong6k mell6 6llt. Vdgtil a Morozovhoz hti
sztrelecek 6s a Moszkv6ban tart6zkod6 idegen zsoldosok segftsdgdvel hely-
redllt a rcnd. El6z6leg Morozovot lev6ltott6k, 6s elt6volftottdk a f6vdrosb6l.

Mindenki €rezte azonban, hogy a tart6s nyugalomhoz ttjbb kell. Ndhdny
nappal a v6res esem6nyek ut6n, 1648. jdnius 10-6n a cdri udvarban megje-
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Alekszej Mihajlovics cdr

fentek a szolg6l6 nemesek 6s a fdvi{rosi keresked6k k6pvisel6i, 6s aztk6rt6k,
hfvnd iissze az uralkod6 a zemszkij szobort annak 6rdek6ben, hogy megszii-
less6k v6gre a torv6nyes garancifija a hivatali dnkdnyesked6sek megszlinte-
t6s6nek. A,cdr, eleget t6ve a szelfd k6vetel6snek, rendeletet adott ki a k6p-
visel6k v6lasztds6r6l, akiket szeptember r-j6re a f6v6rosba rendelt. Eziel
egy id6ben Odojevszkii herceg vezet6sdvel iittagri bizottsdgot 6llftott fel egy
fi ttirv6nyktinyv el6kdszit6 munkillatai cdlj6b6l. A munkl viharos gyorsa-
s6ggal haladt: okt6ber 3-6n mfu megkezdt6k a tdrvdnyszoveg t6rgyal6s6t,
kiildn a cdr a boj6rdumrdval 6s a f6papi karral 6s kiildn a tu. zqO kiitotttt.
Majd menet kdzben m6dosftottdk, figyelembe v6ve a kiildtjttek esdekl6 k6-
relem form6j6ban benyrijtott javaslatait is (a 967 cikkelyb6l mintegy 60 ke-
riilt ily m6don a t6rv6nybe), mfg vdgiil 1649. janu6r 29-6n a vdgleges szo-
veget szentesftett6k. Tavasszal az Orszdggyfildsi Ttirvdnykiinyvet kdtezer
pdlddnyban kinyomtatt6k, 6s minden k}zigazgatdsilag fontos helyre meg-
kiildt6k.

_ - Aligha gondolhattdk a l6zas kodifikdci6s munka r6sztvev6i, hogy a szfik
f6l esztend6 alatt elkdsziilt tcirv6nykiinyv ktizel k6tsz6z 6vig 6rv6n!-ben ma-
rad. Ilyen nagyravdgyd c6lkitfiz6siik nem is igen lehetert, hiJzen kompil6ci6-
juk ztimmel a r6gi tiirvdnygyfijtemdnyeken, kordbbi precedens6rt6kr c6ri
rendeleteken, bizdnci forr6sokon alapult, s a legmodernebb kritf6 a Litvrdn
statdtumok voltak. E vegyes ,,alapanyag" vdgiii eklektikus tartalmat ered-
m6nyezett, ahol az egyes cikkelyek gyakorta ellentmondtak egym6snak, s
er6sen a pillanatnyi t6rsadalmi-politikai helyzet hatilrozta megl- bels6 ara-
nyait, srilypontjait. A Ttirv6nyktinyv kb. harmada a szfiken veti bfr6skodds
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iigyeivel foglalkozik, s nagyjdb6l a fele drinti ilyen vagy olyan m6don a
szolg6l6 nemessdget.

Mondhatni, az 1649-es Orsz6ggyrildsi Tdrvdnyktinyv a szolg6l6 nemes-
s6g drdekeit szolgillja, hiszen a votcsinatulajdonl6st a szolg6latt6l teszi fiig-
gdv{ - s ezilltal rdtegspecifikuss6 min6sfti -, korldtozza M egyhdzi ftildtu-
lajdonl6st, 6s a parasztokat vdglegesen - felkutat6si id6 n6lktil - a frildesrir
szem6ly6hez koti, komoly - 10 rubeles - birs6ggal srijtva a sziikijtt parasz-
tokat befogad6kat. Ajobbdgyokat gyakorlatilag teljesen kiszolg6ltatta a fol-
desuraknak, meg ing6 vagyonukat sem vddte a jog. A ttirv6nygyrijtem6ny
fontos 6llom6s volt a paraszts6g 6s a holopok mint kiiliin t6rsadalmi rdtegek
egybeolvaszt6sa ter6n. Am kordntsem a v6g6llomds, ugyanis a parasztok a
jogk6pess6gnek m6g sok elemdt meg6riztdk. Megbecstelenftdstik6rt birs6g
j6rt, vagyonukat dnkdnyesen nem lehetett elvenni, s6relmezhett1kaz er6sza-
kos j6rad6kbehajt6st, a fdldesfr a birtokdn beliil a parasztot nem vdlaszthatta
el telk6t6l stb. Egy6bk6nt m6g a holopnak is j6rt egy minim6lis 6llampolg6ri
megbecstil6s, hiszen pl. a sztiktitt szolg6val val6 kegyetlenkeddst a tdrv6ny
biintette.

A v6rosi keresked6k 6s iparosok 6rdekeit szintdn szolgfilta az rij jogalko-
tds, hiszen megtiltotta a szolg6l6 nemesek embereinek ad6mentes iizletelds6t
a vdrosokban. Egyik oldalr6l teh6t megvddte 6ket az esllyegyenl6tlens6g
hdtrdnyait6l6s a kont6rok konkurenci6j6t6l, a m6sik oldalr6l azonban srilyos
6rat fizettetett veliik: helyhez kdtdtte 6ket, 6s ett6l kezdve egyetlen v6rosi
ad6z6 sem l6phetett ki ad6z6kdzdssdgdb6l.

V6giil is ez utdbbi rendszab6lyban 6rhet6 tetten a Ttirvdnykrinyv val6s
tdrsadalmi-politikai ir6nyults6ga. Egyetlen osztflly vagy rdteg 6rdekeit sem
v6di kiizvetlentil, ugyanis rendez6 elve az 6llam, m6g kozelebbr6l a kincstdr
6rdeke. A lakoss6got az ad6zds szempontj6b6l ktiltrnfti el egym6st6l, s ha-
tdrozza meg pontos helydt az ad6zds 6s a szolgdlat rendszer6ben, ami ett6l
kezdve iiriikletes 6s megv6ltoztathatatlan Hi6ba vr{lik teh6t jobb6ggy6 a pa-
raszt, megmarad 6llami ad6z6nak, 6s ez tov6bbra is fenntartja az {llami
jelenl6tet a ftildesrir 6s jobbrdgya magdnjogi viszony6ban. A kelet-kozdp-eu-
r6pai ,,m6sodik jobbdgysiig" kordban kialakul h6t Oroszorszdgban az egys6-
ges (6m ,,els6") jobbdgysdg, de az ̂ tt6l elterl saj6toss6gok egy rlszdt m1g
mindig 6rzi.

Az 1649-es Orsz6ggyfil6si Tiirvdnykdnyv a feudalizdtl6ddsi folyamat
egyik nagyon fontos - majdhogynemz616 - akkordja. J6l szolg6ltaazilllanr
stabilitdsdt 6s f6 t6rsadalmi bdzis6nak 6haj6t. Nem tekinthet6 hdt tiirt6nelmi
v6letlennek matuzsiflemi kora, amit megdrt. Aszdzad kiizepi tdrsadalmi for-
rongi4son azonban nem tudott egykdnnyen 6s egymaga rirr6 lenni.

M6r a kdvetkezd 6vben komoly zavarg6sokat kellett leszerelnie a kor-
m6nynak Novgorodban 6s Pszkovban. Novgorodban - a k6s6bbiekben m6g
igen fontos szerepet jdtsz6 - Nyikon 6rsek hat6rozott fell6p6s6nek is koszijn-
het6en gyorsan v6get 6rt a zendiilds. Pszkovban azonban a v6roslak6k 6t-
vettdk a hatalmat, 6s visszavert6k a Novgorodot pacifik6l6 Hovanszkij vajda
sereg6t. V6giil az 1650-es zemszkij szobor 6ltal verbuv6lt ktildiitts69 gy6zi
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meg a l5zad6 v6rost fgdreteivel, amelyeket aztdn a c6r nem tart magtra
n1zve kijtelez6nek, s a f6kolomposokat elft6lteti.

A hatalmat ism6t megleckdztetl n6pmozgalomnak 1662-ben rijfent a fd-
v6ros ad otthont. Az okok m1g 1654-re mennek vissza, amikor a rlzpdnzt
bevezettdk. Ez akkor, a hirtelen jiitt hadikiad6sok miatt tal6n sikeres 6tme-
neti megold6s lehetett volna, 6m a h6borf elhriz6dott, s a kincstiir tovi4bbra
is ezt a ,,csodafegyvert" r6szesitette el6nyben. A lakossdg 6rthet6 bizalmat-
lans6ggal fogadta a kezdetleges, rossz min6s6gfi, szokatlan 6rm6ket, 6s aki
tehette, term6k6t visszatartotta vagy j6val drdgilbban adta. Az drak draszti-
kusan felszijktek, mikdzben a zsoldb6l, pdnzelldtmdnyb6l, fizet6sb6l 6l6k
b6re egyre kevesebbet 6rt. A krfzis jelei m6r 1659-ben vildgosan 6szlelhet6k
voltak, majd az infldci6 1661-re katasztrofi{lis mdreteket iiltijtt: egy eziist-
rubel6rt akdr 17 rdzrubelt is megadtak. Ezenk<izben a p6nzverd6kben nagy
m6reteket dltiitt a manipul6ci6, 6s virdgzott a gabonaspekul6ci6 is. A hely-
zetet sdlyosbftottrdk a c6ri udvar 6rt6ktelen pdnzen ttirt6n6 kdnyszerfelvdsi4r-
l6sai 6s j6 pdnzen realizillt viszontelad 6sai. Az rtj pdnzt tulajdonk6ppen azok
jfuattdk le, akik kital6lt6k: a kincstdr nem el6g, hogy fedezetlen pdnzmeny-
ny1*6get ziditott a piacra, a v6lsdg el6rehaladtdval maga is r6szben vagy
eg6szben ezUstben hajtotta be j6rand6sdgait.

1662. jflius 25-€n a kiilonfdle rcipiratok dltal felheccelt sokezres moszk-
vai tcimeg a f6v6rost6l n6hdny kilomdternyire l6v6 Kolomenszkoj1ba, a c6t
tart6zkod6si hely6re vonult, 6s ott egy proklam6ci6t adott 6t az uralkod6nak,
amelyben a visszadl6sek kivizsgdldsdt ktivetelte. Minden bajok okoz6ik6nt
a cdr ap6sdt, Ilja Miloszlavszkijt, a plnzverddk 6s a sztrelec prikilz f6ntjk6t,
valamint magas hivatalokat elfoglal6 rokonait 6s Fjodor Rtyiscsevet, a Nagy
Udvar vezetfjfit neveztek meg. A c6r riadalmdban az egyik b6k6tlenked6vil
mdg kezet is rdzott, 6s megfg6rte, hogy az igyet kivizsg6ltatja. Ez meg is
tiirt6nt, miut6n Moszkv6b6ll6hal6l6ban meg6rkezett h6rom sztrelecezred, de
m6sk6nt, mint a td,meg vdgyta. A katon6k azonnal sz6tvert6k a l6aong6kat,
majd megkezd6dtek a kfnvallatdsok, amelyek v6g6n elrettent6stil t6bb tucat
embert felakasztottak, s sokakat szdmfrztek. rgaz, a rdzplnzeket is vissza-
vont6k, 6s fjb6l eziistpdnzre tdrtek 6t. A bev6lt6s sor6n egydbk€nt tiz r6zru-
beldrt egy eziisttit kapott az alattval6.

AZ,,UKRAN TCNOES''
A kormdnyzat az6rt k6nyszertilt az ad6k 6s egy6b bev6telei 6lland6 ntjvel6-
s6re, amibe belef6rt az ism6telt vagyonotod kivetdse vagy a durva p6nzron-
t6s is, mert szinte 6lland6an h6borrizott. Most ismdt a szilzad els6 fel6ben
m6r hagyomdnyossd vdlt lengyel h6bonival volt elfoglalva, de ezrittal tijbb
mint egy lvtizedig folynak majd a harcok, 6s nem csup6n szmolenszk, ha-
nem eg6sz Ukrajna a t6t.

Az egykori Kijevi Rusz nyugati teriiletei lvszdnadokon keresztiil annak
aLitvdn Nagyfejedelems6gnek azuralma alatt voltak, amely 1569-ben egye-
siilt a Lengyel Kirdlys6ggal. Ezzel ndh6ny, valaha keleti szl6v teriilet [bz-
vetleni.il a lengyel korondhoz keriilt, de ami a legl6nyegesebb: megkezd6ddtt
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a lengyel 6s litvdniai nemessdg iisszeolvaddsa, aminek ktivetkeztdben ut6b-
biak a lengyel feudrflis urak6val azonos, kiterjedt hatalmat kaptak jobb6gya-
ik felett. Ezzel pdrhuzamosan a lassan ben6pesiil6 egykori hatfu v6gi
sztyeppvid6ken, Ukrajndban, ktiltiniisen a Dnyeper kiiz6ps6 folyds6ndl a
n agybirtoko sok j elent6s terj eszked6 sbe kezdenek. A pravos zlfvnak me gma-
radt szdnt6vet6ket azonban nemcsak a rdghtizkiitds, hanem a Litvdni6ban
gyors 6s sikeres reform6ci6 kiv6ltotta heves ellenreform6ci6s tiirekvdsek is
fenyegett6k - nemcsak ldtiikben, de hitiikben is.

Ttirvdnyszerfr 1.r"hfi1- hogy a Dnyeper als6 foly6sa menti teriilet megtelik
szijktitt parasztokkal, akik az itteni l rn. zaporozsjei kozdkok szdmdt gyan-
pftj6k. A kozdk sz6 maga az egyrk legrejt6lyesebb eredetri 6s jelen-
t6startalmf, val6szfnfileg tdrtik sz6, amely a 14-17. szinad kiizijtt az eredeti
kiiziiss6giikb6l kikertilt olyan szabad embereket jel6lte, akik vagy alkalmi
b6rmunkdt vdgeztek, yagy a hat6rvid6ken teljesftettek katonai szolg6latot.
A ttibb 6llam iitkiiz6teriilet6n berendezkedd kozrdks6g etnikailag igen vegyes
tisszet6telfi volt, 6s mdr a 15. szLzad v6gdn trilsflyba keriiltek itt a feud6lis
frigg6s e16l menekiil6 parasztok. A sponti{n koloniz6ci6 ktizpontja Kanyev
6s Cserkasszk vdra lett, de a nemesi el6renyomulds ktjvetkezt€ben mintegy
400 km-rel ddlebbre kellett hriz6dniuk, oda, ahol a Dnyeper 6lesen jobbra
fordul, s ahol a korai kijevi tort6netb6l is j6l ismert tizenk€t sell6 akad6-
lyozza a szabad haj6zdst. E ,,sell6ktin trili" teriilet, hporozsje lesz a dnye-
peri koz6kok f6hadisz6ll6sa. Eszakr6l a zuhog6k, d6lr6l pedig az :frn. Vojsz-
kovaja Szkarbnyica, egy iltlilthatatlan szigetcsoport v6di, 6s a ktjztjttiik l6v6
szigetek egyik6n alakul meg m6g 1556-ban akozdksdg 1nigazgatdsi szerve,
a Zaporozsjei Szics.

A zuhog6kon trili teriiletet akozdkok eredetileg csak tavaszt6l 6szig n6-
pesftett6k be, t6len a v6rosokba kiilttiztek. Zs4kmdnyszerzd portydik 6s de-
mokratikus jdt1kszab|lyaik gyakorldsa tehdt ny6ri foglalatossdgokn ak sz6-
mftott. Az osztflly n6lkiili t6rsadalmakat id1z6 kozik,,szabads6g" azonban
egyre tiibbeket vonzott Zaporozsjdba, 6s a szigetek t6lre is ben6pesedtek.
A tdlen eredetileg 300, ny6ron sok ezer harcosnak helyet ad6 szigeter6d
kiiliiniisen a hadi vdllalkoz6sok hfrdre telt meg. A kezdetben hal6sz6, va-
ddszgat6 koz6k szabadok egyre ink6bb a nagyobb haszonnal kecsegtet6 rab-
16 hadjdratokat r6szesftett6k el6nyben. A lengyel korm6nyzatot e turbulens
t6rsas6g term6szetesen nyugtalanitotta, ezdrt megpt6b6lta szolgillatdba 6lli-
tani, 6s a hatdrvddelemben feladatot adni neki. Az lly m6don regisztrdlt
koz6ks6g szitrna azonban m1g 1625-ben is csak 6000 f6re tehet6, szemben
a regisztrfllatlanok tdbb tizezres tiimeg6vel. Amfg ftiltis energidikat a szom-
sz6dos rillamok - fgy Oroszorszdg - elleni porty6ikkal vezettdk le, addig
nyflt konfliktusra nem kertilt sor a feud6lis fiigg6s al6l szabadul6 n6pelemek
6s az flIlatrrhatalom kiiziitt. Az 1640-es dvekben azonban diint6 fordulat kti-
vetkezik be a t6rs6gben.

A koz6kok radikaliz6l6d6s6nak tdvolabbi oka a breszti egyhdzi uni6 volt
1596-ban. A hivatalos pravoszl6v egyhdz 6s a pravoszl|v f6wak ekkor a
gtirtig katolikus vall6sra tdrtek 6t,6m a privilegizillatlan n6pess6g megflrizte
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atyai hijft. A szocidlis ellent6tek fgy vall6si szinezetet kaptak, ami 6ltal a
lengyel 6s a hitehagyott nyugatorosz fdldesurak elleni oszidlyharc nemzeti
felszabadft6 ktizdelem jelleg6t tilttitte. A pdnokkal szembeni koz6k ellen6ll6s
sok6ig tdrsadalmilag elszigetelt akci6sorozat maradt, de az 1624-t6l 163g-ig
6vente megrijul6 t6mad6saik mdr a pravoszldv egyhilz 6ld6s6val tdrt6ntek,
g_qyanis 1620-ban 6ppen akozik vez1r, szagajdacsnij hetman segfts6gdvel
6llftott6k vissza Kijevben a metrop6li6t.

Amikor Bogdan Hmelnyickij lett a zaporozsjei kozdkok vez6re,6 sem
gondolt eldsztjr m6sra, mint a lengyel urak megleckdztetlslre. A jobb6gys6g
ellen tiltakoz6 parasztokon kfviil azonban az ,,igaz hitet" v6delmez6 m6i
t6rsadalmi csoportok is mell66lltak, fgy a sz6les t6rsadalmi tisszefogds ered-
mdnyek6ppen rijvid iddn beltil h6romszor is megverte a lengyel csapatokat,
6s 1648-ban szinte az egdsz mai ukrajna 6s Belorusszia egy r6sze is ikezlre
keriilt. S b6r Bogdan hetman maga is szeretett elji{tszani azzal a gondolattal,
hogy fejedelem lesz, jttttek az els6 kudarcok, ez6rt lilzasan igyekezett a
Len gyel-Litv6n Kirdlys 69 gal iv aliz6l6 6llamok valamelyikdnek hris6 get es -
kiidni. Lepaktrflt a krfmiekkel, az oroszokkal, a v6g6n m6g a lengyelekkel
is, de a fiiggetlensdg iigye egyre rosszabbul 6llt. Ennek egyrlsztbels6 okai
voltak, hiszen e teriilet n6pessdge etnikai, vall6si, szoci6lis szempontb6l igen
kevert volt, s a t6rsadalmi szovets6g csak ideig-6r6ig tarthatott. Legkev6ib6
6ppen a kozidkok tudtak kiegyezni egym6ssal, hiszen a regisztrilltak trils6go-
san hamar p6nokk6nt kezdtek viselkedni. M6sr6szt a k<iztis vall6s 6s a tor-
t6nelmi tradici6k ok6n legk6zenfekv6bb orosz tdmogatds is k6sett. Evekig
tartott, amig az oroszok 16 tudtdk szdnni magukat a nyflt szfnvall6sra. Ta-
gadhatatlanul kdnyelmesebb lett volna ugyanis a moszkvai korm6ny zat sz6-
mdra, ha az ukrajnai kozi{kok magukt6l is elboldogulnak a lengyelekkel,
vagy egyszerfien testiiletileg 6t6llnak - ak6r teriiletiiket hdtrahagyva - orosz
szolg6latba. F€l lvtizedig v6rtak az oroszok, mfg v6giil a zemEki.l szobor
illddsdval1654 janudrjrdban elfogadtdk akozdkoli alatival6i felaj6nlkoz6s6t.
Ezzel egyszersmind kezdetlt vette a Lengyel-Litv6n Kir6lys6g elleni fjabb
hdboni.

Az orosz vezet6s tagadhatatlanul j6l idflzitett. A sv6dek ugyanis szint6n
ekkor tr4madtak a lengyelekre, s a nyugati, illetve keleti ir6nyb6l nyomul6
svdd 6s orosz csapatok rdvid id6n beliil eg6sz Lengyelorszdgot 6s Litv6ni6t
hatalmukba kerftett6k, gyakorlatilag felosztottdk egym6s kdititt. Az orosz-
lengyel h6borrl ily m6don sziiks6gszerden torkolloii az orosz-svdd h6borf-
ba,.hiszen-X. Kdroly sv6d kir6ly lengyel uralkod6nak is kikidltotta magdt,
6s ig6nyt form6lt az oroszok h6dft6saira. oroszorsz6g ez&t 1.656-ban Iel-
ftiggesztette a lengyel h6bonit, a sv6dek ellen fordult, amivel a lengyeleket
egy kis.er6gyfijt6shez segftette. Ennek meg az lett a krivetkezmdnye, hogy
h6rom 6v sem telik el, 6s djra kell kezdeni a lengyel h6bonit, mikoz-ben mEg
tart a sv6d is. (1661-ben zdrjdk le a kardizi b6k6vel.) A bajokat srilyosbitan-
d6, Hmelnyickij m6g a halilla el6tt a sv6dekkel 6s az erd€lyi fejedelemmel
is sztivets6get kotdtt Moszkva ellen, mert tovdbbra sem t-ett le az 6n6ll6
ukrajna megteremtds6r6l. Ut6da, vigovszkij hetman egy tat6r sereggel egye-
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si.ilve veres6get mdr az oroszokra, ami a hadiszerencse teljes megfordul6sdt
jelenti Moszkva szdmdra. Csakhamar elvesztik a ,,feh6rorosz" 6s a litv6n
tertileteket, mikdzben a lengyelek szinte az eg€sz Malaja Ruszt (Ukrajn6t)
visszafogtatidk. Arivalizdl6 koz6k vez€rekezalatt szinte kett6v6gj6k e terii-
letet a Dnyeper ment6n: az 6n. jobb parti €s az :/u;n. bal parti Ukrajndra.
Kihaszn6lva a mind elkeseredettebb6 v5l6 orosz-lengyel hdboniskoddst, Do-
rosenko jobb parti hetman a tdrijk szolgdlatdba 6ll. E ktizds vesz6ly, valamint
az, hogy a sv6dek ism6t lerohanj6k a lengyeleket, ily m6don v6giil meg-
egyezdsre kdnyszeriti a szemben 6116 feleket. 1667-ben al6irj6k az andru-
szovdi bdk€t, arnely a bal parti Ukrajndt Kijevvel egyiitt orosz kdzen hagyja,
6s visszaadja Oroszorszdgnak Szmolenszket a szeverszki teriiletekkel egytitt,
amidrt az oroszok az egdsz szdzad folyam6n hi6ba kiizdiittek. A hosszri h6-
boni ugyan a legkev6sb6 6ppen az ,,utrftn k6rddst" oldja meg, de az azt
lezdr6 b6ke sikere perspektfvdj6ban m6gis a balti 6s a balkdni t6rsdgre kon-
centr6lja a mindenkori orosz kiilpolitika figyelmdt.

A RAZIN-FELKELES

Alighogy vdget €r a szdaad leghosszabb ideig tart6 orosz h6bonija,kezdet€t
veszi a kialakult feuddlis rendet 6rt legnagyobb t6mad6s. Ebben a tdrt6-
netben szintdn a koz6kok j6tssz6k a f6szerepet, csak pdr szAz kilom6terrel
keletebbre, egy m6sik nagy foly6n6l, aDonndl Azitteni t6rsas6g nem sok-
ban kiilijnbdztitt dnyeperi koll6g6it6l. Ok is a minden szabad harcos egyen-
l6s6gdn alapul6 primitfv demokr6cia keretei ktiztitt 6ltek, s kijzdtttik is meg-
indult mdr egy komoly differencidl6dds az l ,n. ,,hdzzal bir6" 6s az (rn. ,,me-
zitelen" koz6kok ktizdtt. A doni koz6kok szint6n hal6szatb6l, vaddszatb6l 6s
rabl6sb6l 6ltek, de az oroszok 6s tat6rok kilztrtti ,,senki fiildjdn" 6l6k aka-
d6lyt jelentettek a tat6r pofty6z6k szdm6ra, amidrt a moszkvai korm6ny
rendszeres adomi{nyokat kiildijtt szdmukra. Ez ut6bbi maradozott el a len-
gyel hdboni 6veiben, amikor pedig a doni koz6ks6g sorai is j6csk6n kib6-
viiltek a katon6skod6s el6l menekiild parasztokkal 6s sziiktitt katondkkal.
Aktu6lis lett volna h6t egy rijabb zs6kmdnyszeru6 hadj6rat, de ami6ta a
tortikdk er6s v6rat 6pftettek Azovn6l, 6s ami6ta orosz er6dftm6nyek sora
vigydzta a Volg6t, lezdrultak a hagyomdnyos kozi{k portydk ritvonalai. Nem
maradt teh6t m6s v{lasztds, mint a c6,rhoz intdzett siirget6 k6relem. Amikor
ez villasz ndlkiil maradt, akkor szdntdk 16 magukat a koz4kok, hogy m6gis
dacolnak a volgai 6gyrikkal.

Ekkor mdr egy Sztyepan Razin nevfi harcos 6ll a Don fels6 foly6sa men-
t€n tanyaz6,,mezftl6bas" koz6kok 616n, akik a legnagyobb sziiks6g6t &ezt6k
a gyors jtivedelemkieg6szftdsnek. Razin maga a ,,hdzas" koz6kok ktjziil sz6r-
mazott, ttjbb fzben r6szt vett kiiltinf6le koz6k diplom6ciai kiildetdsekben.
Allft6lag nyolc nyelven besz6lt, 6s tapasztalt katona volt. A legut6bbi h6borri
v6g6n srilyos s6relem 6rte: az oroszok kiv6geztdk a cdri zsoldban rfll6 koz6-
kok egyik vezetfjdt, a testv6rb6tyjdt. Az 1667 6sz€n Perevolokndl (ott, ahol
a Don a legkdzelebb van a Volgdhoz) gyiilekez6 mintegy ezerkozdk mind-
azonfiltal nem azt a c6lt tfrzte ki, hogy az oroszokat megleck6ztesse. A szo-
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Sztyepan Razin (Szurikov festm6nye)

k6sos Kaszpi-tengeri portydra k6sziil6dtek, csak ez most m6r j6val nagyobb
szervezettsdget, fort6lyt 6s szerencsdt igdnyelt. A 35 cs6nakb6l 6116 kozel<
flottilla v6giil csod6val hat6ros m6don 6tcsusszant a volgai orosz v6rak kii-
ztitt, csellel bevette az utols6t, 6s ott 6ttelelve, a perzsa partvid6ket kezdte
fosztogatni. Ttibb mint egy 6vig meglehet6s sikerrel tette ezt, de a perzsa
haj6had meg6rkezdse utdn jobbnak lilttdk hazatdrni. A visszafton azonban
m6r iberr1 tettdk az orosz v6rparancsnokokat a koz6kok 6ltal rabolt kincsek.
Razin azonban ezt a nyelvet is 6rtette: a hivatalnokokat megvesztegette, a
vdrosi n6p k6z6 pdnzt sz6rt, s mint egy diadalmas hadvez6r tdrhetett vissza
a Donhoz a k6t6ves kaland v6gdn.

A tdrt6net itt kezd eltdrni a hagyom6nyos koz6k rabl6 v6llalkozdsokt6l.
A harcosok nem sz6lednek sz6t. K6tnapi j6r6sra a ,,Doni Sereg" f6v6ros6t6l,
Cserkasszktdl, er6dftdst emelnek, s az id6kozben n6gy-titezer f6re duzzadt
sereg kivdrja atavaszt,6s rijra megindul a Volga fel6. Ekkor azonban mdr
a ,,gonosz boj6roknak", a cdt ,,rossz tandcsaddinak" megsemmisftdse 6s a
,j6" c6r megsegft6se a c6l. A rendteremt6st a Moszkv6t6l legt6volabb es6
helyen kezdik, ugyanis ism6t d6l fel6 fsztatnak a Volg6n - tal6n, mert j6
eml6keik voltak err6l az ritvonalr6l, de bizonyosan ttimegbdzisuk kisz6lesf-
t6se c6lj6b6l is. Es val6ban, a volgamenti parasztok, rrolgdk iizdnlenek a
tdborukba, hiszen az ellenfillSs n6lki.il h6dol6 v6rosokban minden al6-ftil6
rendelts6gi viszonyra utal6 dokumentumot megsemmisftenek, a jobbdgyokat
felszabadftj f/r', a gaz hivatalnokokat kiv6gzik, a gazdagokat pedig kifosztj6k.

Tipikus ndpmozgalom bontakozik ki, mdgpedig a k<iz6pkori felkel6sek
minden jellemzf ism6rv6vel. Nincs vil6gos c6l, hiszen a kozdkok sokdig azt
sem tudj6k eldiinteni, hogy egy6ltal6n a f6vdros fel6 induljanak-e. A koz6k
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szabads6g elvont eszmdje lebeg a szemtik el6tt, szigordan a ,j6 c6r"-hit
eszmerendszerdn beltil, nem vdletlentil utaztatnak egyik lefiiggiinydzritt cs6-
nakjukban egy {lcdrevicset. S bdr igyekeznek a felkel6s teriiletdt kisz6lesf-
teni, 6s csapilokat kiildenek a Donlioz, az Eszaki-Donyechez, a n6pi ellen-
6ll6s a Volgamente hatalmas tertileteire terjed ki, de a harcol6 egys6gek
kciztjtt laza, szervezetlen a kapcsolat. Amennyire kiszdlesftik a paraszti tti-
megek a kozdkfelkel6s m6reteit, annyira fel is higftj6k soraikat. Caricin,
Asztrahany, majd ismdt Caricin, Szaratov, Szamara utdn Szimbirszk kijvet-
kezne, de itt az irreguldris kozik sereg sziiksdgszerri veres6get szenved az
ide1rkez6 c6ri csapatokt6l. Amilyen tiirvdnyszerfi volt a felkel6s buk6sa,
olyan kisz6mfthat6 v6get 6rt a vez€re. A csat6ban megsebesiilt Razint t6rsai
mdg hazamenekftik, 6m az ottan\ ,,h6zas" koz6kok kiszolgdltatjdk az oro-
szoknak, akik a Vtirtis tdren kiv6gzik.

A Razin-felkel6snek minden tipikus von6sa mellett megvoltak a konkrdt
tdrt6nelmi tanuls6gai. Egyrdszt az, hogy a c6ri rendszer mdr el1ggd konszo-
lid6l6dott ahhoz, hogy ktinnyfiszerrel leverjen egy l{zaddst. Mi4sr6szt m6gis
azt p1ldazza, hogy a t6rsadalom v6gzetesen polariz6l6dott jobbdgyokra 6s
jobb6gytart6kra. A szoci6lis 6rtelemben megosztott Oroszorsz6g azonban
lelkileg is meghasonlott tinmag6val.

A nagy orosz schisma
AZ OROSZ EGYHAZ,,CLUNYT' MOZGALMA

A ,,zavaros id6szak" nemcsak az 6llam vildgi feladatainak megold6s6t tette
parancsol6 sziiks6gszerris6gg6, de a vall6siakat is. lgazugyan, hogy a h6bo-
rris anarchi6ban 6ppen az egyhdz firizte meg leginkdbb egys6gdt, s v6lhatott
ez€rt az idegenek elleni kiizdelem 6lharcos6v6, 6m az sem k6ts6ges, hogy a
tdrsadalmi 6s 6llami csdd demoralizfllta az aJattval6kat. Felborult a hagyo-
m6nyos 6rt6krend, az orosz 6let addigi, axi6makdnt elfogadott alapjai ren-
diiltek meg, az frdstud6k kinz6 kdrddsek sor6t fogalmaztdk meg, s nemigen
lrkezett r6juk v6lasz.

A 17. szdzadi orosz egyhdz egylbk€nt is inkdbb vil6gi kvalit6saival 6s
nem mor6lis magasabbrendfisdg6vel vagy intellektudlis szfnvonaldval trint
ki. A prof6n elemek dominancidj 6nak a ,,zavaros id6szak"-ban megvoltak
a tagadhatatlan eredm6nyei: Hermogdn pdtriilrka mint egy orsz6gszervez1,
a Troice-Szergijev-kolostor v6delmEt fu6nyit6 Gyionyiszij archimandrita pe-
dig ak6r egy v6rkapitdny vitdzkedett. Egy6b tekintetben azonban ennek az
dllapotnak ink6bb negatfv hozaddkai tfintek ki az eltelt csaknem h6romne-
gyed szdzad ellendre a Sztoglav zsinat 6ltalregisztrdlt 6llapotok uralkodtak.
Az opricsnyina, majd a,,zavaros id6szak" viharai elsdpdrt6k azegyhaz\6let
reformkezdem6nyeit, ez€rt l6l9-ben Filaret pdtri6rk6nak gyakorlatilag min-
dent eltilr6l kellett kezdenie.

A 17. szdzad els6 fel6ben ellentmonddsos helyzet alakul ki. A fentebb
emlftett okok miatt az 6llamnak eminens 6rdeke az egyhdz er6sftdse - ezek
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az 1vtizedek m6gis az egyhdz gazdasdgi-t6rsadalmi srilydnak gyengitds6r6l
sz6lnak. Egy sor ad6fizet6si 6s bir6skod6si privildgium6t megsziintetik, s6t
az fjonnan l6trehozott Kolostoriigyi Hivatal - a pfltrifirka fiildjei kiv6tel6vel
- a teljes egyh{zi n6pessdg feletti bfr6skod6sr a saj6t hat6skiir6be vonja.
A szolg6l6 nemesek 6s a keresked6k 1648-ban kiiltin beadv6nyban k6rik az
egyhaz anyagi alapjainak megrendft6sdt: javaslatukban az 1580 6ta a pap-
s6ghoz kertilt valamennyi fitldbirtok konfiskdldsa szerepel. Az 1649-es Tiir-
v6nykdnyv vdgiil ezt nem tartalmazza, de az egyhflz v6rosi birtokainak el-
kobz6sa bekeriil a sziiveg6be. 1649 6s 1652 kdzdtt e rendelkezls 8}vo-ban
meg is val6sul. S b6r az orosz egyhdz tovilbbra is hatalmas ftildbirtokkal
rendelkezik (1678-ban eg6szen pontosan 116 46r paraszti udvanal), a fel-
sorolt ifllami int6zked6sek m6r onmagukban is tdrsadalmi helyzetdnek inga-
tag voltdra utalnak.

Az illlarn ds a vil6gi t6rsadalom ald 6lland6 - 6s az id6 eldrehaladt6val
mind rem6nytelenebb - v6dekezdsre kdnyszeritett egyhaz sors6ban ritka sze-
rencs6s tdrt6nelmi pillanat j6tt el, amikor Mihail c6r apja, Filaret hazatlrt a
lengyel fogsdgb6l. Ahal6l6ig hdtralev6 b6 6vtizedben az orosz pdtifirka az
6llam tulajdonkdppeni vezet6je. Aminek nem is az az egyhdz szernpontj6b6l
legfontosabb eredmdnye, hogy a pdtridrka birtokai gyarapodnak, hinem
hogy kezdet6t veheti az egyhazi rendteremt6s. Filaret, nyilv6n saj6t 6lm6-
nyeit6l is befolydsoltan, a bajok legf6bb okoz6inak 6s az ideol6giai ,,fella-
zul6s" drtelmi szerz6inek a kiilftjldieket tartotta. Kiildntis szigonal l6p fel
h6t a pravoszlfvia tisztasdgdt veszllyeztet6 minden idegen hitdssal siem-
ben. Sz6ls6s6ges hitv6d6 magatartdsdraj6 p6lda, hogy m6g a nem orosz
pravoszldvokat is rijrakeresztelteti Moszkvdba drkez6siikkor, kdnyveiket pe-
dig elkoboztatja. Az ukr6n 6s belorusz pravoszl6v egyhazi irodarbm ugyan-
dgy indexre keriil, mint az eretnek ,,latin" mfivek. A pravoszldvidt 6rt k6ros
idegen befoly6s elleni int6zked6seihez hasonl6 erdllyel veszi fel a ktizdelmet
a hit6letet beliilr6l bomlaszt6 jelens6gekkel szemben is, amikor betiltatja a
pog6ny szok6soknak min6sftett ndpi vigassdgokat.

Az egyhaz bels6 megtisztul6si folyamat6nak ritjdn az igazilnjelent6s el6-
rel6p6s saj6tos m6don m6gis Filaret halilla ut6n ktivetkezik be. Az 6rdem az
ld;n. ,,istenszeretdk kiire" tagsai6, akik m6r az 1,630-as 6vek ktizep6n fell6p-
nek a vall6si 6let tisztas6ga 6rdek6ben, 6m igaziln 6tiit6 sikert csak az nj i6r
uralkod6sidnak els6 dveiben 6rnek el. A v6rosi paps6g n6h6ny moszkvii 6s
vid6ki k6pvisel6j6b6l 1646 ktiriil krist6lyosodik ki egy csopori, az ,,istensze-
ret6k kdr6nek" sz6szdl6i, akik valdban tettekkel kfv6nnak 6rv6nyt szerezni
a sztoglav elveinek. A hitdletet megreform6lni kfvdn6 p6p6k csoportja tfz
6vvel azelfitt egy igazi alulr6l szervez6d6 t6rsul6snak indult Nyizsnyij Nov-
gorodban, de vdgiil m6gis feltilr6l szervezldltt befolydsos tarsasagga. e tet
fvtized 6s k6t gr6mium kiizijtti folytonossdg ot lvan Nyeronov Nyizsnyij
Novgorod-i lelk6sz jelentette, de a hasonl6kdppen gondolkod6 egyhaziat
val6j6ban sztyefan vnyifatyjev k6r6 ttimdriittet. N-em v6letleniil" hiszen
Vnyifatyjev atya egyben az ifln cdr lelkiatyja is volt. Idetartozon kdt k6s6bbi
eskiidt ellensdg is: a muzsikb6l lett szerzetes, Nyikon 6s az agyancsak a nyizs-
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nyiji viddkr1l szdrmaz6 falusi p6pa, Awakum is. A csoport tagjait kezdettdl
t6mogatta (anyagilag is) a crir egyik bizalmi embere, Fjodor Rtyiscsev. A
kdrddst v6giil is termdszetesen az dtjntijtte el, hogy a fiatal uralkod6 szim-
pdtiija az ,,istenszeret6k ktjrdnek" k6pvisel6i6 volt, akik ennek ellen6re sem
szdmithattak gyors sikerre.

A bajok ugyanis m6lyen gydkereztek. Nem egyszerfien az egyhaz bels6
gondjair6l sz6lt a tort6net, hanem 6ltal6ban a kereszt6ny hit felszfnes elter-
jedts6g6r6l 6s befogad6s6r6l. Nem vdletlentil ism6tl6dnek meg djra 6s rijra
- az 1640-es 6vek m6sodik fel6ben c6ri rendeletek 6ltal megerdsftett form6-
ban is - a nagy n6pszerfis6gnek drvendd csepfir6g6k, a v6s6ri tikblcsatdk 6s
kdrtyaj6tdkok elleni egyhazi filippikdk. A papi pr6dik6ci6k azonban siiket
fiilekre tal6ltak, az uralkod6i uk6zok pedig iires papfrlapok maradtak. A ndp
a ritka iinnepnapokat nem biijttel 6s zsolozsm6lkod6ssal, hanem tdnccal,
6nekkel6s vodk6val szerette volna feledhetetlenn6 tenni. Az istentiszteletek-
re ugyan elj6rtak, de a hosszri 6s kdvethetetlen szertart6sok f6rasztott6k 6ket.
Az id6k soriin ez6rt kialakult M orosz templomokban egy ,,gyorsitott" szer-
tartdsmenet, aminek az volt a l6nyege, hogy a p6p6k 6s diak6nusok, ak6r
n6gyen-titen is, egyszerre 6nekeltek, 6s olvasti4k fel a szertartdskiinyvekb6l
az aznapra rendelt passzusokat.

Az ,,istenszeret6k kdr6nek" kdpvisel6i ezt mdr nem tfirhett6k. Nyeronov a
Virtis t6ri Kazanyi (a k6s6bbi Vaszilij Blazsennij)-sz6kesegyh6zban, eszmetdr-
sai pedig vid6kre kirajzva minden alkalmat megragadtak, hogy a hfveket osto-
rozzdk 6s 6lland6 lelki tenorban tarts6k. A n6p a maga m6dj6n viflaszolt: meg-
verte, majd elkergette a fanatikus pr6dik6torokat. Tette ezt a realitdsok irdnt
ttibb affinirist el6rul6 helyi hatalom segits6g6vel. Egy6bkdnt a hivatalos egyhdz
vezetfi szint6n nagyobb kompromisszumk6pess6get tanrisitottak, ugyanis az
1649-ben dsszehivott egyhazi zsinat v6giil elvetette a templomokban uralkod6
bdbeli zfrrzavaft megsziintetni kfv6n6 reformot, mondv6n: ahol helyre6llt a rdgi
rend, ott az emberek nem jdrnak istentiszteletre.

NIKONIANUSOK KONTRA 6HNOEK
Ebben az 6vben azonban az orosz egyhaz megreform6l6s6nak szempontj6b6l
ktivetkezm6nyeit tekintve ldnyegesebb esem6ny is tdrt6nik. (Ann61 ink6bb,
mivel a c6r ,,nyom6s6ra" 1651-ben mdgis elfogadj6k a javaslatot.) Alekszej
Mihajlovics Kijevb6l k6r tud6s szerzeteseket a szertart6sktinyvek feliil-
vizsgillatdra. A hangsrily itt Kijeven van, ugyanis a liturgikus kdnyvek szer-
kesztdsi 6s m6sol6si hib6i r6gt6l fogva ismertek voltak az orosz fr6stud6k
szdm6ra. S6t az egyhazi vezet6s id6r6l id6re kfsdrletet is tett a kikiiszdbti-
l6siikre, nem v6letleniil hfvtdk az el6z6 szdnad elejdn Makszimot, a gdrtigiit
ebb6l a cdlb6l Moszkvdba, vagy tdrgyalta a Sztoglav zsinat a k6rd6st ugyan-
ezen szdzad ktizepdn, 6s tett Filaret kfs6rletet alig p6r 6vtizeddel unok6ja
el6tt m6r egyszer a probldma orvosl6s6ra.

Az rijdons6g l6nyege 6ppen azvolt, hogy abb6l a Kijevb6l jiitt a segfts6g,
amely Filaret szdmdra m6g nemkfviinatos szellemi mfihelynek szdmitott. Az
ij cdr 6s ktirnyezete ezzel szemben kdvetend6 pllddt l6tott abban, hogy
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Pjotr Mohila kijevi metropolita a maga tertiletdn mdr elvlgeztette a korrek-
ci6 munkdj6t, €s az ukrajnai pravoszl6v ktinyvek immdr nem ktildnbdztek a
gdrtig eredetiektdl. Hogy M orosz nyelvfiek se t6rjenek el t6ltik, Moszkv6ba
hfvt6k Jeptfanyij Szlavinyeckijt 6s Arszenyij Szatanovszkijt. E gesztus mdgiitt
a c6rnak az a nyilt beismer6se hfz6dott meg, hogy az orosz egyhdzi tud6sok
nem alkalmasak erre a filol6giai munk6ra. Alekszej Mihajlovics szemdt
egy6bk6nt Rtyiscsev nyithatta fel alfitdsra. ugyanis a cdr mdr el6tte kolostort
6pfttetett 30 ukrajnai szerzetesnek, hogy tudomdnyra okftsi{k az arra v6llal-
koz6kat, fgy pl. magdt Rtyiscsevet. Az igazi jelent6sdge ennek a l6p6snek
m6gis az, hogy tetten 6rhet6 benne az uralkod6nak az a sz6nd6ka, hogy az
egyhazi iigyek rendbet6tel6t kfviilr6l oldja meg, szemben az addigi bels6
reformtiirekv6sekkel. Ez egyben el6revetiti az ,,istenszeret6k ktjr6nek" k6p-
visel6it6l val6 elfordul6sdt is.

A szakft6s kezdete paradox m6don Nyikon patrifirk vA emeldse volt
1652-ben. Tal6n m6g Alekszej Mihajlovics sem 6rz6kelte kell6 m6lysdgben,
hogy Nyikon hitv6d6 buzgalmdnill csak a karriervdgya nagyobb, az ,,isten-
szeret6k kiir6nek" k6pvisel6i pedig bizonyosan nem tudhattdkezt, ktilonben
aligha t6mogatt6k volna jel6l6s€t az egyhdzfejedelmi tisztre. Nem sejtettdk,
hogy a cdr 6s az rtj pdtritrka val6jdban egy saj6tos egyhdzi puccsot hajt
v6gre, s Nyikon lesz az, aki csakhamar meghirdeti a r6gi orosz egyhilzi
hagyom6nyt6l val6 elforduldst, 6s a modern gtirdg minta alapj6n reform6lja
meg a moszkvai egyhdzat. Els6 l6p6sei azonban m6g teljesen az ,,istensze-
ret6k ktirdnek" 6hajainak megfelel6en alakultak, hiszen bezdratta a falusi
birtokokon a kocsmilkat, 6s a Moszkv6ban 616 idegeneket ki.iliin v6rosr6szbe
telepitette ki, a Jauza foly6n titha.

1653. m6rcius 14-6n azonban a birodalom valamennyi templomdba ,,em-
l6keztet6t" kiildenek, amelyben apdtiilrka el6irja, hogy a jiiv6ben nem kell
t6rdre borulni a templomban, el6g csak der6kban meghajolni, illetve, hogy
ezent:dl hdrom ujjal kell keresztet vetni az addigi kdt ujjal tdrt6n6 kereszt-
vet6s helyett. Ezzel p6rhuzamosan a Nyikon ktjzvetlen ir6nyft6sa al6 keriilt
Kiinyvnyomtat6 Udvarban l6zas szerkesztdsi tev6kenys6g kezd6dik. 2700
darab zsolt6rosktinyvet, evang6liumot, misekiinyvet, egyhdni szabillyzatot 6s
egy6b kiinyv6szeti anyagot k6rtek be a kolostorokb6l 6s templomokb6l,
hogy iisszevess6k 6ket gdriig megfelel6ikkel. A sziszifuszi filol6giai munka
azonban sosem fejezddott be: mieldtt m6g megbizonyosodhattak volna az
elt6r6sek val6di okair6l, megkezd6dtitt a nagyr6szt Velenc6ben kinyomtatott
gdrtig szdvegekhez igazitott ukrajnai szertartdskrinyvek alapjdn az orosz
k6ziratok kijavft6sa 6s nyomtat6sa. Persze ha a gondos vizsg6l6d6sok ered-
m6nyeit kiv6rt6k volna, Nyikont 6s a c6rt kellemetlen meglepet6s 6ri: kide-
rtilt volna ugyanis, hogy a sztivegkritika az orosz egyhdzi kdnyvek autenti-
kus volt6t bizonyitja. Az orosz szerzetesek sok-sok gener6ci6ja sem torzf-
totta k6dexmdsol6 tev6kenys6ge sori{n annyira el az 6si - gtirtig - egyhdzi
szdvegeket, mint a sok viszontags6gon 6tment, de intellektudlis szfnvonalu-
kat emelni tud6 6s frdsbelis6giiket folyamatosan tdkdletesfteni akar6 tud6s
giirdg papok.
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Az ,,istenszeret6k kijr6nek" sz6sz6l6i igazuk tudat6ban 6s az 6si hit v6-
delm6ben termdszetesen azonnal tiltakoznak, 6s nem hajtj6k v6gre tegnapi
elvbar6tjuk rijftdsait. Erre a pdtri6rka represszi6val v6laszol, €s az egyhdzi
zsinat el6 viszi a reformok i.igy6t. 1654 tavaszdn a p6tri6trka az orosz egyhdz
vezet6inek kijelenti, hogy az oroszok eltdrtek az egyetemes pravoszl6v egy-
hin tradici6it6l, hogy szertart6srendjiik 6s -kiinyveik olyan rijft6sokat tartal-
maznak, amelyeket nem igazolnak a kanonikus szdvegek. Ez az dllftds
annyira kategorikus volt (6s oly kevdss6 helyt6ll6), hogy m6g az orosz ptis-
p6kdk is bizonyos fenntart6saikat hangoztattiik, s kinyilv6nftottilk azon 6ha-
jukat, hogy a textusok konig6l6sa egyk6nt tiirtdnj6k az autentikus gtirdg 6s
orosz ktinyvek alapjdn.

A piltrifirk t a zsinati hatfuozat nem el6gftette ki, 6s ritbaigazitdslrt a
pravoszl6v egyhdz legtekintdlyesebb vezet1jdhez, a konstantinrdpolyi p6tri-
flrkdhoz fordult. A villasz lassan flrkezett, ann6l gyorsabb volt azonban a
patriark6tusok sordban kev6sbd el6kel6 helyen rangsorolt antiochiai patriar-
k6tus feje, Makarij, aki 6ppen adomdny6rt lrkezett Moszkv6ba. A ttirdk
fennhat6s6g alatt 6116 keleti pravoszlfv egyhdzfejedelmek gyakorta vdlasz-
tott ftj6t j6rta, nem 6rthetetlen teh6t, hogy tdmogatta Nyikon minden elk6p-
zel€s6t,6s a sietve dsszehfvott rijabb zsinaton ki6tkozta a ketujjas kereszt-
vet6s hfveit. Mire v6giil megdrkezett a konstantin6polyi pdtrifirka egy6bk6nt
nagyon kdriiltekint6 6s kompromisszumos megold6st sugall6 levele, Nyikon
m6r biztosftotta maga szdmdra a sztiks6ges legitim6ci6t.

Ennek alapjdn gyors iitemben folytat6dhatott a javftott liturgikus kiinyvek
nyomtatdsa 6s a szertart6srend korrekci6ja. Atov6bbiakban Jdzus nev6t nem
az oroszos ,,Iszusz", hanem a gdrtigds ,,Iiszusz" formdban irtdk, a Szenthd-
roms6gban az ,,Atya 6s Firi" formul6b6l kihagyt6k az ,,6s" ktjt6sz6t, a temp-
lomban hiiromszoros ,,alleluja" hangzott fel a k6tszeri helyett, de egyszerfi-
sftettdk a kereszt formdjdt, megfordftottdk a templom kdriili keresztes menet
irdnydt,6s m6g hosszan sorolhatn6nk. A l6nyeg, hogy a hitdlet leg6ltal6no-
sabb, a mindennapi rutin szempontj6b6l meghat 6roz6 f og6dz6it v illtoztat-
t6k meg. A hit tartalmi, dogmatikai k6rd6seit a reform nem 6rintette (e
tekintetben minddssze ,,az Atya, a Fid" 6s kot6szavdnak elmarad6sa su-
gallhatott egy ,,Atyafif"-i drtelmezdst, ann6l ink6bb a szertart6srendet.
Minthogy azonban a pravoszldvi6ban a hit gyakorldsi4nak kiils6dleges at-
tribf tumai, tdr gyi eszkdzei, jelrendszer e, a szertart6sok misztikuma min-
dig is els6bbs6get llvezett a hit tanitdsaival, a Szentfrds 6rtelmez6s6vel
6s a pr6dik6ci6kkal szemben, a korabeliek joggal tekinthettdk Nyikon
t6nyked6s6t az lberen 6s f6lt6 gonddal 1rzdtt hagyomdnyok megcstifol6-
s6nak, az igaz hitt6l val6 elt6r6snek.

Az ,,istenszeret6k kcirdnek" egykori k6pvisel6i immi4r nem az egyhdz bels6
megtisztul6s6t pr6dikrfljek. A pravoszl6via megment6s66rt, mint hiszik, kell
harcba indulniuk. Egy minden addigin6l vesz6lyesebb ellens6ggel, egykori ba-
n{dukkal szemben, akit a megtestesiiltAnrr&risztusnak mondanak. Hfveik szdma
egyre n6, ami a p6tri6rkdt is gyors reakci6ra osztrinzi. A reformokat ellenz6ket
szdmfrzeti, megdleti, 6s az 1.656-os zsinaton az egyhdzb6l kikdzcjsfti. Az Elet-
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Morozova
bojdrasszony 6s

Avvakum
a protop6pa
borton6ben

ben maradt 6hitfiek cser6ben 6t iltkozzdk ki. Egyik f6l sem enged azigaz6-
b6l: az orcsz egyhdz kett6oszlik a hivatalos 6s a szakaddr egyhilzra.

Avvakum protop6pa dndletirdsdb6l, amely a r€gi orosz irodalom egyik
magaslata, ktilijntjsen szuggesztfv k6pet alkothatunk az egyenl6tlen kiizde-
lem tragikus v6gkifejlet6r6l. A vez6ralakokat fokozatosan mind elpusztftjdk,
6m helytikbe fjak 6llnak, delejes er6vel vonzzdk az egyszetfr n6pet, s6t sok
el6kel6s6get is. Avvakum mdgikus szem6lyes vaftzs|val, akdrcsak majdan
Raszputyin, mdg a cdri csal6d htllgytagjaira is befolydst gyakorolt, Morozova
bojdrasszony pedig a hal6lt vfllasztotta miatta. Az 6hitfiek ttimeges tingyil-
koss6gba menekiil6se lassan kortiinettd v6lik, amiben igen nagy szerepe van
egy Kapiton nevfi remete szektdjdnak, aki a megtisztul6s ritjak6nt az 6nk6n-
tes tfizhal6lt tanftotta kdvet6inek. A hatalom szempontj6b6l azonban sokkal
veszdlyesebb6 v6lt az, hogy a vall6si s6relmek 6s a szoci6lis el6gedetlens6g
egym6sra tal6ltak, s ett6l kezdve sz6zadokon 6t minden c6rellenes n6pmoz-
galom t6bor6ban ott tal6ljuk az 6hitfeket.
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A cAR Es e pArnrAma
Felvet6dik term6szetesen a kdrd6s: mi6rt 6rte meg mindez a c6ri hatalom-
nak? fmellett, hogy az egyhdzi szertart6sok reformj6nak kdvetkezm6nyei
el6re kisz6mithatatlanok voltak, az uralkod6 val6ban nyom6s 6rvek miatt
t6mogatta eg6sz tekintdly6vel a pdtiilrka tfzzel-vassal v6ghezvitt fjftdsait.
Amint nem vdletleniil tartottak ki a hivatalos egyhdz k6pviJel6i azok-mellett
a pravoszl6v gyiikerekt1l elilgazott ukrajnai szertart6skiinyvek mellett, ame-
lyek az egyhdzszakadds kijzvetlen okoz6i lettek. Amagyarilzat k6t esem6ny
egybeesdse. Nyikon k<izvetleniil azutdn hirdeti meg reformjait, hogy a c6r a
boj6rdum6valhatdrozatot hoz az ukrajnai koz6kok csatlakolidsi szdndekr4nak
elfogadds6r6l. Azt mondhatjuk tehdt, hogy v6gs6 soron egy kiilpolitikai dtin-
t6s rendeli el az orosz egyhdz jdv6beni sors6t.

A cdrt is mdr tr6nra keriil6s6t kdvetden, de Nyikont is - m6g novgorodi
6rsek kor6ban - meghatdroz6 valldsi-politikai hat6sok 6rt€k-, elsdsoiban a
gyakran Moszkv6ba jiiv6 keleti egyh6zfejedelmeknek 6s a ttjrijk el6l sztjk6
bolgda szerb, moldvai szerzetesek hangulatkelt6sdnek ktjsztjnhet6en. A bal-
k6ni pravoszlfvok 6rthet6 okokb6l jobb szerettek volna egy Moszkva kijz-
pontf pravoszl6v birodalomhoz tartozni, s fgy voltak ezzel a,,kisoroszok"
(ukr6nok) 6s a ,,fehdroroszok" (beloruszok) is. sajdtos m6don, az ukr6nok
Mohila _metropolit6nak kdszonhet6en mdr eldbbri tartottak egy elkdpzelt
egysdg bels6 felt6teleinek megteremtdsdben. L6nyeg6ben ezt imegfelelte-
t6st vdgzik el Nyikondk is - a ,,kiigazitott" ukrajnai szertart6sktjnyveket
mintegy 6ttiltetve orosz nyelvre.Ezzel egyhlzi-ideol6giai drtelemben el6k6-
szftett6k atalajt az ukrajnai csatlakozdsra az orosz birodalomhoz, 6s ajdv6re
n6zve megideologizilltdk a majdani balk6ni terjeszked6st is.
- - Pgv hatalmas pravoszl6v birodalom eszm6nye lebegett tehdt Aleks zej 6s
Nyikon szeme el6tt is. Ez volt sziivets6gtik megingathatatlan alapj a, "rert
alakulhatott ki az 1650-es 6vek kcizep6n ism6t a Filaret-Mihail p6roshoz
hasonlfthat6 kett6s hatalom oroszorszdgban, amikor pl. a lengyel hadba vo-
nul6s idej6n a tdvol l6u6 cdr helyett a p6ti6rka az orizilg vildi vezet6j6nek
is szi{mftott. A k6s6bbi esem6nyek azonban megmutattiik, hody a kdziis c6l
mer6ben eltdr6 egy6ni ambfci6kat szolg6lt. Nyikon ne-"sak i helyzetet, a
ttjrt6nelmi tradfci6kat drtette fdlre, de f6lreismerte a c6rt is. Alekszej Mihaj-
lovicsot mdr a korabeliek is a ,j6mbor" jelzluer tiszteltdk meg, amelynek
jelentdstartalma kiizelebb 6llt a ,j6s6goshoz". Es val6ban, az uralkod6-kor-
pulens, jovi6lis kiilseje bizonyos fokri puhas6got,hatilrozatlansdgot, a konf-
liktusok elkeriil6s6re val6 hajlamot talarr. s;kkal ink6bb med-itatfv, mint
operatfv bedllitotts6gri szemdlyis6g volt. Ellentdtben Nyikonnal, akit hat6ro-
zott, ellentmond6st nem tfir6 egy6nis6ge, eszkozokben nem v6logat6, kfm6-
letlen elszdnts6ga 6s nem utols6sorban hatalmas termete uralkodisra terem-
tett. A szemdlyisdgek 6s a szerepek l6that6lag felcser6l6dtek. Ez el6gs6ges
alapot jelentett a pdtrifirka sz6m6ra, hogy meghirdesse a teokratikus-dllam
eszm6j6t, hogy kinyilv6nftsa az egyhlzi hatalom els6bbs6g6t a vil6gi hata-
lommal szemben.

Iddig m6g Filaret sem mer6szkedett, pedig 6 a c6r atyja volt. J6l tudta
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ugyanis, hogy de jure nem lehet a birodalom feje, hiszen az az autokratikus
cdrs6g int€zmdnylt rendften6 meg. Tisztdban volt ezzel term6szetesen
Alekszej Mihajlovics is, 6s minden ,j6mbors6ga" ellendre lesz6molt a
pilffiilrk val - amint az vdgrehajtotta az 6hitott egyhflzi reformokat. Az
elkertilhetetlen szakit6st siettette, hogy Nyikon bele6rtotta magdt a had-
visel6st 6s a ki.ilpolitikai doktrfndt 6rint6 iigyekbe is, mivel a svddek el-
leni hdbordt er6ltette. Gyandba keverte az is, hogy p6rtfogolta a k6sdbb
pdlfordulatot v6grehajt6 Vigovszkij hetmant, 6s sikraszdllt a kijevi met-
rop6lia tindll6s6ga mellett.

A ktizvetlen kiv6lt6 ok jellemz6 m6don m6gis az volt, hogy a c6r k6rd6re
vonta a p1tritrkilt, ami6rt az a ,,nagy uralkod6" cfmet hasznalja. Nyikon
v6laszul demonstratfv m6don elhagyta p6tri6rkai sz6khely6t, 6s a Voszkre-
szenszki-kolostorba vonult. Az orosz egyhdz tijrtdnet6ben p6lda n6lkiil 6116
helyzet alakul ekkor ki, 6s tart nyolc esztend6n 6t, 1658-t6l I666-ig. A szi-
tu6ci6t legink6bb a ,,r6ka fogta csuka, csuka fogta r6ka" hasonlattal vrl6git-
hatjuk meg. Hamar kideriilt ugyanis, hogy a pdtridrka taktikdzott - 6s rosszul
m6rte fel es6lyeit. Elvonult ugyan, de nem kfvant megvdlni p6tri6rkai rang-
j6t6l, orosz egyh6zf6i tiszt6t6l. A c6r viszont kapva kapott volna a lehet6s6-
gen, a p6tri6rka tjnkdntes tdvozdsdn, de semmit sem 6rt vele, mert nem
nevezhetett ki rijat a hely6re. Volt is meg nem is p6tri6rk6ja Oroszorszdgnak
ebben a szfik 6vtizedben. A patthelyzetet hosszti el6kdszit6 munka ut6n v6-
glul az 1666-os egyhdzi zsinaton oldj6k meg, ahol a pefti rkfit elft6lik hiva-
tala 6nk6nyes elhagy6s6€rt, ,,az egyhdznak, a cdrnak, a zsinatnak 6s vala-
mennyi pravoszl6vnak" okozott s6relmek6rt, megfosztj6k rangS6t6l, 6s sz6-
mfizik a t6voli Ferapontov-kolostorba.

Az L667 elej6n vdget 616 zsinat nem n6lkiiltjzi a paradox6lis mozzanato-
kat. Er6sen kiiitkiizik koncepci6s jellege, amiben a legnagyobb szolg6latot
a c6rnak az a Makarij antiochiai p6tri6rka teszi, akit annak idejdn 6ppen
Nyikon haszn6lt fel az 6hitfiek elft6l6s6ben, 6s akit szintdn megfosztottak
patriarkdtus6t6l. Most viszont Nyikon az, aki emiatt nem ismeri el a keleti
egyhazfejedelem kompetenc\fijdt 6s 6ltal6ban a gdriig ktinyvekdt, mert azo-
kat, rigymond, ,,eretnekek nyomtatt6k". A zsinat azonban kimondja a javftott
szdvegek 6s szertart6sok kanonikus jellegdt, teh6t szankcion6lja a nikoni6-
nus reformokat, 6s egyben kiiltkozza az ellene fordul6kat.

Az 1666-I667-es egyh6zi zsinat hat6rk6 az orosz egyhdz tirrtdnetdben.
A legkev6sb6 sem azdrt, mert helyre6llftotta a ,,cdrsdg 6s a papsdg" bizdnci
mint6n nyugv6 viszonydt 6s munkamegoszt6sdt. Az ugyanis 6rdemben soha
nem k6rd6jelez6diitt meg. A legnagyobb ttjrt6nelmi paradoxona az volt,
hogy miktizben reformjaival er6sfteni kfv6nta, val6j6ban vdgzetesen meg-
gyengitette az orosz egyhdzat. Leszakftotta r6la az 6hitfieket, a leghfv6bb
pravoszl6vokat.Evszdzados, tem6rdek illdozattal j6r6 frontot nyitott elleniik.
A szakad6roknak b6lyegzetteket ugyanis semmi nem t6ntorfthatta el hitiiktdl.
Avvakum pl. 6lete utols6 lvtizedlt egy n6gy ndgyzetmiteres fiildbe v6jt
oddcell6ban tijlti el, a Szoloveckij-kolostor harcos szerzetesei pedig nyolc
esztend6n keresztill fegyverrel aklzben v6dik igazukat. Ezenkijzben a hi-
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vatalos egyhAz ,,hdtorszdga" a cdr fel6l vddtelen maradt; innentdl kezdve
m6r nem az 6llami 6s egyhflzi kompetencidk pontos meghatdroz6sa, hanem
az egyhdz marad6k integrit6s6nak meg1rzdse a t6t.

A tradicion6lis kultfra vdlsdga
A NYUcAT,,seszvAncAsn"

A hivatalos egyhdz diadala a szakaddrok felett nem egyszerfren az6rt tekin-
tendd ,,pimrszi" gy6zelemnek, mert m6g v6dtelenebbd v6lt a cdri hatalom-
mal szemben, hiszen a cezaropapizmus mllyen az orosz tradfci6ban gydke-
rezett. A hagyom6nyos orosz kultdra szempontj6b6l j6val k6rhozatosabb
eredm6nye volt annak, hogy - mikijzben a bels6 csatiiroz6sokban az egyhdz
vdgzetesen meggyengtilt - a ,,hivatalos" €s az ,,6h1tfr" egyhdz szdmdra egy-
formdn eretnekeknek, tehdt iildozend6knek tartott nyugati eszm6k gyakorla-
tilag akad6lytalanul szivdroghattak be Oroszorsz6gba.

Az orosz ember Nyugattal val6 els6 talfllkozdsa a ,,zavaros id6szakban"
nem sok j6t hozott szdmdra, de ann6l m6lyebb nyomokat hagyott benne.
Nem vdletleniil hirdette meg Filaret p6tri6rka az izolacionizmus programjdt.
A megold6sru vdr6 kiilpolitikai feladatok 6s a megold6sul v6lasztott eszkti-
zdk azonban kik6nyszeritettdk a nyugatiak Moszkv6ba enged6s6t, bdr az
orosz kormdnyzat igyekezett a katon6skoddsra 6s a kereskeddsre korl6tozni
tev6kenysdgiiket. Hat6suk azonban csakhamar lrzdkelhetdv6 vdlt az 6let sz6-
mos teriilet6n. Sajdtos m6don keziikre jdtszott az is, hogy a moszkvai n6p
id6r6l id6re feldgette kiiltjndll6 v6rosrdsziiket, s a zavaros id6k elmriltdval
bek<iltozhettek a f6v6rosba, ahol elvegyiiltek a pravoszlfv ,,bennsztiltjttek"
kdz<itt. Hat6suk szinte 6szrev6tleniil 6s enn6lfogva visszavonhatatlanul lop6-
zott be a h6tkciznapokba, 6s oda-vissza 6rv6nyesiilt, hiszen a kiilfijldiek kii-
ziil sokan eloroszosodtak, 6tkeresztelkedtek, de szok6saikat meg6rizt6k, 6s
a lakoss6g fokozatosan elleste azokat. Az el6kel6k hdzaiban kezdtek meg-
jelenni a ,,lengyel mint6jf", ,,n6met munkdjd" faragott asztalok, kecses ka-
rossz6kek, gondosan letakart tiikrok, festmdnyek 6s olcs6bb metszetek. Egy-
re ttibben dlttjttek ,,n6met" ruhdt (fgy a cfu frai is), viseltek ,,n6met divatf"
frizurfit, nyfrt6k szakdllukat. Megjelentek a ,,ndmet" h6zitanit6k, brivdszek,
mutatvdnyosok, cirkuszi boh6cok. Sok volt kdztiliik a sarlati4n, port6k6ik a
leggyakrabban igen olcs6k voltak, tudomdnyuk sztil6hazdjukban 169 idej6t
mflta, 6m egyel6re itt mdg 6k is igen sok rijat tudtak mondani.

Az egyhdz szempontj6b6l trilsdgosan is sokat, ez6ft a kiilftjldiek elleni
fell6p6s r6sze lett a ,,harcos" egyhdn rendteremt6 programjdnak. El6szijr
megtiltjak az idegeneknek, hogy orosz ember h6z6ba betegydk a l6bukat,
majd a pravoszldv templomokhoz trils6gosan ktizel 6piilt hdzakat lerombol-
jdk, 6s vdgnl I652-ben ismdt fel6pftik aJauza foly6n tflra a ,,n6met" viiros-
r6szt. A kiilfttldiek elleni hadakoz6snak azonban ink6bb demonstratfv jelen-
t6s6ge van, 6s jobb6ra csak a felszfnt 6rinti. Az orosz 6llam ekkor mdr nem
n6lkiildzheti a kiilorsz6gbeli kereskeddket, mesterembereket 6s f6leg kato-
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n6kat. Ez ut6bbiak szdma az l66o-as 6vekre mdr trilsrilyba keriil a kb. 1500
fdt szdml6l6 moszkvai idegenek kol6ni6j6ban. Kialakul az a gyakorlat, hogy
azitt616 kiilfdldieketbizzdk meg kiiltinf6le diplom6ciai feladatokkal. Ennek
az lesz az egyik kdvetkezmdnye, hogy az orosz 6llamf6rfiak sokkal ktjze-
lebbi kapcsolatba kertilnek a nyugati dllamokkal 6s szinte napi munkakap-
csolatba egyes nyugati polg6rokkal. A nagy hatalmri Maneiev boj6r pl. el-
oroszosodott sk6t n6t vett felesdgiil, de m6g fontosabb, hogy Alekszei cdr
tulajdonkdppeni kiiltgyminisztere, Orgyin-Nascsokin politikai kr6d6j6v6
emeli mond6s6t: ,,A j6t nem sz6gyen megtanulni, m6g ha kfviilr6l val6 is."

Az orosz egyhdzszakad6ssal tulajdonkdppen a nyugati hat6sok ,,beeresz-
t6s6nek" k6rd6se is eld6lt. Amfg a 17. sz6zad els6 fel6ben az egyhdz mdg
elkeseredett kiizdelmet folytatott az idegen eszmdk kirekesztdse 6rdek6ben,
addig a szdzad m6sodik feldben - Kljucsevszkij megldtdsa szerint - a vit6k
m6r nem akdriil forogtak, hogy felhrizzdk-e az elzdrk6zds eszmei vasfiiggd-
ny6t, hanem hogy mely teriiletekre engedjdk be az idegen hat6sokat, ha m6r
n6lkiile nem boldogulnak. E dilemmdt elvi szinten egy Jurij Krizsanics nevfr
horvdt gondolkod6 fogalmazta meg. Katolikus hite 6s az orosz dllapotok
rendkfviil kritikus elemz6se miatt a birodalom megreform6l6sdra vonatkoz6
javaslatait tisztes szdmfizet6sb6l, Szib6ri6b6l ktildtizgette a moszkvai kor-
mdnyzatnak - aligha tudta teh6t kor6nak esem6nyeit befoly6solni. Nem v6-
letleniil tekintik azonban a szlavofilok 6s a pdnszlfvlzmus eszmei el6futdr6-
nak, hiszen ide6lja az orosz vezetdsfi, egysdges szl6v birodalom volt. Koro-
kat el6zdtt meg azzal, hogy nem tagadvdn a nyugati vfvmdnyok 6tv6tel6nek
sziiks6gess6g6t, egyben a m6rs6kletre 6s m6rt6kletessdgre is felhfvta a fi-
gyelmet.

Alekszej c6r idej6n a m6rt6kkel aligha volt baj. Amire a gyakorlati 6let-
ben sztiks6ge volt kormdnyzatfnak, azt kiildndsebb lelkiismereti skrupulu-
sok ndlkiil elktjlcstinijzt€k az idegenekt6l. E tekintetben els6sorban a ,,n6-
met" protest6ns hat6s volt a legjelent6sebb, hiszen a n6metek, hollandok,
angolok, sv6dek adt6k a legttibb katon6t, keresked6t, mesterembert. S mivel
a c6r maga is nyitott, 6rdekl6d6 szem6lyis6g volt, a nyugati kulturdlis szo-
k6sok ndmelyike viszonylag sz6les kdrben ismerttd v6lt az udvari elit kdr6-
ben. Kdzismerten bigott vall6soss6ga sem riasztotta pl. vissza att6l, hogy
kedvet kapvdn Matvejev hdziszinhdzdt6l, hozzdj6ruljon az els6 orosz szfn-
hdz lltrehozdsilloz 1672-ben. Mindezek mellett nem v6letleniil frta Kotosi-
hin, hogy az orosz korm6nyzat val6j6ban ,,retteg att6l, hogy a kiilftildi or-
szdgok hit6t 6s szok6sait 6s legf6k6ppen iidvds szabads6gdt az orosz alatt-
val6k megismerik". Ez6rt aztdn 6vakodtak att6l, hogy az alattval6kat az
orsz6ghatdrokon trilra engedj6k, 6s igencsak megszfirt6k a hat6rokon beliil
terjed6 nyugati ide6kat.

A hit tisztasdgal6tsz6lag helyre6llt a rendet teremt6 166G67-es zsinatot
kdvet6en. A nikoni6nus hivatalos egyhdn ugyanis nem kev6sb6 tiirelmetleniil
viszonyult a nyugati eszm6khez, mint az 6hitfiek. Mdgsem ok n6lkiil v6dolta
Awakum Nyikont azzal, hogy ,,latin" eretneksdgbe esett, mert val6ban a pra-
voszl6v egyhdz er6sftds6n fdradoz6 p6tri6rka volt az, aki kieresztette a m6s-
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k6nt gondolkodds szellem6t a pravoszl6v eszmerendszer addig zdrt palack-
jdb6l. Innent6l kezdve, b6rmennyire is akartdk, az idegen 6tv6teleket m6r
nem lehetett a gyakorlati sziiks6gletekre korl6tozni.

Nyikon buk6sa ellen6re Alekszej c6r uralkod6sa alatt a hivatalos egyhlzi
doktrfn6t 6s fr6sbelis6get vdgig az Ukrajn6b6l hfvott tud6s szerzetesek ha-
tdrozzik meg, teh6t a ,,gdnig" hat6s drvdnyesiil. A kijevi akad6mia vlgzettjei
azonban skolasztikdn nevelkedett teol6gusok voltak - ami mdr tinmag6ban
idegen az orosz egyhazi tradfci6 szdm6ra. Az orosz egyhdziak ekkor is a hit
szertartdsok 6ltal ktjzvetftett misztikumdra helyeztdk a f6 hangsdlyt, 6s a
hitbdli tudom6nyokt6l rigy 6vakodtak, mint iirdtig a tdmjdnftistt6l. Az ukr6n
pravoszldvok bfineit az igazhitfr oroszok szem6ben csak tovdbb szaporitotta,
hogy a lengyelekkel val6 hosszri egyiitt€lds 6s szomszdds6g ok6n, azokkal
igen szoros kultur6lis szimbi6zisban voltak. Ttirvdnyszerfi teh6t, hogy
Oroszorsz6gba is elkeriiltek Kijevb6l a lengyel katolikus hatrdsok.

AZ,,OROSZ BAROKK'
1664 jelent6s d6tum ebb6l a szempontb6l, ugyanis ekkor kiiltdz<itt Moszk-
vdba a belorusz teriiletr6l szdrmazl szerzetes-tandr, szimeon polockij, aki a
Kreml kdzeldben megnyitotta latin iskol6jrdt a Titkos Ugyek Hivatal6nak
dolgoz6i sz6mdra. Befoly6s6t m6gis els6sorban annak kijszdnhette, hogy a
q6r is rdbizta gyermekei oktat6s6t. A kds6bbi c6r, Fjodor 6s a r6gensn6,
zs6fia neki kiiszijnheti latintudds6t 6s a korabeli viszonyokhoz k6pest, kii-
Itind,sen egy n6 szdrr{na, szdles ktirfi mfiveltsdg6t. A cdrevics folydkonyan
besz6lt lengyeliil - 6s verselni is tudott. Polockij ugyanis az eur6pai kulirira
elktitelezett hfvekdnt igyekezett a szillabikus kcilt6szetet meghonositani az
orosz irodalomban. Minden alkalmat megragadott, hogy hfveket toborozzon
mriv6szetdnek. Eskiiv6k 6s temetdsek, de m6g a lakomidk is elegend6 iirii-
gyet szolg6ltattak sz6mdra, hogy versbe 6ntse l6leknemesft6 gondolatait.
udvari po6tak6nt mintegy ijtvenezer verssonal szolgdlta meg fbel6 vetett
bizalmat.

Ktilt6szet6nek mint6j6ul a lengyel irodalom szolg6lt, amelynek uralkod6
stflusir6nyzata e korban a barokk volt. Az eur6pai mfiv6szet e nagy korsza-
kdnak szele nemcsak a ktiltdszetet, de mds mfv6szeti dgakat is megiegyintett
oroszorszdgban. Az dpftdszetben pl. a r7. szdzad utols6 negyeddt ,Jnoszk-
vai" vagy ,,Nariskin"-barokknak nevezik. Alekszej c6r m6sodik hazass6g6-
b6l val6 rokons6ga, a Nariskinok kiilcstinzik a nevet a k6z6pkori szakn4lis
6pft6mfiv6szeten trilmutat6 rij 6pit6szetnek. Az 1630 ut6ni f6l 6vsz6zad a
felfokozott 6pft6kedv id6szaka oroszorsz6gban. Egy ideig Nyikon p6tri6rka
igyekezett j6 p€lddval eltiljdrni a s6tortet6s 6pftkez6st elvet6 6s az dlkupol6s
templomok szentsdg6t val6ra vdlt6 templomlpitkez€s6vel, de a kanonikus
el6fr6sokat az orosz 6p(t6mesterek 6lland6an felnigtak. Ennek kovetkezt6-
!e1 megszrint a hagyomiinyos keresztkupol6s 6pft6szet, az ot kupola iires
dekordci6v6 min6siilt 6t, a gazdag templombels6t a homlokzat sz6nyegsze-
nien beborft6 dfszftdse vdltotta fel. A Nariskinok €pitlszete m6g egy tovauui
l6p6st jelentett ezen az fton, amennyiben a kompozfci6 letisztultidgi{nak, a
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A Pokrov-templom (Moszkva, Fili)

szerkezet szimmetri6j 6nak, a geometri6nak egyetemes barokk elvei is 6rv6-
nyestilnek a kor6bbi aszimmetrikus, 6pft6szeti tervet n6lki.iliiz6 gyakorlat
helyett - an6lkiil azonban, hogy b6rki tjsszet6veszthetn6 az illtaluk emeltetett
templomokat, mondjuk, a barokk R6ma b6rmely 6piilet6vel.

A barokk hat6s eredm6nyekdnt szokSs 6rt6kelni a szinhflzmfivdszet meg-
honosod6s6t is Moszkv6ban. 6s val6ban, az instrumentdlis zene, a tilnc a
szfnpadon, az els6sorban tdrtdneti tematika lletszerfr megjelenft6se a mfiv6-
szi 6brdzol6s radik6lisan rij eszkdzeit testesitette meg a sematikus 6s didak-
tikus 6vkiinyvi vagy hagiografikus elbeszdl6sekhez k6pest. Az 9lm1ny
annyira katartikus volt, hogy pl. Alekszej Mihajlovics a mintegy tiz 6tdn 6t
tart6 els6 el6ad6st sziinet n6lktil iilte vdgig. A n6met vezet6sfi szinhdz l6te
azonban tfls6gosan is a ci{r szem6ly6hez kot6dtitt, 6s 1676-ban bekijvetke-
zett hallJa utdn az el6ad6sokat besziintett6k. A f6k6ppen bibliai sztizsdket
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feldolgoz6 moszkvai cdrszinhdz ily m6don egy gyorsan kihfil6 fell6ngol6s
maradt - nagyj6b6l Molibre hal6l6nak 6v6ben.

Az eur6pai barokk hatdsdt, az emlitett pdld6k is ezt bizonyftjrik, hiba
lenne eltrilozni a szdaadv€g orosz udvari kultfr6j6ban. Szrik ktirben 6s ke-
retek kiizijtt mozg6 6tmeneti sikereit 6ppen a barokk kdzdpkorba fordul6, de
a reneszdnsz tematik6kat is meg6rz6 kett6ss6ge biztosftotta az orosz befo-
gadd kdzegben. Azzal a nagyon fontos saj6toss6ggal, hogy itt a ktiz6pkori
elemek dominancidja 6rv6nyesiilt. Ett6l v6lt adaptdci6ra alkalmassd, s ez6rt
nem vifltoztathatta meg a pravoszldv-nemzeti kultrira jelleg6t. Egyfajta kul-
tur6lis djjdsziiletds igdret€t hordozta mag6ban, de nem jdtszhatta el az elma-
radt reneszdnsz p6tl6sdnak szerep6t, amint ezt ndhdny jelent6s kutat6 6llitia.

Vdgs6 soron az ikonfest6szet fejl6ddse is ezt p1ldazza. A nyikoni refor-
mok a kanonikus festdszet ter6n is jelent6s vdltoz6sokat hoztak. Avvakum6k
mereven ragaszkodtak ahhoz, hogy a r6gi ikonok szentek 6s s6rthetetlenek
s ilyk6ppen megvilltoztathatatlanok. Az egyfajta mfiv6szeti ktizpont 6s iskola
funkci6j6t bettilt6 moszkvai Oruzsejnaja Palata (Fegyvert6r) mfihelyeiben
koncentr6l6d6 ikonfest6k azonban eltdrtek a ftgi s6mrdkt6l. A ciiri fest6,
Szimeon Usakov vezet6s6vel mfikdd6 ij iranyzat kdpvisel6i a sz6ps6g 6let-
szerff 6brdzol6sdt tekintik elsdrendri feladatuknak, s tdrekszenek arra, hogy
portr6ik hasonlftsanak a megfestett alakokhoz. Kdts6gkfviil megrijftottdk az
ikonfestdszet technik6j6t, 6s ebben jirlszt az 6szak-eur6pai festdszetre ha-
gyatkoztak. (Erdekes pelddul, hogy-az dpiileteket nyugati nyomatokr6l m6-
solj6k.) Mriv6szettik m6gis a r€gi ikonogrdfiai rendszeren beliil maradt, 6s
tov6bbra is ktizdpkori, posztbizdnci jellegfi .

Bdrmely kultur6lis teriiletet is n6ztink teh6t, k6tsdgteleniil ana a kdvet-
keztetdsre jutunk, hogy a 17. szdzad m6sodik feldben a hagyom6nyos pra-
voszl6v kultdra zdrt rcndszere szfiknek 6s fojtogat6nak bizonyul, dogm6it
mindeniitt kikezdik, de a l6nyege s6rtetlen marad. M6g ez is sok azonban a
hivatalos egyhiznak,6s ism6t t6mad6sba lendtil a k6rhozatos idegen hatdsok
ellen. Ene a szdmdra kedvez6 politikai v6ltoz6sok adtak alkalmat. Alekszej
cdr hal[la utdn legid6sebb fia, a tizenndgy 6ves, gyenge eg6szs6gfi Fjodor
Alelcszejevics keriilt a tr6nra. Alig ttibb mint f6l 6vtizedes uralkod6sa a len-
gyel szellemi befoly6s 6s Szimeon Polockij tekintdly6nek csricspontja. Ekkor
mdt Joakim - egy rendkfviil ambici6zus, 6m meglehetdsen iskol4zatlan szer-
zetes - minden oroszok piltriilrkilja, aki a nikoni6nus reformok elkritelezett
hfve. J6 taktikai 6rz6kkel azonban ezekben az 6vekben nem konfront6l6dik
a c6r kedvenc6vel, 6s energi6it a bels6 szervezeti kdrd6sek megoldds6ra
forditja.

Fjodor cdr hamar bekdvetkezett, de nem vdratlan hal6l6t kdvet6en Joakim
a szellemi rendteremt6s ter6n is hat6rozott l6p6sre szdnta el magdt. A f6pr6-
b6ra m6g Fjodor 6let6ben, 1681-ben sor keriilt, amikor, a pravoszl6v-orosz
kultrirktirben szokatlan m6don, el6gettette a szakaddrok m6g dletben l6v6
vezdralakjait, kdzttik Avvakum protop6p6t. Ekkor m6r nem 6lt sem a .Ed-
rcig" iskola, sem a,,latin" mfiveltsdg egym6ssal vitdz6 k6t vez6ralakja, Szla-
venyickij 6s Polockij sem. A helyiikbe l6p6 ut6dok azonban tov6bb folytat-
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Avvakum
meg6getdse

tdk a teol6giai szinezetfi liturgiai vit6t, amelyben ezrittal a p6tri6rka nyfltan
Polockij kiivet6je 6s tanftvdnya, Szilveszter Medvegyev ellen fordult. El6szdr
is megakadflyozta, hogy az 6 tervei alapj6n szi.iless6k meg az els6 orosz
fels6oktatdsi intlzmlny, a Gdrdg-szldv-latin Akaddmia, amely egy6bk6nt
eredetileg legal6bb annyira inkvizici6s cenzrirahivatal lett volna, mint iskola.
Eg6szen addig halogatta a dtint6st, amfg a jeruzs6lemi pdtifirka nem kiildiitt
Moszkv6ba k6t tud6s giir<igdt, a Lihuda testv6reket, akikre 1687-ben v6giil
rdbizt6k az fj ,,Akaddmia" vezet6s6t 6s oktat6i feladatait. A Lihuddkkal
meger6siid6tt moszkvai ,,grekom6nok" az 1680-as 6vekben 6ddz pol6m\6t
folytatnak a ,,latinimiid6" Szilveszter Medvegyevvel 6s hfveivel, 6s p6tri6r-
kai 6ldrissal fokozatosan ftil6nybe keriilnek. Sikeriil elmozditaniuk Medve-
gyevet a Ktinyvnyomtat6 Udvar f6revizori tiszts6g6b6l . Ezzel kezdetdt veszi
a kijevi minta alapj6n nyomtatott ktinyvek revizi6ja, amelynek mintegy zdr6
akkordja a latin befoly6solts6ggal megv6dolt kijevi tud6sok nyugdijazdsa
vagy iinkdntes tdvoz6sa. Erre egy6bkdnt mdr a nyugati kultrira ir6nt affini-
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tdst, az idegen vall6sok ir6nt pedig ritka toleranci6t mutat6 Zs6fia r6genss6-
g6t kdvet6en keriil sor. (Az 1680-as dvekben nemcsak a hugenottdkat, de a
jezsuitdkat is megtfirt6k Moszkv6ban.) Az orosz mfivelts6gre csap6st m6r6
hivatalos pravoszl6via ellentdmad6s6ra 6s Szilveszter Medvegyev lefejez€-
s6re egy6bk6nt L Pdter iin6ll6 uralkod6sdnak a kezdet6n keriil sor.

UNNEp- r4s uErrOzNepor
A Nyugattal folytatott 6ddz egyhdzi kiizdelem ellen6re a hdtkiiznapi dletben
dszrevehet6en drvdnyesiilt az idegen hat6s. Ez is leszdkiilt azonban a moszk-
vai udvarra s annak n6h6ny europ6er szem6lyis6gdre. A meghat6roz6 mili6
tov6bbra is kdz6pkorias. Kiiliiniisen Alekszej Mihajlovics idejdre igaz ez,
akinek buzg6 valldsoss6ga r6nyomta bdlyeg6t az udvari elit mindennapjaira.
A napi tiibbsziiri sok6rds 6jtatoskod6s egyhangf sdgdba csak az iinnep6lyes
kivonul6sok, kdrmenetek hoztak n6mi vdltozatoss6got, no meg a solym6szat,
amely az istenf6l6 c6r egyetlen passzi6j6nak szdmftott. Amig az udvari k6-
rtjk 6let6t l6nyeg6ben a pravoszl6v szertartdsrend hat6rozta meg, addig az
alattval6 csal6di €Iet6t a m6g a 16. szdzad kiizepdn szigoni egyhflzi szelle-
misdgben fogant Domosztroj (H6zirend). Ez apr6l6kosan szabdlyozza a csa-
l6dtagok feladatait, egym6shoz val6 hierarchikus viszonydt, a t6rsas 6rintke-
z€s 6s viselkedds szabdlyait. Kiiliiniis hangsflyt fektet a csal6df6 megfelleb-
bezhetetlen tekintdly6re 6s hatalm6ra a csal6don beliil, amely legink6bb a
m6rt6kkel 6s szenvteleni.il kiszaband6 testi fenyft6sek garanci6jrdra 6piil.

A H6zirend 6ltal felvazolt ide6lis viselkedds 6s 6letforma els6sorban a
v6rosi lakoss6g ktivetend6 mintdj6nak kdsziilt. A ndpessdg trilnyom6 tiibb-
s6g6t kitevd falusi ndp szok6sait mdg a 17. szdzadban sem tudta ennyire
m6lyen iltjdmi a pravoszldv eszmeis6g. A parasztnak nem volt ideje 6rdkat
a templomban ttilteni, helyette ugyanis dolgozott. Mdgpedig nem keveset.
Ny6rid6ben 4 6rakor kelt, s kb. l0 6r6ig egyfolyt6ban munk6lkodott. Ekkor
jdtt az ebdd, majd ddli tizenkett6t6l m6g egy-k6t 6rai munka, majd pihen6s
d6lut6n n6gyig. Ezuttn kdvetkezett a d6lut6ni ,,mliszak", amely este 10 ut6n
6rt veget. T6len a temp6 lelassult, hiszen a nap lerovidtilt, a napi k6tszeri
meleg 6tel - az eb6d 6s a vacsora - elfogyaszt6sdnak ideje is arrdbb tol6dott
d6lel6tt 11, illetve esti 8 6r6ra.

A megfeszftett munka, a hosszri, kem6ny t6l m6r 0nmag6ban is aszkdzisre
k6nyszerftette az orosz parasztot. Ehhez jtittek m6g a vall6s 6ltal el6frt bdj-
ttik, amelyek egy6bk6nt dsszerfien a legfns6gesebb tavaszi 6s tdli id6szakra
estek. A hrisv6t el6tti nagybdjt pl. h6t h6tig tartott, a kar6csonyi pedig m6sf6l
h6napig. ,,Norm6lisan" hetente csak k6t napot kellett btijttilni, bfu a,buzg6
hfveknek a szerddn 6s p6nteken kfviil a h6tf6i nap is el6 volt irva. Erthet6
ezek utdn, ha a hfvek nehezen bttjtdltdk ki az tinnepeket vagy a nagy munkrik
v6gdt, s ez€rt ilyen alkalmakkor nem a valldsi el6frdsok szerint 6hajtottak
vigadni. Ny6ri id6szakban az iinnepeken a r6teket vagy ligeteket ellepte a
n6p, 6s vad tdnccal, 6nekl6ssel, kiirt6nccal mulatott. T6len a betlehemes jdt6k
6s a maszlenyica (hrt,shagy6) volt a legkedveltebb. A betlehemes j6t6k saj6tos
6larcos mulats6g volt, amelyben a leg6nyek ijeszt6 maszkokat dltdttek, vas-
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Eskiivd a 17. szilzadban

kos durvasdgokat kiivettek el, majd 6nekeltek, tdncoltak, ettek 6s ittak. A hds-
hagy6t palacsintaevdssel, nagy lakom6val 6s trojk6z6ssal iinnepelt6k. A vad
sz6guldozds 6s kurjongatds a 10-12 szemdlyes sz6nokon egdsz h6ten 6t folyt,
gyakorta a 13 m6tert is el6r6 h6halmokr6l val6 nyakttir6 sikank6z6ssal kieg6-
sziilve. A kicsapongds aztAn ahdt v9gdre a teljes apdtiaba fordult: az oroszok
sfrva bric sri ztatt{k iinnepiiket.

T6len a sikank6, ny6ron meg a libik6ka szdmftott a legkedveltebb sz6ra-
koz6snak. Az egyhaz egy6bk6nt ahintdzdst ugyanrigy igyekezett tiltani, mint
a n6pi sz6rakozds egy6b kedvelt v6lfajait. Id6r6l id6re iisszetiirett6k 6s el6-
gettdk a kom6di6sok hangszereit: a guszlit, dombrdt, dud6t, balalajk6t, tiilkdt
6s tilink6t. Mindhi6ba. De iildiizt6k az ugyancsak n6pszerfi tikdlcsat6kat,
amelyek gyflztese az aleg1ny lett, aki a legtovdbb 6llta az iit6seket. M6skor
meg csatiirli4ncok iitkiiztek meg egymdssal. Igy mulatott az orosz n6p. Po-
gdny m6dra, megfirizve 6si szokdsait 6s hagyom6nyait, amelyek egy ,,de-
mokratikusabb" 6s,,ktizossdgibb" korban fogantak.

Kiiliindsen a 17. szflzad mdsodik feldben mfu el6g sok nyugati utaz6
megfordult Oroszorsz6gban. A nyugati civ rlizdci6 fens6bbrendfi s6g6nek tu-
dat6ban nyilatkoztak a hosszri ruh6jf 6s szak6llf, ig6nytelen h6zakban 6s
sivi4r szobdkban lak6 f6rfiakr6l, a tem6rdek pirosft6t haszn5l6, fekete fogri
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n6kr6l, az iskolilzatlan papokr6l, a csalfa keresked6kr6l, a komrpt hivatal-
nokokr6l, a hajlott gerincd boj6rokr6l 6s a despota cdn6l MEg az Oroszor-
sz6gban sos_em jdrt nagy John Miltonnak is volt vdlemdnye dz oroszokr6l,
emfgyen: ,,Ok tudatlanok... a legnagyobb fecseg6k, hazugok, hfzelked6k 6s
k6pmutat6k, kiiltjn<isen szeretik a durva 6telt 6s a bfiztis halat, az italuk
valamivel jobb..." A magyar Zaldnkemdnyi Kakas Istvdn pedig az€rt tartia
6ket ,,dllatias, durva, mfiveletlen" embereknek, mert ,,tfny€r 6s k6s n6lkiil
esznek, az 6telt puszta kdzzel fogj6k meg". Az ilyen lekicsinyld, 6m naiv
ft6letekn6l term6szetesen j6val megalapozottabbak is megfogalmaz6dtak,
mint pl. az ugyancsak angol Fletcherd, aki a korl6tlan egyeduralomb6l ve-
zeti le a saj6toss6gokat.

Nyugati m6rc6vel mdrve egy6bkdnt ez val6ban mfiveletlen 6s elmara-
dott orsz6g volt. A 17. szdzad ktizep6ig azonban, oly sok vdres korszakot
6tv6szelve, az egyszerfi n1p a Nyugaton m6r ismeretlen szabads6gban,
harm6ni6ban, viszonylagos j6l6tben 6s nyugalomban 6lt. A szilzad ktizepi
politikai 6s egyhdzl reformok ett6l a relatfv szabadsdgt6l 6s bels6 b6k6t6l
igyekeztek 6t megszabadftani - an6lktil hogy kultur6lis szintj6t emelni
szdnddkoztak volna.

I. PETER HOZOMANYA
A kocka teh6t a tiirtdnelmi ktiztudatba Oroszorsz6g ,,eur6paiz6l6jak6nt" be-
vonult L Pdter uralkoddsa el6tt ,,el volt vetve". Atyja 6s r6szint testvdrei m6r
kor6bban hozz6l6ttak Oroszorsz6g lassri, t6tova, 6vatos 6tform5l6s5hoz.
N6zziik, mire jutottak a ,,rdvid" 17. szdzad v6g6re!

A sz6 fizikai drtelmdben P6ter kdts6gteleniil egy birodalmat kapott tiriikiil
- j6val hatalmasabbat, mint a ,,zavaros id6szak" el6tti Oroszorszdg.Ideke-

Temet6s a 17. szdzadban
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rtilt a bal parti Ukrajna Kijevvel, ,,minden orosz vdrosok anyjdval" 6s Za-
porozsje is, miktjzben az orosz telepesek a fegyverek nyom6n egyre m6lyeb-
ben hatoltak be a d6li, ddlnyugati iitkijz6z6ndba. Hasonl6 intenzit6ssal folyt
a keleti ir6nyri kolonizdci6. M6g IV. Ivdn uralkoddsiinak v6g6n vette be egy
mer6sz akci6val a Szib6riai Kdnsrdg kiizpontjdt Jermak kozdk atamin - az
uralkod6 tudta ndlkiil. Szibdria megh6dftdsa igazi lendiiletet majd - imm6r
dllami 6sztdnz6sre - a 17. szdzadban vesz. A szazad elejdn az lrtis 6s az Ob
medenc6j6ben megjelennek az orosz telepiil6sek, hogy a 20-as 6vekben el6rj6k
a Jenyiszejt, majd a 40-es 6vekben a lindn is trilra keriiljenek. A ktivetkez6
kdt 6vtizedben a Bajlall6s az Amur birtokbav6tele folyik - ahol az ismeretlen
tdvolb6l el6kertil6 kfnaiak megdlljt parancsolnak a tov6bbi el6renyomul6s-
nak. A szdzad v6gdn aztdn mdr Kamcsatkdn vannak az oroszok.

Egy, az eur6pai Oroszorsz6gndl j6val nagyobb kiterjeddsfi hdtorszdggal
gazdagodik tehdt fokozatosan a moszkvai 6llam, l6nyeg6ben egy gyarmattal,
amely ttirt6nelmi tdvlatban hatalmasan megntiveli a birodalom potencidljdt.
A birodalomdt, amely mdr az el6z6 szilzad kdzepdn aKazanyi 6s Asztraha-
nyi Kdnsdg h6doltat6sdval megindult a soknemzetisdgfiv6 v6l6s ritj6n, de
amely ekkor lesz igaz6n az egym6st6l elter6, egymds szdmdra tdvoli 6s ide-
gen etnikumok 6s kultrir6k gyfijt6hely6v6. Oroszorsz6g val6j6ban ekkor vd-
lik 6zsiai hatalomm6 s k6ts6gteleniil egy modernebb civilizdci6 vfvm6nyai-
nak kiizvetft6j6vd ebben az irdnyban. Az elsdsorban vaddsz6,hal6sz6, gyfij-
tciget6 tdrzseket 6s n6pcsoportokat viszonylag laza fiigg6sbe vonja, kiil6n-
6lldsukat tiszteletben tartja, 6s a helyi vezet6 r6tegeket a maga oldal6ra dl-
lftja, amivel egy l6nyeg6ben b6k6s annexi6t val6sft meg.

A birodalom teriilete megtdbbsztirdz6ddtt - a lakossdgfu6l ugyanez percze
nem mondhat6 el. szdmdt illetden m6g dvatos becsldsbe is alig bocs6tkozha-
tunk. (Jellemz6 a tiirt6ndszek bizonytalansilgfua, hogy pl. az angol Massie kb.
8 milli6ra, egy orosz k6zik0nyv pedig kb. 16 milli6ra teszi a lakosok szilmdt
a szdnad v6g6n.) Egy k6sdbbi, I722-es <isszefr6s azonban j6val 10 milli6t
meghalad6 n6pess6get val6sz(nrisit. Az 1678-as ad6tisszefrds tisszesen 888
ezer ad6z6 udvart regisztrill, ami a kdvetkezdkdppen oszlik meg:

5zo19616 nemesek parasztudvarai 507 000 57,0Vo
Egyhdzi parasztudvarok 118 000 I3,3Vo
Poszddi 6s fekete ad6z6 udvarok 92 000 L0,4Vo
Bojrirok parasztudvarai 88 000 10,07o
Udvari (c6ri) parasztudvarok 83 000 9,3Vo

A fenti szdmokb6l j6l l6that6, hogy a t6rsadalom szerkezete jelent6sen
dtalakult az el6z6 sz{nadhoz k6pest. Kiildntisen figyelemre m1lt6 az dllami
6s egyh6zi birtokok ardnydnak csijkken6se 6s ezzelpi4rhuzamosan a szolgdl6
nemesi birtokok trilsrilyba keriildse. A szinad tdrtdndseinek ldnyege 6rhet6
tetten e tdblflzatban A 16. szdzad m6g sok tekintetben archaikus, kora feu-
d6lis jellegfi tdrsadalma iltadta hely6t egy feudalizaltabb struktdr6nak, ami
mag6val hozta ugyanakkor mind a fdldesdri, mind pedig a neki aldvetett
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Zs6fia r6gensn6 (Repin festm6nye)

r6tegek zdrt osztdlyokkd form6l6d6s6t. E szdzad m6sr6szt az el6z6 t6rsada-
lomfejl6d6sben ismeretlen m6retfi bojdri birtokkoncentr6ldd6s kora is (Mo-
rozov pl. egymaga 9000 udvarral rendelkezik), 6m e kor mdgis a boj6rs6g
mint tin6ll6 r6teg kimril6sdnak az iddszaka. Az opricsnyina, majd a zavaros
id6k viharai m6r alaposan megtdpiuztdk az 6si bojr{rcsal6dokat, 6s az els6
Romanov maga is igyekezett dj, kev6sbd el6kel6 emberekkel kdriilvenni
magdt. Sikerrel, mert 1668-ra mdr a boj6rduma 62 tagSdb6l csak 28 a r€gi
famflidk lesz6trmazottja. Az 6j hatalmassdgokb6l termdszetesen kialakult az
rij elit, de ez mdr nem a szdrmazds, hanem a c6ri kegy alapjdn kapta beso-
rol6s6t. Ugyan az idegen tisztek el6tdrbe keri,ildse 6s a korszeni katonai
vezdnylet igdnye kdvetelte ki, de m6gis e t6rsadalmi folyamat logikus poli-
tlkailezdrdsa a mesztnyicsesztvo eltiirl6se 1682-ben. A r6gi besorol6si kiiny-
vek iinnep6lyes el6get6se val6jdban egy tdrt6nelmi kor vdg6re tesz pontot.
A r6gi-fj arisztokr6cia egy6bk6nt kiizvetleniil ezt megel6z6en tett mdg egy
elkeseredett kfs6rletet rflgi pozici6ja rtjj66lesztds6re. A kor6bbi r6szfejede-
lems6gekre eml6keztet6 iirtjkletes helytart6sdgokra kfv6ntdk az orsz6got
osztani, 6m Fjodor korai haldla miatt mindez csak terv maradt.

A hadseregben a ktilfijldiek, a bojdrdumdban a szolg6l6 nemesek, a pri-
kazokban a m6g alacsonyabb rangti hivatalnokok hdttdrbe szorftj6k az 6si
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nemzetsdgek lesz6rmazottait. A boj6rduma mint intdzm6ny maga is k6nyte-
len a zemszkij szoborokkal konkur6lni, hogy a vdg6n mindk6t, a c6ri hatal-
mat elvben legal6bbis korl6toz6 testiilet eljelent€ktelenedjen a szdzad ktizepi
t6rsadalmi kaiaklizm6kb6l diadalmasan kikerul6 autokraiikus uralkod6i hi-
talom 6rny6k6ban, mely hatalom nem jelentdktelen eredm6nyeket 6r el az
iit6k6pes hadsereg, az azt finanszfroz6 gazdasdgpolitika, illetve ez ut6bbit
mfiktidtet6 hivatalszervezet kialakftdsa terdn. Az addig ismert mint6k 6s k6-
vetett gyakorlata alapjdn j6szerivel a maximumot hozta ki a moszkvai kor-
mdnyzat a tradfci6k meghatdrozta lehet6s6geib6l. Mondhatn6nk: kidpitette a
kdzpontosftott rfllamot, ha e fogalmat nem a rendi alapokon nyugv6 dllam-
fejl6d6sre hasznfllnd atdrtdnetirds. Nagy a hasonl6sdg id6ben is 6s az intdz-
m6nyeket tekintve is a nyugatabbra ismert abszolutizmusokkal. Azok alapjilt
azonban a ,,harmadik rend" t6rnyer6se biztosftotta. Oroszorszilgban pedig -
annak ellen6re, hogy ekkor mdr 226 viirost lajtsromoznak - a polg6rs6g
semmivel sem emelkedett nagyobb jelent6sdgre a 16. szdzadhoz k6pest. Az
abszolutizmus eszmerendszer6t, szervezet6t6s mrikddtet6si technikditterm6-
szetesen egyszerfien import6lni is lehet, 6m e vonatkoz6sban m6g csak az
els6 l6pdseket tette meg a moszkvai 6llam. Alekszej Mihajlovics uralm6nak
6ppen az a meghatdroz6 jellegzetessdge, hogy organikusan kdvetkezik a
megel6z6 orosz fejl6d6sb6l.

E korldtlan hatalom azonban egy pillanat alatt anarchi6v6 tudott villtozni,
amint Fjodor Alekszejevics ut6d n6lkiil meghalt. Acfirrdkiki6ltott P6ternek
napokig egy stit6t szob6ban kellett megbdjnia, v6gig kellett n€znie, amint a
zsoldjukat kiivetel6 sztrelecek legkiizelebbi hfveit 6s rokonait lemdsz6roljdk,
hogy a t6bbhetes sztrelecuralom v6gdn arra k6nyszeriiljdn, hogy a cdri cimet
megossza gyengeelm6jri, fdlvak f6ltestv6r6vel, Ivdnnal, s hogy a t6nyleges
hatalmat iltadja n6vdr6nek, zslfianak. Tiz6ves ekkor P6ter. Bizonyosan nem-
csak az ideges r6ng6sokat az arcdn hozta ekkor ritraval6ul a pogrom dflta
Kremlb6l.
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5. FEJEZET

A fclvilagosltas sza zada

Az amerikai Fiiggetlensdgi Nyilatkozat 6s a Bastille leromboldsa. K6t olyan
esem6ny, amelyhez foghat6t alig tal6l a modern kor embere, amiddn iden-
tit6s6t keresi el6ttirt6net6ben. Szfvesen megyi.ink id6ig vissza, btiszkesdgtink
tdrgya e szinad. Es egyetemes lelkiismeret-furdaldsunk6 is, hiszen a ,,Sza-
bads6g, Egyenl6s6g, Testv6ris6g" jelszavdndl mdig nem tal6ltak ki nemeseb-
bet 6s megval6sfthatatlanabbat.

Maguk az esem6nyek tdrt6nhettek volna pdr 1vtizeddel k6s6bb is, s az
tdn m6g ,,logikusabb" is lett volna, hiszen az rij Eur6pa a kdvetkezf szdzad
term6ke: az ipan 6s mezdgazdas6gi forradalom ekkorra gyfri maga al6 a
r6gi termel6si 6s uralmi rendet. Ebben az 6rtelemben a 18. szdzad,,csupdn"
el6iskol6ja a kapitalizmus vildgmdretf diadaldnak. Csak a szellem nem ma-
radt a feud6lis vil6grendszer zdrt palackj6ban. Agazdasdg szfv6s forradalm6t
megelflzte a felvil6gosod6s robban6sa.

Voltaire 6s Rousseau, Diderot 6s D'Alambert, Condorcet 6s Holbach,
Kant 6s Laplace, Adam Smith 6s Cesare Beccaria, Mozart 6s Haydn. A m6sik
oldalon meg a felvildgosult szerepben tetszelg6 despotdk. A porosz Frigye-
sek, Habsburg Mdna Terdzia 6s fia, J6zsef meg egy ndmet hercegn6 orosz
koron6val: Katalin. Ut6bbiak jutottak Eur6pa keleti fel6nek. Amit6l a Nyu-
gat sem lehetett boldogabb: a kev6ss6 felvildgosult,6m ann6l abszolutiszti-
kusabb berendezked6sf porosz 6s orosz 6llam rij, nagyhatalmi st6tusa a geo-
politik6ban is radikdlis v6ltozdsokat hozott, 6s m6g katasztrof6lisabbakat k6-
szitett el6.
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r. PETER: A RADIKALIS KONZERVATOR

Hdborfk
saorrArEror

P6ter uralkod6s6nak kezdetdt meglehet6sen neh€z d6tumhoz kiitni. Ldttuk,
amint 1682-ben cdrrd korondzt6k, majd mdsoduralkod6vd fokozt6k le. Ett6l
kezdve h6t 6vig l6nyeg6ben szdmfrzetlsben 6lt anyj6val a Moszkv6t6l nem
messze fekv6 Preobrazsenszkoje faluban. A k6t kiskoni c6r helyett ekkor
gyakorlatilag Zs6fta uralkodott - egy6bk6nt rdtermetten. A legitimdci6 hi6-
nya ugyan dlland6sftotta az 6tmenetis6g 6rzdsdt, kiilonosen a P6ter nagyko-
rfv6 vdldsa el6tti id6ben meglehet6s idegess6get okozott a Kremlben, de a
r6gensn6 m6gis felhfvta magdra a figyelmet n6h6ny felvil6gosult int6zked6s6-
vel. (O tijrtiltette pl. el az 6lve eltemetdst mint a haldlbiintet6s egy v6lfaj6t.)
Tette ezt feltehet6en kegyence, Golicin herceg befoly6s6ra, aki Moszkva
els6 szdmri europ6er szem6lyisdge volt - hogy m6st ne mondjunk, feljegyez-
tdk r6la, hogy fel akarta szabadftani a jobb6gyokat a szem6lyi fiigg6s6g al6l.

Ez persze csak jdmbor 6haj maradt, anndl nagyobb sikert 6rt el a Kdveti
Prlkdz f6nirkek6nt, amikor 1686-ban 6rtjkb6k6t kitttttt Sobieski lengyel ki-
r6llyal, aki a Szent Liga 6l6n a ttiriikkel val6 leszdmol6sra k6sztilddtjtt. E
b6k6vel a Lengyel-Litv6n Kir6lysdg elismerte az oroszok el6z6 teri.iletfog-
lal6sait, bele6rtve Kijev birtokl6s6t, amit eredetileg csak k6t 6vre engedtek
6t az oroszoknak. Cser6be Moszkv6nak v6llalnia kellett a Krfm elleni h6bo-
rrit, hogy lekijss6k a ttjrijkiik er6it. Ezt Oroszorsz6g k6t hadj6rat indft6s6val
(1687-ben 6s 1689-ben) teljesftette is, amivel hozzfljdrult a tiirdkellenes koa-
lici6 gy6zelmdhez. M6s k6rd6s, hogy mindez meglehet6sen nagy 6ldozatok-
kal jdrt: a sztyeppen dtvonul6 orosz sereg rigy szenvedett 6ri6si vesztesdge-
ket, hogy el se jutott a krfmi f6sereggel val6 megiitkiizdsig.

A kudarcot vallott hadvez6r [nnep6lyes fogadtat6sa sem tudta az igazs6-
got elleplezm, de j6 alkalom volt a feln6ttkorba l6pett P6ternek, hogy
rosszall6s6t fejezze ki a kormanyz6n6nek. Ett6l kezdve az esemdnyek gyor-
san peregtek, mfg v6giil - m6ig nem pontosan tisztflzott ktiriilm6nyek ktiztjtt
- a t6rsuralkod6 elt6volftotta n6v6r6t a hatalomb6l, Golicinnel egyiitt. Mond-
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hatni4nk, innen dat6lhat6 iindll6 uralkodds6nak kezdete, de ez sem lenne
igaz, ugyanis 1689-ben val6j6ban nem tdrtdnt m6s, mint hogy az egyik 16-
gensn6t felv6ltotta egy m6sik, P6ter anyja, Natalja, amivel termdszetesen
v6get 6rt Alekszej elsd feles6ge csalddjdnak, a Miloszlavszkijoknak az ural-
ma, 6s 6tkeriilt a cdranya rokonsdgdhoz, a Nariskinokhoz. Maga a cdr azon-
ban nem sok hajland6s6got mutatott az 6llam iigyeivel val6 foglalkozdsra.
Semmi 6rdemleges nem is tdrtdnt ezekben az 6vekben. (Hacsak a bigott
ortodoxia rijabb heves ellentdmad6s6t nem elevenitjiik fel, ami bizony
vis szal6pds v olt Zs6fra kormdnyz6s 6hoz k6pest. )

A kor6n h6zass6gba kdnyszeritett 6s 18 dvesen az apaszercpet lanyha
lelkeseddssel v6llal6 ifjri uralkod6 senki 6ltal nem korldtozott csapong6sai-
nak 6s kicsapong6sainak 6vei ezek. Mintha semmi nem ttirt6nt volna, rigy
folytatja P6ter kordbbi gyerekes j6t€kait, ruccan ki szeret6jdhez, egy bizo-
nyos Anna Mons nevfr htilgyhiiz a Preobrazsenszkojdhoz ktizeli n6met vi{-
rosr6szbe, 6s fraterniz6l annak lak6ival. Az oktalan jAtdkb6l azonban hama-
rosan komoly dolog lesz - mert a homo ludens egyben homo autokrator.
E tdrt6n6sek ennek ellen6re sem ndlktiliizik a j6 adag ttirtdnelmi pikant6ri6t.

Nem kiz6rt, hogy Pdter az€rt 6lte fiil n6v6re uralm6t, mert egy jtivend6
c6rhoz m6ltatlan, 6riiltnek tetszf foglalatoss6gai miatt nem vett6k el6g ko-
molyan, m6g tiriiltek is annak, hogy nem 6rdeklik a Kreml dolgai. Ann6l
ink6bb a h6bonisdi. Apja egykori solymdszaib6l6s a ktirnydkbeli falusi gye-
rekekb6l, j6tsz6pajt6saib6l k6t tdbb sz6z f6s csapatot szervezett, 6s a Jauza
foly6n egy jdt€k v6rat emeltetett, amelyethol az egyik, hol a mdsik ,,ezred"
rohamozott meg. M6skor meg a nyflt mez6n csaptak 6ssze, 6s szinte 6szre-
vdtlentil kitanultdk a katonamesters6get. A rivaliz6l6 egysdgekbdl pedig ki-
alakult a Szemjonovszkojei- 6s a PreobraTsenszkojei-ezred, P6ter k6s6bbi
hadsereg6nek kdt legmegbizhat6bb gfirdaezrede. Ugyanilyen passzi6nak in-
dult a haj6kazds is, ami ann6l figyelemre m6lt6bb, mivel a gyerek c6r ere-
detileg vfziszonyban szenvedett. Mdgis vitorl6st dpfttetett mag6nak aJauzin,
majd a perejaszlavli tavon man6verezett, vdgiil pedig Arhangelszkndl a ten-
gerre mer6szkedett rijonnan 6csolt fregattjdval. Majdani dics6ftett flottdj6nak
alapjdt jelentik ezek a j6t6k haj6k.

1689 e tekintetben semmi vdltoz6st nem hoz, legfeljebb csak a j6tdk
durvul el, amennyiben m6r tdbb tizezres sereg iitkdzik meg jdt6kb6l (s pusz-
tul el ezenktizben n6hdny tucat ember igazib6l). Sokba keriil ugyan az oF
szdgnak, de az ifjri uralkod6 fgy kdtsdgteleniil k6pezi magdt, ami ugyancsak
r6f6r, mivel bdtyja, Fjodor halilla ut6n felhagytak rendszeres oktatdsdval.
(Sohasem tanult meg pl. helyesen frni.) A hagyom6nyos pravoszldv mfivelt-
s6gt6l ily m6don l6nyegdben 6rintetlen maradt, tal6n ez segftette leginkdbb
abban, hogy a n6met vdrosr6szben megtapasztalt 6letm6dot 6s hdtktiznapi
kultrir6t mag6ba szippantsa. Ezek a benyom6sok kordn 6rt6k, 6s szem6lyi-
s 6gfej l6d€s 6t, 6rdekl6dds6nek irdnyults6g6t e g6sz 6letre meghatflr oztdk.

1694 a kiivetkez6 olyan d6tum, amelyhez jogosan kiithetndnk uralkodd-
sdnak kezdet6t, mert ekkor tdvozik az 6l6k sor6b6l Natalja Nariskina, a
tulajdonk6ppeni kormdnyz6. (Tov6bbi kdt esztend6 mriltr4n meghal a t6rs-
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uralkod6 Iviln is, s ettdl kezdve viseli egyediil Pdter a ,,minden oroszok
cdrja" titulust.) Es val6ban, a mostant6l idnylegesen tjnrfll6 uralkod6 m6r
1695-ben nagy tettre szdnja el mag6t: annyi 6v j6tdk katon6skod6s ut6n
imm6r val6sdgos hadj6ratot indft a d6li ellens6g ellen. cdlkitfz6se harmo-
nikusan simul az €vszilzados fenyegetettsdgb6l t6pl6lkoz6 orosz kiilpoli-
tikai tradfci6khoz csakfgy, mint ktjzvetlen el6dei vonalvezetds6lez.
Annyi volt csak az eltlrds, hogy P6ter nem a Golicin 6ltal kipr6b6lt vi-
szontags6gos utat vi{lasztotta, hanem a Don torkolat6nak 6tdt, Azov er6d-
j6t ostromolta. Igaz, a Dnyeper fel6 is kiilddtt egy sereget, de csak a figye-
lem elterel6se c€lj6b6l. A hadicsel azonban nem v6lt be: sem a hadsereg
u,ezdrlete, sem utdnp6tldsvonalai nem voltak biztositva, de legf6k6ppen a
flotta hidnya miatt az oroszok nem tudti{k megakad6lyozni, hogy az ostrom-
lottakat a tenger fel6l megsegftsdk.

Pdter sem jdrttehdtjobban, mint el6dje: a h6napokig tart6 medd6 ostrom
utdn serege dicsteleniil elkullogott Azov falai al6l. val6j6ban e kudarcot
kiivet6en mutatta meg el6sz<ir a cdr oroszldnkdrmeit. Igazolva l6tva haj6k
ir6nti vonzalm6t, hazatdrdse ut6n azonnal l6zas haj6€pit6 tevdkenys6gbe
kezdett, s m6r a kdvetkez6 6v hrisvdtjdra harminc tengeri haj6val 6s szim-
talan folyami bdrkdval rendelkezett. A tengeri Es szdrazflldi sereg egyiittes
nyom6s6ra m6g ugyanezen 6v nyardn a toriik er6d megadta mag6t az ost-
roml6knak. Az oroszok teh6t fdl lvszdzad elmriltdval mfu lreztek magukban
annyi er6t, hogy megh6dftsdk 6s meg is tarts6k Azovot. Koszijnhett6k mind-
ezt hirtelen (meg)n6tt ifjri uralkod6juknak.

EUROPAI TANULMANYOT - AZSTAI LESZAMOLAS
Az azovi gy1zelemndl Pdter m6r el6rult valamit a szem6lyislg€t feszitl el-
sz6nt tetter6b6l, ami m6g sokdig kevdsbd magasztos cdlokat ugyanrigy szol-
g6lt. L€trehozta pl. a ,,legeslegh6bortosabbak, legeslegtrdf6sabbak 6i leges-
legrdszegesebbek zsinatdt" , 6l6n a,,herceg-p6p 6val", aki a ,,preszburgi, jau-
zai 6s kokuji tjsszboh6c pdtrifirka" cfmet is viselte, ds egy6bk6nt a cir gye-
rekkori tanft6ja volt. A ,,rdszeg zsinat" mfiktid6s6t apr6i6kosan kidolgoiott
szabfllyzat irfinyitotta, amelyet a cdr szemllyesen dllftott ijssze - nem kev6s
energi6t 6s tdrv6nyhoz6i erudfci6t megcsillantva. E dfszes komp6nia gyak-
ran kdzbotrdnyt okoz6 duhajkod6saiban hiba lenne valamif6le tudatos egy-
hdzellenes politikai demonstri4ci6t vdlelmezni. 6fels6ge egyszerfien ciak
lump volt - r6ad6sul az agressziv fajt6b6l -, aki szfvesebben iit6tte agyon
az id6t a kocsm6ban, mint a kdpolndban.

Ekkor m6r majd egy lvtized eltelt az6ta, hogy n6v6r6t6l visszavette a
hatalmat, az illlamfdrfit azonban nem fedezhetjiik fel benne. Nem l6tni m6g,
mit akar kezdeni a rdszakadt 6ri6si hatalommal, de megmutatkozik csillapfi-
hatatlan tud6sszomja 6s a kiiriilijtte lev6 vil6gra val6 nyitottsdga. Egy koro-
n6s f6 szdmdra kiss6 megkdsett, de rem6nykelt6 jellemvondsok. v6gi6 soron
a gyerekes kfv6ncsis6g hajtja egy rijabb extr6mnek tetsz6 kalandba is. Elha-
tdrozza, hogy r6szt vesz az eur6pai orsz6gokba indftand6 diplom6ciai ktir-
utazdson, az.drn. ,,nagy kbvetsdgben". A jauzai n6met vdrosrdszt, ezt a ,,kis-
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P6ter, a hajoacs

Eur6pdt" megismerve 6s megszeretve, a cdr dgy ddnt, hogy az igazit is l6tni
akarja. Mdltdnyland6 v6gy - 6m teljesen ellent6tes az orosz szok6sokkal.
Koronds f6 ugyanis addig csak er6szakkal tart6zkodott ki.ilftildtin. (Sujszkij
lengyel fogs6gban.) Pdter rigy vdgtra 6t a gordiuszi csom6t, hogy inkognit6-
ban vesz rdszt a viillalkoz6sban.

A kfs6r6kkel egytitt kb. 250 f6s kiildiitts1gvezetlje a ,,karrierdiplomata"
Fjodor Golovin 6s a c6r sv6jci illet6s6gfi bardtja, Franz Lefort, a meghirde-
tett cdlja pedig a tijrtjkellenes koalfci6 kisz6lesftdse 6s radikalizillflsa. A kit-
vetek ugyanakkor utasft6sba kapjdk azt is, hogy kiiliinijsen a haj66pft€sre,
tengerhaj6zdsra vonatkoz6an min6l ttibb inform6ci6t gyrijtsenek, titkot ki-
fiirk6sszenek 6s mesterembereket toborozzanak. Az orosz diplomdcia ez
ut6bbi c6lj6t szinte marad6ktalanul teljesftette, az el6bbivel pedig teljes ku-
darcot vallott.

A diplom6ciai rit alaphangj6t mdr az els6 dllom6shelyek megadt6k: a sv6d
kdzen lev6 Rigdban rgen bar6ts6gtalan b6n6sm6dban r6szesiiltek, mfg a
brandenburgi Kdnigsbergben igen szfv6lyesen fogadtdk 6ket. M6r itt kideriilt
azonban, hogy a n6meteket vajmi kev6ss6 6rdeklik a ttjrtjkdk, ann6l szfve-
sebben harcoln6nak a svddek ellen. A Pjotr Mihajlov ndven utaz6 cdr gyor-
san mag6ra is hagyta a diplomatdkat; alig virta mdr, hogy vdgre haj6rdcso-
ldssal foglalkozhasson. Hollandidban, egy Saardam nevfi kisv6rosban, majd
Amszterdamban ennek v€gre tdg tere nyflott, 6s P6ter h6napokon keresztiil
derekasan kivette r6sz6t a k6tkezi munk6b6l. Eppen a gyakorlat bizonyftotta
azonban szdmdra, hogy a hollandok, bdr igen iigyes mesteremberek, a haj6-
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6pft6s elm6leti k6rd6seiben meglehet6sen j6ratlanok. Ez€rt ism6t odahagyva
a hivatalos kiilddtts6get, 1698 elej6n Angli6ba haj6zott. Itt vdgre aztkapta,
amire szdmitott. A haj66pft6sen kfviil gydrakat, iizemeket, mfzeumokat 16-
togatott, 6s tanulmdnyozta mindazt, ami a technik6val kapcsolatos. Az angol
parlament mdr nem kiitdtte le ennyire: az alkotm6nyos monarchia olyan cso-
dabogdr lehetett szdmdra, mint az az 6i6s angol lady, akinek kitartott karjai
alatt a maga k6tmdteres termetdvel meghajl6s ndlkiil nyugodtan 6ts6t6lhatott.

Ezt kiivet6en ism6t csatlakozott a ktivets6ghez, amely Hdgdban minded-
dig hi6ba pr6b6lta a tiirtik elleni fell6p6sre hangolni a hollandokat. Ugyanez
megismdtl6ddtt Bdcsben P6ter Lip6t cs6sz6rral folytatott tdrgyalilsai sor6n
m6r szemdlyesen is megbizonyosodhatott arr6l, hogy a spanyol iirtikdstjddsi
hdbonira k6sztil6 orsz6gokban nem tud a szultdn elleni hdboni tov6bbfoly-
tatdsdhoz partnert tal6lni. Itt kapta a hirt az rijabb sztreleclilzaddsr6l, s a
tervezett it6liai rit helyett ink6bb a hazat€rlst vdlasztotta. Utkdzben tal6lko-
zott az rij lengyel kir6llyal, egyben szdszvillaszt6fejedelemmel, //. Agosttal.
A k6t fiatalember igen j6 benyom6st tett egym6sra. Elvben meg is egyeztek
a kdzris harcban: Agost javaslat6ra immi{r Svddorszdg ellen.

A ,,nagy ktivetj6r6s" v6g6n visszatdr6 P6ter m6r nem az az ember, aki
otthonr6l elindult. Nem mintha kiilfdldiin kicserdltdk volna, ahogy k6s6bb
ellene fordul6 kora4rsai suttogt6k. Magdt6l cserdlddtitt ki a Nyugaton 6t 6rt
6lm6nyek 6s benyomdsok hatdsdra. Tetszett neki, amit ott tapasztalt, 6s meg6r-
tette, hogy hazdja nagyon messze van m6g az eur6pai hatalmakt6l. (S ha ma-
gdt6l nem vette volna 6szre, tdrgyal6partnerei nem haboztak mindezt 6rtds6re
adni.) Az6rt ment Nyugatra, hogy megtanuljon j6 haj6kat 6piteni, s rigy jiitt
haza,hogy bel6tta, ehhez bizony eg6sz Oroszorszdg alapzatdt kell rijra6csol-
ni. An6l is megbizonyosodott tov6bb6, hogy nemcsak a ddli, de az lszaki
irdnyban is lehet tengert h6dftani. Ez ut6bbira j6szerivel mdg szdvets6gest is
kiinnyebb tal6lni. Annyi 6v t6tovas6ga, bizonytalans6ga, haszontalans6gokra
elvesztegetett energi6ja uti4n ekkor egy val6ban uralkod6hoz m6lt6 cselekvdsi
program ktjrvonalaz6dott. P6ter feln6tt6 6s tudatos politikuss6 vdlt.

Ezt bizonyitotta akkor is, amikor Moszkvdba 6rkezve vad6llati kegyet-
lensdggel szdmolt le a sztrelecekkel. Az igazsdghoz tartozik, hogy mire ha-
za€rt, emberei m6r 169 levertdk a lilzaddst. A kb. kdtezer, eredetile g az azovi
garnizont alkot6 sztrelec az6rt indult 1698 jrinius{tban a f6v6rosba, hogy a
ki tudja, hol tart6zkod6 cdr tdvoll6tdben lesziimoljon az 6ket m6r k6t esz-
tendeje Moszkv6t6l 6s csal6djukt6l t6vol tart6 bojdrokkal. A Sein bojdr
6s Patrick Gordon sk6t t6bornok vezette cdri sereg riivid iitktizetben sz6t-
verte a l6zad6kat, s a 130 f6kolompost kiv6geztette, mfg a ttibbi 1965
r6sztvev6t szdmfrzette. Az uralkod6 azonban nem el6gedett meg ennyivel.
A szdmflzdtteket visszahozatta, ismdtelt kfnvallat6snak vetette ald 6ket,
majd mdg tiibb mint ezer sztrelecet kiv6geztetett - j6 n6hdnyat saj6t kezrileg
6lt meg. A megkfnzottak Zs6ftdra is r6vallottak, igy a cdr nlvdre most m6r
nem riszhatta meg, hogy apdcdnak tiltiiztess6k. Az esem6nyek hat6s6ra P6ter
a tiibbi tizenhat - egy6bk6nt v6tlen - moszkvai sztrelecezredet is gyakorla-
tilag felsz6molta.
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Tizenhat 6v telt el a gyermek P6ter kremlbeli megalflztatdsa 6ta. A cdr
nem felejtett. A bosszf m6g a nyugati tanulmdnyritn6l is fontosabb volt
szdmdra. Ez ut6bbi sordn kdts6gtelentil sokat tanult. De amint a k6ssel 6s
villdval ev6st tov6bbra sem tartotta elsaj6tftdsra 6rdemesnek, rigy a kifino-
mult eur6pai kesztyfiskdz-politika sem v6lt afu€d6jdv6.

AzEszAKr HAnon0
P6ter els6, uralkod6k6nt 6rt6kelhet6 tette az azovi h6boni volt, ami a kor6bbi
moszkvai kiilpolitika szerves folytat6sa. Az addigi orosz uralkod6k az ,,6si
orosz fiildek" visszah6d(tds6nak jelszav6val 6ltal6ban a Litv6n Nagyfejede-
lemsdg elleni harcot r6szesftettdk el6nyben, d6len pedig inkdbb a v6dekez6st
v6lasztott6k. Hdtorszdguk ez6rt lvszinadokig sebezhetd maradt, de - amint
a lengyel-litvdn 6llam meggyengiil6se miatt sikertilt elkeriilniiik a k6tfrontos
h6bonit - a krfmi tatdrok 6s patr6nusuk, a ttirtikdk ellen is t6mad6sba len-
diiltek. E k6t ttirt6nelmi fd ellens6g mellett l6tens m6don jelen volt azonban
egy harmadik is, Svddorszdg.

Minthogy a svddek id6r6l iddre ellen6rz6stik al6 tudtrdk vonni a Baltiten-
ger keleti partvid6k6t, s6t a I7. szdnadban a Finn-dbdl keleti szl6v telepiil6-
seit is, potenci6lisan egy harmadik front megnyit6s6nak lehet6s6ge is fenn-
6llt - a mindenkori eur6pai er6viszonyok alakul6s6nak fiiggv€ny6ben. Az
elleniik indftott h6boni es6lyei azonban eg6sz6ben v6ve csek6lyek voltak az
el6bbi k6t ir6ny prim6tusa miatt. A moszkvai dllamot megel6z6 kor6bbi
keleti szl6v birodalom, a Kijevi Rusz azonban tudvalevflleg a,,var6gokt6l a
gdrdgdkig" vezetf vizifit birtokl6s6n alapult. Tudtdk eztP1ter kor6nak oro-
szai is, de ami a l6nyeg: a birodalom kiterjesztdsdnek vdgya az 6szak4€li
tengerekig tdrt6nelmi hagyom6nyokon 6s geopolitikai determindci6kon egy-
kdnt alapult.

A,,nagy ktivets6g" kudarca levette a napirendr6l a tiiriik k6rd6st. Hirtelen
megnyflt az es1lye azonban az flszaki h6boninak. M6gis k6t esztend6be telik
diplom6ciai el6k6szftdse. Kdszdnhet6en a konstantindpolyi orosz ktjvet 16-
termettsdgdnek 6s kiirmdnfonts6g6nak, az oroszoknak sikeriil garancidt nyrij-
t6 bekdt ktitni a Port6val, ami felszabadftja erdiket a svddek ellen. Addigra
II. Agost egy sziivetsdget is 6sszet6kol D6ni6val 6s Oroszorsz6ggal. Minden
kdszen 6ll: P6ter 36 nap eltelt6vel kap hfrt a tdrdkkel ktitiitt b6k6r6l, s m6r
m6snap hadat iizen Sv6dorsz6gnak, 6s tov6bbi 3 nap mrilva, 1700. augusztus
12-6n megindul Narva ellen.

Nem kellett volna ennyire sietnie. Ekkor mdg nem tudta, hogy mire ne-
kikezd a 2l €ven 6t tat6 h6boninak, m6r csak egy sziivetsdgese marad.
A lebecsiilt, tizennyolc 6ves XIL Kdroly sv6d kirdly ugyanis egy meglepe-
t6sszerfi rohammal elfoglalta Koppenhdgdt, 6s a ddnokat a sztivetsdgb6l val6
kil6p6sre k6nyszerftette - gyakorlatilag P6ter hadba vonuldsa napj6n. A na-
gyobb baj azonban az oroszok felkdsztiletlens6ge volt. Ismdt tengerparti v6-
rost tiimadtak - 6s ism6t nem voltak haj6ik. (Azokat ugyanis d6len, Voro-
nyezsben 6pftett6k a tdrtiktik ellen k6sziilve.) A katondk nem voltak kik6pez-
ve, a j6rhatatlan utak nehezftettdk az flgyirk 6s az 6lelmiszerkonvojok hala-
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ddsdt, r6addsul a fdvezdrek, az orosz 6s egy francia zsoldos, sem egyeztek
egymdssal - ut6bbi aztdn az els6 adand6 alkalommal megadta magdt a sv6-
deknek. A gyerek kir6ly, K6roly pedig megint rajtai.itdsszerfien t6madott: alig
20 km-re volt az orosz seregt6l, mire felfedezt6k a koppenh6gai gy6zdt, aki
nyolcezres sereg6vel sz6tverte andgy 6s f6lszeres triler6ben lev6 ellensdget.
A koz6k sokas6gt6l egy6bkdnt annyira megrettent, hogy 6jszaka ink6bb
helyre6llittatta a menektil6k 6ltal iisszeroppantott hidat, hogy a Narova foly6
innens6 partjdn rekedt oroszoknak nehogy esziikbe jusson djra harcba bo-
csdtkozni. A veres6g megsemmisit6 volt: az oroszok elvesztettdk seregtik
harmad6t, tfz t6bornokukat 6s eg1sz tizdrs6giiket. Kdroly m6g annyi ffuad-
s6got sem vett, hogy iildtjz6be vegye a demoralizdlt oroszokat. Eg6sz Eur6-
pa a Pdteren esett csrifsdgon nevetett.

Ezutdn majd egy fvtizedig folyik egymds fdrasztdsa. Kdroly elkiivette azt
a strat6giai hib6t, hogy a vesz6lyesebbnek ft6lt II. Agost ellen fordult. P6-
ternek fgy volt ideje rendbe szedni sereg6t (6s orszdg6t), 6s okosan lavfuozva
elkertilni az (tjabb nagy osszecsap6st. Helyette ink6bb seg6lycsapatokat kiil-
diitt szijvets€ges6nek, hogy ezzel is segftsen lengyel fiildiin tartani az ellen-
s6g f6er6it, mikozben a gyengdn v6dett balti-tengeri er6dtjk ostrom6val ki-
pr6b6lhatta erejdt. A ktinnyd sikerekkel lassan, de biztosan ntivelte hadsere-
ge onbizalm6t 6s presztizslt. Az els6 finn-obtil-beli gy6zelmek fi6n, 1703-
ban a Ndva torkolatdnill megalapftotta Pdtervdrt, majd rijabb gydzelmeket
aratott, amelyek kozil az 1704-es narvai volt a legfontosabb a sikeres - 6s
viszonylag gyors - revi{ns ok6n.

A lengyel hadszfnt6ren minden fordftva ttjrt6nt. 1701-ben az egyestilt
szdsz-orosz seregek veres6get szenvedtek a sv6dekt6l, akik Agostot letaszf-
tott6k a lengyel tr6nr6l. Az oroszok csak n6gy 6v mrilva lreztek annyi er6t
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Pdtervrlr 6pft6se 1703-ban

magukban, hogy komolyabb sereget ktildjenek p6rul j6rt sziivets6gesiik
megsegft6s6re. Kis hfja volt, hogy ez az akci6 m6g a narvainifl is csrifosabb
v6get 6rjen. A Vars6ban telelf K6roly ismdt meglepte a Grodno v{rosdndl
6llom6soz6 oroszokat - akik csak jelent6s 6ldozatok 6rdn tudti4k csapataikat
Kijevig visszavonni. A sv6d kir6ly erre megint nem az oroszok ut6n eredt,
hanem egy,fjabb vdratlan hrizdssal Szdszorszdgban termett,6s saj6t fdldj6n
verte szdt Agost sereg6t. Megkdttette vele az altranstadti bdkdt, amelyben a
szdsz v6laszt6 hivatalosan is lemondott a lengyel kirdlyi cfmr6l, 6s egyben
felmondta az orosz sziivetsdget. Miut6n egdsz Lengyelorsz6g a sv6dek ke-
z6be keriilt, K6roly eldrkezettnek l6tta az id6t az oroszok elleni diint6 iissze-
csapdsra.

1707 december6ben kezdte meg a hadj6ratot - megint olyan kisz6mftha-
tatlanul, hogy Pdternek alig k1t 6rdja maradt, hogy Grodn6b6l elfusson a
ktizelg6 sv6d kir6ly el6l. A nagyobb baj az volt, hogy az oroszoknak fogal-
muk sem volt Kdroly hadi c6ljdr6l: 6szak fel6 mennek-e, hogy visszafoglal-
jel< az oroszok 6ltal elh6ditott v6rosokat, vagy kiizvetlentil Moszkv6nak,
net6n a d6li ir6nyt, Ukrajn6t, vdlasztjdk. Es ekkor a legydzhetetlensdg6nek
mitosz6t6l elb6dult Kdroly vdgzetes taktikai hib6t ktivetett el: nem vdrta be
az 6szakr6l kdzelg6 Lewenhaupr t6bornok sereg6t, 6s Moszkva helyett v6-
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ratlanul Ukrajna fel6 indult. Az igy magdra maradt Lewenhauptot azonban
az oroszok tdnkrevert6k lzsznajdndl. Ez volt a svddek els6 nagy veresdge
a hdboniban: a 16 ezer katona mintegy k6tharmada €s az eg€sz ut6np6tlds
odaveszett. Ez ann6l f6jdalmasabban 6rintette K6rolyt, mivel Ukrajn6ban
saj6t csapd6j6ba esett. Arra szdmftott ugyanis, hogy az orosz vazallus, Ma-
zeppa ukrdn hetman 6mell6 6ll. Az er6viszonyok helytelen 6rt6kel6se k6vet-
kezt6ben a hetman csakugyan 6t6llt a svddekhez, de ezt olyannyira konspi-
ratfv m6don merte csak megtenni, hogy alig tudott r6la valaki. A koz6kok
6s a lakossdg mindenesetre az idegen zsoldosok ellen voltak, fgy Kriroly egy
ellens6ges katlanban tal1Jta magdt, elvdgva minden ut6np6tl6si vonal6t6l,
ezer kilomdterekre haaAjilt6l. Mdg majdnem h6romnegyed 6v telt el, amfg
az oroszokkal Poltavdnril megiitktizdtt, de addigra €hez6,lerongyol6dott se-
rege teljesen demoraliz6l6dott. Pdter 6vatos, tiirelmes, kivi4r6sra alapoz6 tak-
tikdja fdnyes sikert eredm6nyezett.

1709. jdnius 27-€n Kr{roly m6g mindig harmincezres serege teljes vere-
s6get szenvedett az oroszokt6l. Maga a kir6ly is alig tudott kfs6ret6vel a
Dnyeperen 6t ttirdk teriiletre menekiilni. P6ter euf6ri6ja irracion6lis m6rete-
ket 6lttitt: ahelyett hogy az ellensdget tovdbb iildtizte volna, hazament, 6s
6ri6si iinnepsdget rendezett. A lakomdra meghfvta a fogs6gba esett sv6d
tdbornokokat, ivott az eglszsdgiikre, 6s igen meg volt eldgedve azzal,hogy
a tanul6k legyflzt1k tanft6mestereiket. Kljucsevszkij szellemes megldt6sa
szerint a k6t eskiidt ellens6g az igen vdls6gos pillanatokban, dgymond, min-
dig ,,kisegitette" egym6st: Narv6n6l K6roly, Poltav6n6l P6ter mulasztotta el
a v6gs6 leszdmol6st.

E mulasztds mdg tizenk6t neh6z, hdbonis 6v6be keriilt az oroszoknak.
K6roly ugyan nem tudott a tiirtjk teriiletr6l elszabadulni, s ez nagyban meg-
kiinnyitette a Balti-tengern6l ism6t tdmaddsba lendiil6 oroszok dolg6t, akik
elfoglalt6k viborg, Reval 6s Riga v6rosdt. Ism6t aktivizft6dtak a sz6szok 6s
a d6nok, s6t az 6szakn6met fejedelmek is. Mds oldalr6l azonban a sv6d
uralkod6 sem t6tlenkedett: a ttjrdktiket gy6zkiidte a pravoszl6vok elleni
fjabb hdboni 6rdek6ben. Ttirekvdseit a francia udvar is t6mogatta, mert nem
n€zte j6 szemmel a Habsburg-bar6tnak mondott oroszorszdg l6tvdnyos meg-
er6sdd6s6t. J6 partnerre taldltak mag6ban Pdterben, aki a poltavai diadalt6l
megittasulvalf,gy €rezte, eljdtt azid6 a d6li probldma v6gleges megold6sdra,
ukrajna biztosftds6ra 6s a muzulm6n uralom alatt 616 pravoszldvok felsza-
badit6s6ra.

Oroszorsz6g 1710 november6ben nagy sereggel megindult a tdr6k biro-
dalom ellen, hogy a Dun6n 6tkelve, Moldva 6s Havasftild birtokbav6tele
atdn fell4zitsa a balk6ni szl6vokat. Az elbizakodott cdr nem tanult sem el6d-
je, Golicin, sem ellens6ge, K6roly hibdj6b6l. M6g a Prut foly6n sem tudott
6tkelni, amikor a tdbbszdrtis triler6ben l6v6 ttirtik sereg m6r bekerftette a
messze mer6szked6, 6hez6 6s szomjaz6 orosz katon6kat. Az orosz sereget
a teljes megsemmisiil6s, a cfirt a sz6gyenteljes fogsdgba es6s fenyegette,
amikor Fortuna vdratlanul rdmosolygott. saftrov nevfr diplomatdjdnak
ugyanis sikeriilt, 6lIit6lag bus6s baksissal, meggy1znie anagyvezirtegy el6-
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Eur6pai Oroszorsz6g L P6ter kor6ban

nytis b6kdr6l. oroszorszdgnak vissza kellett ugyan adnia az azovi er6dftm6-
nyeket, de minden balti-tengeri h6d(tds6t megtarthatta - pedig P6ter m6r
l6lekben felk6sztilt arra, hogy Pitervdrt kiv6ve, az ijsszes hadisiker6nek bri-
csrit mondjon. A sikertelen hadjrirat felilldozta az orosz kiilpolitika egyik
fvszdzados - d6li - probl6m6jdnak megolddsdt a m6sik - az €szaki - 6rde-
k6ben. Erthet6 teh6t, ha ezek utdn a c6r minden energi6j6t a balti-tengeri
hegem6nia biztosft6s6nak szentelte.

A P6ter szem6ben legf6nyesebb siker l7l4-ben sztiletett, amikor az tij
orosz flotta Hangd-udde mellett tengeri csat6ban is legy6zte a sv6deket.
Ett6l kezdve Oroszorszdg joggal tarthatta magdt a Balti-tenger uriinak. p6-
ternek azonban nagyvonahibb c6lkitfz6sei voltak. Komolyan hitte, hogy
Oroszorszdg dolgai Eur6p6ban d6lnek el, 6s miir nemcsak a lengyel, de a
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n6met beliigyekbe is beavatkozott. A svddek elleni harcot tiimogatand6,
orosz seregek masfroztak D6ni6ba 6s Mecklenburgba, 6s az egyre inkdbb
hfvatlannd vdl6 venddgeket mind nehezebben lehetett r6besz6lni-arra, hogy
hadi aktivit6suk szfnterdt keletebbre helyezzlk. A bar6tokb6l fgy v6lnak lai
sa99k6n ellens6gek, 6s Pdter is 180 fokos fordulatot hajt v6gre sziivets6gi
politik6jdban. r7l7-ben Pdrizsba utazik, hogy dinasztikus szovets6get kiii-
siin-a francia kirdllyal. Miut6n ez nem sikertil, az er6 pozici6j6b6l 6eket6r-
gyaldsokat kezdemEnyez az id6k6zben hazatlrt, de sorozatoi veresdgeket
9291-ve{6 K6rollyal. A sors ir6ni6ja, hogy a b6k6t a sv6d kir6ly v6ratlan
halilla hiris(tja meg. Hfga ugyanis a hdboni folytat6s6t v6lasztotta. A kor6b-
ban m6r eg6sz Finnorczilgot is elfoglal6 oroszok azonban nem sok k6ts6get
hagytak neki dcjnt6se elhamarkodotts6g6t illetden. r719-ben, majd azizt
kdvet6 k6t esztenddben is ktjzvetlentil Sv6dorsz6gba ktildenek csapatokat,
6s a hosszri hdboniba belefdradt svddek v6gul belemennek az oroszbk dltal
dikt6lt b6kdbe.

A sok fordulatot hozd 6s m6g tiibb illdozatot ktjvetel6 6szaki h6borri
1721. augusztus 2r-6n anystadti bdkdvel zdrulle. p6ter fgy vdgott bele ebbe
a hdborriba, hogy a legmer6szebb 6lma Ingermanland 1s-Kardlia egy r6sz€-
nek meghddftdsa volt. Kds6bb tobbsztjr beleegyezett volna m6r abba is, ha
legaldbb Pdtewdrt, a N6va torkolat6t megtarthitja. A v6g6n azonban az ere-
detileg IL Agostnak sz6nt Estlandot €s Livloriot is az 6rosz birodalomhoz
csatolta. Nem 6rthetetlen ezek utdn tdlm6retezettciriime, ami egyebek ktiziitt
egy trils6gosan is nagyvonahi gesztusban nyilv6nult meg: a tegydztltt etten-
fdl visszakapta Finnorsz6got, 6s rdaddsul horibilis v6ltsigdfjjal is megjutal-
maztdk. A t6ny azonban tdny maradt. oroszorsz6g Sv6doriz6g helydbe i6pett
az eur6pu hierarchi6ban. P6ter pedig megkapta a szen6tust6l a ,,cs6sz6f', a
,,haza atyjd' 6s a ,,nagy" megtiszteld cfmeket.

Az fjdonstilt eur6pai nagyhatalom tov6bbra sem pihent. Ezittal Azsiilt
vette c6lba, a legyengiilt Perzsa Birodalmat. l72z-1723-ban elfoglalta Der-
bentet 6s Bakut, s megh6dftotta a Kaszpi-tenger nyugati partvid6k6t.

Reformok
Pdter, amikor a ,,nagy k6vetj6r6sb6l" hazatlrt term6szetesen nemcsak a
sztrelecek megleck6ztet6s6vel foglalatoskodott. Ezenkfviil m6g saj6t kezfleg
levdgta n6hdny bojdr szakdll6t, 6s megkurtftotta hosszri katt{nj6i, majd pai
rancsba qdg, hogy ezentril mindenkinek sima orcdval 6s eur-6pai siabisf
ruh6ban kell jdrnia. lgazdn szimbolikusnak nevezhetl az ekkoi bevezetett
naptdrreformja is. A pravoszl6v id6szdmitilst elvetve, rij id6szdmftdst rendelt
el. Ezentril nem a vil6g keletkez6s6t, hanem Krisztus sziilet6s6t tekintett6k
az iddszdmit6s kezdetdnek; az fj 6v oroszorsz6gban is 1700. janu6r l-6n
vette kezdet6t, s nem szeptember 1-j6n, ahogy addig indftottilk az 6vet. (Il-
let6leg az ij idlszdmftdsba mintegy l l napoi k6s6ssel keriilt oroszorsz6g,
ugyanis ennyi az elt6r6s az Eur6pa legnagyobb r6sz6ben ekkor m6r akal-
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mazott Gergely-naptdr 6s a P6ter 6ltal vfllasztott Julianus-napti4r kdztitt.)
Kdts6gtelen azonban ezeknek az intdzkeddseknek a demonstratfv jelent6s6-
ge: a cdr hathat6s eszkijztikkel 6s teatralit6ssal nyilv6nftotta ki, hogy Eur6pa
nyom6ba szeg6dik. Hogy pontosan hogyan, arca m6g nem alakftott ki hat6-
rozott elkdpzel6st.

A HADSEREG

Alekszej Mihajlovics 6s kdzvetlen utddai sokat tettek a nemesi felkel6sen
nyugv6 hadszervezet megreformdl6sa 6rdek6ben. P6ter uralkod6sa kezdetdn
azonban az ,jdegen mint6jri" ezredekkel szemben ismdt trilsrilyba keriiltek
a szolg6l6 nemesek csapatai. Ezekben az 6vekben az if}d uralkod6 a haj6-
dpftdssel volt elfoglalva, s mint l6ttuk, k6tsdgtelen sikereket €rtel. Az 6szaki
h6borri meginduldsakor azonban szinte mindent eliilr6l kellett kezdeni.

P6ter 6n6116 uralkoddsa v6get nem 616 h6bonik sorozata. E hr{rom €vtized
alatt egyetlen 6vet jegyeztek fel a krdnikdsok, amikor tLz oroszok nem ha-
dakoztak sehol. Az orszdg katonai t6bor k6p6t tjlttjtte, az 6llam f6 feladatdvd
a hdboruzds v6lt. M6g miel6tt az uralkod6 val6ban hozzikezdett volna a
birodalom At'ale.kitflsflhoz, belefogott a 2L 6ves dszaki hdboniba. A forgand6
hadiszerencse az 6tmenetis6g 6rz6s6t 6s a pillanat sziilte megolddsokat emel-
te az flllami politika meghat4troz6 mozzanataivd. A spontdn reakci6k, ad hoc
int6zked6sek, a ffizoltflsszerfi probl6makezel6s lett a polit\z6l6s m6dszere.
Atfog6, el6re elgondolt, tudatosan eltervezett reformint6zked6seket ne viir-
junk h6t ett6l a kort6l. Nem valamif6le ideol6giai vagy politikai eszmerend-
szer irdnyftotta az esem6nyek menet6t, hanem a napi sziiks6gletek. Ezek
pedig a h6boni sziiks6gletei voltak. Legel6bb tehdt a hadsereget kellett ism6t
rendbe tenni. Az erre ir6nyul6 intdzkedlsek azt6n mintegy ldncreakci6sze-
rfen elinditottdk az 6llami ds t6rsadalmi 6let reformjait is.

Az azovr hadj6ratok 6s a ktilfiildi tapasztalatok meggy6ztdk P6tert arr6l,
hogy szdrazfdldi hadseregdnek tisszet6tele nem alkalmas a korabeli Eur6pa
egyik legiit6k6pesebb hadserege elleni sikeres harcra. A kor6n jiitt narvai
veresdg dr6maian elmdlyftette ezt a felismer6st. Vil6goss6 vdlt, hogy nem-
csak a nemesi felkelds, de a verbuv6l6sok addigi rendszere 6s a val6ban
6lland6 hadsereg hidnya katasztrofillis eredmdnnyel j6r. 1699 ds 1725 kdzdtt
ezdrt 53 alkalommal rendelnek el 6ltal6nos vagy rdszleges soroz6st. Ennek
sori{n mintegy 284 ezer fjonccal tiiltik fel az orosz seregeket. Ett6l kezdve
mdr nem a ftildesriri parasztudvarok ut6n kidllftott katondkb6l vagy tinkdn-
tesekb6l rekrut6l6dik a katonasdg, ds nemcsak a h6boni idej6re sz6l a bevo-
nul6sa. Az ad6z6 udvarok meghatflrozott - 6s 6lland6an v6ltoz6 - szdma
utdn kell a lakoss6gnak ki6llftani egy katon6t, akinek a szolgillata dletfogytig
sz6l. Elvben egy6bkdnt 6vihiszezer rijoncot kellett volna ki6llitani, azonban
ez sosem val6sult meg. Hol tijbbet, hol kevesebbet sikertilt besorozni - att6l
fiigg6en, hogy 6ppen h6ny emberre volt sziiksdge a ttibb fronton harcol6
orosz seregnek. A statisztikai 6tlagot 6s az elvdrdsokat ugyanakkor jelent6-
sen rontottilk a szdk€sek, illetve az, hogy az rijoncok jelent6s r6sze mdr a
bevonul6s hfr6re elmenekiilt. E jelens6g ellen gyakorlatilag v6gig eredmdny-
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telen kiizdelmet vfvott a kormdnyzat. 1718-ban pl. 45 ezer f6re nigott a
hi6ny, 6s tovdbbi 20 ezer katona sztjk6sben volt. Amin nincs okunk ciod6l-
kozni, hiszen - ellentdtben pl. a sztrelecekkel - ezek a harcosok a katon6s-
kod6son kfviil semmi mdssal nem foglalkozhattak: b6keid6ben gyakorlatoz-
tak, hdboniban harcoltak. El6sz6r csak a 15-20 6v ktiztitti nottenifjat, majd
a hdboni kikdnyszerftette a20-30 6v kdzdtti n6s emberek bevonuliat6s6t is.
sztirnyfi vesztes6get okozva ezzel a b6k6s termel6munkdnak, a feladatot
f6n1e-s9n legoldotta a p6teri kormdnyzat: a c6r uralkoddsdnak v6g6re a sz6-
razfilldi 6lland6 sereg l6tsz6ma kb. 130 ezer f6 volt, ehhez jtitt m6g kb. ?0
ezer hely6rs6gben szolg6latot teljesft6 katona s m6g kb. 105-107 eier f6nyi
iregul6ris sereg (ziimmel koz6kok ds idegen ajkriak).

Hasonl6 fejldddsen ment 6t az orosz flotta is. A sikertelen els6 azovi
hadjdrat ut6n P6ter m6r megpr6b6lkozott a flottalpitlssel - rtn. ,,kompdnid-
kat" szervezett az el6kel6s6gekb6l, s ezeknek kellett fedezniiik a ktiitsdge-
ket. A balti flotta lltrehozdsdt az dllami k6lts6gvet6s finanszfrozta. Ang
sorhaj6, kb. 800 gdlya 6s 28 ezer matr6z fenntartdsa sem keriilt kev6sbe: a
szfuazfilldi.hadsereg kdlts6geinek kiizel egyharmad6t tette ki. A hadsereg
parancsnoki stdbja, €l6n a 31 gener6lissal, valamint avezlnylettel 6s kiszol-
g6l6ssal megPizott bonyolult katonai hivatalok szintdn tetemes tisszegeket
em6sztettek fel. Egyes becsl6sek szerint az orosz hader6 m6g b6keid6b.-en is
az €ves ktilts6gvet6s mintegy kdtharmad6ba keriilt.

A GAZDASAG
A na^gyra tiir6 ktilpolitikai c6lok megval6sftdsrihoz s ennek z6loga, a hadse-
reg fenntartdsdhoz sziiksdges forrdsok biztosftds6t Plter az el6dein6l 6tfo-
g6bb 6s nagyvonahibb rendszeren beliil klpzerte el. 6 is nyomta term6-
szetesen az ad6prdst - erre m6g kit6riink -, 6m a megold6s eg€szlt egy, a
kor szfnvonalfihoz k6zelit6 gazdasdgpolitik6t6l rem6lte. EgyeJ tiirtdndszek
,,doktrfniik n€lkiili merkantilizmusnak" nevezik az uralkodiia alatti gazda-
sdgi int6zked6sek 6sszess6gdt, s igazuk lehet abban, hogy p6ter kormdiyzata
nem ismerte a korszak gazdasdgi elm6let6t, de a gyakoilatilb6l ann6l tiibbet
igyekezett 6tvenni.

A felmen6it6l 6t el6nytisen megkiildnbtiztet6 meggy6z6d6se volt, hogy
az orszdg gazdagsdgdt a termel6st6l kell vdrni, ez1i 6ri6si er6feszft6sefJt
tett annak felfuttatdsa 6rdek6ben. Egdszen pr6zai okok vezett6k erre a fel-
ismer6sre. oroszorsz6g legnagyobb vas- 6J f6msz6llft6j a az lszaki h6borri
el6tt sv6dorsz6g volt, fegyvereinek ztim6t kiilftildiin vdsdrolta, s nem volt
nemesfdmbdnydszata. Politikai fiiggetlens6gdt 6s hadserege felszerelts6g6t
igy egyszerre kellett a hazai ipart6l v6rnia. P6ter javithatatlan optimista?s
igazi hazaft volt. M6lyen hitt birodalma kimerithetetlen term6szeti kincse!
ben, 6s nem riadt vissza a szemdlyes illdozatokt6l sem azok felkutatdsa 6s
kiakndzdsa 6rdek6ben. Kevdsbd hlzelgl v6lem6nnyel volt n6p6r6l, amelyet
nem tartott alkalmasnak ̂  nagyra m€retezett c6lok megval6sit6s6ra. Ez.ert
taszigfllta ki a vonakod6 orosz ifjakat ktilorsz6gba mestirs6geket tanulni, s
ez6rt toborzott ktilfdlditn ezerczdmra mesterembireket, tanftan6k meg az itt-
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hon maradtakat az iparosfort6lyokra. Ez utdbbi kiildndsen 1702 ut6n dltiitt
ttimeges m6reteket, amikor N6metorsz6gban kihirdett6k P6ter mes6s aj6nla-
t6t a kalandt6l nem f6l6 idegen mestereknek. Ezeket azt6n hfmes toj6sk6nt
kezeltdk Oroszorszdgban, s a j6 bdndsm6d megtette a mag66t: mindig akad-
tak vi4llalkoz6k, akik az otthon nyugalm6t felcserdlt6k a j6 moszkvai frze-
tdsre. A szent c6l 6rdekdben semmilyen eszktiztdl vissza nem riad6 ural-
kod6 6rhet6 tetten ebben az int€zked6sdben is. ,,Nyugat-majmoliisa" va-
l6j6ban az Eur6pdt6l val6 fiiggetleneddst szolg6lta. Feljegyeztdk, hogy
egyszer 6llit6lag azt talfllta mondani: Oroszorszdgnak csak arra 6s csak
addig kell Eur6pa, amfg mindent meg nem tanul t6le. Hihetdnek tetszik e
legenda, ha el6re tekintiink uralkodds6nak vdg6re, amikor mdr komoly v6-
ddvdmok segftik az izmosod6 orosz ipart, s amikorra Oroszorsz6g az 6ves
vastermelds mennyis6gdben megel6zi Angli6t,6s j6 egy lvtizede megszfinik
fegyverimport6r lenni.

Addig azonban sokszor kellett m6g kdpletes furk6sbotjdt megsuhintania.
Kiv6ltk6pp 6rv6nyes ez a manufaktivaiparra, amelyet szinte a null6r6l kdny-
szeriilt Pdter fjj6szewezni, hiszen a 17. szdzadi manufaktrirdk kiiziil igen
kev6s maradt az ij fvszdzadra. A 18. szdzad els6 negyede azonban k6tsdg-
telentil nagy 6ttdr6st hoz e tekintetben. 200 ij gydrat ds iizemet ldtesit a c6r
ezekben az 6vekben - a legkiiliinbijzdbb ipar6gakban. A legjelent6sebbek a
vaskitermeldssel 6s -feldolgozdssal foglalkoz6 iizemek az Ur6lban, ahol az
fj ipar kdzpontja kialakul. Az:f,j gydrakat rij gydrosok iizemeltetik - kdziiliik
a Gyemidovok aleghiresebbek, akiknek 6se egyszerd kov6csb6l lesz az €v-
szdzados nagyiparos-dinasztia megalapft6ja. A hadiipar szempontj6b6l ha-
sonl6an fontos r1zipar rdszben szintdn azUr6lban, rdszben pedig Kar6lidban
dsszpontosul. Jelent6s er6feszftdsek eredmdnyek6nt ugyanakkor textilipari
manufaktfr6k is l6tesiiltek. Itt sokkal kevdsbd rart6sak a sikerek: alig n6hdny
iizem 6li tril P6ter uralkodds6t. Nem v6letleniil. Ez az ipardg ugyanis nem
6llta ki a versenyt az eurlpai konkurenci6val. Egy6bk6nt egy sor tdved6s is
srijtotta. Ilyen volt pl., hogy a kiilfiildi kereslet iglzetlben a c6r megtiltotta
a keskeny lenv6szon szdv6s6t. A szdles takdcsbord6k ugyanakkor nem f6rtek
be ahdniiparcsok kunyh6iba, ez6rt e falusi ipardg teljesen elsorvadt. Hason-
16 f6lre6rt6s vagy pillanatnyi szesz6ly diktdlta pl. a selyem- 6s gobelinsztivds
vagy, mondjuk, a velencei tiikdr gydrtdsdra ir6nyul6 pr6b6lkoz6sokat, ame-
lyek sok energi6t emdsztettek fel, de meghonosfthatatlanok voltak.

Az alapanyag-termelds 6s a ttimegcikkgydrtds teriiletdn azonban tagadha-
tatlanok a sikerek. A b6ny6k, a koh6k, a vasijnt6 6s fegyvergydrt6 mfihelyek,
a cement-, a cukor-, apapftgydrak a semmib6l sziilettek, 6s mdr P6ter idejdn
komoly jelent6s6gre emelkedtek. Ugyan mesters6ges 6s erdszakolt k1pz6d-
m6nyek voltak, hiszen vagy ma€a a cdr, vagy a parancs6ra alakult ,,t6kds
kompdnidk" hozti4k 6ket l6tre. Allami megrendeldsre 6s szigoni dllami fel-
iigyelet 6s szab6lyozds alatt mrikddtek, szinte teljes egdszdben jobbdgyi
k6nyszermunkdsokkal dolgoztatva. A cdr kegyencei k6nytelen-kelletlen en-
gedelmeskedtek uruk rijabb szesz6lydnek, 6s 6k is csatlakoztak a gydralapi-
tdsi kampr{nyhoz,6m hamar ttjnkretett6k az izemeket, addig azonban 6rii{si
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6llami p6nzeket sikkasztottak, 6s hatalmukndl fogva a zsiros kincstidri meg-
rendel6seket magukhoz ir6nyftottdk. A Gyemidov--fdle v6llalkoz6i kanier tE-
h6t kivdtelnek sz6mftott, az ij arisztokr6cia ugyanis nem forgatta vissza a
termeldsbe az dsszerabolt t6kdt, hanem vagy fiildbe 6sta, vagy kiilfttldi ban-
kokba csemp6szte ki. Az els6 sz6mri kegyenc, Mensikov, az analfab€ta le-
p6nyr4rusb6l lett ,,r6mai herceg" 6s az Angol Kirdlyi Akaddmia tagia pl.
Londonban tartotta a pdnz6t. Bizonyos szempontb6l igen btjlcs 6s ewretito
cselekedet volt a plnzek kiilfdldi elhelyez6ie, ugyanis p6ter id6r6l id6re
megad6ztatta az iig6 vagyont is.

Az,,eredeti t6kefelhalm ozds" teh6t oroszorszdgban meglehet6sen saj 6to-
san ment v6gbe. A sz6 tdrtdnelmi drtelmdben nem is igen beszdlhetiink i6la,
hiszen nem vdlt a termel6s motorj6v6, nem termelt ki egy t6k6s, gydros
v6llalkpz6i r€teget, s nemhogy nem szakftotta ki a parasztoi jobb6gyikitte-
l6k6b-61, _de 6ppens6ggel gazdasrdgon kfviili k6nyszenel u gy6tnoi'lr<ir6tte.
Egy feud6lis-autokratikus eszkdzokkel v6grehajtott iparosftaikezdet6nek te-
kinthetjiik ezt a folyamatot, amelyet helyesebL tenne ,,eredeti dllami t6ke-
koncentrdci6nak" aposztrofdlni.

Ilyen vagy olyan eszkdzrikkel, de p6ter v6giil is eldrte f6 c6lj6t. A had-
sereg l6nyeg6ben csak az uniformisi{t nem tudta teljes eg6sz 6ben a hazai
ipart6l megkapni. A protekcionizmus a kiilkereskedelmi mfileg alakul6s6ban
is dreztette a hatds6t- El6sztjr is jelent6sen n6tt az export-implort volumene.
K6t 6vvel Plter halilla u!6n kb. ndgymilli6 rubelre tehet6 az d,sszforgalom,
s abban 60vo volt a kivitel aftnya. M6g azt is el6rte, hogy a megiokoti
arhangelszki kikttt6b6l a sokkal kedvez6tlenebb termdszeti?otts6gri p6ter-
vdron keresztiil bonyol6djdk a kiilkeresked6s.

_Kevesebb figyelmet fordftott a mez1gazdasdgra. Nem mintha nem lett
volna ezen a tertileten.is n6hdny d€delgetett terve. Fontosnak tartotta pl. a
kender- 6s lentermeszt6st, 6s meghonosfiotta a burgonyatermeszt6st. A gyup-
jrisziiks6glet miatt igen p6rtolta a juhteny6szt6st is. Ezek mind a haa"slrig
miatt voltak fontosak szdmdra, de kev6s sz6mi kedvtel6sdnek szintdn ad6]
zott, amikor a sz6l6nemesft6st osztcindzte. Kiilijntisen a tokaji fajtdkat sze-
rette volna orosz f<ildre pldntdlni - mindhi6ba. l72l-ben pedlg rendeletben
szab{lyozta, hogy ezentril sarl6 helyett kasz6t 6s gereblydi kell haszndlni a
betakarft6shoz. szdmottev6 idtt6r6st azonban a termeldsnlk ebben az 6g6ban
nem sikeriilt v6grehajtania. P6terre nagyon jellemz6 volt, hogy nemigJn tu-
dott kiikinbsdget tenni fontos 6s kev6sb6 fontos dolog kdziilti mindJnt ha-
l6losan komolyan vett, amibe belekezdett. Sok elk6piel6se azonban hamar
hamv6ba holt fell6ngol6s maradt. vdgiil is energi6inak v6ges volta szabott- minden szubjektfv akarata ellendre - termdszeies hatdrt imbfci6inak.

Az ipat €s az orosz term6kek minden6ron val6 felfuttatdsdnak sz6nd6ka
mdr rdvid ti{von eredmdnyeket hozott - a k6lts6gvet6si deficitet azonban
nem m6rs6kelte, s6t ink6bb m6g ndvelte . Az fj €viztzad els6 6vtized6ben a
kb. 3,3 milli6 rubeles 6ves bevdtel a hadsereg 6vi 3 milli6 rubeles kiad6s6t
is alig fedezte. A hidny dvente kb. f6lmilli6 rubelre nigott. A pdnztigyi cs6d-
nek P6ter a hagyom6nyos eszktiziikkel igyekezett elej1t venni. ossieiratta a
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lakossdgot abban a remdnyben, hogy fjabb ad6alanyokra lel. Ehelyett az
ad6z6 udvarok sz6m6nak drasztikus csdkken6sdt regisztrdlhatta. Folyamato-
san 6lt a p€nzrontds eszkiiz6vel, amivel az r670-es 6vek szinvonaldhoz k6-
pest mintegy S}vo-kal le6rt6kelte a rubelt. Nijvelte a kijzvetlen ad6kat, s
ezzel ism€t ezek keriiltek tdlsrilyba. Az rij ad6nemek kifund6l6s6val egy
egdsz appardtus foglalkozott, akik a ftird6kt6l kezdve a ttilgyfa kopors6n
keresztiil a szakrdllig mindenre ad6t vetettek ki. Az ad6kivet6s drdekei feliil-
emelkedtek a vall6si-lelkiismereti szempontokon is. A szakaddrokat pl. ezen-
tril nem iildiizt6k - felt6ve, ha befrzettlk a rdjuk kirdtt speci6lis ad6t. S6t,
innentdl kifejezetten kiitelez6 volt a r6gi kaftdnokban j6rniuk, ez volt a ga-
runciflja ugyanis annak, hogy dupla ad6t fizetnek. A monop6liumok szint6n
fellendtiltek. A s6t, de pl. a kdrtydt is csak a kincst6r megbizdsdb6l forgal-
mazhattdk, vagy pl. kiiliin m6zkancelldria mrikddcitt.

A rendkfviili dsszevisszasdg 6s a kisstflri eszktizdk tal6n feleslegesen ir-
rit6lt6k a lakossdgot, de a bevdteleket iisszessdgdben sikeriilt ndvelni. 1722-
ben mdr 7 milli6 850 ezer, k6t 6v mrilva 8 milli6 654 eze4 mig I725-ben a
10 milli6 rubelt is meghaladja a bev6tel. A hadsereg kiad6sai ezenkdzben
szintdn n6ttek, 1724-ben pl. m6r csaknem hatmilli6 rubelt tettek ki (az
dsszes kdltsdgvetds majd h6romnegyedeq. Az uralkod6t egy6bk6nt nemigen
6rdekelte, hogyan jutpdnzhez. Egyet tudott: a katona 6vente mennyibe keriil.
Az ad6rendszernek ehhez kellett igazodni. A hdborri vdgeztlvel azt6n m6d
nyilott az anarchisztikus ad6z6si viszonyok egysdgesit6s6re:1724-ben beve-
zett1k a lelkek szerinti ad6zdst, amely - k6sdbb m6g megldtjuk - jelent6s
hatdssal volt a korabeli orosz ti{rsadalomra.

A KOZIGAZGATAS
Az fj ad6kat term6szetesen nem el6g lelem6nyesen kital6lni, majd emel6-
stikr6l int6zkedni - azokat be is kell hajtani. Hagyom6nyosan ez ut6bbi volt
a leggyeng6bb ldncszem az orosz ktizponti ir6nyit6s rendszerdben az appa-
r6tus 6s hivatalnokai rendkfviili m6rt6kfi komrmp6ltsdga miatt. Egy kori6efi
v6lem6ny szerint 100 ad6rubelb6l 30 ha eljutott rendeltetdsi hely6re. A per-
manens h6bord ugyanakkor kikdvetelte a probldma megold6s6t, s p6ter lan-
kldatlal buzgalommal vetette bele magdt a megold6skeres6sbe. L6tsz6lag
sikerrel, hiszen az uralkod6sa vdg6n mfiktid6 klzigazgatdsi rendszer talilni
legid66ll6bbnak bizonyult dsszes reformja k6ziil. Az oddrg vezetl it azon-
ban igen lassri 6s tekerv6nyes volt, t6bb zsdkutcdval tarkftva,6s nem bizo-
nyos, hogy a v6geredm6ny mindenben igazolta az erdfeszft6seket.

Ahogy a cdr egyre ink6bb elveszni l6tszott az oroszklzigazgatils szdve-
v6ny6ben, lf'gy lrezte egyre nagyobb sziiks6g6t annak, hogy emberei ne csak
a kiilf<ildi mestersegek fortdlyait, de az igazgatds rejt6lyeit is kifiirkdssz6k.
Maga is igen sok modellt, tervezetet - kdztiik Leibnizdt - tanulm6nyozott,
6m a doktrini4k nem befolydsoltrdk alapvet6 pragmatizmus6t. A konkr6t hely-
zet sziilte konkr6t feladat konkr6t megolddsdt kijvetelte, 6s boldogan lemon-
dott minden rin. koncepci6r6l, ha mfikiidni l6tsz6 eszklzt tal6lt.

A ,,nagy kdvetj6r6sb6l" hazatdwe, 6s a ,,nagy" hdbonira k6sziil6dve,
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1699-ben meghirdeti a vdrosi reformot. Bizonnyal hat6ssal voltak 16 a mo-
dern eur6pai v6rosok, 6m a legkev6sbd sem az ac6lvezdrelte, hogy az orosz
v6rosok is nyugati mintdjri tinigazgatdst 6s polg6rai kiterjedt szabad-
s6gjogokat kapjanak. Val6j6ban egy iizletet ajdnlott a v6rosi lakossdgnak 6s
a vdros vonzdskdrzet6ben 616 dllami parasztoknak. Amennyiben kdtszeres
ad6t v6llalnak, rigy mentesiilnek a vajd6k fennhat6s6gdt6l. Az orosz vdrosok
tiibbsdge azonban nem kdrt ebb6l a szabadsdgb6l, ez€rt a cdr leszfillitottaaz
6rat, de kdtelez6v6 tette az dj rendszert. Ezentril a moszkvai Burmiszterek
Tibldja, a Ratusa felelt ezen ad6k behajtds66rt, amelyek egy6bk6nt kdzvet-
lentil a hadsereg elliltdsfua fordft6dtak. Pdterre a tov6bbiakban is jellemz6
lesz, hogy n6met, holland vagy m6s elnevezdseket vesz 6t, vagy torzitia el
6ltaluk az ercdeti orosz terminust, de az ily m6don 6tkeresztelt intdzm6nyek,
jelens6gek vajmi kev6ss6 hasonlftanak az eredetiekhez.

Az ij int6zm6ny egy ideig igazolta a vdrakozdsokat, 6m a hivatali
vissza6l6sek, sikkasztdsok 6s az dszaki hdboni kudarcai djra napirendre tfrz-
t1k az ad6beszed6s reformj6t. Ez vezetett az orosz ttirt6nelemben ezut6n
m6g sok6ig fenn6ll6 guberniumo& kialakft6sdhoz. 1708-ban hatdrozta el a
kormdnyzat, hogy nyolc (majd nem sokkal kds6bb mdg egy) teriileti egy-
s6gre, gubemiumra osztja az orszdgot E feloszt6st az magyaftnta, hogy a
ttibbfrontos h6boni, a flotta6pft6s 6s az ipartelepit6s amrigy is meghati4rozott
r6gi6kban koncentrdl6dott. P6ter a megl6v6 helyzethez kfvdnta igazitani a
legink6bb 6get6 gond megold6s6t. Abb6l indult ki, hogy ha meghat6rozott
t6rs6gekhez meghatfirozott ezredeket rendel, 6s azok kiiteless6g6v6 teszi a
sereg ell6t6s6t, dgy a bev6telek riividebb riton jutnak rendeltet6si helyiikre,
6s nem v6sz el jelent6s r6sziik a hivatali appar6tus feneketlen zseb6ben.

Hosszri el6k6szit6 munka ut6n a reform I7I2-ben veszi kezdetdt, 6s azon-
nal kiiitktiznek hi6nyoss6gai, ez€rt az 6vek sordn tdbbsztir korrig6lj6k, majd
egy sor mds int6zkeddst is foganatosftanak a helyi kdzlgazgatdsban, 6s ezzel
piirhuzamosan sor keriil a ktizponti ir6nyft6s teljes dtalakitdsdra. Az alap-
probl6ma elvi jellegfi volt, 6s a mindenkori orosz birodalom irdnyftds6nak
alapellentmond6s6t rejtette mag6ban. Az addigi orosz nagyfejedelmek 6s c6-
rok term€szetes m6don ttjrekedtek az uralmuk al6tartoz6, egyre nagyobbod6
teriilet centrdlis korm6nyzds6ra. Mindekdzben egyre kiszolg6ltatottabbakk6
v6ltak a helyi appar6tus vissza6l6seivel szemben, aminek a ktizponti hatalom
er6sftdsdvel igyekeztek - sikerteleniil - g6tat vetni. P6ter most fordft egyet
a dolgok logik6j6n, 6s gyakorlatilag decentralizdci6t hajt vdgre.

A gubern6torok orsz6gnyi tertiletek urai lettek - s ez mdr 6nmag6ban
veszdlyforr6st jelentett. Ezen a cdr :d,gy pr6b6lt segfteni, hogy a gubern6tor
al6 tartoz6 adminisztrdci6 mellett egy koll6giumi testtiletet is l6trehozott az
itn. ,,landratorokb6l". Ezekb6l 8-12 alkotott egy guberniumi tandcsot, ame-
lyen a gubern6tor elntikiilt. Eredetileg a helyi szolg6l6 nemessdg v6lasztott
kdpvisel6ib6l kellett volna rekrut6l6dnia, de a gyakorlatban tagjait kijeliiltdk.
1715-ben azt6n afunkci6ja is megvdltozott.Ezzel volt dsszefiiggdsben, hogy
a teriileti feloszti4s alapegysdgeinek tov6bbra is megmaradt ujezdeker (keriile-
teket) nagyobb egys6gekbe, provinci.dkba kezdt€k szewezni, majd a cdtr m6g
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nagyobb - matematikai - egys6gelae, M irn. doljdkra (r6szekre) osztotta fel a
guberniumokat. A dolj6k elvileg 5536 ad6z6 udvarb6l 6lltak, s ezek 6l€re kiild-
t6k a landratorokat. Kett6 kiiziiliik azonban 6lland6an a guberndtor mellett ma-
radt, s az 6v vdg6n tisszetilt a tan6csuk is. E tandcs azonban ket okb6l is
megbukott. Ahelyett hogy konffollt gyakorolt volna a guberndtor felett, vdgiil
alrirendeltj6vd lett. Es r6adi4sul az elvdrt bev6teleket sem tudta biztositani.

Pdter 1718-ban rigy rendelkezett, hogy amennyire lehet, sv6d mintdra a
helyi kiizigazgatdst ismdtelten 6t kell alakftani. Az rij felosztds l720-t6l veszi
kezdetdt. A guberniumok - m6r ll-re ndtt a szi{muk - tovdbbra is megma-
radtak, de a doljdk megszfintek, s helyettiik dltal6noss6 vdltak a provinci6k
(dsszesen iitven), amelyek disztriktekbdl 6lltak. A gubernium - mint kato-
nu-kdzigazgat6si kdrzet - 6l6n 6116 guberndtor a teriilet legfftb hadura 6s
birdja volt, mfg a provinci6k 6l6re kinevezett vajddk tulajdonkdppen rend6r-
f6ntiktik voltak, amellett, hogy az ad6kdrt is 6k feleltek. Helyi szinten a
legfeljebb kltezer ad6z6 udvarb6l dll6 disztriktek 6l6n levd zemszkij ko-
misszirokra h6rult az ad6behajt6s hazafias feladata. I724-t6l aztfln ismet
vifltozik 6s tov6bb bonyol6dik a k6plet. A hadsereg bdkeid6beli bekvdrt6lyo-
zdsdnak sziiksdgessdge dletre hfvja a katonai ezredek disztriktjeit, amelyek
eltdrnek az addigl kdzigazgatdsi egys6gek mindegyik6t6l. L6nyeg6ben nem
m6sok, mint az adott teriilet egyenes ad6j6nak gyfijt6egysdgei.

P6ter hosszri ideig nagyobb figyelmet fordftott a helyi, mint a kiizponti
kdzigazgatdsra. Ennek volt szubjektfv oka is, nevezetesen az, hogy maga is
alig tart6zkodott Moszkvdban vagy P6terv6rott. A v6gtelen birodalom egyik
v6g€t6l a mdsikig szdguldozott, mindeniitt jelen akart lenni, ahol valami
fontos tiirtdnt. S az igazfin fontos dolgok ott tdrtdntek, ahol 6 is jelen volt.
Ez a tdny el1ggd le6rt6kelte szem6ben a kdt fdv6rost 6s annak hagyom6nyos
irdnyit6 appar6tus6t. A boj6rduma pl. elvesztette kor6bbi ktizponti szerepdt,
r6szint, mertaz uralkod6 mindenben maga akart diinteni, rdszint, mert tagjai
is legtdbbszdr riton voltak valamilyen megbizatds teljesftdse miatt. A pnkdz-
rendszer szint6n a felbomlids st6dium6ban volt, hiszen a guberniumi reform
a legfontosabb kompetenci6kat vette ki a ktizpont kezdb6l, 6s a r6gi6kba
helyezte 6t azokat.

A cdr sok6ig nem firz€kelte a kiizponti ftanyitds hidny6nak hdtr{nydt,
hiszen ahol 6 6ppen tart6zkodott, ott volt a kiizpont. A pruti hadj6rat el6tt
azonban fgy dtintdtt, hogy t6voll6te idej6re m6gis szerencsds rdbizni egy
testiiletre az igyek vitel6t, 6s 1711. februdr 22-i rendeletdvel l6trehozta a
Szendust. A kilenctagri ideiglenes vezetd szerv mfikdddse aztdn 6lland6vd
v6l-tllriszen ktiltindsen a hadigazdas6g 6s a p6nziigyek ellen6rz6s6ben sze-
repe n6lktilijzhetetlen volt. A kiizponti korm6nyszerv azonban meglehet6s
neh6zs6ggel tudta csak elldtni funkci6j6t, ugyanis sem a r6gi prikdzok, sem
a ndhdny rijabb (els6sorban katonai) hivatal nem illeszkedett a helyi k6zigaz-
gatris rij rendszerdbe. M6rpedig sziiksdg volt egy kdzvetit6 hivatalszervezetre a
kiizpont 6s a rdgi6k kdzdtt, a gubern6torok kiskirdlykod6sai 6s visszadldsei ezt
el6gs6gesen bizonyftottdk. (A cdr egyet ki is v6geztetett ktiziiliik.)

Igy jtinnek l6tre sv6d mint6ra, ndmet, cseh, szil6ziai seg6dlettel a koII6-
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giumok. P6ter mdr 1715-ben dtjntdst hoz az el6k6szft6siikr6l, de csak 1718
vdg6n sziiletik meg a rendelet az alilbbi kilenc koll6giumr6l: 1. Kiiliigyi, 2.
Pdnziigyi, 3. Igazs6gtigyi,4. P6nziigyi Ellen6rz6si, 5. Hadi (Szdrazfdldi), 6.
Admiralitdsi (Tengeri), 7. Kereskedelmi, 8. Brdnya 6s Manufaktrira, 9. Aila-
mi Kiad6sok Koll6gium. Sz6tvdl6s 6s iisszeolvadds, valamint az Oriikbirtok
Koll6gium l6trejiitte ut6n v6giil is tfz kolldgium kezdi meg mrikdddsdt
m6g n6h6ny 6vvel a rendelet utdn. Feldpftdstik 6s funkci6juk m6r hasonlit
a modern minisztdriumok6ra. A prik6zokt6l elt6r6en, illet6kessdgi kiiriik te-
matikus 6s egynemfi, nincs kijzijttiik teriileti alapon szervezett hivatal, szi-
goni bels6 szabfllyzat 6s iigyrend alapjdn mrikddnek tttbb kiilfdldi szakember
(pl. a mindenkori alelntik) segfts6gdvel, dijnt6seiket tdbbsdgi szavaz6ssal
hozzdk meg.

Ebben az ij szisztdm6ban termdszetesen megv6ltozott a Szeni4tus szerepe
is. Az operatfv munki4k egyre ink6bb a koll6giumokhoz keriiltek, amelyek-
nek az felettes szerve lett. Ezzel pi{rhuzamosan fel6rtdkel6ddtt a Szendtus
tan6csad6 tevdkenys6ge. Amfg erre a cdr kor6bban nemigen tartott ig6nyt,
addig az utols6 6vekben ann6l inkdbb sz6mftott 16. A Szen6tus teh6t olyan
int6zmdnny6 alakult, amely ugyan nem kapta meg a cdr helyettesft6j6nek
jog6t - de a kiiteless6geit igen. Kiterjedt hatdskcire m6g fgy is 6vatoss6gra
intette a cdrt, aki hosszas elflkdszitd munka utdn I722-ben rendeletet hozott
a f6iigy6szi tiszts6gr6l. A f6iigy6sz teljes kdrfi feliigyeletet gyakorolt a Sze-
n6tus felett, s az iigymenetben egyr6szr6l a koll6giumok 6s a Szen6tus, m6s-
r6szr6l a Szen6tus 6s a c6r ktiz6 6kel6ddtt. A kontroll teh6t megval6sult, a
tulajdonkdppeni kormdn y azonban elbizonytalanodott, 6s perspekt iv iljdban
elj elent6ktelenedett.

Akdzigazgatdsi reform egyik legkorszerfibbnek tetszl gondolata a helyi
v6grehajt6 hatalom 6s az lgazsdgszolg6ltat6s intlzmdnyi elkiildnft6se. I7L9-
ben Pdter 11 nagy bir6skod6si k0rzetre osztotta a birodalmat, s ennek min-
den v6rosban ldtrehozta a testiileteit vagy k6pvisel6it. A sv6d mint6ra beve-
zetett rendszer azonban csakhamar a guberndtorok 6s a vajddk befoly6sa al6
keriilt, s m6r k6t 6v mdlva a helyi kdzigazgatds f6tiszts6gvisel6i kiiziil je-
litlt6k ki a birdkat is. A felvildgosult gondolat teh6t nem val6sult meg. J6-
szerivel nem is ez volt a c6lja, hanem a biirokratikus szervezet megteremt6se
ezen a teriileten is, ami viszont sikeriilt.

Ha vdgigtekintiink P6ter ktizigazgatdsi reformjain, egy sor idegen hang-
zdsd 6j hivatallal tal6lkozunk. Ezek ndmelyike, f6leg az elsd id6kben, a
pillanatnyi helyzet dikt6lta k6nyszerb6l sziiletett, s mfiktjddse az 6vek sor6n
ttibbszdr vSltozott. Mdsokat - Pdter uralkodds6nak utols6 6vtized6ben - gon-
dos el6k6szft6 munka, a ktilftildi mintdk tiizetes tanulm6nyozilsautdn vezet-
tek be - majd hasonl6 elvek alapjdn villtoztattak meg. Az nj neveket 6s
tiszts6geket leszdmitva az ij kdzigazgatdsi rendszer vajmi kev6ss6 alakftotta
6t gytikeresen a rdgi rendet. M6g a prik6zok 6s egy6b kordbbi hivatatok
n6melyike is megmaradt, a funkcion6lis kdzigazgatdsi elv sem szorftotta ki
v6glegesen a teriileti elvet, 6s a hivatalok kompetenci6i kijzijtti 6tfeddsek
sem voltak ritkdk. A kiizponti 6s helyi k'zigazgatils kdztitti hierarchikus
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viszony nem nyert 6tl6that6 int6zm6nyi struktrir6t: voltak olyan helyi szer-
vek, amelyek a Szen6tuson kfviil ttibb ktizponti hivatalt6l is fiiggtek, m6sok
viszont att6l sem. S b6r sok ttirv6nyalkot6i energi6t fordftottak az egyetem-
leges ellen6rz6s intdzm6nyi garancidjdnak kimunk6l6sdra, az eg6sz rend-
szerre az a jellemzfl, amlt Kljucsevszkij mes6l egy szen6tusi iil6sr6l. Esze-
rint a sok tekintetben naiv 6s idealista P6ter magdb6l kikelve azonnal ren-
deletet kfvdnt hozni a hivatali konupci6 ellen; egy kdt6l firdnyi lopds is
legyen el6g a sikkaszt6 felkiittet6s6re. Mire bizalmi embere, a cdr ,,szeme
6s fi.ile", Jaguzsinszkij fdngydsz szelfden igy sz6lt: ,,Csak nem akar Felsdged
egyediil, alattval6k ndlkiili csdszdr maradni." Nem 6rthetetlen ezek ut6n, ha
a szolg6l6 nemess6g szfvesen szolg6lt e r6gi-rij hivatalokban, 6s nem tilta-
kozott a sv6d m6di ellen.

KOLOSTOROK 65 MONSTRUMOK

Pdter uralkod6sa idej6n jelent6sen megvdltozott az egyhdz szerepe az orosz
t6rsadalomban, 6s sok minden tdrt6nt a kultrira iigy6ben is. Mag6t a cdrt
azonban az egyhdz (mdg kev6sbd a hit dolgai) vajmi kev6ss6 6rdekelt6k, s
a magas kultrira is hidegen hagyta. Pjotr Alekszejevics nem volt intellektu6-
lis tfpus. O az els6 olyan cdr, aki az egyhazra nem mint a hit6let 6s a mf-
velts6g legf6bb let6tem6nyes6re n6zett. Nemcsak az egyhdzi kultrir6t, de
6ltal6ban a hum6n mfiveltsdget sem becsiilte sokra. S ha 6rdekelt6k volna a
hit dolgai, tal6n a pragmatikus protestantizmust rdszesftette volna eldnyben.
Erthet6 ezek ut6n, ha az egyhdzat a gyakorlati hasznoss6g szempontjait fi-
gyelembe v6ve kezelte, s rigy tekintette, mint a birodalom egyik hivatal6t s
egyben jelent6s bev6teli fonds6t.

Minden bizonnyal szubjektfv szempontok is kdzrej6tszottak abban, hogy
Adrian p6tridrka haldlakor, 1700-ban Pdter nem v6lasztott ij p6tr\6rkdt, s az
orosz egyhia tdbb mint hrisz 6ven 6t egyhdzfejedelmi ir6nyft6s n6lkiil ma-
radt. Az el6z6, P6ter anyj6t er6sen befoly6sa alatt tart6 pdtrifirka, Joakim
uti{n ugyan Adrian kifejezetten puha szem6lyisdgnek bizonyult, 6m P6ter
egyszer s mindenkorra meg kfv6nt szabadulni mind erkdlcsi kilengdsei,
mind eur6paiz6l6si torekv6sei int9zmdnyes kritik6jrdnak potenci6lis forr6s6-
t6l. Ehhez jttttek ugyanakkor a ,,nagy" hdborri sziiksdgletei, s a c6r az egy-
hdaat szint1n a katonai glpezet szolgillatdba 6llftotta. El6szijr csak a haran-
gokat vetette le, 6s dntetett beldliik 6gyikat, majd az eg€sz egyhazi vagyonra
rdtette akez6t. I70l-t6l a Kolostoriigyi Prik6z veszi 6t az egyhdzi birtokok
irdnyit{sdt, az emberei feletti bfrdskod6st 6s a bev6telei feletti rendelkez6st.
Attit6 sikerrel, ugyanis egy fvtized alatt egymilli6 rubel tiszta bevdtellel
j6rul hozzd a hadigazd{lkoddshoz. A narvai sokk utdn magdhoz tdr6 kor-
mdnyzat aztdn pdr 6v mrilva enyhft a teljes szekulariz6ci6 programj6n, de a
Kolostortigyi Hivatal tov6bbra is megmarad.

A nagy v6lt6s l72I-ben ktivetkezik be, amikor ez ut6bbit megszi.intetik,
s 6letbe l6p az Egyhdzi Szabdlyzat, amelyet Feofan Prokopovics novgorodi
6rsek, a cdr kdzeli hfve 6llit iissze. Ez vdget vet a p6tri6rkan6lkiilis6g id6-
szak6nak, de egyben az orosz patriarkdtusnak is.
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Az orosz egyhaz 6l6n ezentfil p6tri6rka helyett egy kollektfv testiilet 6ll,
a Szent Szin6dus, amelyet a koll6giumok mint6j6ra honosftottak meg, s
amely - vildgi szem6lyek ir6nyftdsa alatt - rigy mfiktidiitt, mint egy dllami
hivatal. Ezzel a form6lis aktussal P6ter tulajdonk6ppen egy hosszti ttirt6nel-
mi fejl6d6s v6g6re tett pontot. Bdrmennyire idegennek is tetszett a protestdns
konziszt6riumok mintdjdra kialakftott forma a pravoszl6v kiizegben, az egy-
hdz teljes betagol6s6t az 6llam6letbe kell6en el6k6szftett6k a kor6bbi folya-
matok. Es az integrdl6s teljes kdrri volt. Olyan bels6, addig sdrthetetlen
posztuldtumokat is 6rintett, mint a gy6nds szents6ge. Egy 1708-as parancs
a gy6n6si ,,inform6ci6k" k6,telez6 jelentdsdt irta el6,6s a lelkip6sztor ktite-
less6g6v6 tette nydjfinak a gy6ntat6ftilk6n ttili szemmel tartdsdt, tehdt a sp-i-
onkoddst. E meghrikkentf ukdz a legkev6sb6 sem sdrtette a c6r elveit. Ot
ink6bb az botrdnkoztatta meg,6s sarkallta akt(v ellenl6p6sekre, hogy sok
tudatlan szerzetes m6sok kenyerdt ette, ahelyett hogy hasznos tev6kenys6g-
gel t0lt6tte volna idejdt.Ez€rt aztdnkorlfitozta sz6mukat, elvette jdvedelmei-
ket, 6s elfiirta teend6iket.

P6ter a tulajdonk6ppeni kultrira dolgait hasonl6an pragmatikus m6don
ktizelitette meg. Felismerve hazdja elmaradottsdgdt, mdr kor6n a tanul6sra
helyezte a f6 hangsdlyt. Megfelel6 orosz iskoliik hijdn el6sziir kiilfiildre
kiildte a szolgdl6 nemes ifjakat. Nem lett bel6liik megannyi mdrntik 6s ha-
j6skapitdny. K6s6bb ahazai iskol6k elterjesztdsdvel kfvdnta ahi6nyz6 szak-
embergdrd6t biztosftani. A papi szemindriumkdnt funkciondl6 Gdriig- szl6v -
latin Akaddmia mellett ldtrehozott egy navigdci6s-, egy tfJ.zdr-, egy m6rndk-
iskoldt 6s egy tengerdszeti ,,akad6mi6t". Mindezek azonban nem tudt6k be-
ttilteni a fels6oktat6si int6zmdnyek funkcl6jdt,l€nyeg6ben speci6lis alapis-
mereteket ktizvetitettek, 6s 6lland6 tanul6hi6nnyal kiiszkddtek. A modern
drtelemben vett gimndziumhoz hasonlftott egy GIilck nevfr szdsz lelkip6sztor
iskol6ja. Rdvid ideig tart6 fenn6ll6sdt r6szint vezetije elhivatottsdgflrzdsl-
nek, rdszint j6 referenci6inak kiiszdnhette. (Gliick marienburgihdzdban szol-
g6lt eredetileg a kds6bbi c6rn6 6s cdrn6: Katalin.) Komoly er6feszitdseket
tettek ugyanakkor az 6ltal6nos, alapfokri kdpzls bevezet6s6re, az elemi is-
kol6k meghonosftdsdra. I7l4-ben kezdik a guberniumokban szervezni az(tn.
matematikai iskoldkat. Az els6 tiz 6vben 1389 di6kjukb6l92 fejezte be itt a
tanulmdnyait. Ahogy I7I4-ben hi6ba tettdk kdtelez6v6 a szolg6l6 nemesek
szdmtra a tanuldst, l ,gy u als6bb n6pr6tegek gyermekeit sem lehetett sem-
mif6le er6szakkal (pl. hogy amfg nem v6gzk el az iskol6t, addig nem n6-
siilhetnek) iskol6ba jdr6sra kdnyszeriteni.

Elismerdsre m6lt6 er6feszftdsek - szerdny eredm6nyek. Nem pontosan
ezt, nem pontosan fgy kellett volna, de tenni kellett. Ez a megflllapitds igaz
lehet P6ternek azon - az ut6kor embere sz{tmdra szinte szdnalmat kelt6, a
korabelinek pedig mdrhetetlen k6nyelmetlensdget 6s nem csekdly szenved6st
okoz6 - k6tsdgbeesett er6lkiid6s6re is, hogy a nyugati ,,kultur6lts6got" (aho-
gyan azt 6 meg6lte) beleverje az oroszokba. Bevezette pl. P6terv6rott az fn.
,,dsszamblikat", olyan est6lyeket, amelyeken ktitelez6 jelleggel kellett me-
revr6szegre inniuk magukat az el6kel6 ddm6knak 6s uraknak; a ,,tudom6ny
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v6gett" begyfijtette 6s spirituszba t6tette a birodalom minden vfg€bdl a
,,monstrumokat"; leveleiben ,Min Her"-nek szilftja a nev6t alig lefrni k6pes
Mensikovot. 6 alapftotta ugyanakkor az els6 rijsdgot (a Vedomosztyit) 6s az
Akaddmidt (1725-ben), karolt fel orosz fiildiin addig nem mfivelt tudo-
mdnyokat, fratott 6s adatott ki k6nyveket - a sajdt metsz6sfi betfiket nyom6
sajit alapitdsri nyomd6j6ban. Mind korszakos jelent6sdgfi tett ez az orosz
kultfr6ban.

P6ter uralkoddsa alatt mintegy 3500 idegen sz6 kertilt az orosz nyelvbe.
Ennek egynegyede haj6zdsi szaksz6, m6sik negyede kdzigazgatdsi, a harma-
dik a katonai terminol6gi6€, mfg a negyediket a leginkdbb a fdnyfizdssel
kapcsolatos kifejez6sek teszik ki. Az rin. ,,magas mfivelts6g" nemzetktizi
jelentdshordoz6i nem ekkor gazdagitjtl< az orosz nyelvet.

A reformok i{ra
Alr,eu vERSUS TARSADALoM

A hadsereg, a gazdasdg, akdzigazgatds, a t6gan 6rtelmezett kultrira teri.ilet6n
v6gbement v6ltoz6sok nem maradtak hatds ndlktil a t6rsadalom dletdben
sem. E reformok kdzvetleniil is beavatkoztak a t6rsadalom viszonyaiba: az
6tatakit6 c6r megkfsdrelte a t6rsadalom befogaddkdpessdg6t, v6ltoztat6sok
ir6nti adapt6ci6s k6szs6g6t 6s k6pessdgdt ndvelni, a tdrsadalmat alkalmass6
szewezni az 6llam el6tt dll6 feladatok megolddsdban val6 aktfv r6szv6telre.

P6ter 6llama term6szetesen els6sorban a szolg6l6 nemesi osztfily 6rdekeit
k6pviselte. M6gis: soha annyit nem szenvedtek az uralkod6 kisebbsdg tagjai,
soha annyi k6nyelmetlens6gben nem volt rdsziik, 6s soha annyit nem kdve-
telt tdltik a hatalom, mint Pdter kor6ban. Mindenkinek szolg6lnia kellett:
kinek a hadseregben, kinek a flott6ban, kinek a cdri biirokr6ci6ban. A szol-
gdlat rdaddsul a tanulds k6nyszerdvel is pdrosult, fgy gyerekkortdl 6letfogy-
tig sz6lt. Nem volt pardon, kivdtelt senkivel sem tettek, a nemesifjak is
egyszerd k0zkatonakdnt kezdt6k p6lyafut6sukat, legfeljebb annyi volt a ktiny-
nyebbs6giik, hogy a gdrdaezredekbe sorozti{k be 6ket. M€g azt is le kellett
nyelniiik, hogy gyakran jtittmentek parancsoltak nekik. Pdter alatt ttinddkl6
karrien futhattak be alacsony szdrmazdsd szemdlyek, fgy a lepdnydrus Men-
sikov, Safirov, egy hadifogoly zsid6 fia vagy Jaguzsinszkij, aki egy luther6-
nus templom orgonist6jdnak gyermeke volt.

A szolgdl6 nemessdg m6gis kitartott uralkod6ja mellett. Nemcsak az6rt,
mert nem volt m6s vdlasztdsa. Ugyanez persze fordftva is igaz volt. A c6r
tudniillik szint6n nem t6maszkodhatott mds t6rsadalmi r6tegre, amikor a
hadsereg parancsnokait 6s a hivatalok f6ndkeit kellett kijeliilnie. A kiilfdldi-
ek 6s a kegyencek ugyan mddosftottdk e k6pletet, de a derdkhadat a szolgdl6
nemesek alkott6k. E tekintetb'en vajmi kev6s vdltozott a r6gi moszkvai nagy-
fejedelmek gyakorlat6hoz k6pest. A bojdrs6g maradv6nyai lassan beleolvad-
tak a szolgdl6 nemess6gbe, amely 6tvette a boj6rs6g tradicion6lis kormdny-
zatl szerep1t K6ts6gteleniil nagyobb volt a mobilit6s P6ter rendszer€ben,

245



mint b6rmikor kordbban, s ez a ci4r t6rsadalmi hasznossdgot zsin6rm6rtdknek
tekint6, saj6tos,,demokratizmus6n" mrilott.

J6l tiikrtjzi mindezt a cdri rendszert ett6l kezdve v6gigkfs6r6 Rangtdbld-
zat bevezet€se l722-ben. P6ter a szolgil6 nemess6get ekkor tizenn6gy kii-
lijnbtiz6 rendfokozattal jeltilt osztdlyba sorolta - kiildn a szdrazflldi, a ten-
ger1szeti 6s az fillamhivatali szolg6lattevflket. Az els6 nyolc oszti4lyba so-
roltak orijkletes nemess6get kaptak, mig az als6 hat tagjai szemdlyre sz6l6t.
Termdszetesen a rdgi nemesi famfli6k tett6k ki a mostani ijrtikletesek legna-
gyobb ttibbsdgdt, de besorol6suk nem volt automatikus, el6meneteltik a szol-
g6latt6l fiiggtitt. A vildgos szolgdlati hierarchia ugyanakkor kdzzelfoghat6
perspektfv6t rajzolt fel az alacsony szdrmazdsd., de tehetsdges fiatalok sz6-
mdra. Aki a fenti h6rom szolg6lati teriilet egyik6n megkezdte pdlyafut6s6t,
az p6nz- 6s birtokadom6nyt 6s a fiildj6n parasztjai felett uralmi jogokat ka-
pott, tehdt a privilegizillt osztflly tagja lett.

A 17. szflzad v6gi kb. h6romezer nemesi csaldd szdma ezzelklbfvij,lt, az
6llam k6dergondjai enyhiiltek. A 16. szLzadi mesztnyicsesztvo hely6be a
privilegiz6lt r6tegek egym6shoz val6 viszonydt nem a szdrmazds, hanem
a szolgilat elve alapj6n szab6lyoz6 Rangt6bli{zat l6pett. Mdr tinmagdban ez
is a fels6 rdteg egys6gesiildsdnek irdnydba mutatott. E folyamatot ttikrozte
a szolg6l6 emberek egys6ges r6tegelnevezds6nek elterjed6se is az 1710-es
6vek elejdt6l: ekkort6l v6lik 6ltal6noss6 az orosz dvorjansztvo 6s a lengyel
sljahta elnevez6s.

A szolg6lat egyetemessd v6l6sdval egys6gesi.ilt a k6t, jogilag addig mdg
elt6r6 ftildtulajdonforma, a votcsina 6s a pomesztye is. l7I4-benhoz a cdr
egy rendeletet, amely mindk6t fijldbirtoktfpust d,rijkletessd nyilv6nftja. A tcir-
v6nyalkot6i akarat szempontj6b6l azonban ldnyegesebb volt az Ukdz egy
m6sik rendelkezdse, amely a nev6t adja. Egyedi)riikldsi rendeletnek nevezik,
mert kimondja, hogy a ftildbirtokok ezentril csak egy tagban tjrokfthet6k. Az
6lland6an apr6z6d6 birtokok er6ket s a rajtuk 616 parcsztok termel6k6pes-
s6gdt igyekezett a kormdnyzat ily m6don meg6rizni 6s a ,,felesleges" nemes-
ifjakat hasznos tev6kenys6gre bfrni. A rendeletnek ez a r6sze azonban iga-
z6b6l soha nem ldpett hatdlyba, 6s a cdr halflla ut6n el is ttirtjltdk.

Az flllamhatalom homogeniz6l6si tdrekv6sei nemcsak a fels6 oszt6ly, de
az alfvetett ndpessdg eg6sz6re is 6rv6nyesek voltak. P6ter egysdges, egysze-
rfi, j6l 6tl6that6 tdrsadalmi struktrir6t kfvdnt l6trehozni. A 17. szilzadi orosz
t6rsadalom egyik saj6toss6ga annak rendkfviili tarkas6ga volt. Jelent6s sz6m-
ban k6pviseltett6k magukat a kiikinf6le szolgaelemek, illetve az egyetlen
nagy tdrsadalmi csoporthoz sem tartoz6, eredeti ktiz6ss6giikb6l kivetett, 16-
zengd egzisztenciflk. P6ter a h6boni sziiks6gleteit1lvezdreltetve az fjonc6lli
tdsi, soroz6si ktjtelezetts6get valamennyi ilyen r6tegre kiterjesztette, s ezzel
a kijtelez6 6llami szolgfllat elve szempontj6b6l a foldesriri parasztok helyze-
tdhez kdzelftette 6ket. A falusi lakoss6g ktliinbiiz6 jogdll6sri r6tegeinek ni
vell6l6si folyamat6ban a ktjvetkez6, a dont6l6p6s az 6n. fejad6 bevezet6se
volt. Az fj ad6 bevezet6s6nek el6k6sziteset celozta a c6r l7l8-ban hozott
rendelete a lakossdg 6sszefr6s6r6l. A munka igen vontatottan haladt, az adat-
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szolg6ltatdk az ad6z6kjelent6s hdnyaddt egyszerfien eltitkoltdk, ez6rt csak-
hamar reviziis iisszeirdsokar is kellett vdgezni, hogy az ad6kivet6s m6r en-
nek alapj6n ttirt6njen. A pontos felm6r6s Pdter hal6l6ig nem k6sziilt el, de a
rendelet eredeti elgondol6s6t mdr I722-t6l elkezdtdk megval6sftani azzal,
hogy a leszerel6 ezredeket a megfelel6 katonai kijrzetekbe kv6rtdlyoztr4k.
Ezek ell6tds6t szolg6lta a fejad6, amelynek j6val t6volabbra mutat6 tdrsa-
dalmi ktjvetkezm6nyei lettek,

A legldnyegesebb, hogy a fejad6 holopokra tiirt6n6 kiterjeszt6s6vel meg-
szfint a foldesriri jobb6gyokat a holopokt6l elvdlaszt6 utols6 kiiliinbsdg is.
A megel6z6 6vtizedek gyakorlat6ban m6r amrigy is rigy viselkedtek a foldes-
urak parasztjaikkal, mint a szolg6kkal. Az 1649-es Ttirv6nykdnyv ellen6re
pl. gyakorlatilag teljes bfr6i hatalmat gyakoroltak felettiik, s gyakorivd v6l-
tak az addig csak kivdteles esetekben alkalmazott szok6sok, mint pl., hogy
a parasztot fiildjet6l 6s csal6dj6t6l elszakitva adti4k-vettdk. S bdr Plter ez
ut6bbit nem javallta birtokosainak, v6geredmdnyben m6gis elnezte, sdt a
fejad6 bevezetdsdvel l6nyeg6ben szentesftette ezt a gyakorlatot. Tulajdon-
k6ppen egy tdrsadalmi alku kdttetett: az 6llam megsarcolta az addig neki
nem ad6z6 rdtegeket, cser6be szabad kezet adott a foldesrirnak a parasztjai-
val val6, immi4r val6ban mag6njogiv6v6l6 viszonyban. Ezzelpont kertilt az
orosz mag6nfiildesriri joghat6sdg alatt 6116 falusi lakoss6g egys6gesiil6si fo-
lyamatdnak v6g6re oly m6don, hogy a lektitdtt jobbdgys6g nivell6l6d6sa a
holopok szintj6n val6sult meg.

A fejad6 egydbk6nt iinmag6ban ink6bb m6rs6kelte, mint ndvelte a pa-
raszti terheket. Abb6l a j6zan kincst6ri meggondol6sb6l tdpl6lkozott, hogy
a hdborfs pusztftdsokba 6s terhekbe belef6radt lakossdgot kiszi4mfthatd 6s
elviselhet6 j6rad6kokkal lehet csak terhelni. Az 1724-es tisszefrds 5,57
milli6 ,,revizi6s lelket" szdmlillq ebb6l 3,176 milli6 volt a fiildesriri job-
b6gy 6s 1,406 milli6 udvari 6s dllami paraszt. Ez ut6bbiak az 6vi 74 ko-
pejk6s fejad6n kfviil tov6bbi 40 kopejka 6llami ad6t fizettek. (A paraszti
udvarok kb. 25%o-a egy6bk6nt m6g mindig az egyhdz kez€n volt.) A fejad6
bevezetds6vel nagyot v6ltozott, el6ny6re, az orosz mezigazdasdgi tdj. Az
udvarok szerinti ad6z6s idej6n ugyanis a lehet6 legt<ibb fdrfi pr6b6lt meg-
hriz6dni egy gazdasdgban, s ezzel a megmfivelt teriilet jelent6sen cstikkent.
Mostant6l kezdve azonban a parasztok abban voltak drdekeltek, hogy min6l
nagyobb szdnt6t mfi veljenek.

Ha a falu tdrsadalmi viszonyait ,,rendbe tev6" dllami elv az 6llami szol-
gdlat mindenkire kiterjed6, pontos szabillyozdsa volt, akkor nem meglep6,
hogy a v6rosi reformnak is ez volt a legfdbb c6lja. P6ter 1718-ban v6lte rigy,
hogy a rigai 6s revali v6rosi szabtlyzat mint6j6ra Oroszorszdgban is :fjra 6t
kellene alakftani a v6rosi kdzigazgatdst. Hdrom 6v eltelt6vel P6tervdr meg-
kapta a maga stafiitum6t, de m6g tov6bbi 6vek kellettek ahhoz, hogy ennek
alapj6n a ttibbi orosz vr{rosban is meghonosftsr4k a koll6giumi alapon mfiko-
d6 ij magisztrdtusokat.

A vdrosi lakossdgot ezenlr;itl hdrom osztfllyba sorolt6k. A fels6 rdtegek k6t
gild6be szervez6dtek. Az els6be a gazdag kereskeddk 6s a legtekintdlyesebb
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foglalkozdsok k6pvisel6i kertiltek (pl. orvosok, gy6gyszer6szek), mig a m6-
sodikba a kiskeresked6k, a kdzmfivesek 6s az iparosok. Ezeket egydbkdnt -
szint6n nyugati mintdra - c6hekbe pr6bdltdk tdmiirfteni (Moszkv6ban pl. 146
cdhnek 6800 tagja volt), de e forma nem tudott Oroszorszdgban gytikeret
verni. A gild6k alatti csoportba a kiil6nbdz6 bdrmunkdt vdgz6k, pl. a manu-
faktrirrik munkdsai keriiltek. Ezek esetdben m6g azt is eln1zte P6ter, ha a
szolgifl6 nemesi 6rdekek csorb6t szenvednek, 6s soraik szdkdtt jobb6gyokkal
ttilt6dnek fel. Kiv6telesen eltekintett a visszatoloncol6sukt6l, csak az illlami
ad6t kellett utdnuk ugyanrigy megfizetni.

Az dj vdrosi szervek egyik legfontosabb feladata 6ppen a manufaktrir6k
6s iskol6k l6tesft6se 6s fenntartdsa volt - term€szetesen az ad6k begyfijtdse
mellett. Az rtj reformot tehdt mfu nem a szfik had- 6s p6nziigyi szeml6let
hatotta 6t, hanem t6gabb gazdasdgpolitikai rendszerbe keriilt. Nem 6rthetet-
len ezek ut6n, ha gazdasdgi srilyukn6l fogva a viiros legnagyobb ad6frzet6i,
az elsd gilde tagjai keriiltek kulcshelyzetbe. A kiiltinfdle vdlasztott v6rosi
tinkormdnyzati szervek ez6rt csakhamar teljesen kiszolg6ltatottakkd v6ltak e
saj6tos orosz patrfciusr6teggel szemben, s engedelmes szolgi{l6i lettek az
oligarchikus vdrosi magisztr6tusnak. A hatalmat keziikben tart6 keresked6k
nemigen kiikinbiiztek ar6gi moszkvai gosztyitfl, de a vdrosirdnyitds biirok-
ratikus szervezete jelentds fejl6ddsen ment 6t.

A mindent a hdboni szolgillatdba 6llit6 P6ter 6lete utols6 6vtizeddben m6r
azzal is egyre behat6bban foglalkozott, mi lesz akkor, ha a h6borrinak vdge
lesz. A tiirelmetlen kapkod6st 6s az azonnali megold6sokat a korm6nypoli-
tika rangj6ra emel6 gyakorlat helydbe stratdgiai ldt6sm6d, a hosszri t6vra
tervez6 reformpolitika l6p. Pdtert magasztos eszm6k vezdreltlk. Egyetlen
hozzd m6rhet6 purit6n 6s dnzetlen uralkod6t sem ismer az orosz ttirt6nelem.
O val6ban a ,,kdzj6n" munk6lkodott, n€p€t akarta felemelni 6s orsz6gdt fel-
virdgoztatni. Agylzelmek ut6n abdk66rt is lankaddtlan energi6val harcolt.
M6gis ezen a t6ren 6rt el kisebb eredmdnyeket. Az orosz n6p ugyanis j6val
ftildhtizragadtabb volt uralkod6j6n6l.Egyszerfren csak tril akarta 6lni a ,,nagy
atalakitf" reformj ait.

AZ ,,ANTIKRISZTUS''

Nem volt kdnnyfi. Soha olyan megpr6b6ltat6sok nem zridultak 16, mint a 18.
szdzad els6 negyeddben. A c6r nem kfmdlte magdt - de a lakossdgot sem.
A h6borris sikerekdrt ijesztl 6rat kellett az orszdgnak frzetnie. P6ter uralko-
d6s6nak kezdet€hez kdpest az ad6k megh6romszoroz6dtak - s nem is ez volt
a legsrilyosabb teher. Az rijoncoziisok, az ur6li manufaktrir6k 6s a nagy 6pit-
kez6sek milli6s ttimeget vontak el a bdk6s termel6munk6t6l, 6s villtoztattak
616 6gyfttiltel6kk6 vagy k6nyszermunk6ss6. Csup6n a realit6sokkal nem szd-
mol6 6pftkezdsek tdbb szdzezer ember 6let6be keriiltek. Mire a c6r r6jiitt,
hogy a nagy foly6k csatorndkkal val6 tisszektjt6sdr6l sz6tt ut6pisztikus el-
k6pzel6se sz6p 6lom kell maradjon, vagy amikor a tdrdknek 6t kellett adnia
az iszonyatos er6feszft6sek 6riin feldpftett ddli er6ddt, Taganrogot, addigra
mdr a rosszul 6lelmezett, mostoha kiiriilmdnyek ktizdtt dolgoz6, j6rvdny ti
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Rastrelli
I. P6ter-s zobta
(r6szlet)

zedelte munk6sok jelentds r6sze elpusztult. A rendkfviil kedvezdtlen ftild-
rajzi adottsdgit, nj f6v6rost, P6tervdrt 'dvezd mocsarak rigyszintdn hullahe-
gyekkel tttlt6drek fel.

A cdtr 6ltal sfjtott lakoss6g els6 reakci6ja a menekiilds volt. Rendeletek
sokas6ga l6t napvil6got a szdkiitt parasztok felkutatds6r6l, visszatoloncol6-
sdr6l, elrettent6 megbtintetds6rdl. Vajmi kev6s eredm6nnyel. Miljukov orosz
gazdasdgtdrtendsz sz6mit6sa szerint az l678-as dsszeirdshoz k6pest 1710-re a
lakossdg kb. egyharmadadtrendez6ddtt. Ebbdl kb. harmadrdsz volt a sztikdttek
szdma, a tdbbit katondnak vagy gydri munk6snak sorozt6k, 6s nagyon sokan
meghaltak. Miljukov a n6pess6g kb. egydtdd6nek csiikkends6vel sz6mol.
Mindez nem maradt hat6s ndlkiil a gazdasdgra sem. Becsl6sek szerint a
pusztdsod6s megktizelftette a termdtertilet harmad6t.

A n6p 6rtetleniil 61lt e jelens6gek el6tt. Minden, amit tapasztalt, ellent6tes
volt hagyomdnyos hit6vel, a ,j6" c6rba vetett bizalommal. Ezdrt a maga
m6dj6n pr6b6lta a vdgyai 6s a realitdsok kiiztltti ellentmonddst feloldani.
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I. P6ter kihallgatja fi6t, Alekszejt (Ge festm6nye)

A legk6zenfekv6bb megold6s az volt, hogy egyszerfien nem hitt6k el, aki
ilyen szdrnyris6geket mrivel alattvaldival (bele6rtve saj6t fi6t is, akit nagy
val6szinfisdg szerint parancs6ra tettek el l6b al6l), az igazi c6r. Mdr uralko-
d6sa legelejdn a legfantasztikusabb legend6k keringtek Peter kdriil. Igaz,
maga is mindent megtett annak drdek6ben, hogy a pletyk6knak, hfresztel6-
seknek t6pot adjon, hiszen viselkeddse, szokdsai, egdsz szem6lyisdge gyii-
keres ellent6te volt az addig megszokott c6rk6pnek, 6s l6pten-nyomon l6bbal
tiporta a pravoszl6v kultrirkiir tradfci6it.

Kiiliinijsen a ,,ndgy kiivetji4r6s" ut6n szaporodtak el a mendemonddk az-
zal kapcsolatban, hogy a cdrt kiilfdldiin, fgymond, elcser6lt6k. A Kremlben
iil6 uralkod6 tehdt hamis, az igazi pedig valahol a messzi idegenben sfny-
l6dik. (E tekintetben igen gazdag volt a ndpi fant{nia, egyes legend6k szerint
a sv6d kir6lyn6 fo-n6 tepsibe iiltette, de voltak olyan hfrek is, hogy egy
hord6ba szdgelve a tengeren hdnyk6dik az id6k vdgezet6ig.) Sz6les ktirben
elterjedt ugyaqakkor az ,,Antikrisztussal" val6 azonosftdsa is. Ktinnyen el-
hittek, 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
kdpzelet szfvesen hitte az tirdtig keze nyom6nak. E motfvumok olyan mdlyen
beiv6dtak a hiedelemvildgba, hogy P6ter sem becsiilhette le hat6sukat. Ep-
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pen onnan tudunk r6luk, hogy a c6rellenes szdnd6kok kifi.irkdsz6sdre l6tre-
hozott nyomoz6 6s besrigd szerv, a Preobrazsenszkij prikdz iratanyagdban
fennmaradtak. A vizsg6latot v6gz6k semmilyen eszkiizt6l nem riadtak
vissza. Tudunk olyan esetr6l is, hogy a szib6riai Tobolszk kdrny6k6r6l is
k6pesek voltak k€t apdcdt Moszkvdba vitetni, mert kdsdbb a kinvallat6sba
belehalt n6v6rek 6llit6lag azt talflltak egyszer mondani, hogy a c6r egy ki-
cser6lt sv6d.

Az tisszn6pi megpr6b6ltatdsok olyan sdlyosak voltak, 6s a t6rsadalmi
ellent6tek olyannyira ki6lez6dtek, hogy a Preobrazsenszkij pnkda minden
tigybuzgalma ellen6re az als6bb n6poszt6lyok eldgedetlens6ge nyflt felkel6-
sekbe torkollott. El6szijr az asztrahanyi katondk el6gelt6k meg a v6rospa-
rancsnok 6s beosztottai iink6nyesked6sdt, 6s hatalmukba kerftettdk a vi4rost.
A kozvetlen kiv6lt6 ok a szak6ll 6s a r6gi tiltiizet visel6s6t megtilt6 rendel-
kez6s 6letbe l6ptet6se volt, amivel a ztjmmel 6hitri lakoss6got v6gkdpp ki-
hozt6k a b6ketfir6sdb6l. A zendtil6s siker6t j6r6szt azon sztreleceknek k6-
szcinhette, akiket az 1698-as sztreleclilzad6s ut6n ide szdmfrztek, s akik ez6rt
mindenre elsz6ntak voltak. A felkelt vdrost h6t h6nap mrilt6n, 1706 mdrciu-
s6ban tudta csak a c6ri rendteremt6 sereg elfoglalni.

Az asztrahanyi eset nem volt elszigetelt jelensdg. Ezekben az dvekben
egy sor kisebb-nagyobb felkel6sr6l van hfraddsunk, els6sorban az rij manu-
faktrirdk munk6sai kiir6ben. A c6ri adminisztr6ci6 ellen tiltakoz6 Baskfri6t
ttibb mint f6llvtized mriltdn tudta csak pacifik6lni az orosz hadsereg, amely-
nek f6er6i ekkor az 1szaki hdbonival voltak elfoglalva.

A vezet6j6r6l Bulavin-felkel6snek nevezett ellenrill6s volt a legjelent6-
s ebb P6ter- ellenes megmozdul6s. Moszkvai Oro szors zdg legnagyobb ndpfel-
kel6seinek mdr kor6bban is a koz6ks6g volt a vezetf ereje - szervezettsfgl-
nek, harci tapasztalatainak 6s fiiggetlens6g6nek ktjszijnhet6en. Ez ut6bbi ke-
rtilt komoly vesz6lybe P6ter uralkod6sa idej6n, amikor a jobb6gytart6 rend-
szer a koz6kok lakta vid6keken is terjedni kezdett. Nem volt el6g azonban,
hogy a feud6lis fijldbirtokok megszaporodtak, a koz6kok kdz1 6lltjobb6gyo-
kat er6szakkal megkfs6relt6k a szolgdl6 nemesi kiildnitm6nyek visszatolon-
colni. A Doni Sereg egyik atamdnja, Kondrat Bulavin vezetdsdvel azonban
egy koziikcsapat 1707 okt6ber6ben fitilmadt a c6ri egysdgre, s ezzel l4ngra
lobbantotta a Don-vid6ket. Bulavin megjelen6se ut6n az ellendllils hamar
6tterjedt a Dnyeperre €s Zaporozsjfira is. A kiiliinbdz6 koz6k felkel6 csapa-
tok tttbb irdnyban tevdkenykedtek, egyikiik a Volg6t v6lasztotta, 6s a kijvet-
kez6 6v m6jus6ban elfoglalta Caricint. Jelent6s er6k pr6b6lkoztak Azov be-
v6tel6vel - eredm6nyteleniil. Ezutdn Bulavint a m6dosabb koz6kok megdl-
t6k, majd a c6ri biintet6sereg kegyetlen megtorl6sban r6szesftette a doniakat.
A felkelds ennek ellendre m6g legaldbb kdt 6vig tartott, mert az elkiiltjniilten
harcol6 koz6kegys6gek egy sor r6gi6t hosszabb-riividebb ideig a hatalmukba
kerftettek. Az ellen6ll6s a ktizponti kertiletekre 6s az als6bb ndposzt6lyok
legsz6lesebb r6tegeire is 6tterjedt. Az eur6pai Oroszorsz6g kb. hatvan kerti-
let6vel keri.ilt kapcsolatba a mozgalom, amely, mint a kordbbi felkel6sek is,
v6giil term6szetesen elbukott. Ez esetben nemcsak a vil6gos cdl, de a moz-
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g6sft6 ideol6gia hidnya is gyengftette 6ket. Hittek a,j6" cdrban, a,,gonosz"
idegen tan6csad6k ellen harcoltak, 6s egyetlen stratdgiai jellegfi elk6pzel6siik
(vagy inkdbb fenyegetdsiik) az volt, hogy a tdrtik szolgillatdbadllnak, ameny-
nyiben nem orvosoljrdk bajaikat. De m6g fgy is sok fejf6j6st okoztak a Pol-
tavdra k6sziil6, majd ott gydzedelmesked6 ci{rnak.

,,ELS6'' VAGY,,NAGY" PETER
P6tert jobban szerette ut6kora, mint saj6t kora. Az euripaizilflst kiteljesft6
II. Katalin 6ta pedig kifejezett kultusza alakult ki az orosz kdzgondolkodds-
ban. Nem v6letlentil, hiszen alakja mintegy megtestesitette az oroszok vi-
szonydt a fejl6d6sben 6lenjdr6 Eur6pdhoz. A progresszfv orosz gondolkod6s
hagyom6nyosan tdrt6nelmi el6kdp6nek tekintette. Szemdlye legitimillta a
mindenkori reformokat, ami bizony mindig is ri4f6rt az orosz birodalomra.
Az orosz nagyhatalom lltrehozisdnak ttirtdnelmi tette miatt 6rt6kel6se
ugyanakkor hazafias szinezetet is kapott: az orosz nemzeti biiszkes6g t6r-
gydv6 v6lt.

I. P6ter az orosz tiirt6netszeml6let idolja lett. De nem ,,szent tehene",
ugyanis a tdrt6nelmi gondolkoddsban id6r6l id6re megfogalmaz6dtak ellen-
v6lem6nyek id. A leghangosabban a 19. szazad m6sodik negyed6ben a szla-
vofiIok 6ltal, akik aP1tert istenft6 nyugatosokkal folytatott vitdjukban a t6s-
gydkeres orosz ritr6l val6 let6rdssel vddoltdk. Ezt ellenfeleik ugyan nem
tagadtdk, de 6ppen ezt tekintett6k a ,,nagy 6talakit6" f6 6rdem6nek. A pro-
fesszionalista ttirtenetfr6s fejl6ddsdvel megfogalmaz6dtak, els6sorban Klju-
csevszkij 6s Miljukov munkdiban, m6s agg6lyok is. A konkr6t tdrt6neti ku-
tati{s kimutatta a reformok felem6s, sok tekintetben ktivetkezetlen, f6lbeha-
gyott vagy sikertiletlen jellegdt s mindennek ar6nytalanul nagy t6rsadalmi
6r6t. K6s6bb az osztfilyharcot szeml6letdnek kiiz6ppontjdba helyezl szovjet
tdrt6netfrds sokat foglalkozott a n6p megnyomorodds6val Pdter uralkod6sa
alatt. Ett6l 6rt6kel6se kett6ss6 v6lt, ugyanis mds oldalr6l az orosz birodalom
alapit6jak6nt a cdrt mindig nagyra 6rt6kelte.

Mdra a legtdbb k6rd6sben konszenzus alakult ki a tdrt6n6szek kdziitt.
Meggydkeresedett az a v€lem6ny, amely a folytonoss6got hangsilyozza
Alekszej Mihajlovics 6s Fjodor Alekszejevics, illetve Pjotr Alekszejevics
k6,zcitt, ami a p6teri reformok el6kdszftett, az orosz fejl6d6sb6l organikusan
kiivetkez6 voltdt jelenti. Senki nem vitatja, hogy Oroszorsz6gnak ki kellett
tiirnie geopolitikai elzdrtsdgdb6l, 6s sziiks€gszerfr volt a tengerek fel6 ttirt6n6
terjeszked6se. Abban is sz6les kdr6, az egyet6rt6s, hogy a nyugati 6tvetelek
elengedhetetlenek voltak e c6l megval6sft6s6hoz, a ,,modern" Oroszorszdg-
hoz vezet6 ft els6 jelent6s 6llomr{s6t jelentettdk - an6lkiil hogy az,,orosz
utat" elhagytdk volna. Senki soha nem kdrd6jelezte meg a c6r szem6lyes
drdemeit ebben a folyamatban, senki soha nem vitatta el rendkfvtili k6pes-
s6geit, az egyetemes tcirt6nelemben elfoglalt kiv6teles helydt.

Az €rtflkel€,s feladat6t kitfrzd 6s v6llal6 tiirt6n6sz azonban nem 6rheti be
ennyivel. V6lem6nye kialakft6sakor egy sor egy6b k6rd6st is fel kell tennie,
6s lehetds6g szerint meg is kell v6laszolnia. Els6sorban: ardnyban voltak-e
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a Peter fltal el6rt eredm6nyek az 1rtakhozott dldozatokkal? Vaion olcs6bban
is megriszhatta volna-e az orosz tdrsadalom az ,,6talakfidst" ? Aztdn:
mennyiben c9loztdk P6ter reformjai a birodalom dtalakftds6t s mennyiben a
konzerv6l6s6t? Val6ban egy ,,6j" Oroszorszdg sziiletds6t kdszftettdk el6, s
nem a ur9g7" 6tmentds6t alapozttk meg mindtiriikre? S v6giil a legl6nyege-
sebb tiirt6netszeml6leti probl6ma: a birodalom vagy az alattvall 6rdekei
nyomnak-e tdbbet a latban az ut6lagos tdrtdnelmi 6rtdkel6skor?

Vaszilij Kljucsevszkij, a nagy orosz ttjrtdn6sz fogalmazott igy, hogy az
orosz ttirt6nelem alapellentmonddsa a fordftott ar6nyoss6g a birodalom, il-
letve az dllampolg6rok szabads6g6nak, j6l6t6nek er6sdd6se ktiz6tt. Soha ad-
dig olyan rosszul nem 6ltek az emberek Oroszorszdgban, mint P6ter idej6n.
Ez percze lehetett a boldogabb jtiv66rt hozott k6nyszerri illdozat is. Pdter
reformjai azonban egy katonai monarchi6t er6sftettek meg 6s fejlesztettek
tov6bb a tot6lis 6llam ir6ny6ba. Es nem a,,felvil6gosult" abszolutizmus esz-
kdzrendszerdvel, amely legaldbb felvillanthatta volna a polgdrosodds fel6
vezetd dtmenetet. I. P6ter az 6llam szolgdjdvd siillyesztette a t6rsadalmat.
Mik0zben az ,,6llamot" ear6puzdlta, addig a t6rsadalmat ,,aziatizrilta".peF
sze az orosz 6llam homlokzat6nak nyugati mintdra tiirt€n6 dtfestdse sem volt
teljes - ezt majd II. Katalin v{gzi el. A hadsereg 6s a szolgdl6 nemesi
biirokrdcia megszervez6s6vel, illetve az als6bb ndposztdlyok rabszolgdv6
siillyeszt6s6vel azonban tart6s ,,eredmdnyt" eft el - ezen mdr csak enyhiteni
fognak ut6dai.

E tekintetben persze t6nyleg csak kiteljesiti az addigi tdrsadalomfejl6dds-
ben benne lev6 lehet6s6get. Ugy is fogalmazhatn6nk, hogy mint egy katali-
zdtor, felgyorsftotta a tiirt6nelmi folyamatokat. Ndlkiile minden lassabban,
de tal6n f6jdalommentesebben ment volna v6gbe. oroszorsz6g k6s6bb keriilt
volna kdzel Eur6p6hoz, 6s lehet, hogy t6volabb is maradt volna t6le. T6rt6-
nelmi perspektfvdban n6zve, a patriarch6lis rend felboml6s6t csak a moder-
nitds legitimillhatja. I. P6ter felilldozta a stratdgiai c6lt a taktikai feladat
megold6s66rt. Birodalmat szervezett despotikus alapokon - hosszri id6re
szdmfrzve a polg6ri tdrsadalom ill: izi6jdt. A tiirt6nelmi determindci6k€rt ter-
mdszetesen nem lehet egy tdrt6nelmi szem6lyis6get elit6lni. Hiba lenne ak6r
csak ut6lag is felel6ss6gre vonni egy uralkod6t az€rt, mert a rendelkez6sre
r116 eszkdziikkel a lehet6legnagyobb hat4sfokkal val6sftott meg egy orsz6ga
el6tt dll6 redlis c6lt. Az emberi 6letek6rt azonban minden korban kdr, kiilit-
ntisen, ha 6ldozatuk hi6baval6 volt.

I. P6ter ezdrt sokkal inkdbb tragikus, mint pozitfv vagy negatfv ttirtdnelmi
szem6lyis6g. Azttette, amit tennie kellett 6s lehetett. Az orosz birodalomnak
minden oka megvan a dics6ft6s6re, az alattval6nak pedig a meg6tkoz6s6ra.
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I. PFTER

Palotaforradalmak kora

A legkevesebb, amit en6l az 6riiks6gr6l el lehet mondani, az, hogy stilyos
volt. Oroszorszdg 6ppen fdhiton volt Azsia 6s Eur6pa kiizott, bizonytalan
abban, melyiket v6lassza. Nem kdtsdges, hogy a sz6les tdmegek el6tt nem
ez a v6laszt6s ifllt, en6l igazdn nem volt fogalmuk, hanem a p€teri rijft6sok
6s a megszokott rdgi rendbe siipped6s kdzt ingadoztak, pontosabban: egydr-
telmfen az ut6bbi fel6 hajlottak.

Legfeliil az a nlhdny tucat ember, aki P6ter ktjzvetlen kdrnyezet€hez
tartozott,6s ir6nyftotta az orszdgot, voltakdppen maga is bizonytalan volt.
Egyben azonban egyet6rtettek: a hatalmat mindendron meg kell tartani.
A k6rd6s csak az, ki legyen a csdszir.

PErER FELESEcE Es uNorAle
An6l term6szetesen sz6 sem lehetett, hogy I. P6ter valamelyik embere fog-
lalja el a tr6nt. Az uralkod6i m6lt6s6g a dinaszti6hoz kapcsol6dott, csak
onnan keriilhetett ki az rij csdszdr. L725. janudr v6g6n Pdter m6g haldoklott,
amikor dsszegyfiltek a f6mdlt6sdgok, hogy eldtints6k a kdrd6st. A r6gi f6ne-
mess6g kdpvisel6i szdmdra ellggd egy6rtelmfinek ldtszott, hogy a tr6nnak a
dinasztia egyenes fdrfrdgan kell 6rtikl6dnie, ez P6ter els6 hdzassdgflb6l szdr-
maz6 unokdjiit jelentette, P6tert, aki 6ppen tiz1ves volt. Ez iinmagdban v6ve
m6g nem lett volna akaddly, sokkal fiatalabbak is tr6nra keriiltek m6sutt meg
itt is, Vil6gos volt, hogy a gyermek mellett valaki els6 miniszterkdnt irdnyit-
ja az illlarnot. A hercegek persze saj6t magukra gondoltak. Alkalmasint senki
sem mondta ki, mert nyilvdnval6 volt: ez a konzervatfv megoldds, a szakitds
Pdter elk6pzeldseivel, Eur6pa helyett a Szent Oroszorszdg, abez6rk6zds.

Csakhogy azok a f6emberek, akik eddig Pdter mellett 6lltak, ezt nem
tudti4k elfogadni. Nem az Eur6p6hoz val6 felzdrk6zdsmiatt. Sokkal pr6zaibb
okaik voltak. Ez esetben ugyanis kikeriilnek a hatalomb6l. Feleldssdgre von-
hatj6k 6ket Alekszej cdrevics hal6l6€rt, a reformok6rt, mindazdrt, ami ellen
a maga m6djdn az orosz tdrsadalom tflnyom6 ttibbs6ge tiltakozott. Mensi-
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kov ijsszefogott Pjotr Tblsztoj gr6ffal 6s m6sokkal a homines novi kdzil.
P6ter iizvegy1t, Katalintkivdnta tr6nra. A g6rd6nak is 6 volt a jeliiltje, meg
is jelentek a palota el6tt, kdpvisel6ik m6g a tandcskozdsi terembe is beha-
toltak. Katalin nfpszerfr, volt a gdrddnill mint P6ter feles6ge, mint a gdrda
valamif6le anyja, tehdt mellette foglaltak 6ll6st. I. Katalin az otosz csdszdllr
tr6nra l6pett. A gdrddnak j6 oka volt fdlni a konzervatfv hercegekt6l, h6tha
megsziintetik kiv6lts6gos helyzet6t. Katalin egyszerre jelentette a folytonos-
s6got 6s az elfordul6st a reformok zaklatott menet6tdl.

Azt tudni lehetett, hogy 6rdemben korm6nyozni nem fog, ahhoz egy6r-
telmfien hirinyoztak a k6pess6gei. Ott volt viszont Mensikov, aki minden-
esetre eljegyezte a lilnyit a gyermek tr6ntirtik<issel. igy l6tta biztosftottnak
t6nyleges uralm6t m6g hosszri id6kre..

A maroknyi f6tisztvisel6 6s a gdrda tehdt eldijntiitte a tr6nut6dl6st. Nem
sz6moltak azzal, mi6rt is szdmoltak volna, hogy a t6rsadalomban majd lesz
ellenkezds e megold6ssal szemben. Mindenekel6tt azt nehezmlnyeztdk,
hogy Katalin n6. Az igazhitfi cdrok tr6njrin eddig mindig csak fdrfiak iiltek,
a cdrndk csupdn dekor6ci6ul szolg6ltak a c6r mellett, sohasem sz6ltak bele
a politikdba, mdg a templomban sem volt iil6helyiik. Zs6fia kfs6rlete annak
idejdn ezdrt sem sikeriilhetett. De voltak egy6b megfontoldsok is: vajon P6-
ter m6sodik hdzassdga legdlis volt-e? A szakaddrok is ellenezt6k.

V6giil is azonban mindenki feleskiidiitt az 6j cs6szdrn6re, ahol ellenz6s
volt, 6si szok6s szerint egy kis kfnz6ssal segftettek. A hatalom most m6r
t6nylegesen ds egy6rtelmfen Mensikov kezdbe kertilt. Megval6sitva P6ter
egyik kedvelt elk6pzel6s6t, l6trehozta az Orosz Tudom6nyos Akaddmi6t.
Orosz tud6s ugyan m6g nem volt, akit tagjai sor6ba emel, de ezen kiinnyen
lehetett segfteni n6met tud6sok meghfv6s6val. Ok azt6n csakugyan egyfajta
tudomi4nyos 6letet teremtettek.

De Mensikov nem mindenben tdrekedett a p6teri hagyom6nyok tisztelet-
ben tart6s6ra. A szen6tus 6llamjogi szerepdt a val6sdgban kikapcsolta. sz6-
molnia kellett a konzervatfv arisztokrdcia ellenzdsdvel is. Egydvi bizonyta-
lankod6s ut6n a hatalmon l6v6k rij rendet teremtettek azzal, hogy 1726 feb-
ru6rj6ban ldtrehoztdk a Legfelsdbb Titkos Tandcsot mint mindenek f<iltitt 6116
kormdnyzati szervet. Mensikov 6s Tolsztoj mellett tagja lett Gavrila Golov-
kinkancellflr, Fjodor Aprakszin tengernagy, Dmitrij Golicin, aki 6ppen a rdgi
arisztokr6cidt k6pviselte, meg egy ndmet, Andreas Ostermann. Szorgal-
mdval6s munkabfrdsdval hamarosan 6 lett az orsz6gl6s tev6keny vezet6-
je, 6s l6p6seket tett a szevflillt orszdg rendbetdteldre. A bajokra, aparasz-
tok szdkdsdre, a vid6ki tisztviseldk visszadl6seire Pavel Jaguzsinszkij f6-
tigy6sz hfvta fel a figyelmet. Ki is kiildtek revizorokat vid6kre, akik a
kisembereket megbiintett6k jelentdktelen trilkap6sokdrt, a nagy v6tkek el-
kdvet6i term6szetesen biintetlenek maradtak. A tisztek nagyobb fel€t haza-
kiildtdk. fgy tfint, nem lesz sziiksdg hadseregre. oroszoriidg visszavonult
Eur6p6b6l, csak a jelennek 6lt.

Mindenekel6tt maga a csdszdrnfl. aki csak 1726-ban az illlamijdvedel-
mek nagyobbik fel6t, 6 milli6 rubelt ktiltittt udvar6ra 6s sz6rakoz6saira. Ezek
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annyira ig6nybe vett6k egydbk6nt robusztus termdszet6t, hogy 1727. mdjus
l7-6n meghalt.

Most m6r egy6rtelmfi volt, Pdter lesz a csdszdr. Elvdgre m6r 12 6ves.
Mindenesetre eskiit vettek t6le: a kor6bban elkiivetett gyilkoss6gok tetteseit
nem vonja feleldssdgre. Mensikov mint ap6sjeltilt maga mell6 vette, saj6t
palotdjdba. A Tan6cs mindenhat6s6ga Mensikov mindenhat6sdgdvf egy-
szerfistjdiitt. Tolsztojt, kor6bbi szdvets6ges€t szdmfrzette j6 messzire 6szak-
ra, a Szolovecki szigetekre, mdsokat viddki birtokaikra. Hogy meger6sit-
se helyzet6t, a k6t legfontosabb arisztokratacsaldd, a Golicinok 6s a DoI-
gorukijok tagjainak magas tisztsdgeket adatott. P6tert igyekezett kiss6 pdteri
m6don nevelni, sok mindenre megtanftani, ami a csdsz6rnak egydltal6ban
nem tetszett.

Mensikov uralma a tan6cs tagjainak is sok volt. Mindossze ndhdny h6-
nappal Katalin hal{la utdn, 1727 szeptember6ben minden tiszts6gdtdl 6s va-
gyondt6l megfosztott6k, 6s Szibdridba szdmfrzt€k. 1729-ben ott is halt meg.

Mensikov l6nya helyett most egy Dolgorukij l6nyt adtak fdrjhezPflterhez.
A tdnyleges munka tov6bbra is Ostermann dolga volt. Az 6llami jdvedelmek
jelent6s r6sze a Dolgorukijok kezdn trint el.

Ostermann tett n6h6ny int6zked6st a nemessdg megnyerdse 6rdek6ben, az
dltal6nos eldgedetlensdg csillapit6s6ra is, de egyrittal mintha a p6teri politi
k6t folytatta volna. Az el6bbi 6rdek6ben felszdmolta a doh6ny- 6s s6mono-
p6liumot, a m6sik oldalon megengedte a kiilkereskedelmet egy6b balti ki
ktjt6kiin, nemcsak Szentpdtervdron keresztiil. Az dllami jtivedelmek egy 16-
sz6t hamburgi 6s amszterdami bankokban helyezte el - a jtiv6re is gondolva.
A flottdt viszont elhanyagolta, s ez egydltal6ban nem Pdterre vallott.

A,,N6METPART'' URALMA
1730 janu6r v6g6n az ffjn II. P6ter vdratlanul meghalt himl6ben. A Dolgo-
rukijok bemutattak egy - hamisftott - vdgrendeletet, amely szerint felesdge,
Jekntyerina Dolgorukaja vegye dt a hatalmat. Ez termdszetesen a Tani{cs
tagjai sz6miira nem volt elfogadhat1. Az egyik Golicin, Dmitrij vetette fel
Anna kurlandi hercegnd nev€t. I. P6ter bdtyjdnak, V. Ivdnnak volt az egyik
le6nya, teh6t a dinasztia tagja. A kurlandi herceg 6zvegyek6nt uralkodott
m6r j6 n6h6ny 6ve a balti hercegsdgben.

A Tan6cs kiildiitts6get menesztetthozzfl, hogy a tr6nra hfvja, de minden-
esetre alfiftattak vele bizonyos felt6teleket, kondici6kat (ahogy k6s6bb ne-
vezt6k): Anna nem hdzasodhat meg, nem jeltilheti ki az ut6dj6t, nem sz6-
molhatja fel a Tan6csot (ez volt a legfontosabb pont), az nyolc tagb6l 6ll,
elhal6loz6s eset€n maga kooptdl rij tagot. A hdboni 6s b6ke k6rd6se, a fdtiszt-
visel6k kinevezdse a Tan6cs dolga. A nemess6gnek sz6lt az a feltfitel, hogy
nemeseket kivdgezni vagy birtokukat elkobozni tilos. Volt egy zdraddk is: ha
Anna nem tartja be ezeket a kondfci6kat, letehetik a tr6nr6l. A feltdtelek
ijtletdt a lengyelekt6l vettdk 6t, ahol a vdlasztott kir6lynak mdr 1572 6ta
bizonyos alapelvekre 6s gyakorlati politikai teend6kre kellett feleskiidnie.

Anna 1730 febru6rj6ban 9rkezett meg Moszkvdba - hisz m6g mindig ez
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volt a korcndz6vdros. Ott irta al6 iinnep6lyesen a kondici6kat. Ennek a hfre
nagy felh6borod6st keltett a nemesek k6,r6ben, m6g viddken is tiltakoz6 gyf,-
l€sek zajlottak le. Term6szetesen ez csak egy szrik rdteg, a nemessdg 6s a
grirda iigye volt. Ezeken a kdriikdn beliil vdgiil is kdt ir6nyzat bontakozott
ki. Az egyik tudom6sul vette a feltdteleket, de szerette volna az eg€sz ne-
messdgre kiterjeszteni. A lengyelorsz6gi helyzet, ahol a kir6ly helyett a ne-
mess6g birtokolta a hatalmat, ismert volt az orosz nemesek kiir6ben is. Ilyen
form6ban mdg a csdszdtri hatalom korl6toz6s6ba is beleegyeztek volna. Csak-
hogy egy m6sik, erdsebb irdnyzat - ehhez tartozott a gdrda is - az egyed-
uralom visszai4llft6s6t stirgette. Ostermann is ennek volt a hfve. Hfrek ter-
jedtek el Anna j6 sz6nd6kair6l. M6rcius elejdn 800 szendtor ds nemes jelent
meg az udvarban, 6s azt k6rtdk, Anna vonja vissza a kondfci6kat. A grirda-
tisztek is ezt ig6nyelt6k. Anna kinevezte a gdrda parancsnok 6v 6 Szerg ej SzaI-
tikov tilbornokot, an6lkiil hogy a Tandcs beleegyezdsdt k6rte volna. M6g
azon a napon, nlhdny 6ra mrilva egy nemesi kiildiittsdg jelent meg el6tte,
6s 6tadott egy kdrv6nyt, amelyben az autokrdcia visszadllit6sdt siirgett6k.
Anna, akinek volt 6rz6ke a te6trdlis jelenetek iriint, azonnal odahozatta azt
a bizonyos fr6st, ds a jelenl6v6k szeme lfittfua szdjjeltdpte. Ezzel az autok-
rdcia ism6t helyre6llt. Moszkvdt a hfr hallat6ra kivil6gftottdk. Val6szinfrleg
nem fels6bb rendeletre, a moszkvai nemess6g val6ban 6szint6n <irtilhetett
annak, ami tijrtdnt. Elv6gre helyredllt a rend, az uralkod6t semmifdle ttirv6ny
vagy felt6tel nem ktiti. Csak 6t 6vvel vagyunk I. Pdter halilla utdn, az au-
tokr6cia hagyom6nya m6g 61. Egy oligarchikus uralom rdvdn, amilyen a
Tan6csd volt, a nemess6g sz6les korei a konzervatfv arisztokrat6k uralma al6
keriiltek volna.

Megint a nemessdg kdpvisel6i 6s a gdrda sz6lt bele abba, ki legyen az
uralkod6. Az elvdrils az volt, hogy Anna majd valdban maga uralkodik.
Espedig a nemess6g 6rdekdben. Ai ut6bbi nugy.iaUOt megval6iult, az elIbbi
m6r j6val kev6sb6.

Anna a nemess6g 6s a gfuda akaratdb6l keriilt uralomra. Ldthatta, milyen
kdnnyen fordulhat a sz6l. Bizalmatlan volt tehdt a nemess6ggel szemben.
A kurlandi udvarban ndmetek vett6k kdriil, s ezt folytatta most is, azokban
megbfzott. A balti n6met b6r6k ezzel jelent6s szerephez jutottak az orszdg
korm6nyz6s6ban. Mindenekel6tt Anna kegyence, Ernst Johann von Biihren
bdrd (Birennek is irta mag6t olykor). Oroszorszdgban Biron n6ven vdlt is-
mertt6. Ez voltak6ppen egy francia el6kel6 nemzetsdg neve volt, Biron sze-
rette rigy feltiintetni, hogy innen szdrmazik,6t is vette a francia csal6d ci-
merdt. Anna titkdra volt Kurlandban, onnan emelkedett fel kegyenc6v6 (obb
udvari kijr<ikben m6sutt is fgy jeltiltdk a bizalmas kapcsolatot).

Biron nem volt egy rij Mensikov abban az firtelemben, hogy csakugyan
6rdemben foglalkozott volna az illlamigyekkel. Ezeket tovdbbra is Oster-
mann intdzte. Mfikijd6s6t gr6fi cfmmel jutalmazt6k. Jelent6s szerephez jutott
m6g egy mdsik n6met, a nem is balti, hanem a messzi Hessenb6l val6 Burck-
hard Christoph von Milnnich. Tdbornagyi cfmet kapott, 6 lett a katonai kol-
l6gium vezet6je. Porosz fegyelmet vezetett be a hadseregben. Az oroszok
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6rz6kenysdg6nek megkfm6l6se 6rdekdben el6rte, hogy az orosz sz6rmazdsd
tisztek frzet6s6t a ktilfcildiek illetmdny6vel azonos szintre emelj6k. (Milyen
furcsas6g, az oroszok addig csekdlyebb fizetdst kaptak. lgaz, a kdpzettsdgiik
is alacsonyabb volt.) Egy balti bdr6, Nikolaus Korf lett az Orosz Tudo-
m6nyos Akad6mia elntike (otthon €rezhette magdt a sok n6met akaddmikus
kiizdtt), k6s6bb diplom6ciai szolg6latban tev6kenykedett.

A18. szLzad az orosz nemess6g, az egykori szolg6l6 nemess6g felemel-
keddsdnek a kora, l6thattuk, mdr P6ter 6ta. Ebben a vonulatban jelentds
tov6bbi l6p6s volt Anna 1736-ban kiadott rendelete, amely a nemesi szolg6-
lati ktitelezetts6g szigordt enyhitette. Ha egy csalddban tiibb firigyermek
volt, a legfiatalabb mentesiilt a szolg6lat al6l, otthon maradhatott a birtok
iigyeinek int6z6s€re. A szolg6lati id6t 25 €vre korldtozta, de val6j6ban a
nemes csak 55 6ves kordban vonulhatott vissza a kdz6lett6l. Ez a rendelet
felszdmolta P6ter intdzkedds€t arra vonatkoz6lag, hogy a nemesi birtok csak
egy tagban 6rdkithet6; ezentil a ftgl szokdsoknak megfelel6en a f6rfi iirti-
kdsdk ktiztjtt fel lehetett osztani. M6s k6rd6s, hogy Pdter rendelet5t val6j6-
ban addig sem tartottdk be szigordan, hanem valamilyen formdban megke-
riilt6k. Mdg l73t-ben l6trehoztak egy tisztiiskol6t, a nemesek fiai itt tanul-
hattr4k meg a katonai mestersdget, s innen mdr tisztekkdnt keriiltek be a
hadseregbe, nem ktizkatonak6nt kezdtdk, mint m6g P6ter idej6ben.

A nemessdghez val6 viszonynak ez volt az egyik oldala, kdts6gteleniil a
fontosabb. De Anna korm6nyzat6nak oroszok ir6nti bizalmatlans6ga od6ig
ment, hogy az egyes csalddokkal szemben a terrort is megengedte mag6nak.
Kiiliintjsen a rdgi hercegi csal6dok ellen irdnyult ez, 6si hagyom6nyt kdvet-
ve. Ttibb ezer embert taft6ztattak le, nemcsak nemeseket persze, ahogy az
az 6llit6lag 20 000 f6, akit ez alatt az lvtized alatt Szib6ri6ba szdmfrztek,
ugyancsak nem csup6n a nemess6g kdr6b6l keriilt ki. Ennyi nemes nem is
volt az orsz6gban.

Folytat6dott a P6ter dltal tdmogatott nyugatiasod6s, amely els6sorban a
kiils6sdgekben nyilv6nult meg. Az udvarban, a hadseregben nyugati m6di
szerint illett tiltdzkiidni, olykor m6r a vid6ki udvarhdzakban is. Nyugati,
termeszetesen francia ruh6kat meg 6kszereket hordtak, francia bftorokkal
rendezt6k be a szentpdtervdri palot6kat, francia m6dra tartottak b6lokat.
Mindez igen sok plnzbe keriilt. A nyugatr6l jdtt keresked6k meg ugyancsak
meggazdagodtak ezen a divaton.

1740. okt6ber v6g6n vese- vagy epek6b6ntalomban meghalt Anna. Mi-
vel a kondfci6k m6r nem kdtiittdk, hal6la el6tt kijelblhette az ut6dj6t. N6-
v6rdnek, ugyancsak V. Ivdn le6ny6nak, Katalin mecklenburgi nagyherceg-
n6nek az unokdjdra esett a vfllasztds, aki mdg egy6ves csecsem6 sem volt,
de Iv6n d6dunok6ja. Anyja, a braunschweigi herceg felesdge, Anrn lzopol-
dovna lett helyette a r6gens. Az eg€sz Anna 6s Mtinnich tisszefog6sdnak
az eredmdnye volt. R6viddel a cs6sz6rn6 haldla ut6n Biront letart6ztattik,
6s term6szetesen szdmfrztflk Szib6ri6ba. Biront eredetileg felndgyeldsre
ftdltek, Szibdria a kegyelem volt szdm6ra. N6h6ny napta rd hivatalosan is
Anna lett a r6gens, f6rje pedig, Anton braunschweigi herceg generalisszi-
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musz cfmet kapott. Most Miinnich kezdben dsszpontosult a hatalom, elsd
miniszterk6nt 6 irdnyftotta az 6llamtigyeket. A hercegi p6r a szentpdterv6ri
palotdban 6lt, gyakorlatilag mindenkit6l elszigetelve. A ptinkdsdi kirdlys6g
alig egy 6vig tartott.

A g6rda ugyanis megint eldgedetlenkedett az rij uralommal. Alig szaba-
dultak meg Biront6l 6s a n6metekt6l, most megint a ndmetek lettek az urak.
T6ved6s volna persze ebben valamif€le korai orosz nacionalizmust latni. Itt
egyszerfien a ,,m6sokkal", az idegenekkel szemben t6pl6lt ellenszenv j fltszott
szerepet, amely nagyon 6si 6s emberi jelens6g. A gdrdatisztek legfeljebb
franci6ul tudtak, n6mettil nem, a g6rda tagiai meg csak oroszul. Mi6rt sze-
rett6k volna a r6gensn6t, aki viszont nem tudott oroszul?

Az ellenszenv mdgiitt kiilpolitikai t6nyez6k is meghriz6dtak. Mint majd
l6tni fogiuk, a francia diplom6cia nem t6tlenkedett, a svddek is beavatkoz-
tak. l74l december elej6n a gdrda a rdgensi p6r ellen fordult. Egyszerre
felfedeztdk, hogy nemcsak Ivdnnak voltak lednydgi ut6dai. Hiszen itt van
Erzsdbet, aki rdaddsul I. P6ter le6nya. S ha mr4r n6uralom van, legyen leg-
al6bb hazai.

Erzs6bet megfg6rte, ha csdszdrnllesz, nem hoz hal6los ft6leteket (s ezt
val6ban meg is tartotta, bdr a kinzdsokt6l az1rt nem riadt vissza). A r6gi
naptdr szerint a november 24-161 25-re vinad6 6jjel kett6kor a Preobra-
zsenszkij-ezred kasz6rny6jdba indult, a katon6k 6l6re 6llt, onnan a palot6ba
ment. Anna Leopoldovn6t 6s flrjdt, valamint Miinnichet, Ostermannt letar-
t6ztattSk 6s szdmfrzt9k, a cs6sz6ri csecsem6t a Pdter-Pdl-erddbe dugtdk. ott
ttilti eg6sz ifjris6g6t. sorsa szomorri v6get 6r. Amikor majd II. Katalin idejdn
megpr6b6ljdk kiszabadftani 6s fell6ptetni a csdszdrnd ellen, sziik6si kfs€rle-
t6nek goly6 vet vdget. vI. Ivdnt ennek megfelel6en nem is szoktdk szdmon
tartani az orosz uralkod6k sor6ban. Mindenesetre a f6vdrosban igyekeztek
v1gezni a ndmetekkel, hdzalkat kirabolti4k vagy elpusztftottdk.

Ismdt egy gy6ztes palotaforradalom. Es mindegyik ndhdny 6ra alatt le-
zajlik, ha ugyan nem percek alatt. Mindez a flvdrosban megy v6gbe, a
f6vi{roson kfviil mindenki tudomdsul veszi 6s belenyugszik. Egy eur6pai, ha
fgy tetszik, eur6zsiai birodalomban n6h6ny tucat vagy legfeljebb ndh6ny
szdz ember ddnt az egdsz birodalom sors6r6l. Mi lehet ennek a magyardnata?
Avfilasz€rt az orosz tdrsadalom szerkezet€t kell megvizsg6lnunk.

A hagyom6nyos tdrsadalom
A GAZDASAGI ELET

Termdszetesen nem lehetnek pontos adataink a lakoss6g l6tsi6m6r6l, csup6n
becsl6sekre szorftkozhatunk. Az 1760-as 6vek elej6n 20 milli6val kel Jz6-
molnunk, 1796-ban ez mdr 36 milli6ra n6tt, ebb6l L2 milll6an a Fekete-ten-
ger 1szaki partvid6k6n, meg a lengyel 6llam feloszt6sdval szerzett teriileten
6ltek. Igy a szdzad vlgdre miir oroszorszdg volt a legnagyobb ldlekszdmri
6llam, mdg a sfinin lakott Franciaorszdg 26 milli6j6t is feltilmrilta. Tertile-
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t6nek nagy kiterjed6se miatt a ndpsfrfisdg a balti kormdnyz6s6gok kiv6tel6-
vel alacsony maradt.

A gazdas6g uralkod6 figazata egy6rtelmfien a mezdgazdasdg volt, a la-
koss6g k6zel90Vo-a ebb6l6lt meg. Amezdgazdas6gnak a lehet6s6geit pedig
az idfjdrds ugyancsak meghatdrozta. A fiildmfivel6sre alkalmas id6szak
mintegy n6gy-tit hdnapra korl6toz6dott, az 6v nagyobbik feldben a szdnt6
mfiveldse lehetetlen volt. A b6ven term6 fekete fiildes dvezet csak korsza-
kunk v6g6n kertilt az flllamhoz, olyan gydr n6pessdggel, hogy m6g kiilftildr6l
is kellett telepeseket hozni. A ftjldmfivel6s f6 termdnye a gabona, ezen beliil
a rozs 6s a zab. Fdld ugyan volt b6v6ben, takarmiinyt is lehetett volna ter-
meszteni, de ez csak egyes vid6kekre volt jellemz6. Az ist6ll6z6 illlattartds
mdg ismeretlen, nagy takarmdnyk6szleteket nem is tudtak hol t6rolni. Csak
a legsziiks6gesebb fillatilllomdny tartdsdra volt m6d, amelyik a fOld megmri-
vel6s6hez kellett. A mfvelds f6 formdja a k6tnyom6sos, amikor a ftild egyik
fel6t bevetettdk, a m6sikat ugaron hagyt6k, a kdvetkezd 6vben pedig cserdl-
tek. Az enn6l fejlettebb, Eur6p6ban mdr a kciz6pkor 6ta ismeretes h6rom-
nyom6sos mrivel6si m6d - a ftildnek csak egyharmada marad ugaron, a
mi4sik k6tharmadbatavaszi 6s 6szi gabondt vetnek - itt m6g alig terjedt el.
A megmfivelds eszkiizei kezdetlegesek voltak, a vaspapuccsal ell6tott faeke
a legfontosabb. Az alacsony term6s6tlag egyik okak6nt emlfthetjtik, hogy a
ftjldet nem lehetett trdgydzni, hiszen nem volt el6g 6llat. Az elvetett magnak
csak a 3-4-szerese termett meg. Mfg azonos nagys6gri teriiletr6l ekkor Fran-
ciaorsz6gban 100 mdzsdt takaritottak be, Oroszorsz6gban ez a szdm csak 40.

A kdz6ps6, eredeti orosz teleptil6steriiletekre jellemz6 a kdziiss6gi gaz-
d6lkod6s, a falukoziiss6g, a hfres oDscsina. A megmfvelhetl teriletet az
egyes gazdasdgok kiizt osztottik sz6t. Mivel ez a teriilet, valamint a falu
lakossdgdnak a szdma is vdltozott, ezdrt szabdlyos iddktiztjkben, nagyjdb6l
20-25 6venk6nt a feloszt6st megism6teltdk. Az rijraoszt6sn6l persze esetleg
eg6szen mdshol kapott a paraszt fdldet, amely rigysem volt az 6v6, hanem
a kdzdssdgl, ezdrt nem sokat ttir6diitt a fiild karbantart6s6val, javftdsdr6l
meg v6gk6pp nem lehetett sz6.

H6t a nagybirtok? Hiszen v6geredm6nyben majdnem az eg6sz megmrivelt
fijld a nagybirtok kez6n volt. Ezen beliil, ezt most mdr tudjuk, a votcsina 6s
pomesztye kett6ss6ge megszfint. A v6ghetetlen erd6s6gek (a kiiz6ps6 sdvban
legal6bb a fdld egyharmada) is a nagybirtok tulajdon6ban volt, az obscsina
csak haszn6lhatta. Az a kelet-eur6pai jelensdg, amelyet majorsdgi gazdillko-
d6snak neveziink, Oroszorszdgban m6g csak megindul6ban volt ebben a
szdzadban. Ennek l6nyege, hogy a megmfivelt ftild egy rdszdt a fdldesrir
saj6t kezel6s6be veszi, a jobb6gyok robotmunkdj6val mfivelteti meg, a ter-
m6s jelent6s r6sz6t pedig druba bocs6tja. Csakhogy kinek adja el, hov6 sz6l-
lftsa? A balti kormdnyz6s6gokban ez nem volt probl6ma, csak a legktizelebbi
kikiit6be kellett elvinni. Amfg azonban a Fekete-tenger partja m6g idegen
kdzben volt, a tengeren meg a ttirtjk volt az itr, ez a lehet6s6g nem l6tezett.
Ezdrt is ttirekedett a kormdnyzat d6l fel6.

Bizonyos munkamegoszt6s a mezflgazdasdgon beliil mdr ebben a szdzad-
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ban megfigyelhet6, hogy azutdn a kiivetkezd sor6n vdljdk hangsrilyossd.
A balti tertiletek meg a hozzdjuk kiizel es6k az 6n. ipari ntiv6nyek (len,
kender) termel6s6re rendezkedtekbe, az dghajlat is kedvezett ennek, a kivi-
teli lehet6s6gek is. A kdzponti teriileteken ink6bb gabon6t (helyenk6nt kiilest
is) termesztenek, a d6lkeleti teriileteken viszont az im6nt mondottak ellen6re
el6retiir6ben volt az 6Llattart6s.

Az ipar teriilet6n a jiiv6t tovdbbra is a manufaktrira kdpviselte. Pdter ut6n
ugyan eleinte csiikkent a sz6muk, a kormdnyzat j6 ideig nem iigyelt rajuk.
A szdzad v6g6n az akkor megl6v6 manufaktfr6k 6s gy6rak 80%o-a P€ter
idej6ben m6g nem l€tezett tr. Katalin idejdben az illlarn megint ilsztdndzte az
ipari termel€st, az 1770-es 6vekben az eddigiek mell6 felsorakozott a pamut-
ipat, a szdnad v6g6n pedig rijabb lendiiletet vett a vdszontermel6s, megint csak
katonai okokb6l, hiszen a floft6nak nagy sziiks6ge volt 16. A manufaktfr6k
tulajdonosai tarka csoportot alkottak: tov6bbra is sok volt ktiztiik a fiildesrir,
de mi4r a v6rosi keresked6, s6t a gazdag paraszt is. A munkaer6t sokdig
tov6bbra is az fn. posszessziondlis jobbdgyok adtdk, de egyre tiibb lett a
b6rmunk6s, ardnyuk a v6szoniparban a szflzad utols6 6vtized6ben mdr 65Vo.

A manufaktrira mellett mfiktidtitt a hagyomi{nyos vdrosi k6zmfiipar, a mes-
ters6gesen l6trehozott (6s ez€rt kev6ss6 mfiktiddkdpes) c6hek keretein beliil.
A szdzad v6g6n mintegy 350 000 volt a kdzmfivesek sz6ma a legkiilonbdz6bb
ipar6gakban, amelyek a lakoss6g mindennapi sziiks6gleteit el6gftett6k ki.

Yolt az iparnak m6g egy harmadik, jelent6s6g6ben egyre b6viil6 ilgazata is,
a hd"r:iipar. Ldttuk m6r, hogy a parasztoknak az 6v 6-:7 h6napjdban nem volt
dolguk a szint6n, azlrt - kiiltindsen a kev6ss6 term6 ktizponti teriileteken -
hdziiparral foglalkoztak, szersz6mokat gy6rtottak, fafaragdsokat, bdtorokat
kdszftettek, meg sok minden egyebet. Termdszetesen nem saj6t sziiksdgle-
teikre, hanem piacra, s ebb6l nem jelent6ktelen hasznot is hrizhattak.

A belkereskedelem sok esetben nem haladta meg a vi{ros 6s falu kdzti,
mdr a ktiz6pkor 6ta ismert egyszerfi cser6t. Az imdnt jelzett kezd6d6 mun-
kamegoszt6s viszont m6r nagyobb mennyisdgek forgalm6t ig6nyelte, ennek
pedig az orszi4gos vds6rok feleltek meg, tdbbnyire nagyobb vdrosok tertile-
t6n. Persze a kflt f6vdrosban meg a balti kikittdkben a bolt is megjelent a
k6zmfivesekd mellett, ahol mdr egyfajta szakosod6s is bekiivetkezett. AkEt
f6vdrosban nagy 6ruh6zak is l€teztek, amelyek voltakdppen szdmos kiske-
resked6t egyesftettek, olykor m6g a szabad 6gbolt alatt. A szentp6terv6ri
gosztyinij dvor kdztiu,k a legismertebb.

A kiilkereskedelem a balti tengeri kiktit6kijn 6t zajlott. Kiiltintjsen Katalin
idejdn akormdnyzat er6sen szlpitette az adatokat, 6s aktfv kiilkereskedelmet
mutatott ki, pedig val6j6ban ttibb volt a behozatal, mint a kivitel. Mert
hiszen mit lehetett exportdlni? Nem annyira gabon6t, hanem ipari ntiv6-
nyeket, 6ptiletf6t, a fafeldolgoz6s cikkeit, szib6riai sz6rm6ket 6s hasonl6
6rukat, teh6t nyersanyagokat, nyerstermdnyeket. Behozni meg luxuscik-
keket lehetett, els6sorban Franciaorszdgb6l, de m6s nyugati teriiletekr6l
is, ruhanemrit, bftort, 6kszereket, a mindennapi f6nyfiz6s cikkeit. Ez is a
kiktit6ktin 6t jiitt, de szildrdan a kiilftildi keresked6k kezdben volt, azok

26r



ftjl6zt6k le a haszndt. Az 6llam sem volt szer6ny, abehozatali v6m az 6ru
6rt6k6nek 4 0Vo - iligterj edt.

Hitel irdnt m6g nem sok volt a kereslet. Ez az uzsordsok kez6ben volt,
akik nagyj6b6l 6vi ZlVo-os kamatot szedtek. A kormdnyzat ez1rt hfvta 6letre
a Nemesi bankot 6s a Parasztbankot, ezek 8Vo-ra adtak kdlcsiint, tehdt 16-
nyegesen kedvez6bb feltdtelek mellett.

A forgalomban l6v6 p6nz eziistrubelekbdl 6s r6zkopejkdkb6l 6llt, IL Ka-
talin t6rt 6t 1768-ban az eziistdt helyettesft6 (6s eziistre vdlthat6) papirp€nz-
re.Ez kiinnyebben volt kezelhet6, mennyisdge kezdetben 150 milli6 rubelt
tett ki, 6s ez a szdzad v6g&e 2I2 milli6ra ndtt. De nem mutatkozott irdnta
olyan bizalom, mint a tdnyleges ezistplnz ir6nt, drfolyama nem sokkal a
kibocs6t6sa utdn 68Vo-6ra csiikkent.

Mindez persze a gazdasdgi 6let vdna csup6n, de sejteni engedi, hogy
valamelyest mdr mutatkoznak a modern mezlgazdasdg csirdi. Ez derill ki
akkor is, ha a tdrsadalmi viszonyokat nlzziJ,k.

A TARSADALOM STRUKTURAJA

A t6rsadalom als6 rdtege, a paraszts6g h6rom csoportra oszlott. A nagyobb
fele fiildesriri paraszt volt, szdmuk 6ppen ebben a korban ntjvekedett, amikor
az uralkoddk nagy szi{mban adomdnyoztak el jobb6gyokat, persze ftilddel
egylitt, felt6telezhet6en milli6s sz6mr6l volt sz6. A m6sik csoportot az rtn. 6l-
lami parasztok tett6k ki, az egdszjobb6gys6g mintegy 40%o-a.Ez ar6teg 6ppen
ebben a szdzadban alakult valamelyest egys6gess6. Tagjait f6leg 6llami k6zben
l6v6 jobb6gyok meg egykori szabad parasztok alkott6k. A harmadik csoport
m6r kisebb lltszdm:d: az uralkod6csal6d birtok6ban l6v6 jobb6gyokat foglal-
ja magdban. Helyzetiik er6sen eml6keztet az illlami parasztok6ra.

Ak6rmelyik csoportr6l legyen sz6, szolgilltat6sokkal mindegyik tartozott
az illlamnak, n6melyek pedig a f<ildesrirnak is. Az 6llammal szembeni leg-
f6bb kdtelezetts€g afejadi volt, ezt p6nzben kellett fizetni, m6rt6ke enyh6n
emelkedett a szdzad sor6n. Enn6l fontosabbak a fdldesrirnak j6r6 szolgillta-
t6sok. Minthogy ezeket semmifdle 6llami szabillyozds nem rendezte, m6rt6-
kiik a f6ldesurak tink6nydt6l fiiggtitt. Ennek megfelel6en igyekeztek is fo-
lyamatosan emelni, de rendszerint mindegyik fajt6b6l keveset, nehogy fel-
kel6s tdrjtin ki. A h6rom forma kiiziil a term6nyszolgdltatds viszonylag je-
lent6ktelen volt, tdbbnyire a fiildesfri gazdas6got kellett dlelemmel ell6tni.
J6val fontosabb a m6sik k6t forma, a robot €s a p6nzjdrad6k. A korabeli
orosz sz6haszniflat voltakdppen ezt akettlt ismerte, barscsina 6s obrok n6-
ven. A robot heti mennyis6ge el6gg6 v6ltozatos volt, a ftildesurak ig6nyeinek
megfelel6en k6t-hdrom nap. A balti tertileten enn6l j6val tiibb is lehetett, ami
persze csak dgy k1pzelhet1 el, hogy a csal6d tiibb f6rfitagja is teljesftette.
srilyos teherr6 majd csak a majors6gi gazdillkodds elterjedds6vel viilik, in-
kdbb m6r a kiivetkezd {vszdzad els6 fel6ben. Az obrok, tehdt apfinzszolgill-
tatds (gyenyezsnij obroknak hfvt6k) a szdzad derek6n 2 rubel volt, a szdzad
v1g&e m6r 5 rubelre emelkedett, de enn6l j6val tiibb is lehetett. A kev6ss6
term6 kdzponti teriileteken, ahol, mint l6ttuk, a paraszti hdniipar terjedt el, a
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fdldesurak a parasztijiivedelmekhez szabtdk az obrokot, igy u akdr az 1000
rubelt is el6rhette, persze ezek kivdteles esetek voltak. A fdldesrir a szolgil-
tati4sokat az egyes gazdas6gok ar6ny6ban szedte (az flllami fejad6t az obscsina
ftzette, szavatolt 6rte, 6s maga osztotta sz€t az egyes gazdasdgok kiizott). Az
dllami parasztok 6ltal6ban csak plnzzel tartoztak, j6r6szt rigyis olyan - pl.
1szaki - tertileteken laktak, amelyek term6k6pess6ge gyenge volt.

Kiiltin kell sz6lni a posszesszion6lis jobb6gyokr6l, akik szolgdltatdsi k6-
telezetts6giiknek a manufaktrirdkban vdgzett munkdval tettek eleget. Egysze-
rfi esetben, ha a fdldesrir saj6t manufaktrirdjdban dolgoztak, elvben ez robot-
munk6juknak felelt meg. Katalin alatt lehets6ges volt m6r egdsz falvak ki-
rendeldse ilyen munkfua. Egyre tiibbsziir fordult el6, hogy keresked6k vagy
m6sok manufaktrirdjdban dolgoztak. Munkdjuk6rt a tulajdonost6l b6rt kap-
tak, 6s ennek egy rlszflt fizettdk meg obrokk6nt a ftildesrirnak. Ehhez annyit
kell hozzdffizniink, hogy a baltikumi helyzet ink6bb a poroszorszilgira 6s a
mecklenburgira eml6keztetett, a heti sok robotnappal, amelyet a nagycsal6d
egyes fdrfitagjai r6ttak le. Aktinnyfi 6rt6kesft6si lehet6sdgekre val6 tekintet-
tel itt a majors6gi gazdasdg el6gg€ elterjedt mdr.

Meg kell emlftentink m6g a jobbdgyok addsv6tel6t. Minthogy a jobb6gy
teljes m6rt6kben ura tulajdondnak szdrnitott, a ftildesrir szabadon adhatta 6s
vehette. A korm6nyzat az6rt arra tdrekedett, hogy az addsv1tel a fiilddel
egyiitt ttirtdnjen, csakhogy a szdnad v6ge fel6 m6r egyre gyakoribb6 vdlt
ennek az eller*ez6je. Modernitds 6s kiiz6pkor sajdtos 6sszefon6d6sa, hogy
fjs6gokban hirdettek meg elad6 jobb6gyokat, felsorolva el6nyeiket 6s hogy
mi mindenhez 6rtenek. A korabeli Eur6p6ban ez mdr elk6pzelhetetlen volt.
Egy l6lek fttlddel egyiitt a szdzad derekdn 30 rubelt 6rt, a szdnad vdgdn m6r
szdzat. Aki regrutdnak alkalmas volt, az$rt a szdzad v6g6n m6g 400 rubelt
is megadtak. 1754-ben az akkori revizi6 alkalm6val T,2milli6lelket, vagyis
feln6tt f6rfit sz6moltak 6ssze, ez a csalildtagokkal egyiitt val6ban az akkori
n6pess6g nagy tdbbs6g6t tette ki.

Az 6letm6d term6szetesen nagyon primitfv volt, a parasztok, ha nem is
fdldbe v6jt kunyh6kban, de nagyon egyszerfi hrizakban laktak, sokszor a
j6szdggal egytitt. Mentalit6suk jellemz6je a meghuny6szkod6s a f<ildesrir
el6tt, akit Isten rendelt eliilj6r6nak, ahogy a cdrt is, aki mindig j6, legfeljebb
a tan6csosai rosszak. Ett6l a tisztelettud6 magatart6st6l csak nagy megrdn-
k6dtatdsok idejdn tertek el, parasztfelkel6sek alkalm6b6l, amilyen P6ter 6ta,
mint l6tni fogjuk, mdr csak egy volt, Pugacsovd.

A paraszthi4boni a v6gs6 eszkdz volt, akkor is csak a kiizpontt6l t6vol
es6 viddkeken. De ismert egy m6sik m6dja az ellenilllilsnak, a paraszti szii-
k6s a peremteriiletekre. Ebben a szdzadban mdr tiz-, sdt taldn szdzezrlvel
v6lasztotti4k ezt az utat. Az Ur6lban, a Volga als6 foly6sa mentdn ekkoriban
az ott mfikddd manufaktrirdk b6rmunkdsai ilyen sziikiitt jobb6gyokb6l keriil-
tek ki, akiket messze 616 ftildesuruk nem tudott visszaszerezni.

A szdktitt jobbdgyok szdmdra szdzadokon 6t nyitva 6llt a lehetds6g, hogy
kozr{knak 6lljanak, csakhogy ezt a szelepet a korm6nyzat mdr rdg6ta beduga-
szolta. A Jajik menti kozi4kok szabads6gdt Pugacsov lever6se ut6n sztintett6k
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meg, n6h6ny 6v mrilva az djonnan szerzett ukr6n teriileteken is felszdmoltdk
a szabad ktilttizdst.

Ha viirosokr6l beszdliink, fel kell hagyni eur6pai fogalmainkkal. Szent-
p6tervdr val6ban eur6pai vi4ros volt m6r a szdzad derek6ra, nem csek6ly
tflz6ssal ,,Eszak Velenc6j6nek" is neveztdk sz6mos foly6ja 6s csatorndja
miatt. A palot6k rusztikus barokkja Eur6p6ra eml6keztetett, nem is besz6lve
a fels6 ktirdk 6ltdzkdd6s6r6l 6s szokdsair6l. A m6sik f6v6ros, m6g mindig
a korondz6vi{ros, Moszkva is inkdbb vdros volt, bdr mdr sok orientdlis elem-
mel tarkftva. A balti kikitt6k n6met polg6rsdgukkal ugyancsak eur6pai v6ro-
soknak min6siiltek. Csakhogy ezeken trilmen6en m6r csupdn nagy kiterje-
d6sfi falvakat taldlunk, amelyek vdrosoknak szdmftottak. A ktiz6pkori tele-
ptil6steriileten l6teztek m6g az egykori fejedelmi kiizpontok, mindegyik kisebb
vagy nagyobb Kremllel, vagyis er6ditmdnnyel. Ahol ilyen nem volt, ott a kor-
mdnyz6i palota meg n6hrdny ktizdpiilet 6s mindenk6ppen a kasz6rnya jelentette
a v6rost, ktirds-ktirtil paraszti fah{zakkal m6g akkor is, ha ezekben vi{rosi
polgi{rok, k6zmfivesek laktak. A vdros a legjobb esetben a k6zmfivesipar kiiz-
pontja volt, ez pedig tiibbnyire csak helyi, paraszti sziiks6gletekre termelt.
Az igazi v6roslak6k voltak6ppen a keresked6k voltak, az ipaft riz6khiiz ha-
sonl6an feliilr6l kdnyszerftve c6hekbe, gild€kbe. Soknak kiiztiltik komoly
vagyona volt. Csakhogy ez az lletm6djukon vajmi kev6ss6 l6tszott meg.
A nyugat-eur6pai burzsodzifit hidba keresn6nk itt. Mdg tal6n a parasztokndl
is megal6zkod6bb, tisztelettud6bb volt ez a polgdrsi4g, kell6 ilhitattal a cdr
ir6nt, ahogy egymds ktizdtt rdgiesen mdg neveztlk. Az uraknak, ha net6n
tal6lkoztak veliik v6letleniil, termdszetesen utat engedtek. A megl6v6 rend-
szerbe m6g a parasztokndl is sokkal ink6bb belenyugodtak. A 16. szilzadi
hdzirend, a ,,Domosztroj" szab6lyait 6hftatosan betartotti4k, elj6rtak az isten-
tiszteletekre, mint a parasztok. L6t6kitriik ezekln nem terjedt tril.

Tiibb fantdzia volt a v6rosi als6bb rdtegekben, c6hleg6nyekben, napszd-
mosokban, a Volga menti vdrosok tutajoz6iban, rakod6munk6sokban. Ilyen-
b6l a k6t f6vdrosban sem volt kev6s. Koron6z6sok n6z6ikdnt 6pprigy lehetett
veliik szdmolni, mint vdrosi pogromokban a ndmetek, a zsid6k, iltaldban az
idegenek ellen. A parasztok nem ismertek idegeneket, legal6bbis az orosz
ttjrzsteriileten, a v6roslak6k m6r inkdbb, kiiliiniisen a kik6t6kben, a volga
mellett 6pprigy, mint a Baltikumban. Gyfiltilt6k is 6ket kem6nyen.

Kiiltin kell besz6lni a paps6gr6l, most mdr nem mint az egyetlen 6rtel-
mis6gi r6tegr6l. A szerzetes paps6g hosszri ideig nagy hatalom volt, de a
kolostorok szekulariz6ldsa megfosztotta 6ket ett6l. A kolostorokban szeml6-
l6d6 dletet 6lve 6s a nagyon hosszri liturgi6kon szerepelve m6g er6s befo-
ly6st gyakoroltak a hfv6kre, mdrpedig gyakorlatilag majdnem mindenki az
volt. Kiiziiliik keriilt ki a f6papsdg, a piisptikdk, ersekek 6s metropolitdk,
akik a vil6gi papsdgot korm6nyozt6k. Tiibbnyire mfivelt emberek voltak,
sajdt szakm6jukon kfviil 6ltal6ban a kdzmrivel6ddsben is szerepet j6tszottak.
A vildgi papsdg, a falusi p6p6k ezzel szemben igen alacsony szellemi szfn-
vonalat k6pviseltek, szegdnyek is voltak, tehdt r6szorultak a hfvekre, ki is
haszn6lt6k 6ket, de ebben a szdzadban m6g nagy a tekint6lyiik.
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Akdr szerzetesekrdl, akdr vil6giakr6l van sz6, f6 teend6jiik a liturgia el-
lfitdsavolt, ez vette ig6nybe idejtik j6 rdsz€t. Az ortodox istentiszteletamaga
mozgalmassdgdval, els6sorban formdival, kiilsds6geivel kdttitte le a hfveket.
Ezdrt is volt olyan jelent6s az ikonok tisztelete. Nemcsak a templomokban
szerepeltek a falfestm6nyek mellett, hanem ahdzakban is, m6g a legszegd-
nyebb parasztihflzban is ott rillt legal6bb az istensziil6 ikonja. A szent sarok
persze a palotrdkb6l sem hidnyzott.

Pdter 6ta az ortodox egyhdz mdr egyszerfien 6llami int€zm1ny is, rendel-
tetdse a megl6v6 rendszer fenntartiisa, ennek elfogadtat6sa a hfvdkkel. Nem
is volt nagyon nehlz ezt a funkci6t ell6tni, a lakoss6g legsz6lesebb rdtegei
mfu r1g6ta interioriz6lt6k az uralkod6nak sz6l6 feltdtlen tiszteletet. Nagy
hat6st 6rt el ugyanakkor a nyugati egyhdznak 6s ezzel egyilltalilban minden
nyugatr6l jiiv6nek a gyfildlet6vel. A keleti egyhdz eretneknek tekinti a nyu-
gatit, nem csup6n szakaddrnak, mint a nyugati a mdsikat. Ez a gyrildlet vagy
legaldbbis enyhdbb form6j6ban idegenked6s a Nyugatt6l m6g sokdig az
orosz gondolkod6s egyik alapvet6 jellegzetessdge marad.

A tdrsadalmi hierarchia csdcs6n a nemess6g 6llt, az els6 rend, a tulajdon-
k6ppeni politikai oszt6ly. Legfeliil a csdsz{i csal6d nagyhercegeivel 6s nagy-
hercegn6ivel, nagy birtokokkal, amelyek tekintdlyes jtivedelmet biztosftottak
sz6mukra. Dinasztikus hdzass6gaik hilfdldi uralkod6hdzakkal tdbbszdr el6for-
dultak, de csak a protestdnsokkal. Aki beh6zasodott a Romanovok kdz6, annak
fel kellett vennie az ortodoxiilt, mdg rij nevet is kapott. Tiibbnyire n6met di-
nasztidk tagjaival kittdttek hdzass6gokat, hiszen azok 6ltal6ban protesti4nsok
voltak, az ugyancsak protestdns sv6dek azonban ellens6gnek sz6mftottak. A
bironi korszak ut6n fgy a n6met befolyds tov6bbra is megmaradt.

Az eur6pai drtelemben vett f6- 6s ktiznemessdg termdszetesen itt is meg-
volt. Az arisztokrati{k sor6ban hdrom csoportot is meg lehet kiilOnbdztetni.
Az egyik a hercegi csal6dok csoportja, mdg a Rurik-dinasztia egykori r6sz-
fejedelmeinek a leszdrmazottai, elvben tehdt a legel6keldbb r6teg. Az ide-
taftoz6k t6bbs6ge el6gg€ szegdny volt, mdr csak n6h6ny szin jobbdgyl6lek-
kel, a gazdag csal6d kivdtelnek szdmitott. L6tszdmban valamivel kevesebben
voltak a balti, teh6t ndmet f6nemesek, b6r6i cfmekkel, meg a P6ter 6ta ki-
alakul6 rij arisztokrdcia, 6ltal6ban gr6fi cfmmel. Ok a szdzad nagy haszon-
6lvez6i, akiknek az uralkod6k ezer, s6t tizezerszdm osztogatt6k a jobb6gy-
lelkeket. Ez a gazdag rdteg volt a tr6n legf6bb tdmasza, a f6mdlt6sdgok
tdbbnyire ktiziiliik keriiltek ki, hiszen 6k voltak legink6bb lekiitelezve a
rendszernek, amelyt6l mindent kaptak. Ismert mdg egy harmadik csoport, a
nem titul6ris arisztokr6cia, tdbbnyire a r6gi boj6rcsal6dok leszdnmazottai.
Termdszetesen 6k is a korona, a konzervatfv rend hfvei, de 6ppen sziirma-
zdsukn6l fogva flnztek bizonyos tdvols6got az uralkod6t6l.

A ktjznemess6get, az egykori pomescsikek leszdrmazottait 6ltal6ban
dvorjanyinoknak, tehdt udvari embereknek illett nevezni. Az elnevezls sz6-
munkra megt6veszt6, mert a magyar anal6gi6ra gondolhat az olvas6, a tdr-
sadalom 5Vo-6t kitev6 osztilly ra, jobbdgytelkeken gazd6lkod6 bocskoros ne-
meseivel. Oroszorszfgban err6l sz6 sem volt, a k6t r6teg egytittv6ve n6h6ny
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ezer csaliidot jelentett. M6g ha a birtok oszt6dhatott is, kedvezd h6zassdgok
rfv6n ezen lehetett segfteni.

I. P6ter k6nyszer(tette ri a nemeseket az 6llami, katonai vagy hivatali
szolgdlatra, amit nem szfveltek, de a szdzad derekdra ez mdgis megszokott6
vdlt, a tdbbi rendt6l elkiildnft1 6s ez6rt biiszkesdget ad6 hivatdsk6nt. Ezt a
szolg6l6 nemessdget 6ri majd vdratlanul III. P6ter, majd II. Katalin rendelete,
amely felszi{molta a ktjtelez6 nemesi szolg6latot. A szolg6lat bizonyos 6toszt
adott, hivatdst, az 6let drtelmet. Nem mindegyik €rezte 6t ezt persze ilyen
fennktilt m6don. De nagyon sokan kiiztiliik vdgiil m6gis a szolg6latot tartot-
trik dlettik cdljrdnak. S amikor majd az uralkod6 szolgfilata nem tiilti be ezt
a szerepet, akkor l6phetett a hely6be a ndp, vagyis a paraszts6g, neki kell
szolg6lni azzal,hogy javftanak ahelyzetln Akiivetkezl szdzad nemesi for-
radalmdrainak 6tosza valahol itt gydkerezik. Aki meg konzervatfv maradt,
az az 6llam szolgillatdt vdlasztotta, most m6r iinkdnt, k6nyszer n6lkiil.

Az €toszt vdllal6kb6l lesznek k6s6bb az lrtelmislgiek. Ez a r€teg m6g
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egyel6re nagyon gyenge, kis ldtszdmti. Akik ebben a szdzadban valamilyen
drtelmisegi funkci6t l6tnak el, 6ltal6ban a nemesek kiiziil kertilnek ki, hiszen
a birtok biztosftja azt a jiivedelmet, amelyb6l meg lehet 6lni 6s ktjzben
sz6pirodalommal vagy filoz6fi6val foglalkozni. Mihail Lomonoszov, az 6sza-
ki (szabad paraszti) hal6szleg6nyb6l lett akad6mikus a szabillyt er6sft6 ki-
vetel. Nyikolaj Novikov szdmfira mdr foglalkozds lesz a kiinyv- 6s foly6irat-
kiadds meg az fr6s, de hdttdrben ott a csal6di birtok.

Ktildndsen II. Katalin kor6ban Oroszorszdg, az eur6pai hatalom szdmdra
fontos lesz egy fels6 szinten kdpzett 6rtelmis6gi rdteg. P6ter 6ta a birodal-
mon beliil m6r van egy egyetem, a dorpati (tartui), ahol fels6fokri k6pz6st
lehet szerezni sv6d nyelven. Ezdrt inkdbb n6metorsz6gi protest6ns egyete-
mekre j6rnak a nemesifjak. 1755 6ta mfiktidik a moszkvai egyetem, amely
abban is eur6pai, hogy az oktat6s latin nyelvfi. A ktiz6pfokri oktat6s m6g
csak a kezdetein6l tart, a moszkvai egyetem mellett az alapitdskor ktiltin is
l6tre kell hozni egy gimndziumot.

Alapfokd oktat6s gyakorlatilag meg sehol sincs, a nemesifjak a csal6dban
kapnak nevel6st. Mdr ahol kapnak, hiszen ez kdlts6ges dolog. M6g a nemes-
s6g egy r6sze is frdstudatlan, s ha az orenburgi korm6nyz6sdg a maga 60Vo
fr6studatlan nemes6vel ink6bb kivdtel, m6g a moszkvai korm6nyz6sdgban,
teh6t kiizponti teriileten is lSVo az analfabdta nemes.

Mindezek ut6n tali4n 6rthet6, hogy ebben az orczdgban, ahol az egyetlen
politikailag tudatos rend a nemess6g, 6s ennek a kez6ben van a hatalom, az
egyes nemesi csoportok harc6b6l 6ll a politika. A kdztiik l6v6 ellent6tek
sokf6l6k, de az igazdn fontos csak a fenndll6 helyzetet v6d6 konzervatfvok
6s a P6ter nevel6sdb6l szdrmaz6 reformerek, ha rigy tetszik, a t6sgyiikeres
oroszok 6s a nyugatosok kiiziitti ellentdt. Az 6 harcaik csap6dnak le a palo-
taforradalmakban, amelyek olykor politikai irdnyv6ltdst is jelentenek. A ha-
talom 6tv6tel6hez a gdrda adja a katonai er6t. Egyfajta pretori6nus csoport,
tisztikara egy6rtelmfien nemesi szdrmazds(. Aki mell6 a gfuda 6ll, az veszi
6t a hatalmat. Minden a f6v6rosban megy v6gbe, m6rmint Szentpdtervdron,
Moszkva is, az eg€sz vid6kkel egyiitt, csak tudom6sul veszi a v6ltoz6st, 6s
term6szetesen belenyugszik.

GYARMATOK

N6h6ny sz6t sz6lnunk kell az orosz gyarmatokr6l, amelyeknek a tiirtdnetdt
nem tudjuk r6szleteiben v6gigkfs6rni. A legkiterjedtebb Szibdria, m1g az
oroszorszdgindl is gydrebben lakott teriilet6vel. Teljesen m6s vil6g. Szdktitt
jobbdgyokb6l 6s szdmfizijttekb6l alakult ki egy saj6tos gyarmatosft6 rdteg,
leginkdbb tal6n az Egyesiilt Alamok nyugati tertiteieire eml6keztetve. A job-
b6gyrendszert ide nem iiltett6k 6t, nagybirtok sem volt, legfeljebb kolostori,
amit viszont az 6llam elvett. A nehdz kdriilmdnyek kdzt 616, de azlrt szabad
parasztok mellett ott voltak mdg jelent6ktelen szdmban az dslakosok. ,JVI6s
fajriaknak" (inorodci) nevezt€k 6ket, s a kormdnyzat nem sokat tdr6diitt
veliik, amig a pr6mad6t megfizett6k. S hogy ezt megtegydk, an6l katonai
6rhelyek egdsz serege gondoskodott.
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Szdzadunkban j6val fontosabbak azok a teriiletek, amelyek a Krimi K6n-
s6g felsz6moldsa ut6n keriiltek orosz uralom al6. Ez volt j6r1szt az igazi
csernozjom, a j6l term6 fekete fiildes teriilet, alig lakottan. Uj-Oroszorszlg-
na&, Novaja Rosszij6nak nevezt6k. A korm6nyzat 6ri6si kiterjed6sf birtoko-
kat adom6nyozott itt, csakhogy ezek csak akkor 6rtek valamit, ha akadt, aki
megmfivelte.Ez€rt kiilfitldr6l hoztak telepeseket, ziimmel szerbeket, akik a
tijrdk uralom al6l menektilve hajland6k voltak itt megtelepedni. Nagy ki-
v6lts6gokat is kaptak, legaldbbis egy id6re. De a betelepit6s leginkdbb m6gis
rigy tiirtdnt, hogy az rij nagybirtokosok sajdt jobbdgyaikat telepftettdk dt ide.
Tehettek, hiszen a szemdlytikkel szabadon rendelkeztek. Ennek r6vdn vi-
szont a teriilet a Lengyelorszdg felosztdsakor szerzett ukri{n lakta fdldekkel
egytitt betagol6dott az oroszorszdgi t6rsadalmi viszonyokba. Kiss6 hasonl6
volt a helyzet a Volga als6 foly6s6n ak, a Kaulaizus elflterdnel< a viszonyaival.
A Kaukdzustdl d6lre es6 teriilet az Oszmdn Birodalom6 volt. A gnizok meg-
pr6bdlkoztak azzal, hogy orosz protektor6tust felvdve innen kiszabadulja-
nak, de ez ebben a szdzadban m6g nem sikeriilt.

Ha visszapillantunk, azt mondhatjuk, hogy Oroszorszdg t6rsadalmi viszo-
nyai er6sen eml6keztettek arra, ami Nyugat-Eur6p6ban j6val kordbban volt,
s ami Kelet-Eur6pa egy6b teriiletein ekkor is fenn6llt. Ha a kiivetkezl €v-
szdzad nagy, kdzponti k6rd6sdt m6r itt megel6legezzik, vagyis hogy Orosz-
orszilg vajon Eur6pdhoz tartozik-e, vagy valami m6s, saj6ts6gos, akkor most
megdllapfthatjuk: az Eur6pi{hoz tartozds k6tsdgtelen. Kiiliintisen j6l ldtszik
ez, ha egy pillant6st vetiink a kiilpolitikai probl6m6kra.

Oroszors zdg eur6pai j elentkez6se
A LENGYEL ONOTOSOOESI HABOR6T6I. E,,UOUENZOLLERN-CSODAIG''

P6ter 6ta az orosz kiilpolitik6nak h6rom szfntere s ennek megfelel6en az
orszdgnak h6rom f6 ellens6ge lltezett. Az egyik szintdr Eur6pa, annak is az
Oroszorszdgt6l nyugatra es6 teriilete, ahol kdt ellensdggel is sz6molhattak.
Az egyik az egyre kevdsb6 vesz6lyes Lengyel-Litv6n Kir6lysdg, amely az
el6z6 szdzadban mdg komoly fenyeget6s, hiszen a lengyelek Moszkv6ig
jutottak. A mdsik Sv6dorsz6g, az el6zd szdnadban eurdpai nagyhatalom, s
m6g ebben az 6vsz6zadban is f6lelmetes ellenf6l. Legfeljebb mdg egy hata-
lommal kellett rijabban sz6molni, a Habsburg Birodalommal. Az azonban
sokdig ink6bb szdvetsdgesnek sz6mft m6g a Balkdnon is.

Ez volt ugyanis a m6sik szint6r. L6ttuk mdr, a ddli tertileteknek sziiks6-
giik volt a Fekete-tengerre mint belvfzre. De m6g sokkal fontosabb volt a
tengerszorosok megszerulse vagy legal6bbis ellendrz6se. Oroszorszdg csak
akkor lesz igazi eur6pai nagyhatalom, ha kijut a Fiildktjzi-tengerre. A szo-
rosokn6l viszont mdg mindig az Oszmdn Birodalom terpeszkedett. Ez a bi-
rodalom is gyengiil6ben volt, mint a lengyel-litv{n 6llam, de az6t mdg
sokdig kemdny di6 maradt.

A harmadik szindr a perzsiai, ez azonban egy id6re kikeriilt az orosz szem-
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hatdrMl. lippen 1732-ben adti4k vissza Perzsir4nak a kor6bban elfoglalt Kasz-
pi-tengeri kikdt6ket, nehogy megzavaqa a m6sik k6t szint6ren val6 mfiktid6st.

Tal6n mdgis az els6 szintdr a legfontosabb? A ktivetkez6 6vben minden-
esetre itt akadt teend6. A lengyel-litv6n dllamban m6r megszokti4k, hogy az
tiirt6nik, amlt az oroszok parancsolnak. Az orosz kormdnyzat kiildndsen szf-
ves en s zoko tt ehhez hozz6. Ezt a kflny elme s kapc so latot az b i z to s f totta, h o gy
a szdsz v6laszt6fejedelem mdr j6 ideje 1L Agost n6ven lengyel kir6ly is volt.
Hatalm6t akkor az oroszoknak kdsztinhette, s ezt eml€kezetben is tartotta.
1733-ban azonban meghalt, 6s a nyughatatlan lengyel nemesek egy r6sze me-
gnt Stanislaw Leszcryftskit v4lasztotta meg kir6lly6, mint h6rom 6vtizeddel
kor6bban, 6s nem Agost frdt.Leszczyriski mdg reformokat is forgatott a fej6ben,
uralma tehdt az eddigi kdnyelmes helyzet felboruldsi{val fenyegetett. Ezt az
orosz kormi{nyzat nem tfirhette el, de a Habsburg sem. A lengyelek elleni fel-
l6p6siiket a szdzad, elej6nek nagy eurdpai h6bonija nyom6n lengyel driikdsd-
ddsi hdborunak neveztdk A tfler6vel szemben Leszczyfiski Danzigba me-
nekiilt. Miinnich csapatainak a v6ros megadta mag6t, a kir6lynak sikeriilt
elmenektilnie. III. Agost lett a lengyel kir6iy, s ezze[htrom 6vtizedre megint
megold6dott a lengyel k6rdds, a megszokott orosz befoly6ssal.

Alig 6rt v6get a h6boni, a m6sodik hadszfnt6r keriilt el6t6rbe. A Kauk6zus
vid6k6r6l 6s a kr(mi tatdrok teriilet6rdl 6lland6 t6mad6sok 6rt6k Oroszorszil-
got, kissd a kordbbi szdzadok folytonos nom6d betrir6seire emldkeztetve. Az
orosz kormdnyzat megszerczte a Habsburgok szdvets6g6t, 6s t6mad6st indf-
tott. Megint Miinnich volt a f6parancsnok. Sikeriilt m6g a tati4rok kozpontj6t,
a fdlszigetet is elfoglalnia 6s feldrilnia, 6s az oroszok bevettdk Ocsakovot is,
a Dnyeper 6s a Bug ktizti teriilet f6 er6dftm6nydt. Besszar6bia dszaki rdsz€n,
Hotyinndl Mtinnich nagy gyflzelmet aratott a szultdn csapatai felett.

Az osztrdk szdvets6gesek azonban kudarcot kudarcra halmoztak. A sz6-
vetsdgeseknek b6k6t kellett ktjtniiik. Az 1739-ben Belgrddban kdtltt b6k6-
ben Oroszorsz6g megszerczte a zaporozsjei kozdkok fitldjdt, az iirdk nyug-
hatatlans6g fdszk6t, ugyanakkor egyetlen fekete-tengeri kikttt6t sem sikeriilt
megtartania. Azov er6dftm6nydt, 1vtizedek 6ta a viszdlyok tdrgydt a ttirdkiik
maguk pusztftottdk el. Orosz haj6k nem jelenhettek meg a tengeren. Es
mindez sz6nezer orosz katona dletdbe keriilt.

A d6li terjeszkeddsr6l termdszetesen tov6bbra sem lehetett lemondani,
mikdnt a nyugatir6l sem. A lengyel iigy m6g napirenden volt. Es Oroszor-
sz6gnak most m6r t6volabbra, Eur6p6ra is kellett figyelnie. M6r csak az6rt
is, mert a nyugati hatalmak is kezdtek sz6molni Oroszorsz6ggal. Kiiltiniisen
a franciiik, akik, mint l6ttuk, Erzsdbet tr6nra jut6s6t is tdmogattdk. Erzs6bet
kancell6rja, Besztuzsev-Rjumin viszont angol orient6ci6t r6szesitett eldnyben
(onnan kapott pdnzeket). Kiiliintjsen 6vta a csdszdrn6t Poroszorszdgt6l mdr
dvek 6ta, 1753-ban eml6kiratot is kdszftett err6l.

Eurdpa ktizep6n az dtvenes 6vek elej6n rijabb h6bord kdrvonalai bonta-
koztak ki, egy rijabb osztr6k-porosz 6sszecsap6s, hiszen Mdria Terdzia nem
tudott belenyugodni Szildzia elveszt6s6be. IT56janudrjdban Anglia szijvet-
s6get ktitiitt Poroszorsz6ggal, azzal, hogy ezt Ausztri6val is ki kellene eg6-
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szfteni. M6ria Ter€zia viszont diplomat6i ritj6n vdgbevitte, amire senki sem
gondolt: a k6t 6vsz6zados haldlos ellens6g, Ausztria 6s Franciaorszdg sz6-
vetsdg6t. Az angol-porosz szerz6d€staz oroszok 6ruldsnak tekintett6k, ez6rt
az osztr6kokhoz kdzeledtek. 1756 mdrciusdban orosz-osztrdk szerz6d6s jiitt
l6tre, egydrtelmrien Poroszorsz6g ellen. Mindk6t fel 80 000 f6nyi katonas6g
bevetds6re kdtelezte magdt, Erzsdbet ezenfeliil 6vi egymilli6 rubelt kapott a
h6boni t6mogat6si4ra. A Balti-tengeren orosz hadihaj6k jelentek meg.

II. Frigyes porosz kir6ly megel6zte 6ket, 1756 augusztusdban tdmadott,
elfoglalta Szflszorszdgot. 1757 lett, mire az igflrt 83 000 f6nyi orosz sereg
Sztyepan Apralcszin vezet6s6vel benyomult Kelet-Poroszorszdgba. Gross-Jd-
gersdorfndl meg is verte a poroszokat mdg a nydr v€g€n, azt6n visszavonult
az ellensdges teriiletr6l. Elelmez6si neh6zs6gekre hivatkozott (a hadsereg
utdnp6tl6sdt 6000 szek6r sz6llftotta). Az osztrik 6s a francia ktivet 6ruldst
emlegetett, volt olyan gyand, hogy Aprakszin 6rtesiilt Erzsdbet megbetege-
d6s6r6l, ez€t igyekezett haza. A hir hamis volt, Aprakszin vezflrkan tiz
nappal kor6bban mdr dtintdtt a visszavonul6sr6l. Aprakszint mindenesetre
btirtiinbe csukti{k, Besztuzsev-Rjumint pedig szdmfizetdsbe kiildtek. A k6-
vetkezf 6vben ism6t bettirtek Kelet-Poroszorszdgba, Kdnigsberg v6rosa is
megh6dolt, de egy diintetlen iitkiizet ut6n az oroszok megint visszavonultak.
1759-ben Pjotr Szaltikov gr6f aratott gy6zelmet Frigyes felett, de miut6n
Szildzidban hi6ba vdrt az osztrdk csapatokra, 6 ishazatdrt Egy angol-porosz
bdkeajdnlatot 1760 tavaszdn a szdvetsdgesek visszautasftottak, okt6berben
az orosz 6s az osztr6k csapatok ndhdny napra m6g Berlint is megszidlltdk.

Minthogy a hitdves hdborrt, ahogy ezt a vllflgh6bonit nevezt6k, a f6had-
szfnt6ren, ti. a gyarmatokon eld6lt, mert az angolok legyflzt€k a franci6kat,
mdr csak itt Eur6pdban kellett diinteni. A poroszok k6tsdgbeesett helyzetben
voltak. Alftor megtiirtdnt a ,,Hohenzollern-csoda". Erzs6bet az ij naptdr szerint
1762. janudr 5-6n meghalt. Ut6dja, III. Pdter Frigyes lelkes hfve azonnal
visszahfvta az orosz hadsereget, b6k6t is kdtittt. S6t az 6v tavaszdn m6g orosz
csapatokat is kiilddtt Csehorsz6gba az eddigi szdvets6ges, Ausztria ellen. Sok
tiszt a nyugdijaz6s6t k€rte. Aztdn egy rijabb palotaforradalom Pdter nejdt,
Katalint juttatta a tr6nra, 6 pedig nem vett r6szt ttjbbd a h6boniban. 1763
elej6n meg is kdtdttek abdk€t, a poroszok minden h6ditdsukat megtarthat-
t6k. Riividen: egy eur6pai h6bonit az orosz 6ll6sfoglal6s ddntiitt el. Orosz-
orszdg nagyhatalmi mivolta ezek uti4n mdr senki el6tt sem lehetett k6ts6ges.

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 Poroszorsz6g bevon6s6val valamif6le eur6pai biztons6gi rend-
szerre gondolt, amelyhez Sv6dorsz6g, Lengyelorszdg, Ddni4 Hollandia 6s
Szdszorszdg is csatlakozhat. Ez a laza szdvetkezds egy6rtelmfien a Bourbo-
nok 6s a Habsburgok elszigetelds6re ir6nyult.
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Kdzben, mint majd megldtjuk, a lengyel kdrd6s v6lt siirg6ss6, ugyanakkor
az orszdg ddlkeleti v6gein, az oszmdnhatfu k6zel6ben orosz csapatok jelen-
tek meg. Ez iiriigyet adott a ttiriik hadiizenetre. A krfmi tatdrok be is ttirtek
D6l-Oroszorszdgba. Golicin herceg egy hannoveri t6bornok segfts6gdvel
1769-benlegy6zte Hotyinndl a ttirtjkiiket, a k6t rom6n fejedelems6get orosz
csapatok sz6llt6k meg. 1770-ben sorozatos orosz gy1zelmek sziilettek
Besszardbia 6s a Duna-torkolat tdjdkdn. Mdg az el6z6 6vben Kronstadtb6l
kifutott az orosz flotta, hogy a Ftjldkdzi-tengeren 6t jusson a hadszfnt6rre.
Partra is szdlltak a Moreai-f6lszigeten abban a remdnyben, hogy giirtig fel-
kel6s ttir ki. Katalin ki6ltvdnyt intdzett balkdni hitsorsosaihoz, hogy csatla-
kozzanak, 6s t6mogassdk az orcsz csapatokat. A giiriig felkel6sb6l azonban
nem lett semmi. Alel<szandr Orlov gr6f csapatai visszaszdlltak a haj6kra, de
jdlius elejdn angol alvez1rei Cseszmdndl fel€gettdk a tiiriik flottdt. A Darda-
nelldkat viszont a magyar Toth bdr6 irdnyft6sa alatt fgy meger6sftett6k a
ttjrOkiik, hogy a t6mad6s nem jiihetett sz6ba. A hadszfntdr most a Krfm
f6lszigetre helyez6ddtt 6t, nehfiny v6rost el is foglaltak az oroszok. 1774-ben
Pjotr Rumjancev 6s Alekszandr Szuvorov m6r a Balkdn-hegysdg el6terdig
jutott, 6s megszdllta Sumldt, a mai Sument.

1774. jrilius 2l-€n Kiicsiik-Kainarduiban megkdtttttek a bdkdt. Az osz-
m6n korm6nyzat lemondott a tat6rok feletti fennhat6sdgdr6l, a Krfmi K6ns6g
teh6t fiiggetlenn6 vdlt. Tdrdkorszdg 44,5 milli6 rubel hadik6rp6tl6st frzetett.
Az orosz kereskedelmi haj6k nemcsak a Fekete-tengeren, de a tengerszoro-
sokon kereszttil is szabadon kiizlekedhettek. A gazdasdgi cdlt el6rtek. A jdv6
szempontj6b6l azonban m6g enndl is fontosabb volt, hogy a birodalom ke-
reszt6ny alattval6inak vddnijke a konstantin6polyi orosz kiivet lett. A d6li
irdny m6g tdbb mint szin 6ven 6t fontos marad majd.

El6bb azonban akutt6 v6lt a lengyel k6rdds. A lengyel-litvAn 6llam to-
v6bbra is olyan remdnytelen helyzetben volt, mint a szdzad els6 fel6ben.
A ktizponti hatalom tehetetlen volt a rendekkel szemben, azok meg szabadon
szervezkedhettek konfdderdci6iAban, a kiirnyez6 hatalmak i{ltal tdmogatva.
Az orosz befolyds eddig egy6rtelmfi volt, a lengyel korm6nyzatnak az orosz
ktilpolitikdhoz kellett igazodnia. Ez az oroszoknak tiikdletesen meg is felelt.
Lengyelorszdg maradjon gyenge, 6s legyen orosz befoly6si tivezet.

1763-ban azonban meghalt IIL Agost. Ism6t kirrdlyt kellett villasztani
Lengyelorszdgban. A hagyom6ny a sz6sz vdlaszt6 mellett sz6lt. A lengyel
f6nemesek egy r6sze viszont megint hazai kirdllyal pr6b6lkozott. Ez pilla-
natnyilag iisszecsengett az orosz 6rdekekkel is. A f6riri klikkek kdziil az
egyik a Czartoryski hercegek6 volt, ez az eddigi oroszbardt kiilpolitikdt kf-
v6nta folytatni. Az orosz kormdnyzatnak megvolt a jeliiltje, a Czartoryskiak
ktjzeli rokona, Poniatowski Szaniszl1 Agost. Fiatalkor6ban a szentpdterv6ri
angol kdvetsdg titk6rak6nt bizalmas kapcsolatba keriilt Katalinnal. Nyilv6n
azt teszi majd, amit az oroszok akarnak.

Oroszorsz6gnak a beavatkozdshoz volt egy iit6kdrtydja, az lfin. dissziden-
sek, vagyis a nem katolikusok kdzij,laz ortodoxok, akik a lengyel torv6nyek
szerint nem lehetnek 6llami tisztvisel6k, de a szejm tagjai sem. A dissziden-
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sek, mdrmint ktiziiliik a protest6nsok iigye azonban II. Frigyesnek is j6 tirii-
gyet kfn6lt. Szaniszl6 Agost megvfllasztdsa alkalm6b6l Nyikolai Repnyin ve-
zet1se alatt orosz csapatok szillltdk meg Vars6t. Ndhdny szejmtagot, aki a
disszidensek ellen volt, kiszolgiltattak az oroszoknak, kdzttik kdt ptispiiktit
is, akik term6szetesen Szib6ri6ba keriiltek. A szejm engedelmesen semmissd
nyilv6nftotta a disszidensek elleni tdrv6nyeket.

A lengyel-litvdn 6llamban teh6t az tijrt6nik, amit az oroszok akarnak. Az
viszont Szentp6terv6rott m6g nem d6lt el, mit is akarnak. Panyin egy er6s
Lengyelorszdg hive volt, amely kdszs6ges sziivets6gese lehetne Oroszor-
szilgnak a nyugati hatalmakkal szemben. Az fj kirrily is fgy gondolhatta. De
kiss6 6n6ll6an. Mindenesetre reformokat kezdem6nyezett az 6ldatlan lengyel
6llapotok megjavft6s6ra, ahol a kiilhatalmak egy kdpvisel6 szavazatdt 50-
200 aranydrt megv6s6rolhatt6k, egy ellenszavazat pedig elengedd volt a
szejm megb6nft6sdhoz. A bels6 lengyel meger6sridds a poroszkormdnyzat-
nak sem volt szfviigye, hiszen az M otoszok szdvetsdgese.

A Czartoryskiak sem eg1szen igy klpzelt€k el rokonuk orszdgl6s6t. A szejm
tehetetlens6ge miatt mdr eddig is olykor nemesi konftider6cidk alakultak, 6s
ondll6an alkottak ttirv6nyeket. 1768-ban a poddliai Radomban ilyen konf6-
der6ci6t hoztak l6tre a Czartoryskiak, hatdrozottan oroszbar6t politik6val.
Radom viszonylag kdzel fekiidt az orosz hatdrhoz. Egy m6sik ukrajnai f6rir,
Radziwit viszont a pod6liai Barban hozott l6tre egy m6sik konfrider6ci6t,
amelynek els6rendfi c6lja a disszidenseknek tett engedm6nyek visszavondsa
volt. Nyilv6nval6 lehetett ennek a politikai irfinyzatnak az oroszellenes 6le.
Egyrittal azonban az ukrdnjobb6gyok ellen is ir6nyult. Azok v6res felkelds-
sel vdlaszoltak, Zseleznyak €s Honta nevfi vezdreik parancsnoksdga alatt.
Orosz csapatokat kellett bevetni a felkel6s leverdsdre (lengyel hadsereg gya-
korlatilag nem volt). Ugyanakkor j6 alkalmul szolg6lt ez a bariak elleni
fell6p6sre is, mert a bari konfdderdci6 mtigiitt az Oszmdn Birodalmat is
t6mogat6 Franciaorszdg 6llt. Ez volt az iiriigy a tijrtjk hadiizenetre. Alekszej
Obreszkov orosz kovetet mindenesetre be is zdrtdk a hfrhedt Hdttorony (Je-
dikula) btjrtdnbe. Oroszorsz6gnak, mint ldttuk, ism6t a d6li szfnt6ren kellett
fell6pnie.

Ez azonban a nyugati szfnteret nem tudta a h6tt6rbe szorftani. Az oroszok
addigi lengyel politik6ja, eg6sz Lengyelorsz6g megtart6sa a porosz ambfci6k
miatt m6r nem volt jdrhat6 rit. II. Frigyes javaslat6ra egy m6sik koncepci6
keriilt el6t6rbe: egyes lengyel tertileteket el kell venni, azzal a lengyel-litv6n
6llamot meg lehet gyengfteni. Hogy azt6n ez a gyenge 6llam melyik szom-
sz6d befolydsa al6 keri.il, aztmajd a kdrtilm6nyek ddntik el.

Az els6 menetben orosz-porosz osztozkod6sr6l volt sz6. II. J6zsef azon-
ban, aki ekkor m6r tdrscs6sz6r MdiaTer€zia mellett, presztfzsokokb6l nem
akart ebb6l kimaradni. 1772 nyardn meg is kdtdtt6k a hdrmas egyezmdnyt
a feloszt6sr6l, a lengyel korm6nyzatot csak a k6sz t6nyekr6l 6rtesftett6k.
Ausztria Galic\6t kapta, Poroszorszdg Nyugat-Poroszorsz6got (de Danzigot-
Gdafskot 6s Thornt-Torufit nem). Az oroszoknak jutott a lengyel-litvdn 6l-
lam keleti sdvja, ez volt a legnagyobb teriilet, amelyet elvettek, 82 000 km',
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de mindrjssze 1,6 milli6 lakossal, fdkdpp fehdrorosszal 6s ukr6nnal. A fel-
oszt6st 1773-ban val6sftott6k meg, a megmaradt dllam hatdrait pedig a fel-
oszt6k garantdlt6k. Grigorij Orlov gr6f birfllta is a rendezdst azdrt, mert a
ket mdsik fdlnek az oroszok tril nagy engedm6nyeket tettek.

POTYOMKIN FALVAI

Most ism6t a d6li szint€r fel6 lehetett fordulni. 1,775-ben felsz6molti4k a
zaporozsjei (dnyeperi) koz6kok auton6mi6jdt. 1783-ban annekt6lt6k a Krfm
f6lszigetet. A tat6rok most m6r nem fenyegethett6k az orosz d6lvid6ket. Az
ut6bbi 6vek szerzem6nyei r6v6n alakult ki az a Novaja Rosszija, amelyr6l
a korai gyarmatosit6s kapcsdn m6r esett sz6.

Az nj teriilet 6l6re Katalin helytart6k6nt egyik kegyencdt, Grigorij Po-
tyomkint dllftotta, aki gr6fi cfmet kapott, vez1rfirnagy, majd t6bornagy lett.
Tril6rad6 energiiljdt most a gyarmat ki6pftdsdbe tilhette. Val6ban sokat tett a
n6ptelen rij teriiletek bekebelez6se 6rdek6ben, igazi gyarmatosft6 m6don go-
nosztevdket is telepftett ide, csak az volt a fontos, mindl tobb legyen az
ember. Bevezette a sz6l6termeszt6st 6s a selyemherny6-kultrir6t. Sona ala-
pftotta a viirosokat, HersTont (1778), Szevasztopolt (1784, mindmdig aleg-
fontosabb hadikikdt6t d6len), J ekaty e rino szlav ot (a mai Dnyepropetrovszk,
1786). Manufaktrirdkat hfvott 6letre, tdbbnyire saj6t iizemeltetdsdben. Po-
tyomkin, a katonai f6parancsnok nemegyszer adott megrendeldst Potyom-
kinnak, a hadisz6llft6nak, vagyis tinmag6nak. Ugy hfrlett, 50 milli6 rubeles
vagyont halmozott fel. Fantasztikus tervei is voltak tdbb ezer f6s manufak-
tdr6k l6trehozdsdra.

1787-ben meghfvta Katalint, hogy megmutassa neki a birodalmdt. Az it
szdnon, majd tutajon a Dnyeperen h6napokat vett igdnybe. Herszon el6tt
II. J6zsef 6s Szaniszl6 Agost is csatlakozott az utazdshoz. J6zsef meg is
jegyezte, hogy, mai sz6val, nagyobb a felhajtds, mint a realit6s. Ekkor ke-
riiltek sz6ba a Potyomkin-falvak, fllit6lag a parton feldpftett homlokfalak
tiimege, amelyekben nem lakott senki. Az fjabb kutat6s kimutatta, hogy ez
nem volt igaz, J6zsef mond6sdhoz tarthatjuk magunkat. A csdsz6rn6t kfs6r6
ktilfdldi diplomatak el voltak ragadtatva, azutdn kidbr6ndultak, fgy keletke-
zett a hfresztel1s, a ktilfiildiek tdjdkozatlansdga nyom6n. Bahcsiszerdjban a
k6nok egykori pomp6s palotdja mindenkire nagy benyom6st tett. N6gy 6v
alatt a tatdrok m6r j6l megszokt6k a gyarmati l6tet, az utazds elejdn m6g
Kijevben tisztelegtek kiildittts6gben az uralkod6n6 el6tt.

A sok fdnyes iinnepsdg ktizepette azonban komoly politikai k6rd6sekr6l
is esett sz6. Katalin mdr az oszmi{nok Balk6nr6l val6 v6gs6 kikerget6s6re
gondolt. S erre az esetre ld.gy tervezte, hogy ezt is felosztja: az oroszok a
fdlsziget keleti fel6t tartj6k majd meg, AisztriSnak jut a nyugati fele. Az
orosz zs6kmdnyb6l felt6masztj6k a bizfinci birodalmat. A tervez6s od6ig
ment, hogy Katalin ifjabbik firiunok6ja a keresztsdgben a Konsztantyin nevet
kapta, az utols6 biz6nci csdsztrlt. A terv kiiitl6je val6j6ban Alekszandr Bez-
borodko kancelldr volt.

A Krfm annexi6ja 6s azutdn ez a fdlelmetes diadalmenet az oszmdn kor-
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mdnyzatban azt a gyanrtt dbresztette, hogy Oroszorszdg tdmadni kdszUl. Al-
lftdlag m6g egyiptomi teriileten is felbukkantak orosz iigyntiktik. A tttrdkdk
l6ptek, t6madtak, 6s a soron lev6 orosz kijvetet megint a Jedikuldba zdrtdk.
Katalin szeptemberben hadat iizent. A tiiriikok kdzben m6r augusztusban
Ocsakovot bombdztdk. Az orosz hadsereg nem volt felk6sziilve, a l6port
Hollandi6b6l kellett szilllitani. Szuvorov ugyan gy6zelmet aratott, de Po-
tyomkin flottdjdt egy vihar szdtverte. viszont ocsakovot egylvi ostrom utiin
rohammal visszafoglalta a tiiriikdkt6l.

1788. janu6rt6l Ausztria is beavatkozott. Az osztriik hadmriveletek azon-
ban 6ppolyan sikertelenek voltak, mint f6l lvszdzaddal kor6bban. Az oroszok-
nak kedvezett a hadiszerencse, 1790-ben Szuvorov elfoglalta lzmailt a Duna
deltaviddkdn. Az osztri4k kiiliinb6ke miatt azonban az oroszok is k6nytelenek
voltak tdrgyal6sokba kezdeni. 1792 janadrla lett, mire lagi-ban megkiitiitt6k az
orosz-ttirtjk beket. Az Oszmdn Birodalom minden addigi orosz h6dft6st tu-
domdsul vett. Alig n6h6ny h6nappal kor6bban halt meg Potyomkin.

A hdborft nemcsak az osztrik kudarcok miatt kellett befejezni. Nyom6sabb
okok is voltak: a francia foradalom, a svddek t6maddsa meg a lengyel iigy.
A sv6d tdmaddsnak nem lett 6rdemleges kdvetkezmdnye, a francia forradalom
mdr tril is jutott a tet6pontjr{n, mire oroszorszdg egydltal1n 6rintkez6sbe
keriilt vele. A lengyel tigynek azonban igen l6nyeges kihat6sai lettek.

A lengyel politikai elitet az els6 feloszt6s komolyan sokkolta. Az orszilg
tertilet6nek csak egynegyed6t vesztette el, de lakossdgdnak tiibb mint a fel6t.
Ennek ellendre viszonylag m6g 6letk6pes maradt. A kir6ly vezetds6vel ko-
moly reformp6rti tdmtiriil6s alakult ki. Most m6r a politikai 6let szerepl6inek
jelent6s r6sze r66bredt arra, hovd vezet a bels6 lengyel kdosz, 6s egyre
tdbben voltak, akik a kiriton tiiprengtek. 1788-ban tisszehivt6k a lengyel
orszdggyfrlflst. Ndgy6ves szejmnek szokt6k hfvni, mert val6ban k6zel ennyi
ideig tdrgyaltak kiiliinb6z6 reformokr6l. T6rgyaltak, csak 6ppen m6g nem
sziiletett meg a reform. Az ellenzflk voltak tiibbsdgben.

1791. m6jus elej6n azonban, pontosan 3-dn, amikor az 500 orszriggyfil6si
ktivet nagy ttibbs6ge m6r hazament a ny6ri szabads6gra, s csak 150 k6pvi-
sel6 volt jelen, megszavaztik az orczdg rij alkotmdnydt, a m6jus 3-i alkot-
m6nyt. Lengyelors zdg iltalakult alkotm6nyos monarchidv d, szaniszl6 Agost
ut6n a kir6lyi cfm a szdsz wettin-dinasztidban lesz 6r6kletes, a parlament
sz6tiibbs6ggel diint a tiirvdnyjavaslatokr6l, a korm6ny a parlamentnek fele-
l6s. Nem v6letlen, hogy az 1791-es francia alkotm6ny volt a minta. Az nj
alkotmdny val6ban lehet6v6 tett volna rijabb reformokat. Egy kdrddsben vi-
szont, 6s 6ppen a legl6nyegesebben, a jobb6gyok kdrd6s6ben semmi sem
ttirt6nt. A jobb6gyrendszer fennmaradt, az alkotm6ny csak cllzott 16, hogy
ttirddni fog a jobb6gyokkal, vagyis belesz6l a jobb6gyi szolgdltat6sok k6r-
dds6be. Nyilv6nval6, hogy ezzel sok mindenkit meg lehetett nyerni, m6g t6n
a v6rosi als6bb r6tegeket is, hiszen az alkotm6ny a szabad embereknek sz6-
mos jogot adott. A jobbdgyok azonban term6szetesen nem mozdultak. Mi6rt
is mozdultak volna, ha az 6 szempontjukb6l minden maradt a r6giben.

Nem fgy a politikai elit jelent6s r€sze, amely ellenezte az rij rendszert.
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A r6gi szok6soknak megfelelden Targowicdban megint konfiider6ci6t hoztak
l6tre a lengyel szabadsdg vddelmdben, 6s Katalin segitsdgdt k6rtdk. Ez nem
is k6sett, az oroszok megsz6llt6k Vars6t, a f6v6rost is, volt m6r ebben gya-
korlatuk, a poroszok pedig a nyugati tertileteket. I793-ban meg is egyeztek
az fjabb feloszt6sban, Oroszorszdg megint j6r1szt ukr6n teriileteket kapott,
de mdr lengyeleket is. 233 000 km' volt a zsikmdny, Poroszorsz6g6 m6g
negyedannyi sem, de most mdrDanzlg is az iiv6k lett, a lengyel-litvdn 6llam
legfejlettebb tertileteivel egyiitt. Oroszorszdgnak 3,8 milli6 lakos jutott.
A megmaradt lengyel teriilet imm6r csak dletkdptelen csonk maradt, elzdrva
a tengert6l. A m6jus 3-i alkotm6nyt a feloszt6k semmisnek nyilv6nitott6k.

A meg nem szdllt teriileteken felkelds ttirt ki, az amerikai szabads6gharc
egyik lengyel tdbornokdnak, Tadeusz Koiciuszk6nak a vez€rlete alatt, aki
m6g Vars6t is elfoglalta. Az orosz korm6nyzat az annyi helyen mdr diadalt
aratott Szuvorovot kiildte ellene megfelel6 szdmit csapat 616n. A triler6vel
szemben a lengyel nemesek elbuktak. Szuvorov tdbornagyi kitiintet6st kapott
gy6zelm6€rt, az elfogott lengyel felkel6ket viszont Szibdridba vitt6k. Mlnt-
e gy tizenegy er en lehettek.

Szaniszl6 Agost lemondott, Grodn6ba vonult vissza, orosz kegydijb6l 6lt,
6s egy 6vre rd meghalt. Most m6r nem volt kivel t6rgyalni, mindent el
lehetett venni. I795-ben harmadszor 6s v6gleg felosztott6k Lengyelorsz6got.
Most m6r Ausztria is jelentkezett, Galfci6t6l 6szakra rijabb tertileteket ka-
pott, a poroszok Vars6t, az orosz mdr nem sokkal tiibbet az eddigi szerze-
m6nyekhez. Egy eur6pai hatalom, s6t kiterjed6s6t tekintve nagyhatalom
egyik napr6l a mi4sikra megszfnt llteznl Az 1773 el6tti tertilet nagyobb fele
Oroszorsz6gnak jutott.

NAP6LEON SZOVETSEGESE
Ndh6ny 6ve ez m6g nagy feltrin6st keltett volna. Csakhogy 1789 6ta a fran-
cia forradalom kdtiitte le a diplomat6k 6s a gondolkod6 f6k 6rdekl6d6sdt.
Ami ott tiirt6nik, sokkal fontosabbnak liltszott, 6s val6ban az is volt. Az
orosz korminyzat sem maradhatott kdztjmbijs. A francia forradalom hir&e
ktilfdldi megfigyel6k szerint Szentp6tervdron az emberek dsszetjlelkeztek az
utc6n. A jelenet el6gg6 val6szerfitlennek trinik, alkalmasint az oroszul nem
tud6 kiilfiildiek f6lre6rtettek valamit. De Katalin mindenesetre kijelentette:
nem tfirheti el, hogy a suszterek kormdnyozzanak Franciaorsz6gban. Akir6ly
iiccsdnek, aki sietve elhagyta Franciaorsz6got, mindenesetre mened6ket
adott, vagyis elvdllalta egy m6sik francia udvar eltart6s6nak a kiilts6geit.
A kds6bbi XVm. Lajossal egyiitt sok arisztokrata is mened6kre taldlt Orosz-
orsz6gban. A kisebb rangriak h6zitanft6skod6st v6llaltak el6kel6 csal6dokn6l.
A francia m6r addig is divatos volt, most, mint a tulajdonk6ppeni f6 ellensdg
nyelve, m6g ink6bb. A lengyel felosztdsok miatt azonban Oroszorszdg 6r-
demben sok6ig nem tudott beavatkozni a forradalom ellen. P6rizsban a ja-
kobinusokat mfu L794 nyar6n megbuktatt6k, a polg6rs6g keriilt uralomra.
Csakhogy k(viilrdl n6zve ez mdg mindig a forradalmi Franciaorsz6g volt.
Katalin mdr 1790-ben meghirdette a fegyveres semlegess6get, az flszakiha-
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talmak csatlakoztak is hozz6. De az els6 forradalomellenes koalfci6b6l
Oroszorsz6g mdg kimaradt.

Az 1796 vdg6n tr6nra jutott rij uralkod6, I. Pdl, aki amrigy is mindent
m6skdpp szdnd€kozott csin6lni, mint anyja, b6k6t akart. Ez azonban nem
tartott sok6ig. Az angol diplomdcia kitart6an dolgozott azon, hogy oroszor-
szdgot megnyerje az 1798-ban kibontakoz6 mdsodik koalfci6nak. P6l elv6l-
lalta a M6ltai Lovagrend feletti protektor6tust, s6t hamarosan 6lett a nagy-
mestere, s m6g csak 6szre sem vette, hogy ezzel6, a pravoszldv hit bajnoka
6s az orosz egyhdz feje val6jdban a pdpa hfbdrese lett. Amikor a franci6k
elfoglalt6k M,6ltat, svi{jcot, s6t a Pdpai Allamot is, csatlakozott a koalfci6-
hoz. Az arisztokrdcia szine-javdt kell egyesfteni a gaz forradalm6rok ellen.

Oroszorsziig Fjodor Usakov admirdlis vezet6se alatt hadiflott6t kiildittt a
Fdldkijzi-tengene. Amikor rdthaladt a tengerszorosokon, a tiir<ik6k, nemr€g m6g
a nagy ellens6g, lelkesen iidviizijlt6k. H6rom szdrazflld\ hadsereget is kiildijtt,
egyet Hollandidba, egyet a Rajna mell6, egyet pedig Itdlidba. Megint csak Szu-
vorov lett az ut6bbinak a parancsnoka. M6sfdl h6nap alatt kikergette a franci6-
kat a Po vtilgy6b6l, 6s 6ppen Gdnua ellen k6sziilt. osztr6k javaslatra viszont
Sv6jcba kellett vonulnia, hogy egyesiiljtin a mrir ott l6v6 rajnai orosz sereggel.
1799 szeptember v6g6n bevette a szent Gotthdrd-luigfit, fltkelt az Alpokon. De
itt szerencs6je elhagyta, a francii{kkal szemben vissza kellett vonulnia Vorarl-
bergbe 6s onnan D6l-N6metorszdgba, majd Pr{l parancsiira hazat€rt.

A sz<ivetsdgesek egyre furcsdbban b6ntak az oroszokkal, azitdliaitdrgya-
l6sokb6l kihagyt6k 6ket, a hollandiai csapatokat az angolok nem ldtt6k el,
s6t az angolok elfoglalt6k M6lt6t a francii4kt6l. Ez p6lt mint a nagymestert
szemdlyesen is drintette. 1800 tavaszdn megszakftotta a diplom6ciai kapcso-
latokat Angli6val, Stezer francia hadifoglyot teljes felszereldssel hazaenge-
dett. oridsi v6ltdssal most a francidkhoz ktjzeledett. ott ugyanis ktjzben,
1799 6sz€n Bonaparte Nap1leon t6bornok ragadta kezdbe a hatalmat mint
els6 konzul. Katonai diktatrir6j6ban P6l a rend helyredllft6jdt iidvdziilte. Na-
p6leon meg elismerte Pdl nagymesteri rangj6t.

A francia-orosz kapcsolatok egyre inkdbb elmdlyiiltek, mig az angolok-
kal val6 viszony ellens6gessd vdlt. Az orosz kikcit6kben 6llom6soz6 angol
haj6kat P6l elkobozta, majd megtiltotta tovdbbi jelenl6ti.iket. XVII. Lajos
mitavai udvar6nak a t6mogat6sa is megszrint. P6l az angol tengeri uralom
ellen fordult, mert azt orosz szempontbdl s6relmesnek tartotta. Az els6 kon-
zult6l azt kdvetelte, indftson invdzi6t Anglia ellen. Katonai egyiittmfkiid6sre
kdsztilt Nap6leonnal: 20 000 f6nyi kozrik hadsereg indult el, hogy Hivdn 6s
Buhardn 6t Indir4ba vonuljon. 1801 mdrcius6ban a koz6kok m6r 6t is keltek
a Volgr{n. Itt, mdg el6gg6 messze Indi6t6l 6rte el 6ketaz rij csdsz6r, s6ndor
parancsa, hogy tdrjen ek haza.

oroszorszdg Europa sz6l6n fekv6, alapj6ban jelent6ktelen hatalomb6l n6-
hdny dvtized alatt nagyhatalommi4lett, amely, mint l6thattuk, d6nt6 m6don bele
tudott sz6lni Eur6pa tigyeibe. A forradalmi negyedsz6zadban m6g tov6bbi p6l-
didkat is taldlunk ene. Addig azonban azt kell megn6zntink, hogyan fejl6dtrtt
az ij hatalom beliilr6l, hogyan l6tta Eur6pdt, 6s Eur6pa hogyan l6tta 6t.
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AZ OROSZ FELVILAGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Egy 6ltal6nos eurdpai jelensdggel kell most megismerkedniink, a felvil6go-
sult abszolutizmussal. Az eg€sz eur6pai perifdri6ra jellemz6 ez a berendez-
kedds. Ldnyege mindentitt az, hogy a vezetd dszaknyugat-eur6pai hatalmak-
hoz k6pest megl6v6 fejl6d6si hdtrdnyt kikiiszdbtilje, meginditsa a moderni-
z6l6st. Persze alapvet6en a fenn61l6, teh6t a feud6lis rend 6s vele az 6llam
meger6sftdse v6gett. Els6sorban katonai szempontok hoztdk el6t6rbe a mo-
derniz6l6s k6rdds6t, a hadsereget kellett korszerfisfteni 6s modern eszkiizdk-
kel ell6tni. Ehhez sztiks6g volt az ipar fejlesztds6re, ezt az 6llam feliilr6l
igyekezett el6segfteni. Az 6llam gazdasdgi szerepe Oroszorsz6gban kor6b-
ban sem volt ismeretlen, de ett6l a tdrt6nelmi pillanatt6l kezdve v6lik dtin-
t6v6 igen hosszri id6szakra. Term6szetesen a mez6gazdasdg fejlesztdse sem
maradhatott el, hiszen az orszdgnak, a korabeli ismeretek szerint, min6l na-
gyobb l6leksz6mrinak kellett lennie, a megniivekedett n6pess6get pedig el is
kellett tartani. Uj mfivel6si m6dok, fj ntivdnyi kultrir6k meghonosft6sa, a
termdseredm6nyek drdemi ncivel6se a c6l.

A gazdasdgi eredm6nyek el6r6se 6rdek6ben a t6rsadalmat valamilyen for-
m6ban rendezni kellett, mintegy feltilr6l beosztani mindenkit valamelyik tdr-
sadalmi csoportba, s meg is tanitani az arra a csoportra kir6tt feladatok
teljesftds6re. Ez elvben pdlddul a paruszti szolg6ltat6sok szab6lyozdsdt is
jelenthette, ahogy azMdriaTeftzia idejdben megtiirtdnt a Habsburg Biroda-
lomban. A megniivekedett 6llami teend6k szakkdpzett hivatalnoksereget is
ig6nyeltek, ezdrt b\ztosftani kellett ezek megfelel6 kdpz6s6t is.

A teend6ket a konkr6t helyzet szabta meg, a megval6sit6s m6dj6t azon-
ban a divatos kor6ramlat, a felvildgosod6s kfndlta. Els6sorban gyakorlati
ismereteket nyrijt6 vflltozatai, nem annyira azBmberr1l sz6l6 fennktilt tanf-
t6sok. Ism6t hangsrilyozni kell: a felvildgosult abszolutizmus a megl6v6
rendszer meger6sft6set c6lozta, ugyanakkor int6zked6seivel objektfve mdgis
a polg6ri 6talakul6st k6szftette el6. Kritikusai arra szoktak hivatkozni, hogy
velej6ben abszolutizmus volt, a felvil6gosod6s csak sz6lam. Ez csak r6szben
igaz. De az uralkod6 term6szetesen meg volt ar6l gy6z6dve, hogy 6 min-
dent jobban tud, teh6t tinhatalmrilag minden dsszerd int6zkeddst meg is kell
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hoznia. Az emberek tdbbsdge amrigy sem 6ri fel dsszel a teend6ket. A fel-
vil6gosod6s azonban nemcsak divat 6s sz6lam volt. Az uralkod6k nemcsak
hatalmukat vezettdk le bel6le, hanem ktiteless6gtudatukat is. A porosz II.
Frigyes mond6s6t, hogy 6 az 6llam els6 szolg6ja, alighanem sok m6s kort6rs
uralkod6 is magd6v6 tette.

Erzs6bett6l Katalin els6 korszak6ig
Nem 6llfthat6 egy6rtelmfien, hogy minden az uralkod6 szem6ly6n mrilt. sok
esetben a kdriildtte l6v6 maroknyi f6m6lt6s6g volt a fontosabb, akik halad6
elveket vallottak. oroszorsz6gban l74r-ben, mint eml6ksziink 16, a g6rda
segfts6g6vel tr6nra l6pett Erzsdbet, aki szem6ly szerint t6vol 6llt att6l, hogy
felvildgosult legyen, €s az 6llam els6 szolg6ja. De elv6gre M6ria Ter€ila
sem volt Voltaire buzg6 olvas6ja. Hozz66rt6 ktirnyezet6nek kivdlogati{sa Er-
zs6bet eset6ben ink6bb a v6letlen mfve. Egy ukr6n 6nekesre ffuyelt fel,
Alekszej Razumovszkijra, akihez 6llit6lag titokban flrjhez is ment. Az 6
tjccse volt Kirill RazumovsTkij, akit ugyancsak gr6fi cfmmel tiintetett ki, s6t
18 dvesen az Akad6mia elntik6v6 nevezett ki, s aki a tandcsad6ja lett. Kan-
cell4rja 15 6ven keresztiil P6ter egykori diplomat6ja, Alekszej Besztuzsev-
Rjumin, ut6na Mihail voroncov gr6f vette 6t az igyek int62€s6t. Nyikita
Trubeckoj herceg volt a szent szin6dus f6iigy6sze. pjotr suvalov i.izl6tem-
berkdnt tfnt fel, ahalilszati monop6liumot bdrelte, meg vasmfiveket. Occse,
Ivan kiv€telesen mfivelt ember hfrdben 6llt, a moszkvai egyetem alapitilsa
1755-ben az 6 6sztdnz6s6re tdrt6nt. Mindannyian gr6fi cfmet kaptakf mint
a Razumovszkijok is, ds a k6s6bbiekben j6 n6hr4ny 6llamf6rfi tbriil ti az
ut6daik sor6b6l. Ez volt az a k6r, amely gyakorlatilag Erzsdbet helyett a
kormdnyzati iigyeket intdzte.

A gazdasdgpolitika ter6n jelentds esemdny volt a bels6 v6mok felsziimo-
l6sa, ami el6segftette a belftildi kereskedelmet. Ugyanakkor jelent6s v6mot
r6ttak ki a behozott 6rucikkekre, ez 40vo is lehetett, s ezt a kiilfdldi keres-
ked6k frzettlk. A nemesek p6rtol6saban a korm6nyzat az addigi politik6t
folytatta, ha ez lfltvdnyos rijftdsokat nem is tartalmazott. A fitldbirtoi< mono-
p6lium6t azzal biztosftottdk, hogy a nem nemeseknek fdldjiiket 6s jobb6-
gyaikat el kellett adniuk. ugyanakkor a nemessdg rendi presztfusdnek a
fenntart6sdra is tiirekedtek. 1761-ben elrendelt6k a nemess6g-:frj jegyz€kdnek
az tissze6llft6sat, ebb6l az alkalomb6l mindenkinek igazolnia kellett a ne-
mess6gdt. A jobbdgyokat termdszetesen ez a politika is kiszolgifltatta a fijl-
desuraknak, akik maguk v6gezhett6k a jobb6gyok iisszefr6s it ligy rajtuk
mrilt, hdnyat tagadtak le). A ftildesurak lehet6s6get kaptak arra-is, hbgy
gzjikiitt jobbdgyokat fogadjanak be a birtokukra, ha a-r6gi fijldesrir nern
jelentkezett. Fiildesfri ktitel6ken kfvtil teh6t m6r nem lltezietett senki. Aki-
nek nem volt ftildesura, vSlasztania kellett. Azt alehet6s6get azonban, hogy
a jobbrdgy a ftjldesfr elleni panaszfval az uralkod6hoz fbrdulhasson, mEg
fenntartottdk. ugyanakkor 1760-ban kimondtdk, hogy a fdldesdr eladhatji
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jobbdgyait, vagy szSmflzheti 6ket Szib6ri6ba. 1754-benlfltrehoztdk a nemesi
bankot, amely 6Vo-os kamatra adott hitelt a fdldesuraknak h6rom 6vre,
10 000 rubeles dsszegig.

Rdviden dsszegezve teh6t meg6llapithatjuk, hogy Erzsdbet idej6ben nem
sok ttirt6nt, 6s l6thattuk, a jobb6gyok jav6t gyakorlatilag semmi nem szol-
gdlta. Azigazifelvililgosult uralkod6 II. Katalin, aki majd 34 6vig iil Orosz-
orszdg tr6nj6n, 6s Eur6p6t is megismerteti az orosz felvil6gosod6ssal 6s
els6sorban saj6t mag6val. Addig azonban m6g van egy rtivid kdzjdt€k,
amelynek III. Pdter a f6szerepl6je.

Erzs6betnek hivatalosan nem volt fdtje, ezek szerint ut6dja sem. Megint
felvetddtitt az ut6dl6s k6rddse. I. Pdternek volt egy id6sebb le6nya, Anna, aki
a holsteini herceghez ment f6rjhez, t6le sztiletett fra, Karl Peter Ulrich. 14
6ves volt, amikor Erzsdbet 6t jeldlte ut6dj6nak, elvdgre P6ter unok6ja volt.
Siirg6sen Moszkv6ba hozatta. (Azdrt Moszkv6ba, mert Anna ut6n Erzs6bet
bizonyos nemzeti szerepben is igyekezett tetszelegni, 6s ehhez hozzdtarto-
zott az 6si f6vdros tisztelete.) Erzs6bet igazi oroszt k(vdnt faragni bel61e,
ami nem sikeriilt. Mrir csak azdrt sem, mert v6giil ndmet feles6get szerzett
neki. Az Anhalt-Zerbsri herceg tr. Frigyes t6bornoka volt, beosztott ember
tehdt, de mdgis egy uralkod6csaldd tagja. Frigyes az 6 le6ny6t, Sophie
Auguste Friederikdtjavasolta menyasszonynak, aki az ortodox vall6sra val6
6tt6rdsekor a Katalin nevet kapta. Ambici6zus ifjf hiilgy volt, sok szabad
id6vel, Smelyet a francia, n6met 6s olasz felvil6gosult fr6k olvas6s6val ttil-
tdtt el. Igy megismerte a felvildgosodds eszmdit, amelyeket a k6s6bbiekben,
uralkoddk6nt fel is haszn6lt.

A hdtdves hdborri kapcs6n mdr l6ttuk, hogy 1762 elej6n a kiszemelt
tr6ndrdkds III. P6ter n6ven ldpett a tr6nra. Szemdlye kOriil sok volt a
f6lre6rtds. A ttirtEnetfrds els6sorban Katalin eml6kirataib6l ismerte, ame-
lyet persze hiteles for6snak tekintettek, s abb6l egy siivtilv6ny tfint el6,
aki mfiveletlen, tudatlan, dnkdnyesked6, 6s ink6bb II. Frigyes tisztje sze-
retne lenni, mint orosz cs6szdr. Nem biztos azonban, hogy Katalin elfo-
gulatlan k6pet festett r6la.

A h6bonib6l val6 kil6pds, s6t az 6t6ll6s a poroszok oldal6ra bizonytra
saj6t kezdemdnyezdse volt. De tudunk arr6l is, hogy bizonyos ktizigazgat6si
relormokat tervezett. fs az biztos, hogy k6t neves int6zked6s ffz6dik a
nevlhez. (Hatalomra jutva, Katalin majd mindkett6t sietve visszavonja, hogy
voltakdppen csup6n h6napokkal k6s6bb maga is ilyen rendeletet adjon ki.)
Az egyik a kolostori birtokok szekularizdci6ja, 6llami k€zbe vdtele. A ko-
lostoroknak roppant kiteded6sfi fdldbirtokaik voltak, igaz,f6k1pp erd6sdgek
vagy nehezen mfivelhet6 ftildek 6szakon. Mindenk6ppen tekint6lyes vagyon.
Ezeket az flllami birtokokon beliil elkiiliinftve kezelt6k ezentril, azzal, hogy
a kdzoktatds c6ljaira haszn6lj6k fel.

A mdsik, enn6l j6val jelentdsebb rendelet a nemesek kdtelezd 6llami szol-
gflTatdnak az elttirl6se. Kor6bban m6r sz6ltunk r6la, milyen jelent6s kijvet-
kezm6nyeket vont ez maga ut6n a nemesi elit gondolkod6s6ban.

IIL P6ter sok szdmrizdttet visszaengedett Szib6ri6b6l, fgy Biront 6s Miin-
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Erzs6bet cs6s zdrn6

nichet. Elrendelte a kronstadti hadikikijt6 6pft6s6t, szorgalmazta, hogy a f6-
v6ros 6pft6sdn6l tiibb kcivet haszn6ljanak az eddigi fa helyett. Megsztintette
a titkos kancell6ri6t. Tolerancidt biztosftott a szakad6roknak. S6t elrendelte
az ikonok eltdvolitds6t, 6s k6telez6v6 tette, hogy a paps6g vil6gi ruh6ban
j6rjon. Ez mdr sok volt a Szent Oroszorsz6gnak.

MoNTESeurnu rlNirvAuye
Pdternek azonban nem sok ideje maradt hdtra. 1762. jrilius 9-6n Katalin a
regi j6 szok6s szerint a gilrdaezredek 6l6re 6llt szentp6terv6rott, elfogatta 6s
lemondatta P6tert. Ndhdny nappal k6s6bb Katalin bardtai, az orlov fiv6rek
egy tisszetfizds soriin megdlt6k. A palotaforradalmat Katalin rendezte meg,
a gyilkoss6g azonban nem volt sz6nd6k6ban, de az eredmdny ellen sem volt
kifog6sa.

Azzal ldpett a tr6nra, hogy I. P6ter iiriikdt folytatja, amelyet a m6ltatran
ut6dok elhanyagoltak. Ez azonban legitimit6snak m6g nem elegendd, hiszen
akkor m6r 8 6ves volt a fia, P6l. (A fdvrdrosi rossz nyelvek arr6l sugdol6ztak,
hogy nem is III. Pdter volt az atya, de hivatalosan m6gis legitim ut6d volt.)
A ttirv6nyek 6rtelm6ben voltakdppen P6lt kellett volna cs6sz6r6 kikidltani,
s ebben az esetben Katalin lehetett volna a rdgens. Ambfci6i azonban enn6l
magasabbra sz6lltak.

vdgiil is III. P6tenel sok mindenki eldgedetlen volt. Katalin j6l megtanult
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oroszul, 6s nagy buzgalommal vett rlsztaz ortodox istentiszteleteken. A g6rda
tisztjei kijrdben n6pszeni volt. Es m6r ldttuk tdbb fzben, Oroszorszdgban az
tiirtdnik, amit a gfuda akar.I. P6ter mdr ink6bb a gylzteshadvezlr 6s orsz6g-
gyarcpit6 nimbusz6t 6lvezte, sot6t oldalai feled6sbe meriiltek, rchet rA hivat-
kozni a gdrda el6tt igen szerencsds volt. Ugyanez 6rv6nyes a szentp6tervdri
lakossdgra is, amely f6vdrosi l6tdt fdlthette. Igy vdgiil minden Katalin mel-
lett sz6lt.

Nemhiriba olvasta a felvil6gosod6s nagy fr6it, sok mindent megtanult
t6liik, persze a maga javfua. Tal6n Voltaire, akivel levelezett, nevezte 6t
6 szaki Szemiramisznak. D' Alemb ert megl6togatta Szentpdterv6rott, 6s dere-
kasan hir6t keltette felvil6gosult voltdnak. Katalinnak sikertilt megteremteni
a felvil6gosult uralkod6 image-6t, aki n6p6t szolgillja, mint II. Frigyes vagy
IL J6zsef. Ertett hozz6, hogy dicsdrje magdt 6s halad6 szellem6t. Szokt6k
mondani, hogy mindez csak szerepjdtszds volt. De manaps6g minden poli-
tikus fgy tesz. Mi6rt haragudjunk Katalinra, hogy megellztekol:6t?

Nagy Katalin
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Mindenesetre tett n6h6ny int6zkeddst mindjdrt uralkod6sa elejdn, hogy
n6pszerfis6g6t niivelje. Csiikkentette a s6ra kivetett ad6t, ez minden r6teget
kellemesen drintett. P6ter holsteini rokonait visszakiildte haziijukba, bizal-
mas embereit szdmflzte. Viszont sok embert hazaengedett a szdmfrzet€sb6l,
ktjztiik Besztuzsev-Rjumint, aki Nyikita Panyin mellett hamarosan megint
vezeti helyre keriilt az udvarn6l. Amikor nem sokkal megkoron6zdsa ut6n
ellene ir6nyul6 tisszeeskiivdst fedtek fel, r6sztvev6it csak enyh6n biintette.
Ennek is hire kelt. A Szen6tus jelent6s6gdt azzal csdkkentette, hogy hat
iigyoszt6lyra tagolta szlt, igy gyakorlatilag csak az dllami legfels6bb bir6sdg
6s ellen6rz6 kdzpont szerepe maradt meg, bi{r szen6tornak lenni mdg tiibb
mint szin 6ven 6t nagy presztizzsel j6rt. Az ellen6rz6st iigydszekte b{zta.
Hamarosan 6 maga is beletanult az 6llamiigyekbe. Sokat jdrta az orszdgot,
helyben sok vissza6l6st felfedett. Kideriilt, hogy az 67lam 28 milli6 rubel
jiivedelmdb6l hivatalosan csak 16 millid gazdagitotta a kincstdrt, a tilbbi
kdzen-kdztin eltrint. Az 6rintetteket persze kdnyelmetleniil 6rt6k a leleplez€-
sek, de ennek is hfre t6madt.

1,764 tavaszdn megism6telte III. P6ter rendeletdt a kolostori birtokok el-
kobz6sdr6l. Ezenttil - a falusi papok kiv6tel6vel, akiket az egyhazktizs6gek-
nek kellett eltartaniuk - a papok fizet6st kaptak. A rosztovi 6rseket, aki m6r
j6 ideje agitdlt ellene, szerzetess6 fokozta le 6s szdmrizte. Akor6bbi szdza-
dokhoz k6pest ez is enyhe eljdr6s volt.

El6sztir voltakdppen elhatdrozta a parasztok helyzet€nek a javitds6t is.
Azt tervezte, hogy az amigy is kedvez6bb helyzetben l6v6 dllami parasz-
toknak teljes szemdlyi szabads6got ad. Obrokfizet6si kdtelezettsdgtik persze
megmaradt volna. Fjodor Sahovszkoj herceg azonban lebeszdlte err6l: ebben
az esetben a ftildesriri parasztok mind elszdkndnek.

Katalin azonban tovZbbra is bizonyos reformokon gondolkodott.(Jgy l6t-
szik, komolyan vette a felvildgosoddst, de persze az abszolutizmust is. 1765-
ben kezdett dolgozni egy nagyobb munk6n, amely a tovdbbi uralkodds alap-
elveit fektette volna le. Voltakdppen kev6s tinifll6 gondolat volt ebben a mfben.
Katalin j6rflszt filoz6fusaib6l forditott le passzusokat. Maga mondta, hogy m6-
sokat fosztott meg gondolataikt6l. Kiiltintisen a francia Montesquieu a tdw6-
nyek szellem6r6l 6s az olasz Beccaria a v6ts6gekr6l 6s biintetdsela6l sz6l6
munk6j6b6l vett 6t sokat. Az ut6bbi az egyszerfrbb, hiszen pl. a kinvallat6s
tilalm6t ekkor mdr j6 n6h6ny eur6pai 6llamban kimondt6k. Erdekesebb volt
Montesquieu mfiv6nek felhaszndl6sa, hiszen az tulajdonkdppen az alkotm6-
nyos monarchia kdzikiinyvdnek szdmftott. Katalin az 6 gondolatait is iigye-
sen forditotta 6t nagyratijr6 tervei igazolfisfua. M6r a 9. pont kimondta:

,,Az uralkod6 autokrata, mert semmifdle egy6b hatalom, csak az 6 sze-
m6ly6ben egyesftett hatalom k6pes arra, hogy az ilyen nagy 6llam teriilet6-
nek megfelelden tev6kenykedj6k.

A nagy kiterjeddsf 6llam sziiksdgess6 teszi az autokratikus hatalom
(iisszpontosuldsdt) abban a szemdlyben, aki az illlamotkormdnyozza. Sziik-
s6ges az, hogy a tdvoli orsz6gokb6l €rkez6 tigyek elint6z6s6ben megnyilv6-
nul6 gyorsasdg p6tolja ki a t6vols6gb6l fakad6 kdsedelmeket.
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Mindenfajta egydb korm6nyzat nemcsak k6ros volna Oroszorszdg sz6m6-
ra, hanem egyenesen v6gzetes.

Mi az abszolft uralom c6lja? Nem az, hogy az emberekt6l elvegye ter-
m6szetes szabads6gukat, hanem hogy cselekedeteiket tigy irdnyftsa, hogy
mindenki a legiobbat nyrijtsa."

Hosszan lehetne m1g id€zni Katalint, vagyis Montesquieut 6s Beccaridt,
de az eldbbi mondatokban, amelyek val6szfnfileg Katalin sajdt mondatai,
el6gg6 pontosan megfogalmaz6dott az alapelv: autokrata uralom a nagy
f<ildrajzi kiterjed6s miatt. Ez m6g nagyon sokdig fgy lesz Oroszorsz6gban.

Egydbk6nt a munka r6nk maradt villtozatdban sz6 van r6la, hogy a job-
b6gyok helyzete javftand6, s6t arr6l is, hogy a szolg6ltatdsokat az 6llamnak
kell szab6lyoznia. Beccaria nyom6n az illlar'"ii igazs6gszolgdltat6sban is ko-
moly reformokra gondolt. Az eg1sz munka igen kritikus volt az oroszorsz6gi
6llapotokkal szemben. Altal6ban a felvilidgosod6s sz6mos olyan elvdt fogal-
mazta meg, m6gpedig igen 6lesen, amelyek az orosz fiilek sz6m6ra m6g a
bdnt6n6l is szokatlanabbak voltak.

Katalin val6szfnrileg maga is rigy €rezte, felvil6gosult hevdben trilment
azon, ami az orszdgban a nemesek szdmdra elviselhetd. Hosszri estdken 6t
olvasott fel a k6sztil6 mfib6l udvari embereinek, arisztokrat6knak, akik nyil-
viin borzong6ssal hallgattdk. Az arisztokrdcia szdmos tagja ugyan maga is
tiszt6ban volt a felvil6gosult elvekkel, ha nem is Rousseau, de legal6bbis
Voltaire szellem6ben. J6 n6h6ny klziratban maradt arisztokrata fr6st isme-
riink a korb6l, amelyek ugyancsak kritikus szellemben fr6dtak. Csak mds dolog
valamit az ir6asztalft6k szdm{ra tollgyakorlatkdnt leirni, 6s mds, ha ezt azural-
kod6 sz6j6b6l halljdk. Katalin mindenesetre megengedte, hogy a mrib6l az ud-
vari emberek hizzanak, amit csak akarnak. Amit meg is tettek, igy a vlgdn az
eredeti frdsnak tdbb mint a fele kimaradt. Ami megmaradt,526 paragrafus
volt, ebb6l 250 Montesquieu szdvege, 100 Beccari66. Ezt a megmaradt r6szt
Katalin ki is nyomtattatta (P6rizsban ldtatlanban betiltott6k), de csak maga-
sabb tisztvisel6k kaptak bel6le. Fiiliisleges 6vatoss6g, a n6p rigysem tudta
volna elolvasni, se a vdrosi polg6rok, de m6g sok nemes sem.

A nyomtatott p6ld6nynak Nakaz (Utasftds) volt a cime, ezen a n6ven
tartja sz6mon a tdrt6netirds. Utasftds volt egy iisszehfvand6 T<irv6nyhoz6
Gyfilds szdmfua. Az utols6 6rv6nyes tdrvdnykiinyvet 1649-ben 6llftottdk
6ssze, az6ta rcngeteg fj tcirv6ny jelent meg, ezek egymdsnak sokszor ellent-
mondtak. M6r Erzs6bet idej6n felvet6dtitt hasonl6 terv, de akkor nem val6-
sult meg. Lehet, hogy Katalin tudott err6l, hiszen akkoriban mdr az udvarban
6lt. Mindenesetre 1766. december 25-6n ki6ltv6nyban tudatta az orszdggal
a gyfilds tisszehfv6s6t.

A gyfil6snek eszerint 564 villasztott tagja volt, akik tev6kenysdgiik idej6re
fizetdst is kaptak. 161 volt a megvdlasztott nemes, 20 a v6rosi kiildittt (min-
den v6rosb6l egy f6, de tudjuk, mit jelentett ebben a korban egy v6ros), 79
a szabad parasztok ktildtitte. 88 f6t deleg6ltak a koz6kok, a birodalom nomdd
alattval6i 6s egydb etnikumai. 27 flkdpviselte a kormdnyzatot, 6s minddssze
egyetlen f6 a paps6got 6s a Szent Szin6dust. A nemesek 6s a kormdnyzat
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k6pvisel6i egyiittv6ve is kisebbs6gben voltak. Ha az 1789-es francia rendi
gyfildsre vagy a nemzetgyfil6sre gondolunk, ott a vil6gi 6s politikai elit kdp-
viselete sokkal er6sebb volt.

Az dsszevetds az€rt sem teljesen indokolatlan, mert ahogy ott majd a
rendi gyfil6s kiilddttei utasft6sokat kapnak a v6laszt6ikt6l, dgy volt ez itt m6r
I767-ben. Ezek az utasftdsok szerencsdre megmaradtak, fgy hiteles k6pet
adnak a kiilddttek hangulat6r6l. Altal6nos volt-azigdny az ad6k cstikkentd-
s6re 6s vid6ken valamifdle dnkorm6nyzat l1trehozds6ra. Persze minden 16-
tegnek megvoltak a maga sajdtos ig6nyei is. A nemesek mindenekel6tt ki-
v6ltsdgaik kisz6lesft6set veft4k. el. Tilts6k be esetiikben a hal6lbiintet6st, a
kfnvallatdst 6s a testi fenyft6st, maradjon meg monop6liumuk a fitld tulaj-
donjogdra 6ppfgy, mint teljes joghat6sdguk a jobbdgyok felett. Ezen trilme-
n6en iskol6kat k6rtek a nemesek szdmftra,6s a kereskedelem meg az ipar-
frzds szabadsdg6nak biztosft6s6t. (A felsoroltak egy r6sze valamilyen form6-
ban eddig is l6tezett.)

A v6roslak6k, drdemben a keresked6k m6r csupa dj dolgot k6rtek, ami
eddig nem illette meg 6ket. Polg6ri ijntudattal kiivetelt6k, hogy 6k is visel-
hessenek t6rt az oldalukon. A nemesekkel ellentdtben 6ppens6ggel azt, hogy
a nemeseknek ne legyen szabad kereskednitik. Es ami a legf6bb: kapjanak
jogot ftildtulajdon 6s jobb6gyok szerz6s6re. (Ha mdg emldksziink 16, ilyen
joguk valamikor megvolt).

A szabad parasztok utasit6sai f6k6pp a kereskedds jog6t ig6nyelt6k, tel-
keik ntivel6s6t meg azt,hogy nekik is legyenek jobb6gyaik. (Ftildtulajdonuk
m6r eddig is volt.)

Mindezek voltak6ppen kieg6szit6si.il szolgdlnak ahhoz, amit kor6bban az
orosz t6rsadalomr6l mondottunk. Az utasft6sokban a szdzad derek6nak a
helyzete tiikrijz6dtjtt. A 4,2 milli6 jobb6gyl6leknek nem volt k6pviselete,
pedig 6k tett6k ki a lakoss6g nagy tiibbs6g6t. Hogy mit kijveteltek volna,
azttermdszetesen az udvarban is sejtettdk. Mai szemmel n{zve persze a nagy
tdbbs6g kizdrdsa 6gbeki6lt6 igazs6gtalansdg. A korai polg6ri Eur6pa szdmdrra
ez eg€szen term6szetes volt, az 6ltaldnos, a n6kre is kiterjed6 v6laszt6jog -
dgy mell6kesen - a 20. szilzad vfvm6nya.

A gyfildst 1767 augusztusdban nyitott6k meg Moszkvdban. Lengyel m6d-
ru 6l€re marsallt v6lasztottak. A szdmbeli h6trdny ellen6re a nemess6g sfly6t
mutatja, hogy ezt a tisztsdget egy nemes, Alekszandr Bibikov ttilttitte be.
Minthogy ttirvdnykdnyv elk6szft6s6r6l volt sz6, tekintettel az utasitdsok
nagy szdmdra 6s heterog6n volt6ra (a legtobb, 1066 a szabad paraszti utasf-
t6s volt), bizotts6gokat viflasztottak a tdrv6nyhoz6s egyes 6gai szerint - a
felvil6gosoddsnak m6r megvolt erre a receptje -, 6s ezekben a bizotts6gok-
ban 6l6nk vitdk folytak. Majdhogynem groteszk jelens6g a 18. szdzad dere-
k6nak Eur6p6j6ban egy fizetett k6pvisel6kb6l 6116 parlament, amely dllami
tiirv6nyekr6l vitatkozik.

A helyzet legal6bbis saj6tos volt6t a korm6nyzat is j6l l6tta. 1767 vdg€n
a gyrildst Szentp6tervdrrahelyeztdk 6t, nyilv6n, hogy jobban szem el6tt le-
gyen. Egy 6vvel k6s6bb a plen6ris iildseket (mert ilyenek is voltak!) meg-
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sztintettdk. Egyes bizotts6gok mdg 1774-ig folytatt6k munk6jukat. Tdrv6ny-
kiinyv nem kdsztilt, a gyril6s nem oszlott fel formdlisan, csak elhalt.

Mi volt ennek a nem a korba 6s a kdrnyezetbe ill6 ttibb6ves tcirt6netnek
az 6rtelme? Egyes v6lemdnyek szerint a legitimit6s hidnydban szenved6 Ka-
talin fgy akarta kipr6b6lni uralma szil6rds6g6t, 6s hogy vannak-e komoly
er6k, amelyek ezt veszllyeztetik. Az esem6nyek ismeret6ben megdllap(that-
ta, hogy nincs oka a f6lelemre. De nem lehet kiz6rni azt sem, hogy Katalin
eleinte komolyan gondolta a reformokat. Elvdgre politikai elveit fgy nagyon
ldtv6nyosan val6sithatta meg, s l6ttuk, ehhez igen j6 €rzlke volt. Az is lehet,
hogy val6ban csak szfnhdznak szdnta. Mindenesetre, ha rt,gy lrzdkelte, ha-
talm6nak nincsenek komoly ellenz1i, akkor t6vedett.

PUGACSOV

Meg tartott a soron l6v6 ttirOk h6boni, amikor az orszdg keleti 6s ddlkeleti
v6gein olyan paraszthdboru robbant ki, amilyent Oroszorszdg mdr nagyon
r6gen 6lt rit. A Jajik foly6 mentdn indult, f6lig gyarmati tertileten. Kozdkok
6ltek itt, meg szakad6rok 6s rengeteg szijkdtt jobb6gy. Egy €vtizeddel va-
gyunk Katalin tr6nra jutdsa ut6n, halvdnyan m6g eml6keznek az el6z6,Pdter
nevfi c6rra. Az 6hitfiek mdr rdg6ta fog6konyak voltak arra, hogy egyszer
csak megjelenik a meghalt vagy meggyilkolt cdr, aki val6jdban csod6san
megmenektilt ellens6gei el6l, 6s eljiin an9pkdz6, hogy visszaszerezze tr6n-
j6t. Val6j6ban tucatszilm voltak m6r 6lcdrok I. Al-Dmitrij 6ta is, akik tiibb-
nyire csak helyi feltfindst keltettek, a hat6s6gok hamar felsz6molt6k moz-
galmukat.

1773-ban azonban egy olyan 6lc6r jelent meg, aki nagy felforduldst tudott
okozni. Jemeljan Pugacsovnak hfvtdk, irdstudatlan doni koz6k volt. Feltri-
n6s6nek kedvezett a kell6 tijrt6nelmi pillanat. A hetvenes 6vek elejdn a r€gi
szabads 6gb an €16 j aj iki kozdkokn 6l fe gyelmi v6ts6 gek me gtorlds 6r a v illaszul
felkelds tdrt ki, ezt levert6k, az eddigi szabadsdgjogokat elvettdk. 1770-ben
m6g pestisj 6rv6ny is srijtotta 6ket. Ftild ugyan volt itt b6ven, de a primitiv
mfvelds miatt m6gsem elegend6. El6gedetlensdg m6sutt is volt Oroszorsz6g-
ban, itt azonban ez id6ben kiilontisen er6s.

Es ekkor jiitt Pugacsov. Azt hfresztelte, hogy 6 III. P6ter, akit a felesdge
eliildOzdtt a hatalombdl, biirttinbe csukott, de sikeriilt megsziiknie. Most a
kozdkok segits6g6vel visszaszerzi atr6nt. Addig is azonban elrendelte, hogy
minden fdldesurat irtsanak ki. Udvartart6st hozott l6tre, cfmeket osztogatott,
leveleket ktilddtt vid6kre, ezekben felsz6lftotta a parasztokat, hogy csatla-
kozzanak hozz6. Id6nk6nt kfnos volt, hogy leveleit nem tudta aldfrni, de
ktirnyezete ezen hamar tfltette magdt. Volt fr6stud6 irnok ktizijtttik. Tdbben
felvetett6k mdr a kdrd6st, hogy ez a szrikebb ktir, amely a felkel6st irdnyi-
totta, csakugyan elhitte-e, hogy IIL P6ter a vezet6jiik. Persze biztosat nem
lehet mondani, elkdpzelhet6, hogy eleinte maguk is hitt6k, vagy ink6bb el-
hitettdk magukkal, hogy csakugyan egy c6r emberei. A felkel6s tdmegei
sz6.':rndrabnonydra nem volt ez kdrddses, hiszen 6k ezdrt csatlakoztak . Avezdrt
legfeljebb t6volr6l lSttik.
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A llnadds gyorsan terjedt. AttttOtag 25 000 fegyveres gyfilt iissze mdr a
legelejdn. N6h6ny kisebb er6ddt sikeriilt is elfoglalniuk, sokszor az ezek
6rz6s6re rendelt kozdkok is dt6lltak a felkel6khdz.

A hat6sdgok el6sziir jelentdktelennek tartottdk a mozgalmat, 6s mind-
6ssze 500 rubel v6rdfjat triztek ki Pugacsov fejdre. Kds6bb mdrr 20 000, majd
50 000 rubelre emelkedett az osszeg. A felkel6k okt6ber elejdn megkezdt6k
egy jelent6s er6dftm6ny, Orenburg ostromdt, a csapatok egy r€sze pedig az
Ur6l hegys6g d6li viddkei fel6 nyomult el6re.

A tertilet egy6b etnikumai, tati{rok, baskfrok 6s kalmiiktjk, teh6t a gyar-
matok lakoss6ga is niivelte a felkel6k sorait. 6k Pugacsov szem6ly6ben egy
olyan c6rt t6mogattak, aki a fdldesurak elpusztftdsa r6v6n a fennifll6 rendszer
teljes felsz6mol6s6t hirdette meg. Ugyanakkor m6g magdnak Pugacsovnak
sem volt elk6pzel6se arr6l, mi lesz a gy6zelem ut6n.

A ddli Ur6lban, a vaskoh6szat 6s fegyvergy6rt6s kiizpontjdban az itteni
manufaktrir6k munk6sai is Pugacsov mell6 6lltak. Elfoglaltr{k a Gyemidov
csal6d tulajdon6ban l6v6 fegyvergydrat, igy mfu a felkelds elejdn komoly
fegyveres er6t jelentettek. Egyes csapatok kdzben Szamardhoz kdzeledtek,
a Volga mentdn fekv6 nagy vdroshoz 6s er6dftmdnyhez. Pugacsov vezdrkara
mindekdzben szorgalmasan kiildtjzgette a csatlakoz6sra ,,csdbit6" leveleket
tov6bbi viddkek parcsztjaihoz.

A korm6nyzat el6szdr nem vette komolyan a felkeldst. Novemberben
1500 f6nyi csapatot kiildtek Orenburg felmentdsdre. A felkel6k legy6ztdk
6ket, mdg miel6tt a v6roshoz 6rtek volna, 6s az ortodox kardcsonyra, tehdt
1774. janudr elej6re sikeriilt Szamardt elfoglalniuk. Napokon beliil azonban
fordult ahelyzet. Bibikov t6bornok vezet6s6vel nagyobb l€tszdmld csapatok
jelentek meg, Orenburgot 6s Ufdt felmentettdk az ostrom al6l. Pugacsov
egyes csapatai veres6get szenvedtek a reguldris katonas6gt6l.

Pugacsov most a baskfrok er6ire szdmitott, akik kitziil sokan mdr kor6n
csatlakoztak hozz6, ez€rt a Volga kiizdps6 foly6sa fel6 fordult. A paraszth6-
borf fjabb hadszfnt6rre tev6dtitt 6t, voltak6ppen kiizelebb Moszkv6hoz.
(Hi6ba 6piilt mdr tdbb €vtizede az ij f6vdros, a parasztok tudat6ban Moszk-
va volt a kiizpont, Pugacsov is nyilvdn igy l6tta.)

A hadszint6r ilthelyezds6nek azonban a felkel6k szilmdra h6tr6nyos kd-
vetkezm6nyei is voltak. Az a helyi lakoss6g, amely a Jajik mell6l jiivet
csatlakozott, tov6bb m6r nemigen ment. Az Urdlban rijabb tiimegek jiittek,
de azok sem mentek tov6bb a Volg6hoz. A felkel6s fgy egyre nagyobb terii-
letre tededt ki, egyre ttibb felkel6vel, csakhogy id6ben megosztva. Arra is
drdemes felfigyelni, hogy az eg6sz mozgalom az eur6pai Oroszorszdg keleti
6s d6lkeleti peremdn zajlott le. (A kordbbi nagy paraszth6bonik is a ktjz-
pontt6l egyre messzebb ttirtek ki.)

A hat6s6gok Nyizsnyij Novgorodban is nyugtalans6gr6l sz6moltak be.
A f6vdrosban pedig olyan hfrek terjedtek el, hogy Moszkv6ban szdzezer
jobb6gy v6r Pugacsov megdrkezdsdre. Jdliusban a felkel6k elfoglaltdk Kc-
zany vdrosdt de a vdrat, a Kremlt nem tudtidk bevenni. Michelson tdbornok
csapatai itt megvertdk a felkel6ket, dtezer foglyot is ejtettek. Egymdst 6rt6k

286



a kivdgz6sek a felkel6k 6ltal m6g nem 6rintett tertileteken is, mintegy meg-
el6zend6 a hdboni tovdbbi terjed6s6t. A ttirtik hadszint6ren tevdkenyked6
seregek egy r€sz1t hazarendeltdk.

Miel6tt azonban ennek b6rmi hat6sa lehetett volna, a volga menti etni-
kumok, (csuvasok 6s mordvinok) csatlakoztak Pugacsovhoz. A seregek sz6-
ma rijra megniivekedett. Sikeriilt Penzdt €s Szaratovor elfoglalni. A vdrosi
polgdrok 6s a paps6g kdnytelen volt feleskiidni ,,[I. Pdter c6r" hfis6gdre.

Mostanra azonban mdr a korm6nyzat is 6rzdkelte, hogy komolyra fordult
a dolog. Ervdnyes volt az 50 000 rubeles v6rdd. pjotr Fanyin gi6fot g"n"-
ralisszimusszd nevezt€k ki, teljhatalmat kapott. Szuvorovot is iderendelt6k.
A Moszkva elleni t6maddssal felhagyva, Pugacsov udvar6val egyiitt d6li
irrinyban menektlt. M6g abban rem6nykedett, hogy a k<izeli doni koz6kok
csatlakoznakhozz6, ez azonban nem ktivetkezett be. A felkelds hanyatldban
volt: ldttuk, a kordbbi teriiletek felkel6i elmaradoztak, az emberek elcsiig-
gedtek. Az 6lelmez6st sohasem sikeriilt teljesen megszervezni, de a kezdeti
lendiilet ezen mlg segftett valahogy, mostanra azonban ez m6r hidnyzott.
I. Michelson tdbornok szeptember elej6n megsemmisft6 veresdget m6rt a
felkeldkre S zarep tdndl.

Az alvezdrek elfogtrdk Pugacsovot, 6s szeptember 25-€n Jajikban 6tadt6k
a hat6s6goknak. A v6rdijban 6s amnesztidban rem6nykedtek. Maga Szuvo-
rov hallgatta ki a foglyot, azutdn nagy biztons6gi int6zkeddsek kiiztjtt a
f6v6rosba vitt6k. Az itteni kihallgatds m6r nem tartott sok6, kfnvallatdst is
alkalmaztak, bdr az tigy egy6rtelmfi volt. 1775. janudr 2l-6n pugacsovot
nyilvdnosan kiv6gezt6k.

A korm6nyzat mdgsem volt egdszen biztos a dolgdban. szuvorov 6s pa-
nyin m6g egy 6vig ott maradt a helyszfnen az esetleges tov6bbi l6zad6sok
felszdmol6sdra. A felkelds 6ldozatainak a csal6djai (1572 nemes, 237 pap,
1037 altiszt 6s hivatalnok hozzdtaftoz6i) k6rp6tl6st kaptak. Jajik v6ros6t
uralszkra, a foly6t urdlra keresztelt6k dt (mindmdig fgy hfvjdk). 1775 v6-
g6n a m6g fogs6gban l6v6 felkel6k amneszti6ban rdszesiiltek.

utaltunk mdr 16: a felkel6s a peremviddken ttirt ki. ott teh6t, ahol a kiizponti
kormi4nyzat hatdkonys6ga gyeng6bb volt, 6s a helyi dnkdny ink6bb 6rv6ny-esiil-
hgtett. 4 tanuls6g tehdt az volt, hogy a hatalom helyi kdpviseletdt kell megja-
vitani. Ennek eredm6nye lett az 1775-tjs helyi ktizigazgatilsl reform.

Katalin reformjai
A KIVAUSAGLEVELEK

A reformot el6g hosszas el6k6sziiletek ut6n val6sitotti{k meg. Az el6z6 6v-
ben jelent meg franci6ul egy konzervatfv angol nemes, william Blackstone
kiinyve, az angol tiirvdnyek kommentdrja. Ebben ttibbek kiizdtt a viddki
kdzigazgatdsr6l 6s a nemess6g abban vitt szerep6r6l esett sz6. De volt kij-
zelebbi p6lda is, a balti tartomdnyok a maguk n6met auton6mi6j6val, ahol a
helyi kiizi g azgatds ugyanc sak j 6l mfi kiidtitt.
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Az alapelvek igazdn mintaszerfen megfeleltek a felvil6gosodds raciona-
lizmus6nak, a hagyom6nyok neglig6l6s6nak. Az eg6sz teriiletet 20 helyett
51 kormdnyz6sdgra osztott6k fel. Ezek hatdrait rigy vonti4k meg, hogy egy-
egy kormi4nyz6sdgban mintegy 300 000-400 000 legyen a lakoss6g l€tsz6-
ma. A korm6nyz6s6gon beliil a kisebb egysdg a keriilet volt, egyenkdnt
20 000-30 000 lakossal. A most kialakftott teriileti elrendez6s 1927-ie Q)
6rv6nyben maradt.

A korm6nyz6sdg 6l6re az uralkod6 6ltal kinevezett kormdnyz6 vagy f6-
kormdnyz6 kertilt, aki kdzvetleniil az uralkod6nak volt aldrendelve, kiizponti
korm6nyhat6sdgok ktjzbeiktat6sa n6lkiil. A korm6nyz6k hivatalb6l a Szen6-
tus tagjai voltak, ha 6ppen a f6v6rosban jdrtak, r6szt is vehettek iildsein.
A korm6nyz6sdg tertiletdn teljhatalmuk volt.

Az adminisztrdci6 tit hat6s6gb6l 6llt. A legfontosabb az id6nk6nt dssze-
hfvott kormdnyzdsdgi gyfl6s, ezen a tertilet nemesei vehettek rdszt. A kama-
ra az illlami pdnziigyeket, teh6t els6rendfien az ad6 behajtdsdt 6s elsz6mo-
l6sdt, ezenkfvtil a helyben l6v6 dllami birtokok tigyeit is int6zte. Ennek is
voltak persze nemesi tagjai,6pprigy, mint af6bir6sdgnak, amely a tertileten
lezajlott perekben a feljebbviteli bfr6s6g szerepdt ttiltijtte be. Volt mdg egy
saj6tos szerv, a lelkiismereti btr6sdg (a mint6t az angliai Courts of Equity
adta), ez a besz6mfthatatlannak nyilv6nftott emberek iigyeivel meg egydb,
vdletlentil ad6d6, a tdbbi hat6s6g iigykiir6be nem v6g6 iigyekkel foglalko-
zott. V6gtil a kdzj1l€ti hivatal az iskol6k, k6rhazak, menhelyek 6s bdrtdntik
iigyeit intdzte. Az els6 h6rom intdzmlny 6l6n kinevezett nemesek 6lltak.
A nyilvdn kevdsbd fontosnak tartott utols6 kett6 6l6re a rendek dltal v6lasz-
tott emberek keriiltek. A v6lasztdsban az dllami parasztok is r6szt vettek.
Elvben teh6t nem nemesek el6tt is nyitva 6llt ez apozici6. Mindegyik hivatal
term6szetesen hivatalnoki gdrd6val is rendelkezett. Az elniik azonban kine-
vezett nemes volt.

Erdemes felfigyelni megint csak arra a felvildgosod6sb6l el6keriilt alap-
elvre, hogy akdzigazgat6st itt elvdlasztottdk a bfr6skod6st6l. A keriiletek-
ben nem ez volt a helyzel A keriilet sz6kv6rosdban h6romtagri bizotts6g
mfikdddtt, tagjait a nemesek vdlasztott6k maguk kiiziil. Itt a bfr6skod6s
mdr nem kiildniilt el egydrtelmfien a kdzigazgatdst6l, a bizotts6g iigykdre
mindkett6re kiterjedt. A v6rosi polg6rok els6 fokon a helyi magisztr6tus al6
tartoztak, az illlami parasztok iigyeit pedig megint kiiltin hat6s6g, araszprava
(int6z6s6g) l6tta el.

A bfrdkat rendenk6nt v6lasztottdk, teh6t a nemesek, a v6rosok 6,s az 6l-
lami parasztok ktiltjn, 6s a bir6sdg az illet6 rend tigyeiben volt illetdkes.
A paraszti bir6sdg 6l6re azonban nemest neveztek ki. A n6gyfokti bir6skod6s
is rendenkdnt volt elkiiltjnftve. A keriileti felett rilltak a korm6nyz6s6gi birdk,
feljebbviteli hat6s6gk6nt pedig akormdnyz6s6gi f6bfr6s6g. De m6g innen is
lehetett fellebbezni a Szendtushoz. MEg azt is tartalmazta a tdrv6ny, hogy
ha valakit letart6ztattak, azt hdrom napon beliil ki kellett hallgatni, illetve
ismertetni kellett vele a vddat. Ez az angol Habeas corpus ttirv6nyb6l kertilt
ide. Mds k6rd6s, hogy ezeket a csakugyan felvil6gosult elveket mennyiben
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tartott6k be. A helyi hat6s6gok dnkdnye nyilvdn m6rsdkl6ddtt, az egyenrangri
hat6s6gok ellen6rizhett6k egym6st, ha ezt a tdrvdny nem is mondta ki. A leg-
f6bb c6lt a tiirvdny mindenk6ppen el6rte: az orszdg nagy teriilet€re kiterjed6,
valamilyen fokon dsszefogott 6s vezetett paraszth6boru a 20. szdr,adig nem
tdrt ki Oroszorsz6gban.

Az fjabb, 6tfog6 ttirvdnyekre m6gtiz 6vet kellett vdrni. 1785-ben Katalin
k6t kiv6ltsdglevelet adott ki, az egyiket a nemesek, a m6sikat a vdrosi la-
koss6g szdm6ra.

A nemesi kivdltsdglevdl konkretiz6lta a kormflnyz6sdgi nemesi gyfil6sek
teend6it. H6rom6vente kellett iisszetilniiik a korm6nyz6s6g riltal6nos, ma azt
mondan6nk, elvi tigyeinek az intflzflsdre. A gyfil6s maga v6lasztotta meg
marsalljdt, 6rtelemszerfien persze csakis a nemesek kiiziil. A kifejezds maga
megint a lengyel gyakorlatb6l keriilt el6. Egydb tisztsdgvisel6ket is viilaszt-
hattak, de mindegyiket a kormdnyz6nak kellett meger6sitenie, aki nyilv6n
ismerte a teriilet nemeseit, meg tudta ft6lni, el€ggd megbizhat6knak tekint-
het6k-e. A vdlasztott tisztsdgek eset6ben passzfv vdlaszt6joga a vagyonos
nemesek mellett a magas rangri katonatiszteknek 6s hivatalnokoknak volt,
vagyis 6ket is meg lehetett vdlasztani az egyes tiszts6gekre. A nemessdg
megkapta a szemdlyes ad6mentess6get (persze fiildjei 6s jobbdgyai ut6n
ad6zniakellett) meg azt, hogy f6veszt6sre nem ft6lhet6k, a testi fenyitds al6l
mentesek, 6s bfr6i itdlet ndlkiil vagyonukat nem szabad elkobozni. Jobb6-
gyok 6ltal lakott f6ld csak a nemesek tulajdondban lehet. Szabadon keres-
kedhetnek akdr a kiilfttlddel is, 6s alapfthatnak manufaktrirdkat, gydrakat.
A kormdnyz6sdgi nemesi gyfil6s az 6llamkormdnyzatra vonatkoz6 6szrev6-
teleit szabadon terjeszthette fel az uralkoddhoz, ehhez nem kellett a kor-
mdnyz6 j6v6hagy6sa.

Ha j6l megndzzi.j,h a nemesi kivdltsdglev6l csak az eddigi helyzetet szen-
tes(tette, azt a helyzetet, amelynek ldnyege a nemesi kdtelez6 szolgdlat el-
ttirl6se volt. Ilyesmir6l term6szetesen a kiv6lts6glev6lben nem is esett sz6.
A keresked6s szabadsdga is megvolt eddig, itt az lett a l6nyeges, hogy a
v6rosi keresked6k nem tudt6k ezt a nemesektdl elvitatni. A legfontosabb
azonban m6gis az,hogy a kiv6lts6glev6l egys6gesen, az egdsz nemess6gnek
sz6lt, a tituldris 6s nem tituldris arisztokr6cia kiiliindlldsa nem keriilt sz6ba.
A nemess6g most m6r v6gkdpp egysdges rendd6 v6lt (ezt a rendi kiiltinr{ll6st
majd csak 1918-ban tiirlik el).

Egy nappal k6s6bb adta ki Katalin a vdrosoknak szdl6 kivdltsdglevelet.
Enn6l m6g inkdbb, mint a nemesi kiv6lts6glev6l eset6ben, 6rv6nyes az, amit
a felvil6gosult abszolutizmus egyik teend6jekdnt emlftettiink: a tdrsadalom
6szelvek alapj6n, feltilr6l ttirt6n6 beoszt6sa.

A kiv6ltsdglev6l a vi{rosi lakoss6got hat csoportba osztotta be. A felvil6-
gosult gondolkod6s itt nem volt kdvetkezetes, mert az egyes kateg6ri6k kii-
ziitt olykor 6tfed6sek voltak. Az els6 csoportba tartoztak a v6rosi ingatlanok,
tehdt hfz;ak kertek tulajdonosai. A m6sodikba a keresked6k, vagyonukt6l
fiigg6en h6rom gild6be szdtviflasztva, az elsd term6szetesen a legvagyonosab-
bak6 volt. A harmadik csoportba tartoztak a cdhes k6zmfivesek. A negyedik
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kis ldtszdmri volt, a m6s v6rosokb6l szr4rmaz6 keresked6k kaptak itt helyet.
ugyancsak. ngm rlagy lltszdmld a ,,tekint6lyes polg6rok" 6t6dik "ropo.t3u.
rd-e-az drtelmisdgi foglalkoz6sriak meg a gy6rosok szfimitottak. A legn6ie-
sebb a hatodik csoport volt, a posaidlakoft. Mindenki idetartozott,lki az
els6 iit rendbe nem keriilhetett be, c6hleg6nyek, napszdmosok, bizonytalan
foglalkoz6sfak. vil6gos, hogy a2., a 3. 6s i 6. csoportbatafioz6ak voltak
sz6m -szerint nagy ttibbsdgben, 6ket neveztdk tulajdonkdppen polgdroknak.
_ A lakossdg hat csoportja vdlasztotta meg a v6rbsf6t (i-otovi) {s a vdrosi

duma (tandcs.) tagjait. A szdmbeli ktiltinbs6gek ellen6re ihat csoport szava-
zata egyenld volt, teh6t egyenl6 sz6mri k6pvisel6t kiildhettek a testiiletbe.
A keresked6k mentesiiltek a katonailllitds k-dtelezetts6ge al6l, s6t azels6 k6t
gilde tagjaival szemben a testi fenyit6k alkalmazdsa ii tilos volt.
. -Az6ta is mgndjdk, hogy egy rijabb nappal k6s6bb a parasztok tigy6ben is
kellett volna hasonl6 rendez6st hozni, de az majd csak lg61-ben val6sul
meq'. 1 jobbdgyreformmal. Az illlami parasztokkal kapcsolatban valami ha-
sonl6 intdzked6st Katalin is fontolgatott, de a novg6rodi korm6nyz 6, egy
livlandi nemes err6l lebeszdlte.

El6g csak Mdria Ter|zia frb6ri reformjaira gondolni, hogy ldssuk, d pd-
rasztok helyzetdnek 6llami szabillyozilsa a felvil6gosult abszolutizmus si6-
mon tartott teend6i kdz6 taftozott. Erre m6gsem keriilt sor. A legval6szfnfibb
mg*yaruzat az, hogy Katalin nem mert szembefordulni a nem6ss6ggel, ha-
talma f6 tdmaszdval A jobb6gy-fdldesriri viszony mag6njogi jellegfi-riek sz6-
ptlgtt (ha egyr4ltal6ban elgondolkodott ezen valakD . A g6rAil6l 6J a legszf-
kebb udvari krirnyezett6l kezdve igen nagy t6rsadalmi ei6k mozdultak volna
meg, 6s fordultak volna a csdsz6m6 ellen. pugacsovval ah6ta miig<itt Ka-
talin ezt nem merte megkock6ztatni.

Ez a hdrom t<irvdny volt a felvil6gosult abszolutizmus term6se oroszor-
lzdgban. Ha arca gondolunk, amit teend6ir6l mondtunk, akkor el6g kev6s.
T9l6n-az-oktat6siigy ter6n van m6g valami. A n6k legal6bb ktizdpfofii okta-
t6sa 6rdekdben a kormdnyzat 1764-ben ldtrehozott -lerm6szetesen csak ne-
mesi sz6rmaz6kok szdmdra - egy elvben fels6fokri lednyneveld intlzetet, a
szmolnijt (a 20. szdzadban majd nagy nevezetess6gre iesz szert, de nem
eredeti rendeltet6se kapcsdn). ugyanabban az 6vben tijbb kad6tiskoldt is
alapftott, megint csak a nemesek sz6m6ra, hogy itt kdsziilhessenek fel a tiszti
p6lydra.

Az alapfokri oktatds ki6pft6s6t majdminden felvil6gosult abszolutizmus
feladat6nak tekintette. Ha Katalin nem is rajongott a pirasztok kimfivel6s6-
€rt, az eur6pai ktizv6lem6nyre val6 tekintetlel ezen i teren is tennie kellett
valamit. 1793-ban a kiizel 30 milli6 lakosri birodalomban 311 ndpiskola
mfikddtitt, 738 tanit6val 6s 17 297 tanul6val. De h6t honnan is leheteti volna
kell6 sz6mri tanit6t bedllftani, amikor k6pz€siikre sem 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
n6pmfvel6sre sok p6nzt fordftani.
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A FELVILAGOSODAS

Felvil6gosult abszolutizmus teh6t volt Oroszorsz6gban. H6t felvil6gosodds?
A tdrsadalmi struktdra ismeret6ben nem sz6mfthatunk arra, hogy a vdrosi
polg6rs6g kdrdben ez gydkeret verhetett volna. A keresked6, m6g ha tudott
is olvasni (tdbbnyire tudott), sem ideje, sem kedve nem volt Voltaire-t vagy
Rousseau-t forgatni. Nyilvdn az {llami parasztok sem ttilekedtek ilyen ol-
vasmdnyokdrt, a szakaddrok m6g kev6sb6. A felvil6gosodilsra egyetlen r6teg
lehetett csupi{n fog6kony, a nemess6g.

Meg is volt hozz6 a megfelel6 kerete, a szabadkdmfrvessdg. Ez a volta-
k6ppen velej6ig polg6ri, f6lig-meddig titkos vagy legal6bbis titkol6dz6 szer-
vezet az 1760-as 6vekt6l kezdve Oroszorszdgban is divatoss6 v6lt. Els6sor-
ban a k6t f6v6rosban, de a nagyobb korm6nyz6s6gi kiizpontokban is meg-
alakultak olykor angol vagy m6g ink6bb francia mint6ra a pdholyok, ezek-
ben titokzatos szertart6sok ktizepette 6rdemi besz6lget6sek is folytak az em-
berisdg nagy kdrd6seir6l. Egyesek viddki mag6nyukban m6g frdsra is adt6k
a fejiiket. Att6l, hogy a nemess6g, pontosabban, annak mfiveltebb kisebbs6ge
francidul tudott, az orszdgban a francia felvildgosod6s terjedt el, vagyis an-
nak radik6lisabb vrfltozata (a mdrs6keltebb ndmettel ellent6tben).

Persze a vil6gn6zet tekintetdben radik6lisabb v6ltozata, amelyben bizo-
nyos materialista csfr6k is megjelentek, m6g ha kell6 6vatoss6ggal is. Na-
gyon ritk6n a parasztok helyzetdr1l is sz6 esett. Az udvari f6nyfrz6st meg az
ottani idegenmajmol6st szintdn sokan kifogdsolt6k (mikdzben maguk is min-
dent ktilfiildr6l mint6ztak). Az udvar felvil6gosod6s6t alapj6ban szfvesen
lilttdk, abszolutizmus6t azonban nem mert6k megbfrdlni. A felvil6gosultan
gondolkod6 oroszokb6l hir{nyzott az akdsztet6s, ami a lengyelekn6l p6ld6ul
er6sen hasonl6 t6rsadalmi helyzetben megvolt, hogy a felvil6gosod6s elveit
a hazai viszonyokra adaptflljdk, 6s abb6l valamifdle reformok rendszer6t
kdrvonalazz6k.

A felvil6gosodds elterjeszt6s6ben nem csekdly szerepet jdtszott a m6g
1754-ben ldtrehozott Szabad Kdzgazdasdgi Tdrsulat, amely szinte egy tudo-
m6nyos int€zmlny feladatait vi4llalta mag6,ra. A francia akaddmidk mintdjfua
p6lyadfjakat tfrzdtt ki ldnyeges politikai 6s gazdasdgi kdrd6sek megoldd-
sdra. Katalin uralkod6sa alatt m6r arca is volt p6lda, hogy a f6ldtulajdon
szabads6gdnak a kdrddsdt vetett6k fel, 6s a p6lyadijat az a munka nyerte
el, amely kimondta, hogy a parasztokat is ftildtulajdonhoz kell juttatni.
Alekszej Polenov v6laszolta meg fgy a k6rd6st. ,,Az a paraszt, akinek
gondolkod6sa megfelel helyzetdnek, (...) arra tdrekszik, hogy amennyire
ereje 6s tud6sa engedi, ntivelje j6l6tet, ha nem bukkan 16vflllalkoz6saiban
olyan akad6lyra, amely olykor akarata ellendre is arra k6nyszerfti, hogy lusta
legyen. Ugy v6lem, nem ok n6lkiil, hogy az ing6 6s ingatlan vagyon feletti
tulajdont tekinthetjiik az egyrk s 6ppensdggel sz6mottev6 m6dszernek a pa-
raszts6g biztatdsdra 6s javft6s6ra, hiszen (...) a paraszt, ha birtok6nak ura,
nem f6l att6l, hogy birtoka tekintetdben valamilyen er6szaktev6s 6ri, 6s a
szervezett vagyonnal szabadon 61, ld.gy rendezheti el 6s haszn6lhatja fel,
ahogy j6nak l6tja|' Ha nem is ilyen alapk6rddsben, a t6rsulat egy6b p6lya-
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t6telei is eldsegftettdk a polg6ri gondolkodds elterjed6s6t. Term6szetesen a
nemess6g kdr6n beliil.

A szdpirodalomban tal6lkozhatunk merdszebb kezdemdnyezdsekkel. Ehhez
az is kellett, hogy a nemess6gb6l kikertiljtin aly,4 mfiveltsdget ig6nyl6, olvas6
r6teg, 6s ilyen val6ban volt mdr. Es akadt, aki ezt ki is tudta haszn6lni.

Nyikolaj lvanovics Novikovr6l van sz6. Term6szetesen 6 is ftildesrir, de
vagyon6t arra fordftotta, hogy nyomd6t 6s kiad6v6llalatot hozzon l6tre. (A
nyomd6k 6s kiad6k szdma 6ltal6ban megszaporodott ezekben az lvtizedek-
ben, mfikiid6siiket 1783-ban enged6lyeztdk.)-R6gi orosz tdrtdneti forr6sokat
adott ki, meg foly6iratokat, id6vel szatirikus jellegfieket. Katalin felvette
vele a -harcot, maga is kiadott egy Mindenf4le mindenfajta cfmd nem tril
elm6s foly6iratot, amelyben maga is frt n6vtelenil, de perize mindenki tud-
ta, kir6l van sz6. Anonimitdsa miatt viszont nyugodtan meg lehetett tiimadni,
hiszen senki sem volt ktiteles tudni, hogy acs{sz6rn6 drtekezik a foly6irat-
ban. Novikov 1779-ben kezdte el kiadni a Moszkovszkie vedomosztyi
(Moszkvai Hfrek) c. lapot, 6s ifirisdgi mell6kletet is adott hozz6. Dardzs Zs
k6s6bb Festd cfmen inditott szatirikus foly6iratokat, ezekben a t6rsadalmi
visszdssdgokat tette sz6v6.,,Egy ktizepes nemesnek, aki a maga jav6t sokkal
jobban szerette, mint a k6z javdt, volt egy kiv6l6 jobbdgy miniitrirafest6je.
Ennek a fest6nek a mfiv6szete igen magas szfnvonahi voit, de a jdvedelem,
amelyet p rylnk6jd6rtkapott, igen alacsony. Ennek az oka, hogy szolga 6i
orosz, mivel Moszkvdban bevett szokds, hogy az orosz mfiv6sietnet< jovat
kevesebbet fizetnek, mint a kiilfiildieknek, m6g ha az ut6bbiak mfiv6izete
csekdlyebb is; egysz6val ennek a fest6nek a jdvedelme az ell6t6s6ntril kev6s
pdnzt biztosftott fiildesurdnak. A fdldesrir mint okos ember 6s olyan, aki
jdvedelmei tekintet6ben a mennyisdgtanb6l csak a szorzilst tanulta meg, j6-
nak l6tta eladni ezt a fest6t. A fest6 megvette volna saj6t mag6t,de nenivblt
p1nze.-Egy bizonyos el6kel6 rir, akit ezlrt nagy tisztelet illet meg, amikor
megtudta ezt, 6s megli4tta munkdjdt, 500 rubel6rt megv6s6rolta 6t, 6s felsza-
baditotta a jobbdgysorb6l, hogy ezt az drdemes mfiv6szt szabadd6 tegye.Ez
az dr most azon fdradozik, hogy a fest6t felvegy6k a Mriv6szeti AkadEmidra.
Ha ez sikeriil, megnyitja el6tte a boldogs6g megszerz6s€nek az ritj6t. ime,
olyan p6lda, amely mdlt6 egy drtelmes, el6kel6 6i a kiiz jav6t szereil rirhoz!
Adja Isten, hogy oroszorsz6gban t6bb ilyen mec6n6sa legyen a tudo-
mdnyoknak 6s mfiv6szeteknek!"

. Ez nyilv6n kital6lt, de az 6letb6l vett tiirtdnet. Ilyen esetek, ha nem is
mindennap, de csakugyan el6fordulhattak. Mai fogaimaink szerint kev6ss6
nevezn6nk ezt szatirikus fr6snak, de Novikov tdbbi karcolatdban sincs sok-
kal tilbb 61. A felvil6gosod6s igazi hive volt. A t6rt6net j6l v6gz6dik, az
9ry9"4 j6s6g, a felvil6gosodds nagy eszm6nye val6ban sugdrzik ebb6t a tis
frdsb6l is. Novikov az 6szt6l remdlte az illtalakipelleng6rezett val6s6g meg-
javitdsfit - ha csak apr6 l6p6sekkel is.
_ _ A nyolcvanas 6vekben 440 mfivet adott ki, tiibbnyire fordft6sokat, 6s
80.O00.rubelnyi forgalmat bonyolftott le. Amikor l7g7-ben a kdzponti kor-
mdnyz6sdgokban 6hins6g volt, p€nzt gyfrjt}tt, sz6z faluban osztogitta.Ezzel
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sem nyerte meg a csdsz6rn6 tetsz6sdt. Kiiltindsen a francia forradalom kitti-
r6se utdn a hat6s6gok egyre rosszabb szemmel n€zt€k a tev6kenys6gdt.
1791-ben nyomd6j6t betiltott6k, 6t a kdvetkezd 1vbentetart6ztattdk, 6s v6giil
15 6vnyi bdrtdnbiintet6sre it6lt6k. Az fj cs6szdr, P6l majd kiengedi a btir-
tiinbdl, de birtok6ra visszavonulva 6l mdg ttibb mint kdt dvtizedet, an6lkiil
hogy 6rdemi tev6kenys6get fejtene ki.

A Novikov elleni elj6rdsra az€rt is keriilt sor, mert 1790-ben sokkal he-
vesebb t6mad6s €rte az uralkod6t. Alekszandr Nyikolaievics Ragydscsev, egy
Lipcs6ben jogot vdgzett nemes, k6s6bb hivatalnok megjelentette Utazis P6-
tervdrr6l Moszlcvdba c(mfi munk6j6t.Egy r1szeg cenzor dtengedte a mfivet,
engeddlyezte kiaddsdt, hamar el is fogyott. De a hat6s6gok hamarosan fel-
figyeltek 16, a kdnyv Katalin kezflbe is kertilt, aki szdljegyzetekkel l6tta el,
tdbbek kdzt azt irta 16, hogy rosszabb Pugacsovndl.

Az Utazds az angol Lawrence Sterne Szentimentdlis utazds cfmfi mun-
k6j6nak amintdjfua kdsziilt. Sona veszi ak6tfivdros kdzti postadllom6-
sokat, 6s mindegyikhez ffrz egy tdrt6netet, ottani 6lmdnyeket, elgondold-
sokat. Oda a szabadsdghoz cimen hosszti verset is frt, 6s ezt rdszleteiben
ugyancsak kdzreadta a kdnyvben, term6szetesen m6s munk6jak6nt. A tdr-
t6netek, amelyeket elmond, val6ban iszonyri k6pet festenek a paraszts6g
helyzet€r61. kiszolg6ltatott voltdr6l. A legdurv6bb iink6ny, az emberi m6l-
t6s6g megalilzdsa. Es ezzel szemben a vddekez9s: a gonosz ftildesurak
meggyilkol6sa.

Az egyik fejezetben tervezetet kdszftett a jiiv6 szdmfua.,,Ismeretes el6t-
tiink apdink cselekedeteib6l, ismeretes dsszes kr6nikdinkb6l, hogy n6piink
btilcs kormdnyz6i, dszinte emberszeretet 6ltal indittatva, minekut6n felis-
mertdk a tdrsadalmi kapcsolatok term6szeti kdtdttseg€t, ana tdrekedtek,
hogy g6tat emeljenek a szdzfejfi gonosznak. De az 6 kormdnyzati csele-
kedeteiket meghifsftotta a mi, az id6 t6jt az 6llamban biiszke kiv6lts6gair6l
hfres rendiink, a mdr elavult 6s megvetett tiriiktis nemessdg. Rdgi uralko-
d6ink jogaruk tekint6lye mellett sem tudtdk a polgfui szolgas6g bilincseit
szfltzizni. Nem csup6n j6 szrind6kaikat nem tudt6k vdgrehajtani, de a biro-
dalom emlftett nemesi rendj6nek ravaszs6ga folyt6n nemegyszer arra in-
dfttattak, hogy drtelmiiknek 6s szfviiknek nem tetszf szab6lyokat fogad-
janak el. (...) A fiildmfivel6k m6ig is rabszolg6kk6nt 6lnek kiizdttiink.
Nem ismerjiik fel benniik a veliink egyenl6 polg6rt6rsat, megfeledkeziink
benntik az emberr.6l."

Foradalmi4rnak szokt6k mondani. Olykor val6ban annak tfnik, de nem-
egyszer ebben a munkdban is l6tszik, hogy val6jdban a felvildgosoddst6l,
s6t a felvildgosult uralkod6t6l vdrja ennek a vdrl6.r.it6 helyzetnek a felsz6-
mol6sdt. Vagyis a felvil6gosult abszolutizmust6l.

Amikor Katalin sz€ljegyzeteit megtette, m6g nem volt ismeretes a szerz6,
a kdnyv ugyanis n6v n6lkiil jelent meg. Sokhelyt van benne sz6 kegyetlen
fdldesurakr6l, ndv n6lkiil. Katalin tiibbnyire befrta a nevet, vagyis maga is
tisztdban volt orsz6ga helyzetdvel. De 1790-et frunk, Pririzsban mdr egy 6ve
leromboltdk a Bastille-t, az ilyen ir6sok mfu hilmentek a tfr6shat6ron. A hely-
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zethezhozzdtartozik az is, hogy a kdnyvet Ragyiscsev saj6tjobbdgyai szed-
t6k 6s nyomtatt6k ki.

A rend6rsdg persze hamarosan kiderftette a szerz6 kil6tdt. Ragyiscsevet
a P6terP6l-er6dbe z6rtdk, 6s felndgyeldsre ftdlt6k. Ilyen itlletet persze Ka-
talin nem hajtathatott v6gre. Kegyelemb6l a biintet6sttizdvi szib6riai sz6m-
fizetlsre villtoztatta. Fia, P6l aztdn Novikovhoz hasonldan Ragyiscsevet is
visszaengedte a szdmfizetdsb6l, aki egy munkdt k6szftett m6g, amelyben a
l6lek halhatatlans6g6r6l elmdlkedett. Amikor az ij szdzad elej6n megint f6l-
re6rt6sek tdmadtak kdriildtte, tingyilkos lett.

A DESPOTA UT6D
A felvil6gosult abszolutizmusnak volt m6g egy vt6jilteka a szdzad v1g€n,
Pdl uralkod6sa. Tr6niiriiktiskdnt nagyon neh€z helyzetben volt, anyja nem
kedvelte, nem eresztette ktizel az illlamij'gyekhez. P6lt felh6borftotta Katalin
mag6n6lete, s ezt nem is titkolta. Gatcsindban 6lt kast6lydban, 6s folyton
att6l rettegett, hogy anyja btirtdnbe csukatja vagy kiv6gezteti. Alig akarta
elhinni, amikor hfrtil hoztrik neki a cs6sz6rn6 hal6l6t.

A tr6nra kertilve mindent mdskdnt akart csin6lni, mint anyja. Szib6ri6b6l
sok sz6mfizlttet hazaengedett, ttibbek kdzt a nem is olyan r6gen elfogott
lengyeleket. Ko6ciuszk6nak 1500 jobb6gyot adom6nyozott, s6t azt is meg-
engedte, hogy visszat6rjen Amerikrdba. Katalin minisztereit termdszetesen
menesztette. H6t t6bornagyot, 300 t6bornokot 6s 2000 tisztet elbocs6tott.
Szuvorovot is birtokdra szdmfrzte (miel6tt sziiksdge lett volna rd Nyugaton,
mint l6ttuk). Yezetl munkatdrsait gyakran cser6lgette. Azt tudta, hogy mit
nem akar: a katalini rendszert. De azzal mdr kev6sb6 volt tiszt6ban, hogy
mit is akar tulajdonk6ppen. Elrendelte p6ld6ul, hogy ha a f6v6rosban kiko-
csizik, mindenki ldpjen ki a hintaj6b6l, 6s tdrdeljen le, mdg ha nagy is volt
a sdr vagy a h6.

Ezt a rendelkez6s6t szoktr{k ttibbnyire iddzni annak magyardzatak6nt,
hogy a nemessdg ktir6ben nem volt kijzkedvelt. Az ellenszenv egy6bk6nt
kiilcsonds volt, ktiltjncisen az arisztokrati{kat nem szfvelte. A jakobinizmus
kifejezdst is megtiltotta, meg a p6rizsi divat ut6nzds6t is, mert ez mind a
forradalomra emldkeztette.

Saj6tos m6don az6rt voltak olyan int6zked6sei, amelyek mintha a felvi-
l6gosult abszolutizmust id6ztdk volna fel. Katalin megtiltotta, hogy a jobb6-
gyok panaszt tegyenek fiildesuraikr a, P 6l tehilt ism6t megengedte. 17 97 -ben
adta ki hfres rendelet6t, amelyben egyrdszt nem enged6lyezte, hogy jobb6-
gyokat megfelel6 ftild n6lkiil adjanak el, m6sr6szt kiss6 hom6lyos fogalma-
zdsban azt rendelte el, hogy a jov6ben a foldesurak csak heti h6rom robot-
napot koveteljenek. A fdldesurak ezt:d,gy forgatt6k ki, hogy ahol addig enn6l
kevesebb volt a robot, most ott is ennyit kellett teljesfteni.

A parasztok ktjr6ben a rendelet hir6re rem6nyek t6madtak a teljes felsza-
badft6sr6l. S minthogy ez elmaradt tiibb helyiitt zavargdsok tOrtek ki. Ezek-
nek azonban a katonas6g hamar v6get vetett. Az abszolutizmus mindenesetre
6ps6gben megmaradt.
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I. P6I

I. S6ndor

P6l m6g korondzflsakor rendeletet hozott a tr6n egyenes 6gi tirtikl6s6-
16l, de rigy, hogy ez nem vonatkozott egy6rtelmfien a legid6sebb firira.
V6logathatott volna fiai ktiziil, hiszen a Romanov-Holstein-Gottorp-csa-
l6d gyarapod6sdr6l kell6k6ppen gondoskodott. Utols6 h6napjaiban m6gis
egy wtirttembergi 13 6ves herceget hfvott Szentpdtervdrra, 6rd k6sziilt
hagyni a tr6nt, majd ha meghal, ami m6g nem tfint olyan kiizelinek, hi-
szen titven6ves sem volt.

Ekkor azonban egy fjabb palotaforradalom ldngolt fel, az utols6 6s ke-
v6sb6 ldtv6nyos, mint a kordbbiak, nem is volt sziiksdg a gfuda ktizbel6p6-
sdre. A nemess6g ugyanis nagyon el6gedetlen volt P6l uralm6val, kapkod6
int6zked6seit nem l6tta szfvesen. Az udvari kiiriik a f6m6lt6s6gok gyakori
cser6j6t r6tt6k fel neki. A diint6 fordulat azonban akkor kovetkezett be,
amikor az uralkod6 felmondta az angol szdvetsdget. Az angol ktjvet biz-
tatdsfira az udvari f6emberek dsszeeski.ivdst sz6ttek elt6volft6sdra. Ebbe
bevont6k fi6t, a tr6norijkds Sdndort is. S6ndornak csak egy felt6tele volt,
hogy atyja 6letdt kimdlj6k meg, de az esemdnyek m6sk6pp alakultak.
1801. m6rcius 23-6161 24-6re virrad6 djjelen az ijsszeesktiv6k behatoltak
a csdszdr hill6szobdjdba, 6s a lemond6s6t kdvetelt6k, de amikor ezt visz-
szautasftotta, az egyik ijsszeeskiiv6 rendjel6nek a szalagj6val megfojtor
t6k. S6ndor a tr6nra l6phetett.
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6. FEJEZET

A kupital izalcCas szazaCa

A hosszri 19. szilzad az 1789-es nagy francia forradalommal kezd6diitt,
amely hdrmas jelszav6nak meghirdet6s6vel 6s a nemzet szuverenitds6nak
kinyilv6nft6s6val megszabta az eg€sz szilzad politikai gondolkodds6nak 6s
esemdnyeinek a jelleg€t. Ezzel a politikai forradalommal pdrhuzamosan
vagy ink6bb azt megelflzve zajlott le Anglidban az els6 ipari forradalom,
mely a g6pek megteremt6sdvel lehet6v6 tette a gazdasdgi ndveked6s meg-
indul6s6t. Az ipari forradalom Angli6b6l kiindulva a szdzad sordn el€rte az
eg6sz eur6pai kontinenst, hamarosan a tengerenfiilra is 6tterjedt. A nagyipari
termel6s a mdr a 16. szdzad 6ta megl6v6 kapitalista rendszer gyors meger6-
stjd6s6t 6s sz6les kdrfi elterjeddsdt hozta mag6val. A vasrit ds a g6zhaj6 addig
soha nem l6tott m6retekben gyorsftotta meg a kiizlekeddst, a tdvir6 az in-
form6ci6k tovdbbft6s6t. Ki6piilt a pdnziigyi infrastruktdra, ldtrejtittek a nagy-
v6llalatok.

A roppant m6retfi gazdas6gi vdltoz6s a t6rsadalmat is 6tform6lta. Az
arisztokrdcia politikai szerepe hdttdrbe szorult, a polgdrs6g vette 6t a vezetl
szerepet. A jobb6gysdg a szdzad derekdra megszabadult addigi b6kly6it6l,
6s a szabad magrintulajdon alapjdn kapcsol6dott be a gazdasdgi 6letbe. A ko-
r6bbi eldzmdnyek nyomdn el6bb vagy ut6bb mindeniltt megjelent a kapita-
lista rend dj osztdlya, az ipari munkdssdg.

A n6met €s az olasz egysdg megval6sul{sa, kds6bb a balkdni rij dllamok
l6trejiitte megteremtette a kor felfogdsa szerint korszeni 6llamform6t, a nem-
zetilllamoL A tiirvdnyeket vdlasztott kdpvisel6testtiletek, parlamentek hoztdk
meg, persze m6g nem az 6ltal6nos v6laszt6jog alapj{n, kiv6ve az egys6ges
N6metorszdgot, ahol ezt is bevezett6k. (lgaz, csak a fdrfiak sz6mdra.) A szdzad
els6 fel6ben elterjed6 liberalizmust a szilzad mdsodik fel6ben a szocializmus
eszmerendszere ktivette, mint egyfajta 6j, igazs6gos tdrsadalmi rendet szor-
galmaz6 p olitikai ir 6ny zat.
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AZ EUROPAI NAGYHATALOM

A forradalom zsanddrja
Oroszorszdg a 18. szflzad soridn val6ban eur6pai nagyhatalomm6 v6lt, per-
dtjnt6en tudott belesz6lni Eur6pa iigyeibe. Kiss6 azdrt m6g mindig kfviil6ll6
volt, ha kellett, kdrt6k a segftsdg6t, de egy6bk6nt ink6bb eltekintettek foliitte.
A 19. szdzad elejdre ez ahelyzet alaposan megvdltozott. A kontinens ekkor
midr Nap6leon bfivdlet6ben 6lt, aki 1799 6szdn els6 konzulk6nt katonai dik-
i.atrtrdt val6sftott meg, 1804-ben pedig a cs6szdri cfmet is felvette, hogy
egyenjogrisftsa mag6t az uralkod6kkal. Mellette vagy ellene - mindenkinek
5ll6st kellett foglalnia.

Oroszorszdg megntivekedett tekint6lydt mutatta, hogy egy ideig egyik
oldalra sem kellett 6llnia. De a nyugati fejl6d6s m6sf6l 6vtizedre mdg az
orosz kiilpolitika els6rendfi 6rdekl6d6si kdr6hez tartozott. Az Oszmdn Biro-
dalom s vele a keleti kdrdds egy id6re ahfitt€rbe szorult, Perzsia ugyancsak.
Egyediil a gyarmatok szerzdse nem keriilt le m6g ekkor sem a napirendr6l,
s a szSaad els6 feldben ebben m6r komoly eredm6nyeket sikeriilt el6rni.

NAP6LEON Es e seLrAN
Az eldt1rben a francia probldma maradt. A szdzadforduld nagy vfiltozdsdt,
az angolbar6t politika h6tt6rbe szoritdsdt, az egyoldahi franciabar6t politik6t
az ij csdsz6r,' I. Sdndor helytelenftette, az orosz kiktjt6kben feltafi6ztatott
angol haj6kat szabadon engedtdk. 1801. jflius kcizep6n S6ndor ki6ltv6nyt
adott ki, amely szerint nem avatkozik be m6s 6llamok iigyeibe, hanem a
fegyveres sernlegess6g dll6spontj6t foglalja el. Oroszorsz6g megengedhette
ezt magdnak.

Az udvari kiirtikben volt egy befolydsos csoport, amely vissza akart t6rni
a hagyomi4nyos angol orient6ci6hoz, hiszen akormfinyzat szdmdra elfogad-
hat6bb volt a konzervatfv, a forradalmat elit6l6 politiz6l6s. Pedig Franciaor-
szdgban Nap6leon m6r v6get vetett a forradalomnak, katonai diktatrir6ja va-
l6jdban a polg6ri rend konszolid6l6d6s6tjelentette. Az angolpdrti csoport 6s
vezetd| Voroncov kancelldr 6s Kocsubej herceg politik6jdnak szerves rdsze
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volt az egyet6rtds a Habsburg Birodalommal, a konzervatfv er6k egyik bds-
tydjdval. De tal6n m6g szorosabb volt a kapcsolat Poroszorszdggal. Sdndor
1802-ben bemutatkoz6 l6togat6st tett IIL Frigyes Vilmos porosz kirrilyndl. A
j6 viszonyt tovdbb er6sftett6k. A katonai szempontb6l nem jelent6ktelen po-
rosz ifllam mintegy ifjabb partnerk6nt 6llt Oroszorszdg mell6.

Ldtezett azonban egy franciabardt pdrt is. K6pvisel6i rigy l6tt6k, hogy
Nap6leon m6r nem a forradalom, hanem a rend k6pvisel6je. Ha az orosz
6llam mell6i{ll, nem kell ttibb6 szdmitdsba venni a Habsburg Birodalmat,
amely az el6z6 szdzadban konkurenci6t jelentett a Balkanon, a keleti k6rd6s
megold6s6ban. Es akkor nem kell figyelemmel lenni az angol 6rdekekre
sem, hiszen ezek a keleti k6rd6sben 6s az flzslal terjeszked6sben Oroszor-
szdggal szemben dlltak. Az orszdg m6g vfllaszthatott.

Ez a vil,aszt6s ann6l kev6sb6 volt siirg6s, mert 1802-1803 sor6n Fran-
ciaorszdg bdkdt kdtittt a vele szemben 6116 felekkel. Eur6p6ban hosszd 6vek
utdn elhallgattak a fegyverek. Az eur6pai udvarok v6ltozatlanul Nap6leonra
figyeltek, tal5'lgattdk terveit. Egy incidens azonban m6dosftotta a helyzetet.
Francia csapatok szomsz6dos n6met tertileten foglyul ejtettdk a francia ki-
r6lyi csal6d egyik tagj6t, az enghieni herceget, francia tertiletre hurcolti4k,
6s hazafirul6kdnt kiv6gezt6k. Nap6leon j6l tudta, milyen vegyes a megit6l6-
se.Ezzel a l6p6ssel a forradalomhoz val6 hris6g6t kfv6nta bizonyftani. Befeld
sem volt ez olyan egy6rtelmri, kifel6 azonban 6ltal6nos felh6borod6st keltett.
Att6l fiiggetleniil, hogy egy eur6pai dinasztia egyik tagj6n esett s6relem (6s
a Bourbonok vflltozatlanul legitim uralkod6knak sz6mftottak), ez egyfttal a
nemzetkdzi jog flagr6ns megs6rt6se volt, annak a jele, hogy az fj 6s ellen-
s6ges Franciaorszdg mindent megengedhet mag6nak. A korm6nyoknak 6ll6st
kellett foglalniuk.

Az esemdny egy6rtelmfien az angolpdrtiak rgazdt bizonyftotta. 1804-ben
S6ndor Nyikolaj Novoszilcevet ktildte Londonba, hogy a sztivets6grdl tdr-
gyaljon. A diplomatdnak adott utasft6sban az is benne volt, hogy a francia
megsz6ll6s al6l felszabadftand6 tertileteken nem a r6gi rendet kell helyre6l-
litani. Mindenfel6 reformokat kell bevezetni, s ez egyet jelentett a polg6ri
6talakul6s el6segftds6vel. Az 6ll6sfoglal6s hazai hdtter6re m6g kit6rtnk. Az
orosz kormfinyzat szdtrndra term6szetesen nem a reformok iigye volt a leg-
fontosabb. A Nap6leonnal val6 szembesz6ll6s mellett Oroszorsz6g rendezni
akarta a keleti k6rd6st, vagyis az Oszmdn Birodalom feloszt6s6t. Ebben
azonban az angol kormi4ny hajthatatlan volt, csupi{n a Nap6leon elleni h6-
borri k6rdds6ben egyeztek meg.

Anglia mdr 1804 6ta hadban 6llt Franciaorszdggal.1805 elej6re kialakult az
rijabb franciaellenes koalici6, amelyben Ausztria is r6szt vett. (1804 6ta m6r
hivatalosan is fgy nevezhetjtik, ami6ta Ferenc felvette az Ausztia droktjs cs6-
szdra cimet.) Poroszorsz6g semleges maradt. A cs6sz6r egyik ifjf tan6csad6ja,
a lengyel Adam Czartoryski herceg ezt j6nak it6lte, hiszen akkor tiibb terti-
letet lehet majd elvenni egy helyre6llitand6 lengyel 6llam szdmfua.

Az Angli6val ktitiitt szdvetsdg 6rtelm6ben az orosz kormdny 100 000 f6s
hadsereg kiilIlitdsdra kdtelezte magdt, Anglia pedig 6vi 1,2 milli6 font ster-
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ling seg6lyt ig6rt. Az orosz csapatok csakugyan megindultak Ausztria meg-
segft6s6re, hiszen azt 6rte a francia t6mad6s. S6ndor Galfci6ba helyezte 6t
fflhadiszdll{sfit. Mihail Kutuzov orosz tdbornok vezet6s6vel 45 000 katona
vonult Morvaorsz6gba. A cseh lakossdg nagy ijrtimmel vette tudomdsul,
hogy meg6rti a katondh orosz szavdt. Bdcs ekkor m6r francia megsz6ll6s
alatt volt. Az orosz csdszdr mindenekel6tt gy6zelmet akart, az osztrdk cs6-
sz6r is szfvesen vette volna. Kutuzov 6vott az iisszecsap6st6l, mert a katonai
er6viszonyok pillanatnyilag Nap6leonnak kedveztek. Az uralkod6k akarata
azonban ddntdtt. Austerlitzndl december 2-6n zajlott le a csata, a franci6k
egydrtelmd gyflzelmdvel. Ausztria sietve b6k6t ktttittt. Az orosz csapatok
visszavonultak saj6t teriiletiikre, ktizbejtitt ugyanis egy silrg6sebb feladat
d6len. A tiirtik szultdn 1806-ban letette tr6njrdr6l a kdt romdniai fejedelmet,
a havaselvit 6s a moldvait. Az orosz kormdnyzat azonnal diplom6ciai l6p6-
seket tett, a szultdn meghdtrdlt, de az orosz csapatok behatoltak a kdt dunai
fejedelems6gbe, a szult6n pedig megiizente a h6bonit. A hat 6vig elhli,z6d6
orosz-ttirdk hdbord kezd6ddtt el ezzel, a balkdni 6s a kauk6zusi hadszfnt6ren
egy aftnt. Y6ltoz6 sikerrel.

Az orosz kormi4nyzatnak most ink6bb az eur6pai arcvonalra kellett fi-
gyelnie. Nap6leon a nyugati n6met rdllamokb6l megalakitotta a protektor6tusa,
vagyis hatalma alatt 6116 Rajnai Szdvetsdget, amire porosz hadizenet volt a
v6lasz. Poroszorsz6g m6g 1795-ben kil6pett a hdbonib6l, tiibb mint egy 6vti-
zedig semleges pozfcidban fejlesztette 6s gyakorlatoztatta hadsereg6t. A kor-
mdnyzat biztos volt a gy6zelmdben. 1806 okt6ber6ben Nap6leon k6t egy-
idejrileg vfvott csatdban ttinkreverte az iintelt porosz seregeket, bevonult
Berlinbe, ott adta ki rendelet6t a kontinentdlis zddatr6l, amely minden eu-
r6pai dllamnak megtiltotta a kereskedelmi kapcsolatot Angli6val. A rendelet
meglehet6sen nagy zavarokat okozott mindenfeld, nem is lehetett teljes mdr-
t6kben betartani. De Nap6leon ebben a pillanatban a kontinens urdnak tfint.

A megvert porosz csapatok az oroszokkal egyesiilve 1807 tavaszr{n m6g ki
tudtak fejteni valamelyes ellendlldst Preussich-Eylau mellett. Jdnius 26-6n
azonban Friedlandndl Nap6leon srilyos veresdget m6rt a szdvetsdges csapatok-
.ra. A k6t csataveszt6s utdn Oroszorszdgnak is a bdk6re kellett gondolnia.

Nap6leon nagylelkfinek bizonyult Oroszorsz6g ir6ny6ban. N6h6ny h6ttel
a csata fi6n 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
srilyosak voltak. Az orsz6gb6l alig maradt valami, teriiletdnek j6 rdsz6b6l
Nap6leon l6trehozta a Vars1i Hercegsdget (kds6bb nagyhercegs6get). Ural-
kod6ja a szdsz kirdly lett, m6g alkotm6nyt is kapott. Oroszorsz6gnak csak
csatlakoznia kellett a kontinentfllis zdrlathoz, bdrmilyen srilyos gazdasdgi
kOvetkezmdnyekkel j6rt is ez. Egydbk6nt azonban Nap6leon mintegy meg-
osztozott Oroszorsz6ggal az Eur6pa feletti hegem6ni6n. Most m6r minden-
kinek tudomdsul kellett vennie, hogy Oroszorszdg vitathatatlanul nagyhata-
lom, mdghozzd eur6pai nagyhatalom

Es ez a nagyhatalom, amely most m6r Nap6leon szdvets6gese, Angli6t
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ellensdgdnek tekintette . Az orosz korm6nyzat amrigy is el6gedetlen volt az
angol seg6llyel, az fgdrt tisszegb6l mindossze f6lmilli6 font lett. Az angol
kormdny csak az oroszorszdgi angol keresked6k iigyeivel ttir6dott, az orosz
drdekek nem izgattdk. Sdndor 6szinte lehetett, amikor Tilsitben a tdrgyalil-
sokon azt mondta: gyfiltili az angolokat.

A ktilpolitikai v6lt6s nagy el6gedetlensdget keltett az orszdgban. Az egyik
orosz tiibornok, a sk6t szdrmazdsi Mihail Barclay de Tolly m6g Tilsit el6tt
a tovdbbi ellen6ll6st javasolta a cs6sz6rnak. Az rijdonsiilt szentpdterv6ri fran-
cia ktivet an6l sz6molhatott be uri4nak, hogy Oroszorszdgban 6ltal6nos a fran-
ciaellenes hangulat. S6ndor legszfikebb tan6csad6i kiire is ellenezte a bdke-
ktjt6st. De Tilsit minden ellenvdlemdnyt a h6tt6rbe szorftott. Ot 6ven dt b6ke
volt a franciidkkal, pedig kdzben Eurdpdban sok minden tdrt6nt. tiiaUU na-
borfk 6s b6kektit6sek, Eur6pa t6rk6p6nek folyamatos fitrajzolasa - Oroszor-
szdg azonban maradt.

A tilsiti bdke ut6n a balkdni hadszfntdren is fegyversztinetet kijtdttek a
szemben 6116 felek. Ennek 6rtelm6ben a k6t rom6n fejedelemsdgb6l az orosz
csapatokat ki kellett volna vonni. Csakhogy Si4ndor ennek fej6ben azt kove-
telte Nap6leont6l, vonja ki 6 is a csapatait Poroszorsz6gb6l. Miut6n ez nem
teljesiilt, a h6boni m6g iit 6ven kereszttil folyt tov6bb a fejedelems6gekben.

S6t fjabb hadszfnt6r akadt. Oroszorsz6g az el6z6 szdzadban ttibb fzben
hadakozott Sv6dorszidggal, Pdter utdn m6r drdemleges teriileti h6dft6s n6lkiil.
Most Nap6leon biztatds6ra 1808-ban rijabb hadtizenet kdvetkezett. Az orosz
csapatok t6len 6tkeltek a Botteni-tjbdlben, a h6boni egydrtelmri orosz gy6-
zelmet hozott. Finnorsz6g, addig a sv6d korona egyik tartom6nya orosz
fennhat6s6g al6 keriilt. A bdkdt csak 1809. szeptember v6gdn kdtOttdk meg,
de S6ndor m6r mdrciusban beszddet mondott az auton6m finn parlamentben.
Biztositotta a parlament tagjait (akik mind svddek voltak), hogy a tov6bbiakban
is fenntartja Finnorszdg auton6mi6jdt. Az orszdg nagyhercegs6gkdnt keriilt
orosz fennhat6sdg al6, minden eddigi jog6nak megtartds6val. Eglszen saj6tos
k6pletet jelentett az autokrata Oroszorszdgon beliil vdlasztott 6s tdrvdnyhoz6
parlamentj6vel, saj6t kdzigazgatdsdval, hadsereg6vel, tin6ll6 p6nz6vel. A 19.
szdzad v6g6ig h6borftatlanul megmaradt ez a helyzet. A finn alkotmdny je-
lent6sdg6t persze nem szabad trilbecsiilni. Rendi jellegfi alkotmdny volt ez,
m6gis valami egdszen m6s, mint az oroszorsz6gi berendezkedds.

Az 1805-tjs hdboninak m6g volt egy lezdratlan fejezete. A balti-tengeri
orosz flotta az Atlanti-6ce6non tevdkenykedett a h6borri idej6n, Szenjavin
tengernagy parancsnoksdga alatt, 1808-ban azonban Lisszabon kikiit6j6ben
megadta magdt az angoloknak.

1808 fontos fordul6pont is volt. Nap6leon Erfurtba hfvta tissze a csatl6s
6llamok uralkod6it. Az adott helyzetben Sdndor is kdnytelen volt megjelen-
ni. A bardtsdg (6s az osztozkod6s Eur6p6n) alfitszat szerint m6g fennmaradt.
Nap6leon tiintet6en egyenrangrikdnt b6nt S6ndorral (nem rigy, mint a tdbbi-
ekkel). Oroszorsz6g szdndra m6gis volt valami megal6z6 abban, hogy a
tdbbi kliens sor6ban a c6r is jelen volt.

Igaz, Nap6leon m6g Tilsit 6s Erfurt el6tt, februi4rban kijztis fell6p6st ja-
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vasolt Indi6ban, tavasszal pedig komoly tdrgyaldsokat kezdem€nyezett az
Q9zm6n Birodalom feloszt6sdr6l. Erfurtban beleegyezett abba, hogy a dunai
fejedelems,egek orosz k6zbe keriiljenek, de fgy tfint, hogy a l6tv;;yos kiil-
s6s6gek ellendre a francia uralom ekkorra mdr triljutott zenitjln. spanyolor-
sz6gban v6res ellen6ll6s t6rt ki. Erfurtban a m6r kegyvesitett Tailiyrand
bizalmasan kijztjlte.s6ndorral, hogy kiizeledik a katasztr6fa, a pillanatnyi
eur6pai helyzet gyiikeres megvdltoz6sa.

Amikor 1809-ben Ausztria hadat iizent Nap6leonnak, orosz csapatok vo-
nultak be Galfcidba, de passzfvak maradtak. Krakk6, amely 6ppen kiittinano
vidrosktizt6rsas6g volt, megadta mag6t az oroszoknak. Azbrosi l6p6s azon-
ban nyilvdn nem er6sftette a francia kapcsolatokat.

BOROGYINO
Aki6lez6d6 ellentdtek jelei kiikinben is sokasodtak. A kontinent1lis z1rlat
stilyos gazdasdgi kdvetkezmdnyei nagy el6gedetlens6get keltettek oroszor-
szdgban.1810-ben a francia csapatok elfoglaltdk az oldenburgi nagyherceg-
sdg9t. ETszemdlyes s6rtds volt s6ndornak, hiszen n6v6re az oldenb-urgi tr6il-
drcikds felesdge volt. S6ndor tiltakozott is, eredmdnytelentil. lglf sor6n
azonban az orosz kormdnyzat mdr drtesiilt a francia hadi el6k6sziiletekr6l.
Francia kfvdns6gra az angol rirukat sz6llit6 amerikai haj6kat ki kellett volna
tiltani az orosz kiktit6kb6l, de ez nem t6rt6nt meg. orosiorszilgegyre inkdbb
mdr csak lfitszatra tartotta be a kontinentiflis blokddot. Eppen-ez.volt a fran-
cia k6sziil6d6s f6 oka. Sdndor 1811-ben ajdnlatottett az osztri{k cs6szdmak,
engedj e 6t G aliciilt oro szorsz6g nak. Ez me gkonnyftette vo lna az or o sz hat6r
v6delm6t, a francia csapatoknak messzir6l kelleit volna indulniuk. s6ndor
cserdben felaj6nlotta az osztrdkoknak Szerbidt 6s a dunai fejedelemsdgek
egy t{szdt. (Erre a kona az ilyen csereiigyletek mdr 6ltal6nosan elfogadotiak
voltak, az orszdgokkal senki sem t<ir6dtjtt.) Menernich kancell6., tgog ota
az oszftAk kiiliigyek int6z6je visszautasftotta M aj6nlatot.

. Az o_szmdn igyet M utols6 pillanatban a iasi-i b1kdvet (1s12) le lehetett
z6rni..oroszorsza9 kiiirftette a fejedelems6geket. A hadseregre most a f6
hadszfntdren volt sziiksdg. Oroszorsz6gnak sikeriilt biztosftdkot szereznie
sv€dorszdgt6l is. M6g 1810-ben Napdleon egyik t6bornok6t, Bernadotte-ot
vdlaszt-ott6k meg svdd tr6niirtjk6ss6, aki ekkona m6r Napdleon ellens6ge
volt. 1812. dprilis elejdn orosz-svdd szdvets6get k6t6ttek. broszorszdg vil-
lalta,- hogy tdmogatja a svdd ig6nyt Norvdgia megszerzfls€re, ennek rejeuen
a sv6dek biztositottrik a semlegess6gtikr6l. Minden er6t a nyugati hadszfn-
t6rre lehetett dsszpontosftani.

-- A.s1en_tpdtervdri francia k6vet 6va intette Nap6leont az oroszorszfug
elleni_ hadj6ratt6l. Nap6leon vdlasza minddssze a-nnyi volt, hogy visszal
hfvta kdvet6t. A csapatokat Kiinigsberg k6rny6k6n vontdk 6ssze.-A grande
armie l1tszdmdra vonatkoz6lag tiibbf6le adat is 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, m6g ttibb a lengyel. A harma-
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dik feloszt6s uti4n ezrdvel vdndoroltak ki lengyelek nyugatra, 6s l6gi6kat
hoztak l6tre Nap6leon megsegftdsdre. Szdmukra kiiltindsen fontos volt az
Oroszorsz6g elleni h6bord.

Az orosz seregek tiibb csoportra oszlottak. Barclay de Tolly Vilna kdr-
ny6kdn 110 000 katon6val 6llt, dszakkeletre volt 24 000, D6l-Litvdnidban
pedig a gruz Bagrationherceg 37 000 embere. A ttirtik bdke ut6n a Balkdnr6l
mintegy 50 000 katondt lehetett v6rni; d6lnyugaton, Volhini6ban szintdn volt
46 000. Mindez egyiittesen j6val kevesebb a francia seregn6l, r6addsul m6g
sz6tsz6rva a hatalmas kiterjed6sri birodalom kiiltinbiiz6 pontjain.

1812. jrinius 24-€n kezdte meg a francia sereg az 6tkel6st a hat6rfoly6n,
a Nfi-maiorc. S6ndor m6g egy utols6 kfs6rletet tett a hdborfi elhdritdsdra,
rend6rminiszterdt kiildte Nap6leonhoz azzal az aj{nlattal, ha visszavonul az
orszdg hatdrain tdlra, a tdmad6st be nem kijvetkezettnek tekinti. Nap6leon
azonban nem egyezkedett. A kor6bbi 6vek hadjdratainak tapasztalatai alap-
jdn az volt a haditerve, hogy az egyes seregeket ktiliin-kiiliin gy6zi le, s
akkor az oroszok fgyis b6kdt k6rnek. Eddig mindig fgy tdrtdnt.

Ezrittal nem. S6ndor kihirdette, addig nem kezd b6ket6rgyal6sokat, amfg
idegen csapatok 6llnak orosz ftildtin. Az eredeti haditerv fgy nem kecsegte-
tett sikenel. Nap6leon egyik iiccse, a vesztfdliai kir6ly nem engedelmeske-
dett bdtyjdnak, igy Bagration sereg6nek sikeriilt egyesiilnie Barclay de
Tolly6val. De m6g egyiitt is kevesebben voltak a francii{knfll,bdr azokl6t-
szdma olvad6ban volt, hiszen hely6rsdgeket kellett h6trahagyniuk, kisebb
dsszecsapdsokban 6s f6k6pp j6rv6nyokban sokan estek ki a sorb6l. Amikor
jdlius v6gdn a franci6k el6rt6k Vityebszket, m6r 60 000 f6 volt a vesztesdgiik.
A haditandcs a visszavonuldst javasolta, Nap6leon azonban tovdbb akart
menni, m6g mindig remdnykedett a diint6 gy6zelemben. Ezt m6g a t6l be-
6llta el6tt akarta kivfvni, hiszen tdli hadj6ratra csapatai nem voltak felk6-
sziilve, val6j6ban nem is volt fogalmuk az orosz t6lr6l. A vid6k parasztjai
is Nap6leon seregei ellen fordultak, az orosz kormdnyzat partizdnharcot
szervezett meg, Gyenyisz Davidov, az ismert kijlt6 volt a parancsnokuk. A
francia vesztesdgek szdmdt ez is ntivelte, meg a ziimmel nem francia kato-
n6k dezert6l6sa.

Az orosz f6parancsnoksdg szint6n nehdz helyzetben volt. S6ndor akdz-
v6lem6nnyel teljes egyet6rtdsben miel6bbi gy1ztes iitkiizetet siirgetett. A f6-
tisztek tisztdban voltak azzal, hogy ez kil6t6stalan. Barclay de Tolly mdr
1807-ben a h6boni folytatdsa eset6re az orosz tdrsdgbe val6 visszavonuldst
javasolta, most is ezen az 6ll6sponton volt. Bernadotte, aki j6l ismerte Na-
p6leont, 1810-ben ugyanezt er6sftette meg. Csak Bagration volt hajland6 a
nyflt iitkiizetre. Sdndor megjelent Moszkv6ban, az ottani keresked6k nagy
anyagi dldozatokat vdllaltak, a nemesek 80 000 jobb6gyot kiildtek katon6-
nak. Meghirdett6k a n6pfelkel6st, sokan iinkdnt dlltak be.

Egyel6re azonban folytat6dott a visszavonulds. Barclay a fel6getett fdld
taktik6jdt v6lasztotta. A francia csapatmozdulatokb6l tudni lehetett, hogy
Nap6leon Moszkva fel6 vonul. Az ritvonalon a megl6v6 6lelmiszerrakt6rakat
6s fegyverrakt6rakat megsemmisitettdk, minden fellelhet6 dlelmet elvittek,
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Kutuzov t6bornagy

a parasztok pedig megtdmadt6k a rekvir6l6 francidkat. A tijbbhetes menete-
l6s is elf6rasztotta a katoni{kat.

A kdzv6lemdny egyre el6gedetlenebb volt, a hadsereg is. Tdbben emle-
gettek Kutuzov nev6t: 6 legyen a f6parancsnok. Augusztus v6g6n elhivt6k
a f6hadisz6lldsra, a katon6k 6s a tisztek lelkesedtek. Alapjdban v6ve Kutuzov
is a visszavonul6s 6s a kif6rasztds taktikdj6nak volt a hfve. Csakhogy nem
ez{rt tettlk meg f6parancsnoknak. Vdgiil m6g j6val Moszkva el6tt, Borogyi-
nofahtnillvfllasztottaki az iitkdzet szinhely6t. 100 000 katon6ja volt, 10 000
n6pfelkel6je 6s 640 6gyldja. Nap6leonnak mdg mindig 130 000 katon6ja, de
csak 587 6gynja. A szeptember 7-€n lezajlott v6res titkiizet, amelyben
50 000 orosz 6s 28 000 francia katona esett el, vdgeredmdnyben eldiintetlen
maradt, brir a konkr6t cdlpontokat a franci6k v6giil is elfoglaltdk. Kutuzov
pedig folytatta a visszavonul6st. S6t hat nappal Borogyino ut6n a Moszkva
ktirny6ki Filiben tartott haditandcson a tovdbbi visszavonul6s mellett diin-
ttjtt. Nem volt mit tenni. Sdndor katonai szdvetsdget tervezett az Oszmdn
Birodalommal, s6t a szldvok szembefordft6s6t Nap6leonnal, de ebb6l nem
lett semmi.

Amikor nyilv6nval6 lett, hogy Kutuzov Moszkvdt is feladja, a lakoss6g
t6megesen menekiilt. Egyes adatok szerint a 240 000 lakosbdl mindiissze
10 000 maradt a v6rosban, zdmmel idegenek. M6s 6s valdszfnfibb adatok
szerint 40-50 000 ember maradt vissza. Rosztopcsin f6kormdnyz6 el6sz6r
vddelemre rendezkedett be, majd elkeseredds6ben saj6t palotdjdt is felgyrij-
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totta. Ami biztos, az az,hogy a zdmmel f6b6l kdsztilt moszkvai h6zak907o-a
elpusztult. Az6ta is tart a vita, vajon a franci6k gyfjtottrdk-e fel Moszkv6t,
vagy maguk az oroszok. Mindent egybevetve az ut6bbi a val6szfnri. Amikor
szeptember l4-6n az el6had bevonult, a v6ros egy rdsze mdr l6ngokban 6llt,
atfrzvlszek nem akartak szfnni. Nap6leon a Kremlben iitiitte fel f6hadisz6l-
l6s6t, iddvel m6r 6 is lrezte az €96 6piiletek fanyar szag6t.

Enyhdn sz6lva is neh6z helyzetben volt. A gyors gy6zelem remdny6ben
nem voltak elk6pzeldsei a gylzelem ut6ni teend6kr6l, m6g kev6sbd arr6l,
hogy a Kremlben ostromolja majd 6t a tfrzvdsz. Az el1klsziiletek sordn a
franci6k hamis p6nzt verettek. Allft6lag ki vohak m6r nyomtatva a hirdet-
m6nyek a jobb6gyok felszabaditds6r6l. A hadj6rat elej6n, Litv6ni6ban l6tre-
hozott egy ideiglenes kormdnyt. A lengyelek azt rem6lt6k, hogy ez lengye-
lekbdl 6ll majd, de Nap6leon a helyi notabilit6sokat vi4lasztotta. Itt 6s a
tovdbbiakban is megmutatkozott: nem kfvdnja a rend felboruldsdt. Csak
gydztes b6k6t akart kiitni.

El6sztir Kutuzovhoz fordult, akiaz ajdnlatot tovdbbftotta Sdndornak. Az-
ut6n egy Ivan Jakovlev nevfr nemest, Herzen atyjdt kiildte el, egyenesen
S6ndorhoz. Az nem is v6laszolt. A hadsereggel 6s az uralkod6val nem sike-
riilt kapcsolatot teremteni. A nemess6g egy6rtelmfen ellens6ges volt. Olyan
mrivelt polg6rsdg, amelyik sz6mit6sba jiihetett volna partnerkdnt, m6g nem
lltezett. Okt6ber kbzepe volt, kor6n jtitt a fagy. Nap6leon mdr ana gondolt,
hogy folytatja az eldrenyomul6st, de v6gi.il is visszariadt. Okt6ber 19-6n
megkezd6dritt a visszavonulds.

Nap6leon a d6li ir6nyt v6lasztotta, hogy ne elpusztitott teriileten haladjon
visszafel6, de Kutuzov Vinkov6ndl 6s Malojaroszlavecndl irtjdt 6Jlta. Ugyan-
azon az ftvonalon kellett visszavonulnia, ahol jott, de most m6r kem6ny
t6lben. A lovak elhullottak, vagy megettdk 6ket. A partiz6nok m6g mer6-
szebbek voltak, mint az els6 h6napokban. Nap6leon december 5-6n otthagy-
ta csapatait, 6s Franciaorszdgba indult. December 30-6n a megmaradt csa-
patok 6tkeltek a Nyemanon. A tiibb mint 600 000-b6l alig valamivel ttibb
mint 30 000. (A mdr kor6bban visszavonult osztrdk csapatokkal egyiitt mint-
egy 100 000 francia 6s m6s nemzetisdgfi katona tdrthaza. 1814-ben, a b6-
kekiit6s utdn m6g 30 000 hadifoglyot engedtek el.) A pusztulds 6ri6si volt.
Nap6leon azonban m6g messze nem adta fel a harcot, rijoncokat rillftott ki
otthon 6s a csatl6s orszdgokban, mintegy 300 000 f6t.

l8l2 v6g1n az orosz korm6nyzatnak fel volt adva a k6rd6s: mi legyen
tov6bb? Kutuzov j6l ismerte csapatait, tudta, 6k is mennyire megsfnylet-
t6k a majdnem f6l6ves hadjdratot. Ugy l6tta, a feladatot vdgrehajtotta,
orosz ftildijn nincsenek tiibb6 idegen csapatok. A hatdron teh6t meg kell
6llni. Csakhogy Sdndor rigy 6rezte, neki kiildetdse van, 6 lesz Eur6pa
felszabadft6ja. Persze nem ezen mrilt. Az angol kormdny is osztdniizte a
tov6bbi hadviseldst, hiszen most m6r kdzelinek ldtszott a franci6k v6gs6
veresdge. A ndmet i{llamokban nagy nemzeti lelkesed6s tiirt ki: fel kell
szabadftani az orszdgot a francia uralom al6l. Egyre ttibben fordultak
Nap6leon ellen. Ausztria m6g habozott. Az osztr6k csdszdr lednya Nap6-
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leon feles6ge, valahogy m6g Nap6leont is meg kellett menteni. Metternich
6lete csricspontj6n volt.

1813 nagyobb fele saj6tos j6tdkkal telt el (amibe persze tov6bbra is sok
ezren belehaltak). Szinte egym6st €rt1kaz iitkiizetek. Amikor a sziivets6ge-
sek gy6ztek, nem voltak hajland6k t6rgyalni a kiegyez6ses b6kdr6l. Ha Na-
p6leon gy6zdtt, 6 nem volt hajland6 erre. A helyzet akkor fordult meg,
amikor augusztus 9-6n Ausztria ultim6tumban kijvetelte a fegyverletetelt, s
minthogy ez nem kdvetkezett be, maga is beldpett a hSboniba. Oroszorsz6g
6s Poroszorszdg mdr 1813. februfu 28-6n szrivetsdget ktttdtt. Ehhez csatla-
koztak most az osztrdkok. Okt6berben a h6romnapos lipcsei ndpek csatdjd-
ban Nap6leon sflyos veresdget szenvedett. A hadmriveletek m6r Franciaor-
szdg hatdr aihoz kdzeledtek. 1 8 1 4. m6rc ius 9 - 6n C haumo nt - b an orosz-an gol-
osztri{k-porosz n6gyhatalmi szerz6d6st kiitiittek. A cdl most miir Nap6leon
vdgleges legyflzdse volt. Mi4rcius 30-dn az orosz 6s a porosz csapatok be-
vonultak Pdizsba, m6snap a kdt uralkod6 is megjelent. Jdniusban S6ndor
Londonban az angol kormdnyzattal tdrgyalt. Eur6pa ijjdrendezds6r6l volt
sz6,,de az orosz-angol ellentdtek mdr ekkor megmutatkoztak.

Aprilis 11-6n Nap6leon lemondott. Akkona P6rizsban m6r XVI. Lajos
6ccse, XVilL Lajos foglalta el a kirdlyi tr6nt, Talleyrand pedig korm6nyt
alakftott. A sz<ivets6gesek hamarosan megkotittt6k a b6kdt Franciaorsz 6ggal,
amelynek 6rtelm6ben az megtarthatta 1792-ig szerzett teriileteit, de hadikr{r-
p6tl6st kellett frzetnie. Nap6leont csdszdri cfmdnek meghagy6sdval Elba szi-
Beftre sz6mfizt6k.

A SZENT SZOVETSEG VEZERE
1814 szeptember6ben dsszeiilt a bdcsi kongresszus. Eur6pa majdminden
uralkod6ja megjelent. Feladatuk a foradalmi negyedsz6zad 6rtiks6g6nek a
felsz6moldsa volt, 6s a rend helyre6llit6sa. A k6rdds csak az: milyen rend6.
Elvben a r6gi6, tehdt az 1789 el6tti6. Hamarosan kideriilt, hogy ez nem is
olyan egyszerfr. Az uralkod6kat vissza kell i.iltetni tr6njukra. De ha komp-
romittdlt6k magukat Nap6leon mellett? A szdsz kir6ly tartott ki legtov6bb az
6 oldaldn. Poroszorszdg ezt az egdsz orszdgot kdrte vesztesdgei fej6ben.
S6ndor vissza akarta dllftani Lengyelorsz6got, de nem a vars6i Nagyherceg-
s6get, hiszen az Nap6leon sziiltitte, hanem az eredetit. Pontosabban: az eli6
feloszt6s ut6nit, kiiliinben tril sok orosz teriiletet kellene visszaadni. Ebben
az ,,6j" Lengyelorszdgban termdszetesen Sdndor lenne a kir6ly. Ez trilsdgo-
san sok volt a tdbbi partner szilryndra. Franciaorszdgban orosz csapatok 6llo-
m6soztak, a b6kektit6s utdn is m6g 30 000 f6nek kellett ott maradnia tit 6ven
kereszttil.

oroszorszdg eur6pai nagyhatalmi sti4tusdt mdr az eur6pai udvarokban is
tudomdsul vettdk. De hogy mdg Pdrizsban is orosz csapatok legyenek, 6s
hogy az orosz hatalom beletenyereljen Ktiz6p-Eur6p6ba, ez mdr sok volt.
A kongresszus hdzigazd6ja, Metternich m6r t6bb k6rd6sben egyiittmfikdddtt
castlereagh angol kiiliigyminiszterrel. csatlakozott hozzdjuk ralleyrand, a
francia ktliigyminiszter, aki diplom6ciai iigyess6gdvel szinte feledtetni tudta
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Nap6leont, orszdgdt pedig djra egyenrangri nagyhatalommd tette. 1815. ja-
nu6r 3-6n angol-osztr6k-francia titkos szerz6ddst frtak al6 P6rizsban. C6lja
egydrtelmfien az orosz fiilsfly felszdmoli4sa volt.

Az osztozkod6s m6g javdban tartott, amikor 1815 m6rcius6ban Nap6leon
eltfint Elbfu6l, partra sz6llt D6l-Franciaorszdgban, s a lakoss6g 6ri6si lelke-
seddse mellett bevonult P6rizsba. Ott megtaldlta a hdromhatalmi titkos szer-
z6d6s p6lddnyi4t, 6s elkiildte S6ndornak. A bomba azonban nem kell6 hat6s-
fokkal robbant. A b6csi kongresszus hatalmai gyorsan f6lretett6k bels6 el-
lent6teiket, 6s djra tisszefogtak Nap6leon ellen. Jrinius 18-6n a belgiumi
Waterloondl az angolds a porosz csapatok srilyos veresdget m6rtek 16. Na-
p6leon m6sodszor is lemondott, de most mdr az Atlanti-6ce6n d6li fel6re,
Szent llona szigetire szdmfrztlk. A nap6leoni r6mi4lom vlget 6*, s vele az
eur6pai francia hegem6nia. Oroszorsz6g is lez6rhatta a honvdd6 h6bonit,
ahogy m6r akkor nevezt6k. De vajon nem Oroszorsz6g eur6pai hegem6nidja
l6p-e a ,,haramia" helydbe? Az oroszokon kfviil ezt senki sem akarta, taliin
m6g a poroszok sem. Sdndornak persze nem volt ellen6re a gondolat. Ebben
a pillanatban csakugyan fenn6llott ilyen lehet6s6g.

Sdndor 1815 szeptemberdben a Szent Szdvetsdg l€trehozdsdval kfsdrelte
meg ennek megval6sft6s6t. A Szent Sztjvets1g az dsszes eur6pai uralkod6t
be kfvdnta vonni egy keresztdny erktilcsi alapon 6116 szdvets6gbe, amely
mindenfajta forradalmi mozgalom ellen fell€p. Csak a pdpa, az angol kirdly
6s a tdriik szultdn nem csatlakozotthozz6.

Az 1815 6s 1830 kiizti nemzetkdzi folyamatokat tgy szokt6k tekinteni,
mint a Szent Sziivetsdg fell6p6s6t. Val6j6ban az l8l4-es szerz6d6s 6rtelm6-
ben megalakult n6gyhatalmi sztjvetsdg tartott id6nk6nt kongresszusokat, s
ezeken dtinttjttek 6sszeur6pai k6rd6sekben. Igy 1818-ban Aachenben, ahol
a legfontosabb pontban a franciaorszdgi megsz6ll6s id6 el6tti megsziintet6-
s6r6l hat6roztak. Sdndor itt felldpett azzal a javaslattal, hogy alakftsdk meg
az eur6pai monarchidk szdvets6g6t a fenn6ll6 rendszerek szavatolilsdra. Ez
v6geredm6nyben a Szent Szdvetsdg megrijitdsa vagy tov6bbfejlesztdse lett
volna. Metternich 6s Castlereagh ellenzdsln azonban a terv elbukott.

1820-ban azt6n bektjvetkezett az, amitil6t 6vvel azelfitt tartottak. Spa-
nyolorsz6gban, Portug6li6ban 6s Ndpolyban kitiirt a forradalom. A n6gy-
hatalmi kongresszus iisszeiilt, el6bb Troppauban (Opava), azutiln Lai-
bachban (Ljubljana). A ndpolyi 6s a k6s6bbi piemonti forradalmat osztr6k
csapatok sz6molt6k fel, a spanyolt a franci6k. Oroszorsz6g tril messze
volt ahhoz, hogy maga csapatokat kiildjiin, de a tevdkenys6get lelkesen
t6mogatta. Az angol kormdnyzat ett6l kezdve visszavonult a nagyhatalmi
szovets6gt6l, m6r csak a h6rom konzervatfv hatalom, Oroszorsz6g, Ausztria
6s Poroszorszdg maradt.

Az 1820-as eur6pai mozgalmak utols6 fejezetek6nt, 1821-ben gtirtig te-
rtileten tiirt ki felkel6s a szult6n uralma ellen. Egy volt orosz t\szt, Alexander
Ypsilanti herceg Oroszorsz6gb6l bettirt a dunai fejedelemsdgekbe, hogy azo-
kat is a gtirdgdk megsegft6s6re buzdftsa. Ugyanekkor Havaselvdn elindult
egy bojdrok ellen ir6nyul6 mozgalom, a k6t konfliktus igy keveredett egy-
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m6ssal. A felkel6st sikeriilt elnyomni. A giiriig azonban tov6bb folyt, el6szdr
nagy sikerekkel 6s v6laszk6nt nagy tiirtik kegyetlenked6sekkel, k6s6bb a
tdrtikdk az egyiptomi pasa segftsdgdvel feliilkerekedtek.

Ez is felkel6s volt a legitim uralkod6 ellen, az orosz kormdnyzat fgy is
drtdkelte. A kdrdds mdgsem volt ilyen egyszerfi. Amivel eddig a nagyhatal-
maknak szembe kellett ndznitik, az liber6lis forradalmak sora volt megl6v6,
elismert dllamokon beliil, a hazai politikai viszonyok megv6ltoztatdsa €rde-
k6ben. A gtirdg felkel6s eset6ben ez ij mozzanattal b6viilt: egy nemzet,
nevezzik igy az egyszerdsdg kedv66rt, amely idegen uralom alatt 6llt, ezt
az idegen uralmat akarta felsz6molni. Tehdt egy olyan t5nyez6, amellyel
B6csben m6g nem sz6moltak, ott csak 6llamokr6l 6s azok uralkod6ir6l volt
sz6. A helyzetet bonyolitotta, hogy a gdrdg teriiletek a Fiildkiizi-tenger igen
fontos strat6giai pontj6n fekiidtek, s Anglia er6sen 6rdekl6ddtt ir6ntuk. 1823-
ban a gdriigdket m6r hadviseld f6lnek tekintette, 6s ez azzal fenyegetett,
hogy Anglia befdszkeli itt mag6t. A felkelds 6l€re azonban hamarosan Orosz-
orszdggal rokonszenvez6 politikusok keriiltek, akik onnan vdrtak segits6get.
A ktizt6rsas6g megvdlasztott elnoke, Giovanni Capo d'lstrias gr6f el6tte
sokdig orosz diplom6ciai szolg6latban i4llt.

Amfg S6ndor volt a csdszdr, a segftsdgben hi6ba rem6nykedtek. V6giil
azonban 6 is k6nytelen volt orosz birodalmi 6rdekb6l feladni forrada-
lomelleness6g1t. 1824 janudrj6ban javaslatot tett egy nemzetkijzi konferen-
cia iisszehivds6ra Szentpdtervdrra. 1825 tavasza lett, mire a konferencia
dsszeiilhetett, de m6r nem az uralkod6k szemdlyes rdszvdtel6vel. sdndor
el6terjesztette elk6pzel6s6t arr6l, hogy h6rom kis gdr6g 6llamot kellene l6t-
rehozni vazallusk6nt. Metternich egy dllamot javasolt, m6r csak azdrt is,
hogy ellenkezz1k az orosz 6ll6sponttal. Megegyezdsre nem kertilt sor, Anglia
kiilonben sem vett r6szt a konferenci6n, m6rpedig n6lkiile nehdz lett volna
valamif6le elfogadhat6 megolddsra jutni.

S6ndor halflla ut6n ut6djdnak, I. Mikl6snak egy d6li probl6mdval kellett
szemben6znie. Az angol Kelet-indiai Tdrsasdg biztatdsdra 1826-ban Perzsia
t6mad6st indftott Azerbajdzsdnban az oroszok ellen. Eppen 13 dve, egy ko-
r6bbi orosz-perzsa h6borri utrdn a giilisztdni bdkdben Perzsia feladta Grfzifira
6s Dagesztdnra vonatkoz6 igdnyeit. Az rijabb t6mad6s ezeket a tertileteket
fenyegette. 1827-ben lvan Paszkevicset nevezt6k ki f6parancsnoknak. sike-
rtilt elfoglalnia Jerevdnt, az otosz csapatok m6r Teherdn el6tt 6lltak. 1g2g-
ban Perzsia kdnytelen volt megkdtni a turkmancsaji bdkdt. Ennek drtelm6ben
lemondott Jerev6nr6l, valamint kaukdzusi ig6nyeir6l, 20 milli6 rubel hadi-
sarcot frzetett,6s az orosz keresked6knek lehet6vd tette a kereskedelmet az
orszdgban. oroszorsz6 gnak ezzel sikeriilt rij abb gyarmatokat szereznie.

Perzsia azonban csak mell6khadszfnt6r volt. Giircigorszilg volt a fonto-
sabb, hiszen itt keriilhetett sor orosz-angol konfliktusra vagy €ppen egyiitt-
mfiktjddsre. Amikor hire jirt, hogy a gtirdg teriileten tev6kenyked6 egyipto-
mi csapatok kiirtj6k a giiriigtiket, a nap6leoni korszak hfres angol hadvez6re,
wellington Szentpdtervdrra utazott A kdt kormdnyzat jegyz6kdnyvben 6lla-
podott meg, hogy a gdrdg tertiletekbdl, legal6bbis a Moreai-fdlszigetbflI
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olyan, belsd auton6mi6val rendelkez6 tdrok vazallus6llamot kell l6trehozni,
amilyen a k6t dunai fejedelemsdg volt.

Enn6l fontosabb azonban, hogy 1826 okt6ber6ben Akkermannban orosz-
toriik megegyezdsjiitt l6tre, amelynek drtelmdben a keresked6k kdlcsijndsen
mfiktjdhettek a mdsik f6l orszdgilban, a kereskedelem szabad. A Duna-tor-
kolat f66ga orosz fennhat6s6g al6 kertilt. A ket dunai fejedelemsdgben a
fejedelmeket a hazai rendi testtilet v6lasztotta. A konvenci6 val6jdban er6s
befoly6st biztosftott Oroszorsz6gnak az Oszm6n Birodalmon beliil.

A gdriig szabadsdgharc tov6bb folytat6dott, ttirok trilsrillyal. Eur6pa-szer-
te nagy egyiitt6rz6s kfs6rte ezt ahdborut, termdszetesen a gtlrtlgiikkel rokon-
szenvezve. A nyugati korm6nyok v6giil a kdzvdlem6ny nyom6s6nak engedve
cselekv6sre szdntdk el magukat. Ebb6l term6szetesen m6r Oroszorsz6g sem
maradhatott kL 1827 okt6ber6ben az egy esitett orosz-angol-francia haj 6had
Navarindndl megsemmisitette az ott horgonyz6 egyiptomi flottdt. A nagyhatal-
mak ezzel vilidgosan 6rt6s6re adt6k az oszm6noknak, hogy a gtirdgdk oldaldn
6llnak. Ez azonban tinmagdban kev6s volt. A tovdbbi beavatkozdst a nyugati
hatalmak m6r nem v6llalt6k, tekintettel arra is, hogy Ausztria trivol maradt.
Wellington, ekkor mdr angol miniszterelntjk, a tov6bbi akci6k kezdemdnye-
z6s$t fltengedte az oroszoknak.

1828 6prilis6ban Oroszorszdg hadat i.izent az Oszmdn Birodalomnak az
orosz keresked6k zaklatdsa miatt. Ahogy ezijabban szok6s volt, a hadjrdrat
k6t szfnt6ren folyt, a Balk6non 6s a Kauk6zusban. A Balk6non lvan Die-
bitsch b6r6 tdbornok volt a f6parancsnok, gyors titemben elfoglalta Vdrna
kikttt6jdt, ezzel az utdnp6tl6st mdr a tengeren tudta megszervezni,6s hama-
rosan Drindpolyig t6rt el6re. A Kauk6zusban Paszkevics elfoglalta Karszt 6s
Erzerumot. Az Oszmi4n Birodalom k6nytelen volt b6k6t k6rni. Az 1829.
szeptember 26-6n megkotdtt drindpolyi bdke 6rtelm6ben az Oszmdn Biroda-
lom 19 milli6 holland forint hadisarcot ftzet, a Duna teljes torkolatvid6ke
6s a Fekete-tenger keleti partviddke orosz kdzbe keriil. Az orosz kereskedel-
mi haj6k szabadon j6rhatnak 6t a szorosokon. A dunai fejedelems6geket 6s
a szerb fejedelems6get orosz protektor6tus al6 vonj6k, Gdrtigorsz6g pedig
ugyancsak autondm fejedelems6gg6 v6lik.

Oroszorsz6g hallatlan el6nydkhtiz jutott ezzel a b6k6vel. Ki.iltjntisen a
gtirtig auton6mia volt kihfv6s, mely els6sorban az angoloknak sz6lt. A nyu-
gati hatalmak nem is hagyt6k annyiban a dolgot. 1830-ban egy Londonban
tartott nemzetktjzi konferenci6n kimondt6k a giirtig 6llam teljes fiiggetlen-
s6g9t, azzal, hogy nem ktizt6rsasiig lesz, mint a felkelds 6ta, hanem kirrfly-
sdg. A nagyhatalmak k6s6bb megdllapodnak abban, ki legyen a kirdly (1833-
ra meg is egyeztek a bajor kir6ly ifjabb fr6ban, Ott6ban). Oroszorsz6g teljes
hegem6ni6ja az Oszmdn Birodalomban fgy nem sikeriilt. A kdt dunai feje-
delemsdgben a b6ke nyomdn Kiszeljov t6n. Szervezeti Statfitumokat vezetett
be, amelyeknek fontos szerepiik volt a fejedelemsdgek k6s6bbi fejl6dds6ben.
Majdho gynem liberdlis intdzmlny eket is meghonosftott.

Egyel6re azonban Oroszorsz6gnak m6sfel6 akadt dolga. Ezfittal megint
nyugaton. 1830-ban kdt fonadalom is kittirt: jdliusban Franciaorszdgban,
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ahol Lajos Fiil6p, a polg6rkirdly keriilt atr6nra (Mikl6s nem is volt hajland6
egyenrangfnak elfogadni), novemberben pedig Hollandi6ban. Belgium el-
szakadt, 6s kiki6ltotta tin6ll6s6g6t. Mikl6s mdr az els6 alkalommal a legszf-
vesebben beavatkozott volna. Elvdgre ezdrthoztdkl6tre a Szent Szdvets6get.
Azonban partner mdr nem akadt a beavatkoz6sra, mdg az osztrilkok 6s a
poroszok sem. A belga forradalom pedig akkor tort ki, amikor mdr sokkal
kozelebb, Oroszorszdgot kiizvetleniil 6rint6 helyen kellett beavatkozni.

A LENGYEL FELKELES

Az esem6nyek meg6rtdsdhez vissza kell tdrniink az 1815-os b6csi kong-
resszushoz, amely kimondta a Lengyel Kir6lys6g fel6llft6s6t, perszon6lis
uni6ban Oroszorsz6ggal. Teriilete nagyj6b6l azonos volt a Vars6i Nagyher-
cegs6gdvel, hiszen sem az osztri{kok, sem a poroszok nem voltak hajland6k
lemondani saj6t lengyel teriileteikr6l. A kir6lysdg alkotmdnyos monarchia
lett, vdlasztott parlamenttel. Persze ennek a parlamentnek csak nemesek 6s
v6rosi polgdrok lehettek a tagjai, szrik cenzus alapj6n vdlasztotti{k 6ket. A fel-
s6hdz, a szendtus 64 tagJflt a kir6ly nevezte ki. Volt egy tittagri tan6cs is,
amely mintegy kormdnyk6nt a kir6lys6g bels6 iigyeit igazgatta. A kir6lys6g-
nak saj6t hadserege 6s p€nze volt. A tandcs tagjai olyan lengyelekb6l 6lltak,
akik a lengyel-orosz egyiittmriktidds hfvei voltak. A p6nziigyminiszter,
Franciszek Xavier Drucki-Lubecki herceg nagyon eredm6nyesen intdzte az
orszdg p6nztigyeit. Sdndort helytart6kdnt az occse, Konsztantyin nagyherceg
k6pviselte, akinek lengyel feles6ge volt, s j6indulatrian korm6nyozta az or-
szdgot. A parlamentet els6 lzben szemllyesen Sdndor nyitotta meg 1818-ban,
tr6nbesz6ddben m6g ana is c6lzott, hogy az itteni alkotm6nyos berendezke-
d6st esetleg ki lehetne terjeszteni Oroszorsz6gra is. Elvdgre Finnorsz6g ut6n
az autokrata orosz uralkod6 m6r egy m6sodik alkotmdnyos 6llam feje volt.

Ahogy altalflban az 6 esetflben, itt sem lehetett tudni, vajon mi az igazi
sz6nd6ka. Uralkod6sa idej6n az alkotmi4nyt nagyj6b6l betartott6k. A lengyel
nemess6g egy rdsze azonban nem volt megeldgedve a helyzettel. Az orosz
kirdlyt sem szerettlk, az 6llam teriiletdvel is baj volt, hiszen a lengyelek a
feloszt6sok el6tti lengyel 6llamban gondolkodtak, ennek nagyobb r6sze
azonban Oroszorszd ghoz tartozott.

Mfu az 1820-as 6vek elejdn alakult egy lengyel hazafias t6rsulat, amely
ezt az el6gedetlensdget, persze titokban, kifejez6sre juttatta. A hat6s6gok
n y o miira akadtak, a v ezetdket letart6ztattdk. I 822-b en S ew e ry n K r zy Zan ow s -
ki vette 6t a szervezet fu6nyitds6t, igyekezett kapcsolatokat ki6pfteni az
ugyanekkor szervezkedd k6s6bbi dekabrist6kkal. Aztdn 6t is letart6ztattik,
6s szdmfrzt9k Szib6ri6ba. 1829-ben is volt kfsdrlet tisszeeski.ivdsre. Ez m6r
Mikl6s uralkod6sa idej6n tdrt6nt. Ekkorra ahelyzet val6ban megromlott, az
orosz kormdnyzat megtette az els6l6pdseket az oroszosft6s irdny6ban.

1830-ban a francia 6s a belga forradalom megadta az utols6 ltikdst. No-
vember 29-6re virrad6ra a kaddtiskola tagjai behatoltak a helytart6 palot6-
j6ba, hogy kiv1,gezzdk Konsztantyin v6letlentil nem tart6zkodott ott, helyet-
te egy rend6r t6bornokot dltek meg. A hatalmat a megl6v6 int1zm1ny, a
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Orosz gyalogos katon6k

Kilzigazgatdsi Tan6cs vette 6t. Az eredeti c6l csak az volt, hogy az orosz
korm6nyzatot r6k6nyszerfts6k az alkotm6ny betart6si6ra. A hadsereg f6pa-
rancsnoka, J6zef Chtopicki tdbonok enn6l tov6bb nem akart menni. A vars6i
lakoss6g azonban ttibbet kfv6nt, a teljes ftiggetlens6get. A radikdlisok a ve-
zetdsen beliil 1831. janurdr elej6n mfu kiilltvdnyt adtak ki err6l, 6s a vars6i
tiimegek rdsz1rfil nagy tdmogat6st is kaptak. A radikdlisok soraiban Juliusz
Mochnacki 6s a tiirt6netir6 Joachim LeIeweI voltak a vezet6k. Chlopicki
diktatrir6t vezetett be, hogy a hatalmat a kiegyez6sre k6sz m6rs6keltek tart-
hassdk meg a keztikben. A f6v6rosban azonban az esemdnyek hamarosan
fiill6ptek ezen. Az orszilg pillanatnyilag a lengyel hadsereg kez6ben volt, de
az orosz hadsereg m6r kijzeledett a hatdrhoz. A radik6lisok v6gtl is kik6ny-
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szerftettdk, hogy a parlament kimondja Mikl6s tr6nfoszt6s6t 6s a teljes fiig-
getlensdget.

A szakft6s ezzel teljessE v6lt. A forradalm6rok a nyugati hatalmak, vagyis
Anglia 6s Franciaorsz6g segfts6g6re szdmftottak, az els6 esetben az angolok
oroszelleness6ge miatt, a m6sik esetben azdrt, mert ott 6ppen ndhdny h6nap-
ja mdr gydzbtt egy forradalom. A nyugati hatalmak intdztek n6h6ny szdpen
megfogalmazott jegyz1ket a lengyelek 6rdek6ben, m6g Ausztria is csatlako-
zott, hiszen f6l6 volt, hogy a felkelds 6tterjed Galicifira. Az orosz korm6ny-
zatot azonban ezek a l6p6sek nem hatott6k meg.

A tr6nfoszt6s utdn mdris megindultak az orosz csapatok Diebitsch veze-
t6se alatt. 114 000 f6, mik<izben a lengyel hadsereg lltszdma 79 000 volt.
A dcint6 csatiira Ostrolgka mellett keriilt sor, az oroszok gy6ztek. Diebitsch

Orosz dragonyosok
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hamarosan meghalt koler6ban, a vezdnyletet Paszkevics vette 6t. porosz se-
gits6ggel mdr vars6 ktizeldben jdrt. Augusztus 15-6n ott felkel6s t6rtki, az
oroszokkal val6 megegyez6s hfveit mint drul6katkiv€geztlk. A7 rij lengyel
f6parancsnok alilirta a fegyverleteteli egyezmdnyt, erre a parlament elmoz-
dftotta 6ll6s6b6l. szeptember 8-6n paszkevics csapatai eifoglaltiik varsdt,
ezzel a felkeldsnek vdge volt.

Mindez vars6ban 6s a csatatdren tort6nt. A vid6k, a paraszts6g mozdu-
latlan.-maradt. A jobbdgyokat ugyan mdg a vars6i Nagyhercegs6g idejdn
szemdly szerint felszabadftottdk, a fiild azonban a frildesurak tulajdondban
maradt, haszn|lata utdn az addigi szolg6ltat6sokkal tartoztak tov6bbra is.
A parlament semmit sem tett ennek a helyzetnek a m6dosft6s6ra, bi{r volt
erre irdnyul6 javaslat. A tanuls6g a forradalmfirok sz6m6ra csak azlehetett,
logl 9gI eljiivend6 fjabb felkel6sben a parasztokat is valamilyen m6don
6rdekeltekk6 kell tenni. Ezt a tanulsdgot azonban csak az a miniegy tizezer
f6 vonhatta le, aki emigr6ci6ba ment, elsdsorban Franciaorsz6gba, [ogy on-
nan sztivtigesse tov6bb a terveket.

Az orosz kormilnyzat bosszrija kegyetlen volt. Minthogy a felkel6sben
els6sorban nemesek vettek rdszt, a bosszri elleniik irdnyult.264 hal6los ft6-
letet mondtak ki, persze ez az emigrdlt forradalm6roknak sz6lt, val6j6ban
nem drintette 6ket. De a kirrflysdgban 2349 birtokot koboztak el, mintegy
155 000 hektdr terjedelemben, a kcizvetlentil oroszorszilghoz tartoz6 t tia-
ni6ban, ahol sok volt a lengyel ftildesrir, 1890 birtokot. Tobb ezer embert
szflmfrztek Szib6ri6ba. A kirdlysdgnak hadisarcot kellett fizetnie, 6s v6llalnia
kellett 10o 000 f6nyi orosz katonasag elsz6ll6sol6s6t. Az egyetemeket 6s a
tdrsas6gokat feloszlattdk. Paszkevics lett a helytart6. 183j-ben Szervezeti
statrttumot tett kdzz6. Ennek 6rtelm6ben a Lengyel Kir6lys6g oroszorsz6g
elv6laszthatatlan rlsze, az auton6mia megszrint, nincs td-bbtparlament 6i
saj6t hadsereg. Az alkotm6ny szerinti egy6ni szabadsdgjogokat az6rt fenn-
tartotti{k, s6t tov6bbra is a lengyel volt a hivatalos nyelv. Mes k6rd6s, hogy
ezt az id6k sordn egyre kev6sbd vett6k figyelembe. Mdr lg3z-ben az orisL
v6lt- hivatalos nyelvv6 m1g az iskoldkban is. 1842-ben pedig a katolikus
egyhazi vagyont elkoboztdk, igaz, pdnzbeli k6rp6tl6s ellen6ben, a kolostorok
egy rdsz1t pedig feloszlattdk. Lengyelorszdg szerves r6sze lett az orosz Bi-
rodalomnak.

A lengyelek nem nyugodtak bele a helyzetbe. 1833-ban djabb puccskf-
s6rlet ttirtdnt. Erre volt a villasz a hdrom konzervatfv hatalorn rijab-b tissze-
fog6sa. 1833-ban MilnchengriitTben, osztr6k (vagyis cseh) teriileien tal6lko-
zott s6ndor, Ferenc csdszdr 6s Frigyes vilmos porosz tr6nijrijk6s. Egyez-
m6nyt kdtiittek arr6l, hogy a jtiv6ben az egymdi orsz6gaiban kitijr6 forra-
dalmakkal szemben megsegftik egym6st. Az egyezm6ny titkos volt, de sej-
teni lehetett azigazi sz6nd6kot. Ezugyan messie volt mhr a Szent Sztivetsdg
univerzalit6s6t6l, de hdrom nagyhatalom, h6rom abszolutisztikus kormdnyl
zat 6llt mtigiitte.

_ - Kcizben keleten rijabb konfliktus t6madt. 1833-ban az egyiptomi alkir6ly,
Mehemed-Ali megtdmadta a szultdnt, mert az nem adta dt neti Szfri6t. Me-

314



gint egy alattval6 lilzaddsa, de a Szent Sziivetsdg mdr nem mfikodtitt, kii-
Irinben sem kereszt6ny uralkod6r6l volt sz6. Az egyiptomi csapatok mdr
Anat6li6ban i6lrtak, Konstantindpolyt fenyegett6k. A szultdn az orosz cs6-
szdrhoz fordult segfts6g6rt. Orosz hadihaj6k vonultak fel Konstantin6poly
el6tt. H unki ar- i s zke I e s zib e n orcsz-ttjrO,k s zerz6d6st kijtdttek a kijlcs tiniis se-
gfts6gr6l. Ez mdr iinmag6ban v6ve visszariasztotta Mehemed-Alit. A szer-
z6ddsnek azonban volt egy titkos z6rad6ka, amely szerint orosz kdr6sre a
szultdn elzdrja a szorosokat idegen hadihaj6k el6tt. Ez a szerz6d6s megint
a teljes orosz befoly6st jelentette az Oszm6n Birodalomban. A titkos z6ra-
ddkr6l a nyugati hatalmak is tudomdst szereztek. Kiildndsen Anglia volt
6rdekelt, hiszen sok iparcikket export6lt a birodalomba, ugyanakkor jelent6s
gabonasz6llftmi4nyokat kapott onnan.

Egy angol iigyntik, David Urquhart 1834-ben a Kauk6zusban tdrgyalt a
cserkeszekkel, 6s az oroszok ellen lflzitott. Tdbb politikai rdpiratban ktive-
telte Anglia Oroszorsz6ggal szembeni fell6pds6t. 1836-ban egy angol ke-
reskedelmi haj6 elkobz6sa a Fekete-tenger keleti, vagyis most m6r orosz
partja mellett ak6r h6bonit is robbanthatott volna ki, ahaj6 kikiildds6nek
ez volt a c6lja. Az angol kormdnyzat azonban ebben a pillanatban nem
kfv6nt h6bonit. Megel6gedett azzal, hogy 1840-ben egy n6gyhatalmi szer-
z6d1s biztosftotta a szult6nt a hatalmak elvi t6mogat6s6r6l az egyiptomi
alkir6ly ellen. A szerz6d6sb6l Franciaorszdgkimaradt, ti. 6ppen 6 6llt Me-
hemed-Ali mtigdtt.

Ez az egyezmlny a tdbbi hatalom szerint megint Angli6nak juttatott ttil
nagy el6nydket. Ezdrt v6giil is 1841-ben Londonban az 6t nagyhatalom,
most teh6t m6r Franciaorszflggal egyiitt, megegyezett a trirok korm6nnyal,
hogy a szorosok a hadihaj6k el6l minden esetben, nemcsak h6boni idej6n,
z6rva lesznek, az Oszm6n Birodalom fijldtt az tit nagyhatalom kollektfvan
v6llal protektor6tust. A szorosok elzdrdsa mindenk6ppen biztons6got nyrijtott
Oroszorsz6gnak. A keleti kdrd6s nem is izgatta miir annyira az orosz kor-
mdnyzatot. Mikl6s 1843-ban azt mondta az osztrflk kdvetnek, hogy csak a
dunai fejedelans6geket akarja megszerezni, Konstantindpolyt nem. Egy 6v-
vel k6s6bb, londoni l6togatdsa alkalm6b6l az$rt felvetette Tijriikorsz6g fel-
oszt6s6nak a terv6t, de a teljes elutasft6s miatt v6giil is abban maradt, hogy
az Oszmdn Birodalom fenntartdsa az eur6pai hatalmak 6rdeke.

Az 1848-as forradalmak ism6t riad6k6sziilts6gbe hozt6k az orosz kor-
mdnyzatot. Mikl6s a pdrizsi forradalom hfr6re m6r nyergeltetni akart, csak-
hogy a legjobb partnerek, Ausztria 6s Poroszorszdg maguk is 6ldozat6ul
estek a forradalomnak. Mikl6s harcos ki6ltvdnyban fenyegette meg a forra-
dalm6rokat. K6sz volt 350 000 katondt ktildeni n6met teriiletre. Ausztridnak
6 milli6 rubeles kijlcstint nyfjtott. A porosz kir6lyt azzal fenyegette, hogy
ha enged a forradalomnak, poroszellenes politik6t folytat majd.

Mikl6snak v6giil meg kellett eldgednie azzal, hogy az orosz hati4rokat
szigorfan zdrvatartja a forradalom el6tt. Csak egy gondja volt, a lengyelek,
akik 6ppen a k6t bar6ti 6llamban bekapcsol6dtak a felkel6sbe, s6t porosz
teriileten mdr az Oroszorsz6g elleni fell6p6sr6l is szd esett. Amikor pedig
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Magyarorsz6gon fegyveres harcra keriilt sor, s ebben a magyarok oldal6n
a lengyelek is r6szt vettek, m€ghozzd magas katonai posztokon, Mikl6s a
miinchengrdtzi szolidaritds nev6ben k6retleniil is cselekedett. A kdt dunai
fejedelemsdgben m6g 1848-ban kitiirt fonadalmat a tiirdktik levert6k, de a
tcirtik kegyetlenkeddsek tiriigy6n bevonul6 orosz csapatok egy id6re meg-
szfilltdk mindk6t fejedelems6get. Innen hatoltak be mi4r 1849 janudrjdban
Erd6lybe, ahol 6ppen egy lengyel tdbornok, J6zef Bem volt a magyarok
f6parancsnoka. 1849 m6jus6ban az (rj osztrdk uralkod6, Ferenc J6zsef sze-
m6lyesen ment Vars6ba L Mikl6shoz, hogy segits6get k6rjen. Mikl6s a m6r
ttibbszor bev6lt Paszkevicset kiildte 100 000 katondval. Az intervenci6 ko-
moly felh6borod6st vagy legal6bbis aggodalmat keltett Eur6p6ban. Katonai-
lag egydbklnt mdr nem volt tril nagy jelent6s6ge. Mire az orosz csapatok
Galfcia 6s Havaselve fel6l el6rt6k Magyarorszdgot, a szabads6gharc midr
menthetetlen volt, ellen6lldsra k6ptelen az osztrikokkal, h6t mdg az orosz-
osztrilk tdler6vel szemben. Gdrgeynek azonban az orosz intervenci6 megadta
azt a lehet6s6get, hogy el6tti.ik, 6s ne az osztri{k csapatok el6tt tegye le a
fegyvert Vildgosndl.

Az orosz kormdnyzat ezek utdn inkdbb Ausztria oldal6ra dllt, amtkor az
konfliktusba keveredett Poroszorszdggal. 1850-ben olmiltzben (olomouc)
az orosz diplomat6k rikdnyszeritett6k Poroszorszdgot, hogy fogadja el az
osztr6k felt6teleket a n6met 6llamok egymds ktjzti viszonyilnak rendez6s6-
ben, termdszetesen Ausztria v ezet6 szerepdnek megtartdsdval.

A krimi hdborfi l6nyegesen m6dosftotta a hely.zetet. Az orosz killpolitika
figyelme Japdn fel6 fordult. Amikor az Egyesiilt Allamok haj6hada az orszfug
megnyitdsi4ra kdnyszeritette Japdnt, s hamarosan az angolok 6s a franci6k is
kivdlts6gokhoz jutottak az itteni kereskedelemben, M orosz kormdnyzat 1853
augusztus6ban, mdg a h6boni kitcir6se el6tt, Putyatyin tengemagy vezet6s6vel
ugyancsak kiildtttt katonai er6t NagasTpkiba, hogy oroszorsz6g sz6m6ra is
hasonl6 engedm6nyeket 6rjen el. A japdnok igen udvariasak voitak, de sem-
mit sem ig6rtek, fgy Putyatyin 1854-ben dolgavdgezetlentlrthaza.

A hagyomi{nyos t6rsadalom boml6sa
AZ ELS6 VASfTVONAL

A kiilpolitikai esem6nyek, a kontinent6lis zdrlat ftvdn, a szdzad elej6n m6r
ktizvetleniil is hatottak az orosz gazdasdgi 6letre. oroszorszdgnak Anglia
volt a tali{n legfontosabb kereskedelmi partnere, a nyersanyagok kivitele
j6r6szt oda ir6nyult, onnan pedig a fontos iparcikkek, g6pek ds egy6b ipari
termdkek jdttek. A kontinentillis zdrlat ezt a folyamatot akad6ly ozta meg. Az
angolok rigy pr6bdlt6k 6thidalni a neh6zs6geket, hogy angol munkdsokat
kiildtek oroszorszdgba, s azok ott 6llftottdk el6 a sziiks6ges iparcikkeket.
A zavar azonban csak 6tmeneti volt. Kivitel 6s behozatal fontos volt ugyan,
de az orosz gazdasdg eg6sz6t m6g nem hatotta 6t.

Oroszorszdg tov6bbra is nagy mezdgazdasdgi orszdg volt. Egy rij jelens6g
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azonban ezen a t6ren is megfigyelhet6: kialakult bizonyos specializdl6d6s
egyes kdrzetek kdziitt. A d6li 6s ddlnyugati teri.iletek els6sorban a gabona-
termesztdsre rendezkedtek be. Ez a ktilkereskedelem szempontj6b6l is fontos
lett. N6h6ny lvtized alatt a gabona r6szesed6se az ijsszkivitelben 20c/o-r6l
357o-ra emelkedett. Az 1szaknyugati korm6nyz6s6gok egyre ink6bb az iparr
n6v6nyek termeszt6s6re szakosodtak, a kender 6s a len mfu ftg6tajelent6s
term6ny volt, ebb6l is jutott kivitelre. A rossz term6ftildf kdzponti korm6ny-
z6s6gokban viszont a mez6gazdasdg kezdett h6tt6rbe szorulni, itt a paraszti
hdniipar vette i4t a hely6t. A falusi hdziiparban fa6rukat, b6rk€szftm6nyeket,
szappant, gyertydt, kfitranyt, dr6tot, k6seket, mezdgazdasdgi szerszdmokat
allitottak el6.

Az iparban egyre inkdbb t6rt h6dftott a nagytizemi termelds. Ebben a
textilipar 6llt az els6 helyen. 1825-ben 484 iizemben 47 000 munk6s dolgo-
zott, 1850-ben 536 iizemben 110 000. Nyilvidnval6, hogy ez megndvelte a
gyapot ir6nti keresletet, A szdnad elejdn Perzsi6b6l m6g csak 356 tonna
gyapotot hoztak be, a szdzad derekdra ez fitlagban 6vi 34 300 tonn6ra n<i-
vekedett. A semleges ,,iizem" sz6t villasztottuk, ugyanis az iizemeknek egy
rdsze m1g mindig manufaktrira volt, mdg a rfgifajta posszesszion6lis is.
Ezekben a manufaktrir6kban a jobb6gyok rosszul dolgoztak, ez6rt 6sztdnz6-
siikre ktikin b6rt is fizettek az obrok megfizet6s6hez jfu6n tril. A szdzad
derekdn mdr szflmit6sokat v6geztek arr6l, mennyibe keriil a jobbdgyi 6s
mennyibe a szabad bdrmunka. A sz6mft6sok egy6nelmfien a b6rmunka el6-
ny6t igazolt6k, vagyis az ijnkiilts6g ebben az esetben kevesebb volt.

Egdsz6ben v6ve 1844-ben m6r 130 gydrat tartottak nyilv6n, m6g vegyi
gy6r is akadt k6zttik, a termelds 6rt6ke 6vi 8 milli6 rubelre tehet6. A mun-
k6sok fele m6g itt is jobb6gy, de mdr 50 000 f6nyi volt a b6rmunk6sok
szdma, csalddtagokkal egytitt el6g kev6s egy ekkor m6r t<ibb mint 30 milli6s
orszdgban. A g6pi felszerelts6g is ntivekedett. 1843-ban 43 gyapotfon6 g6p
mfik<idott, 350 000 ors6val. Nyilvdn nem nagy szdm ez Anglidval 6sszeha-
sonlftva, ahol ugyanekkor 11 milli6 az ors6k sz6ma. Bizonyos tertileteken
az ardny az6rt jobb volt. A szdaad legelejdn M orosz vaskoh6szat (ez 6rdem-
ben az Ur6lt jelentette) majdnem annyi vasat termelt, mint Anglia, 6s Eur6pa
vastermel6s€nek l2%o-6t adta. Az Ur6l persze m6r nem a legfontosabb ipar-
vid6k volt. A nagyiparral 6rdemben a kdt f6v6rosban 6s Kijevben talillkoz-
hatunk.

A kezd6d6 munkamegoszt6s a bels6 kereskedelmet is eldmozdftotta, b6r
a forgalom formdi m6g nagyon is hagyomdnyosak voltak. A kdt f6v6rosban
persze mdr eur6pai jellegri, ttibbnyire szakosftott boltok sorakoztak. Csak-
hogy a nagy volumenfi 6rucsere-forgalom m6g mindig az orszdgos v6s6ro-
kon bonyol6dott le, ktiztiliik a Nyizsnyij Novgorod-i kezdett kiemelkedni.
Az utak gyenge min6s6ge, az rd6jdr6s neh6zs6gei miatt a szilllitds ktilts6ges
6s hosszadalmas volt. Ez€rtlett volna megoldds a sz6nad nagy vivm6nya, a
vasrit. Sajdtos m6don az egyflbkdnt modernnek tekinthet6 p6nziigyminiszter,
a hesseni szdrmazdsf, Kankrin gr6f (eredeti neve Krebs) hevesen ellenezte.
igy az els6 vasritvonal minden gazdas6gi megfontol6st6l fiiggetleni.il Szent-
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Bolt (Fedotov szlpiarajza)

p6terv6r 6s carszkoje szelo kiiztitt 6piilt meg 1837-ben. K6t 6vre rdkezdtlk
6piteni a Vars6 6s B6cs kdzti vasritvonalat, amely megint nem gazdasdgi,
hanem strat6giai 6rdekeket szolg6lt. Az 1842-51 k6zt meg6pitett vasrit
Szentpdtervi4r 6s Moszkva kozott els6sorban ugyancsak akormdnyzat sztik-
sdgleteit el6gitette ki, bdr ennek mdr gazdasdgihatdsa is volt. orsz6gos piac
term6szetesen m6g nem alakult ki. A gabonadr, a legfontosabb mutat6 a
helyi viszonyokt6l 6s a konjunktrirdt6l fiigg6en ak6r az titsztjrdse vagy tiz-
szerese lehetett a mdsutt 6rv6nyes 6rnak.

A kiilkereskedelem, mint a kontinentdlis zdrlat kapcsdn m6r l6thattuk,
nem volt jelentdktelen. Kordbban a Balti-tenger volt a f6 szintere, csak 6p-
pen korszakunkban nyomult el6re a fekete-tengeri kereskedelem. A kivitel
6rt6ke az I825-30-as f6l 6vtizedben 86 milli6 rubel, amely az 1856-60-as
f€l €vtizedre m6r el6rte a 226 milli6t, ugyanezekben az id6pontokban a
behozatal 80 milli6r6l 206 milli6ra n6tt. A ki.ilkereskedelem teh t 6ltal6ban
aktfv volt. Ez tinmagi4ban v6ve el6segfthette volna a gazdasilgi fejl6d6st. Ezt
azonban sok6ig akadillyozta aplnzforgalom szdmos neh6zs6ge, fgy els6sor-
ban az, hogy a II. Katalin 6ta forgalomban l6v6 papirpdnz egyre ink6bb
eldrt6ktelenedett, az 1830-as 6vekben mi{r csak a ndv6rt6k negyed6t tette ki.
Kankrin 1843-ban valutareformot vezetett be. A rdgi papirp6nzt bevonta,
helydbe rdllami kiitvdnyeket adott, a rubelt pedig eztistalapra helyezte, mint
akkortdjt a legtiibb i{llamban, 6s rij 6rm6ket veretett. De a papfrp€nzt 6 is
k6nytelen volt ism6t bevezetni, s a kett6 kijzti 6n6s id6vel megint bonyo-
dalmakat okozott, kiiltindsen a sz1aad derekiin, amikor a h6boni miatt me-
gint ntivelni kellett apapirplnz mennyis6g6t. 1810-ben magas v6mot r6ttak
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A P6terv6r 6s Moszkva k6zrjtt ktizlekedd postakocsi dllomiisa

ki a luxuscikkekre, ez a francia behozatal ellen ir6nyult, bizonyos 6rtelem-
ben v6laszul a kontinentfilis zdrlatta. 1819-ben viszont rij v6mrendszert ve-
zettek be, semmif6le behozatali tilalmat nem alkalmaztak. Ez ellen a gydro-
sok 6s az iparcikkekkel foglalkoz6 ftildesurak egyar6nt tiltakoztak, ez€ft
I822-ben a tilalmakat visszaifllftottdk.

A gazdasilgi fejl6d6s mutat6ja a v6rosi lakoss6g ardnydnak a nijvekeddse.
Egdszdben ez nem volt ldtv6nyos. A vdrosi lakoss6g 1833-ban nem egdszen
2 milli6t tett ki. 181l-ben az dsszlakossdg 7Vo-a volt vdroslak6, 1850-ben
9%o-a. A h6zaknak csak'Ll,\Vo-a k6sziilt k6b6l (1838). A vdrosi lakoss6g
eset6ben azt is sz6Lmft6sba kell venni, hogy jelent6s r6sziik nem sz6mftott
igazi v6roslak6nak, hiszen sok v6ros egyszerfen csak kdzigazgat6si kdzpont
volt. De akadt ldtv6nyos fejl6d6s is, 6s val6ban az urbaniz4l6d6s nyomdn.
Odessz6nak 1809-ben, teh6t mdsf6l dvtizeddel megalapft6sa ut6n 9000 lako-
sa volt, 1600 hazban. N6gy 6v mrilva 2600 hdzban 35 000 a lakosok szdma,
ez 1852-rc mdr el6rte a 100 000 f6t. A k6t f6v6ros ilyen ardnyl fejl6ddst
nem tudott felmutatni, de abszohit szdmokban messze az els6 helyen 6llt.
1864-ben Szentp6tervdr 586 000 lakost szdml6lt, Moszkva pedig, amelyik
kordbban nagyobb volt Szentp€tervdrnfll,378 000 f6t. Az 6ltal6nos szintet
az6rt az mutatja, hogy 1838-ban 492 v6ros lakossrig6nak a szdma ezet 6s
tizezer kiizt mozgott, de 13 vdros eset6ben a lakossdglfltszdma az 500 f6t
sem €rte el. 1854-ben a vdrosi kereskeddi rendhez taftoz6k szdma 180 000
volt, az ittttdik vdrosi rendbe tartoz6kd 1 685 000.
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NEMEST MARSALLoK Es RezNocsrNyEcEK
A nemess6g lfltszdrna 1858-ban, az utols6 rcvizi6 idej6n 604 000 volt, a
csalddtagokat is bele6rtve. Vagyis a lakoss6gnak mintegy egy szdzalfka. Ez
volt persze a szok6sos ardny a nyugat-eur6pai orszdgokban is. A nemess6g
tagol6d6sa hercegekre, gr6fokra 6s b6r6kra, cfm ndlkiili arisztokrat6kra 6s a
mi drtelmiinkben vett ktlznemesekre vflltozatlan maradt a 18. szdzadhozk6-
pest. Vagyoni ktiliinbs6gek kdzttik mdr akkor is mutatkoztak, de ez mostanra
hangsrilyosabb6 vdlt. 1836-ban 1453 fiildesrirnak 6tlagban 2447 jobbdgyi
,,lelke", vagyis feln6tt f6rfi csalddatyja volt. 2273 nemesnek 6tlagban 687
lelke, 16 740 nemesnek 217 lelke 6s 42 978 nemesnek, vagyis a nagy tiibb-
s6gnek minddssze 8 lelke volt. Ezek persze 6tlagsz6mok, amelyeken beltil
is nagyok a kiiliinbs6gek, akadt, aki mintegy 10 000 jobbdggyalrendelkezett.
A legals6 kateg6ria, az eglsz nemess6g 84%o-a nyilv6n mdr csak szeg6nye-
sen 6lhetett meg n6hdny jobbdgy munk6jdb6l. Ezeknek mdr ttibbnyire vala-
milyen 6llami dllds ut6n is kellett n6zniiik. Es ez a 847o messz-e volt az
eur6pai mfvelts6gt6l, nem csek6ly r6sze m€g frdstudatlan is. A rendszer
igazi tdmaszdt az els6 h6rom kateg6ri6ba tartoz6k adtdk. Egydbkdnt a len-
gyel felosztdsok ut6n a Lengyelorszdgt6l szerzett teriileteken az ottani hely-
zetnek megfelel6en nagy volt a szegdny nemesek szdma. A kormdnyzat ele-
ve igyekezett a szegdnyek egy r6sz€t kiszorftani a nemesi rendb6l. A lengyel
teriileteken ann6l inkdbb, hiszen ezek lengyelek voltak mdg azokon a terti-
leteken is, ahol a jobbdgyok ukr6nok. 1845-50 ktizdtt itt minden nemesnek
k6rv6nyeznie kellett nemessdge elismer6s6t. Az adott id6szakon beliil 581
f6 megkapta ezt, 22 000 f6t tovdbbi heraldikai vizsgdlatokra utasftottak,
vagyis halogattdk az elismer6st, 81 000 fdt pedig eleve elutasftottak. Ugyan-
csak 1845-ben a szolgdlatitjdn megszerezhet6 iirtikletes nemess6get is igye-
keztek korl6tozni, katonai szolgillat eset6n csak az 6rnagyi fokozatt6l felfeld
lehetett ezt el6rni. Ez az intdzked6s a gyarmati teriiletekre is vonatkozott.
Gruziflban, ahol ugyancsak sok volt a nemes, hivatalos listdba vett6k 6ket,
ezzel teremtett6k meg a kihagy6s lehet6s6g6t. Ugyanakkor a m6sik oldalon
a vagyonos nemess6g helyzetdt igyekezett a kormdnyzat meger6sfteni. 1845-
ben rendelet jelent meg arr6l, hogy a 400-4000 ldlekkel rendelkez6 nagy-
birtokokb6l Habsburg mint6ra majordtusokat lehet l6trehozni. Ezek a majo-
r6tusok elidegenfthetetlenek lettek.

A nemesek kiv6lts6gai kdzd tartozott, hogy bizonyos <inkormdnyzattal
rendelkeztek a korm6nyz6sdgokon 6s kertileteken beliil, saj6t testiileteket
hozhattak l6tre. A korm6nyz6s6gi 6s keriileti elcilj6r6kat, a marsallokat a
nemesek maguk vdlasztottdk, szavazatijoguk vagyonuk aftnydban 6llt, vagyis
a gazdagabbak ttibb szavazattal is rendelkezhettek. A nemesi testtiletek arra
is jogot kaptak, hogy k6rv6nyekkel fordulhassanak az uralkod6hoz. Ha ktil-
ddttsdget kfv6ntak meneszteni a cs6sz6rhoz valamilyen kdr6siik iigydben,
legfgljebb h6rman jelenhettek meg el6tte.

Eppen a fels6 r6tegek kiiziil keriiltek ki azok - ttibbnyire katonatisztek
-, akik az el6z6 szdzad szolgdl6 €toszdt most m6r valamilyen formdban
csakugyan a n6p javdra akart6k kamatoztatni. Ezek a tisztek sok esetben
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v6gigharcoltdk a nap6leoni hdbordkat, eljutottak Nyugat-Eur6p6ba, megis-
merkedtek az ottan\ helyzettel, 6ssze tudt6k hasonlitani azt a hazaival, s
ebb6l csak egy kiivetkezhetett: valamit tenni kell a parasztok 6rdek6ben,
magyao:dn, fel kell szabadftani a jobb6gyokat. Nemegyszer olvashat6 egyes
visszaeml6kez6sekben, hogy az a teljes alilzat 6s kiszolg6l6s, amelyet ahdzi
szolgfllatra berendelt jobbdgyok az uras6gi gyermekek irdnt tanrisitottak, fdl-
renevelte 6ket, mindegyik egy kis autokrata volt a csel6ds6g felett, amely
engedelmesen trirte szesz6lyeit. Volt, aki ett6lm6g feln6ttkor6ban sem tudott
megszabadulni, volt, aki megut6lta ezt.

A vdrosi polg6rs6g soraiban nem akadtak ilyen 6rz6keny lelkek. A keres-
ked6k m6g ekkor is a Domosztroj el1itdsai szerint pergettdk le dletiiket, b6r
a nagyobb vdrosokban m6r eur6pai dlttizetben jdrtak. Az eur6pai erkdlcsii-
ket legttibben nem vettdk 6t, csak a p6nzcsindlds szeretetdt. A kisebb vid6ki
v6rosokban maguk is tigy dlttjzktidtek, mint a parasztok, szellemi horizont-
juk sem volt sokkal magasabb. A m6sik polgdri rdteget a posszesszion6lis
manufaktrir6k tulajdonosai alkott6k, akik rdszt vettek ugyan a f6lig nagyipari
tevdkenysdgben, de az els6 t6k6sek nem bel6ltik vdlnak majd. A vi4rosi kdz-
mfivesek m6g alacsonyabb szinten 6ltek. A nagypolgdrsdg sem innen keriilt
ki. A francia kovet jelent6se szerint a nagykeresked6k fele angol, a mdsik
fel6t francia, orosz meg a birodalom egy6b nemzetisdgei alkotj6k, sok kiiz-
tiik az orm6ny.

V6geredmdnyben rigy tfinik teh6t, hogy a fels6bb 6s kiiz6poszt6lyok szer-
kezete nem sokat vdltozott a 18. szdzad m6sodik fellhez k6pest. Viszont
ebben a f6l szazadban alakul ki 6s v6lik fontoss6 a ktiz6poszt6lynak egy fj
eleme: a raznocsinyecek. Mint nevi.ik mutatja, a legktil6nb6z6bb rendek,
csoportok, osztdlyok tagtrai tartoznak ktizdjtik. Sok volt kijzttik pravoszl6v
pap fia, a v6rosi r6tegekb6l is sokan kertiltek ki, s6t m6g felszabaditott
jobbdgyok is akadtak ktjzti.ik. Voltak6ppen azt lehetne mondani, hogy 6k
tettdk ki a nem nemesi sz6rmazdsi drtelmisdget. A szdzad derek6n m6r in-
telligenci6nak nevezt6k 6ket a kort6rsak is. Az 6rtelmisdgi foglalkozdsok
persze m6r kor6bban ismertek voltak, iigyvdd, orvos, m6g mdrnok is akadt,
hiszen az elsd kettd az egyre szaporod6 egyetemeken kaphatott kdpz€st. Az
orvosok 6s a mdrnoktik kozott nem ritka a ki.ilftildi szdrmazds$ sem. A hu-
m6n 6rtelmis6g szintdn a raznocsinyecek ktjziil keriilt ki. Akadtak olyanok,
akik p6ld6ul az irodalm6r foglalkozdsb6l m6r meg tudtak 6lni mint fr6k,
lapszerkeszt6k. Ha a rendszert ellggd buzg6n szolg6lti4k, m6g vagyonra is
szert tehettek. Ilyen volt Nyikolaj Grecs vagy a lengyelb6l orossz6 asszimi-
l6l6dott Faggyej Bulgarin. Mindketten fr6k voltak, ha messze nem is az
6lvonalb6l, de a maguk kordban ndpszerfiek 6s olvasottak, Persze 6ppen ezen
a p{lydn sokan igen nehezen 6ltek meg, hiszen az olvasdktjziinsdg m6g min-
dig a nemesekb6l 6llt, azok pedig kevesen voltak. Ez a szegdny 6rtelmis6g
- a nemesek mellett - az a r6teg, amelyb6l a fonadalm6rok kikeriiltek, akik
egy csap6sra 6s mindent meg akartak vflltoztatni, nem volt tiirelmiik 6s 6r-
zdktik a reformok fu6nl Ez a magatartds majd csak a szinad m6sodik fel6-
ben, a nagy reformok ut6n vdlik szembetfin6vl, de a kezdetei ide vezetnek.
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A FALU MrLLr6r Es uu.r.rouoser
Mindezek egyiittv6ve is csak egdszen kis rdszdt tettdk ki az orosz t6rsada-
lomnak, amely zdm6ben jobbdgyokbll6llt. 1850-ben a kozel 50 milli6 la-
kosb6l mintegy 20 milli6 volt az rin. 6llami vagy az uralkod6csaldd tulajdo-
n6ban l6v6 jobb6gy 6s 25 milli6 a mag6nfdldesriri paraszt. Ez ut6bbiak hely-
zete l6nyeg6ben nem sokat vdltozott az el6zd szilzadihoz kdpest, de az€rt
voltak rij jelensdgek is.

Ezek kiiziil az a legszembetfn6bb, hogy a jobbdgyi szolgdltat6sok bizo-
nyos 6rtelemben m6r erdsen differenci6l6dtak. A fekete ftildes korm6nyz6-
sdgokban a robot maradt tov6bbra is a f6 forma, a termdszetbeni szolg6lta-
t6sok szinte jelent6ktelenekk6 v6ltak. Persze a robottal tartoz6k is fizettek
p6nzbeli szolg6ltatdst, obrokot. A fiildesurak sok esetben mindkdt szolgdlta-
tds m6rt6k6t emelt6k, de vigydztak arra, nehogy az egyik vagy a mdsik
drasztikus emeldse paraszti ellendll6shoz vezessen. A kormdnyzat egy6bk6nt
ebbe tov6bbra sem sz6lt bele, kivdve a volt lengyel teriileteket, itt ugyanis
pontos szabdlyozds volt 6rv6nyben, hiszen lengyel fiildesurakr6l volt sz6.

Apflnzjdrad6k mennyis1g€t a kormdnyzat nem szab6lyozta. Az obrok a
szdzad elej6n 6tlagosan mintegy 5 rubel volt (termdszetesen ezi.istrubelben,
nem papfrpdnzben), a szdnad derek6ra ez iltlagosan 25 rubelre emelkedett.
Ez al6l azonban tekint6lyes kiv6telek is mutatkoztak. A kdzponti korm6ny-
z6s6gokban, ahol a rossz min6s6gfi fdldek miatt a ftildmfivel6s nem volt
kifizet6d6, a jobbdgyok hdziipanal foglalkoztak. Fafaragv6nyokat, szeF
sz6mokat, sok minden egyebet 6llftottak el6, amib6l olykor igen magas jd-
vedelmekhez jutottak. Ezt a fiildesrir tudom6sul vette, 6s fgy 500 vagy ak6r
1500 rubelre is rrighatott az obrok. Az obrokos jobbdgyok kd,ziil nem keve-
sen dolgoztak posszessziondlis manufaktririikban, a zdm azonban m6gis a
hdziipart mfivelte.

Mindjdrt a szdzad elejdn, 1803-ban megsziiletett egy rendelet, amelyet a
kormi4nyzat akkor a jobb6gyfelszabadit6s els6 l6pcs6j6nek sz6nt. Az ukdz
6rtelm6ben a jobb6gyok megegyezhettek fiildesurukkal, hogy bizonyos
iisszeg fej6ben felszabadftja 6ket a jobb6gysorb6l. Ez el6sztir is kock6zatos
volt, mert el6fordult, hogy a ftjldesrir elvette a p6nzt, de m6gsem szabadf-
totta fel a jobb6gy6t. Az esetek trilnyom6 tdbbs6g6ben azonban nem ez tijr-
t€nt. Az 1858-as, utols6, 10. revfzi6 idej6re 151 000 jobbdgy szabadult fel
ilyen m6don, vagyis a jobb6gys6gnak csupdn egy ttireddke. A felszabadft6si
Osszeg ttibbnyire n6h6ny ezer rubelt tett ki. Szawa Morozov jobb6gy 1820-
ban 17 000 rubelt fizetett megvdlt6skdnt, kds6bb majd bel6le lesz az egyik
els6 igazi orosz nagytdk6s. A hdziipar ezekben a korm6nyz6s6gokban m6r
kezdte kiszoritani a fdldmfiveldst. Hires volt pl. Ivanovo,9000 lakossal, akik
kdzt milliomosok is akadtak, a falut m6gis m6shonnan kellett 6lelmi-
szerekkel ell6tni. Ez a lakossdgszdm kiildnlegess6gnek sz6mftott a sok apr6
falu ktiziitt, amelyek fel6nek a ldlekszdma 5G-500 kiizt mozgott,227o-6ban
minddssze legfeljebb 6t hflztartfis volt. Egy 1848-as rendelet 6rtelm6ben a
jobbdgyok saj6t neviikre is szerezhettek fdldet, amennyiben a ftjldesrir ezt
engedte. S6t posszesszion6lis manufaktrirdkban saj6t jobb6gyaik is lehettek.
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K6nyszermunkdsok (ceruzarajz I 8 1 5-b6l)

A feud6lis rend lazul6s6t mutatja, hogy 1861-ben a gy6rakban 6s manufak-
trirdkban dolgoz6 522 500 munk6snak mfu 87%o-a szabad, 7,75Vo dolgozott
nemesi manufaktrir 6b an, 5,25 Vo pos szes sziondlisban.

Egy porosz junker, August von Haxthausen bdr6 1847-ben adta ki az
orosz obscsin6r6l vagy mirrdl sz6l6 munkdjdt. Eur6pa gyakorlatilag ebb6l
szerzett tudom6st a m6g mindig 616 fitldkitziissdgi rendszerr6l, amelyben a
falu fiildje a falu kdzds birtokdban volt, persze egydni telkekben mfivelt6k,
de a szdnt6fcildet periodikusan rijraosztott6k az egyes h6ztart6sok kOzt, hogy
mindenkinek jusson meg6lhet6s. 1847-ben mdg Oroszorszdgban sem tudott
mindenki err6l, de kds6bb majd nagy elmdletek 6piilnek 16.

M6r csak az6rt sem volt dltaldnosan ismert, mert az obscsina drdemben
csak a fekete ftildes teriileteken 6s a ktizponti korm6nyz6s6gokban lltezett,
6s csak itt voltak val6j6ban jobbdgyok. Az egyik beliigyminiszteri jelent6s
elmondta, hogy Oroszorszdgban csak az oroszok jobb6gyok. A Lengyel Ki-
r6lys6gban m6g 1808-ban szem6ly szerint felszabaditott6k 6ket, az ukrdn
tertileteken a lengyel ftildesurakra val6 tekintettel kdnnyebb volt a helyze-
tiik, a gyarmati teriileteken viszont mdg a jobb6gyrendszer archaikusabb
formi4ja 6lt. Szibdri6ban ismeretlen volt a jobb6gys6g.

Ki.il6n kell sz6lni az illlamijobbdgyokr6l 6s a cs6sz6ri csaldd tulajdond-
ban l6v6 jobbdgyokr6l, akiknek ahelyzete eleve kedvez6bb volt. Az 6llami
jobb6gys6g az el6zd szdzadok kiiltinf6le saj6tos jog6ll6sri parasztjaib6l ala-
kult ki fokozatosan 6ppen a 19. szdzad elej6re. Voltak kdztiik rin. egytelke-
sek, voltakdppen szabad parasztok, akik saj6t telktikdn gazddlkodtak, innen
is a neviik. Ok nem tartoztak f<ildesrir al6, csak az 6llamnak ad6ztak. Ha-
sonl6 helyzetben voltak a nem orosz teriiletek, az 6szaki kormdnyz6sdgok
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parasztjai, ahol ugyancsak nem 6lt ftildesrir, mert azok gyengdn term6 vid6-
kek voltak. E paraszti r6tegeket fogtdk egybe az fillami parasztok rendj6ben.
A reformer nemess6g egyik k6pvisel6je, Pavel Kiszeljov 183741 ktizdtt
ezeken a teriileteken nagyszab6sf rendez6st hajtott v6gre. Ezt is arra sz6ntik,
hogy a mag6nfiildesriri jobb6gyok felszabadftdsihoz szolg6ljon mintiiul. A re-
form 6rtelm6ben az dllami jobbdgyok csak p6nzszolg6ltat6ssal tartoztak, am6-
sik k6t szolgifltati4si forma ismeretlen volt n6luk. A penzszolg6ltatds m6rt6k6t
is alacsonyabban szabti4k meg szi{mukra. Ezenkfviil pedig csak az illlami fej-
ad6val tartoztak, amelyet egy6bk6nt a magdnfoldesriri parasztoknak is fizet-
niiik kellett. Kiszeljov iskol6kr6l meg eg6szs6giigyi ell6t6sr6l is gondosko-
dott. Az dllami parasztok teh6t szabadon gazddlkodtak, a maguk bel6t6sa
szerint, szinte m6r szabadoknak lehetett 6ket tekinteni. A paraszti rendbe
persze 6k is beletaftoztak. Es a jobb6gysdgnak majdnem a fel6t 6k tett6k ki.

A m6g alig kialakult eg6szs6giigyih6l6zat nem tudta megv6deni a lakos-
s6got a kiiltinbtiz6 j6rvdnyokt6l. Az 1831-es kolerajdrv6nynak 100 000 6l-
dozata volt, 1847-ben 116 000, a ktivetkez6 6vben 668 000 ember halt bele.
A kolera senkit sem kfm6lt, 1831-ben ahadvezlr Diebitsch 6s a helytartd,
Konsztantyin nagyherceg egyadnt az flldozatok kijzdtt volt.

Az als6bb oszt6lyok kozij,l az eddigiekben voltak6ppen csak a nagy tdbb-
s6gr6l, a parasztokr6l esett sz6.Ha felszabadftottdk 6ket, valamelyik vi4rosi
rendbe, 6ltal6ban az ijtiidikbe, a mescsanyinokdba kellett dtiratkozniuk, hi-
szen II. Katalin 6ta mindenki valamelvik rendbe tartozott.

Botbtintet6s (k6nyomat 1819-b6l)
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Erdekes 6tmeneti kateg6ri6t alkottak a gydrakban dolgoz6 b6rmunk6sok.
A szazad derek6n sz6muk eldrte a 50 000-et. Neh6z ktiriilmdnyek kiizdtt
vdgeztlk munk6jukat, ahogy ez a kapitalizmus korai szakasz6ban mindeniitt,
m6g Angli6ban is jellemz1 volt. Sokan kiiztiliik ennek ellen6re is a paraszti
rendbe tartoztak. Voltakdppen csak dtmeneti id6re drkeztek a v6rosba, a
gydrba, m6g tagjai voltak a obscsin6nak, fizett6k annak terheit. Id6nk6nt, a
szfiken megszabott nydri mez6gazdasdgi id6nyre m1g hazamentek a faluba.
Mindez arra vezetett, hogy a bdrmunkdsok m6g mindig parasztoknak tartot-
t6k magukat, igy valamifdle proletdr tjntudatnak a kialakulds6r6l nem be-
sz6lhetiink. Saj6t elkdpzel6seikt6l ftiggetleniil azonban objektfve m6gis egy
rij rend letdtem6nyesei voltak.

Ha az elmondottakhoz hozzdvessziik, hogy a f6v6rosokt6l t6volabb es6
viddkeken, p6ld6ul a Volga ment6n vagy a d6li kiktit6vdrosokban h6ny 6s
h6ny szdktitt jobb6gy 6lt napsz6moskdnt, haj6vontat6k6nt, 6rusk6nt, akkor
nyilv6nval6, hogy mintegy alulr6l, a r6gi feud6lis rend mi{r bomladoz6ban
volt. Ez mdr az rij foglalkozdsok kialakul6s6val is megmutatkozott, amelyek
nehezen f6rtek a Katalin megszabta keretekbe. Mint k6s6bb l6tni fogjuk, a
korm{nyzat is tiszt6ban volt valamelyest a r6gi rend hibdival, anakronizmu-
sdval. De majd csak a krfmi hdboni katasztr6filja adja meg a ddnt6 l6k6st a
v{ltoztatdshoz. Addig csak az a sok eset figyelmeztetett erre, amikor a vdg-
s6kig elkeseredett jobbdgyok meggyilkolt6k kegyetlenked6 fiildesurukat. Az
atrocit6sokat a hatalom igyekezett megtorolni, tiibbnyire azonban sikertele-
ntil. Oroszorszflg tdgas volt, a szdk<itt parasztot aligha lehetett utol6rni, ha
el6g messzire jutott.

Voltak az ellenflllilsnak enn6l komolyabb formdi is. Csak Mikl6s uralko-
d6sa idejdn 547 parasztfelkel6s zajlott le. Nem pugacsovi mdretfiek voltak
ezek, csak helyi jellegfek, m6g katonas6got sem kellett minden esetben ki-
vezdnyelni, el6g volt a csenddrsdg. Nagy tfiz nem lett, az 6rintett ftildesura-
kon 6s a csend6rhat6s6gokon kfviil nem sokan tudtak ezekrfll az esemdnyek-
16l. A kormdnyzatot mdgis a kezdetektdl nyugtalanitotta. Ez6rt tali4lkozunk
a politikai fejlem6nyek sor6n reformokkal 6s megtorldssal, elnyom6ssal
egyardnt.

Reformok 6s elnyom6s
SANDOR ,,REFORMKORE''

Eldsztir a reformb6l vagy legal6bbis az ilyen elkdpzeldsekb6l volt tdbb, az-
ut6n az elnyom6s ndvekedett, de hiba volna azt 6llftani, hogy I. S6ndor
uralkod6s6nak elejdn reformokr6l volt sz6, 1815 utdn pedig m6r csak meg-
torldsr6l, vagy hogy I. Mikl6s harmincdvi uralkoddsa az elnyomdsban meriilt
volna ki. Mindkett6b6l akadt, de vdgeredmdnyben az is k6ts6gtelen, hogy
az elnyom6 intdzked6sek egyre ink6bb feliilkerekedtek a reformokon vagy
reformelk6pzeldseken. A kettd viltozdsa, pontosabban, egym6s mellett 6l6se
teszi ki a 19. szilzad els6 feldnek politikai ttirt6net6t.
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S6ndor mindjrdrt tr6nra l6p6se m6snapjdn ki6ltvdnyban jelentette be, hogy
atyja szdlhfid6sben halt meg, 6 pedig mindenk6ppen vissza akar t6rni Katalin
uralkoddsdnak alapelveihez. Ahogy a rendszerv6ltoz6sokndl megszokott,
most mindenki, aki Pdlt6l valamilyen s6relmet szenvedett, el6gtdtelt kapott,
a szilmfrzdtteket visszahfvt6k. Akik Katalin alatt valamilyen f6tiszts6get vi-
seltek, s azt elvesztettdk P6l alatt, most nagy drtimmel ldthatt6k a r6gi sz6p
katalini id6k visszat6rtdt.

Nagyon hamar kidertilt azonban, hogy a teljes visszatdr6s m6r nem le-
hets6ges, az id6k az6ta megvflltoztak, nemcsak Oroszorsz6gon kfviil, hanem
mfg azon beliil is. P6l rendeleteit rijabb rendeletek sor6val vissza lehetett
vonni, ez meg is tdrt6nt (ism6t szabad volt pl. kiilftildre utazni 6s onnan
kdnyveket behozni), de a kiizigazgatdsban zfrrzavar uralkodott. Ezen pedig
feltilr6l kellett segfteni, mert alulr6l, akdr a nemess6g oldal6r6l sem lehetett
kezdem6nyez€st vdml Az autokrdcia ezt soha nem igdnyelte.

S6ndornak volt egy svdjci nevel6je, a tdbbi mellett, Cdsar de Laharpe,
aki a felvil6gosod6s fr6it is olvastatta vele. Hfrek keltek a csilszdr liber6lis
gondolkod6s6r6l 6s elk6pzel6seir6l. Val6jdban tal6n egyik bar6tja, a lengyel
Adam Czartoryski jellemezte ezt a legpontosabban (igaz, mdr az 1830 ut6ni
emigrdci6ban): mindenkinek szfvesen ad szabads6got, ha al6rendeli mag6t
az 6 akarctdnak.

Az biztos, hogy S6ndor uralkod6sa els6 ndh6ny 6v6ben egy inform6lis
bardti ktirt alakftott ki maga kttriil. Czartoryski mellett Pavel Sztroganov
gr6f, Viktor Kocsubej gr6f 6s Nyikolaj Novoszilcev volt ennek a ktirnek a
tagSa. Az igazsdgiigyminiszter, egy6bk6nt jelentds kdlt6, Nyikolaj Gyerzsa-
vin jakobinus band6nak nevezte 6ket. 1801. jrinius v€gdt6l 1802 m6jus6ig
hetenk6nt tisszeiiltek reformtervek t6rgyal6sdra. M6g 1803 v6gdn is k6t h6tre
felrijitott6k t6rgyal6saikat, aztdn az egdsz abbamaradt. N6h6ny int6zkedds -
legal6bb r6szben - ezeknek az dsszejdveteleknek volt ktisztinhet6.

Igy mindj6ft az elej1n tervbe vettdk, hogy a jobbdgyok ftjld n6lkiili el-
adflsdt teljesen betiltj6k. Ebb6l azonban csak annyi val6sult meg, hogy 1801
tavaszin egy rendelet szerint rijsdghirdetds alapjdn tilos lett az elad6s. Sok
olyan gondolat felvet6ddtt ezeken a megbeszdldseken, Amely Katalin I767-es
utasft6sdnak kritikus hangnemdre emldkeztetett. S6t olyan tervr6l is besz€ltek,
hogy Sdndor int€zzen kidltvdnyt a lakoss6ghoz, amelyben lesztigeznl a n6p
alapjogait, a fels6gs6rt6s fogalmdt leszdkften6, megadn6 a lelkiismereti szabad-
s6got, s a jobb6gyk6rdds is eldkeriilt volna. Ebbdl azutin annyi lett, hogy a
nem ortodox felekezetek bizonyos szabads6ghozjutottak, sdt kds6bb, 1804-ben
Sr{ndor az egyk szekta tagiainak megengedte a letelepiil€st a Krfmben. l80l-
ben rendeletet adott ki arra vonatkoz6lag, hogy nem nemesek is szerezhetnek
ftildtulajdont, de csak abban az esetben, ha a fiilddn nem iilnek jobbdgyok.

Ldnyeges intdzked6sek sziilettek a kdzponti kdzigazgatds megiavft6sdra.
1802-ben pontosftottiik a Szen6tus iigykiirdl: a legfeF6bb bfr6sdg?s egyfttal
- az eredeti elk€pzel6seknek megfelel6en - a legf6bb dllami ellen6rzd szerv
feladatdt l6tta el. M6g ugyanabban az 6vben fontos rendelkez6st adtak ki a
minisztiriumok l€trehozdsrdr6l. A m6g Plter 6ltal megalkotott koll6giumok
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rendszere mi{r nem volt megfelel6, a nyugati fejl6d6s is az rij megold6st
siirgette. H6t minisztdriumot hoztak l6tre, id6vel Osszevondsok 6s fjak ala-
kul6sa r6v6n ez a szdm valamelyest megndtt, de nyolcndl tdbb miniszt6rium
egy id6ben nem 61lt fenn. A miniszt6riumok a kolldgiumokhoz hasonl6an a
kdzigazgatds egyes ilgazatait fogt6k iissze (kiiliigy, beliigy, hadsereg 6s ha-
ditenger6szet, igazs{giigy, pdnziigy, kereskedelem, sdt az oktat6stigy is kii-
l6n miniszt6riumot kapott). A miniszt6riumok 6l6n egyszem6lyi felel6s-
sdggel a miniszter 6llt, aki miniszt6riuma r6vdn a megfelel6 iigyeket orsz6-
gos viszonylatban ir6nyitotta. A minisztdriumok szemdlyi 6llom6nya nem
volt tril nagy, 20G-300 f6 k<izt ingadozott mlg a szdzad derekdn is. A bel-
iigyminiszt6riumhoz tartozott az egdszsfgiigy, s6t a mezflgazdasdg is, a
p6nziigyminiszt6rium kezelte az adikat €s az {llami birtokok iigyeit, a v6m-
iigy viszont a kereskedelmi miniszter hat6skiirdbe keriilt. A miniszter csak
a csdsz6rnak tartozott felel6ss6ggel 6s beszi{mol6ssal. A miniszterek teh6t egy-
m6st61 fiiggetleniil tevdkenykedtek, minisztertandcs nem ldtezett, ennek meg-
felel6en miniszterelndki tiszts6g sem. A minisztereket Sdndor a konzervatfvok
6s a reformerek kdziil nagyjdb6l egyenl6 ardnyban v6logatta. Szfikebb bar6ti
ktjre ezekbe a tiszts6gekbe nem jutott be. Az egyetlen kiv6tel Czartoryski volt,
aki n6hdny 6vig kiiliigyminiszter-helyetteskdnt gyakorlatilag maga rntflzte az
tigyeket a konzervatfv miniszter helyett. Az oktatdsiigyet 1803-ban rigy szer-
veztlk meg, hogy az orszdgot hat iskolaktjrzetre osztott6k fel, mindegyiknek
az 6l6n kurdtor 6llt, aki a n6piskol6k, a tanft6k 6s a papok szemindriumai
6s az el6bb vagy ut6bb minden kiirzetben ldtrehozott egyetem felett l6tta el
a feliigyeletet. Czartoryski a viln6i ktirzet kurdtora lett, s ebben a min6s6-
g6ben er6teljesen munk6lkodott a lengyel mrivel6d6s el6segft6se 6rdek6ben.

A reformokhoz tartozott az 1803-as rendelet az Onkdntes jobb6gyfelsza-
badft6sr6l, amellyel m6r tal6lkoztunk. Kezdem6nyez1je Szergei Rumjancev
gr6f volt, Gyerzsavin ellenezte a rendelet kiad6s6t, amely szem6rmesen nem
jobb6gyokr6l sz6lt cfm6ben, hanem szabad fdldmfivel6kr6l.

Addig csak h6rom egyetem l1tezett, a moszlani mellett a vilndi 6s a derpti
(tartui). A kdvetkez6 6vek sor6n hoztd*-lfltre a lazarryit, a lnrkovit, a szentp6'
tervdrit €s a vars6it. Az egyetemek auton6mi6t kaptak, maguk v6laszthatt6k
meg tan6raikat, s6t a tanszabads6g elv6t is kimondtr4k. Negyven gimndzium
mfikddtitt ekkor, meg kad6tiskoldk 6s a mdr majdnem f6iskolai fokot jelentd
lfceumok, bizonyos termdszettudomiinyos ir6nyultsdggal. Amiben nem ttir-
t6nt el6rel6p6s, az a n6poktat6s volt. Ezt a helyi hat6s6gokra brzt4Jr..

1807-ben egy h6romtagri bizottsdgot hoztak l6tre a kiizrend fenntartdsdra,
mert erre a beliigyminiszt6rium nem l6tszott el6gs6gesnek. A bizottsfigl6t-
rchozdsdnill azonban nem sokkal ttibb ttirt6nt ezen a t6ren.

SZPERANSZKIJ ES ARAKCSEJEV

A csi4szi{r m€g az ifjri bar6tok elmarad6sa ut6n is kfs6rletezett. Ekkortdjt
mutatta be neki az egyik nagyhercegnd azt az embert, aki majd n6mi keriild
frttal fvtizedeken 6t a ktizponti korm6nyzat fontos embere lesz. Mihail Mi-
hajlovics Szperanszkij papfi volt, nev6t nagybdtyja tan6csiira vette fel (a latin
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sperare = remelni ig6b6l). Papi szemindriumot v€gzett maga is, autodidakta
m6don nagy mfiveltsdget szerzett. Egy ideig a szentp6terv6ri teol6giai aka-
d6mi6n matematik6t 6s fizik6t oktatott a filoz6fia 6s a retorika mellett, az
egylk Kurakinherceg csal6dj6ban neveld is volt. Aztdn 6llamhivatalnok lett,
6s el6g hamar emelkedett a runglltrdn, igy szeruett drdkletes nemess6get.

S6ndor megbizta egy alkotm6nytervezet megalkot6s6val. s zperanszkij 16-
vid id6 alatt eleget tett a felkdrdsnek. A tervezetben az orczeg lakoss6g6t
politikai szempontb6l h6rom r1szre osztotta. Az elsdbe tartozott a nemessdg,
amely az 6ltal6nos polgdri jogok mellett kivrflts6gokkal is rendelkezett. A k6-
zfprfltegbe tartoztak a keresked6k, az egylb vdrosi polg6rok, az egytelkesek
(vagyis az flllami parasztok) 6s a valamifdle ingatlannal bfr6k. Ez a rend
kiv6lts6gokkal nem rendelkezett, de politikai jogokkal igen. v6giil a mun-
k6sn6pbe a parasztok 6s munk6sok tartoztak, bizonyos szem6lyi jogokkal,
de politikai jogok ndlkiil. (A tervezet 6rtelm6ben teh6t csak az els6 k6t r6teg
tagjai kaptak v6laszt6jogot.)

Szperanszkij megtartotta Katalin klzigazgat{si beosztds6t, de a keriile-
tekbe 6s a korm6nyz6s6gokba villasztott testiileteket, dumdkat tervezett.
Ezek tagjait a fdldbirtokosok 6s az illlami parasztok vdlasztottdk. A h6rom-
6venk6nt iisszeiild keriileti duma v6lasztja meg a korm6nyz6sdgi duma tag-
jait, az pedig ugyancsak hi4rom6venk6nt az cisszoroszorszdgi duma tagjait.
Ez fvente iil tissze, megt6rgyalja a ktilts6gvetdst 6s a csdszdr 6ltal beterjesz-
tett tiirvdnyjavaslatokat. De jog6ban 6ll az uralkod6hoz panaszokat felter-
jeszteni. A miniszterek felel6sek a dumi{nak. A v6grehajt6s az als6bb dum6k
teenddje, mindegyik l€trehozza a maga hivatali szeriezet€t A tervezet a
Szen6tust legfels6bb bir6sdggd alakftotta volna 6t, ez csak az eddigi helyzet
folytat6sa lett volna, a legfelsdbb szintfi ellen6rz6s funkci6ja n6lktil. uioon-
s6g volt viszont egy kinevezett tagokb6l 6116 dilamtandcs l€trehozilsa, imely
nev6nek megfelel6en tan6csokkal, javaslatokkal fordulna az uralkod6hoz. Es
m6g egy igen fontos pont: mag6njogi viszonylatban minden alattval6 szabad
ember, persze parasztok 6ltal lakott ftild tovdbbra is csak nemesek tulajdo-
n6ban lehet, hiszen ez volt a legf6bb kiv6ltsdguk.

szperanszklj, aki mfu r6g6ta s6ndor legbizalmasabb emberei k6z€ sz6-
mftott (ott volt vele Tilsitben 6s Erfurtban), tervezetlt 6rezhet6en a nap6leo-
ni cs6sz6ri alkotm6ny mintdjdra alakftotta ki. A hatalmak megosztils1nak
ekkor mdr 6ltal6nosan elfogadott elve val6sult volna meg ezzel az alkot-
m6nnyal. lgaz, a munk6sndp, amely ekkor m6r csak valamivel volt keve-
sebb, mint a lakossdg fele, ki volt z6rva a politikai jogokb6l. Eur6p6ban
mdsutt is cenzusos v6laszt6jog uralkodott, ha egydltal6ban lehetett vilfaszta-
ni. Minden ember mag6njogi ftiggetlens6g6vel voltak6ppen olyan jellegfi
jobb6gyfelszabaditdst val6sftott volna meg, mint amilyent II. J6zsef a Haul-
burg Birodalomban. ugyanakkor a vdlasztott dum6k tan6cskoz6si idej6nek
er6s leszfikft6s6vel el6be ment az autokrdcia igdnyeinek. A javasolt int6zke-
ddsek mindenk6ppen alapvet6 l6p6st jelentettek volna valamif6le alkotm6-
nyos berendezked6s irdny6ban.

Termdszetes, hogy a tewezet a fels6bb rdtegekben nagy felhdborod6st
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keltett. N. M. Karamzin, a korszak jelent6s ir6ja megfrta feljegyz6s1t ardgi
€s az (tj Oroszorsz6gr6l, ebben sokak v6lem6ny6t fejezte ki. A fogadtat6shoz
mlg az is hozzdtartozott, hogy Szperanszkij a ,,gallomdnok" kdz6 sz6mftott,
akik Nap6leonban a rend megteremt6j 6t l6ttdk. Csakhogy ekkort6jt a konti-
nent6lis zdrlat hdtrdnyos kdvetkezmdnyei miatt a gallomdnok eg6sz6ben is
h6trdbb szorultak.

Hogy mennyire fontos embere volt S6ndornak Szperanszij, az is mutatja,
hogy 1808-ban megtette a tdrv6ny-el6kflszit6 bizottsdg titk6rdnak. 1809-ben
6 6llftotta cissze a finn alkotmdnyt, 6 frta a trdnbesz6deket. 1812 mr{rcius6-
ban a csdszdr mdgis elbocsdtotta, s6t szdmfizte. Alkotmdnytewezet6b6l 6r-
demben egy dolog val6sult meg 1809-ben, M 6llamtan6cs, a maga kineve-
zett embereivel, amely a fontos politikai iigyeket tdrgyalta.I9lT-ig mfkiidik
majd. Ttibb reformra az l8l2 kiiriili dvekben m6r nem futotta, a h6borf 6llt
az el6t6rben.

A tdrtdntek ut6n Szperanszkij helydbe Pjotr Arakcsejev l6pett, az az em-
ber, aki mindenben kiszolgdlta a csdszdrt, de mindent magdra is v6llalt he-
lyette. 1803-ban lett a ti.iz6rs6g f6feltigyeldje, ezt a fegyvernemet j6l fejlesz-
tette. 1806-10 ktjztitt hadiigyminiszter volt. 1812-ben, m6g a francia tdma-
d6s el6tt, S6ndor m6gis kinevezett egy miniszterelncikdt, ennek lett 1815-ben
Arakcsejev a helyettese. Ett6l kezdve gyakorlatilag 6 maga vette kezdbe az
iigyint6zdst, a miniszterek neki jelentettek, Sdndorral csak 6 tdrgyalhatott.

Arakcsejev joggal sz6mftott a reakci6 megtestesft6j6nek. Azonban bizo-
nyos reformokra mdg a tov6bbiakban is sziiksdg volt. Ezek ktiziil a legfon-
tosabb a baltikumi jobb6gyreform. A jobb6gyrendszernek itt egy, ink6bb a
poroszorsz6gi vagy mecklenburgi helyzetre eml6keztet6 v{lfaja volt 6rv6ny-
ben. Ennek 6rtelm6ben a jobbdgyok magas robotkijtelezetts6ggel tartoztak a
ftildesuraknak, olykor heti hat napn6l is ttibbel, ezdrt a csal6d minden fdrfi-
tagj6nak ki kellett vennie ebb6l a rdszlt. A robot mellett m6g egy6b szol-
g6ltat6sokat is teljesftettek. Ezen a teriileten azonban, amely a kivitel egyik
fontos ritvonala volt, m6r a szizad elejdre kiiitkiiztek a jobbdgyrendszer h6t-
rfinyal 181l-ben 6szt tertileten, azutdn 181G19 kiiziitt Kurlandban 6s Liv6-
ni6ban hajtottrik v6gre a jobb6gyreformot, a parasztok sz6mdra legkedvezdt-
lenebb form6ban. A jobb6gyok szemdly szerint elnyert6k szabads6gukat,
nem voltak tijbbd h6zicsel6di szolg6latra ktitelezhetdk az urasdgnill. EzzeI
szemben a teljes fdld a fdldesurak tulajdon6ba keriilt. A parasztok elkerge-
t6set addigi telkeikr6l, ami m6r kor6bban is szokds volt, most semmi sem
akadfllyozta. A fdld egy rdsz€t persze tovdbbra is meghagyt6k a parasztok-
nak, hogy az addigi szolgdltat6sokat ennek fej6ben behajthass6k. Ezzel a
jobb6gyfelszabaditds olyan form6j6t val6sftott6k meg, amely kiz6r6lag a fiil-
desurak 6rdekeit tartotta szem el6tt.

S6ndor 1818-ban megbizta Arakcsejevet, dolgozzon ki tervezetet az
oroszorszdgi jobbdgyfelszabadftdsra. A tervezet valamelyest hasonlftott a balti
reformokhoz. A fiild tov6bbra is a ftildesurak tulajdona maradna, a szemdlyi
felszabadft6s viszont nem tiirtdnne meg. Csak arr6l lehetett sz6, hogy nem
nemesek v6s6rolhatnak jobb6gyok 6ltal lakott fiildeket is, s ebben az esetben
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a jobb6gyok felszabadulnak. Megvrfltdskdnt az 5%o-kalt6k6sitett obrokot kellett
volna megfizetnitik, ami persze lehetetlens6g volt (itt nem a kdzponti korm6ny-
z6s6gok jdttek szSmitflsba, hanem a fekete fdldes teriiletek), ez$rt ezt az flllarn
vdllaln6 magdra. Ehhez 5 millid rubelre lett volna sziiks6g, ami viszont hirdny-
zott. Az 6llamad6ssdg m6r 1810-ben.577 milli6 rubelt tett ki, s ezt az dsszeget
a h6boni tetemesen meg is ntjvelte. igy a reform lekeriilt a napirendr6l.

Ugyanabban az 6vben, 1818-ban Sdndor egykori bardtjdt, Novoszilcevet
bizta meg egy m6sik alkotmdnytervezet kidolgoz6sdval. Persze ez is titkos
volt, de 1831-ben a lengyel felkel6k megtaldltdk Vars6ban, 6s kdzz6tett6k.
Atervezet helytart6sdgokra osztottafelaz orsz6got, azaddigikdzigazgatflsi
beoszti{sra r6€pitve. Ezeken a helytart6s6gokon beltil k6tkamar6s dum6kat hoz-
n6nak 16tre, ezek als6hindba a nemesek 6s a vdrosi polg6rok vilIasztandk a
kdpviseldket, a fels6hSz tagiai kinevezds ritj6n nyern6k el megbizatilsukat. A
dumdk hdrom6venkdnt egyszer iil6sezn6nek. Az dltatuk vdlasztott k6pvisel6k
ktiziil nevezte volna ki az uralkod6 az orczdgos, ktizponti duma tagiait. Ok
6t6venkdnt gyfiltek volna ijssze 30 napra, hogy orsz6gos iigyeket t6rgyaljanak
meg. A fels6hdznak a Szen6tust szdnti{k. A duma nem rendelkezne ttirv6nyho-
z6si joggal. Szperanszkij tervezet€hez k6pest mindez nagy visszaldp6s volt, de
lehet, hogy a mintegy 12 helytart6sdg l6trehozdsdval Oroszorsz6g valamifdle
ftideralizdldsdra vezethetett volna. Persze nem iLz elt6r6 etnikumok alapjdn.

Szperanszkij nem sok6ig volt szilmfrzet6sben, 1816-ban penzai kormr{ny-
z6 lett, 1819-ben pedig szibdriai f6kormdnyz6. Itt is reformokkal pr6b6lko-
zott, bevezette az l rn.,,bennsziildtt hat6sdgok" int€zmlnyet (taldn fgy lehet
magyarul visszaadni az inorodcseszkije upravlenyija kifejez6st). Ezekhez ki-
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nevezett - 6s persze orosz - tisztvisel6k tartoztak, de feladatuk m6gis a helyi
lakoss6ggal val6 tdr6d6s volt. Egy olyan birodalomban, amely elvben csak
orosz alattval6kat ismert, nagy sz6 volt ez.

Egy mdsik, a kormdnyzat 6ltal megval6sftott reform nem ilyen kedvez6en
alakult. A Habsburg birodalmi katonai hatdrdniddk mintdjfua m6g 1810-ben
l1trehoztdk az els6 katonai telepeket. Az elk9pzelds a minta nyom6n az volt,
hogy a katon6kat letelepftik (ez mfg a r6mai veterdntelepft6sekre is eml6-
keztetett), fdldet mfivelnek, mellette pedig katonai szolg6latot is teljesitenek.
Ugy v6lt6k, ily m6don olcs6bb lesz a hadsereg fenntart6sa, hiszen a katoni4k
magukat tudj6k ell6tni a fdldmfivelds r6v6n. A h6boni megakasztotta a ka-
tonai telepek tov6bbi ki6pft6s6t, de 1816-21 ktiztitt kiterjesztett6k a rend-
szert a hatdrteriiletekre Novgorod, Mogiljov, Harkov, Jekatyerinoszlav 6s
Herszon kdzpontokkal. Itt forditva ttirtdnt a dolog, dllami parasztokat kdte-
leztek arra, hogy katonai szolgdlatot teljesitsenek. 1825-re mdr 750 000 f6
(a n6ket 6s gyermekeket is bele6rtve) lakott ezeken a telepeken. Ekkor ez
m6r Arakcsejev birodalma volt, aki szokott brutalit6s6val jdrt el. Igaz, hogy
a mezdgazdas6g valamelyest fellendiilt, a telepeken iskoldk mfkiidtek, s
ezekben m6g idegen nyelvet is oktattak. Csakhogy a telepeseket szigonian
regulflztik, m6g a feles6geket is a hat6sdgok jeldltdk ki, a mezei munkdkat
egyenruh6ban kellett vdgezni, parancssz6ra. A meghazasodott telepesnek
dvente egy gyermeket kellett produkdlnia, ha ez valamilyen okndl fogva
elmaradt, a felesdgnek tttbb mint 7 mdternyi vdsznat kellett megszdnie. A
gyermekeket apjuk ezreddbe fttdkbe,18 6ves korukt6l m6r nekik is katonai
szolgdlatot kellett teljesfteniiik. M6g robotkiitelezetts6giik is volt a telepe-
seknek, ezen a cimen kiizmunkdkat vfgeztek.

Nem csoddlhat6, hogy M agyonszervez6s miatt a telepesek eldgedetlenek
voltak. 1820-ban ttibb helyen is l6zadds titrt ki a fegyelmez6s ellen, csak
nehezen sikeriilt a rendet helyre6llftani. Sdndor 6let6ben azonban a telepek
megmaradtak, majd csak a ktjvetkez6 uralkod6 sz6molja fel 6ket, mert az
eredeti elk6pzel6ssel szemben tril sok p€nzbe keriiltek.

FELEKEZETEK ES EGYETEMEK

1816-ban S6ndor egyik bizalmasdt, Golicin herceget nevezte ki ktizoktat6s-
iigyi miniszterr6. Majdnem olyan bens6s6ges viszonyban volt a cs6sz6rral,
mint Arakcsejev. M6r kor6bban a miniszt6riumon beltil a nem ortodox fele-
kezetek iigyeit int€26 oszt{ly vezet6je volt. Miniszteri mfiktid6s6t azzal
kezdte, hogy a Szent Szin6dust is beolvasztotta a minisztdriumba, 6s n6gy
tigyoszt6lyt hozott l6tre. Az els6 igazgatta az ortodox egyhdz iigyeit, a m6-
sodikhoz tartoztak a katolikusok 6s az 6rm€ny katolikusok (ez az orcsz
ortodox egyhdzt6l fiiggetlen, de maga is ortodox egyhfn volt), a harmadikba
a protest6nsok, a negyedikbe pedig a zsid6k 6s a muszlimok.

Az tigyosztiilyok beoszt6sa mutatj a, milyen felekezeti ktilOnbs6gek l6tez-
tek a birodalomban. Az oroszok mind ortodoxok voltak, az uk,rdnok 6s a
beloruszok egy r6sze is, a ttibbi gtirdg katolikus vagy modernebb megfogal-
maz6sban unitus. Ezek teh6t a katolikus iigyekhez szdmftottak. Katolikusok
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voltak a lengyelek meg a litv6nok. Term6szetesen az 6lland6an Oroszorszdg-
ban 616 kiilftildiek kiiztitt szint6n akadtak katolikusok, ahogy protest6nsok
is. De az ut6bbiak nagy lltszdmban csak a balti kormi4nyz6sdgokban 6ltek,
ahol a n6met fels6 rdteg dpprigy evang6likus volt, mint az €,szt 6s a lett
lakoss6g. Zsid6k a lengyel feloszt6sok r6vdn keriiltek nagy sz6mban Orosz-
orszdghoz, tehdt a nyugati kormdnyz6sdgokban 6ltek, amelyek amrigy is
gyanfsak voltak a lengyelek miatt. Muszlimok voltak a krfmi tatdrok, a
Volga als6 foly6sa mentdn 616 n6pek, 6s sz6muk a gyarmati h6dit6sok sordn
csak n6tt. Nem 6rdektelen az sem, hogy a nem szldv lakoss6g kiir6ben,
kiiltintjsen Szib6ri6ban megl6v6 s6m6nizmus 6s egydb hiedelmek m6g
annyira sem izgattdk a korm6nyzatot, mint a muzulm6nok, nekik nem is
jutott iigyoszt6ly.

Golicin ezzel az int6zked6s6vel nagy felhdborod6st keltett a pravoszldv
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fels6 kl6rus koreiben. Hiszen ha kimondatlanul is, de voltakdppen a ttibbi
felekezetet egyenjogrisftottdk az ortodoxokkal, ami m6r tinmag6ban v6ve is
tfirhetetlen volt sz6mukra. M6g ink6bb annak tartott6k Golicin gyakorlat6t,
aki val6ban tolerdns volt a nem ortodoxokkal szemben, m6g az ortodox
szektdkat is eltfrte. Miszticizmussal v6doltdk, 6s ez azt jelentette az egyh6-
ziak sz6hasznflatdban, hogy szabadk6mfives 6s forradalmfir. Err6l persze
sz6 sem volt. A szabadk6mfves pdholyok egy6bk6nt tovdbbra is mfikddtek,
majd csak 1822-ben tiltjdk be 6ket minden egy6b titkos szervezettel6s t6r-
sas6ggal egytitt.

Itt drdemes kdzbevetdleg p6r sz6t sz6lni az ortodox egyhdz politikai be-
folyds6r6l, amelynek gyiikerei €vszdzadokra nyflnak vissza. Az ortodox
egyhdz mdr rfg6ta ald volt rendelve az 6llamnak, I. P6ter a Szent Szin6dus
lltrehozdsdval ennek csak v6gs6, hivatalos formdjdt val6sftotta meg. Az egy-
haz feladata elsdsorban az alattval6i tudat, a felsdsdggel szembeni megal6z-
kodds meggyiikereztet€se volt, s ennek a paraszti tdmegek vonatkoz6s6ban
megfelelt. Fels6 kiirdkben befoly6sa a felvil6gosodds 6ta cstjkkent, de ez a
nemessdgnek csak egy rdsz{t 6rintette. A nagy tiibbs6g tov6bbra is hfv6 volt,

Ukrajnai
zsid6 gyermekek
1845 kortil
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6m legal6bb tiszt6ban volt azzal, milyen szerepet jdtszik az egyhdz a fenn-
dll6 rend megtartds6ban.

Mindehhez hozzdtehetjik m6g, hogy a nyugati egyhazakt6l eltir1en az
ortodox sokkal kevdsb6 volt intellektudlis, nem 6sz6rvekkel pr6bdlt hatni a
ttimegekre, hanem liturgi6j6val, a szertart6sokkal, amelyek az Isten 6s vele
a fels6bbs6gek ir6nti alflzatra neveltek. Ez a form{lis vall6soss6g tartotta
fegyelemben az orosz alattval6kat. Kiilfdldi utaz6k gyakran elcsod6lkoztak
azon, milyen gyakran vetnek keresztet parasztok 6s vdroslak6k egyar6nt.

Az ortodox egyhdz a liturgidn kfviil nem nagyon ttirekedett a lakoss6g
meggydzds6re vagy megnyerdsdre. Ez1rt volt szokatlan, amikor 1812-ben,
m6g a h6boni el6tt, angol mint6ra megalakult a Biblia+drsasdg, amely a
kereszt6ny felekezetek alapszdveg6t igyekezett elterjeszteni. S6ndor, aki ek-
korra m6r egyre valldsosabb lett, t6mogatta 6ket. Ennek ellendre gyanris volt
ez atdrsasdg m6r csak az6rt is, mert minden kereszt6ny felekezetb6l lehettek
tagjai. A fels6 kl6rus, legal6bbis egyes k6pvisel6i mdgis kezdtek megbar6t-
kozni a gondolattal, 1814-ben k6t metropolita is beldpett a t6rsasdgba. 1818-
ra a t6rsas6g orosz fordft6sban nagy p6ld6nyszdmban megjelentette az Uj-
szdvetsdget, Filaret archimandrita fordft6s6ban. Addig a parasztok csak a
liturgi6b6l ismerkedhettek meg a sz6vegekkel, a liturgia pedig 6egyhdzi
szl6v nyelvfi volt, a kiizemberek sz{ndranehezen 6rthet6. A tdrsasdg egy6b-
k6nt iskol6kat tartott fenn, ezekben az fn. Lancaster-m6dszer 6rv6nyesiilt,
vagyis a fels6bb osztdlyok tanul6i oktatt6k az als6bbakat. A nagy tanft6hi6ny
mellett ez 6rtelmes gondolat volt. De vesz6lyes is, mert mi6rt kell a parasz-
tokat megtanitani az fr6sra 6s olvasi4sra?

Persze voltak Golicin miniszters6g6nek egy6b irdnyri eredmdnyei is. A leg-
nevezetesebb Mihail Magnyickij kazanyi szerepl6se. Magnyickij fiatalabb
kordban diplomdciai szolgdlatban 6llt, Szperanszkij kdr6hez tutozott, vele
is bukott meg, 6s n6h6ny 6vet vologdu szdmfrzetdsben ttiltdtt. Megtanulta,
hogy nem a reformok stirget6se vezet az igazi kanierhez. A megfelel6 par
r6nust is megtal6lta Arakcsejev szem6lydben. Szimbirszkben lett korm6ny-
26, ebben a min6s6g6ben kiildtdk ki a kazanyi iskolai kdrzet 6s vele az
egyetem feliilvizsg6latdra. Nagy jelentdst k6szftett az ott taldlt 6llapotokr6l.
A jelent6s legfontosabb mondanival6ja az volt, hogy az egyetem tele van
forradalm6rokkal, ateist6kkal, ez€rt meg kell sziintetni, olyannyira, hogy
mdg az 6piilet6t is le kell rombolni. Javaslatdra 11 egyetemi tandrt elbocsd-
tottak (1827-ig folyt elleniik a vizsgdlat).

Magnyickij elk6pzel6se szerint az oktatds alapjdvd minden tantdrgy ese-
t6ben a Biblidt kell tenni. A matematik6t rigy kell oktatni, hogy a h6romszdg
ismertet6s6n6l az isteni Szenthi4roms6gra utaljanak, amelynek egyik szimb6-
luma 6ppen a hdromszdg. A r6mai jog helyett abizdncijogot kell tanftani.
Hosszri list6t dllftott tissze azokb6l, akiknek a tanait nem szabad ismertetni,
a lista Kopernikuslt6l Schellinglg terjedt, de ktiztiik volt m6g Grotius 6s
Buffon is. Magnyickij figyelme tehdt val6ban minden tantdrgyra kiterjedt, s
kdzben nem is csek6ly mfiveltsdgr6l tanriskodott, amelyt6l azonban m6r tel-
jesen elhatfuolta magdt. A boncol6st is meg akarta tiltani, a szinhdzakat
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pedig betiltani. Trilbuzg6s6g6ban ezzel €s egyebekkel triil6tt a cdlon, minden
javaslat6t nem fogadtdk el a hat6sdgok. A szentp6terv6ri egyetemen, amelyet
6ppen 1819-ben hoztak l€tre, Dmitrij Runyics tartott feliilvizsg6latot hasonl6
szellemben, ha nem is olyan trilzdsokkal, mint Magnyickij.

A fell6pdsnek mdgis megvolt az eredm6nye. 1823-ban rendelet jelent
meg arr6l, hogy tilos kiilf<ildtin egyetemre j6rni. Aki eddig j6rt, az viszont
otthon nem j6rhatott tdbb6 egyetemre. Egy6bkdnt 1826-ban mindkdt ellen6rt
sikkasztds miatt elbocsdtottdk, vagyonukat pedig elkoboztik. V6giil Golicin-
nak is mennie kellett, Arakcsejev mr{r f6lt6keny volt 16, hogy 6 is bejdratos
a cs6sziirhoz. Lemonddsa ut6n a Szent Szin6dust ism€t 0n6ll6sftott6k, kivon-
t6k a minisztdrium hat6skiir6b6l. Az 6j miniszter Siskov tengernagy lett, aki
nemzeti szellemfi nevel6st 6hajtott bevezetni.

A reform 6s maradis6g m6rlege tehdt Sdndor uralkod6sa idejdn ingadoz6,
de k6ts6gteleniil inkdbb az ut6bbi fel6 hajl6. A ktivetkez6 korszak majd ezt
folytatja, m6g inkdbb ezzel a tendenci6val. Uralmdnak vdg6n azonban eg6-
szen mds esemdnyek k<ivetkeztek be, mint amelyekre az eddigiek alapj6n
fel lehetndnk kdsztilve. A dekabristr4k felkel6s6r6l van sz6.

A DEKABRISTA FELKELES

A tdrsasdg elkdpzel6seivel majd k6s6bb foglalkozunk, nem drdektelenek. De
ktizel egy fvtizeden keresztiil voltakdppen 6nem6szt6 gondolkod6s volt ez
csup6n, tervezgetds tettek ndlkiil. Nem is volt azonos a felfog6suk. Egyik
r6sziik azoknak a reformoknak a folytatdsdt vagy ink6bb megval6sftds6t kf-
vinta, amelyekr6l eddig olvashattunk. Ez anagy tdbbs6g, a radik6lis kisebb-
s6g azonban kdztdrsas6got akart. Ezen vitatkoztak 6vekig, tewezeteket k6-
szitettek a jobb6gyok felszabaditds6r6l meg az eljdvend6 berendezked6srdl.
Kor6bbi 6s k6s6bbi 6lmodoz6khoz hasonl6an a tettig nem jutottak el.

Most egyszene 6ri6si lehetdsdg kfn6lkozott, teljesen vdletleniil. S6ndor,
aki feles6ge gy6gykezel6se 6rdek6ben ddlre utazott, 1825. december elsej6n
vdratlanul meghalt sfugalilzban Csak 48 6ves volt. Fia, aki kdvethette volna
a tr6non, nem volt. Elt egy lednya, de a cs6szdrndkkora m6r lej6rt. Viszont
volt k6t 6ccse, Konsztantyin, akivel Lengyelorsz6gban m6r tal6lkoztunk, 6s
Mikl6s.

Konsztantyin m6g 1823-ban lemondott a tr6nr6l, ink6bb lengyel feles6g6t
6s krirnyezetdt vdlasztotta. Si{ndor ezt tudom6sul vette, de m6g szfkebb kiir-
ben sem ismertette. Egy levelet fogalmazott arr6l, hogy hal6la eset6n Mikl6s
a tr6niirtjkds. A lepecsdtelt lev6l m6solatait a moszkvai 6rsekn6l, a Szend-
tusban, az 6llamtan6csn6l 6s a Szent Szin6dusban helyezte el azzal, hogy
csak hal6la eseten bontand6 fel. M6g Mikl6st sem drtesftette, akit kiilijnben
sem eljiivend6 uralkod6nak neveltek, hanem csup6n katoniinak. Vagyis min-
denki rigy tudta, hogy Konsztantyin a trdniiriikcis.

Ahogy Szentp6terv6rra meg6rkezett a haldlhfr, a hat6s6gokat, a katon6-
kat, a hivatalnokokat feleskettdk az rtj csdszdr ir6nti hfis6gre. Az els6k ktizt
tette le az eskiit a mit sem sejt6 Mikl6s. Es akkor meg6rkezett Konsztantyin
6rtesit6se lemond6s6r6l. Mikl6s ragaszkodott a lemond6s iinnep6lyes form6-
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I. Mikl6s

jdhoz, Konsztantyin vonakodott ett6l. Szentpdtervdr 6s Vars6 kozt nagy volt
a t6volsilg, a gyorsfut6rok is csak napok alatt tettdk meg. A huzavona t6bb
mint hi4rom hetet vett ig6nybe, miktizben a f6v6rosokban 6s viddken is teljes
zavar uralkodott.

V6giil Mikl6s december 24-€n este elhatfuozta mag6t (a r6gi naptdr sze-
rint mdg csak 12-e volt), hogy m6snap djra felesketnek mindenkit, most m6r
az ij csilszdrra.

Ezt a helyzetet akart6k kihaszn6lni a szentp6terv6ri dekabrist6k, hogy
megval6sitsanak egy katonai puccsot. Majdnem mind katonatisztek voltak,
j6r6szt a gfudaezredekben. Aztterveztlk, hogy r6besz6lik katondikat, vonul-
janak ki a Szen6tus el6tti t6ne, akaddlyozzdk meg a Szen6tust az eskii let6-
tel6ben, 6s ezt jelentsdk be ki6ltvdnyban. A Szen6tus esktit6tele reggel h6t
6r6ra volt kitfizve. A dekabrist6k hajnalban kivonultak akaszdrnydkba, 6s
lelkiikre beszdltek a katon6knak. Azok nemigen 6rtett6k, hogy hdrom h6t
ut6n mi6rt kell ism6t esktit tenni, de vdgiil engedelmeskedtek. Csakhogy
mire az els6 csapatok a t6rre 6rkeztek, az esktit6tel m6r v6get is 6rt. Majd-
nem ddl lett, mire valamennyi szdzad meg6rkezett. Osszesen mintegy h6-
romezren lehettek. A cdlt nem sikeriilt el6rni, m6s terviik nem volt, vi{rtak.
Mikl6s mintegy 7000 f6nyi csapatot tudott elleniik felvonultatni, amely kti-
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riilvette 6ket. Eldszdr kiizvetftdssel pr6bdlkozott. Miloradovicsot, a szentp6-
tervdri f6korm6nyz6t kiildte oda. A szerb sz6rmazdsf katonatiszt az 1812-es
hdborri egyik h6se volt, a katon6k kijrdben igen ndpszerfi. Teljes dfszben
jelent meg, 6s felszdlftotta a katondkat, t6rjenek vissza kaszdrny6ikba. Ugy
tfint, a katon6k hajlanak ene. Az egyik dekabrista, Kahovszkij azonban pisz-
tollyal srilyosan megsebesftette Miloradovicsot (k6t nap mrilva belehalt s6-
riil6s6be). Erre Mikl6s Szerafim metropolitdt kiildte, teljes papi orn6tusban.
A dekabrista tisztek visszaki.ildt6k. D6lut6n f6l ndgy volt, milr sot€tedett,
amikor a csdszdr kiadta a parancsot a tiiz6rs6gi tfrzte. Az egyik tiz& azt
vetette oda: ,,Hiszen a mieink, kegyelmes uram." A sortfiznek 250 hal6los
illdozata volt, a sorok felbomlottak, mindenki menekiilt. A tisztek hazatdrtek
lakdsukra, 6s vdrt6k elfogat6sukat.Ez 6rdkon beliil megtdrtdnt. Mikl6s m6g
kds6 este szem6lyesen hallgatta ki az elfogottakat, elvdgre ismerte 6ket, a
garda tisztjei voltak.

A felkeldsnek volt m6g egy ut6ziing6je. A j6val radik6lisabb d6li csoport
tagjai mit sem tudtak apdtervti esem6nyekr6l. Az egyik tiszt, Szergej Murav-
jov-Aposztot itt, Belaja Cerkovban rdbeszllte katon6it, hogy lSzadjanak fel. El
is indultak 1826. janufu 15-6n, hogy m6s csapatokat is maguk mell6 6llitsanak.
Ez nem csup6n n6h6ny 6rdig tartott. Id6be telt ugyanis, hogy a c6riak csa-
patokat mozg6sftsanak elleniik, n6h6ny sz{zan voltak. Azt6n kdnnyen fel-
sz6molt6k a megmozdul6st, a tiszteket 6s a katon6kat foglyul ejtett6k'

Mi tijrtdnt voltak6ppen? Az el6z6 szdnadban mdr tdbb katonai puccsot
l6thattunk, amely az egyik csdszdrt lev6ltotta egy m6sikkal vagy csdszdtn6-
vel. Ezt a dekabrista tisztek is j6l tudtdk, persze 6k egy m6sik cs6sz6r he-
ly1be az alkotmdnyt akart6k tenni. Taldn ez volt a kudarc oka. Nem sokkal
az esem6nyek ut6n furcsa hfrek terjedtek el. Eszerint a dekabrist6k azt bi
zonygattdk, hogy Konsztantyin nevdben cselekszenek, a katondk 6t 6ltess6k,
6s az alkotm6nyt, vagyis a konsztyituciidt. A sz6t a katon6k f6lre6rtett6k, 6s
azthittdk, hogy Konsztantyin feles6ge. Az 6ltet6s hiteles volt, hogy a kato-
n6k mit gondoltak, arr6l csak sejt6seink lehetnek. Az biztos, hogy a tobbi
puccs eset6ben mindig akadt egy vezet6, aki ir6nyftani tudta az esemdnye-
ket. Ezzel a dekabristdk is tiszt6ban voltak, kijeldltek hdt maguk ktiztil egy
dikt6tort, 6 azonban meg sem jelent a tdren, mert l6tta, hogy az iigy elve-
szett. Azt is sz6mft6sba kell venni, hogy a m6sik oldalon viszont egy olyan
ember 6llt, aki pontosan tudta, mit akar, 6s ennek megfelelden ir6nyftott.
Tal6n az 6ltal6nos helyzet is m6s volt. A vdrakoz6s 6rdiban sok ezer f6nyi
tomeg gyflt iissze a Szen6tus terdn, mdg biztattdk is a katon6kat. De sz6-
mukra ez alkalmasint csak ldtvdnyoss6g volt. A tisztek pedig nem gondol-
hattak arra, hogy a v6letlentil ijsszever6ddtt tomeget bekapcsoljdk a mozga-
lomba. A katon6kkal tudtak mit kezdeni. A n6ppel nem.

A korm6nyzatot az1rt dtjbbentette meg az esemdnysor, mert katondk vet-
tek benne r6szt. Pedig ennek megvoltak mfu az el6zm6nyei. Ldttuk a katonai
telepek felkeldsdt. M6g megdiibbent6bb volt 1821-ben az egyik gdrdaezred,
a Szemjonovszkojei-ezred katon6inak a lflzaddsa. lgaz, ez nem a csdszdr,
vagyis nem a rendszer ellen irdnyult, csak a ktiliiniisen kegyetlen parancs-

337



Kondratyij Rilejev

nokl6 ezredes ellen. Akkor is felh6borft6nak tal6lt6k, de s6ndor, aki kiilf6l-
dtin €rtesiilt az igyr6l, kfmdletet javasolt. csak annyi tdrt6nt, hogy az ezre-
det feloszlattil<, a katondk pedig enyh6bb fegyelmi biintetdseket [aptak.

Most azonban a kihallgat6sok h6napokon keresztiil folytak. l2l volt a v6d-
lottak szdma, kiiztiik h6t herceg, k6t gr6f, hdrom bdr6, k6t t6bomok, huszon-
h6rom ezredes. V6gtil is ijt embert ft6ltek feln6gyeldsre: a d6li csoport radiki{lis
vezet6j6t, Pavel Pesztyelt, a k6lt6 Kondratyij Rilejevet, Kahovsikijt, szergej
Muravjov-Aposztolt 6s Mihail Besztuzsev-Rjumint. Mint az 6 esete mutatja,li
nem is voltak a v6dlottak mind titul6ris f6nemesek, de a r6gi arisztokr6ii6b6l
szdrmaztak v6giil is kegyelemb6l feln6gyel6s helyett akaszt6s lett az it6le-
!ti!, 1kiv6gz6st 1826. jrilius 25-6n v6gre is hajtott6k. 31 f6t lefejezdsre
ft6ltek, ezt kegyelemb6l 6letfogytiglani szibdriai sz6mfrz6sre v6ltoztitt6k, a
ttjbbieknek is a szdmfrz6s lett a sorsuk. Amikor 1856-ban II. Sr4ndor meg-
kegyelmezett nekik 6s csal6dtagjaiknak, m6g mindig 19 dekabrisra 6lt.
_ A kiv6gz6s 6ridsi megddbben6st keltett. pugacsov 6ta nem volt ilyen
oroszorsz6gban. Nem is besz6lve arr6l, hogy arisztokratdkat nagyjr{b6l IV.
rvdn vdgeztetett ki utolj6ra. Most pedig legal6bbis a nemesi iinaue tar-
toztak a k\v6gzettek. A tdrsadalom elndmult. Es ez a n6mas6g n6h6ny
6vtizeden 6t tartott.

mrr6s DESporrzMUSA
Mondottuk m6r, hogy L Mikl6st nem k6szftett6k fel az uralkoddsra. Nem is
annyira autokrata volt, ink6bb biirokrata. vagy ahogy mondott6k, egy baka-
kdplfir perspektfvdjdb6l n€zte a vil6got, amelynek ebben az eurilz{iai biro-
dalomban M ura volt, 6s amelynek legszfvesebben eg6sz Eur6p6ban is az
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ura szeretett volna lenni. De Custine mdrki, aki 1839-ben jdrt Oroszorszdg-
ban, 6s kiadott egy feltfn6st kelt6 kiinyvet r6la, eml6kezetesen frja le Mik-
l6sr6l, ahogy egyik lednya eskiiv6je alkalm6b6l a ndszndpet pontosan elren-
dezte. Birodalm6t, s6t eg6sz Eur6p6t is a legszfvesebben ilyen apr6l6kos
gondoss6ggal fegyelmezte volna. Felesdge, Charlotte, az ortodoxidban Alek-
szandra Fjodorovna IIL Frigyes Vilmos porosz kirdly legid6sebb gyermeke
volt, innen id6nk6nti poroszbar6tsdga. (Az ablakok fiiggiinyeit Moszkvdban
mdg ma is rigy rendezik el a ktizdpiiletekben, ahogy azt Mikl6s a poroszokt6l
megtanulta.)

Az elsd leckdt abb6l, hogy val6j6ban milyen a birodalom 6llapota, Mikl6s
a dekabrist6kt6l kapta, akik vallom6saikban felfedt6k a korrupci6t, a hat6-
sdgok tunyas6g6t 6s tehetetlens6g6t meg a jobbdgyok siralmas helyzet6t.
Borovkov nevfi titk6rdval iratta dssze a teend6ket: az igazsdgszolgflltatds
javft6sa, akozigazgat6s nyilvdnos ellen6rz6se, az iskolarendszer fejleszt6se,
a nemesi birtok tehermentesit6se, hiszen nagyon elad6sodott, a parasztok
helyzetdnek a jav(t6sa, az ipar 6s a kereskedelem el6mozdft6sa, az ith6l6zat
ki6pft6se. Sz6p program, mint majd megldtjuk, el6g kev6s val6sult meg be-
l6le. Igaz, csakugyan foglalkoztattdk 6t reformgondolatok. Mdr 1826. de-
cember elej6n lltrehozta az els6 bizotts6got, amelynek a parasztok helyze-
t6vel kellett foglalkoznia, ut6na m6g n6h6nyat. De mindegyik titkos volt, a
legtobb esetben m6g a hivatali hierarchia magasabb polcain 6ll6k el6tt is el
kellett titkolni ezek l6tez6s6t 6s c6ljaikat.

Az els6 bizottsdg elnijke Kocsubej herceg lett, aki aztdn 1827-34 kdzt
miniszterelntik is volt (Mikl6s ezt a tisztsdget 6tmenetileg felsz6molta), az-
uti{n Novoszilcev,1847-ig pedig Vaszilcsikov herceg. 1835-ben hoztak l6tre
egy rijabb parasztiigyi bizottsdgot, ez valamivel eredm6nyesebb volt a tdb-
bin6l, ugyanis munk6j6nak kiisztinhetf az 6llami parasztok mdr ismertetett
reformja. A mag6nfdldesfri parasztok helyzetdn azonban egyel6re semmit
sem m6dosftottak. Az 1839-ben megalakftott rijabb bizottsdgban Kiszeljov
azt javasolta, hogy a mag6nftildesriri parasztok kapjanak meghati4rozott
nagys6gri telket, ennek fej6ben pedig meghatdrozott nagysdgri szolg6ltat6-
sokkal tartozzanak Megint aMfiiaTerdzia-flle rirb6ri rendez6s volt a min-
ta, de a terv csak terv maradt. 1846-ban jdtt az fjabb bizottsdg. Mikl6s
1842-ben az flllamtandcsban kijelentette, hogy a parasztkdrdds srilyos prob-
l6ma, majd egyszer meg kell oldani, de pillanatnyilag m6g nagyobb bajok
keletkezndnek abb6l, ha hozz6nyriln6nak.

A sok bizottsdgosdinak azdrt valamelyes eredm6nyei is voltak, n€h6ny
reformot megfogalmaztak. 1833-ban jelent meg rendelet arr6l, hogy jobbd-
gyokat a piacon eladni, mondhatni, elfirverezni tilos, 6s a csal6dtagokat sem
szabad egym6st6l elszakitani. I842-ben, amikor Mikl6s az flllamtan6csban
mondta el besz6ddt, ismdt meger6sftettdk az 1803-as rendelet 6rv6nyess6g6t,
s ez valamelyest l6k6st adott fjabb megv6lt6soknak. 1844-ben pedig meg-
engedt6k, hogy a bels6 szolg6latra rendelt jobb6gyokat, hdzicsel6deket fel
lehet szabaditani, term6szetesen fijld ndlkiil (ami fgysem volt nekik), az
dlland6 szolgillatra rendelt jobbdgyok ugyanis kimaradtak az obscsindb6l.
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1848 m6rciusdban egy rendelet lehet6v6 tette a jobbdgyok sz6m6ra, hogy
ingatlanokat szerezzenek. A dolog 6rdemdn ezek az int6zkeddsek nem v6l-
toztattak.

A dekabristakt6l Mikl6s megtudott egyet 6s mdst a birodalmi kdzigazga-
tds bajair6l is. De szfik ldtdkitrfi bi.irokratakdnt a megold6st a fokozott kd,z-
pontosftdsban 6s az ellen6rzds megszigorftdsdban l6tta. Ennek legfontosabb
l6p6se 1827-ben Ofels6ge saj6t titkos kancelldridjdnak a l6trehozdsa volt.
A kancelldria ot tigyosztillyra oszlott. Az els6 a titk6rs6g, amely a csdszfirhoz
6rkez6 iratokat kezelte. A m6sodik a kodifikdci6s bizotts6g, vezet6je a szib6-
ri6b6l visszahfvott Szperanszkij, aki mdr az l826-os els6 titkos bizotts6gnak is
tagja volt. A harmadik iigyoszt6ly volt az igaz;an fontos, ez foglalkozott ugyanis
az tllambutons6g kdrd€seivel. Yezetdje Benckendorff gr6f, megint egy erede-
tileg balti ndmet, aki azonban mdr er6sen eloroszosodott. 6 javasolta mdr 1826
tavaszi4n egy rij renddri szewezet lltrehozdsdt Ebb6l n6tt ki a harmadik iigy-
osztAly, sz6les titkos iigyniiki h6l6zattal. Mint majd megl6tjuk, el1gg€ hat6ko-
nyan mrikiidittt. A negyedik tigyoszt6ly a kdzj6t6konys6g 6s a le6nyiskol{k
iigyeit int1zte. Az titijdik iigyosztdly csak 6tmenetileg jtitt l6tre, az 6llami pa-
rasztok reformj6nak a megval6sftdsdra, ezdrt is volt avezetlje Kiszeljov, aki
egy id6re 6ppen ez6rt beliigyminiszter is lett.

A kdzigazgat6snak m6r Sdndor idej6ben az egyik baja az volt, hogy a
minisztdriumok ldtrejiitte ut6n az illlamigazgat6s egyes figazatu ugyan vil6go-
san sz6tv6ltak, csakhogy a helyi kozigazgatdsban a f6korm6nyz6k tertiletiikon
ugyanezeket az i.igyeket ntdzt6k, s ebb6l gyakran tr4madtak hatdskdri vit6k.
Ezdrt 1837-ben dtalakitottdk a rendszert. Ezentril f6korm6nvz6 csak a k6t f6-
vdrosban, valamint a Kaukdzusban, Szib6ri6ban, 03-Oros zorszdgban (vagyis az
ukr6n teri.ileteken), a Baltikumban 6s orenburgban legyen - ha v6giggondoljuk,
hatdrteriiletekr6l 6s nem oroszok lakta teriiletekr6l van sz6. Csupi{n ak€t f6v6-
ros volt ez al6l kivdtel, ahol az i4llambiztons6g ktivetelte meg a tisztsdg fenn-
tart6s6t. A kormdnyz6kat ktizvetlentil a beliigyminiszter al6 rendelt6k.

Az elnyom6 appar6tus ki6pit6s6ben 1836 fontos d6tum volt, ekkor hoztilk
l6tre az eglsz orszdgra kiterjed6 csend6rs6g szervezetlt.Yezet6je Bencken-
dorff t6bornok lett, kds6bb egy orlov herceg. A vid6ki kiizrend fenntart6sa
mellett hatdsktirdbe tartoztak a szekt6k, tov6bb6 a ki.ilfiildiek ellen6rzdse.

Az intdzked6sek a kdzigazgatdson nemigen segftettek. A kdzpontosftds
megmaradt, az iigyeket v6gs6 fokon a minisztdriumokban intlztlk, sok irat
nem is keriilt a miniszter el6, a hivatalnokok dcintdttek, mert olyan sok volt
az igy. A lustas6got 6s a komrpci6t minden kortdrs emlegette, csoda, hogy
a birodalom g€pezete valahogyan m6gis mfiktidijtt.

M6s teriileten is akadtak azdrt bizonyos eredmdnyek. A legdrdemibb a
m6sodik iigyosztdly kodifik6ci6s tevdkenys6ge volt. 1833-ra, teh6t n6h6ny
6v alatt iisszegyfjtottdk 6s sok ktitetben kiadtrdk a Russzkaja Pravd6t6l, az
els6, 11. szdzadi tiirvdnyktinyvt6l kezdve az ijsszes t6rv6ny szoveg6t. T6r-
t6neti szempontb6l ez igen fontos volt, utiina egy rdvidebb tisszegz6st
(Szvod) jelentettek meg, amely az 6w1nyes, tehdt f6k6ppen az rijabb t6r-
v6nyeket gyfijt<itte <issze. Az igazsdgszolg6ltat6s szervezete l6nyeg6ben
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megmaradt a kordbbi alapokon. A kdt fdv6rosban a Szendtus tehermentesf-
tds6re - amely ,,uralkod6 Szen6tuskdnt" kormdnyzati feladatokat is ell6tott
- ldtrehoztak egy-egy legfels6bb bfr6s6got, amely a fellebbez6seket intdzte.

Itt vissza kell tdrntink m6g az 6llami parasztok k6rd6s6re. 1837-ben ala-
pftottdk az {llami javak minisztdrium6t, Kiszeljov vezet6se alatt, ez kezelte
az fillami birtokokat, f6k6pp az erd6s6geket, 6s ez hajtotta vdgre a m6r
ismert reformsorozatot az dllami parasztok iigydben. Kiszeljov kidpftette a
helyi ktizigazgatflst, nyolc mintafarmot hozott l€tre 1844-56 kijzt, 8130 pa-
rasztot tanfolyamon kdpeztek ki, hogy a fiildmfvel6s djabb vfvm6nyait hasz-
nosftsi4k. A helyzet fondks6g6ra vall, hogy a tanfolyam rdsztvev6inek csak
L5Vo-a tette le avizsgdt.

Az eredm6nyek azonban csekdlyek a negat(vumokhoz k6pest. (A rend-
szer persze iigyelt arra is, hogy megkedveltesse magdt a lakoss6ggal. En6l
k6s6bb m6g lesz sz6.) Arra is gondosan iigyelt, hogy a k6ros elm6lkeddsek
ne jelenhessenek meg. A cenzfra szigoni volt, 6s korldtolt. Az egyik szlavofil
cikkdt 1832-ben azlrt nem engedtdk megjelentetni, mert a l6t teljessdgdr6l
volt benne sz6, Isten nev6nek emlegetdse n6lktil. A groteszk ebben az, hogy
6ppen a szlavofilok nagyon is vall6sosak voltak. J6kai egyik regdny6ben
iddz egy esetet, hogy a cenzor egy szerelmes versb6l kifog6solta azt a sort:.
Imddon l6ny, iidvdmnek alkotdja. Im6dni csak az Istent szabad, tehdt ez
elesik. Az iidviiss6g is Isten tev6kenys6g6vel kapcsolatos, 6pprigy, ahogy az
alkot6s is. Teh6t, ahogy J6kai ep6sen megjegyezte, megsz6lft6snak marad
annyi, hogy l6ny. A tijrt6net val6szfnfileg J6kai tal6lm6nya, de nagyon j6l
jellemzi a cennira bornfrts6gdt. A cenzrirdt egyre ink6bb kiterjesztett6k 6s
szakosftottdk, az 1850-es dvekben m6r nem kevesebb mint 12 cenzrirahivatal
mfikddtitt irodalmi mfifajok 6s egy6b kiadvdnyok iigydben. Igaz, megjelent
egy rendelet is arr6l, hogy a cenzornak az irodalmi mrivek stflus6ba nem
kell beavatkoznia. Mikl6s maga is tisztiban lehetett cenztrdja mrikod6s6vel,
mert amikor 1826-ban visszaengedte Alekszandr Puskint a szdmfrzet6sb6l,
kijelentette, hogy 6 maga lesz a cenzora. Puskin nagyon h6l6s volt ez6rt, de
szabadsdgszeret6 verseit nem bocs6totta a csdszdi cenzrtra al6.

Saj6tos teriiletet jelentett az iskolailgy, amelynek 183349 kdzt Szergej
Uvarov volt miniszterkdnt a legfdbb \ntdz6je. Furcsa jelensdg volt, tulajdon-
k6ppen mfivelt ember, aki esszdket is frt, 1818-ban a Tudom6nyos Akaddmia
elniike is lett (ami iinmagdban persze nem sz6l mriveltsdge rnellett). AttitO-
lag azt szerette volna, hogy a sz6pirodalom egy6ltal6ban szrinjtin meg. 6 fe3-
tette ki m6g 1832-ben, mi az ahdrmas alapelv, amelyre a birodalmat dpiteni
kell: az ortodoxia, az autokrdcia €s a ndpiessdg. Erre abb6l az alkalomb6l
keriilt sor, amikor megbfzt6k a szentpdterv6ri iskolai ktirzet 6s az egyetem
feliilvizsgdlat|val. AttitOtag azt mondta, nyugodtan hal meg, ha Jikeriilt
Oroszorsz6g fejl6d6s6t 50 6vre megakasztania. E mtigiitt a gorcstis f6lelem
6llt a nyugati eszm6kt6l, amelyeket mindenf6le m6don igyekeztek t6vol tar-
tani az orsz6gt6l. Az iskolaiigyben a korm6nyzat felfog6sa eleve kett6s volt.
A parasztok iigydben Mikl6s tijbbsztir is kijelentette, hogy l6nyeges reformra
csak akkor keriilhet sor, ha kell6 mriveltsdget szereztek. Viszont 6ppen ezt
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igyekezett megakad6lyozni. Ugyanakkor m6gis kdnytelen volt e tdren l6p6-
seket tenni, mert ezt a gazdasdgi fejl6d6s kdnyszeritette ki.

Az iskol{kr6l 1828-ban jelent meg egy rendelet, amely elvben ldtrehozta
a n6pnek, vagyis az alsdbb osztdlyoknak sz6nt n6piskol6kat, a keriileti ktiz-
pontokban pedig azokat, amelyek a vdrosi polg6rs6g oktat6s6t szolg6ltdk,
mfg a ktizdpiskol6k csak a nemesek 6s hivatalnokok sz6mdra voltak fenn-
tartva. Ezt persze form6lisan nem mondt6k ki, de a nem nemesi vagy hiva-
talnoki gyerekek szdmdra magas tandijat szabtak meg, vdrosi polgdrok ese-
t1ben az iskolaldtogat6st a cdh el6ljdr6j6nak is enged6lyeznie kellett. A ne-
me sek iskol6ztatds6nak el6se gft6 s6re viszont a kormdny z6 s6gi f6vdrosokban
intern6tusokat hoztak l6tre. 1856-ban 2536 elemi iskola mfikiiddtt 112 000
tanul6val, ezek egyhatoda le6ny volt. A szdm ijnmagdban mutatja, hogy a
kdzoktat6s m6g mindig csak a lakossdg toreddk6t 6rte el.

A kiiz6piskol6kra akormdnyzat nagyobb gondot fordftott, 6ppen a neme-
sek miatt. A szdzad derek6ra mdr 32 gimn6zium mfikiiddtt. Ezekben az ok-
tatds alapjdt a klasszikus nyelvek, a latin 6s a gdrtig tette ki. De a hdrom
moszkvai gimn6zium kdziJ,l az egyik m6r re6l ir6nyri volt; term6szettudom6-
nyi tantdrgyakat is oktatott.

Mint mdr rdg6ta, akormdnyzat az egyetemekre 6s a f6iskol6kra kiildntis
gondossdggal iigyelt, hiszen itt volt v6rhat6 a nyugati eszm6k kdros terjed6-
se. Ugyanakkor presztfzsokokb6l mdgis kdnytelen volt az egyetemeket fej-
leszteni. A jdvend6 egyetemi tandrokat az 1820-as 6vek elejdt6l a dorpati
egyetemen k6pezt6k ki, n6h6nyat ktiziiliik az egyetem elvlgzdse ut6n m6g
kiilftildre is kiildtek tanulmi{nyok folytat6s6ra. Val6ban sok egyeteml tandr
igy szerezte meg kdpzetts6g6t. A m6r megl6v6 6s a m6g rem6lt gyarmatok
miatt az Eur6p6ban is ugyanekkor kifejl6dd orientalisztikai tanulm6nyok
mfivel6s6re a kazanyi egyetemet jeliilt6k ki, 6s lltrehoztdk Moszkv6ban a
Lazarev fdiskoldt. S6t, megint csak gazdas6gi okokb6l, kcizgazdas6gi 6s mri-
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szaki klpzlst is nyrijtottak. A 48-as fonadalmak miatt azonban rijb6l meg-
szigorftott6k az egyetemi oktat6st. Az egyetemi auton6mi6t mfu Uvarov
megkurtftotta azzal, hogy a tani4rokat nem az egyetem vdlaszthatta, hanem
a tankeriileti kur6tor nevezte ki. 1849-ben besziintett1k az dllamjog, akdz-
gazdasdgtan, a p€nzigytan 6s a filoz6fiatiirt6net oktat6s6t.

A felekezetek ktjziil a rendszer egydrtelmfien az ortodox egyhdzat p6rt-
fogolta. Az ortodoxi6r6l m6s felekezetre 6tt6rni tilos volt, ez flllami szank-
ci6t vont maga ut6n. Ez€rt idegenkedett, enyh6n sz6lva, a kormdnyzat az
unitusokt6l, a gdriig katolikusokt6l, akik az azonos liturgia miatt nagy kon-
kurenci6t jelentettek az ortodox egyh{znak. Mdrpedig a lengyel feloszt6sok
r6v6n ezeknek a sz6ma nagyot n6tt, az ukr6nok 6s fehdroroszok kiir6ben
sokan voltak, s m6r csak az6rt is veszdlyt jelentettek, mert kapcsolatban
6lltak a p6pival. Az unitus egyhdzat fokozatosan visszaszorftott6k, 1839-ben
pedig v6gk6pp betiltott6k. A beliigyminiszt6riumban kiiltjn iigyosztdlyt hoz-
tak l6tre az egy6b felekezetek szdmdra.

Az 6hitfiek, a raszkolnyikok szabad vall6sgyakorlat6t pgy rendelet meg-
engedte, de ezt a rendeletet nem hoztdk nyilv6noss6gra. Ohitfiek gyermekei
csak akkor mehettek iskol6ba, ha 6tt6rtek az ortodoxi6ra. Egyh6zszervezetiik
ekkorra m6r kidpiilt. 1847-ben egy boszniai 6rsek szentelte fel Bukovindban
az els6 6hitf piispiikdt, sz6muk 1859-re mdr tizre n6tt. Hogy hiveik hdnyan
is voltak val6jdban, azt nem lehet tudni. 1850-ben hivatalos adatok szerint
829 971volt a sz6muk, a becsl6sek tiibb mint 9 milli6r6l sz6lnak.

Az ortodoxi6t a rendszer igyekezett terjeszteni. El6segftette pl. az 6tt6-
r1st. Az 1840-es 6vekben a balti kormdnyz6sdgokban v6geztek t6rft6 munkdt
az evangdlikus dsztek 6s lettek ktirdben. 184547 ktizt mintegy 74 000 pa-
raszt csakugyan 6t is t6rt, mert ett6l azt vdrtdk, hogy a korm6nyzat majd
megv6di 6ket n6met fijldesuraikkal szemben.

A harmadik iigyoszt6ly, a h6t csend6rkertilet 6,s az egyflb hat6s6gok gon-
dosan ellen6riztdk a lakoss6g mindennapjait (pl. a leveleket felbontottdk,
sztiks6g eset6n m6solatokat kdszftettek). Nem csoda, hogy ilyen k0riilm6-
nyek kdzdtt a titkos szervezkedds j6formdn lehetetlen volt. A szabadk6mfi-
vesek m6r r6g6ta nem mfikiidtek. Ha valahol m6gis alakult volna titkos
t6rsas6g, a hat6s6gok hamarosan felfedt6k. Voltakdppen csak k6t ilyen szer-
vezked6sr6l tudunk Mikl6s idejdn.

Az egyik a Cirill-Met6d Tirsasdg volt, amelyet 1847-ben szdmoltak fel.
Pedig csak a mfivel6d6s terjesztdsdvel foglalkoztak, meg ilrtatlan sz6piro-
dalmat mfiveltek. Csakhogy a szervezetnek ukr6n jellege volt, tagjai is ttibb-
nyire ebb6l az etnikumb6l keriiltek ki, mint Nyikolaj Kosztomarov, aki k6-
s6bb orosz tiirt6netfr6k6nt mfikddik, de val6j6ban csak f6lig tudta pal6stolni
ukr6n 6rzelmeit. A m6sik ismert tag a jeles ukrrin kblt6 6s fest6, Tarasz
Sevcsenko, jobb6gyfiri, akit fest6i tehets6ge miatt n6hi4ny 6rtelmis6gi a sziik-
s6ges p6nzt dsszeadva felszabadftott a jobb6gyi sorb6l. Ekkor m6r megint
nem volt szok6sos a kivdgz6s, ez6rt Sevcsenkdt besoroztikkdzkaton6nak.
Mikl6snak kiilijn is gondja volt 16, megtiltotta, hogy frjon vagy fessen. Az
drtelmis6giek kiiltindsen gyanrisak voltak a rendszer szdm6ra.
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Ezdrtis csaptak le 1849-ben aPetrasevszkij-kdrtagjaira, pedig 6k is csak
a mfivel6d6ssel foglalkoztak iisszejdveteleiken. Mindiissze egy ember akadt
ktiztiik, aki felkel6st akart szervezni. A ttibbiek lebesz6lt6k. A bi.intet6s m6gis
kegyetlen volt. 1849-ben a vezet6ket hal6lra fteltek. El is vittdk 6ket a vesz-
t6helyre, az akaszt6fa al6. S amikor milr mindegyikiik lesz6molt az lletdvel,
akkor jelent meg a futdr, aki a kegyelmet hozta: a hal6lbiintet6st 6letfogy-
tiglani szdmfrzetlsre vfltoztattilk 6t. A hal6lraftdltek ktjzt egy Fjodor Dosz-
tojevszkij nevfi kezd6 fr6 is volt, aki k6s6bb lefrta 6lm6nyeit.

Ha akadtak is reformok ebben a harmincdves korszakban, az eg6sz mdgis
nyomaszt6 volt. A szabadsdg teljes hi6nya, a gondolkod6s rafindlt grizsba
kilt6se egy olyan korban, amikor Eur6pdban sok helyiitt mdr liber6lis ttjr-
vdnyek uralkodtak, kiildnrisen az drtelmis6giek szdmi4ra volt elviselhetetlen,
de a nemess6g 6s az arisztokrdcia j6 rdsze szdmdra is. Dekabrista lelkUletri
nemesek tov6bbra is l6teztek, csak 6ppen semmit sem tudtak tenni. A de-
kabrista mozgalom v6res fel_sz6moli{sa nyilv6nval6vdtette, hogy a rendszer
nem tfiri el a szabads6got. Eppen a j6l6tben 616, mfivelt nemesek szdmdra
lett kildt6stalan az 6let. Kdziiliik kertilt ki az rin. ,,felesleges emberek" (/ls-
nyie ljugyi) tdbbs6ge. Ezek n6h6ny eml6kezetes alakjdt orijkitette meg a
szdpirodalom eszkozeivel Puskin Any eginl1ben vagy Lermontov reg6ny6ben,
a Korunk hdsdben. Ertelmesen cselekedni nem lehetett, a tivorny6kba 6s
p6rbajokba kellett menekiilni.

Egy ember saj6tos form6ban kereste a menekiil6s lehet6s6g6t. Vlagyimir
Pecserin a nem titul6ris arisztokr6cia tagtra volt, a gdrog irodalom pro-
fesszora, aki v6giil is elhagyta az orszdgot, 6s beldpett a jezsuita rendbe.
1850-80 kdzt Angli6ban 6s Irorsz6gban mfikiidott ebben a min6sdg6ben.
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Nagyon kritikus volthazdjdval szemben. Tobbsztjr is kifejtette, hogy Orosz-
orszdg csak anyagi hatalomra tdrekszik, a szellemiekkel nem tiir6dik, ez6rt
tudomdnya is csak materialista lesz. A jezsuita term6szetesen elitllte ezt.
Alelcszandr Herzen, a m6sik, aki 1847-ben v6gleg elhagyta az orszdgot, pon-
tosan ebben az irdnyban haladt. De vele mdr ellrkezttink az orosz gondol-
kod6shoz, ezt kell most szemiigyre venniink.

Oroszorszilg 6s Eur6pa
ANGLOM.A,NOK ES GALLOMANOK

Ennek a gondolkod6snak az alapprobllmdja Eur6pa 6s Oroszorszdg ket-
t6ss6ge. Ebben benne volt az is, hogy Oroszorsz6g persze Eur6pa rfsze,
de az is, hogy att6l teljesen kiilijn6ll. Ha pedig Eur6pa rdsze, akkor ut6-
nozni kell-e, vagy el kell zdrk6zni el6le, avagy valami tintorvdnyfi fejl6-
d6s ritj6ra kell l6pni.

Az utdnzils volt a legegyszerfibb v6lasz. Oroszorsz6gnak ugyanrigy kell
fejl6dnie, mint a tiibbi eur6pai, 6rtsd, nyugati orszdgnak. Val6j6ban persze
csak az angol vagy a francia minta jdtt sz6mba a n6met minta helyett, mert
ilyen nem lltezett,legfeljebb a porosz. A Habsburg Birodalom egyr6szt kon-
kurens hatalomnak szdmitott, m6sr6szt akik egy6lt al6ban elgondolkodtak
Oroszorsz6g sorsiir6l, j6l tudt6k, hogy a Habsburgok birodalma sok vonat-
koz6sban ugyanolyan elmaradott, mint Oroszorszdg.

Az elmaradotts6got sokan elismertdk, s abb6l voltakdppen csak az ut6n-
z6s ktjvetkezhetett. A kormdnyzat emberei is l6nyegdben ehhez a felfog6shoz
6lltak kdzel. Csakhogy ebben az esetben rdgtdn felvetddiitt a nyugtalanft6
k6rd6s: egy eur6pai nagyhatalom, amelynek olyan dont6 szava van Eur6p6-
ban, ahogyan azt ldthattuk, lealacsonyfthatja-e magdt az utdnz6, a kdvet6
szintj6re. Tehdt a korm6nyzatnak nem lehet ez a v6lasza. Ha viszont nem
szabad utdnozni, akkor meg kell maradni az el6rt szinten, amely egyre anak-
ronisztikusabb a liber6lis Eur6p6ban. Vagy egdszen m6sk6pp kell csin6lni.

A dolog bonyol6dott egy mdsik probl6m6val. Oroszorsz6gb6l nyugat fel6
tekintve 6llamokat lehetett l6tni, kisebbeket (elhanyagolhat6kat) 6s nagyob-
bakat. De ha az angolds a francia ap6lda, akkor kiilijntjsen az utdbbi esetben
nyilvdnval6, hogy nemcsak 6llamr6l, hanem nemzetr1'l is sz6 van. A fogalom
ebben a modern 6rtelm6ben a francia forradalom 6ta v6lt ismertt6. A kdt
p6ld6ban egydrtelmfi, ha ezt ilyen vildgosan akkor nem is l6tt6k m6g, hogy
ott az i4llam hozta l6tre a nemzetet. Eur6pa keleti fel6n ttibbnyire hifinyzott
az az 6llam, amely ezt megteremthette volna. Ezdrt a giircsds er6feszft6s itt
a nemzet lltrehozilsdra, hogy az majd maga teremtse meg 6llamdt. Ez azon-
ban megint nem lehetett jdrhat6 dt Oroszorszdg szdmdra, hisz rtt az 6llam
mdr l€tezett, m€ghozzd hatalmas. Es ez az 6llam vitathatatlanul orosz volt,
a nem oroszok nem szdmftottak. Ez az oka annak, hogy a gondolkod6sban
a nemzet fogalma keveset szerepel, megl6te termdszetesnek trint. Amint az
is, hogy ha az 6llam hatalmas, i nemzei is az. Es ha mindkett6 ilyen hatal-
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mas, akkor ktildet6se van Eur6p6ban. Ebben a korm6nyzat 6s a nemesi 6r-
telmis6gi gondolkod6k voltak6ppen egyet6rtettek. Csak a ki.ildetds tartalm6-
16l v6lekedtek mdskdpp. A korm6nyzat szfimdra ez a rend fenntart6sdt jelen-
tette eg6sz Eur6p6ban, az 6rtelmis6 g szdtmdra az erkiilcsi misszi6t, Eur6pa,
s6t az eg6sz emberis6g felemel6s6t magasabb erkiilcsi fokra. Az elgondolds-
ban pedig nincs semmi saj6tosan nemzeti. A liber6lisok 6s a szocialist6k, s6t
a konzervativok is ebben formailag azonos v6lemdnyen voltak. Amikor pe-
dig kezdett vilSgossd v6lni, hogy az ut{nzds az egyik megoldds, m€r azon
is lehetett tdprengeni, az angol konzervativizmust kell-e uti{nozni, vagy a
francia liberalizmust, net6n a jakobinusok iirdksdgdt folytat6 szocializmust.
Azutdnozhat6 minta az eur6pa fejl6d6s r6v6n egyre sokasodott, a levonhat6
kovetkeztetdsek szintrigy.

A szazad legelejdn a k6rddsfeltev6s mdg egyszerfibb volt. Kdt irdnyzat
alakult ki, az anglomdnokd 6s a gallomdnokd, mindkett6 egy6rtelmfren az
ut6nzds, a ktjvetds jegydben. Minthogy 1800 tdj6n m6g mindig nyomaszt6
volt a francia forradalom, k6zenfekv6v6 lett az angol minta. Burke meg-
adta a konzervatfv 6rveket a forradalommal szemben, Pitt miniszterelntik
a hatalmi srilyt. Azt m6r kev6sb6 vett6k figyelembe az anglomdnok, hogy
Anglia feuddlis ktils6s6geit6l ftiggetleniil velejdig polg6ri volt. Az orosz
kormdnyzati politika szdmos megfontoldsb6l ered6en szintdn Anglia fel6
hajlott ink6bb.

Arr6l persze sz6 sincs, hogy a gallom6nok a fonadalmat tekintett6k volna
mint6juknak. A minta sokkal ink6bb Nap6leon, aki val6jdban a polg6ri for-
radalom beteljesft6je volt, de szentp6terv6rr6l tekintve a rend helyredllft6ja,
a forradalom megfojt6ja. Valami \gazsig egy6bkdnt ebben is volt. A gallo-
m6nia dtmenetileg korm6nypolitik6v6 is vi4lt. De Nap6leon m6gsem volt
szalonk6pes, mdg ha meg is korondztatta magdt csdszdrr6,6s egy rij f6ne-
mess6get hozott l6tre.

A vdlaszt Karamzin kor6bban m6r emlftett 1811-es eml6kirata adta meg,
amelyben kifejtette gondolatait a ftgi 6s az ij Oroszorsz6gr6l. Ez volt a
hatdsos 6s egy6rtelmfi ,,nem" az ut{nzds k6rdds6re. Karamzin hatdrozottan
fell6pett oroszorsz6g ew6paizdl6sa ellen, ezzel percze f6l6nken beismerte
azt is, hogy ez az ew6paizdl6s mrir meg is kezd6ddtt. Hiszen azt mondta,
hogy az oroszok vil6gpolg6rok, de nem orosz dllampolg6rok. Minden, ami
Pdter 6ta tort6nt, elt6velyed6s, az ut6nz6s nem ment, a fels6 6s az als6
oszt6lyok egyre t6volabb keriiltek egym6st6l, holott P6ter el6tt megvolt az
dsszhang. P6ter meghozta ugyan a civiliz6ci6t, de vajon a kiilftild szolgai
ttdnzdsa nem tfl nagy 6r-e ezdrt? Oroszorsz6g nem ut6nozhatja Eur6pdt. Az
autokr6cia az orszdg ldtdnek az alapja, S6ndornak ezt kell meg6riznie ut6dja
szdmdra. F,zdrt Szperanszkij alkotm6nyterv6t el kell vetni, mert az k6ts6gbe
vonja ezt az alapelvet. A nemessdget nem szabad megalilzni. A fels6oktatds
felesleges, a korm6ny rigyis csak presztfzsokokb6l szorgalmazza. Nem kell,
mert csak k6ros eszmdket terjeszt. Karamzin ezzel val6szfnfleg a nemess6g
nagy r1szdnek az 6ll6spontj6t fejezte ki, a mfiveletlen tdbbs6g6t.

Id6ktizben, mint l6ttuk, tisztek 6s ktjzkaton 6k tizezreijutottak el P6rizsig,

346



ahol megismerkedhettek a nyugati 6letformdval. Es m6ly szlgyenlrzds t6-
madt benniik, ha a hazai viszonyokra gondoltak. Amikor 1818-ban hazatlr-
tek, egy kormdnyf6rfi szerint a legjobb lett volna m6g a partraszilllils el6tt
a tengerbe fojtani 6ket.

Eszerr Es oEr"r TARSASAc
Ez persze nem kcivetkezettbe, de a kinti 6s ahazai viszonyok ellentdte sokak
dlmdnye maradt. A nemessdg mfiveltebb rdsze tisztdban volt azzal, hogy az
orsz6gban valamit tenni kell, m6g ha nem is jutottak el Pririzsba. A szabadk6-
mfives pdholyokban is sok mindenr6l drtesiiltek. s ezeknek sok nemes volt a
tagja, majdnem csak azok. Amikor a forradalmi negyedsziaad hdborui v6get
6rtek, ez a nemesi csoport azonkezdett gondolkodni, mi is lenne a teend6. Az
biztos volt sz6mukra, hogy nekik kell cselekednii.ik, ezt sem akormdnyzat-
t6l, sem m6s t6rsadalmi r6tegekt6l nem v6rhatj6k, de nem is v6rt6k. Ugy
tudtiik, csak nekik szabad gondolkodniuk, mert csak 6k k6pesek erre.

Mdr 1816-ban k6t gr6f tervet kdszftett az Orosz Lovagok Rendjinek meg-
teremt6sdrdl. Volt, aki ellenezte. Ett6l fiiggetlentil 1816 febru6rjdban meg-
alakult egy titkos t6rsas6g, a Honmentds Szdvetsdge. A k6s6bbi dekabrist6k
mind tagjai voltak, fgy Alekszandr 6s Szergej Muravjov, Szergej Trubeckoj
herceg, Ivan Jakuskin, Matvej 6s Szergej Muravjov-Aposztol. Az ut6bbiak
palot6j6ban hatdroztdk el a t6rsas6gl6trehoz6s6t. c6ljuk ahaza sziiks6gle-
teinek megvitat6sa volt. K6s6bb A. F. Orlov herceg t6bornok, Mihail Fon-
vizin 6s Pavel Pesztyel, a szibdriai fdkormdnyz6 fia is csatlakozott hozzdjuk.
Ekkor m6r kezdtek konkretiz6l6dni a teend6k: oroszorszdgnak alkotmdnyra
van sziiks6ge az autokr6cia helyett, ajobb6gyokat pedig fel kell szabadftani.

1818-ban az eg€sz g6rda (amelynek tiibbsdgiik a tiszrje volt) tfz h6napra
a csdszdnal egyiitt Moszkv6ba kdltdziitt 6t. Itt njjdalakitottr4k a szelezetet,
a Kt)4j6 Szdvetsdge vagy a Haza lgaz 6s Hti Fiai ndven. Szab6lyzatot is
6llftottak 6ssze, ezt borit6jdr6r Zdld Ki)nyvnek nevezt6k. A porosz Tugend-
bund volt a mint6juk, teh6t a magas erkijlcsi szfnvonalon 6116 6s ijntudatos
hazaftakfl, akiknek minden v6gyuk a kdzj6 megteremt6se. Kimondottdk,
hogy nem sztiksdges a lojalitds az uralkod6 ir6nt, de nem is kell egy6nileg
felszabadftaniuk sajdtjobbdgyaikat. A vezetdst egy hat t6b6lall6,,gydkeres"
tan6csra b{zt{k, igazgatisdgokat hoztak l6tre (uprava), ezek kdzill mind-
egyiknek volt f6nijke, aki kdteles volt id6r6l id6re besz6molni a tan6csnak
a tagok tev6kenys6gdr6l. Az alkotm6nyt 6s ajobb6gyfelszabadft6st csak hosz-
szabb ti{von vettdk tervbe, pillanatnyilag az egydni filantr6pi6t tekintettdk f6
teend6jtiknek. A jobb6gyrendszer miatt bfintudatos nemesek szokdsos p6t-
cselekv6se volt ez.

1820-ban a vezet6k ism6t Moszkv6ban tan6cskoztak, itt elhat6roztlk
a szervezet feloszlat6s6t, mert m6r tril sokan szereztek r6la tudomdst, s ez
a hat6s6gok kdzbeldpds6vel fenyegetett. Inform6lisan m6gis kapcsolatot tar-
tottak ezt kdvet6en is. J6 n6h6nyan tov6bbra is Szentpdterv6rott szolgdltak
a gdndflban, igy tehdt itt alakut ki egy csoport. Pesztyelt szolgdlata a
besszar6biai Tulcsinhoz ktitritte. O j6val radik6lisabb volt a tijbbieknel, 6l-
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land6an birilta 6ket, ez6rt a fennmarad6 kapcsolatok ellendre ktilcstinds volt
a bizalmatlans6g. Id6vel Eszaki 6s Ddli Tdrsasdgnak nevezt€k magukat.

AzEszaki T6rsas6gnak j6val ttibb tagja volt, s ez szdmftott mdrsdkeltebb-
nek, ami megmutatkozott Nyikita Muravjov alkotmdnytervezet€ben. Ez a
birodalmat mintegy az Egyesiilt Allamok mint6j6ra kfvdnta fitalakitani.
Oroszorsz6g 1 3 6llamb 61 6s 2 egyenjogri tartomdnyb6l 6llna, ezek az addigi
k6zigazgatflsi beoszt6st6l teljesen ftiggetlentil alakultak volna meg, neviiket
foly6kr6l kapni4k, hogy semmi se eml6keztessen a kor6bbi rendszerre. E be-
oszt6s term6szetesen az egdsz birodalomra kiterjedt, a gyarmatokkal egytitt.
Az dllamokon beliil 568 keri.ilet lett volna, ezeken beliil pedig j6r6sok, teh6t
az addigi rendszer folytatdsa. Az orszfig megmarad monarchidnak, de a cs6-
sz6r csak olyan szerepet ttilt be, mint az Egyestlt Allamokban az elnok,
akinek hatdsktjre akkor j6val kisebb volt a main6l. A jobbdgyok szem6ly
szerint felszabadulnak, de fdld n6lkiil. A rangokat felszdmolj6k. Az aktfv 6s
a passzfv vdlaszt6jogot el6g magas cenzus alapj6n illlapitotta meg. A kdz-
ponti parlament k6t kamar6b6l 6ll, az als6hdzba a lakoss6g szdma szerint
v6lasztanak k6pvisel6ket, a fels6h6z a szendtus, amelybe az egyes 6llamok
amerikai mintdra tdbbnyire h6rom k6pvisel6t ktildenek, cisszesen 42 fdt. A
k6t kamar6t 6 6vre v6lasztj6k, k6t6venk6nt a tagok egyharmad6t ki kell cse-
r6lni. Az egyes dllamokban is k6tkamar6s parlament lett volna, a keriiletek-
ben 6s a jdr6sokban csak egykamar6s. A ktizponti parlament feladata a tdr-
vdnyhozds 6s az ellenfirz€s.

A ddliek rdszdrfll Pesztyel sokkal radikdlisabb megoldi4st javasolt. Min-
denekel6tt a monarchia 6s a nemesi kiv6lts6gok eltdrl6s6t, b6r a nemesek
vagyonukat megtarthatj6k, pontosabban, addigi jtivedelmiiket nem veszthe-
tik el. A foldtertiletet k6t rlszre osztotta. Az egyik f6l szolg6lta a sziiks6g-
leteket, ez nem volt elidegenfthet6, mindenki, aki ig6nyelte, kaphatott itt
ftjldet megmrivel6sre. A fiildek m6sik fele a b6s6get szolg6lta volna, ezt
b6rbe lehetett adni, el lehetett adni. A c6hrendszert a ternezet felsz6molta.
A parlament egykamards, vecse a neve (a kozdpkori n6pgyril6sre eml6kez-
tet6en), 5 6vre villasztjik, feladata a tdrv6nyhozds. Ez a vecse a kollektfv
6llamf6. A v6grehajt6 hatalom az otf6b6l6ll6 rfllami duma, melynek minden
6vben egy tagSdt villasztjik. Pesztyel is tiszt6ban volt a korrupci6 r6ms6gei-
vel, ez$rt 120 f6nyi ellenfirzd tan6csot akart felfllftani. A minisztdriumokban
6s a tartomdnyokban f6tigy6szek l6tt6k volna el az ellenfirzds feladatfit. Mu-
ravjov ftjder6ci6s megold6s6val szemben ez teljes m6rt6kben kdzpontosftott
lett volna, Pesztyel egyediil a lengyelek tln6ll6sr{g6t ismerte el. De a k6t
6llam kiizti hati4rokat az orosz drdekek szerint kell megvonni, a k6t orsz6g-
nak katonai szdvets6gre kell l6pnie, a bels6 berendezked6snek pedig ugyan-
olyannak kell lennie, mint az oroszorsz6ginak. Egy6bkdnt Oroszorsz6gnak
meg kell szereznie Moldvdt, az egdsz Kauk6zust, a kirgizek fdldj6t, s6t
Mong6lia egy r1sz€t is. Pesztyel ugyanis elismerte minden ndp jog6t az
tin6ll6sdgra. De ugyanakkor azt is megfrta a Russzkaja Pravddban, a forra-
dalom utdni ideiglenes kormiiny szdmdra k6sziilt tervezet€ben (innerr ismer-
jtik n6zeteit), hogy a nagy 6llamoknak joguk van a j6lv6detts6gre, s ha ez a
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kdt jog titkdzik, a j6lv6detts 69 az el6bbreval6. Az orosz nagyhatalmi ig6nye-
ket neh6z lett volna enn6l eleg6nsabb demokratikus indokkal al6tdmasztani.

Ismert m6g egy csoport, amely k6s6bb csatlakozott a d6liekhez, az Egye-
siilt Szldvok Tiirsasdga. 35 tisztb6l 6llt, mind szegdny nemes, vezet1ik And-
rej 6s Pjotr Boriszov 6s Julian Lublinszkij. Harcos ateistdk voltak, 6s huma-
nitdrius cdlokat fogalmaztak meg. Republikdnus €s demokratikus kormdny-
zatot akaftak ldtrehozni. De kimondt6k, hogy minden tagnak fel kell szaba-
dftania saj6t jobb6gyait, akinek pedig nincsenek, az ktiteles jdvedelme tize-
d6t befizetni egy alapftv6nyba ajobb6gyok felszabaditdsdra. Neviiket onnan
kapti{k, hogy valamennyi szl6v n6pet egyesfteni akart6k Oroszorszdg veze-
t6se alatt. 14 orszdgot ismertek. Tdjdkozatlans6gukra jellemzf, hogy az
egyik ilyen orszdg Magyarorszr{g lett volna, mint ugyancsak szl6v orszdg.
Naivitdsuk mellett harciass6guk volt jellenzf.K6tizben is tervezt6k Sdndor
elrabl6sdt valamelyik hadgyakorlat alkalmdb6l. Szinte az utols6 pillanatban,
1825 augusztusi4ban olvadtak be a D6li Tdrsasdgba. Hogy az egdsz mozga-
lomb6l mi lett, azt mdr l6ttuk.

,,PUSKALOV ES NZ ISSZIKABAN"
Az 6t dekabrista kivdgz6se utdn hal6los csend tilte meg 6vekre az orosz
tdrsadalmat. A besrig6rendszer olyan j6l ki6piilt, hogy m6g otthon sem mert
senki terveket szovtigetni, vagy akdr csak elgondolkodni az orszdgjiiv6j6r6l.

Ebben a, mondhatni, l6giires t6rben fejtette ki Uvarov mi6r emlftett elm6-
let6t az orosz 6llam h6rom alapelv6r6l 1832-ben. Az ortodoxia volt a legels6,
6s az ortodox szellemisdgr6l m6r ejtettiink sz6t; ismert, mennyire az 6llam-
nak volt ali4rendelve az egdsz egyhdz. Az autokrdcia az abszolutizmust je-
lentette, gyakorlat6t m6r volt alkalmunk megismerni. A harmadik alapelv
szorul n6mi magyarilzatra. Anarodnoszty orosz sz6t csak jobb hij6n szoktuk
ndpiess6ggel fordftani, mert alapszava csakugyan a narod = ndp sz6. Uva-
rovn6l ez aztjelentette, hogy a n6p term6szetdben megvan a k6t m6sik alap-
elv elfogaddsa, a n6p csak ezt akarja,6s teljes egys6gben 6l az uralkod6val,
aki viszont meghallgatja a ndpet, 6s rigy dtint, tehdt a n6p 6rdek6ben. Ha a
korabeli eur6pai fogalmakban kfv6nunk gondolkodni, akkor ebben voltak6p-
pen az orosz nacionalizmus megfogalmazflsdt kell l6tnunk. Ebbe beletarto-
zott az is, hogy a n6p mintegy dsztonosen a csdszdr hfve (itt inkdbb c6rt
kellene mondani, mert a ndp kiir6ben fgy emlegett1k az uralkod6t). A nemzet
6s nacionalizmus fogalmak, amelyekt6l visszhangzott a korabeliEur6pa, az
orosz gondolkod6sban nemigen keriiltek el6. L6ttuk mdr, ez alapvet6en az
orosz 6llam l6t6vel, s6t nagyhatalmi stdtus6val ftiggiitt ijssze. A fels6 k6rok,
Uvarovt6l Pesztyelig, mai fogalmaink szerint nacionalist6k voltak, ha rigy
tetszik, csak 6ppen m6s fogalmakban gondolkodtak.

Ezt mutatja, hogy az els6 nem is szervezked6s, hanem gondolkod6 tdr-
sasdg, amely az allltsdg utdn megalakult, a Sztankevics-kdr a filoz6fia elvi
magaslatain beszdlte meg az egy6n 6s a t6rsadalom alapvet6 probl6mdit.
Nyikolaj Sztankevics a moszkvai egyetem hallgat6ja volt, mondani sem kell,
nemesi szitrmazdk, aki kd,riil ugyancsak egyetemi hallgat6kb6l egy szrik ktir
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Bakunyin portrlja 1 843-b6l

jdtt l6tre. Mihail Bakunyin, Visszarion Belinszkij, Ivan Kirejevszkij 6s lvan
Turgenyev, a k6s6bbi ir6 tartozott ktiz6jiik. Mint majd l6tni fogjuk, az el1ggd
tarka t6rsasdg tagSai a k6s6bbiekben igencsak ktiliinbiiz6 ir6nyokba indul-
nak. Ekkor, az 1830-as 6vek elej6n m€ga klasszikus ndmet filoz6fia mriveit
tanulm6nyoztdk, Hegelt, Fichtdt 6s Schellinget, ami akkor eur6pai divat is
volt. Kdziiliik Hegel tette rdjuk a legnagyobb hat6st, megtanult6k t6le azt,
hogy a l6tez6 dolgok 6sszerfiek, tehdt az oroszorszdgi rendszer is az,
bdr ezt a k<ivetkeztet6st csak ritkdn gondolt6k v6gig. Nemcsak magas
filoz6fiai, hanem magas erktilcsi szfnvonalon is 6lltak, az ember s ezzel
az emberis6g megjavitdsdtl6tt6k a fd c6lnak. Az orosz gondolkod6snak ez
az egdsz emberis6ghez sz6l6 iizenete, hosszri id6n keresztiil majd a legf6bb
teend6, az orosz messianizmas ebben a kdrben kezdett el6szor megfogalma-
z6dni, hogy azut6n, mint mondottuk, a misszi6t alegvilltozatosabb form6ban
k6pzelj6k el.

1836 lett, mire valamifdle ellenz6ki gondolkod6s els6 jele egy cenzor
gondatlans6ga miatt napvil6got l6tott. Pjotr Csaadajev, egy Moszkvdban 616
gazdag nemes, akit Puskin is nagyra becstilt, kdzzdtette a Tyeleszkop cimfr
foly6iratban els6 filoz6fiai level6t. Mdg j6 n6h6ny m6st is irt, persze azok
mdr nem jelenhettek meg. Francia nyelven fogalmazott, egy hiilgyhoz irt
levelek voltak ezek, megint csak magas filoz6fiai 6s erktilcsi sikon. De az
els6 lev6lben arr6l is volt sz6, hogy az ortodoxia tonkretette az oroszokat,
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mert hidnyzik beldle az a gondolkod6s, amit a nyugati egyhdz kdpvisel.
(Gyanriba is fogt6k, alaptalanul, Csaadajevet, hogy katoliz6lt.)

Az ortodoxi6nak enndl az 6les kritik6j6ndl csak az volt megddbbent6bb,
hogy Csaadajev ebb6l azt a ktivetkeztet6st vonta le: az orosz n6p mriltj6ban
nincs semmi pozitfvum, hanem csupa sziirnyfis6g. A ,,felesleges ember"
megnyilvdnuldsa volt ez is. Nem volt benne sz6 a jobb6gyok felszabaditd-
s6r6l, alkotmdnyr6l sem, teh6t a politikdt nem 6rintette. M6gis nagy feltfi-
ndst, s6t felh6boroddst keltett, hiszen a Szent Oroszorsziigot tdmadta. Csaa-
dajev azonban nem titul6ris arisztokrata volt, mdg bortdnbe sem igen lehetett
dugni, ez6rt elmeh6borodottd nyilvdnftotti{k, s ezen a cfmen hdzi6rizetben
tartottdk egy 6vig. Aztdn ezt is feloldotti{k, de Csaadajev mdr nem pr6b6l-
kozott filoz6fiai levelei megjelentet6s6vel.

Az 6ll6vizet valami m6gis felkavarta. Herzen arr6l irt, hogy olyan volt
ez a cikk, mint egy puskaliivds a stjtdt 6jszak6ban, amely ut6n fel kell db-
redni 6s elgondolkodni. Eppen az elsd f6vdrost6l tdvolabb es6 Moszkva volt
alkalmas arra, hogy az itt 616 nemesek elkezdjenek gondolkodni. Csupa mri-
velt ember, a n6met filoz6fi6val 6s 6ltaldban a korabeli eur6pai gondolko-
d6ssal ismerds. Rendszeresen <issze is jdttek egy ideig, Jelagina szalonj6ban
p6ld6ul, 6s vitatkoztak filoz6fi6r6l, kdzgazdasdgtanr6l, erkdlcsr6l, hazai teen-
d6krdl. A vitrib6l fokozatosan ellent6tek lettek. Id6vel, az 1840-es 6vek elejdre
kdt nagy csoportra oszlottak, tdj6koz6d6suk szerint nyugatosnak neveztdk az
egyik csoportot, szlavofiloknnk onmaguk a mdsikat. M6g mindig az alapk6rd6s-
16l volt sz6: oroszorsz6g 6s Eur6pa. Eppen mfvelts6gtikn6l fogva tiszti4ban
voltak azzal,hogy a jelen pillanatban Oroszorsz6g m6g m6s, mint Europa t6bbi
rdsze. Az ut6bbin persze Angli6t 6s Franciaorszdgot 6rtett6k, meg a ndmeteket.
M6sokr6l nemigen volt sz6 m6g a szlavofilok esetdben sem. 1844 ut6n m6r
olyan nagyok voltak az ellentfltek, hogy a k0z6s megbeszdl6sek elmaradtak,
a k6t csoport mi4r csak egym6s kiizijtt volt hajland6 tisszej<inni, hogy azutfin
id6vel a nyugatosok is k6t csoportra szakadjanak.

SZLAVOFILOK 65 NYUGATOSOK
M6r a nyugatos elnevez6s is mutatja, az egyk csoport a dilemm6t fgy pr6brflta
feloldani, hogy oroszorszdgnak Eur6pdt kell ktjvetnie, vagyis rigy kell fejl6d-
nie, mint Eur6p6nak. De melyik Eur6pr{nak? Ezlett azutfn a k0vetkez6 szakft4s
oka. A nyugatosok egyik rdsze a megldvd liber6lis Eur6p6t akarta k<ivetni,
vagyis Oroszorsziigot liberdlis m6don 6talakitani, alkotmi{nyos rendszerrel, v6-
laszt6sokkal, viilasztott tdrvdnyhoz6 testiileftel. Term6szetesen j obb6gyfelsza-
badft6ssal, ez ekkorra m6r nem volt k6ts6ges. A jogtdrt6ndsz Borisz csicse-
rin tartozott ehhez a csoporthoz, €s a tiirt6n6sz Tyimofej Granovszkij.

Granovszkijt a derpti egyetemen kdpeztdk ki, kifejezetten azzal a c6llal,
hogy majd egyetemi tansz6ket kapjon. A moszkvai egyetemen lett az egye-
temes tdrt6nelem tan6ra.Ismerttd azzal v6lt, hogy az 1840-es 6vek kiizep6n
6s azutdn mdg 1850-ben is az egyetemen nyilv6nos el6ad6sokat tartott, eze-
ket nagy kdztins6g liltogatta. Ldtszatra firtatlan temat talillt a ktizdpkori Eu-
r6pa, vagyis Nyugat-Eur6pa tdrtdnet6t. De ez alkalmat adott arra, hogy be-
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Visszarion Belins zkrj Gogol arck6pe

mutassa a jobb6gyrendszert, annak minden kirfv6 kegyetlensdg6vel, 6s azt
a kdvetkeztet6st vonja le bel6le, hogy ezt a rendszert fel kellett sz6molni, a
parasztokat is emberi szabads6gjogokhoz kellett juttatni. A hallgat6k rdgtcin
6rtettdk: ennek Oroszorszi4gban is fgy kell tortdnnie. Mindegyik el6ad6sa
tdrsadalmi esem6nysz6mba ment, a Moszkv6ban, s6t a ktirny6k6n lak6 ne-
mes urak 6s htilgyek versengtek azdrt, hogy meghallgathassdk, 6s nagy tin-
nepl6sben rdszesftettdk a professzort. A csoda csak az, hogy a hat6sdgok
viszonylag hosszri id6 eltelte utdn tiltottdk be az el6ad6sokat.

A nyugatosok persze 6vatoqak voltak, nem foglalkoztak alkotm6nyos ter-
vezget6sekkel, m6g kev6sb6 szewezkeddssel. Valahogy rigy gondolt6k, ha
ez afejl6d1s nyugaton v6gbement, s Oroszorsz69magdt6higy fejl6dik, mint
a nyugati orsz6gok, akkor ez itt is bekijvetkezik. Hadd tegyiik hozz6: rdvid
t6von bizonyos 6rtelemben nekik lett igazuk, az 1860-as 6vek reformjai sok
mindenben kdvettdk a nyugati mint6t.

A nyugatosok m6sik, kisebb csoportja azonban nem a megl6v6 liberdlis
Eur6p6t tartotta mintak6p6nek, hanem a sziilet6ben l6v6 djat, a szocialist6t.
Ennek az irdnyzatnak az els6 kdpvisel6je Belinszkij. Kiv6tel m6r csak azzal
is, hogy nem nemesi, hanem raznocsinyec szdrmazdsi volt, egy pap fia, aki
autodidakta m6don szerzett nagy mfivelts6get, mert a moszkvai egyetemr6l
kizdrtd/r. ,,gyenge kdpessdgei" miatt. LAttuk, a Sztankevics-kdr tagja lett,
amfg egyetemre jdrhatott, 6 is Hegel befoly6sa alatt fogadta el a megl6v6
rendszert, de ebb6l hamarosan kigy6gyult. Irodalomkritikuskdnt tev6keny-
kedett, rendszeresen ismertette a megjelen6 sz6pirodalmi munkdkat az Otye-
csesztvennije Zapiszki (Hazafias Jegyzetek) cfmf nyugatos folydiratban.
Evente 6ltal6nos besz6mol6kat is frt, ezekben kifejtette azon v6lem6nydt,
hogy m6g nem sztiletett meg az igazi orosz irodalom.
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Nyikolaj Gogolt mindennek ellendre nagyra becsiilte. Ez6rt is volt m6ly-
s6gesen felh6borodva, amikor Gogol 1847-ben kdzzdtette v6logatott levele-
zds€tbardtnval, amely az ortodoxia melletti hitvall6s volt. Kor6bbi munkdit
megtagadta, s vall6sos szellemben fiirkdszte Oroszorsz6g jiivdjdt. Belinszkij
6ppen kiilfdldtjn tart6Zkodott gy6gykezeldsen (tiid6v6szben szenvedett),
amikor kez€be keriilt a kdnyv. Hosszri nyflt lev6lben (amely persze otthon
nem jelenhetett meg) intlzett megsemmisft6 kritik6t az ft6 ellen, s ebben az
egdsz mikl6si rendszert v6dolta. 1849-ben bek0vetkezett korai hal6la men-
tette meg a rend6ri iildtiz6st6l.

A szocialista irdnyzat m6sik jelent6s korai k6pvisel6je, Herzen fgy me-
nekiilt meg, hogy 1847-ben v6gkdpp kiilfiildre ktjltijziitt, Franciaorszdgban,
Olaszorsz6gban 6s a forradalmak ut6n Londonban 6lt. Atyjdval, Jakovlewel,
a nem titul6ris arisztokrata nagybirtokossal mdr 1812-ben taldlkoztunk. Ja-
kovlev n6met ftjldtjn n6si.ilt, evangdlikus szertart6s szerint, amelyet az orlo-
dox egyhilz nem fogadott el, ez6rt a firi csup6n szerelemgyereknek szdmitott,
innen a neve. K6tszeri szdmfrzet6s6ben megismerte a vid6ki kSzigazgatds

Ogarjov (balr6l) 6s Herzen
Londonban
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srilyos bajait, szembefordult a rendszenel, ez6rt is tdvozott. Atyja vagyon6t
a Rotschild-bankhdzra bizta, ebb6l tudott megdlni az emigrdci6ban, majd az
1850-es dvekben Kolokol (Harang) cfmen ebbdl tud Londonban foly6iratot
kiadni. A lapot persze oroszorszdgb6l kitiltottdk, p6ldr6nyait m6gis becsem-
p6szt6k. Allft6lag az rij uralkod6, II. s6ndor asztaldra is elkeriilt, onnan
szerezte 6rtestildseit a hazu bajokr6l.

Herzen nagyon saj6tos, szfnes egy6nis6g. Eleinte nyugatoskdnt term6-
szetesen 6 is a liber6lis megold6s hfve, csak ezt hazdjdban nagyon tdvoli
lehet6s6gnek tartotta. 1848 nyarr{n P6rizsban tanfja volt a munkhsok leve-
r6sdnek, ekkor 6brrindult ki a liberr{lis Nyugatb6l, 6s lett a szocializmus hfve.
sz6pirodalmat, essz6ket, mdg szinhdni 6s k6pz6mfv6szeti kritik6kat is irt,
iisszegyfijtiitt mf,vei tiibbtucatnyi ktitetet tesznek ki. Nyugaton egy6rtelmfien
az emigrdnsok 6s a szocialistdk mellett 6llt, de amikor otthon sz6ba keriilt
a jobbdgyfelszabadft6s, elkdpzelhet6nek tartotta az egyittmfiktid6st a rend-
szerrel ennek megval6sft6sa 6rdek6ben. Persze majd ebben is csal6dni fog,
I akkor egyre bizonytalanabb6 vdlik. Materialista felfog6s6t sohasem adia
fel, de a.szocializmus oroszorszdgi megval6sft6sdr6l saj6tos m6don gondol-
kodott. rJgy l6tta, az obscsina leiet az-a szildrd, alap, imelyre majd-orosz-
orsz6gban fel6ptil a szocializmus, br{r ennek nyugati jtiv6j6ben m6r nem volt
biztos. valamif6le orosz szocializmust k€pzelt el, teh6t a dilemm6t v6giil is
rigy ddntdtte el, hogy oroszorsz6gnak m6sk6pp kell fejl6dnie, mint aziaaig
mint6nak tartott Nyugatnak.
- Ezzel viszont kiizel keri.ilt a m6sik csoportosul6shoz, a szlavofilokhoz.

6k is nemesek voltak, 6s fdldesurak, nagy-birtokosok. Egyik vezet6 embe-
Tf, Kir"j"vszkij 1832-ben A XIX. szizad cfmen irt tanulm6nyt az egyik
foly6iratban, s ebben m6g an6l volt sz6, hogy oroszorszdgnai< a nyugati
fton kell haladnia. Egy mdsik prominens emberiik, Alekszej Eomjakov-pidig
nagy csod6l6ja volt Angli6nak 6s az ottani fejl6d6snek.

Id6vel azonban mind szembefordultak ezzel a lehet6s6ggel. ugy l6tt6k,
hogy I. P6ter az Eur6pa fel6 forduldssal kit6rftette Orosiorszdgot eredeti
p6lydjdr6l, hamis ritra kdnyszerftette, ezt kellene megv6ltoztatni, visszatdrni
az 6si orosz erkdlcsi alapelvekhez. Ezeknek az a summ6zata, hogy orosz-
orszdgban Pdterig mindig egyet6rt6s volt az uralkod6 6s a n6p k6i6tt, a cdr
meghallgatta a ndpet, a n6p pedig engedelmeskedett. uvarov majdnem pon-
tosan ugyanezt mondta, de korm6nyzati emberrel a szlavofilok nem v6llaltak
kciziiss6get. Homjakov, aki egy6bk6nt az ortodox teol6gi6nak m6ig egyik
sz6mon tartott tud6sa, 6ppen ezt az egyetdrtdst (szobomoszry) tartotta olyan
fontosnak. A szlavofilok egy6bk6nt igen buzg6 ortodoxok voltak, ami kiss6
meg,lep6 olyan mfivelt emberekndl, akik Hegelen nevelkedtek, 6s mdgsem
6rz6kelt6k az ortodoxia csek6ly intellektualizmusdt. A vall6soss 6got elv6-
lasztotti{k a mdvelts6gt6l. vil6gos, hogy az autol<rilcidval nem volt semmi
bajuk - elvben. A gyakorlatban a korm6nyzat szemeben m6gis gyanfsakkd
vdltak. Szfviik szerint mindig orosz ndpi tiltiiz6kben j6rtak'volna, ami persze
ekkor m6r egy nemeshez nem illett. sz6mukra az o6scsina volt az, amely a
szobornosztyot testesftette meg, hiszen az obscsin6ban csak az egyhangi

354



hatdrozatok voltak 6rvdnyesek. Homjakov szembedllftotta az obscsin6t az
angol nagybirtokkal 6s a francia parcellds gazdasdggal, eldnydsebbnek 6llit-
vabe az orosz megolddst. Eg6sz tdrtdnetfiloz6fidt alakftottak ki Oroszorsz6g
fiil6ny6nek a bizonyitds6ra. Nyugaton az 6llam h6dft6s dtj6n jtitt l6tre,
Oroszorszdgban 6ppen az egyetlrtls r6v6n, itt Rurik 6s testvdreinek a meg-
hfv6si4ra gondoltak.

A szlavofil n6vben az rcjlett, hogy 6k a titbbi szl6v n6p sors6t ugyancsak
szfviikdn viselt6k volna. Val6j6ban id6nk6nt erre is gondoltak, de 6rdemben
csak az orosz n6p sors6n agg6dtak. Ezdrt is voltak hfvei ajobbdgyok felszaba-
dit6s6nak, 6s amikor ez napirendre keriilt, tiibben kiiztiliik jelentds rdszt v6llal-
tak a lebonyolft6s6ban. Azt is hirdett6k, hogy az ortodoxi6nak (vagyis aszl6v-
s6gnak) vil6gtiirt6nelmi kiildetdse van. Megint csak itt vagyunk az oroszok
erkdlcsi misszidj6n6l, arnellyel mdr eddig is tijbbsziir taldlkoztunk.

Egyszerfi volna mindezek utdn a szlavofilokat valami stit6t, reakci6s t6r-
sasdgnak tekinteni, amely elfordul a halad6st6l. Mdg ha nem venn6nk figye-
lembe a jobb6gyfelszabadft6ssal kapcsolatos 6ll6sfoglal6sukat, akkor is meg
kellene l6tnunk jelent6s6giiket. Ok feleltek meg leginkdbb annak a kelet-eu-
r6pai 6rtelmis6gi tfpusnak, amely (6pp csak sztilet6) nemzete sajdtossdgaib6l
vezette le az'6n6ll6s6g vagy legal6bbis a kiiltin6ll6s irdnti ig6nyt. L6ttuk m6r,
M orosz nagyhatalmisdg ezt hdttdrbe szoritotta, nem volt 16 sziiksdge. A szla-
vofilok pontosan a nemzeti saj6toss6got hangsrilyozti4k, szemben a nyugato-
sokkal. M6g ha ugyanrigy az erktilcsi misszi6t tartottdk f6 feladatuknak,
mint a nyugatosok vagy az orosz sz6pirodalom, M orosz eredetisdget, saj6-
tossdgot 6ppen 6k k6pviselt6k. Ene alkalmasint sziiks6g is volt. Egy6bk6nt
az orosz n6pet a m6s nemzetis6gekkel szemben szintdn megv6delmezendd-
nek tartottdk. Az egyik szlavofil, Jurij Szamarin rigai leveleiben nagy el6-
gedetlens6ggel sz6lt arr6l, milyen kivdlts6gokkal rendelkeznek a ndmetek,
fdldbirtokosok 6s v6rosi polg6rok egyarint, a Baltikumban. A szl6vok ktiztil
sem szerettek mindenkit, a katolikus lengyeleket kiiltjndsen nem.

V6gezetiil m6g egy tiimiiriildsr6l kell sz6lnunk, a Petrasevszkii-kdrrdl.
Ha eddigi kateg6ri6inkn6l maradunk, 6k egydrtelmfien nyugatosok voltak.
Vezet6jiik, Butasevics-Petasevszkij, aki forradalmi elitet akart kinevelni,
1847-ben jelentetett meg egy l6tsz6lag drtatlan munk6t (ez6rt is engedte 6t
a cenzor), az ldegen szavak magyar6z6 sz6tdrdt. Amagyardzatok a korabeli
nyugati szocializmus 6ll6spontj6t kdpviselt€k, ez6rt lett ndpszerfi a kiinyv az
olvas6k kiir6ben, €s ezdrt figyeltek fel 16, ha csak ut6lag is, a hat6s6gok.
Aztdn megint jiitt a n6mas6g. Egy orosz diplomata, egy6bk6nt az egyik
legjobb orosz kdlt6, Fjodor Tyutcsev ttirte meg valamelyest a csdndet az
1850-ben nyugaton kiadott Oroszorszdg 6s aforradalom cimfr francia nyel-
vfi munk6jdval. Tyutcsev ktizel 6llt a szlavofilokhoz, ebben a rdpirat6ban a
nagy eur6pai forradalmak ut6n aztbizonygatta, hogy Oroszorszdg az egyet-
len kereszt6ny 6llam a korabeli Eur6p6ban. A ktivetkeztetds megint csak
ugyanazi 6ppen ezdrt Oroszorsz6gnak kell megrijftania Eur6p6t, s6t az eg6sz
vil6got. (Ez ut6bbit az€rt nem kell olyan komolyan venni, a kort6rsak val6-
j6ban csak Eur6pdban gondolkodtak.)

355



A birodalom noveked6se 6s vdlsr{ga
a Ner4zerrsEcer

Nemzetr6l tehdt az orosz gondolkod6k keveset besz6ltek. Mrirmint az orosz
nemzetrdl. A birodalmon beliil amrigy is csak ket m6sik nemzetet ismertek,
amelyek id6nk6nt sz6ba keriiltek. Az egyik a ndmet volt, pontosabban, a
balti n6metek, ktildn<isen az ottani arisztokrat6k. N6met mivoltukt6l fiigget-
leniil lojrflis alattval6i voltak a cs6sz6rnak. Mikl6s is ezt becsiilte benntik,
aki neki szolgdlt, az lehetett b6rmilyen nemzetis6gfi. A balti brar6k id6vel
majd el is oroszosodnak.

Mds a helyzet a lengyelekkel. TObb lvszdzados hagyom6nya volt az el-
lens6gesked6snek, amelyhez foghat6t csak az oszmdn Birodalom irdnydban
tapasztalhattunk. Most ugyan a lengyelek mdlyponton voltak, kiszolgdltatva
az orosz Birodalomnak meg kdt m6sik 6llamnak. Az az rij keletfi bar6ts6g,
amelyet Adam Czartoryski 6s m6g sokan a Lengyel Kir6lys6gban 1815 nyo-
m6n elk6pzeltek, 1830 utdn eltfint. ugyanakkor a lengyelek jelenl6t6t m6r
csak Eur6pdraval6 tekintettel sem lehetett letagadni. Az viszont 1830 ut6n
vil6goss6 v6lt, hogy rebellisek, megbizhatatlanok - 6s mdg katolikusok is.
uvarovnak voltak elk6pzel6sei arr6l, hogy az orosz 6s a lengyel kultrira
ktizijtt valami egys6get, fizi6t kellene l6trehozni, term6szetesen .Lz orosz
kultrira prim6tus6val. 1830 utdn aztdn ez is lekeriilt a napirendr6l. 1833-ban
a kijevi egyetemen az orosz nyelvet vezett6k be. Ez nem is annyira a len-
gyeleknek sz6lt, mint inkdbb az ukrdnoknak.

Az ukrdnok voltak ugyanis az eurdpai orosz tertileten a legnagyobb 16-
leksz6md nem orosz nemzetisdg. A lengyel feloszt6sok r1vdn szdmuk jelen-
t6sen megn6tt, most mi{r tdlnyom6 r6szben orosz fennhatlsdg alatt 6lltak, vi-
szonylag kevesen maradtak meg Galicia keleti kdrzeteiben. Az 6 esetiik azon-
ban l6nyegesen kiiltinbdziitt a lengyelekdt6l. Hivatalos elnevez6siik a kisorosz
volt, de majdnem csrifndwel hohldkoknak is neveztdk 6ket. Ha pedig kisoro-
szok, akkor a hivatalos dll6spont szerint voltak6ppen csak az orosz nyelv egyik
nyelvjdrdsdt besz6lik, tehdt oroszok. sokan maguk sem voltak tiszt6ban
identit6sukkal. Gogol, az uk'rdn szdrmazdsi orosz fr6, aki az ukrdn tdrt6ne-
lemb6l is merftett tdmdt, azt mondogatta, nem tudja, orosz vagy hohldk lelke
van-e. Ezen persze sok kozi{k is eltdprenghetett. A fehdroroszok m6g kev6s-
b6 jelentettek probl6mdt, hiszen, mint neviik is mutatja, oroszok.

Ahogy b6vtilt az orosz gyarmatbirodalom, rigy ndvekedett a nemzetisd-
gek szdma, a korm6nyzat azonban nem vett r6luk tudom6st. ott voltak
m6r a gnizok, az 6rm6nyek, a kauk6zusi n6pek, a kazahok, a sziblriai
bennsziildttek, inorodci - m6s fajriak, ahogy neveztdk 6ket. L6ttuk, szpe-
ranszkij igyekezett valamit tenni az drdekiikben , de aztdn elkeriilt Szib6-
ri6b6l. MEg az eur6pai teriileten is sz6m(tidsba kellett venni mindenfajta
tdriik ndpelemet, finnugorokat, tatdrokat. Amikor majd megszdmlilljlk a
nemzetis6geket a szovjet korszakban, j6val t6bb mint szdz lesz a sz6muk.
Igaz, korszakunkban tal6n m6g kevesebb, hiszen a nagy azsiai gyarmatszer-
zdsek ideje m6g nem jittt el.
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A lengyelek 6s a balti n6metek esetdt az is megkiiliinbijztette, hogy sz6p
sz6mban voltak kiiztiik nemesek, s6t, ami a f6, arisztokratdk. A szib6riaiak
vagy a finnugorok kiizt ilyen nem akadt. De m6r a kauk6zusiak, a kauk6zu-
sontriliak vagy ak6r a kazahok eset6ben bizony ismert a helyi, olykor mdg
tdrzsi arisztokr6cia, teh6t olyan t6rsadalmi k6plet, amilyen a korm6nyzat
szdmdra elfogadhat6 lehetett volna. Am csak abban az esetben vettdk 6ket
figyelembe, ha orossz6 asszimil6l6dtak. A Gruzifit ttizzel-vassal megh6dft6
Cicianov maga is gniz volt, de az orosz hadsereg t6bornoka, ez6rt akkor m6r
orosznak is szdmftott.

M6g egy saj6tos helyzetfi nemzetis6g lltezett - 6ppen a lengyel felosz-
t6sok kiivetkeztdben n6tt meg a szdmuk -, a zsid6k. Az orosz fels6 r6tegek-
ben m6r ekkor nem volt elhanyagolhat6 az antiszemitizmus, maga Mikl6s
is osztozott ebben az ,,er6nyben". Az ellensdges 6rztiletet az ortodox egyhdz
honositotta meg, amely Krisztus kereszthal6lilta eml€kezve idegenkedett a
zsid6kt6l. Ez a fels6 r6tegekben is hatott. Az orosz keresked6k a konkuren-
cidt6l fdltek, ez€tt v6ltak antiszemit6kk6. Pedig a zsid6k trilnyom6 tiibbs6ge
nem jelentettigazi versenyt6rsat, hiszen a lengyel uralom 6ta tdbbnyirek1z'
mfivesek vagy ftildmrivel6k voltak, nem zavartdk a moszkvai nagykereske-
d6k ktireit. Az orosz parasztokt6l ekkor m6g tdvol illltak az ilyen drzelmek,
hiszen gyakorlatilag nem keriiltek 6rintkez6sbe zsid6kkal. Azoknak ugyanis
ott kellett maradniuk, az egykoi lengyel teriiletek keleti rdszein, ahol az
orosz h6dft6s 6rte 6ket. Ezt az 6n. .letelepeddsi stivot jeliilt6k ki nekik lak-
helytil, innen nem is t6vozhattak. Ugy a ftildhtjz, a,viiroshoz voltak kdtve,
mint az orosz jobbdgyok, vagy taldn m6g jobban' Eppen a mikl6si korban
jeltiltdk ki pontosan a leteleped6si ktirzet vagy s6v hatrirait.

A GYARMATI BIRODALOM

Az orosz gyarmatbirodalom kialakft6s6ban olykor gazdasdgi t6nyez6k is
ktlzrejritszottak, sokkal fontosabb volt azonban enn6l a katonai szempont.
A korm6nyzat \gyan nem vett tudom6st Pesztyel ndzeteirfll, de az abizo-
nyos j6lv6detts6g, amelyet 6 fogalmazott meg, val6ban nem volt elhanya-
golhat6. Ebben a tekintetben a birodalom minden hatdra fontosnak l6tszott.
Finnorsz6gra, amelyet idegen testkdnt kezeltek, a sv6d fenyegetds miatt volt
sztiksdg. A lengyel teriiletek Ausztria miatt voltak fontosak. A Kauk6zus 6s
a kauk6zusontfli teriiletek az Oszmdn 6s a Perzsa Birodalommal szemben
kellett, hogy vddelmet nyrijtsanak. Az els6 kdz€p-dzsiai kfs6rletek pedig In-
di6nak, vagyis AngliSnak sz6ltak.

A gyarmatok teh6t strat6giai szempontb6l kellettek. De 6ppen a 19. sz6-
zad els6 feldben ehhez presztizsszempont is jdrult, elv6gre, ha az ango-
loknak 6s a franci6knak vannak gyarmataik, akkor az Orosz Birodalom
sem maradhat le.

A kauk6zusontfli gyarmatok megszerz6s€re m6r Katalin idejdben tiirt6n-
tek kfs6rletek. A k6t kir6lys6gra osztott Gr(rzia a 19. szdzad els6 6veiben
fogadta el az orosz protektor6tust. A helyi nemess6g jelent6s r6sze is csat-
lakozott elthez, de sokan a perzsa segits6get vett6k volna szfvesebben. A kato-
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nai er6 azonban eldtintiitte a k6rd6st, m6r l6ttuk, a sorozatos b6kekiit6-
sekben a perzsiik lemondtak igdnyeikr6l. A drindpolyi bdke Ormdnyor-
szdg jelent6s r6sz6t juttatta orosz uralom al6. Az orosz 6s a kauk6zuson-
trili teriiletek kiiztjtt azonban m6g ott tornyosult maga a Kaakdzus, ez az
irdatlan erd6kkel 6s vad, magas hegyekkel meg bizonytalan,l6zadoz6 n€-
pekkel teli teriilet.

Miel6tt azonban erre sor keriilt volna, lej6tsz6dott egy furcsa epiz6d,
m6ghozz6 messze, a Hawaii-szigeteken. 1815-17 kdzt egy Georg Scheffer
nevfi n6met kalandor az orosz korm6ny megbizdsdb6l megpr6b6lta egym6s
ellen forditani az egyes szigetek lak6it, hdtha valamelyik majd az oroszok
protektor6tus6t k6ri. A kfs6rlet nem sikeriilt, katonai szempontb6l sem volt
megval6sfthat6. Pedig egy d6lszaki gyarmat ugyancsak j6l jtttt volna.

Azigazi feladat azonban a Kaukdzus megh6dft6sa volt. 1816-ban Jermo-
lov tdbomokot neveztdk ki az itteni seregek f6parancsnok6v6, hamarosan
m6r 500 000 f6 6llt a parancsnoksi4ga alatt. A hegyviddk 6szaki peremdn
sorra dpftette ki az orosz er6dftmdnyeket, 1818-ban Groznijt, amelynek m6r
a nev6vel is fdlelmet kellett keltenie. A hddit6s l6p6sr6l ldpdsre haladt el6re,
iszonyatos nehdzsdgek kdzepette. Az egym6ssal soha meg nem f6r6 itteni
n6pek az orosz tdmad6ssal szemben majdhogynem dsszefogtak. Az orosz
hadsereg 6vtizedeken keresztiil el volt itt foglalva, mert a terep adotts6gai
miatt nehezen vagy sehogy sem bfrt a hegyi lak6kkal. Ezrlvel estek el ezek-
ben a harcokban oroszok 6s bennsziiliittek egyardnt.

1827-ben egy helybeli el6keld, Kazi Mullah ghazavatof (szent h6bordt)
hirdetett meg az oroszok ellen. N6hdny 6vre 16 Jermolov vezlrkari f6ndke,
Veljaminov tizezer emberrel tflmadta meg, Kazi Mullahot megtilt6k, 1834-
ben az ut6dj6t is. Ekkor viszont egy Samil nevfi vezdr 6llt a hegyi lak6k
6l6re, aki dvtizedeken keresztiil okozott komoly nehdzsdgeket az oroszok-
nak. Eg6sz 6llamot hozott l6tre, felszabadftotta a rabszolg6kat. Egy muszlim
szerzetesrend tagjai, a miiridek segddkeztek neki a kdzigazgatds ki6pft6s6-
ben. Mdg l6porgydrat 6s dgyriiintiiddt is l6trehozott. Orosz meg lengyel ka-
tonaszdkev6nyek flltak be a seregdbe, 6s segftettdk katonai szaktud6sukkal.
Az angolok is t6mogattdk olykor, hiszen Oroszorsz6g ellen bdrmikor hajlan-
ddk voltak mdsokat kihaszn6lni.

Samil 6llama a Kauk6zus j6 r1szlre kiterjedt. Olyan jelent6s er6t k6pvi
selt, hogy amikor 1837-ben Mikl6s a Kauk6zusban j6rt, meghfvta tdrgyalil-
sokra, Samil azonban jobbnak l6tta nem elmenni. 1845-ben a t6rs6g keleti
r6sz6ben Csecsenfdld ellen indftottak az oroszok ti4mad6st, de 4000 f6nyi
vesztes6g ut6n visszavonultak. Samil hatalma azonban ekkorra m6r triljutott
csricspontj6n. A fegyveres harc 6rdek6ben kdnytelen volt ad6kat kivetni a
lakoss6gra, s ez ellene fordftotta az embereket. A krfmi h6bord idej6n m6g
megjelent a francia csapatok f6parancsnokdnill,6s felaj6nlotta szolg6lata\t,
a h6borri ut6n azonban helyzete tarthatatlanndv6lt.lS59-ben megadta mag6t
az oroszoknak, akik egy ideig fogolykdnt tartotti4k, aztdn elengedtdk zardn-
doklatra Mekk6ba, Medindban meg is halt. A harcok eliiltek, most mdr az
oroszok nem gyrijtottak fel egdsz falvakat, de a ftildeket tov6bbra is elvettdk,
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orosz telepeseknek adtdk 6t, hogy az orosz etnikum jelenl6te megszil6rditsa
az itteni uralmat.

A kazah teriileten is akadtak gondok. A kazahok hdrom, egyenkdnt mint-
egy fdlmilli6s hord6ban ttimdriiltek. Az orosz fennhat6s6g azonban mdg nem
srijtotta 6ket annyira, mert az oroszok is bizonytalanok voltak. 1837-ben
Keneszari Kaszimov vezet6s6vel nagy felkel6s tiirt ki az orosz uralom ellen,
teh6t ugyanabban az id6ben, amikor a Kauk6zusban is nagy harcok folytak.
Tiz 6vbe telt, mire az orosz csapatok ahelyzet urai lettek, pedig a sfk terep
az ellendLl6knak nem kedvezett.

Ktizdp-Azsi6ban h6rom nagyobb feuddlis dllamalakulat keltette fel az
orosz kormdnyzat figyelm6t: Hiva, Buhara 6s Kokand. A szibdriai orosz
tertilett6l d6lre hriz6dtak, nyugatr6l kelet fel6, t6liik ddlnyugatra pedig a
turkomdnok laktak (ma ttirkmdn n6ven tartjuk sz6mon 6ket). Az orenburgi
kormdnyz6, Perovszkij m6r 1839-ben megpr6b6lkozott Hiva megtrimad6s6-
val, de akci6ja kudarccal vdgzflddtt. A kiivetkezd lvtizedben az Aral-t6ig
1pitette ki az orosz er6ddk sordt. 1853-ban a keleti teriileten, Kokand ellen
sikert 6rt el, elfoglalta Ak-Mecset vdrosdt, el is nevezte saj6t nev6r6l Pe-
rovszknak. Egy 6vre 16 megalapitotta a hat6ron Vernoje er6dj6t, amely ne-
v6vel is tanfskodott a teriilet orosz hovataftozdsdr6l.

A szdzad derek6n a t6vol-keleti viddken szintdn sikeriilt meger6sfteni az
orosz uralmat. Az orosz flotta egyik kapit6nya 1849-ben 6thaladt a Szahalin
sziget6t a kontinenst6l elv6laszt6 csatorndn, ezzel bebizonyftotta, hogy Sza-
halin nem f6lsziget. Az Amur torkolat6n6l mindenesetre megdpitett egy er6-
ddt. Szahalin 1853-ban az Orosz-Amerikai Tdrsasdg kezel6s6be keriilt. Gya-
korlatilag ez a tdrsasdg kezelte Oroszorszdg egyetlen amerikai gyarmatdt,
Alaszlalt is. A korm6nyzat nem nagy gondot fordftott 16, hiszen innen csak
pr6meket lehetett szerezni, abb6l pedig Szib6ri6ban is volt el6g. A hat6rvo-
nalat az Egyesiilt Allamokkal m€g l824-ben kijeliilt6k.

A gyarmatbirodalom ki6piil6ben volt, de m6g messze nem 6rte el v6gs6
kiterjed6sdt. Mindez azonban akkor tdrt6nt, amikor Eur6p6val szemben
Oroszorszdg srilyos, megal6z6 veresdget szenvedett a krfmi h6borriban, 6s
majdnem kiesett a nagyhatalmak sor6b6l.

A KR1MI HAsOnf
Az orosz korm6nyzat a szdzad els6 feldnek vdltozatos esemdnyei utdn rigy
v6lte, az Oszm6n Birodalom iigyeibe ki,iltinleges belesz6l6si joga van. Ebbe
bele6rtet6dtek a palesztinai szent helyek feletti gondoskod6s mozzanatai is.
Kijztudom6sf, Jeruzsdlem 6s m6g j6 n6h6ny vi{ros a zsid6k 6s a muszlimok
mellett a keleti 6s a nyugati egyhdz szdmdra is szent, mindegyik templomok
6s kolostorok sor6t hozta itt l6tre. A szultdnnak kellett az egym6ssal vet6l-
ked6 felek kdzdtt az egyensrilyt biztosftania.

1852-ben egy konkrdt visz6ly sordn 6ppen a katolikusok mellett ddnttjtt.
Az orosz korm6ny ezt a tekint6ly6n esett csorb6t term6szetesen nem tfirhette
el. Vi4laszk6nt az orosz csapatok megint megsz6llt6k a dunai fejedelemsd-
geket, hiszen azokat majdnem saj6tjuknak tekintett6k. Ez 1853 jrilius6ban
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ttirtent. okt6berben a szultdn ultim6tumot intlzett az orosz kormiinyhoz,
hogy 14 napon beliil iirftse ki a fejedelemsdgeket. vasutak hijan ez techni-
kailag egyszerfien lehetetlen volt. Az orosz kormdny sem tfirhette el, hogy
neki itt parancsolgassanak. Az ultim6tumot visszautasftotti4k, €s ezzel beilllt
a hadi6llapot. Megint egy orosz-ttjriik hdboni, amelyre az ut6bbi 6vtizedek-
ben m6r akadt nehAny p6lda. A Balk6non kdtsdgteleniil a tijrdkiik voltak
ftil6nyben, a kaukdzusi hadszfnt6ren (mert hiszen itt is azonnal megkezd6d-
tek a hadmfiveletek) az oroszok. Meg a tengeren is: Nahimov tengernagy
Szinopdndl megsemmisitette a tdrtik flottdt.

Ezittal azonban a hdbord nem korl6toz6dott a hagyomdnyos ellenfelekre.
A nyugati hatalmak felldptek az oszmdn Birodalom mellett. Az djdonsiilt
francia cs6szdr, III. Napileon nagybdtvja katonai dics6s6g6t szerette volna
megismdtelni. Az oszm6nok vddelme az oroszokkal szemben ekkor mi{r eu-
r6pai iigynek sz6mftott. A nyugati hatalmak az orosz zsarnoksdg elleni harc
ideol6giai fegyver6t is bevetettdk, mikdzben megfeledkeztek arr6l, hogy az
oszm6nokn6l ugyanilyen zsarnoks6g uralkodik. A beavatkoz6s alapvet6 oka
azonban az volt, hogy egy orosz gylzelern felborftotta volna a forradalmak
ut6n kialakult amrigy is k6nyes eur6pai egyensrilyt.

A szinopei orosz gylzelem ut6n az angol-francia haj6had behatolt a Fe-
kete-tengene. Mikl6s 1854 februdrjdban kidltv6nyban jelentette be, hogy
bedllt a hadi6llapot a nyugati hatalmakkal.

A dunai fejedelems6geket az oroszok csakugyan kiiiritett6k, oda k6s6bb
osztri{k csapatok vonultak be. A balkdni hadszfntdr ezzel megszfint. A Kau-
k6zusban m6g b6ven lehetett hadakozni, persze egyszerre a 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? Ausztria nem kapcsol6dott be a h6boniba. Am f6l6 volt, hogy a svddek
megragadj6k az alkalmat Finnorsz6g visszaszerzds6re. Erre a lehet6s6gre
szdmitva, 1854 nyar6n az oroszok 200 000 f6nyi sereget 6llomdsoztattak az
dszaknyugati hat6ron. A nyugati hadvisel6 f6l szint6n igyekezett bizonyta-
lansdgban tartani az oroszokat. A Finn-tibtilben is bomb6ztak az angoT es
francia hadihaj6k, s6t m6g a T6vol-Keleten, Kamcsatk6n petropavTovszk
er6dj6t, a messzi Jeges-tengeren a szolovecki kolostort, a Fekete-tenger t6r-
sdg6ben odesszdt. szeptember lett, mire kideriilt, hogy a f6 hadmfiveletek
a Krim fdlszigetre iisszpontosulnak.

Ekkor sz6lltak partra az angol6s a francia csapatok Jevpatorija mellett
azzal a nyilv6nval6 szdnd6kkal, hogy elfoglalj6k szevasztopolt, a Fekete-ten-
ger legfontosabb er6dj6t, az itten\ orosz hadiflotta b6zis6t Nem volt mit
tenni, a hadiflott6t a kikdt6ben el kellett siillyeszteni, hogy megv6dj6k az
6bl6t a nyugatiak tdmad6sdval szemben. A Mensikov herceg vezette orosz
csapatok az AIma foly6 mellett veres6get szenvedtek, Mensikov Bahcsisze-
rdiba vonult vissza, a fdlsziget ktizepdre. Az ostromlottak magukra marad-
tak. A nyugatiak Balaklava kiktttdjeb6l vasutat dpftettek majdnem az ost-
romvonalig, 6s fgy megoldottdk az utdnp6tlds sziillit6s6t.

szevasztopol v6delm6t Totleben gr6f tdbornok, egy tizlrtiszt irdnyftotta.
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Szinte az utols6 pillanatban, hetek alatt dpitette ki a vddds6ncokat, kdt f6
er6dftmdnnyel. Megkezdfid5tt a viiros ostroma. Az oroszok mfiszaki elma-
radottsdguk miatt gyakorlatilag nem tudtak segits6get nyrijtani az ostromlot-
taknak. Az orosz siks6gon nem volt vasftvonal, amelyen katon6kat 6s utdn-
p6tl4st lehetett volna kiildeni, a vdgtelen r6nas6g sar6ba fulladtak a sz6llit-
mrinyok. A Krfmben 6llomdsoz6 sereg megkfs6relte az ostromlottak felsza-
baditdsdt, a kfs6rletet visszavert6k. A v6d6k k6tszer is pr6b6lkoztak kitdres-
sel, de ez sem vezetett eredm6nyre. Az ostrom vflltozatlan er6vel folyt to-
v6bb. A kolera az ostroml6kat is megtizedelte, az angol6s a francia f6pa-
rancsnok egyardnt illdozatdul esett, sok katondj6val egytitt. Operetthdboni
volt, ahogy akkor Eur6p6ban sokan hirdettdk; a sok tfzezer ember sz6mdra,
aki ebbe belehalt vagy belerokkant, nyilvdn nem volt az.

Egy dolog persze el6g hamar kideriilt: Oroszorszdg vdszes elmaradotts6-
ga. Az eur6pai nagyhatalom m6r t6volr6l sem volt olyan impon6l6, mint a
nap6leoni id6kben. Egy, a szlavofilokhozkdzel6116 orosz tiirt6n6sz, Mihail
Pogogyin m6r 1854 jrinius6ban azt javasolta a csdszdrnak, hogy lflzitsa fel
az ausztriu birodalom szl|vjait. Ett6l azonban Miklds visszariadt, b6r nem
gy 6z6tt eleget m6ltatlanko dni az osztrdkok hati4rtalan h6l6datlans6g6n.

Szevasztopol ostroma v6ltozatlanul folyt tov6bb. A nyugatiaknak 1800,
az oroszoknak mindtjssze ll8 6gyrijuk volt. 1855. jdnius 7-6n a nyugatiak
m6r elfoglaltrik a kiils6 v6delmi vonalat, ttibbsztjr is kdzvetlen rohamot in-
tdztek a k6t f6 er6ditm6ny ellen, csak itthatezer ostroml6 lelte hal6l6t. Szep-
tember 8-6n sikeriilt mindkett6t elfoglalni, az orosz csapatok kiiirftett6k a
romhalmazzdv6lt v6rost. 349 napos ostrom utdn a viiros elesett.

Mit lehetett ezutdn tenni? Arra senki sem gondolhatott komolyan, hogy
d6l fel6l eg6szen Moszkv6ig jussanak el. Az orosz parasztok ktjrdben 1855
nyardn hfrek terjedtek arr6l, hogy aki be6ll iinkdntesnek, az felszabadul a
jobb6gysorb6l. Ezrdvel szciktek meg a jobb6gyok, a hadsereg elleniik is kel-
lett m6r.

A diplom6ci6ban is v6ltoz6sok kijvetkeztek be. 1855 elejdn Piemont szin-
tdn csatlako zott a szdvets6gesekhez, els6sorban azdrt, hogy a b€ketilrgy al6-
sokon is r6szt vehessen. A ktjvetkez6 6v elej6n pedig Ausztriaintlzett ultim6-
tumot az orosz kormi4nyhoz, hogy kezdje meg a b€ketArgyalflsokat. A kaukdzusi
hadszintdren m6g sikeriilt Karsz er6dj6t a ttiriikijkt6l elfoglalni, a sebzett orosz
nemzeti biiszkesdg szdmdra ez enyhitd mozzanat volt. Mindkdt f6l kimertilt,
nyilvdnval6vd v6lt, hogy a h6borri folytat6sa 6rtelmetlen, legfeljebb az osz-
m6n korm6nyzat lett volna erre hajland6, Karsz utdn m6r az sem.

A bdketdrgyaldsok 1856. februfu vdgdn Pdrizsban kezd6dtek meg, ehhez
a helyszfnhez III. Nap6leon ragaszkodott. Mdrcius 30-6n kiittittdk meg ke-
m6ny t6rgyal6sok ut6n a bdkdt. Ennek 6rtelm6ben a hadmfiveletek sordn
elfoglalt teriileteket ktjlcsiintisen vissza kellett szolgilltatni, igy a tiiroktik is
visszakapt6k Karszt. Az Oszm6n Birodalom sdrthetetlen, az ottani keresz-
t€nyek felett a nagyhatalmak kollektfvan vdllalnak v6dntiks6get. Az oszmdn
szult6n m6g februdrban kiadta a Hatt-i-humajun (,,fennkdlt szultdnikflzirat")
n6ven ismert rendeletet, amelyben rijfent biztosftotta a nem muzulm6n alatt-
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val6k teljes egyenl6s6g6t 6s vagyonbiztonsdgdt. A Fekete-tenger ezentril
semleges, hadiflottdt egyik part menti hatalom sem tarthat itt, csak a partok
ellendrz6sdre szolgdl6 kisebb haj6kat. A part menti er6dft6s is tilos, a meg-
l6v6 er6dftmdnyeket le kell rombolni, A szorosok hadihajdk szdmdra zdrtak,
kereskedelmi haj6k szabadon haj6zhatnak. A dunai fejedelems6gek felett
ugyancsak a nagyhatalmak v6llaltak protektor6tust. D6l-Besszudbia €s ezzel
egyiitt a Duna teljes torkolatvid6ke oszmdn k6zre keriilt, az oroszok innen
kiszorultak. A b6kekdt6s ut6n a n6gy hatalom (most m6r Ausztria is jelen
volt) megegyezett abban, hogy a pdrizsi b6keszerz6d6s b6rmilyen megs6r-
t1se casus belli. A megal6z6 bdke teh6t v6gleges helyzetet teremtett.

P6rizsban mdr az rij cs6szdr, IL Sdndor kiilddttei t6rgyaltak. Mikl6s 1855.
m6rcius 2-an meghalt. Azt hfresztelt6k, hogy tingyilkos lett. Ez persze nem
volt igaz. De az k6ts6gtelen, hogy az orosz nagyhatalom olyan sflyos vere-
s6get szenvedett, amire mdr szinte szdzadok 6ta nem volt p6lda. ,,Meghalt"
- mondogatt6k egym6snak az emberek. Mindenki tudta, kirdl van sz6.

Oroszorsz6g v6lsdgba keriilt. A kijzvetlen ok a katonai veres€g volt, de
nem lehetett szemet hunyni a gazdasdgi elmaradottsdg felett, amelyet a ve-
res6g szintdn nyilvdnval6v6 tett. A fenn6ll6 tdrsadalmi rend 6talakit6s6t nem
lehetett tovdbb halasztani. Az orosz gondolkod6k m6r sz6mos megold6si
javaslattal 6lltak el6, magas erktilcsi szinten, de a politikai c6lszerfsdg szem-
pontjdb6l ellggf naiv m6don. Egyre tijbben hangoztattdk, hogy 6t kell tdrni
a polg6ri rendre. A korm6nyzat szintdn tiszt6ban volt azzal, hogy siirg6sen
reformokra van sziiks6g minden teriileten, els6sorban a jobb6gyrendszer kdr-
d6sdben, kiiltinben bekdvetkezhet a k6osz. A kdzeli jtiv6nek kellett megmu-
tatnia, milyen mdlyek lesznek ezek a reformok, 6s mennyiben segftik el6 az
eloddzhatatlan polg6ri 6talakul6st.
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A POLGARI ATALAKULAS

II. S6ndor reformjai
a lossAcvrelsznsanfrAs

86r mind sz6lesebb kdrben vdlt 6ltaldnossd az a felismer6s, hogy az orszdgban
reformokat kell bevezetni, j6val kevesebben l6tt6k, hogy ez a nyugaton m6r
fenn6ll6 polgari rend 6tvdtel6t jelenti. A polgrdri i{talakul6st, azoknak a keretek-
nek a l6trehozds6t, amelyek lehet6vd teszik a kapitalizmus szabad kibontako-
zdsdt, ezzel pedig a nyugati hatalmak szintj6nek az el€rflsdt, ami v6gs6 fokon
a katonai egyenjogris6gothozza majd el. (Es ez szflmitott a legink6bb.) Aszdzad
els6 fel6nek kdzponti probl6m6ja, Oroszorsz6g ds Eur6pa kett6ssdge, vagyis
valamif6le saj6tos orosz fejl6d6s megteremtdse egy tijrt6nelmi pillanatra elddn-
tiittnek l6tszott. Oroszorszdgnak az eur6pai fejl6d6si mintdt kell ktivetnie.

Ez azonban nem is volt olyan egyszerfl. Hogy a jobb6gyokat fel kell
szabadftani, az nyilv6nval6, de hogy a kdzigazgatdsban, a bfr6skoddsban is
reformokat kell meghozni, az miir t6volr6l sem ilyen egydrtelmri. Az pedig
v6gk6pp nem, hogy ez a nyvgati, alkotm6nyos modell Afieellt is jelenti
majd. Vagyis az autokr6cia lebont6s6t. A kormdnyzati kdrdkdn beliil ez sz6-
ba sem keriilhetett. Elv6gre Ausztria is autokr6cia, az Oszmdn Birodalom is,
mi6rt kellene akkor itt vflltoztatni? Az alkotm6nyoss6g, a rendi kiiliinbs6gek
felszdmoldsa, a tiirv6ny el6tti egyenl6s6g, a kdzteherviselds egy6ltaldban
nem volt olyan nyilv6nval6 a korm6nyzati kdriik szdmdra, nem is beszdlve
a nemess6gr6l. Ha pedig m6gsem kell mindenben kiivetni a Nyugatot, akkor
Oroszorsz6g m6s kdrd6sekben is a saj6t liutjdt jdrhatja. E ktiriil a k6rd6s kiiriil
bontakoznak majd ki a viti4k 6s a politikai harcok.

Reformokra teh6t mindenk6ppen sztiks6g volt. A kormdnyzat vezetli ez-
zel j6r6szt tiszt6ban voltak. A nemess6g egy r1sze, bizonnyal j6val kisebb
r6sze, szint6n elfogadta a reformok gondolat6t. Nagyobb r6sze szemben 6llt
ezzel, a megszokott jobb6gyi rend fenntartdsilhoz ragaszkodott. A polgdri
renden beliil alig akadt olyan, aki saj6t elemi drdekeit megdrtette volna.
A parasztok meg csak azt tudt6k, hogy helyzetiik nagyon rossz, ennek az
urak az okai, a c6r pedig messze van.
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Alighogy Mikl6s lehunyta a szem6t, mdr megjelentek az els6 eml6k-
iratok, az ij csiszdrnak sz6l6an, amelyek sziiks6gesnek l6ttdk a jobb6gyre-
formot. A liber6lis ttirt6n6sz Kavelin mdr 1855-ben benyrijtott egyet, aztdn
Dmitrij Miljutyin, aki sokdig hadiigyminiszter lesz, meg a szlavofil Koselev
1858-ban. A csdszdr riccse, Konsztantyin nagyherceg 6s nagyn6nje, Jelena
Pavlovna nagyhercegn6 is a reform p6rtol6i k6z6 tartozott. Az ij cs6szdr,
II. S6ndor maga is bel6tta, hogy valamit tenni kell. 1856 tavaszdn a moszk-
vai nemessdghez int€zett besz6d6ben kifejtette, jobb a felszabaditdst feliilr6l
v6grehajtani, mint megv6rni, amfg majd a parasztok alulr6l megteszik ezt.
Oroszorszdgban nem volt forradalom, a rendszer ktiliinben is megszokta -
6s a tdrsadalom is -, hogy minden feliilr6l jiin, akkor a reformoknak is innen
kell drkezniiik.

Az els6 memorandumokban m6r felvet6diitt az alapk6rd6s, vajon a job-
b6gyokat ftildtulajdonnal vagy an6lktil kell felszabaditani. A szem6lyes fel-
szabadft6st mi{r csak a nagyon konzervatfv nemesek elleneztdk. A korm6nyzat
azonban egyeldre nem t6rta fel a nyilv6noss6g el6tt szrinddkait. Titkos bi-
zottsdgot hoztak l6tte orlov herceg elndksdge alatt, aki az if,lamtan6cs tagja
volt, azel6tt a harmadik iigyoszt6ly vezetfje. A bizotts6gnak konzervatfv 6s
liber6lis tagjai egyar6nt voltak, Muravjov gr6f, az dllami javak minisztere
az elfibbi csoporthoz tartozott, Lanszkoj gr6f beltigyminiszter 6s Csevkin
t6bornok kdzlekeddsiigyi miniszter az ut6bbihoz, amint Rosztovcev gr6f is.

S6ndor 1857 els6 napjaiban nyitotta meg a bizottsdg iildseit, amelyek
hosszti ideig folytak. A kormdnyzat 6s a nemess6g mellett szdm6'ra is az volt
a f6 kdrd6s, milyen kdrp6tl6st kapnak a ftjldesurak. A bizotts6g mindjdrt az
elejdn meg6llapodott abban, hogy a jobb6gyokat szem6ly szerint fel kell
szabadftani, ezdrt pedig a fijldesuraknak kdrp6tl6s nem jdr. A reform r6szle-
teinek elk6szftds6vel a beliigyminiszt6riumot bfztdk meg.

1857 november6ben Nazimov viln6i f6kormdnyz6 azzal a javaslattal for-
dult a csdszdrhoz, hogy a felszabadft6s fdld n6lkiil ttirtdnjen. S6ndor leiratot
intdzetthozz6, amelyben felsz6lftotta, hfvjon tjssze nemesi gyfil6seket are-
form megt6rgyal6s6ra, alapelvk6nt itt m6g azt mondta ki, hogy a ftild a
ftildesurak tulajdon6ban marad, haszn6lat66rt a parasztok pdnzszolg6ltati4ssal
tartoznak. Ezt a leiratot tdbb m6sik is ktjvette, 1857 v6g6n ezeket aztan
nyilvdnoss6gra is hoztdk, tehdt tudni lehetett, hogy a reform megindult. Min-
den keriiletben bizottsdg alakult, amelynek kdt vdlasztott nemes 6s k6t, a
korm6nyz6 6ltal kinevezett, a reformot helyesld nemes volt a tagja. A bi-
zottsdgok nekil6ttak tervezeteik kidolgoz6sdnak, a titkos bizotts6g pedig F6-
bizottsdg n6ven bizonyos m6rt6kig mfu a nyilv6noss6g el6tt mfiktidtitt. M6g
a baloldaliak, mint Herzen, is lelkesedtek az iigydrt.

1858 6prilis6ban Kavelin megjelentetett egy tervezetet, amely szerint a
parasztok tulajdon6ba keriil minden ftild, amelyet birtokolnak. Erre azonban
a jobb6gyk6rd6s iigy6ben bevezettlk a cenzir6t. Rosztovcev ndgy h6napra
Ndmetorsz6gba utazott, hogy az ottani, els6sorban porosz rendez6st tanul-
mdnyozza.

Minthogy minden keriilet elk6szftette a maga javaslat6t, a rengeteg anyag
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II. Sdndor a jobb6gyfelszabadit6 manifesztummal

feldolgoz6sdra szerkeszt6bizotts6gokat 6llftottak fel. A javaslatok h6rom tf-
pusba sorolhat6k. A fekete fdldes kormdnyz6s6gok fbldesurainak ajavaslata
az volt, hogy min6l kevesebb ftildet adjanak a parasztoknak. A kozponti ipar-
viddk javaslatai akdr az eg6sz birtokolt fttld 6taddsAt is lehet6nek tartotti{k, de
magas megvi{lti4st k6rtek, hiszen itt a plnzszolgdltat4s is magas volt, a ftjld
nagys6gdt6l fiiggetleniil. A fiildnek b6v6ben l6v6 sztyeppi kormrf.nyz6s6gok
szint6n hajland6k voltak tdbb fiildet dtengedni a parasztoknak, de ugyancsak a
k6rp6tl6s el6nytis rendez6s6t siirgett6k. Sok javaslat az illlami parasztok
helyzetdnek a mintdjdra kdpzelte el a reformot. Felvet6ddtt az is, hogy a
ftilddel val6 elldtdst fgy oldjdk meg, ahogy azt M 1830-as 6vek elej6n meg-
sz6llt rom6n fejedelemsdgekben az orosz hat6s6gok elrendeltdk. Ez azt je-
lentette, hogy a megmrivelt fdld kdtharmad r6sze a parasztok kezlre keriil.

A szerkeszt6bizotts6gok 6l6re Miljutyin hadiigyminiszter fl1r6t dllitot-
tiAk, aki beliigyminiszter-helyettes volt, maga is a reformok hfve. 1859 tava-
szdnkezdt1k meg a munk6t. A reformok hfvei paraszti tinkorm6nyzatbeve-
zet€sdt l6tt6k sziiks6gesnek, a biirokrat6k meg akartak maradni az eddigi
paternalisztikus megold6s mellett. Az tjnkorm6nyzat fogalmdban rejl6 alkot-
mi4nyos mozzanatot m6g Miljutyin sem helyeselte.

A nemesi v6lem6nyek iisszefoglal6sa nagy mozgol6ddst keltett k6riik-
ben, a kormdnyzat sietve kijelentette, hogy a bizotts6gok csak a region6lis
k6rddseket tdrgyalhatjdk meg, orsz6gosan nem hangolhatj6k dssze v6le-
mdnyiiket. A nemesi ttibbsdg egyre ink6bb a biirokr6cia ellen fordult, amely
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mdr elkdtelezte magilt a reform mellett, 6s egyenesen kommunizmussal v6-
doltdk 6ket.

A szerkeszt6bizottsdgok 1860 okt6berdre befejeztdk munk6jukat, az
anyag most a F6bizotts6g el6 keriilt, amelynek Konsztantyin nagyherceg volt
az elndke. 1861 janu6rj6ban a tewezetet az flllamtandcshoz tov6bbftottr{k.
S6ndor kifejtette, hogy amit meg lehetett tenni a fiildesurak 6rdekdben, azt
megtett6k. Az 6llamtan6cs n6hdny r6szletk6rddsben m6gis tal6lt m6dot a
javft6sra a nemesek szempontj6b6l. 1861. februdr I9-6n, azazmilrcius 3-6n,
tr6nra l6pds6nek 6vfordul6j6n frta al6 a asdszi{r a reformot, kihirdetdsdvel
azonban m6g hi{rom hetet v6rtak, hogy a biijti iddszakban keriiljtin rd sor,
mert f6ltek a parasztok megmozduldsait6l.

A reform kdt6ves dtmeneti id6t szabott meg, ezalatt kellett az 6n. sza-
bdlyzati iratol<at megalkotni, amelyek az adott helyzetet 6s a tov6bbi teen-
d6ket rtigzftett6k. A k6t 6v eltelt6vel kiithett6k meg a parasztok a szerz6d6-
seket a fijldesurakkal az 6tadand6 fdld 6s a k6rp6tl6s k6rdds6ben. Amfg ez
nem tdrt6nt meg, a parasztok ideiglenesen lekdtdttek voltak. A szerz6d6sek
megktitds6re a nemesek ktjziil bdkektizvetft6ket neveztek ki, ha ezek trils6-
gosan a parasztok drdekeit tartott6k szem el6tt, 1864-ben lev6ltottdk 6ket.

Az alapelv az volt, hogy a parasztok lakhelyiiket 6s a h6ztelket minden
k6rp6tl6s n6lkiil megkapjdk. Ami a szdntdfiildet illeti, az orszdgot 3 tivezetre
6s ezen beliil 4-9 r1gi6n osztottdk fel, s ezekben eltdrden szabtdk meg a
parasztoknak;juttatand6 maximumot 6s minimumot. A fekete fcildes 6vezet-
ben 2 314 gyeszjatyina 6s IIII2 gyeszjatyina volt a fels6 6s az als6 hatdr, a
termdketlen sztyeppi dvezetben 12 €s 6 gyeszjatyina. A k6sdbbi ttirt6netir6s
kiderftette, hogy a gyakorlatban a parasztok a maximdlis mennyis6get kap-
ti4k, olykor m6g ann6l is tiibbet, kevesebbet csak ritkdn, 6s m6gis vesztettek
addig birtokolt fiildjiikb1l. Ez azt jelenti, hogy ezeket a hatdrokat eleve a
ftildesriri drdekeknek megfelel6en szabtdk meg. Forma szerint a fdldesriri
kdrp6tl6s az fitadott fdld utdn jrirt, val6j6ban azonban az elmarud6jobb6gyi
szolgdltatdsok6rt k6rp6tolti{k 6ket.

A megv6lt6si szerz6d6sek megktit6se utdn, amennyiben mindk6t f6l be-
leegyezett, a kdrp6tl6si dsszeg 20Vo-dt a parasztoknak kellett kifizetniiik, a
SOVo-ot a fijldesurak kamatoz6 dllamktitv6nyekben kaptr{k meg, ezeket id6-
vel n6v6rt6kben kisorsolt6k. Nyilv6nval6 volt, hogy a teljes megvdltdsi
dsszeget a parasztok k6ptelenek volndnak kifizetni, de az 6llamnak sincs
annyi p6nze, hogy ezt egy tisszegben megadja a frjldesuraknak. Az osztrdk
6s a porosz rendszert vett6k 6t a kiitv6nyekkel. A megv6lt6s nagy r€szdttehdt
az 6llam megel6legezte, aparasztok pedig 49 €ven iltftzett€kezt az iisszeget
6s kamatait a hat6s6goknak. (Majd az 1905-ds forradalom ttirli el ezeket a
terheket).

A k6rp6tl6s 2OVo-6t a fdldesurak olykor elengedtdk. Amennyibbn csak a
ftildesrir kfvdnta a szerz1dds megktit6sdt, 6s a parasztok nem, ezt a 2|Vo-ot
sem kellett kifizetni. A megvdltds tisszeg6t rigy sz6mftottdk ki, hogy a p6nz-
szolg6ltat6sra, tehdt obrokra 6tsz6mitott iisszes szolgdltat6st 67o-kal t6k6sf-
tett6k, ebb6l az tisszegb6l kellett a megfelel6 szdzallkot kisz6mftani. Ha
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a parasztok megel6gedtek az addig birtokolt f6ld257o-6val, nem kellett meg-
vdltdst fizetniiik. Az igy kapott fdldeket nevezt6k koldustelkeknek. A szer-
z6d6sek megkdtdse eleinte nem volt kdtelez6, amikor ezt 188l-ben kiitele-
z6v6 tett€k, a parasztok r1vo-a mdg mindig az ideiglenes lektit6tts6 g ttlla-
pot6ban volt. 1864 janudrjdban pedig 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 megvdlt6si dsszeg j6val magasabb volt a fiild forgalmi
6rdn6l. Egy 1906-ban kdsziilt kimutat6s szerint a nem fekete fdldes teriile-
teken a megv6ltdsi dsszeg 340 milli6t tett ki, ugyanakkor a forgalmi dr csak
180 milli6t, a fekete fiildes teriileteken a megfelel6 tisszeg 341 milli6 6s zg4
milli6. csak a nyugati kormdnyz6s6gokban volt az dsszeg egymilli6val ke-
vesbbb a fdld6rn6l, mert itt mdsk€nt hajtottdk v6gre a reformot. Err6l a
lengyelekkel kapcsolatban m6g lesz sz6.

A reform 6rtelm6ben a parasztok vagy megtartottiik addig birtokolt
ftildjiiket, vagy annak egy r€szdt 6tvett6k. Az els6, l8zz-es orJz6gos me-
zfgazdasdgi dsszefrdsb6l tudjuk, hogy v6geredm6nyben a parasztok t6bb
mint 14 milli6 gyeszjatyin6val kevesebb ftildet birtokoltak, mint a reform
el6tt. A fekete fiildes kormdnyz6sdgokban olykor a fiild egyharmaddt
vagy ann6l is tiibbet vettek el t6liik. Eg6sz6ben mintegy 25vo-kal keve-
sebb fiildet kaptak a parasztok, de ez a mezlgazdas6gi tivezetek szerint
er6sen kiiliinbtizhetett.

A parasztok 6rthet6 ellen6rz6sekkel fogadtdk a reformot, hiszen az els6
k6t 6vben mdg ugyanrigy kellett teljesfteniiik a szolg6ltatdsokat, mint addig.
Hfrek jartak, hogy a csdszdr az eg1sz fdldet nekik adta, amit birtokoltak, d1
a fdldesurak ezt eltitkolt6k. Nem egy helyen komolyabb zavargdsok is t6-
madtak. Bezdna faluban katonasdgot kellett kivez6nyelni a parasztok ellen,
a sortfiznek itt 102 paraszt esett dldozatul. A szerz6ddsek megktitlse az6rt
is haladt lassan, mert a parasztok a szdmukra kedvez6bb cs6sz6ri megold6sra
vdrtak, s csak amikor kideriilt, hogy erre nem sz6mfthatnak, akkor egyeztek
bele a szerz6d6sek megkiit6s6be. (Minthogy a parasztoknak addig ciat te-
reszt- 6s atyai nevtik volt, sok esetben a fdldesrir nevdt vettdk fel vezet6k-
n6vk6nt.)

A cs6sz6ri csaldd jobb6gyain6l a reformot 1863-ban hajtottdk v6gre, itt a
szerzddls megkdt6se k6telez6 volt, 6s 6ltal6ban a p6nzjfuad6k t6k6sf't6s6t
jelentette. 1866-ban keriilt sor.a reformrc az egy1bk6nt a fdldesfriakndl el6-
nyiisebb helyzetben l6v6 dllami parasztokn6l, akik vdlaszthattak a megv6lt6s
vagy tovdbbra is az obrok fizet6se k6zdtt. ,4.ltal6ban az el66bi meloldrdst
vdlasztott6k. A katonai telepeket Srindor feloszlatta.

Hozzd kell tenni, hogy ahol fenndllt a faluktiziis s6g, az obscsina vagy
mir, ott ez tovdbbra is megmaradt. Bdr a paraszti f6ld mennyis6g€t gazdd-
s6gok szerint szabt6k meg, a fiild mdgis az obscsina haszn1latilban maradt.
Ahol nem volt obscsina, 6s ez az eur6pu teriilet nagyobb rflszfitjelentette,
ott a telkes birtoklds volt drvdnyben.

A jobbdgyreformmal senki sem volt megel6gedve. A parasztok kevesel-
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lettdk a megkapott fdldet, m6g ha azonos volt is az addig birtokolttal, a
fdldesurak pedig sokallottdk a vesztesdget, amelyet elszenvedtek. A ftildes-
riri birtok teljes felosztdsdra az els6 id6kben m€g a forradalm6rok sem
gondoltak, nemhogy a hat6sdgok. A jobb6gyreformot feliilr6l val6sitottiik
meg, felemds jellegfi volt, de nagyjdb6l megfelelt annak, ahogy a k6rddst
egy6b kelet-eur6pai teriileten rendezt6k.

A ZEMSZTV6K
A reform 6rtelmeben paraszti tinkorm6nyzatot vezettek be a falvakban 6s a
j6rdsokban. A parasztok egym6s ktizti vit6iban els6 fokon a maguk kdziil
v6lasztott eliilj6r6, a bfr6 ddntiitt, fellebbviteli bfr6s6gk6nt vagy egy6b
iigyekben minden jdr6sban l€tezett bir6s6g, amely a szok6sjog szerint it6l-
kezett. Az obscsina kollektfv felel6ss6ggel tartozott a megv6lt6s 6s az ad6k
fizetds€lrt, azutazdsra, a falub6l val6 elt6vozdsraaz adta meg az enged1lyt,
s ezt meg is tagadhatta. Az fr6sos iigyint6z6s a j6r6sonk6nt kinevezett jegyz1
feladata lett.

A j6r6s k6rd6se ezzel rendezflddtt, de h6travolt a fels6bb kdzigazgat6s
iltalakitilsa, hiszen az mdg a Katalin 6ltal hozott ttirv6ny szerint mfikddtitt.
1860-ban Miljutyin kapott megbfzatdst,a reform el6k6szft6s6re, munk6j6t a
vezet6se alatt mfikiid6 kiiltjnbizotts6g segftette. A rend6rsdget iltszewezt€k,
kinevezett iszpravnyik (elttlj6r6) keriilt az egyes egys6gek 6l6re. 1863-ban
tdrgyalta a k6rd6st az 6llamtan6cs, ahol felvet6dtitt, hogy a v6laszt6sokhoz
egysdges list6kat k6szftsenek-e, vagy rendek szerintit. Az dllamtandcs az
ut6bbi mellett ddnttjtt. Az is k6rd6ses volt, hogy a korm6nyz6sdgt zemsztvo
elndke vdlasztott ember legyen, vagy az ottani nemess6g el6lj6r6ja, marsall-
ja, itt S6ndor ddnttjtt az ut6bbi mellett. Az 6llamtan6cs egyik tagja azt is
felvetette, hogy az iinkorm6nyzatok tdrgyalhass6k meg az dllami koltsdgve-
t6st, de ezt az 6llamtan6cs elutasftotta. Altal6ban mindent kertiltek, ami va-
lamifdle orsz6gos parlamentre eml6keztetne.

S6ndor v6giil is 1864-ben irta al6 a helyi kozigazgatdsr6l sz6l6 ttirv6nyt,
az irn. zemszno-tdrvinyt. Ez a keriiletekben 6s a korm6nyz6s6gokban v6-
lasztott testiileteket hozott l6tre, ezeket neveztdk zemsztv6knaft. A keriiletek-
ben h6rom kriridban vdlasztottak, a nemesek, a v6rosiak 6s a parasztok kti-
rid;jdban. Az els6 ktiri6ban minden nemes v6laszt6 volt. A m6sodikban
bizonyos cenzushoz kittittt6k a v6laszt6jogot, a paraszti kriridban pedig
hdroml6pcs6s volt a v6laszt6s: az egyes parasztgazd6k elektorokat v6lasz-
tottak, 6s azok v6lasztott6k meg a keriileti zemsztvo paraszti tagjait. A kor-
mdnyz6sdgi zemsztv6k tagai az egyes keri.ileti zemsztv6k v6lasztottjaib6l
kertiltek ki. Ez term6szetesen a vagyonosoknak jelentett el6nyt. Az els6
6vekben a tdrv6ny drtelmdben megv6lasztott tagok ktiztil a keriileti zemszt-
v6kban a kiilddttek 427o-a volt nemes, 38Vo parcszt, l0,5Vo v6rosi 6s 6,5Vo
pap. A korm6nyz6sdgi zemsztv6kban a megfelel6 ar6nyok 74, 10,5, ll 6s
47o. Kdzdpszinten teh6t a parasztok m6g rigy-ahogy k6pviseltett6k magukat,
de a kormdnyz6sdgban k6pviseletiik mdr messze tdnyleges sz6mar6nyuk
alatt maradt.
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A zemsztvo eb6del (Mjaszojedov kdpe)

1865 janu6rj6ban a moszkvai korm6nyz6si{gi zemsztvo 270:36 ar6ny-
ban megszavazott egy feliratot, amely azt kdrte, hogy orsz6gos szinten is
hozzanak l6tre villasztott gyfil6st. A szentpdterv6ri zemsztvo ezt hatdro-
zatban mondta ki, 6s ugyandgy szigorri megrov6st kapott ezdrt, mint a
moszkvai.

A zemsztv6k feladata volt a szok6sos adminisztratfv teenddk mellett te-
riiletiikiin a rend fenntartdsa, a ktizeg6szs6giigy 6s a ktjzoktatiis megszerve-
z6se. Ebben a korszakban a zemsztv6kban avezet6 nemesi r6teg felhaszn6l-
ta e lehet6s6geket a lakoss6g j6l6tdnek 6rdek6ben. A zemsztvo sajdt kebel6n
beliil l6trehozott egy vezet6sdget, amely az lvente csak egyszer, meghati4-
rozott id6re iil6sez6 zemsztvo nevdben vfllalta a vlgrehajtdst. Ehhez persze
az 6llam helyi kiizegeinek a tdmogatilsdra szorult.

Az orszdgos gyril6sre vonatkoz6 ig6nyt m€g a viszonylag liberdlis neme-
sek kiiziil is ttjbben ellenezt6k, mert att6l feltek, hogy ezen a gyfil6sen a
nemessdg trilsrilyba keriilhet. A fttldbirtokosok zdme pedig fdltette kiv6ltsd-
gait, amelyek j6 r6sze a jobb6gyreform ut6n is fennmaradt. A reformok
kidolgoz6s6ban Cserkasszkij herceg 6s Koselev mellett jelentds szerepet jdt-
sz6 Szamarin a moszkvai szavazdsnifl a kisebbsdghez csatlakozott, mert rigy
vdlte, amfg a n6p mfiveletlen, nem szabad ilyen testi.iletet l6trehozni. A ha-
lad6 6s fonadalmi drziiletfiek pedig att6l tartottak, hogy akkor az attobrdcia
helydt a nemesi oligarchia v6ltja fel, az pedig m6g rosszabb.

A viszonylag leghalad6bb int6zked6s a bfr6s6gi szervezet reformja volt.
M6r I. Mikl6s idej6n tiirt6ntek erre el6kdsziiletek a kodifik6ci6val. 1861-ben
hoztak l6tre el6k6szit6 bizottsdgot az igazs6gigy-miniszt6riumban 6s a m6-
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sodik tigyoszt6lyon. Rdszletesen tanulm6nyoztd/r- az eur6pai igazs6gszolg6l-
tat6s szervezete, es ezt figyelembe is vett6k. A tervezetet a Szen6tus 6s az
6llamtan6cs egyardnt megvitatta, S6ndor 1864 v6gdn irta al6. A k6t f6v6ros-
ban m6r a kovetkez6 6vben bevezett6k, s azuti{n fokozatosan kiterjesztett6k
a tttbbi teriiletre. A ttirv6nS ha nem is hangoztatta, gyakorlatilag elismerte
a tiirvdny el6tti egyenl6s6get, mert az igazsi{gszolgdltatdst rendi hovatarto-
zdst6l fiiggetlentil l6tta el.

A ttirvdny minden kormdnyz6sflgban ldtrehozott egy bfr6s6got, fellebb-
viteli hat6s6gk6nt pedig tizbir6sdgi kamardt. Innen a Szendtus polgrdri vagy
bf,ntigyi oszt6ly6hoz lehetett fellebbezni, mint legfels6bb bfr6s6ghoz. A k6t
osztilly a semmit6sz6k funkci6j6t is ell6tta, sziiks6g eset6n egyiittes iil6sben.
A f6hivatalnokok briniigyekben a Szen6tus bfni.igyi oszt6lya el6 keriiltek
els6 fokon. Az 6llamellenes bfiniigyebe l872-ben a Szendtuson beliil kiilijn
sz6ket hoztak l6tre, ahonnan a k6t osztilly egyiittes iil6sdhez lehetett felleb-
bezni. Az egyhazi 6s a katonai bfr6s6gok nem vdltoztak. A parasztok vitds
iigyeiben megmaradtak a j6r6si bfr6s6gok, amelyeket rn6g a jobbdgyreform
hozott l6tre.

A sz6p alapelveknek azonban eleve volt n6hrdny hi6nyossdga. A biintet6
ttirvdnykdnyv 1. paragrafusa kimondta, hogy a kdzigazgatdsi hat6s6gok
bfr6i ft6let ndlktil is szdmfrzhetnek embereket Szib6ri6ba vagy m6shov6.
Ugyanezen kii?igazgatdsi hat6s6gok le is tart6ztathattak embereket bfr6i
ft6let n6lkiil. Allami hivatalnokokat csak a feljebbval6k engedelm6vel le-
hetett perbe fogni. A keriiletekben 3 6vre villasztott bdkebfr6k mriktjdtek,
akik kisebb bi.intet6seket is kir6hattak. T6liik akormdnyz6s6gi bdkebfr6k-
hoz lehetett fellebbezni. A j6rdsi bir6s6gok 6s a b6kebirik int6zm6nye
(amelyet az angolszdsz joggyakorlatb6l vettek dt) val6jdban mdgis egy-
fajta rendi bfr6sdgot jelentett, hiszen gyakorlatilag csak a parasztok tigyei
ben int6zkedtek.

A tiirv6ny n6h6ny egy6b vonatkozdsban viszont halad6 volt. Az elft6ltek
megb€lyegz6se, vagyis testi megcsonkft6sa ezentld'l tilos volt, a botbiintet6st
pedig csak a parasztok eset6ben lehetett elrendelni. Abfr6kat azigazsilgigy-
miniszter nevezte ki, 6s ehhez megfelel6 jogi k6pzetts6g is sziiksdgeltetett.
A bfrak j6 fizet6st kaptak, hogy ezzel is dtjdt illljdk a korrupci6nak, 6s
elmozdfthatatlanok voltak. A tr4rgyaldsok sz6beliek 6s nyilv6nosak voltak,
mig azeldtt sz6beli t6rgyal6s nem ldtezett, a perek fr6sban folytak. Bfin-
tigyekben bevezett6k, ugyancsak angolsz6sz minti{ra, az eskiidtbfr6sdgint€z-
m6ny6t. A viszonylag alacsony cenzussal megv6lasztott iiln6kdk feladata lett
a bfintissdg vagy drtatlansdg eldtintdse, az elndkl6 szakbir6 feladata a konk-
r6t biintet6s kiszabdsa. Az eskiidtek a t6rgyal6s idej6n rend6ri feliigyelet alatt
6lltak, ez egyrdszt v6delmiiket szolgillta, m6g ink6bb pedig azt, hogy ne
lehessen 6ket megvesztegetni.

A nyilv6nos tdrgyalils, kiildniisen a bfiniigyekben, sztiks6gess6 tette a fe-
lek iigyv6di kdpviseletdt. Ennek megfelelden az iigyvddek sz6ma gyorsan
n6tt, az tigyvddi foglalkoz6s keresett 6s el6kel6 6rtelmis6gi karriert jelentett.
Az tigyv6ds€ghez is term6szetesen egyetemi jogi k6pzetts6gre volt sziiksdg.
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Ezzel a tiirv6nnyel jutott Oroszorszdg a legkiizelebb ahhoz, amit akkor
Eur6p6ban jog6llamnak mondtak. A tov6bbiakban majd megl6tjuk, hogy mi-
lyen korldtoz6sokat vezettek be ezen a t6ren is, megint csak elt6volodva a
jogdllamis69t6l.

oKTAil,SI, VARoSI Es ueosEneGREFoRM
Az egyetemi k6pesftds megkiivetel1se az igazs6giigyben felvetette M egye-
temi oktat6s, s6t 6ltal6ban az oktatds kdrd6sdt, vagyis bizonyos, megint csak
eur6pai norm6k szerinti reformjdt. Az egyetemi reform mdr viszonylag ha-
mar megkezdddittt. 1855 november6ben megsztintettdk az egyetemi felv6tel
b6rmilyen korl6toz6s6t. 1857-t6l ism6t tanftani lehetett az ew6pai 6llamok
jogrendszerdt, s6t 1860-t6l kezdve a fioz6fi6t is. Mindketr6t meg Mikl6s
idej6ben tiltott6k be. A felv6teli vizsga 6s a tandij viszont megmaradt, s ez
tobb egyetemen di6ktiintet6seket vdltott ki, amelyekbe szakmai kifog6sok is
belej6tszottak, pl. a tandrok hidnyos k6pzetts6ge egyes szakokon. 1861 jri-
nius6ban Putyatyin kijzoktatdsiigyi minisztert felmentett6k, n6h6ny pro-
fesszor miatta mondott le az 6ll6sdr6l. Golovnyin, az 6j miniszter valame-
lyest liberdlis volt, az 6 miniszters6ge idejdn dolgozt6k ki az egyetemi re-
formot, 1863-ban hagyta j6vd a csdszdr. Ennek 6rtelm6ben az egyetemek
nagyobb auton6mi6t kaptak, mint amilyent valaha 6lveztek. A rektorokat,
s6t az egyetemi tandrokat is a professzorok maguk vdlasztottdk. Ezt a v6-
laszt6st a miniszternek kellett meger6sitenie, de ez sok6ig csak formas6g
maradt. A tankertileti vezet6k jogait a statftum cstikkentette, a tov6bbra is
meghagyott kur6toroknak pedig gyakorlatilag alig maradt belesz6ldsuk az
egyetemek tigyeibe.

Az 1864 november6ben kiadott ktizdpiskolai statritum a Thun-fdle auszt-
riai reform mint6jdra a gimn6ziumok mellett lltrehozta az ugyancsak 8 osz-
t6lyos redliskoldkat. A gimndziumokban tov6bbra is a latin 6s a gdriig volt
a fftantfugy, a re6liskol6kban viszont a termlszettudom6nyok 6s a modern
nyelvek. Mindk6t tfpusban feldllitottak liun. algimndziumokat, ezek csak az
els6 n6gy osztfllyra terjedtek ki. A felv6teln6l a rendi megkiikinbiiztet6s tilos
volt. Az addig megl6v6 keriileti iskol6kb6l (1865-ben 416 ilyen volt) algim-
n6ziumokat vagy k6toszt6lyos falusi egyhdzkdzslgr iskoli{kat alakitottak ki.

1864 jrilius6ban hozt6k meg az elemi iskolai statritumot, amely az alap-
fokri oktatdst - megint csak rendi kiilonbsdg n6lkiil - mindenki sz6m6ra
el6rhet6vd tette. Az oktat6s tdrgya az irds, olvas6s, hittan 6s a sz6mtan ele-
mei. A hittant csak pap oktathatta. A tanft6k kinevez6s6t a keriiletekben a
keriileti iskolasz6k hagyta j6v6, amelyben a beliigyminiszt6rium 6s a szent
Szin6dus k6pvisel6je mellett a zemsztvo k6t tagja is r6szt vett. A korm6ny-
z6sdgi iskolasz6kben a korm6nyz6, a helyi piispiik, az oktatdsi igazgat6 mel-
lett ugyancsak kdt zemsztvotag vett rdszt.

A zemsztv6k sajdt ad6kat is kir6hattak, b6r behajt6sukra az illlami k6ze-
gekre volt sziiks6giik. A k6pz6ddtt jdvedelem 5lvo-6t 6llami teenddk ell6t6-
sdra kellett forditaniuk. M6g fgy is jelent6s dsszegeket tudtak kiilteni iskol6k
lltrehozdsdra 6s fenntartdsdra. A konzervatfvok kifogdsolt6k, hogy ezekben
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az iskol6kban a hittant nem tanftj6k eldggd j6l, ennek ellendre ezek az isko-
ldk egyre gyarapodtak, a szdzad vdg9re sz6muk meghaladta az egyh6il<62'
s6gi iskol6k6t.

A cenzir 6t 1 8 60-ban kiv ontdk az oktatdsii gyi minisztdrium hat6skiirdb6l,
6s kiiliin cenzori igazgat6sdgot hoztak l6tre. Ezt 1862-ben a beliigyminisz-
tdrium al6 rendelt6k, de a ki.ilijn katonai 6s egyh6zi cenzira tov6bbra is
mfiktidtjtt. Ez azonban m6r csak ut6lagos, bi.intet6cenzrira volt.

MAr a zemsztvoreform el6k6szft6se soriin tudni lehetett, hogy ez a v6rosi
kdzigazgatils k6rd6s6t nem oldja meg Ez6rt 1862-ben a beliigyminiszt6rium
felsz6lit6st kapott egy fj v6rosi ttirvdny el6k6szft6sdre, ahol megint figye-
lembe vettdk az eur6pai megold6sokat. 1866-ban t6rgyalta meg az 6llamta-
n6cs, de csak 1870-ben lett bel6le tdrv6ny.

Ennek 6rtelm6ben a k6t f6v6ros 6s a nyolc legnagyobb l6leksz6mri v6ros
korm6nyz6sdgi rangra emelkedett, a tiibbi keriileti szintre. Mindegyikben
vdrosi dumdt vdlasztottak. A duma v6lasztotta meg a polgi4rmestert (,,vdros-
f6") 6s az int6z6sdget (uprava), mint a zemsztv6kban, de tulajdonk6ppeni
vezet6j€t, a gradonacsalnyikot (v6rosvezet6) a beliigyminiszter nevezte ki.
Csak a k6t f6v6ros rendelkezett azzal ajoggal, hogy erre a tiszts6gre kdt f6t
javasolt, s kriziiliik a csdszdr nevezte ki az egyiket.

A dum6ba csak azt lehetett bev6lasztani, akinek hdztulajdona volt, vagy
kereskedelmi ad6t fizetett. A porosz parlamentben 6rv6nyes hdromoszt6lyos
v6laszt6si rendszert vezett€k be. Ennek l6nyege, hogy a v6laszt6kat az 6lta-
luk kifizetett ad6 nagys6ga szerint sorolt6k be. Az ad6 teljes iisszeg6t h6rom
rdszre osztott6k, akik az egyharmaddt fizettdk, a leggazdagabbak, azok saj 6t
kriri6jukban vdlasztottak, a mdsodik osztdlyba tartoz6, kdzepes dsszeget fi-
zet6k szint€n sajdt kriridjukban, 6s a legkevesebb ad6t fizet6k, teh6t a nagy
ttibbs6g ugyancsak saj6t kriri6j6ban. Att6l fiiggetlentil, hogy a kriridk l6tsz6-
ma messze nem volt azonos, mindh6rom oszt6ly egyenl6 szdmld k6pvisel6t
v6lasztott, ami term6szetesen a gazdagok fiil6ny6t biztosftotta. A duma tag-
jainak a szdmdt a lakoss6g szdmdnak megfelel6en szabt6k meg, rigyhogy
eldfordult, hogy kisebb v6rosokban az els6 oszt{ly bettilthetd helyeinek a
szdma nagyobb volt, mint a v6laszt6k6, akik teh6t saj6t magukon kfviil m6g
m6st is k6nytelenek voltak megv6lasztani.

A v6rosi dumdk hat6sktire hasonl6 a zemsztv6k6hoz: ad6t vethettek ki,
s ebb6l fedeztlk a viirosrend6szet teend6it, ktivezetet 6pitettek, ezzel javitottik
a v6rosi ktjzriti kOzlekeddst, az eg€szs€giigy €s az iskolaiigy is hozz6juk tarto-
zott. A vdrosi dumdk tagjai persze els6sorban a viirosi lakosokb6l kertiltek ki,
a nagyviirosok kivdtel6vel nemesek alig voltak kdzttik, ez5rt a zemsztv6k te-
vdkenys6gdhez kdpest a v6rosok6 elmaradt, nem tudtak olyan liber6lis ird-
nyri aktivitdst kifejteni, mint azok. A k6t f6v6ros kiv6tel6vel a sz6zadfordu-
l6ig a legtdbb v6rosban mdg az utcdk kiktivezds9re sem kertilt sor.

Ahhoz k6pest, hogy a krfmi h6borri els6sorban a katonai elmaradotts6got
tette nyilv6nval6v6, az emiatt sziiksdges hadiigyi reform v6ratott mag6ra
a legtdbbet. Nyilvdn a26ft, mert ez tfrnt a legfontosabbnak, teh6t ezt kellett
a legalaposabban el6kdszfteni. Miljutyin, aki 1861-ben lett hrisz 6vre had-
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tigyminiszter, mir a hatvanas dvekben megkezdte a reform el6k6sziileteit.
1864-ben az eglsz birodalmat 15 katonai ktjrzetbe osztotta, ezekben kellett
egyeldre m6g toborz6ssal a megfelel6 l6tsz6mri katon6t ki6llftani. Az kide-
riilt, hogy a tartal1k csak a besorozottak ldtsz6mrinak 25%o-6val ntivelhet6
(mfg Poroszorszflgban a hdrom 6s f6lszeresdre, de m6g Ausztridban is k6t-
szeres6re). 1867-ben a miniszter csdkkentette az iigyosztillyok szdmdt, 6s
megsztintette a ttiz6rsdg mdg I. P6ter 6ta hagyom6nyos ki.ildn6ll6sdt.

Miljutyin katonai ktiz6piskol4kat is szervezett, 1500 hallgat6val, ezek voltak
a legkorszerfbbek az egdsz orsz6gban, a term6szettudom6nyos tantrirgyak 6s
persze a matematika mellett a modern nyelvek oktati4sa is fontos helyet kapoft.
A katonai f6iskol6k dvente 600 tiszt k6pz6sdt biztositottdk. A kor6bbi kad6t-
hadtesteket felszdmolt6k, csak az udvari apr6dok6t hagyt6k meg.

Az L870-71-es porosz-francia hdboni tapasztalatai rijabb reformokra
kdsztettdk Miljutyint, s b6r egyre ttjbben ti{madti4k, a csdszdr kitartott mel-
lette. Vdgtil is 1874-re megsziiletett a hadseregreform, amely gyokeresen
megvifltoztatta az addigi rendet. A tdrvdny kimondta, hogy 20 6ves kort6l
minden f6rfi hadkdteles. Ez al6l kiv6telt k6peztek azok, akik a sztil6k egyet-
len gyermekei vagy unok6i, vagy sajdt testv6riiket kell eltartaniuk, vagy egy
fitestv6riik m6r katona. A sorszolg il,at 6 6v, uti{na mdg 9 6vig tartal6kban
van az illet6. Az eddigi 20 6ves katonai szolg6lathoz kdpest ez mdr j6val
kevesebb. A sorszolg6lat idejdt cstjkkentette a mfivelts6gi cenzus. Akinek
volt elemi iskolai v6gzetts6ge, csak 4 6vet szolg6lt, kiiz6piskolai v6gzettsdg-
gel2 6vet, egyetemi v6gzetts6g esetdn a szolgillati idd fdl 6vre csiikkent.
A bfr6sdgi reformhoz hasonl6an a katonai is felsz6molta a m6g mindig meg-
l6v6 rendi ki.ikinbsdgeket. Hogy a reform hatdkonyabbd 6s iit6k6pesebbd
tette a hadsereget, az m{r h6rom 6vvel a reform meghozatalauttn, az orosz-
tordk hdboniban kideriilt.

Ezek voltak tehdt azok a reformok, amelyek a ktjvetkez6 majdnem f6l
9vszdzadra megszabt6k a fejl6dds menet6t. A Kelet-Eur6p6ban legk6s6bb az
1860-as 6vek vdg6re megval6sftott, ugyancsak feltilr6l hozott reformokhoz
k6pest (az Oszm6n Birodalom kiv6tel6vel) ez kevdsnek tfinik. Ha azonban
a kor6bbi helyzethez m6rjiik, amelyet az el6z6 fejezetben megismerhetttink,
m6gis jelent6s el6rehalad6s volt. Megszfint a jobb6gyrendszer. Ahol az obs-
csina megmaradt, a volt jobb6gyok nem jutottak teljesen szabad fttldtulaj-
donhoz, hiszen a kiosztott fcild csak a hasznillatukban volt, elidegenft6s6t
pedig srilyosan korl6tozt6k, s ez - ha kisebb m6rt6kben is - a nem obscsin6s
tertiletekre is 6rvdnyes volt. Persze a szabad fdldtulajdon megszerz6se nem
iitktjzdtt akad6lyokba akkor, ha a kell6 t6ke rendelkez6sre 6llt. Az biztos,
hogy a paraszts6g teljes egyenjogrisit6sa nem ttjrtdnt meg. A korm6nyzat
ragaszkodott a parasztok feletti paternalisztikus gydmkod6shoz, mert dretle-
neknek tal{lta 6ket az iin6ll6s6gra . Ez egydbk6nt megfelelt a val6s6gnak, 6s
ezen csak a parasztok kulturdlis szinvonaliinak emel6sdvel lehetett volna
segiteni. Ebben az irdnyb3n tcirt6nt ndmi el6rel6p6s, ktiliindsen a zemsztv6k
tev6kenys6ge nyom6n. Am a mikl6si korszaknak az az alapelve, hogy a
parasztokat nem szabad tanftani, mert akkor rebellisek lesznek, kimondatla-
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nul m6g ebben az id6szakban is 6rv6nyben maradt. A mi fogalmaink szerint
iskolakdteles koni gyermekeknek mindijssze 27%o-ajdrt iskoldba a szdzad-
fordul6n. Az6rt kell a mi fogalmainkra hivatkozni, mert az orosz kormi{nyzat
az iskolakdtelezettsdget v6giil is nem vezette be, persze nemcsak ideol6giai
megfontoldsokb6l, hanem egyszerfien anyagiak 6s kell6 l6tsz6mri oktat6sze-
mllyzet hfj6n. A zemsztvo- 6s a vdrosi ttirvdny azonban legaldbb a helyi
<inkormdnyzatbizonyos elemeit megteremtette, a bfr6s6gi 6s a hadiigyi re-
form pedig komoly l6p6seket tett a teljes 6llampolg6ri egyenl6s6g ir6nydban.
Az alkotm6nyos 6llamis6g tov6bbra is vi{ratott magdra. Az rij keretek szfi-
kdsek maradtak, de valamelyes mozg6sszabadsilgot mdgis adtak.

Nagyipari szigetek az agrdr6ce6nban
ELMARADOTT MEZ6GAZDASAG

Nyilv6nval6, hogy az adott keretek 6ttekint6se utdn azt kell el6sztir meg-
vizsg6lnunk, milyen volt a gazdasdg 6s f6k6nt a tdrsadalom helyzete az ij
kdriilmdnyek ktjzott.

A jobb6gyreform ut6n a foldmfiveldsben tovdbbra is az elmaradott h6-
romnyom6sos gazd6lkod6s uralkodott. Vagyis a fiild egyharmada egy 6vig
nem termett semmit. A parasztok a falu hatdrdban elvben h6rom r6szben
mfiveltdk a nekik kiosztott ftjldet. Minthogy azonban a ftild kiilcjnbijz6 mi-
n6s6gfi volt, ezt a h6rom r6szt tiibb helyen jeliiltdk ki, a foldteriilet teh6t sok
apr6 parcelli4ra oszlott. Neh6zs6get okozott az is, hogy a fijldesrir kezdn
maradt ftjldek is tdbb rdszre oszt6dtak, beleakaszkodva a parasztok parcel-
l6iba, ami akdr ezek megkiizelft6s6t is megnehezitette. csereszpoloszicdnak
neveztek ezt ahelyzetet oroszul. A rdteket, a legel6ket €s az erddket a fold-
birtokos 6s a parasztok tov6bbra is kdz<isen haszn6lt6k. A mezdgazdas6gban
alacsony termdseredm6nyeket 6rtek el, 1860-70 kozdtt az egy gyeszjatyin6-
ra jut6 term6s 29 pudot tett ki, s ez m6g 1891-1900-ig is 6tlagban csak 39
pud volt. 1893-ban torv6nyt hoztak arr6l, hogy az obscsin6ban csak 12 6ven-
k6nt szabad rijra felosztani a ftildet.

A zemsztv6k arra trirekedtek, hogy a trils6gos szdtapr6z6d6snak elej6t
vegy6k, a fijldeket tagosfts6k, de csekdly eredmdnyt 6rtek el. 1882-ig 47 735
parcell6t tagosftottak, ami mintegy 178 000 gyeszjatyina tertiletnek felelt
meg, ez pedig az eg6sz fdldteriilethez kdpest jelent6ktelen mennyis6g. A m6r
emlftett 1877-es mezdgazdasdgi lsszeirds szerint a parasztok kez6n tobb
mint 117 milli6 gyeszjatyina frild volt, majdnem 160 milli6 az 6llam, az
uralkod6csal6d 6s az egyhdzkezdben, T3 milli6 gyeszjaryindttett ki a ftild-
birtokosok tulajdon6ban l6v6 ftild, kdzel 12 milli6 a vi4rosi lakosok6, 186 000
gyeszjatyina a falusi paps6g6, majdnem 6 milli6 az egydni parasztokd, 6s
16 milli6 gyeszjatyina egy6b tulajdonri volt, idetartoztak a koz6kok fdldjei
is. A parasztok kez€n teh6t j6val tirbb fdld volt, mint a fdldbirtokosokdn,
csakhogy a hdromnyom6sos mrivel6s miatt gyakran ez a fiild sem volt el6g
a paraszti csal6d megdlhetdsdhez.1877-1905 kijztjtt a paraszti fdld 21 milli6
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gyeszjatyin6val ndvekedett, fgy a megmfvelt fdld kdtharmada keriilt a pa-
rasztok kez1re.

A fdldbirtokosok 1863:72 kiiztitt 607 milli6 rubelt kaptak megv6lt6s cf-
m6n, persze j6r1szt csak kdtvdnyekben, a ftjld elad6s6b6l pedig 165 millid
rubelhez jutottak. Elad6sodottsdguk m6rt6ke magas volt, 1861-ben 44 166
birtok 425,5 milli6val tartozott a hitelez6knek. A k6rp6tl5sn6l az 6llam az
ad6ssdgokat kifizette, tehdt a ftjldbirtokosok eleve kevesebb p6nzt kaptak.
De mdg a megmaradt penzt sem befektet6sekre kdlttittdk, hanem luxusc6-
lokra, kiilfcildi utaz6sokra herd6lt6k el.Ezdrt aztdn idfvel fttldjiik egy r1sz6t
el kellett adniuk, s ezt 6ltal6ban a parasztok v6s6roltdk fel.

Kiiloniisen a fekete fcildes teriileteken er6s agrdrtrilndpesed6s figyelhet6
meg, de a parasztok eltdvozds6t a vdrosokba ajobbdgyreform rendelkezdsei
er6sen korldtozt6k. Az obscsindb6l a paraszt csak akkor mehetett el v6gleg,
ha a megvdlti4si dsszeg hdtral6v6, nagyobb rdszdnek a fel6t azonnal kifizette.
Az egydni gazdas6gokb6l pedig akkor, ha valaki vdllalta helyette a megv6l-
t6s tov6bbi fizetfls€t, vagy 6 maga az egdszhdtral6v6 dsszeget kiegyenlitette.
A gyakorlatban mindkdt villtozat kivihetetlen volt. A parasztok teh6t csak
ideiglenesen tdvoztak a falur6l, hogy valahol a vi{rosban munk6t v6llaljanak,
a ny6ri mezei munk6kra rendszerint hazatdrtek. A szdzad v6ge fel6 mdr
ink6bb azt v6lasztott6k, hogy fijldrdsziiket b6rbe adtdk az obscsina mds tag-
jainak, s akkor m6r 6lland6an t6vol maradhattak, de igdnyi.ik a fold haszn6-
lat6ra megmaradt. Az obscsina egy6bk6nt k6tharmados tobbs6ggel diinthetett
arr6l, hogy flttdrjen-e az egydni telkek rendszer6re, de ez 6ltal6ban nem
ttirtdnt meg.

A moderniz6l6s hfvei gazdasdgi megfontol6sokra hivatkozva elleneztlk
az obscsina fenntart6s6t: a periodikus rijrafeloszt6s miatt a tagoknak nem 6llt
drdekiikben semmilyen befektetds, meliorizdlds, teh6t a fiildmfivel6s az ed-
digi alacsony szfnvonalon maradt. Az obscsina tdmogat6i ana hivatkoztak,
hogy a parasztokat nem szabad magukra hagyni, hiszen az eddigi foldesriri
tdmogat6st6l a reform utrin elestek. Enn6l fontosabb volt felfogdsuk szerint
az, hogy a parasztok fgy rendelkeznek ftjlddel, teh6t a proletariz6l6d6s ve-
szllye nem 6ll fenn. A kdlcsdnos kezess6g elve pedig biztosftja az 6llam\
jtivedelmek, ad6k behajtds6t. A szlavofilok mdg azt is emlegett6k, hogy az
obscsina 6si, hagyomdnyos orosz int6zm6ny, amelyet meg kell 6rizni. 6k
tdrtek ki arra is, hogy az obscsin6ban a mfivel6snek ugyanrigy akad6lya a
hidromnyomdsos rendszer, mint az egydni birtokldsn6l. Koselev 1875-ben
beadott eml6kirat6ban arra hivatkozott, hogy a parasztok helyzetlt nem az
obscsina megldte nehezit\ meg, hanem a fejad6 6s a magas megv6lt6si dij.
Az obscsina despotizmusa mdg mindig kisebb, mint az eg6sz rendszeft.Mlg
a liber6lis Kavelin is az 1880-as 6vek elej6n az obscsina mellett foglalt
6ll6st, de a korm6ny kiitelessdg6nek mondta, hogy tanftsa meg a parasztokat
a h6romnyomdsos rendszer helyett a vet6sforg6ra €s az egyszerfibb mez6-
gazdasdgi g6pek hasznfllatdra. Az uralkod6 elgondol6s tovdbbra is a pater-
nalizmus volt, amely szerint nem kell a parasztoknak rij gondolatokat su-
gallni, folytassdk csak munkdjukat az eddig megszokott -6don.
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_ . A nagybirtok a jobbdgyreform r6v6n ugyancsak neh6z helyzetbe kertilt,
hiszen eddig a robotra t6maszkodhatott, tehdt sajdt felszereldssel, ig6s6llattal
nem rendelkezett. A megold6st sok esetben aledolgozdsi rendszer jelentette,
vagyis a foldbirtokos a sajdt kezel6s6ben megmaridt fiild egy r€iz6t b6rbe
adta a parasztoknak, akik ennek fej6ben megmfiveltdk az 6 rtitojet is. A m6sik
m6dszer a felesbdrlet: a b6rbe adott fold utdn a term6s fel6t i panszt iltadta
a fdldesrirnak. Akdr az egyrk, akdr a m6sik villtozatot villasztoitilk a hagyo-
mdnyos agrotechnikdt alkalmazt{k, s ez azt jelentette, hogy a termEsered-
mdnyek messze elmaradtak a korabeli nyugat-eur6pai hozamokt6l. Ez pedig
rossz term6s eset6n nemegyszer nagyobb teriileteken 6hfns6get okozoti, kii-
Itjnrisen az 1891-es 6vben. csak kev6s olyan nagybirtok akidt, amely dtt6rt
a b6rmunki{ra 6s a modern mez6gazdasr{g mddsiereire.

KoNcENTRAL6D6 NAGYIPAR
Az ipar szerkezetdre id6szakunkban az a jellemz6, hogy a kdzmfvesipar
mdgvfiltozatlanul ttibb emberr foglalkoztatott, 1900 kcjrtil mintegy g milli6t,
mint a nagyipar. Altal6nos jelens6--g ez ebben a korszakban m6sui=iis, de nem
teszi vitathat6vd azt,a tdnyt, hogy a nagyipari forma a korszerfibb. A nagy-
ipar-ldtv6nyos fejl6d6st 6rt el n6h6ny dvtileddel a jobb6gyreform ut6n,te
kezdetei mdr az els6 6vtizedekben is megmutatkoztak. A gazdasilgi n6veke-
d6s kezdeti szakasza, a Rostow nyomi{n iake-offiak neuerEtt id6szak orosz-
orszdgban azels6 vil6ghdborri el6tti negyedszilzadratehet6, teh6tasz1zadon
beliil az 1890-es 6vekben indult el, de miir az el6z6 k6t dvtizedben is jelent6s
volt az el6rel6p6s.

. . A nehdzipar jdrt az 6len, a vas- 6s ac6ltermel6s. Ebben jelent6s szerepet
ifltszott, hogy a r6gi ur6li kdrzeten kfvtil a Donyec-medinciben is 6ri6si
sz6nk6szleteket t6rtak fel, a ktjzeldben, Krivoj Rog ktirny6k6n nagy meny-
nyis6gfi vasdrcet taldltak. A sztzadfordul6ra m6r-ez leti a nehlzipari k6z-
pont,6s mellette m6g egy mdsik is kialakult a lengyel tertileteken,-adqbro-
wai szlnmedenc6ben. r877-ben cisszesen 1r0 milli6 pud (egy pud 16 kg)
szenet bflnydsztak, 1900-ban mri.r 989 milli6 pudot. A vaseitb-ol kdszftJtt
nyersvas termeldse ugyanezen id6 alatt 23 milli6 pudr6l 176 milli6ra ntjve-
kedett. Csak a d6li teri.ileten az aclltermel6s 1890 6s 1900 ktiztiu 8,6 milli6
pudr6l 631 milli6ra emelkedett. oroszorszilgnaknagy el6nye szfurmazott ab-
!61 is, hogy a szilzadfordul6n mind fontosibb6 vato-tootaju6l - els6sorban
Bakuban - 6ri6si k6szletei voltak. Ezeket m6r r6g6taismeit6k, de nem tud-
t6k felhaszndlni, hiszen nem volt 16 sztiksdg. t*ll es 1900 ktjzt azt6n itt
m6g nagyobb ncjvekedds mutatkozott meg, a iermel6s 13 milli6 pudr6l egye-
nesen 631 milli6ra n6tt. Grizia adta a sz6zad, v6g6n a vil6g ming6nteine-
l6s6nek.egyharmad6t. A k6t f6v6rosban egy6b iparagat is jelentdsek voltak:
szentpdterv6rott els6sorban a glpgyfut{s, Moszkv?ban pedig a textilipar.
A v.asutak Eur6pa-szerte a gazdasdgi ntivekedds egyik iiz6igazat6t jeien-
tett6k, {e nagy koltsdgeket ig6nyeltek. Az orosz korm6ny, a tti6bihez huson-
l6an, el6sztir kiilfdldi vdllalatoknak adott koncesszidt vasritvonalak 6pft6s6re,
a szdzad v6ge fel6 azonban, megint az eur6pai trendnek megfelel6ien, m6i
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maga vette kezdbe a vasutakat, megv6ltotta 6ket a magi{nti4rsas6gokt6l. A vas-
ftvonalak tewez1s6n6l persze tov6bbra is a katonai-stratdgiai 6s nem a gM'
das6gi megfontol6sok j6tszottikaf1szerepet. 1880-ban a vasritvonalak hosz-
sza22 865 km volt, 1904-ben 59 616. Csak 1890 6s 1900 ktizdtt,tehdt a
kedvez6 konjunktfra id6szak6ban 16 000 km vasftvonal 6piilt,6s megkezd-
tdk a Szibdri6n keresztiil halad6 vasritvonal 6pft6sdt is. A l6tv6nyos eredm6-
nyek ellen6re persze a vasfti hil6zat sfirfisdge a nagy teriilet miatt messze
elmaradt a fejlett nyugati orsz6gokdt6l. 1860-76 kiiziitt 1833 milli6 rubelt
fektettek a vasutakba. A vasrit ldtrehozdsa roppant m6retekben megndvelte
a belftjldi szilllitdst, 1865-69 ktizijtt ez 6vi fitlagban 377 milli6 pud volt,
1875-79-ben mtu 1698 milli6 pud.

A nagyipari fejl6d6s egyik fontos saj6toss6ga a nagyfokri koncentr6ci6.
Mfg a fejlett orsz6gokban is sok a ktizdp- 6s kistizem, Oroszorszdgban a
szlzadfordul6n m6r a gy6ripari munk6ss6g nagyobb fele a tijbb mint ezer
f6t foglalkoztatl izemekben dolgozott, jelent6s rdsze az otezer f6 felettiek-
ben. Ez majd a munk6smozgalom szempontj6b6l v6lik fontoss6.

A nagyipari fejl6d6s a korm6nyzatnak is szfviigye volt. Ahogy minden
egy6b teriileten, itt is a kormdny int6zkedett. Gazdasdgi vagy ipartigyi tfuca
a korm6nyban nem l€tezett, az ipar a p6nziigyminiszt6rium hat6sktir6be tar-
tozott. Az 1880-as 6vekben Bunge, 1886-92-ig Visnyegradszkii volt a
p6nzi.igyminiszter, 1892-t6l pedig Witte, aki kiilijndsen sokat tett a nagy-
ipar fejleszt6se drdekdben. Ezt els6sorban a v6miigy befolydsol6sdval 6r-
t6k el. A reformkorszak elej6n a korm6nyzat - az eur6pai trendnek meg-
felel6en - a v6mok csokkent6sdvel a szabad kereskedelem fel6 haladt. Ez
azonban hamarosan ism6t megvilltozott, a korm6ny egyre emelte a ktilfdld-
16l behozott 6ruk, els6sorban a g6pek 6s a textfli6k vdmi6t, hogy ezzel a
hazai ipart v6dje, ugyanakkor a kivitel kdnnyftdsdvel m6g sokdig pr6b6lta
t6mogatni ezt az 6gat.

A kivitelb6l ad6d6 nyeresdgek 6s az 6llam egy6b bev6teli forr6sai persze
nem voltak elegend6k azipar fejleszt6s6re. 1863-ban az italb6rletr6l dttdrtek
az illlami monop6liumra, 1869-ben ez tette ki az dllami jtivedelmek 31.,5Vo-
6t, I879-ben 34,5%o-6t. Az orszdg egyre nagyobb mdretekben szorult rd a
t6kebehozatalra, ebben el6szdr a n6met pdnzintdzetek jdrtak eldl, a szdnad-
fordul6 idej6n azonban mdr a francia 6s a belga, kisebb m6rt6kben az angol
bankok nyrijtotti{k a nagy hiteleket. A ktilfdldi tdkebefektetls az 1850-es
6vekben eltirte a 10 milli6 rubelt. 1900-ban a kiilftjldi rdszvlnytflrsasdgok
szdma 269 - a konzervatfv gondolkod6sriak az orszdg ki6rusft6s6t emleget-
t6k. Termdszetesen a r1szvlnyt6rsas6gok rdv6n a hazai t6kebefektet6s is
n6tt. 1861-73 ktjziitt 357 rlszvlnytdrsasdg alakult, ebb6l53 vasfti, 163 ipari
6s 73 bank.

A protekcionista vdmpolitik6hoz ttirt6nt visszatdr6s utdn a nyugati t6k6-
sek m6r Oroszorszi{gban alapftott6k tizemeiket, hiszen itt a munkaer6 j6val
olcs6bb volt. Egy walesi gy6ros, Hughes m6r nagyon kor6n, 1869-ben l6t-
rehozta a d6li iparvid6ken iizem6t, egy faluban, amelyb6l hamarosan na-
gyobb v6ros lett. Ezt a tulajdonosr6l Juzovkdnak neveztdk el.
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1860-ban alapftottdk az illlami bankot, 1883-ban a nemesi bankot a fijld-
birtokosok t6mogat6s6ra, 1885-ben a parasztbankot a paraszti fijldv6s6r-
l6sok el6segftds6re, de a hazai magdnplnzintdzetek nagyobb sz6mban
csak a sz6zadfordul6 tdjdnjitttek l6tre, ezekben is hamarosan a kiilfdldi
t6ke keriilt vezet1 helyre. A rubel a szdzad v6g6ig nem volt konvertibilis,
mert.az orsz6g pdnze m6g mindig eziistalapon 6llt, amikor az eur6pai
orszdgok mdr 6tt&tek az arunyalapra. oroszorszilgban ezt csak witte va-
l6sitotta meg 1897-ben.

A kiilfdldi t6kebe6raml6s ellen6re a kiilkereskedelemnek m6gis nagy sze-
repe volt. 1880-ban a kivitel 6rt6ke 499,7 milli6, abehozatal'622,g hilli6,
teh6t er6sen passzfv, ezt a kiilftjldi t6ke be6raml6sa egyenlitette ki. 1900-ra
mdr a 716 milli6s 6rt6kfi kivitellel szemben abehozatil626 milli6, teh6t kdt
lvtized alatt a kiilkereskedelmi m6rleg aktfvv6 v6lik. Jelent6s ebben a ga-
bonakivitel r6szeseddse. 1861-65 ktjztjtt a gabona a kivitel 3rvo-a, lgtl-
95-re mdr 47vo, ebben segftettek a Fekete-tenger ir6ny6ban katonai meg-
fontol6sokb6l_kidpftett vasutak. 1891-ben, a nagy 6hfns6g 6v6ben visnye!-
r,adszkrj tov6bbra is er6ltette a kivitelt, azzal ajelsz6val, hogy ,,6hen halunf,
de kivisziink".
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KAPrrALrzALop6 TAnSADALoM
Nyilv6nval6, hogy a tdrsadalomban is nagy v6ltoz6sok mentek v6gbe. Vala-
melyest pontos k6pet az els6 n6psz6ml6l6s r€vdn kaphatunk. Az 1897-es
n€pszdmlillSs term6szetesen a rendi kateg6ri6kba sorolta a lakoss6got. I,22
milli6 volt az tjrdkletes nemes (ezen beliil hivatalnokok is), 630 ezer a sze-
mdlyes nemes, 343 ezer a pap, kb. ugyanannyi az rin. tisztes polg6r (ez
nagyj6b6l a szabad foglalkoz6sri 6rtelmis6gnek felelt meg), 281 ezer a ke-
reskedd, 13,3 milli6 a rnescsanyin (ebbe a v6rosokban v6gleg letelepedett
munkdsok is beleszdmitottak), k6zel97 milli6 a paraszt, amihez m6g hozzd
kell szdmftani a ktjzel 3 milli6 kozdkot. De a mez6gazdasdggal foglalkoz6k
iisszldtszdma csak 93,4 milli6t tett ki. Feliil majdnem hogy a nemessdg el-
szeg6nyed6s6r6l kell besz6lni. A szdzad vdgdn j6 n6hdny gazdag hdztattfls-
ban m6g a szolgaszemllyzet soraiban is akadtak forma szerint a nemesi
rendhez tartoz6k. Az eglszen nagy birtokok tulajdonosai persze m6g tartot-
t6k magukat. Az I897-es els6 n€pszdml6l6s tijbb mint 10 000 olyan hdztar
t6st tal6lt, amelyekben a csel6ds6g szdma 11-n6l tdbb volt, 6s kiizel 112
ezret, ahol a lltszdm 4 6s 10 kdztitt mozgott. Ezek egy r6sze persze mdt
nem nemesi csaldd.

A sz6 modern 6rtelmdben vett nagyburzso{,zia al\g lltezett, a gy6rosok
nagy ttibbs6ge egykori jobbdgyok sarja, m6g ndhdny €vszdzaddal kor6bbi
mentalit6ssal. Az uralkod6 oszt6ly nagyobb r6sze nem kiiziiliik keriilt ki,
hanem a btirokr6ci6b6l, ennek pedig niivekv6 hdnyada mdr nem nemesi sziir-
maz6sri. Kiilijniisen a viddki kozigazgatdsban 6s a tisztikarban nagy ezeknek
az ardnya. Mentalit6sukban teljesen hozzfi\domultak a nemess6ghez, annak
is a retrogr6d rlszlhez,6s a rendszer feltdtlen kiszolg6l6i voltak.

Egyre fontosabb t€nyez1 lett az drtelmisdg. A hajdani raznocsinyecek
hely6t ez foglalta el, ktiliintjsen a szabad foglalkoz6sokban. Hogy csak az
orvosok pllddjdt vegytik: 1889-ben 12 52I az orvosok szdma,k5znlnk2629
a katonaorvos, 3465 egydb 6llami szolg6latban,1552 k6rh6zakban 6s a fel-
s6fokri oktat6sban dolgozik, 6s 3289 folytat mag6npraxist. Az iigyv6dek sz5-
m6nak ntiveked6sdr6l m6r esett sz6 a bfr6s6gi reform kapcs6n, ugyanez 6r-
v6nyes a mdrndkdkre is, amit megint csak a gyors gazdas6gi niiveked6s tett
sziiks6gess6. Az irodalm6rkod6s, a kiinyvkiad6s szint6n egyre tdbbeknek
biztosftott meg6lhetdst.

Az 6rtehil6g sajdtos rlszdttette ki a zemsztv6k frn. harmadik eleme. igy
hfvtdk azokat az drtelmisdgieket, orvosokat, tanit6kat, akiket a zemsztv6k
saj6t kiilts6giikre alkalmaztak. Ez a v\szonylag rosszul fizetett harmadik
elem jobb6ra liber6lis gondolkod6sti volt, de sokan kdziiliik a forradalmi
mozgalomhoz is kdzel keriiltek.

L6thattuk, a kdzmfivesek sziima m6g 1880-ban is 8 milli6, 6k 6s a kis-
keresked6k tettdk ki a v6rosi mescsanyinrend trilnyom6 tdbbs6g6t. Gondol-
kod6sukat a nagykeresked6khtjz hasonl6an m6g mindig a Domosztroj szel-
leme hat6rozta meg.

A munk6sok l6tsz6ma a nagyipari fejl6dds titem6nek megfelel6en
gyorsan n6tt, 1900 tdjdn 3 milli6an voltak, bdr ez a 130 milli6 lakosb6l
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csekdly kisebbs6g. 1904-ben a nagyipari munkdsok lltszdma 1 663 300,
ebb6l621 000 a textiliparban dolgozott. Trilnyom6rdszt a parasztokb6l ke-
rtiltek ki, mint ldthattuk, szakkdpzetlenek voltak, ez1rt csak alacsony mun-
kab6rt kaptak. Kapcsolatuk a faluval mdg j6r6szt fennmaradt, iddnyjelleggel
vagy vdglegesen visszatdrtek az obscsina kciziiss6gdbe. Kevesen telepedtek
le a vi{rosban, m6g kevesebben szereztekbizonyos szakklpzetts6get. A szak-
k1pzett munkdsok a klt f6v6rosban laktak viszonylag nagyobb szdmban,
szakk6pzetts6giiknek megfelel6en valamivel magasabb fizet6sekkel.

Az 6tlagosan alacsony munkab6reket fenntartotta a falur6l 6lland6an 6r-
kez6 munkaerd-utdnp6tlds. A sok beijzdnl6 a lakrdskdrtilmdnyeket tovdbb
rontotta, hiszen ilyen gyors titemben nem 6piilhettek rij lak6sok. A munk6-
sok, most mi4r sokszor csal6djukkal egyiitt, a legjobb esetben egyszob6s
lakdsokban laktak, de gyakran egy szobdban tdbb csaldd is kdnytelen volt
meghfz6dni. Egy dgyon ak6rh6nyszor ttjbb szem6ly is osztozott. A kisipar-
ban foglalkoztatottak szint6n nyomonisdgos ktiriilm6nyek kiizott 6ltek. M6g
a f6vdrosokban is a konfekci6ipar rendszerint n6i munk6sai abban a szob6-
ban aludtak tdbbedmagukkal, amelyben nap kijzben dolgoztak. A korai ka-
pitalizmusnak Nyugat-Eur6p6ban a szdnad els6 dvtizedeiben ismert szdrnyfi-
s6gei itt mdg a szdzad v6g€n is megtal6lhat6k.

Bunge kezdte meg a gy6ri ttirv6nyhoz6st. 1882-ben elrendelte a 12 6v
alatti gyerekek munk6jdnak a tilalm6t, a 12-15 6vesek napi munkaidej6t
pedig 8 6r6ban illlapitotta meg. 1884-85-ben rijabb tcirv6nyeket hozott, be-
vezette a gydri feltigyeletet, a n6k 6s a serdiil6koniak djjeli munk6j6tpedig
megtiltotta. 1897-ben Wiue 11 l/2 6rdban szabta meg a napi munkaid6t,
6jjel pedig 10 6r6ban. Ezek a tiirv6nyek azonban csak fokozatosan 6rvdnye-
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siiltek. A gy6ri feli.igyelet nem sokat segftett, mert kevds volt a feliigyel6, 6s
m6g kevesebb, aki a munk6j6t lelkiismeretesen v6gezte volna. A munkdsok
szervezked6se tilos volt, m6g az 1897-es torvdny is tiltotta a szakszervezetek
l6trehozdsilt.

Ilyen mostoha kriri.ilm6nyek ellen6re sem igen fejl6ddtt ki a munkdsok
dntudata. Eppen a faluval val6 kapcsolat ktivetkeztdben a vdrosba bekeriilt
munk6sok voltak6ppen mdg tov6bbra is parasztoknak tekintettdk magukat.
Az egy- vagy k6tgener6ci6s munkdscsal6dok sz6ma m6g alacsony volt.

A parasztok helyzet9r6l a jobb6gyreform kapcs6n mi4r esett sz6. Amit itt
hozzd kell mdg tennilnk, az aparaszti differenci6l6d6s k6rddse. K6tsdgtelen,
hogy m6g az obscsin6s teriileteken is kialakultak bizonyos ktilonbs6gek.
Azok a parasztok, akik ezutdn is riztek kieglszitd foglalkozdsokat, vagy
b6rbe vett6k a vdrosba ktjltijziittek fiildjdt, id6vel fdldet v6s6roltak a neme-
sekt6l, fgy a tiibbiekn6l jobban ekek. Kuldkoknak vagy mirojedeknek nevez-
t6k 6ket a parasztok, els6sorban a szeg6nyparasztok (bednota), akik m6g ott
maradtak a faluban. A kdzepes mennyis6gfi ftjlddel rendelkez6k sz6ma cstik-
kent, b6r tovdbbra is 6k alkottdk a nagy tdbbs6get. A zemsztv6k statisztiku-
sai sok felm6rdst kdszftettek a paraszti h6ztart6sokr6l. Ezekb6l kideriilt,
hogy a kiizepesen 616 r1teg nagyj6b6l iinelldt6 volt, ezzel szemben a kdt
sz6ls6 r6teg mdr r6szorult a piacra, vagy mindennapi sziiksdgleteinek el6te-
remt6se 6rdek6ben, vagy mert specializ6lddott a mez6gazdas6g bizonyos
6gaira,6s fgy ugyancsak k6nytelen volt sok term6ket v6s6rolni. A parasztok
Szib6ri6ba tortdn6 kivdndorl6s6t a kormi4nyzat az 1880-as 6vek v6g6ig min-
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den m6don akadillyozta. Az 1891-es dhfnsdg 6s a szib6riai vasrit 6pft6sdnek
megkezd6se miatt azonban az 1890-es dvekben m6r jelent6s m6rt6kben el6-
segftette, olyannyira, hogy 1896-ban a beltigyminisztdriumban kiildn osz-
tdlyt hoztak l€tre az elkdltdz6s megszervezds6re. Bdr ez igen nagy neh6zs6-
gekkel ji{rt, sokan mdr az riton meghaltak, a szdnad utols6 ijt dvdben m6gis
dtlagosan 200 000 f6 volt a kiv6ndorl6k sz6ma.

Ha dsszegezni pr6b6ljuk a polgdri 6talakul6s 6veinek gazdasdg- 6s t6rsa-
dalomttjrt6netft, a ktjvetkez6t mondhatjuk. Az ipari fejl6d6s ezekben az
6vekben nagy eredm6nyeket 6rt el, gy6rkolosszusok jdttek l6tre, a sz6zad-
fordul6n mdrr 1,7 millid volt nagyipari munk6s. A szdzad vlgdn megindult
a gazdasflgi novekedds. A dinamikusan fejl6d6 nagyipar azonban csak szi-
geteket jelentett az agrdr6cednban. A lakossdg nagy t6bbs6ge paraszt volt,
elmaradott technik6val mfivelte a foldet, j6r6szt nagy nyomorban vagy leg-
al6bbis a nyomor kdzel6ben 6lt. A m6sik oldalon a gazdagok igen vdkony
r6tege tal6lhat6, Anemesek, arisztokrat6k fdkdpp m6g a 18. szazadi nemesi
dtosszal, az alakuldbanl6v6burzsodzia a nyers korai kapitalizmus moh6s6-
gdval. Nagyon kevesen akadtak kijziiliik, akik nyugati t6rsaikhoz hasonl6an
mec6n6si szerepet v6llaltak volna.

Az drtelmis6g egy rdsze, m6r csak vagyoni4ndl fogva is, a fels6 k6r6khtjz
igazodott. M6s r6sze azonban nem ezt az \tatjdrta. Nem csek6ly szdm:d az
a r6teg, amely nem szerzett egyetemi k6pesftdst, hanem csak f6lig v6lt 6r-
telmis6giv6. Ez kiildndsen fogdkony volt a forradalmi tanftdsokra. Amfg a
szdzad derek6n a liber6lisok, ha nem is szdmban, de t6rsadalmi srilyban m6g
jelent6s er6t k6pviseltek, addig a sziaadfordul6ra szdmuk nem n6tt, stilyul
pedig cstikkent. A liberdlis fejl6d6s hfvei mdg mindig nagyrlszt a nemesek
kdziil keriiltek ki.

A nagy kiilpolitikai vdlt6s
HARoM cSASZAR SZOVETS]6GE

oroszorszi{g a krfmi h6boni lezdrdsa uti4n teljesen elszigetelt helyzetbe ke-
riilt. Ebb6l az elszigetelts6gbdl valamerre ki kellett t6rni, hiszen az orsz6g,
mint l6thattuk, kdzben a Tdvol-Keleten aktfvan l6pett fel, ez pedig hosszabb
t6von valamilyen eur6pai nagyhatalmi kapcsolatot kfvr4nt volna meg. A m6-
sik k6t konzervatfv partner, Ausztria 6s Poroszorsz6g kiiziil az ellbbi 6ppen
rossz viszonyban 6llt Oroszorszdggal, a poroszok pedig a n6met egys6g
megteremt6se el6tt csak m6sodrendfi hatalomnak sz6mftottak. Anglia t6vol
tartotta magdt a kontinentdlis politiz6ldst6l, ellent6tei Oroszorszdggal kozis-
mertek voltak.

Az els6 ktizeled6si kfsdrlet saj6tos m6don Franciaorszdggalvezetett ered-
m6nyre. III. Nap6leon ugyanis mdr tervezte az olasz egys6g megval6sft6s6t,
ez pedig konfrontdci6t jelentett az olasz teriiletek ktizel egyharmad6t birtok-
16 Ausztri6val. Ausztria elleni egyiittmfkdd6sre a francia csdszdr hajland6
volt, de az orosz szempontb6l viszonylag fontosabb Angli6val szemben nem.
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1857 szeptember6ben Stuttgartban tal6lkozott a kdt cs6sz6r, s ez voltakdppen
figyelmeztet6s volt Ausztria sz6mdra. 1858 nyar6n a P6rizsban a kdt dunai
fejedelems6gr6l tartott konferencidn Oroszorsz6g m6r egyenrangri f6lk6nt
vehetett r6szt. A kdvetkez6 6v m6rciusdban orosz-francia titkos egyez-
m6nyt kiitdttek, ennek drtelmdben egy francia-osztrdk hdboniban az
orosz korm6ny semlegess6get vdllalt. A francia gy6zelmek ut6n Ausztria
k6nytelen volt Lombardi6t 6tengedni Olaszorszdgnak, pontosabban, a Sz6rd
Kirdlys6gnak, amely k6t 6v leforg6sa alatt megteremtette az egys6ges Olasz-
orszdgot. A titkos szerz6dds teh6t megtette hat6s6t. A francia befoly6s ntive-
ked6se viszont az orosz kormdnyzatot m6gis a konzervatfv nagyhatalmak
fel6 ir6nyitotta,

1860 okt6ber6ben Vars6ban taldlkozott M orosz 6s az osztrdk cs6sz6r 6s
a porosz kir6ly, teh6t orosz teriileten, ami Oroszorsz6g dominancifljir6l ta-
nriskodott. Egyezs6gre azonban a hasonl6 vililgnlzeti tdj1koz6dds ellendre
sem kertilt sor, a jdv6re vonatkoz6lag azonban volt perspektivdja.

A kil6p6s az elszigeteltsdgb6l tehdt mdr megindult, amikor egy hazu
esem6nysor mindent megzavart. Az 1863-as lengyel felkel6sr6l van sz6,
amelynek tdrrgyalilsdra k6s6bb keritiink sort. Itt csak annyit kell tudni, hogy
Bismarck, ekkor mdr porosz miniszterelndk felaj6nlotta segftsdgdt S6ndor-
nak, porosz teriileten orosz csapatokat engedett 6t a felkeldk hdtdba. Az
orosz kormdny btiszkes6gdt sdrtette ez a segftsdg. De Poroszorszdg legal6bb
nem pr6bdlt ktizbel6pni a felkel6k 6rdek6ben, anit az angol 6s a francia, s6t
id6vel az osztrdk 6llam is megtett. A nyugati orsz6gok kozv6lem6ny6ben
nagy rokonszenvet keltett a lengyelek megmozduldsa. Nap6leon levelet frt
S6ndornak, 6prilisban a h6rom hatalom ktjzds jegyz6kben iinkorm6nyzatot
javasolt a lengyel 6s litvdn tertiletek szfimdra,jriniusban pedig amnesztifit a
felkel6knek, a lengyel szejm tisszehfv6s6t 6s a lengyel nyelv hasznfllatdt. Az
orosz kormdny term6szetesen mindkdt jegyzdket a beliigyekbe val6 beavat-
koz6s cfm6n elutasitotta, 6s a j6 viszony megszakadt.

III. Nap6leon tov6bbra is az olasz igdnyek megval6sft6s6t szerette volna
el6rni, ez€rt 1863 ut6n hosszas tdrgyalflsokat folytatott az osztrdk kor-
mdnnyal, az igdnyelt velencei teriiletdrt cserdben a kdt rom6n fejedelems6get
kfn6lta fel Ausztri6nak. Ez termdszetesen srilyos provok6ci6t jelentett volna
Oroszorszdggal szemben, hiszen az a kdt fejedelemsdget m6r r6g6ta saj6t
teriilet6nek tekintette. Az osztrdk korm6ny nem is v6llalta a csere 6dium6t. A
porosz-osztr6k h6boniban, 1866-ban, Oroszorszdg semleges maradt, ami
megktinnyftette a porosz gy flzelmet

Amikor 1866-ban Krdtdn giirdg felkel6s ttirt ki az oszmdn uralom ellen,
az orosz korm6ny ktjzijs jegyzlk megkiild6s6t javasolta a nagyhatalmak 16-
szdr6l, ez azonban az angol kormdny ellen6ll6s6n megbukott, a gdrtigdk
helyzete a szigeten nem javult.

Mindeddig - a lengyel eset kivdtel6vel - olyan k6rddsekr6l volt sz6,
amelyek vit6lis orosz 6rdekeket nem 6rintettek. M6s volt viszont a helyzet
az I87(.l--7l-es porosz-francia h6bord eset6ben. Oroszorsz6g mindkdt 6llam
irr{ny6ban 6rdekelt volt, ezdrt semleges dlldspontot foglalt el, egyik felet sem
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t6mogatta. A kdzvdlemdny, a sajt6 hevesen franciabar6t volt, a kormdnyzat
vllflgndzeti okokb6l inkrdbb a poroszok fel6 hajlott. A porosz gy6zelem
viszont nem vdrt alkalmat adott az 1855-iis p6rizsi b6ke legmegal6z6bb
rendelkez6seinek a felsz6mol6sdra. Gorcsakov herceg, dvtizedekig orosz
kiiliigyminiszter, 1870. november 15-6n a p6rizsi szerz6ddst al{irt nagy-
hatalmakhoz jegyzdket intdzett, amely szerint a Fekete-tenger paftjdn az
er6dftds 6s a flottatartds tilalm6t a maga szdmdra ttibb6 nem tekinti kdte-
lez6nek. A pdrizsi b6ke eredeti rendelkez6se szerint ez h6bonis ok lett vol-
na. Csakhogy az adott pillanatban a hatalmi egyensrily megbomldsa ktivet-
kezt6ben legfeljebb Anglia hdborrizott volna, de egymag6ban 6 sem merte
ezt villlalni

Ez az egyensrily m6g ink6bb megbomlott annak kdvetkezt6ben, hogy
1871. janu6r 18-6n Versailles-ban kikiilltott6k a n€met csi{szdrs6got. Ezzel
az 1848-as forradalom kisn6met alternativdja val6sult meg. Az fj N6metor-
szdg katonai szempontb6l a kontinens leger6sebb hatalma lett, s ezt gyorsan
fejl6d6 ipara kell6 m6rt6kben alfit6masztotta. Az egykori porosz-orosz vi-
szony az ellenkez6j6re fordult. Eddig Poroszorsz6g jelentette Oroszorsz6g
szdmdra az lfjabb partnert, akit sziiks6g eset6n ak6r t6mogatni is kell, de 6
is nyrijthat nem megvetend6 tdmogatdst. Most N6metorsz6g lett az er6sebb
partner az elmaradott Oroszorszdggal szemben. Az orosz korm6ny ezzel a
helyzettel nem volt hajland6 megbdk6lni, de ig6nyeit egymag6ban m6r nem
tudta 6rv6nyesfteni.

A pdrizsi szerz6d6s egyes pontjainak megvdltoztatdsdra tett egyoldahi
orosz l6pdst v6giil 1871-ben a londoni konferenci6n a nagyhatalmak el-
fogadtdk, azzal, hogy a szetzfld€s tovdbbi megv6ltoztat6sa csupdn vala-
mennyi 6rdekelt f6l egyet6rt6s6vel tdrtdnhet meg. A szorosok kdrd6s6t tigy
m6dosftott6k, hogy b6keid6ben hadihaj6k csak a szult6n enged6ly6vel ha-
ladhatnak 6t.

A gydkeresen megv6ltozott nemzetktizi helyzetben minden korm6nyzat-
nak fj orientdci6ra kellett tiirekednie. Ez v6gtil is politikai-vililgnlzeti ala-
pon djra kdzel hozta egymdshoz a konzervatfv nagyhatalmakat. 1873 nyar6n
az immdr n6met csilszdr L Vilmos, Ferenc J6zsef osztr6k csilszdr 6s II. San-
dor ism6t orosz tertileten lezajlott szem6lyes talillkoz6jdn l6trehoztak egy
laza szerzfiddst, ink6bb csak egyezmdnyt, amelynek 6rtelmeben hdbonis
konfliktus vagy egyenesen h6boni eset6ben a h6rom hatalom konzult6ci6ra
l6p. Ha valamelyikiiket egy negyedik hatalom t6madn6 meg, a m6sik kett6
j6indulatd semlegess6get tanrisft. Enn6l tiibbre az egyezs1g nem ktjtelezte
6ket. A diplom6cia tiirt6nete m6gis a hdrom csdszdr szdvetsdge n6ven t6r-
gyalja az esem6nyt. Ez a sziivets6g hivatalosan a bdke fenntartdsa 6rdek6ben
jiitt l6tre. Val6j6ban N6metorsz6g szdmdra volt el6nyos egy francia 6s
Oroszorsz6g szdmilra egy angol t6mad6s eset6ben. Az orosz-n6met bardts6-
got k6tsdgteleniil er6sitette, de Oroszorszilg 6,s az Osztr6k-Magyar Monar-
chia ellent6teit a Balkdnon nem sziintette meg. N6hdny 6v mrilva mdr kide-
riilt, hogy a nagypolitik6ban az egyezslg nem sokat 6rt. Oroszorszdg sz6-
m6ra m6gis el6nyds volt t6vol-keleti ambfci6i miatt.
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SZAHALINT6L SZERBIAIG

Az els6 sikertelen kfsdrlet ut6n 1854-55 sor6n Putyatyin tengernagy vdgiil
is eredmdnyes tdrgyaldsokat folytatott Japrdnban. Hdrom kikittdt megnyitot-
tak az orosz kereskedelem el6tt, a Kuril-szigeteken megosztoztak, Szahalin
szigetdt pedig kiiziis birtokkd nyilvdnftott6k. A bennsziiliittek megk6rdez6sdt
egyik fdl sem tartotta fontosnak. 1858-ban fel is vettdk a diplom6ciai kap-
csolatokat.

Addigra Kfndban m6r kitiirt a Tajping-felkel4s, az eur6pai hatalmak ki-
tfin6 iiriigyet kaptak a beavatkoz6sra, s ebb6l Oroszorszdg sem maradhatott
ki. 1858 jrinius6ban Putyatyin megkiitiitte a tiencsini szerz6d6st, amely sza-
badd6 tette az orosz kereskedelmet Kfn6ban. A kdt orsz6g kiizti hatdr meg-
von6s6t a szerzfidds 6rtelm6ben helyben kellett elv6gezni. Ezt a szerz6d6st
Aigunban Muravjov tdbornok kiittitte meg. Ennek 6rtelm6ben az Amur foly6
bal partja az Argun foly6 betorkoldsdt6l a tengerig orosz teriilet, a jobb part
az Usszuri foly6 torkolatdig kfnai. Bizonytalans6gban maradt azUsszuri, az
Amur 6s a tenger kdzti rdsz.

Mig lgnatyev gr6f 1859-ben Pekingben tdrgyalt, Muravjov n6gyszer le-
haj6zott az Amuron a delt{ig, 6s innen d6lre hadikiktit6t alapftott, a k6s6bbi
Vlagyivosztokot. Amikor 1860-ban az eur6pai hatalmak Pekinget ostromoltdk,
Ignatyev az angolokat er6lyes fell6p6sre biztatta, a kf,naiakn6l pedig a protektor
szerep6t j6tszotta. Ett6l fiiggetleni.il azonban a megaddst javasolta a kinaiaknak.
V6gtil 1860 november6ben megkdttitte a pekingi szerzddist, amelynek 6rtelm6-
ben az addig bizonytalan tertilet is az oroszok tulajdondba keriilt.

A jap6n tigyekben fjabb fejlem€ny az volt, hogy Szahalint az 50. sz6les-
s6gi fok mentdn kettdosztottdk, a Kuril-szigeteket egdsztikben Jap6n kapta,
majd egy 1 875-tjs szerzfidds eg6sz Szahalint az oroszoknak juttatta. TJgyanez
a szerz6d6s a jap6noknak is megengedte a kereskedelmet orosz teriileten, a
hal6szatot is a tengeren, 6s a jap6n 6ruknak biztosftotta a legnagyobb ked-
vezm6ny elv6t.

E t6vol-keleti tev6kenys6g azonban mdgiscsak melldkes volt (egyel6re)
a ddlnyugati irdnyhoz, a Balk6nhoz k6pest, ahol ortodox 6s szl6v testvdrek
nyiigtdk az oszmdn igdt. A szlavofilok 1858-ban Moszkvdban megalapftottdk
a Szldv J1tdkonysdgi Ttirsulatot Sok el6kel6sdg l6pett be, a Tdrsulat komoly
anyagi segfts6get adott a balk6ni szldvoknak. Homjakov 1860-ban levelet irt
a d6lszl6vokhoz, ebben 6vta 6ket az 6tkos nyugati befolyrist6l, 6s arra biz-
tatott, hogy csak Oroszorsz6gban rem6nykedjenek. 1868-ban megalakult a
T6rsulat szentpdterv6ri szekci6ja.

M6g sz6lesebb horizontja volt az 1867-es moszkvai nlprajzi ki6llftdsnak,
amelyre a Monarchidb6l is hfvtak vezet6 szl6v szemdlyis6geket. A cseheket
ugyan kissd megdtjbbentette az ortodoxia hangsrilyozdsa, de egy6bkdnt j6l-
esett nekik a figyelem, kiiltjnosen a remdnyeiket lehfit6 osztr6k-magyar ki-
egyezds ut6n. A T6rsulatnak Kijevben 1869-ben, Odessz6ban pedig 1870-
ben alakult szekci6ja, a szentp6tervrdri pedig 1877-ben dn6ll6sult. A moszk-
vai dsszejdvetelt szokt6k m6sodik szldv kongresszusnak is tekinteni az
1848-as prdgai utr{n.
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Szahalini elit6ltek

A moszkvai kongresszus mdr azt mutatta, hogy az egykori szlavofflia,
amely eddig ink6bb csak az oroszokkal tor6diitt, m6r dtfordult a pdnszldviz-
mus irdnydba. Eredetileg meg a szdnad els6 fel6ben a szlov6k, de csehiil fr6
pesti evang6likus lelkdsz, Jdn Kolldr nevdhez szokt6k ffrzni, aki azonban
csak valamif6le kultur6lis egyiittmfikiid6st k6pzelt el. Az oroszok ezt tovdbb-
fejlesztettdk, s val6j6ban valamennyi szl6v n6p egyesiildsdt kfvrintfik az
egyetlen jelent6s szli4v hatalom, az orosz vezetdse alatt. Az orosz kdzv6le-
mdnyben nagy befoly6sa volt ennek az irdnyzatnak. Hozz6 kell azonban
tenni, hogy a kormi4ny ezt sohasem fogadta el hivatalos politikijakdnt. A het-
venes 6vek derek6n a szl6v rokonszenvb6l 6s a keleti k6rd6sb6l eg6sz Eu-
r6p6t megrdz6 bonyodalom sz6rmazott.

1875 6prilisdban Ferenc J6zsef dalm6ciai kOrritra indult, m€g Nikita mon-
tenegr6i fejedelemmel is tal6lkozott. A szomszddban oszmdn uralom alatt
616 d6lszl6vok ezt biztat6snak vett6k. Jdniusban Hercegovin6ban felkel6s
tdrt ki. Alapvet6en parasztfelkelds volt az elnyom6 ad6- 6s k1zigazgatdsi
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rendszer ellen, hamarosan azonban nemzeti szinezetet is kapott, amikor
Boszni6ban Omladina (IfjfsAg) ndven szervezet alakult meg, amely mdr a
politikai tin6ll6si4g ig6ny6vel l6pett fel. Az oszmdn korm6nyzat int6zked6sei
term6szetesen mindenfel6 kiv6ltott6k a kdzvdlem€ny ellenszenvdt. Az Osz-
m6n Birodalom m6r rdg6ta Eur6pa beteg ember6nek szdmftott, 6s az, hogy
most keresztdny alattval6i ellen fegyverrel l6p fel, felhdboroddst keltett.
A fdlig tjndll6 szerb fejedelemsdg aktfvan tdmogatta a felkel6st. Ezzel a
k6rd6s eur6pai dimenzi6t kapott. Mdg inkdbb azutdn, hogy 1876 6prilis6ban
D6l-Bulg6ri6ban is kitort a felkel6s, s ezt a hadsereg 6s a helyi ttjrdk lakos-
s6g p6ld6tlan kegyetlensdggel fojtotta el. Jfnius 30-6n Szerbia hadat iizent
az Oszm6n Birodalomnak. Hidba harcoltak orosz onkdntesek, tisztek is sz6p
szdmban a szerb hadseregben, a tiirijkiik katonai ftildnye egy6rtelmfi volt.
Az eur6pai diplom6cidnak l6pnie kellett.

Andrd s sy Gy ula gr6f osztr6k-magyar kiiltigymini szter jegy zlkben kdve-
telt jelent6s kdzigazgatdsi reformokat a szultdnt6l a keresztdny alattval6k
vddelm6ben. A szultdn ezt el is fogadta, a felkel6k nem. 1876 mdjusdban
a h6rom csdszdr a berlini memorandumban kedvez6bb feltdteleket java-
solt a keresztlnyek szdm6ra, ezt azonban az oszmdn korm6nyzat utasftot-
ta vissza. 1876 jriliusdban Sr{ndor 6s Ferenc J6zsef kiiliigyminisztereik t6r-
sas6g6ban a csehorszi4gi Reichstadtban talillkoztak, 6s abban dllapodtak
meg, hogy a konfliktus lezdrdsak€nt Oroszorszdg visszakapja az 1855-ben
elvesztett D6l-Besszar6bi6t, Bosznia-Hercegovindt pedig felosztj6k a Mo-
narchia 6s Szerbia ktizott.

Minthogy a konfliktusban a Balkan rijrafelosztdsa is felsejlett, Anglia sem
maradhatott krjzcimbds, Andr6ssy is az angolok trimogat6s6t k6rte. A nagy-
hatalmak meg6llapodtak abban, hogy az 6v vdg6re, december 23-dra ijssze-
hfvj6k konstantin6polyi nagyk<iveteiket, hogy azok dolgozzdk ki a balk6ni
kereszt6nyek vddelm6t szolgdl6 intdzkeddseket. Ennek v6get vetett azonban
II. Abdul-Hamid szultdn bejelent6se, miszerint alkotm6nyt adott orsz6gdnak,
ez pedig biztosftja minden alattval6 egyenjogris6g6t 6s s6rthetetlens6g6t.

S6ndor m6g november elej6n a moszkvai nemesek el6tt mondott besz6-
d6ben kijelentette, hogy sziiks6g esetdn egymaga cselekszik. igy ezt most
mdr a presztfzs is megkovetelte. 1877. febru6r 28-6n szerbia €s az oszmdn
Birodalom srilyos felt6telek mellett bdkdt kittittt. A kdt leginkdbb 6rdekelt
hatalom, Oroszorsz6g 6s a Monarchia 1877.janu6r 15-6re dat6lva Budapes-
ten titkos egyezmlnyt irt al6. Ennek 6rtelm6ben, ha h6bonira keriil sor,
Oroszorszdg l6trehozhat egy bolg6r vazallus6llamot, a Monarchia pedig
megsz6llhatja Bosznia-Hercegovin6t. Nagy szl6v illlamot a Balk6non nem
szabad l6trehozni.

utols6 kfs6rletkdnt egy orosz-angol megegyez€s tlvdn ldtrejtttt londoni
jegyz6kiinyv ktjvetelt az oszmdn korm6nyzatt6l reformokat. Amikor ezt a
szulti{n 6prilis 9-6n visszautasftotta, az orosz hadtizenet elkertilhetetlen volt.
1877 . 6pr\lis 24-€n tiirt6nt meg.
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oRosz-TdROr HAson0
Mint mdr rdg6ta, az orosz-tdriik hadszfnt6r a Balkdnon 6s a Kaukdzusban
alakult ki. Az orosz csapatok jrinius 27-6nkeltek 6t a Dundn, miut6n el6ze-
tesen szerz6ddst kiitiittek Rom6ni6val a csapatok 6tvonul6s6r6l. Mdr jriliusra
eljutottak a Balk6n-hegysdgig, de Plevnaj6l felszerelt er6dftm6nydt h6rom
rohammal sem sikeriilt bevenni, a Sipka-szoros d6li kijdrat{ndt pedig a ttirtik
tfler6 rohamait csak nagy h6siessdggel tudtdk kiv6deni 6s a szorost megtar-
tani. A Kaukiizusban az oroszok eredmdnyesebbek voltak, Ardahant elfog-
lalti4k, Karsz ostrom6t megkezdtdk, k6sdbb be is vettdk. Nyugaton hosszri
ostrom ut6n Plevna is megadta magdt, itt a krfmi h6bonib6l ismert Totleben
vezette a hadmriveleteket. A Balk6n-hegysdg hdg6in 6tkelve, az orosz csa-
patok gyors iitemben hatoltak el6re. A plevnai 46 000 hadifogoly ut6n fjabb
22 000 foglyot ejtettek. Az oroszok Drindpolyt is elfoglaltrik, 6s m6r Kons-
tantin6poly el6v6rosaiban voltak, amikor a harcol6 felek 1878. janudr 31-6n
fe gyversziinetet ktitiittek.

1878. februdr l9-6n (mdrcius 3-dn), S6ndor tr6nra l6pdse napjdn Kons-
tantin6poly egyik el6v6ros6ban, San Stefan6ban (a mai Yegilkiiyben) meg-
kdttttt6k a bdk6t. Ennek 6rtelm6ben Rom6nia, Szerbia 6s Montenegr6 ftig-
getlenn6 v6lt. A bolg6r egyhdz al6 tartoz6 teriiletekb6l l6trehozt6k a Bolg6r
Fejedelemsdget, amely a szultdn vazallus6llama volt, ad6frzet6s fej6ben gya-
korlatilag majdnem teljes ftiggetlensdggel.

Febru6r l3-6'n az angol flotta megjelent a Mdwdny-tengeren, azzal a
feladattal, hogy ha az oroszok elfoglaljrdk Konstantindpolyt, a Boszporuszba
is behatolnak, s ez v6giil kdzvetlen orosz-angol konfront6ci6hoz vezet.

A b6ke kiilijnben is megs6rtette a janudri budapesti egyezmdnyt, mert
ldtrehozott egy nagy szl6v 6llamot, ti. Bulgi4ri6t (a mainak tobb mint k6tsze-
resdt). Ezt a Monarchia saj6t ddlszl6v lakosai miatt sem tfirhette, Anglia
pedig a nagy orosz t6rnyerdst sdrelmezte. Ketten v6giil is rd tudt6k k6ny-
szeriteni a teljesen kimeriilt Oroszorsz6got, hogy egyezzen bele egy eur6pai
nagyhatalmi kongresszusba, amely feltlvizsgillja a bdkdt. Oroszorsz6g a
hadj6rat sor6n 200 000 embert vesztett, egy nyugati fegyveres beavatkozds-
nak nem tudott volna ellendllni. Bismarck Berlint javasolta a konferencia
szfnter6iil, s ajdnlkozott arra, hogy elrendezi a probldmdkat. A kongresszus
jrinius l3-jrilius 13. ktjzt i.il6sezett, de el6z6leg m6jus 30-6n a legfontosabb
pontokban l6trejtitt egy elflzetes orosz-angol meg6llapodds. Az orosz kdz-
vdlemdny azt vetette Bismarck szemdre, hogy mindig Oroszorsz6g ellen fog-
lalt 6ll6st, holott vil6gos volt, 6 az orosz-angol megegyez€shez tartotta ma-
gdt, a rdszletkdrd6sekben pedig minden alkalommal az orosz 6ll6spontot
t6mogatta. A kongresszusnak voltak forr6 pillanatai, de v6giil megsziiletett
a megegyezds, nagyj6b6l az orosz-angol tdrgyaldsok alapj6n. Bulg6ria tdbb
mint egyharmad6t, Maced6ni6t 6s Tr6cidt visszaadtdk az Oszmin Biroda-
lomnak, megmaradt d6li rdsz6b6l kdzvetleniil a szult6nt6l fiigg6 f6korm6ny-
z6sdgot, Kelet-Rumdlidt hoztilk l6tre, a ttibbi teriiletb6l vazallusfejedelemsdg
lett. Oroszorsz6g megkapta Ddl-Besszar6bi6t, Rom6ni6t a Dobrudzs 6val kdr-
p6tolt6k, amelynek tijrtik 6s bolg6r lakoss6ga volt. A h6rom balkdni 6llam
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elnyerte a fiiggetlens6get, a Monarchia pedig megszdllta Bosznidt 6s Her-
cegovini4t. Nagyj6b6l azt lehet mondani, hogy a Balkdn nyugati fele a Mo-
narchia, a keleti Oroszorszdg elismert 6rdekszf6rdja lett. Ahogy azt mdr
II. J6zsef 6s II. Katalin elk6pzelte.

A h6rom csdszdr szdvets6ge ezzelegyel6re vdget 6rt. Akonzervatfv alap-
5ll6s 6s egy fenyeget6 n6met-osztrdk egyiittmfiktidds lehet6s6ge (ahogy az
1879-ben a kettds szdvetsdggel meg is val6sult) m6gis arra k6sztette a h6rom
birodalom vezet6jdt, hogy megrijitsa ezt a sztivetsdget. A tdrgyal6sok m6r
hosszabb ideje folytak, a II. S6ndor elleni sikeres merdnylet hat6sa alatt
sietve fjb6l sztivetsdgre 16ptek, az eredeti elkdpzel6sek szerint. Ahogy 1875-
ben az orosz 6ll6sfoglal6s gittolta meg Bismarckot abban, hogy megel6zd
h6bonit kezdjen az ldjra er6sijd6 Franciaorsz dggal, l 885-ben Bismarck dll6s-
foglal6sa akad6lyozott meg egy, a mervi orizis orosz elfoglaldsa miatt fenye-
get6 orosz-angol h6bordt. De ezzel a h6rom csdszdr szdvets6g6nek lehet6-
s6gei ki is meriiltek, megrijft6srdra mfu nem keriilt sor, mert az fj csdszdr,
III. Sdndor ezt elutasitotta.

Kdzben volt m6g egy balkdni ep\26d. Kelet-Rum6lia 1885 szeptember6-
ben kimondta egyesiil6sdt a Bolg6r Fejedelemsdggel. Oroszorszdg, eddig a
bolgi4r i4llam p6rtfog6ja, ellenezte ezt a bolg6r fejedelem oroszellenessdge
miatt, 6s a bolgdr hadseregben szolg6l6 tisztjeit visszavonta. A nagyhatalmak
1886-ban elfogadt6k az egyesiil6st, de az orosz-bolg6r kapcsolatok megsza-
kadtak, s6t kifejezetten ellensdgesekk6 vdltak, amikor a bolgdrok orosz j6-
v6hagy6s n6lkiil vdlasztottak maguknak fejedelmet. A kapcsolatok majd csak
a szdzad vdglre dllnak helyre.

FRANCIA SZOVETSEG

Oroszorsz6g 6s Ndmetorczdg kiiziitt megmaradt egyfajta kapcsolat az 1887.
jrinius 18-dn ktttdtt viszontbiztosft6si szerzdd€s r6v6n. Ez azt mondta ki,
hogy amennyiben a k6t f6l kdnil az egyik hdbonis konfliktusba keveredik
egy harmadikkal, a m6sik f6l semleges marad. Ez al6l azonban k6t kivdtelt
tettek: ha Ndmetorsz6g Franciaorszdggal h6bonizik, vagy Oroszorszdg a
Monarchi6val. Ez mindenesetre biztosft6kot nyrijtott Oroszorsz6gnak egy
Angli6val esetleg kirobban6 h6boniban, de felsejlett benne egy ndmetellenes
orosz-francia szeru6d6s lehet6sdge is. Az orosz kd,zv6lem6ny amrigy is is-
mdt er6sen n6metellenes volt. A kapcsolat teh6t szigorfan 6rdekalapokon
jdtt l6tre, a konzervatfv iisszefog6s m6r alig j6tszott szerepet.

Az orosz-ndmet viszony 6ppen ekkor megint romlani kezdett. Az orosz
kormdnyzat 1887 m6jusdban megtiltotta, hogy a nyugati hat6rtertileteken
kiilfdldi 6llampolgdrok fiildbirtokot szerezzenek. (M6g BilIow k6s6bbi n6met
kancell6rnak is jelentds birtokai voltak p6ld6ul az orszdgban.) Erre vil,asz-
k6nt novemberben Bismarck alapvetden megnehezitette az orosz kiilcstin-
ktitv6nyek elhelyez6sdt N6metorszdgban. A l6pdsre viflaszul a francia t6ke
m€g az eddigindl is nagyobb m6rt6kben timltitt Oroszorsz6gba.

A helyzet 1890-ben v6gleg elm6rgesedett, amikor Bismarck k6nyszerfi
tdvozdsautdn II. Vilmos n6met csdszdr m6r nem rijftotta meg a lej6rt viszont-
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biztosft6si szerzfid€st. Az orosz korm6ny v6giil egy levdlcserdt javasolt a
ktilcsdntis j6 viszony fennmarad6s6r6l, de ndmet ftszr1l ezt is visszautasf-
tott6k. A konzervatfv alapokon 6116, r6szleges sziivetkezdsnek ezzel vissza-
vonhatatlanul v6ge szakadt. Maradt lehet6s6gk6nt a kijzeled6s Anglii4hoz, de
az 6ppen ekkor ink6bb a hi4rmas szcivets6g fel6 orient6l6dott. igy v6gk6pp
nem volt m6s lehet6s6g, mint Franciaorsz6g. A francia kolcsijntik vezettdk
errefel6 az utat.

189l-ben egy francia hadiflotta tettliltogatdst a kronstadti hadikikijt6ben,
ahol III. S6ndor hajadonf6tt hallgatta v6gig a francia himnuszt, a forradalom
Marseillaise-6t. Augusztus v6g6n m6r megkiititttek az els6 egyezmlnyt ar-
16l, hogy hdbonis veszdly esetdn konzult6lnak egym6ssal. Egy 6vre 16,1892.
augusztus 27-€n al6irt6k a katonai szerz6ddst. Ennek 6rtelm6ben az egyik
f6l megt6mad6sakor a m6sik azonnal a segfts6g6re siet (ez mindkdt f6l ese-
t6ben jelenthette ak6r Ndmetorsz6got, akdr Angli6t). Ha a h6rmas sztivetsdg
mozg6sft, az rij szdvets6gesek szintdn azonnal elrendelik a mozg6sitdst. T6-
mad6s eset6n Franciaorszdg 1,3 milli6 embert ktiteles ki6llftani, Oroszorsz6g
7-800 000-t, hiszen a Monarchi6val szemben is kdszenldtben kellett 6llnia.
A katonai szdvets6g addig marad 6rv6nyben, amfg a hdrmas szcivets6g. A front-
vonalak tehrdt vil6gosak voltak. K6t katonai szdvetsdg 6llt szemben egym6s-
sal Eur6p6ban, s h6boni esetdn Ndmetorsz6g minden bizonnyal kdtfrontos
h6bonira kdnyszertil, amit Bismarcknak eddig annyi iigyessdggel sikeriilt
kikeriilnie. 1893-94 fordul6jdn mindkdt f6l ratifik6lta a szdvets6get, a fran-
cia parlament megszavazta, Oroszorszdgban elegendd volt a cs6szfu alfiirdsa.
Vil6goss6 v6lt teh6t, hogy kik 6llnak majd egym6ssal szemben egy rij h6bo-
niban, csak Anglia 6ll6sfoglal6sa volt m6g bizonytalan.

A hangulat amrigy is puskaporos volt, az Oszmdn Birodalomban iirm6ny
terroristi4k tevdkenykedtek, angol rokonszenvt6l kfs6rve. Megint dsszeiilt a
nagyhatalmak konstantindpolyi konferencidja 1896 december6ben, hogy
rijabb javaslatokat dolgozzon ki a birodalom bels6 reformj6ra. 1897 febru-
fujdra atewezet el is k6sziilt, de 6prilisban kitijrt a tciriik-giiriig h6borf, mert
Giirdgorsz6g segits6get nyrijtott egy fjabb kr6tai gtiriig felkeldsnek.

A tiirok hadsereg nagy ftil6nyben volt, az orosz 6s a n6met kormdnyzat
mellette 6llt, a nyugati hatalmak a gtiriigiik mellett. Ez6rt v6giil megkiitiitt6k
a b6kdt. A Bakdn megint fejf6j6st okozott a diplomat6knak.

Ebben az 6vben tett Ferenc J6zsef l6togat6st Szentp6tervdrott, hogy iid-
vdziilje az ij csdsz{rt, II. Mikl1st Bizonyos hagyom6nyok m6g 6ltek. A l6to-
gat6s sor6n egyezmlnyt kdtiittek, amely kimondta, hogy mindenkivel szem-
ben meg kell tartani a status qu6t, a tengerszorosok pedig hadihaj6k szdmdrq
tov6bbra is zdwa maradnak. Az Oszm6n Birodalom felboml6sa esetdn a
Monarchia annektdlhatja Bosznia-Hercegovindt. Eur6pa tudom6sul vette,
hogy a Balk6non ez akdt hatalom dtint. 1903-ra a mlirzstegi egyeaninyben
tov6bb b6vftett6k az egytittmfikdddst, megegyeztek a balk6ni teriileten nem-
zetkdzi csend6rs6g l6ttehozds6r6l, hogy az biztosftsa a kqresztdnyek v6del-
m6t. A k€t orszdg viszonya m6gsem voit felhdtlen. Ailand6 konfliictusforr6st
jelentettek a galiciai lengyelek 6s ukr6nok, akiknek ahelyzete itt dsszeha-
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sonlfthatatlanul jobb volt, mint Oroszorszdgban, s ezt az itteni lengyelek
6s ukr6nok is 6rz6kelt6k. Az ellentdtek f6 forr6sa persze tovdbbra is a
Balk6n maradt.

Oroszorszdg, mint l6thattuk, az egdsz 1vszdzadon kereszttil valamilyen
riton mindig a tengerszorosok fel6 tdrt, s az egdsz Balkdnt szerette volna
k6zben tartani. Az eur6pai hatalmak minduntalan megakad6lyozt6k ebben.
Az orosz-francia sziivetsdg most mdr egyfajta h6tteret biztosftott, 1899-ben,
a megfjft6skor kimondtdk, hogy a h6rmas szdvets6g fenn6ll6sdt6l fiiggetle-
niil is megmuad. Az orosz kiilpolitika a szdnadv€gen tudom6sul vette, hogy
a Balkdnon osztoznia kell a Monarchi6val. Addigra m6r ki6pitette kdzdp-
6zsiai gyarmatbirodalm6t, s most a T6vol-Kelet fel6 kezdett tekingetni.

Itt mfu megvolt a vlagyivosztoki tengerdszetibdzis, de az tdlen nem volt
haszn6lhat6. M6rpedig a teljes mozgdsszabads6g 6rdekdben jdgmentes kikii-
t6re volt sziiks6g. Azutfin itt volt a transzszibdriai vasrit, amelyet igen nagy
kfnai teriilet vdlasztott el Vlagyivosztokt6l, az oddig tervezett vasutat nagy
kertil6vel kellett meg6piteni. Es ezen trilmen6en: itt volt Kina, ez az 6i6si
teriilet, amely az orosz ipar piaca lehetne.

Mindenesetrc l€tezett egy teriilet, amely gyeng6bb volt Kfndn6l, annak
fennhat6sdga alatt 6llt, de a japdnok is kiszemelt6k maguknak. Koredrdl van
sz6. 1884-ben az orosz korm6nyzat felvette a diplom6ciai kapcsolatokat a
koreai kir6lys6ggal, egyezm6nyt is kdtiitt, amelyben biztosftott6k az oroszok
szdmdra a szabad kereskedelmet. Tiz 6vre 16 egy koreai felkelds iiriigyet
adott a kinai korm6nyzatnak, hogy csapatokat kiildjtin az orszdgba, de ezt a
jap6nok is megtett6k. Ebb6l 1894. augusztus l-jdn japdn-kfnai h6boni bon-
takozott ki, 6ri6si jap6n fiil6nnyel. A jap6nok elfoglalt6k Port Arthurt, a
kedvez6 helyen fekv6 kfnai kiktlt6t. A jap6nok el6rettir6se felh6borftotta az
eur6pai hatalmakat. A nagy ellenfelek egymds kebl6re borultak: orosz-n6-
met-francia kiiziis nyom6sra Japdn b6k6t kdtdtt, visszaadta az elfoglalt te-
riileteket. Kfna h6l6s volt. 1896-ban II. Mikl6s koron6z6s6n ott volt a vezetd
kfnai dllamfdrfr, Li Hung-csang, egyezm€nyt is ktittitt, ennek drtelmdben
Oroszorsz6g vasutat 6pfthet Eszak-Mandzsriri6ban, hogy lertividftse a Vla-
gyivosztokba men6 vasrit ritvonal6t.

Kore6ban szinte orosz-japdn kondominium alaktlt ki, a k6t f6l egyardnt
saj6tj6nak tekintette az orszdgot Ekkor a ndmetek l6ptek, 1897-ben b6rbe
vett6k Csiaocsou kikitt6jdt, az angolok pedig ezen felbuzdulva Vejhajvejt.
Ahogy kor6bban tort6nt, Oroszorszdg most sem maradhatott tdtlen. Egy
1898. m6rcius 27-€n kiitdtt orosz-k(nai egyezm€ny r6v1n az oroszok 25 6vre
b6rbe vettdk Port Arthurt 6s a Liaotung-fdlszigeter. A vasriti koncesszi6t to-
v6bb b6vitett6k, most m6r Harbint6l Ylagyivosztokig szerczt1k meg D6l-
Mandzsfri6ban a vasdt6pft6s jog6t, n6vleg kfnai fennhat6sdg alatt, ez6rt is
neveztdk Kelet-kinai Vasritnak, de a vonal mentdn fekv6 teriilet orosz kato-
nai v6delem al6 keriilt. Az orosz gyarmatbirodalom sikeresen tov6bb b6viilt.
Egy dprilis 25-€n kiittttt szerz6ddsben az orosz 6s a jap6n korm6ny meg-
egyezett Korea fiiggetlens6g6r6l (Kfn6t meg sem kdrdezt6k), Oroszorszdg
beleegyezett abba, hogy Jap6n gazdasdgi kapcsolatokat 6pftsen ki Kore6val.
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1 899-ben pedig mindennek megkoron6z6sak6nt egyezmlny sziiletett Angli6-
val a kfnai 6rdekszf6ri4k elhat6rol6s6r6l: a Jangce foly6t6l ddlre es6 teriilet
az angolokd, a Nagy Falt6l iszakra es6 az oroszok6. Jap6n ebb6l az egyez-
mdnyb6l kimaradt.

Az orosz kiilpolitika tehdt a legjobb riton volt a gyarmatbirodalom kfnai
ki6pft6se fel6.Ez1rt hirdette meg Eur6p6ban a leszereldst - mint a nemzet-
kdzi politika f6 c1ljdt - a bdke fenntart6sa 6rdek6ben. Orosz kezdem6nye-
z6sre iilt 6ssze 1898 mdjus6t6l jfliusdig Hdgdban26 orszdg r6szv6tel6vel a
nemzetktizi leszerel6si konferencia. A leszerel6s iigy6ben termdszetesen nem
tudtak megegyezni, az egyetlen eredmdny az az6ta is mriktjd6 nemzetkiizi
bfr6sdg l6trehoz6sa volt. Oroszorszdg viszont iigyesen elterelte a figyelmet
t6vol-keleti terj eszked6s6r6l.

Nemzetek 6s gyarmatok
Oroszorsz6g tort6net6t frjuk, s eddig 6ltal6ban oroszokr6l is volt sz6. De a
19. szdzad sor6n vil6goss6 vdlt, hogy az orszdgban az oroszokon kiviil m6s
etnikumok is 6lnek. Az 1897-es ndpsz6ml6l6s alkalm6b6l pedig kideriilt,
hogy az oroszok voltak6ppen kisebbsdgben vannak. A lakoss6gnak 43,30Vo-
6t tett6k ki, az ukr6nok I7,4l%o-a 6s a fehdroroszok 4,57Vo-a mellett. Mint-
hogy a kormfinyzat az ut6bbi kett6t is orosznak tekintette, egyiitt mr{r val6-
ban 6k vannak tdbbs6gben. Persze ott volt az a nemzetis6g, amelyik a leg-
ttibb gondot okozta, 6s amelyiknek a l6t6r6l igazdn tudomdst kellett venni:
a lengyelek a maguk 6,l7Vo-6vaL Tekint6lyes mennyisdget tettek ki m6g a
zsiddk 3,94%o-kal, valamivel riibb mint iitmilli6an 6ltek itt. A ttibbiek m6r
alacsonyabb szdzal1kokat kdpviseltek: finn l,7IVo, litvfin l,29Vo, gr:iu;z
l,05%o, a ttjbbiek az l%o alatt maradtak, pl. az <irm6nyek 0,9IVo-kaL A va-
lamivel tribb mint egymilli6 kiiltinf6le kauki4zusi n6p tisszesen 0,85%o-ot
k6pviselt.

AZ 1863-45 LENGYEL FELKELES

A lengyelek sok gondot okoztak korszakunk elejdn rijabb felkel6siikkel. A krfmi
hdboni idejdn rem6nyeik t6madtak, hiszen 6ppen europai hdboni folyt Orosz-
orsz6g ellen. Az fj helytart6, Gorcsakov herceg, a krfmi hadvezlr nem sok
j& igeft. 1856 m6jus6ban II. Sdndor szem6lyesen is megjelent Vars6ban,
most is franci6ul sz6lftotta meg a tisztelet6re iisszegyfilt notabilit6sokat, 6s
6vta 6ket az filmodozdsokt6l. De azdrt a ktjvetkez6 6vben enged6lyezt6k egy
Mezdgazdasdgi Tiirsulat lfltrehozdsdt, ez nlhdny 6vre tulajdonkdppen egy-
fajta politikai f6rumot is biztosftott a lengyel nemess6gnek. Vars6ban pe{ig
orvosi f6iskol6t hoztak l€tre.

A Lengyel Kir6lys6g lakoss6ga ekkor nem egdszen iitmilli6t tett ki, ennek
h6romnegyed rdsze volt a lengyel, de persze lengyelek a 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 dsszesen L 164 000 lakos 6lt. Ez egy 1859-es tisszefr6sb6l deriilt ki,
amelynek segfts€g6vel megpr6b6lt6k felmdrni az agrdrwiszonyokat. Abban a
pillanatban vagyunk, amikor mag6ban Oroszorsz6gban m6r megkezd6ddtt a
j obb6gyreform el6k6szft6se.

A Lengyel Kir6lys6gban a szemdlyes szabads6got a jobb6gyok m6r 1808-
ban, Nap6leon kegy6b6l megkaptdk, s ezen az orosz uralom sem kfvdnt
villtoztatni. A fdld hasznffi,ata ut6n azonbaq a parasztok tov6bbra is feud6lis
jellegfi szolgdltat6sokkal tartoztak. A tiibb mint 300 000 paraszti gazdasflg
64%o-a mag6nfiildesriri birtokon mfiktidiitt, mintegy egyhatoduk csak p6nz-
szolg6ltatdssal tartozott, m6g kisebb r6sz vegyesen p€nzzel 6s robottal, a
nagy tobbsdg azonban robottal. A kdrdds tehdt a szolgi4ltat6sok megv6lt6sa
volt. A Mezflgazdas6gi T6rsulatban sok vita folyt en6l. Az agr6rkdrd6sek
mellett azonban mdr politikai k6rddsek is felvet6dtek, alapvet6en az 1830
eldtti helyzet helyre6llft6sa, neti{n a teljes fiiggetlensdg. Az oroszokkal val6
egytittmfikdddsre hajland6 m6rs6kelt szdrny vezetfje Andrzej Zamoyski volt,
nagy vagyonri fdldbirtokos. Mellette azonban lfltezett egy radikdlisabb
szfirny is, amely a lengyel tdrt6nelem, f6k6pp az 1830-as felkel6s 6vfordul6i
vagy nemzeti h6sdk dzvegyeinek temetdsekor mindig nagy tiintet6seket
szervezett.

Az orosz korm6nyzat 1861 mdrcius6ban Aleksander Wielopolski mdrkit
nevezte ki a vall6si 6s kdzoktat6siigyi bizottsdg fejdv6, gyakorlatilag 6 lett
a kir6lys6gbeli korm6nyzds vezetdje. Tervei kiiziitt szerepelt az 1832-es len-
gyel statritum visszadllft6sa, amely mdgis valamif6le tinkormdnyzatot bizto-
sitott, a zsid6k emancip6ci6ja, a paraszti szolgdltatdsok dtv6lt6sa pdnzjdra-
d6kra - ez m6jus elej6n csakugyan meg is tiirt6nt. AMezfgazdasdgi Tdrsulat
ugyanakkor a parasztok fOldtulajdonhoz juttatdsdt igdnyelte, ez6ft viszont
m6g 1861-ben feloszlatt6k.

A p€nzjdrad6kra val6 fittdr€s lebonyolftdsdra cenzusos alapon v6lasztott
bizottsdgokat hoztak l6tre. Rtjvid id6n beliil a parasztok ttibbs6ge m6r csak
pdnzszolgflltat6ssal tartozott, ami kiinnyftett helyzetiikiin. Bevezett6k a helyi
6s korm6nyz6sdgi dnkormdnyzatot, Wielopolski mdg egy 6llamtan6cs fel6l-
litdsdt is tervezte az alkirdly vezet6se alatt.

A tiintet6sek azonban tov6bb folytat6dtak, el6bb vagy ut6bb a rend6rs6g
is beavatkozott, halottak is voltak. A hangulat egyre idegesebb lett mindkdt
oldalon. A kiegyez6st keres6 m6rs6keltek, a feh6rek, ahogy id6vel nevezt6k
6ket, egy lzopold Kronenberg nevri zsid6 konvertita, gydros vezetdse alatt
szervezkedtek. A radikdlis vtjrdsok fd tdmaszpontjdul Vars6 szolg6lt, ahol
Vdrosi Bizottsdgot hoztak l6tre. Szdmukra a minim6lis program az 1830
el6tti helyzet helyredllft6sa volt, de val6j6ban a teljes elszakad6s Oroszor-
szdgt6l. Egyik vezet6jiik Jarostaw Dqbrowski volt.

1862 m6jus6ban a csflszdr elfogadta Wielopolski programj6t. II. Sdndor
alkir6lly6 liber6lis iiccs6t, Konsztantyin nagyherceget nevezte ki. A radik6-
lisok azonban ekkona m6r felkel6st k6szftettek el6, mer6nyleteket kfsdreltek
meg Konsztantyin 6s Wielopolski ellen, amire Wielopolski kiv6gz6sekkel
akart vdlaszolni. D4browskit 1862 augusztus v6g6n bdrttinbe zdrtdk, igy a
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felkeldsben nem is tudott r6szt venni. Wielopolski az egyetemi hallgat6kat
6s m6s fiatalokat be akarta vonultatni katondnak, hogy elej6t vegye a tov6bbi
zavarg6soknak.

Ez robbantotta ki a felkeldst 1863. janudr 22-6nYarc6ban, mint 33 6vvel
kor6bban. A felkelds 6l6n term6szetesen a viirtisijk i4lltak, akik mdg aznap
ki6ltv6nyban bejelentettdk, hogy megalakult az ideiglenes kormdny, amely
a parasztok kez€n l6v6 tjsszes ftildet a tulaidonukb a adja 6t. A vdrdsiik abban
rern6nykedtek, hogy ez majd a felkel6s mell6 6llftja i parasztokat. (Val6j6-
ban sok paraszt a cdr mellett foglalt dll6st.) Erre a segfts6gre nagy sziiks6g
lett volna, hiszen katonai szempontb6l a felkel6s dsszehasonlfthatatlanul h6t-
rdnyosabb ktiriilm6nyek kiizijtt indult, mint 1830-ban. Most nem ldtezett
lengyel hadsereg, az orosz viszont itt volt az orszdgban.Ez€rt val6j6ban csak
partizi4nharc folyt, b6r a felkel6st annyira el6kdszftett6k, hogy m6g a kdzs6gi
iinkormdnyzatok lengyel sasos pecsdtjeit is megcsindltattdk.

A felkel6k kisebb csoportokban harcoltak, soraikban sok volt az egyetemi
hallgatd, ktizdpiskolds di6k, de munkdsok is sz6p sz6mban, 6s persze radi-
k6lis drziiletri nemesek, tdbbnyire m6r birtoktalanok. Az els6 h6napokban az
egyenl6tlen harc a vtirdsdk irdnyitdsdval folyt. Az el6gg6 remdnytelen hely-
zetben azonban fitadtflk a vezetdst a fehdreknek, abban bizva, hogy akkor
nyugati segits6ghez jutnak. Az emigrdnsok biztatti4k a felkel6ket, a nyugati
hatalmak azonban, ezt mdr l6ttuk, csak ajdnldsokra szorftkoztak. Egy rijabb
krfmi h6bonira, amiben a felkel6k rem6nykedtek, nem keriilt sor. Ez6rt aztdn
6szre visszaadtdk a vezetdst a viirijsdknek. Romuald Traugutt lett a dikt6tor,
aki megpr6bdlta tov6bb ir6nyftani a harcot. 1864 kds6 tavaszdn az utolsd
csapatokat az orosz hadsereg felszdmolta.

A nyugati intervenci6kra val6 tekintettel az orosz korm6nyzat kegyelmet
kfvdnt gyakorolni. De amikor az rljonnan kinevezett orosz fdparancsnok,
Theodor Berg tdbornok ellen mer6nyletet kis6reltek meg, a korm6nyzat a
szigor mellett dtintritt. A foglyul ejtett Trauguttot kiv6gezt6k. Hivatalosan
396 felkel6t vlgeztek ki, val6jdban mindk6t f6l mintegy kdtezer kiv6gz6st
hajtott v6gre, a harcok sor6n pedig 25 000 ember halt meg. 12 000 volt a
bebiirtdnzdttek sziima, enn6l nagyobb a Szib6ri6ba sz6mfiztittekd. Megint
sok lengyel ftildbirtokot elkoboztak.

M6g jav6ban folytak a harcok, amikor a kormdnyzat hozzfikezdett egy
agr6rreform kidolgoz6s6hoz. Oroszorszdgban 6ppen ekkor indult meg ajob-
b6gyreform v6grehajt6sa. A Lengyel Kiriflys6gban 1863. augusztus 31-6n
l6trehoztak egy agrrdrbizotts6got az el6k1szit6s6re. Elntike a m6r ismert li-
ber6lis Miljutyin lett, tagjai kdzt volt az a k6t szlavofil, Szamarin 6s Cser-
kasszkij, akik.ryr6r az oroszorszdgireform el6k6szftds6ben 6s v6grehajt6s6-
ban is fontos szerepet v6llaltak.

AVars6i Fdkormdnyz6sdgban (igy nevezt€k a Lengyel Kir6lys6got, hogy
m6g a lengyel n6v is eltfinjdn) a reform ldnyegesen kedvez6bb eredmdnyek-
kel z6rult, mint Oroszorsz6gban, hiszen ennek most politikai tartalma is lett,
a lengyel parasztokat kellett szembeforditani egykori fiildesuraikkal. A re-
form 6rtelmdben a parasztok tulajdonukba kapt6k az eg6sz addig birtokolt
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ftjldet telkekben, mert itt az obscsina ismeretlen volt. Mintegy 700 000 gaz-
das6g jutott fgy ftildh6z. S6t 130 000 fdld ndlkiili paraszt is tulajdonhoz
jutott, az elkobzott birtokqkb6l €s az dllami javakb6l mdg mintegy 700 000
hektdrnyi tertiletet osztottak sz6t ktiztiik. A falu kdzdssdge, a gmina egy-
fajta tinkormfinyzatot kapott, ebben a gmin6ban a helybeli fdldbirtokosok
is helyet foglaltak, egyenl6 alapon a parasztokkal. A politikai sz6nd6k
tehdt el6rte c6lj6t, a parasztok megkaptrik a cfut6l azt a fSldet, amelyet a
foldesurak nem voltak hajland6k odaadni. Vil6gos, hogy a nemzeti szem-
pontb6l nem tudatos nagy paraszti tdmegek - legal6bbis egy ideig - h6l6sak
voltak a kormfiny zatnak.

1830, 1846, 1848 ut6n immdron negyedszer bukott el egy lengyel felke-
l6s. A nemesi 6s 6rtelmisdgi vezet6k itt is, mint a m6sik kdt lengyel tertileten,
tisztdbajiittek azzal; amig a h6rom feloszt6 hatalom egymdssal j6 viszony-
ban van (s ezt a j6 viszonyt 6ppen a lengyelek feloszt6sa 6ltette), addig
egyetlen lengyel felkel6snek sincs es6lye a sikerre, az orszdg teljes felsza-
badft6s6ra. At kell tdrni a lassri gyarapod6sra, a divatos pozitivista term6-
szettudom6nyos vil6gn6zet is ezt sugallta. Szerves munkdnak neveztdk ezt
a politik6t, l6nyege a gazdasilgi t6ren val6 el6rehaladds volt. A megl6v6
politikai megosztotts6ggal meg kellett b6k6lni.

Az orosz korm6nyzat azonban a maga fokoz6d6 oroszosft6s6val ezt iga-
zdn nem segftette el6. A kdzigazgatds hivatalos nyelve term6szetesen az
orosz lett, az iskol6k6 a vars6i egyetemt6l az utols6 falusi elemiig szintdn.
Csak a hittant volt szabad lengyeliil oktatni. Id6vel mdr az 6rdk sziinetdben
sem lehetett lengyeliil megsz6lalni, aki mdgis megtette, biintetdst kapott. Az
utcai feliratok, a boltok cfgtdblfii is oroszul fr6dtak. Mdg a levdlborftdkokat
is cirill betrikkel kellett megcfmezni. Csak amikor erre a lengyel t6rsadalom
passzfv ellen6lldssal v6laszolt, 6s nem levelezett t6bb6, akkor tdrdltdk el ezt
az eL6irdst.

Persze enn6l kem6nyebb l6p6sei is voltak az orosz hat6s6goknak. A ka-
tolikus egyhdz vagyondt majdnem teljes eg6szdben elkoboztdl<, a kolostorok
nagy tdbbs{g€t bezdrt6k. Az egyh6zat, amelynek 1867-ben m6r csak hat
piisptiksdge volt, a beliigyminiszt6rium egyik iigyosztillya al6 rendelt6k.
1875-ben az unitus egyhdzat felsz6molt6k, papjait 6s hfveit az ortodox egy-
hazba sorolt6k be (ez gyakorlatilag az ukr6nokat 6rintette). Chelmn6ban oF
todox ptispiiksdget alapftottak.

1867-ben felsz6moltdk az fillamtan6csot 6s akdzigazgat6si tan6csot, az
egykori auton6mia maradv6nyait, a kdvetkez6 6vben az egy6b bizottsd-
gokat is. Az orszdgot az eddig\ kdzigazgatflsi beoszt6st6l fiiggetleniil tfz
kormdnyz6sdgra osztott6k fel. 1867-ben orosz minta szerint lltrehoztdk a
vars6i tankeriiletet, 1872-ben bevezett6k az orosz kiiz6piskolai rendszert,
1876-ban az orosz igazsdgtigyi intdzm6nyeket, 6m az eskiidtszdkeket nem.
A vars6i egyetem statritum6t az 1863-as orosz reform szerint alakftott6k ki.
A tanrirok kdt 6v haladdkot kaptak arra, hogy megtanuljanak oroszul, h6rom
6v haladdkot pedig arra, hogy valamelyik orosz egyetemen megszerezz6k a
doktori fokozatot.

395



FTNNEK, UKRANoK, zsrD6K, rer/,Ror, cn0zor Es OnNaENysr
A finnekr6l az oroszosft6s kapcsdn m6r esett sz6. Ehhez annyit kell mdg
hozzdtenni,hogy az orosz kormdnyzatitt is megpr6bdlt 6ket verni a lakoss6g
kiiltinbijz6 etnikumai ktiz6. A svdd uralom 6ta a vezet6 t6rsadalmi rdtegek
a sv6dek kriztil keriiltek ki, a svdd volt a hivatalos nyelv is. A finn nemzeti
mozgalomnak ezzel kellett szembendznie. A korm6nyzat egyenjogrisftotta a
finn nyelvet a sv6ddel, amivel voltak6ppen el6segitette, sz6nd6ka ellen6re,
a finn paraszti tomegek nemzeti tjntudatosoddsdt. Az egyenjogrisit6st mfu az
1863-ban (hosszti id6 ut6n) egybehfvott orszdggyfrllsen bejelentett€k, azzal,
hogy ez 20 6ven beltil val6sul meg. S6t att6l kezdve, legk6sdbb h6rom 6ven
beliil minden hivatalban finni.il tud6 embereket kell alkalmazni. 1866-ban
tdrv6nyt hoztak az elemi iskol6kr6l, 1873-ban megalakult az els6 finn tani-
t6si nyelvri gimn6zium. Az elemi iskolai tiirv6nyt meg is val6sftott6k, ennek
volt kiisztinhet6, hogy az oroszorszdgihelyzett6l elt6r6en itt az analfab€tlz-
must jelent6s mdrt6kben felsz6moltdk a szdzadfordul6ra.

Az egyik balti b6r6n6 egyszer an6l besz6lt, hogy II. Sdndor sok etnikum
atyja. Az egy6bkdnt liber6lis Szamarin, aki, mint l6thattuk, amrigy sem volt
a balti n6metek hfve, erre azzal villaszolt, hogy az oroszok ugyanazt a sze-
repet tiiltik be az orszdgban, mint a francidk - vagyis orosz nemzetdllamr6l
van sz6, amelyben a mds nemzetis6griek csak megtfirtek. III. S6ndor idej6n
ez m6r kormdnypolitik6vd v6lt, bdr addig is hallgat6lagosan fgy kezelt6k a
probl6m6t.

A balti t6rs6gben 1867-ben a fels6bb kdzigazgatdsban a n6met helylt az
orosz nyelv vette 6t. 1887-ben az iskoldk orosz nyelvfiek lettek, kivdve az
elemi iskol6k als6 oszt6lyait, ezt kdt €we rd a mag6niskol6kra is kiterjesz-
tett6k, 6s ebben az €vben bevezett6k az orosz igazsdgszolgriltat6si rendszert,
orosz nyelvvel term6szetesen. 1885 6ta protest6ns templomot csak a Szent
Szin6dus enged6lydvel lehetett 6pfteni. 1893-ban a dorpari egyetemet meg-
sziintett6k, helyette l€trehoztdk a jurjevi orosz egyetemet, ugyanis most 6r-
vdnyesftettdk azt, hogy Dorpat orosz neve a ktiz6pkorban Jurjev volt. Sajdtos
m6don az 1sztekn1l 6s a letteknll ez a korszak, az 185G{0-as 6vek a nem-
zeti megdjul6s id6szaka, KreuTwald 1857-ben adta ki a Kalevipo-eg cfmen
iisszegyfijtdtt n6pi kiiltem6nyeket, a finn Kalevala megfelelfjet. 6 is, mint
Jakobson, az orosz uralom hfve volt, mert ett6l remdlte az emancip6l6d6st
a balti bdr6k al6l. Hasonl6 volt ahelyzet a lettekn6l, itt Christian voldemars
kdpviselte ezt az 6ll6spontot. A mozgalom kiss6 a lengyel szerves munk6ra
emldkeztetett. Itt is els6sorban az anyagi meger6siid6sre keriilt a hangsrily,
m6g olyan mozgalmak is kialakultak, hogy csak a saj6t nemzetisdghez tar-
toz6 keresked6ndl szabad v6si{rolni. A birodalomt6l val6 elszakadds gondo-
lat6t azonban senki sem merte felvetni.

Az ukr6nokn6l a nemzeti megrijul6si mozgalom ugyancsak ebben az id6-
ben kezdett bontakozni. Lehet6sdgeit azonban srilyosan korlfltozta valujev
beliigyminiszter 1863-as kijrendelete, amely valldsi tdrgy:ii- munki4k kivdte-
l6vel megtiltotta az ukrdn nyelvfi kdnyvnyomtatdss.ds sajt6t. A kijevi ttirt6-
n6sz, Kosztomarov is oroszul frt, 6s nem merte magdt ukrrinnak nevezni.
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A megf6lemlftett ula6n 6rtelmis6g m6gis tal6lt magr{nak f6rumot. Az Orosz
Fiildrajzi Tirsas6gnak Kijevben alakult meg a d6lnyugati szekci6ja, amely a
gyakor/atban ukr6n n6prajzzal is foglalkozott, fgy, f6l6nken utalva a nen:zet
megl6t6re. 1874-ben Kijevben orszdgos r€glszeti kongresszust is tartottak. Erre
mrdr felfigyeltek a hat6sdgok, a t6rsasidg ddlnyugati szekci6jdt betiltott6k.

A radik6lis ukr6n 6rtelmis6g k6pvisel6i Hromada (Kdziiss6g) n6ven tit-
kos tdrsas6got hoztak 16fte, ez az 1860-as 6vek elej6n orosz forradal-
mdrokkal is felvette a kapcsolatot, fgy Zseljabovval is, akivel m6g tal6lko-
zunk a tovdbbiakban. Az 6rtelmis6g tipikus k6pvisel6je Mihajlo Drahomaniv
volt, 1870-75 kiiztitt a kijevi egyetemen tanftott, azutin emigr6lt, B6csben
6s k6s6bb Lembergben (Lvov) szervezte a nemzeti mozgalmat. Ugyancsak
itt mdkddtitt a jeles tdrt6n6sz 6s kdzfr6, Hrusevszkij. Galfci6ban az ukrdnok
6s a lengyelek l6nyegesen jobb ktiriilm6nyek kdztirt 6ltek, ttjbbek kiizott ez
is hozzdj{rult az Oroszorszdg 6s a Monarchia kiizti ellentdtekhez.

Kiiloncisen neh1z volt a lengyel feloszt6sok r6v6n er6senfeldazzadt zsid6
nemzetisdg helyzete. A feloszt6sok 6ta a zsid6k csak a nyugati kormdnyz6-
s6gokban lakhattak, ez volt az abizonyos ,,Letelepeddsi S6v". 1856-t6l mdr
6ket is besoroztdk katondnak. A reformok sor6n bizonyos kateg6ri6knak (ke-
resked6k, kdzmfvesek, orvosok) megengedt6k, hogy ezen kfvi.il is leteleped-
jenek. Az ellenreformok kor6ban azonban a pogromokkal egyidejfleg jitttek
az egyre ink6bb korl6toz6 rendelkezdsek. Kimondottdk, hogy a zsid6k m6g
a Leteleped6si Sdvon beliil is csak v6rosokban 6s nagy falvakban lakhatnak.
Tolsztoj beliigyminiszter m6r egyenesen a keresztdnyek v6delm6re adott uta-
sftdsokat. Azutdn kovetkeztek a kiildnbdzd numerus claususok. 1882-ben
a katonaorvosoknak csak 5Vo-a lehetett zsid6. 1887-ben az lvezeten beliil a
kdz6p- 6s fels6fokd oktatdsban csak I}Vo lehetett a zsid6k ar6nya, egyebiitt
5Vo, a kdt f6v6rosban pedig csak 3Vo. 1889-ben az iigyvddi foglalkoz6st a
beltigyminiszter engedllylhez kotott6k. A ktjvetkez6 6vben a zemsztvov|-
lasztdsokb6l tiltottak ki 6ket, m6g ha vagyonuk alapjdnjogosultak is lettek
volna ene. Kijevb6l m6r 1886-ban teljesen kiutasftott6k a zsiddkat, foglal-
kozdsukra val6 tekintet n6lkiil, Moszkvdban ez 1891-ben tortdnt meg. 1894-
ben a szeszr{rusftr{s jog6t is elvettdk t6liik.

A korm6nyzaton beltil voltak ellenzfii is ennek az antiszemita hevessdg-
nek. Mdg 1883-ban Pahlen gr6f vezet€s6vel l6trehoztak egy bizotts6got a
zsid6kdrd6s rendez6s6re. A bizottsdg 1888-ra k6sztilt el jelentds6vel, ennek
az a l6nyege, hogy a zsiddknak nyom6s okuk van a panaszra, pedig 6k is
6llampolgdrok. A k6rd6st az asszimililci6val l6tta megoldhat6nak. A kor-
mdnyzat azonban ezt a megold6st hatdrozottan elvetette.

A n6pi r6tegekben is megnyilv6nul6 antiszemitizmus szorosan tisszefiig-
gdtt az ortodoxi6val, amely, mint tudjuk, a zsid6kban Krisztus gyilkosait
l6tta, s ennek megfelelden akart veliik b6nni. Ett6l persze, Eur6p6ra val6
tekintettel, m6g a korm6nyzat is visszariadt. A sok pogrom, az 6rtelmis6gi
foglalkoz6sok lehetetlenn6 t6tele viszont arra vezetett, hogy a zsid6k kiir6-
ben egyre tobb lett a forradalm6r, a szocialista tanok hfve. Mdsok pedig a
sz6zadfordul6 ut6n a cionizmus fel6 tdjdkoz6dtak. 1897-ben a szocialistdk

397



Haj6vontat6k

lltrehoztdk a zsid6 munk6sok szenezet1t, a Bundot, amely majd jelent6s
szerepet j6tszik az orosz forradalmi mozgalomban.

A Kauki4zus n6peit, amelyekkel olykor feldjultak a harcok, a korm6nyzat
egyszerden ellensegnek tekintette. A volga menti n6pek ktjr6ben m6r ldttuk
Iliminszkij tdritd akci6it, amelyek voltakdppen az asszimllilci6t szorgalmaz-
t6k. A beszdlt tat6r nyelven, de cirill betfikkel m6g kiinyveket is nyomtatott
ki sz6mukra. A tat6rok kdztitt viszont Kazanyban 6s a Krfmen is egyfajta
nemzeti megrijuli4s ment vdgbe, amely muszlim nacionalizmusra vezetett.
Iszmail Bej Gaszpirall bahcsiszerriji polgdrmester, aki Moszkv6ban vlgezte
iskol6it, 1881-ben jelentetett meg egy ktinyvet orosz muzulmdnsdg cfmen.
Ebben valamifdle moderniz6ci6t ktivetelt, meg a n6k emancip6ci6j6t is, 6s
olyan nacionalizmust, amely szoros kapcsolatban marad az iszldmmal.

A volgai finnugor n6pek kiirdben 1891-ben 128 keresztdny iskola mfikti-
d6tt. Iliminszkij itt is szerepet jiltszott, szocidlis vonatkoz6sban igyekezett
megvddeni ezeket az elesett etnikumokat, de ezzel egyiitt el is akarta 6ket
oroszosftani. Ugy v6lte, ez a megold6s ritja, ha nem oroszosodnak el, akkor
muszlim tatdrok lesznek bel6liik.

Gruziilt gyarmati teriiletnek tekintett6k, 1861-ben a parasztokt6l m6g fOl-
det is vettek el. A megl6v6 fdlfeud6lis viszonyokat nem m6dosftottrikA fdld-
birtokosok voltak az uralkod6 rdteg, akik szinte eur6pai nemesek m6djdra
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rendelkeztek a ndppel. Soraikb6l keriiltek ki az els6 6rtelmis6giek is, akik
hamarosan szembehelyezkedtek a rendszerrel, forradalm6rokk6 v6ltak, de
minthogy magukat €s az eg9sz n6pet 6nmag6ban gyengdnek tekintett6k, a
forradalmi harcot az oroszokkal egytitt kdpzeltdk el.

Bizonyos 6rtelemben hasonl6an alakult az 6rm6nyek sorsa is. Nagyon
sokdig lojdlisak maradtak az orosz rendszer ir6nt. Miut6n az orosz kiilpoli-
tika a T6vol-Kelet fel6 t6j6koz6dott, mi{r nem t6mogatta az ormlnyeket az
Oszmdn Birodalommal szemben, ahol m6g srilyosabb volt a nemzeti elnyo-
m6s. Az 6rm6ny forradalmdrok, a dasnakcutjunok, akik nemzeti harcot akar-
tak, a ttirok tildijzds el6l orosz tertiletre menekiiltek, s itt folytattdk mozgal-
mukat. 1896-ban az egyhdzi iskol6kat orosz nyelvfi rillamiakkal vdltott6k fel,
vagyonukat elkobozt6k, a kovetkez6 6vben pedig az eglsz egyhazi vagyont
is. Pedig az Srm6nyek is ortodoxok voltak, csak iin6ll6ak, nem tartoztak a
Szent Szin6dus ald. Amikor 1905-ben Bakuban a tat6rok pogromot rendez-
tek az ottani tirmdnyek ellen, az orosz hat6s6gok t6tlentil n6zt6k. igy az
egykor loj6lis 6rm6nyekb6l is sikeriilt forradalm6rokat nevelni.

rirass H6oirAsor
A 19. szdnad m6sodik fele hozta meg az orosz gyarmatbirodalom v6gs6 kike-
rekft6sdt. 1864-ben Gorcsakov a kiilhatalmakhoz intdzett jegyz6k6ben elmagya-
rdnta: Azsiilban M orosz hatalom hatdrain tfl rendezetlbn viszonyok vani'ak,
6lland6 belh6boni, ami az orosz teriilet biztons6gdt veszllyezteti.Ezdrt ezeket
a hatdrteriileteket be kell kebelezni. Csakhogy ett6l rijabb rendezetlen teriiletek
lesznek a szomsz6dban, fgy azokat is meg kell majd h6dftani.

1865-ben Csernyajev t6bornok elfoglalta Thskentet, 6m mire ez megtiir-
t6nt, meg6rkezett a rendelkezds, hogy diplom6ciai megfontol6sokb6l mdgse
foglalja el a v6rost. Addigra azonban ez mfu befejezett t6ny volt, 6s an6l
nem lehetett sz6, hogy a bennsziilottekkel szemben az oroszok visszavonul-
janak. K6t 6vre rd mdr Taskentet tettdk az rijonnan ldtrehozott turkesztdni
f6kormdnyz6s6g f6vrdros6vd. A helybeli parasztok megnyer6se 6rdek6ben itt
a lengyelor szdgira eml6keztet6 ftjldreformot hajtottak v6gre.

1868-ban a buharai emirdtus tdmad6st intlzett az orosz tertilet ellen. Az
oroszok term6szetesen visszaviigtak, elfoglaltdk Szamarkandot. V6giil bdk6t
kiitottek, ennek 6rtelmdben a buharai teriilet egy rdsze kdzvetlentil az oto-
szok kez6re keriilt, az orosz keresked6k szabadon l6togathatt6k az orszdgot.

1873-ban a turkeszt6ni f6kormdnyz6, Kaufman tdmaddst intdzett az orosz
teriiletekhez legktizelebb fekv6 Hiva ellen. A londoni orosz nagyktivet meg-
nyugtatta az angol korm6nyt: nincs sz6 h6dft6sr6l. Jriniusban az oroszok
elfoglaltdk Hiva v6ros6t, a hamarosan megkiitd,tt b6ke 6rtelmdben az Amu-
darja foly6t6l 6szakra es6 teriilet az oroszokd lett, a foly6 delt6j6val egyiitt,
a hivai kdn 2,2 milli6 rubel k6rp6tl6st kapott, de kijtelezte magdt, hogy a
kiilvil6ggal csak orosz kdzvetftdssel tart fenn kapcsolatokat. Hiva teh6t orosz
protektor6tus al6 keriilt. Ez augusztusban tdrt6nt, szeptemberben a buharai
emfr is elfogadta ezt a st6tust. Kokandban 1875-ben felkel6s t6rt ki a k6n
ellen, a mozgalom orosz teriiletre is 6tterjedt. Az oroszoknak term6szetesen
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56-rb." kellett l6pnitik, 1876 elej6re az eg6sz kdnsdg tertiletdt elfoglalt6k 6s
bekebeleztdk, itt nem volt sz6 protektoritusr6l.

Az Aral-t6, a Kaszpi-tenger 6s perzsia kiizt m6g maradt egy bizonytalan
hovatartozdsri teriilet. 1869-ben ennek a hatdrfun megalapftJtiilk Kriszno-
vodszk vdros6t, azatdn hamarosan elkezd6ddtt a terjeszkedEs keleti irdnyban.
1878-81 sor6n elfog-laltdk az eg6sz teriiletet, 6s a kiukdzusi f6korm6nyl6s6g
al6 rendeltdk. Ktiz€p--Azsia megh6dftdsa ezzel befejez6d6tt. K6ts6gtelen]
hogy a kordbbi dlland6sult belharcok ut6n az orosroi itt nyugalmat ierem-
tettek. Ezt zendsitette meg lgor Borogyin a Kdzdp-Azsia puszttlin c. szimfo-
nikus kijltemdny6ben, ahol a viharos disszonanii6k ut6n az orosz katondk
iitemes l6pte zdrja le a fejlemdnyeket - v6gre rend van.

Kiizdp-Azsidra oroszorsz6gnak els6sor6an presztfzsokokbdl, de nagyon
nyom6s.gazdas6gi okokb6l is sziiksdge volt. Ai amerikai polg6rh6boni-ide-
j6n akad.ozolt a gyapotbehozatal, pedig az orosz textilipar^szimfura a nyers-
anyag n6lkiilijzhetetlen volt. Ezentril nem import ritjdn icellettbeszerezii, az
orsz6gon beliil termett. A gyarmati helyzetet-viszont mutatja, hogy a nyers-
gyap-otot feldolgoz6 gydrak helybeni l6tesit6s6t a kormiliyzat a moszkvai
textilgydrosok k6r6sdre betiltotta.

1 8 84-ben bevezett6k M orosz igazsilgszolgdltat6st, hamarosan megindult
a vasdtdpft6s, hiszen a gyapotot igy konnyeb6 volt szilllitani. Az oroJz tele-
pesek is megjelentek. A szdzad v6g6re mi{r kezdett kidptilni az iskolarend-
szer k6toszt6lyos, orosz nyelvfi elemi iskoliikkal, hiszen ezek az iskol6k
els6sorban az oroszok ig6_nyeit el6gitett6k ki. Tipikus gyarmati uralom jritt
itt l6tre (term6szetesen a kdt protelitoridtus kivdtil6vegl ruinsziUen mind a
mai napig meg lehet kiikinbdztetni az orosz uralom elditi 6v6rost, a gyarmati
korszak 6pftkez6seit, a masszfv 6s er6t sug6rz6 korm6nyzati 6pi.ilJteket 6s
\asTlrnvel\at,_meg a szovjet korszak v6rosnegyedeit. igy vort Lz akoz6p-
flzsiai tertileteken is. Az orosz kormdnyzat 6s aGlepesek-e gyarfunttudom6sul
vett6k, hogy itt 6k az urak.

A gyarmats zerzds mellett azonban gyarmatveszt6s is volt. Alaszka r6g6ta
orosz tertiletnek sz6mftott, csak nem tudtak mit kezdeni vele, a zord 6ghijlat
m6g oroszokat sem igen cs6bftott ide. A prdmkereskedelemb6l, valamikor a
legfontosabb jtivedelmi forrdsb6l m6r nem sok haszon szilrmazott, a pr6mes
6llatokat sikeriilt kiirtani, meg a halakat is. Mdr 1g57-ben felvet6ddtfa gon-
dolat, hogy ezt atlvoli teri.iletet elad6ssal kellene hasznosftani. Formaize-
rint Alaszka az orosz-Amerikai T6rsas6g kezel6s6ben 6llt, amely olyan in-
t€zm1ny volt, mint a l7. szdzadban a holland 6s az angol Kelet-indiai 16r-
sas6g. A t6rsas6g szerz6d6se 1862-ben rej6rt, igy uagy silat kezel6sbe kellett
volna venni sok ktilts6ggel 6s kev6s hasionnat, vagy eladni. v6giil is 1g67-
ben 7 milli6 akkori dolldrdrt oroszorszi{g eladta u?.til"t.t az f,gyestilr Al-
lamoknak. Az amerikai kongresszus sokillta a p6nzt, az orosz k6im6nyzat-
nak sok pdnzlbe keriilt, hogy megvdsdrolja ai amerikai sajt6nak tegatauu
egy rdsz€t a tranzakci6 tdmogatdsr{ra. Amikor k6s6bb aranyat talfltlak itt,
kidertilt, hogy nagyon olcs6n adtdk Alaszkdt. Arany tigy6ben azonban az
oroszoknak ott volt aztJr6l.
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Ellenreformok 6s forradalmi eszm6k kora
LORISZ MELIKOV TERVEZETE

Az az Oroszorsz6g, amely a nemzetkiizi kapcsolatokban mint vitathatatlanul
eur6pai nagyhatalom l6pett fel, befeld egydltalfiban nem volt olyan eur6pai.
A nagy reformok az autokr6ci6t marad6ktalanul meghagyti4k. A polgrdri 6t-
alakul6s egyik ldnyeges mozzanata, az alkotmdnyoss6g nem val6sult meg.
A felsd ktjrdkben termdszetesen nem volt senki, aki ezt megk6rddjelezte
volna. De m6g a liberdlisok is hosszabb tdvon szintdn elfogadt6k a rendszert,
hiszen biztositotta a rendet. Csak az 6rtelmis6gi forradalmdrok nem tiir6dtek
bele, 6k teljes vdltozdst akartak, forradalmat. 1865-ben egy moszkvai egye-
temi hallgat6, Isutyin titkos ktjrt hozott l6tre a felkel6s propagi{l6sa 6rdek6-
ben. A kdvetkez6 6vben egy m6sik egyetemista, Karakozov mer6nyletet kf-
s6relt meg IL Srdndor ellen. A mer6nyletnek nagy, elit6l6 visszhangja t6madt,
a parasztok a cint f6ltett6k, a fels6 kdrtik a rendet. Ugy tfint, Oroszorszdg
m6g nem teljesen 6rett meg a valddi polgdri 6talakul6sra.

A mer6nyletre a korm6ny villasza csak az elnyomds 6s a rend6ri terror
fokoz6sa lehetett. Kivizsgdl6s6ra kiiltjnbizottsdgot hoztak l6tre, foly6iratokat
tiltottak be, el6sztjr a Szovremennyiket, pedig a nagy orosz ktilt6, Nyekra-
rzoy verset irt Muravjoy tisztelet6re, hogy megmentse foly6irat6t. A harma-
dik iigyosztilly vezet6je Pjotr Suvalov lett, kordbban balti f6korm6nyz6,
mindenfajta reform ellens6ge, aki az addig meghozottakkal sem 6rtett egyet.
Az autokr6cia legf6bb sz6sz6l6ja azonban nem 6 volt, hanem Mihail Katkov,
egy hivatalnok fia, ifjrikor6ban a Sztankevics-kdr tagja, k6s6bb Moszkv6ban
a filoz6fra segddtandra (docense), miel6tt a f/'oz6fra oktat6s6t teljesen betil-
tottdk volna. Utdna az ldjsdgitdsban talfllta meg hivat6sdt az orosz nagyha-
talmis6g sz6sz6l6jakdnt. Az 1863-as lengyel felkelds ut6n m6r ijntudatos
nacionalistak6nt ldpett fel. Egyik legjobb barfitja Konsztantyin Leontyev volt,
az alapjdban hitetlen 6rtelmis6gi, aki m6gis elfogadta az ortodoxiilt, 6s a
reakci6s, bizantin gondolkodds legf6bb k6pvisel6jdv6 lett.

1869-ben jelent meg az eredetileg orvos Danyilevszkij ktinyve Oroszor-
szdg €s Eurdpa cfmmel. A krfmi h6boni ut6ni sdrt6dtitts6g jegy6ben fordult
el Eur6pdt6l, azt hirdette, hogy Oroszorsz6gnak mds, kiiltin riton kell j6rnia.
J6val Spengler 6s Tbynbee el6tt mdr felvdzolta a kultdrkiirijk elm6let6t: Eu-
r6p6ban a latin-germ6n kultrirkijr volt az uralkod6, de ez mdr tril6lte lehe-
t6s6geit, most a szl6v kultrirktjr6 a jdv6. Ez a politika nyelv6re lefordftva
megint csak az orosz nagyhatalmisdgot, v6gs6 soron az eurdpai hegem6ni6t
jelentette. E gondolkodds az orosz fels6 kijrdkben igen kedvezd visszhangra
szdmithatott, ha a hivatalos ktilpolitika nem is fogadta el teljes eg6sz6ben.

A rendszer jellegzetes embere volt Dmitrij Tolsztoj gr6f, Katkov 6s Leon-
tyev bar6tja, aki 1866-ban lett kijzoktat6siigyi miniszter. Agimndziumokban
a klasszikus nyelvek oktat6s6t 6llftotta az elltdrbe a modern nyelvek 6s a
term6szettudom6nyos tantdrgyak rovdsiira. Eppen ez6rt fordult iz ellenzeki
6rtelmis6g az ut6bbiak fel6, hiszen azok lehettek egy, az ortodoxidval szem-
ben dll6, laikus vil6gn6zet alapjai, s vdgs6 soron a forradalmi mozgalmat is
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Karakozov, a mer6nyl6

er6sfthett6k. De sajdtos m6don 6ppen Tolsztoj az, aki a fels6 kiirdk nyom6-
s6ra lehet6v6 tette a n6k bekapcsol6dds6t akdz6p- 6s fels6fokri oktat6sba.

A rendszer - szinte p6rhuzamosan a kordbban t6rgyalt reformokkal - m6r
n6h6ny korl6toz6 int6zked6st is bevezetett. 1866-ban szfkftettdk a zemszt-
v6k azon jogdt, hogy gazdas6gi int6zm6nyekre ad6t vethessenek ki, a kd-
vetkezd 6vben viszont kib6vitett6k a zemsztvo 6l6n 6116 nemesi marsall jog-
kdrdt az,,elt6r6kkel" szemben. A zemsztv6k hat6skiir6t azzal is korl6tozt6k,
hogy kiadv6nyaikat akorm6nyz6 eldzetesen cenzirSahatta, s a nyilvdnoss6g
kizdrflsa 6rdek6ben csak annyi p6ld6nyban jelentethett6k meg, ah6ny tagja
volt a zemsztv6nak. A beliigyminiszt6rium 1870-ben kijrk6rddst intlzett a
zemsztv6khoz, ebben felvetette a parasztokat srijt6 fejad6 helyett egy min-
denkit 6rint6 6ltal6nos ad6 bevezet6sdt. A zemsztv6k ezt lelkesen t6mogat-
tik, az eg€szb6l m6gsem lett semmi. A k6rd6sben persze az ellenzdk is
megosztott volt, hiszen mdg a liber6lis Csicserin is ellenezte a nemess6g
megad6ztatdsdt, amig nincsenek rijabb politikai reformok, vagyis valamifdle
kfsdrlet az alkotm6nyossdg bevezetds6re.

A jobb6gyreformmal val6 paraszti el6gedetlens6get persze nem lehe-
tett f6lreismerni, az 1870-es 6vek elej6n kibontakoz6ban volt a narodnyi-
kok mozgalma, mint err6l majd k6s6bb sz6lunk. Fels6bb kdrokben kezd-
t6k rigy l6tni, hogy tovdbbi reformokra volna sztiksdg, els6sorban valami
olyan megold6sra, amely legal6bb egy l6p6ssel kozelebb vinne az alkotm6-
nyos rendhez. Lorisz-Melikov gr6f tdbornok bizalmas memorandumban a
forradalmi mozgalom ellen6ben is ezt javasolta. Ldtre is hoztak egy Leg-
fels6bb Bizottsdgot ennek 6rdek6ben. Tolsztoj helyett a liber6lis Szaburov
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lett a ktjzoktatdsiigyi miniszter, a pdnziigyminiszter ped\g az ugyancsak li-
berdlis Abaza.

A kiizvdlemdny szdmdra annyira gyfiliiletes harmadik iigyosztdlyt meg-
sziintett6k, hat6skijr6t a beliigyminiszt6rium rend6ri osztillya vette 6t. Lo-
risz-Melikov lett a beliigyminiszter, 6 vitte tov6bb a reform iigy6t. Tervet
dolgozott ki a megsziintetett Legfels6bb Bizotts6g tov6bbi mfiktjd6s6re kdz-
igazgatdsi 6s pdnziigyi szekcidban. Javasolta a zemsztv6k 6s a dumdk 6ltal
v6lasztott szemdlyek bevondsdt abban a formdban, hogy ezek javaslatokat
terjeszthessenek az dllamtan6cs el6, s6t ugyancsak ez a k€t \ntdzmdny v6-
laszthasson 15 k6pviseldt a tdbbi kinevezett 6llamtan6csi tag mell6.

1881 febru6rjSban vagyunk, a nyolc f6bdl 6116 bizotts6g k6t izben is
megt6rgyalta a javaslatokat, csak az flllamtandcsba val6 viflaszt6s k6rd6sdt
hagyta filgg6ben. S6ndor a javaslattal egyet is 6rtett. Az ut6kor Lorisz-Me-
likov-f6le alkotm6nytervezetet emlegetett, persze valdj6ban err6l nem volt
sz6, hiszen a k6tsdgtelentil v6lasztott (bfu alapvet6en a fels6 ktjrijkb6l kike-
riil6) egy6nek csak javaslatokat tehettek, tandcsokat adhattak volna. Ez mdg
nagyon messze volt valamifdle tiirv6nyhoz6 parlamentt6l.

AZELS6 PocRoMoK Es onoszosirAsor
Aztdnjtttt a S6ndor elleni sikeres merdnylet. Aztrj csdszdr,III. S6ndor mfi-
veletlen 6s goromba fick6 volt, de valami n6pies elem volt benne. Ha atyja
nevdhez a reformok ffiz6dnek, az ovdhez az ezek hat6kiir6t beszrikft6 ellen-
reformok6. Azzal kezdte, hogy az atyja 6ltalj6v6hagyott tervezetet elutasf-
totta, pedig m6r arr6l is volt benne sz6, hogy a kormdny 6l6re az eg6sz
v6grehajt6 appardtust iranyit6 miniszterelnirk kertil. Lorisz-Melikov 6s Mil-
jutyin, a liber6lis hadtigyminiszter azonnal lemondott. Sdndor egy ki6lt-
v6nnyal fordult az orszdghoz a merdnylet uti4n n6h6ny hdttel, ebben egy6r-
telmrien leszdgezte,hogy az autokrdcia alapelveib6l nem enged.Igaz, aLo-
risz-Melikov illtaljavasolt intdzkeddst j6v6hagyta, ennek 6rtelm6ben a m6g
ideiglenes lekiitelezetts6gben l6v6 I1%o-nyi paraszt szdmfira is ktitelez6vd
tettdk a megv6ltdst, ennek tisszegdt viszont csijkkentett6k. Bizotts6got hoz-
tak l6tre az als6, jdrdsi szintfi kdzigazgatds reformjdra, amely fokozta a pa-
rasztok feletti ellen6rz6st. A ki6ltv6nyt Pobedonoszcev a Szent Szin6dus
f6iigydsze, S6ndor kor6bbi nevel6je fogalmazta, aki most a kormdnyzat leg-
er6sebb embere volt, minden tov6bbi reform 6s 6ltal6ban a jog6llamisdg
meggy 6z6ddses ellens6ge.

Egy augusztusban kiadott rendelet a kormdnyz6k szdmdra lehetdvd tette
a ,,fokozott v6delem" 6s a ,,rendkfvtili v6delem" bevezet6s6t, ami majdnem
az ostromdllapotnak felelt meg. A korm6nyz6 ekkor teljhatalmat kapott, a
hivatalnokokat elbocs6thatta, a ,,gtanlis" elemeket hadbfr6sdg el6 flllithatta.

A mer6nylet hat6sa alatt arisztokrat6k boztdklltte a ,,szent druzsindnak"
nevezett t6rsulatot a csdszdr vddelm6re. 700 tagja volt, 1882-ben rendezte
az els6 pogromokat, amelyek els6sorban zsid6kat drintettek, 6s a tov6bbiak-
ban dltal6noss6 v6ltak. A forradalmdrok megt6vesztdsdre kiilftlldtin ultrafor-
radalmdr rijs6gokat adtak ki.
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1882 m6jusdban lgnatyev beliigyminiszter javaslatot tett a kora rijkori
zemszkij szoborok megdjft6s6ra, az elsinek 1883 hfsv6tjr{n kellett volna
tisszeiilnie. Majdnem a Lorisz-Melikov-fdle tervezet volt ez, a gyfildsnek
semmifdle ttirvdnyhoz6 feladata nem lett volna, csak javaslatok iissze6llft6-
sa. Pobedonoszcev azonban ellenezte, nem is val6sult meg bel6le semmi.
A minden rendb6l megviflasztott tagok szdmdt dsszesen 2000 kdriilire ter-
veztek. Ignatyevet napokon beliil a kdzoktat6stigyi miniszterk6nt mdr hfr-
hedt Tolsztoj v6ltotta fel, ut6dja pedig ebben a tiszts6gben az ugyancsak
maradi n6zeteir6l ismert Gyeljanov lett. Egyediil az rij p6nziigyminiszter,
Bunge jelentett n6mi liber6lis szfnt.

A korm6nyzat tev6kenys6gdt a ,j6 orosz" Sdndor idej6n egyre inkdbb az
oroszositds 6s a paternalista politika ki6pft6se jellemezte. 1885-ben felosz-
latt{k az als6fokd kdzigazgatds reformj6ra ldtrehozott bizotts6got. A Katalin
adom6nyozta nemesi kivdltsdglev6l 100. 6vfordul6ja alkalm6b6l egy ki6lr
v6ny a nemessdg drdemeit emlegette, 6s kimondta, hogy ezlrt az 6llam 6le-
t6ben az els6 hely illeti meg. Nemesi Bankot is alapftottak a nemess6g hi-
telsziiksdgleteinek kiel6gft6sdre. 1889-ben a villasztott b6kebfr6k int6zm6-
ny6t felszi4molti{k, ezek ugyanis valamelyes kapcsolatot jelentettek a zemszt-
v6k 6s a parasztsdg kdzt. Az int6zm6ny csak a k6t f6vdrosban 6s a hat
legnagyobb korm6nyz6s6gban maradt meg, illetve a nyugatiakban, ahol nem
lltezett zemsztvo, 6s a bdkebfrdk kinevezett emberek voltak. A kbrm6nyz6-
sdgokon beliil a jdr{sokat ucsasztokokban iisszpontosftott6k, ezek 6l6n kine-
vezett zemsztvof6ndk 6llt. Nemesi szdrmazds, megfelel6 vagyon 6s fels6fo-
kri kdpzetts6g sziiks6geltetett hozzd (ez ut6bbi volt az engedmdny a modern
iddknek). A vdrosok 6l6re kinevezett birdk keriiltek. 1893-ban 120 f6ntik
mfikddiitt, 42vo-uk hivatalnok volt,40vo katonatiszt, 1870 nemes, fiildbirto-
kos. A jdrdsi jegyz6ket elkiildhett6k. Durnovo beliigyminiszter 6llt m6r ek-
kor az ellenreformok 616n. 1890-ben csokkentett6k a parasztok r6szv6tel6t a
zemsztv6kban, a kertileti zemsztv6kban kevesebb hely 6llt a,parusztok ren-
delkez6sdre, mint ah6ny j6r6s volt. A zemsztvohivatalnokok kinevez6s6t
ezentil a korm6nyz6 engeddlyezte. 1892-ben a vi{rosokban felemeltlk a v6-
laszt6jogot ad6 vagyoni cenzust, szentpdtervdrott 2l 176 v6laszt6 helyett
m6r csak 7152 maradt, tehdt a v6laszt6k szdma egyharmad6ra cstikkent.

lgaz, az rij cs6szdr, II. Mikl6s idej6n cs<ikkentett6k azokat az illlami te-
end6ket, amelyeket eddig a zemsztv6knak saj6t koltsdgvetdstikb6l kellett
ell6tniuk, viszont 1900-ban kimondtdk, hogy a zemsztv6k 6ltal kir6tt ad6kat
csak 6vi 3vo-kal lehet ntjvelni. A vi4rosokban jobb volt a helyzet, ott jelent6s
dsszegeket fordfthattak urbaniz6ci6s c6lokra, a szdzadforduldra 111 vi4ros-
ban m6r volt vizvezetdk 6s csatorndz6s, de az utak ktivezdse 6s a k6zvil6-
gftds a k6t f6v6ros kiv6tel6vel mdg alig val6sult meg.

Az ellenreformokban 1882-98 ktjztitt vezetl szerepet jdtszott Gyeljanov
kijzoktatdsiigyi miniszter. 1884-ben az illlamtandcs t6bbs6g6neN a v6lem6-
nye ellen6re rij egyetemi rendtart6st vezetett be, ez nijvelte a keriileti fel-
iigyel6k jogktirdt. A rektorokat 6s a professzorokat ezentfl a miniszter ne-
vezte ki. 1887-ben az egyetemeken 6s a kiizdpiskol6kban ndvelte atandijat.
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Ugyanekkor adta ki hfrhedt k6rlevel6t, amelyben kifejtette, meg kell akad6-
lyozni, hogy szak6csn6k, kocsisok 6s egy6b effajta n6ps6g gyerekei beke-
riiljenek a kdz6piskoldkba. A tanul6k szdma val6ban csdkkent. A nemesek 6s
hivatalnokok gyerekeinek az a6nya 47-56vo-ot tett ki. Az als6fokf oktat4sban
az {llaml k6zben l€v6, az egyhaz 6ltal ellenlrui5tt elemi iskoldk sz6m6t niivel-
t6k a zemsztv6k 6ltal fenntartottak helyett. A szazadfordul6ra eLeknek az
iskolr{knak a szdma mdr majdnem 32 000, de ebb6l csak225 a k6toszt6lyos,
a tdbbi osztatlan. A tanul6k szdma pedig csak kiizel egymilli6 volt.
, 1882-ben megszigoritotti4k a ceizirit, b6r m6g miridig ut6lagos maradt.

Am ha egy sajt6termdket hiiromszor figyelmeztettek helytelen cikkek ktiz-
l6se miatt, cikkeit egy nappal a megjelends el6tt be kellett mutatnia, ami
termdszetesen a modern sajt6iizemben szinte lehetetlennd tette a gyors hfr-
ktjzl6st. Egy kiiliin ldtrehozott konferencia b6rmely lapot betilthatott.

A kor6bban iildtiztitt vagy €ppen csak megtfirt szekt6kat ugyan 1883-ban
egyenjogr'rs(tottdk az ortodox egyhdnzal, megengedt6k nekik saj6t imahdzak
6pit6s6t, a szkopci szdmilra azonban ez az egyenjogrisftds nem volt 6rv6nyes.
Hamarosan aztdn ldjra bizalmatlannd v6lt a rendszer a szektdkkal szem6en.
A stunditdknak nevezett ndmet anabaptist6kat 1894-ben m6r egyenesen ve-
szdlyesekk6nt tartotti{k sz6mol.

Mint m6r emlftettiik, III. sdndor idej6n nagy oroszosft6 hull6m indult, 6s
ez II. Mikl6s alatt folytat6dott. 1885-ben m6g a Baltikumban is az oroszt
vezett1k be hivatalos nyelvk6nt az addigi ndmet helyett. A nagyorosznacio-
nalizmus dllami ideol6gia rartgtrfira emelkedett. Ez m6t az eddig lojdlis 6s
ez1rt nagyi4b6l elismert olyan nemzetisdgek ellen is iriinyult, mint a balti
n6metek, az 6rm6nyek vagy a finnek. A legkirfv6bb a finnek esete volt.

1809 6ta az orosz hat6srigok mindig figyelembe vettdk Finnorszdg kii-
l<indll6s6t 6s alkotmdnydt. Aszdzadv€g&e ennek is v6ge szakadt. 1890-ben
megsziintett6k a finn posta iin6ll6sdgdt, beolvasztott1k az oroszba. Ezt a
finnek nyilvdn m6g elviselt6k volna. 1898-ban azonban egy iintudatos orosz
nacionalistdt, Bobrikovot neveztdk ki f6korm6nyz6v6, aki azonnal akci6ba
is.l6pett. Finnorszdgnak addig sajdt, 5600 f6s hidserege volt. Az dllampol-
g6rok 3 6ven 6t 6vi 30 napos katonai szolg6latot voltak kiitelesek ellitni.
Most az orosz hadseregbe is besorozhatti4k 6ket, 6s 5 6vet kellett szolg6lni-
uk. A kdvetkez6 6vben kihirdett6k, hogy ezentril az orosz birodalmi t<irv6-
nyek el6bbreval6ak a finn parlament 6ltal hozottakn6l, ha ellentdtben lenn6-
nek egym6ssal, az orosz tijrv6ny az €rv€nyes. 1903-ban pedig felfiiggesztet-
t6k a finn alkotmi{nyt.

1894-ben vi{ratlanul, viszonylag fiatalon meghalt III. s6ndor. Az:frj cs6-
szdr el6 nagy v6rakoz6ssal tekintett a kiizv6lem6ny. III. sdndor uralma majd-
nem olyan lid6rcnyomds volt, mint I. Mikl6s6. A liberdlisan eondokod6k
nagyobb v6ltoz6sokban rem6nykedtek. Elvdgre egy reakci6s 16r ut6n egy
reformer_szokott jdnni, ez r. P6l6ta igy volt. A tveri zemsztvo az rij ural-
kod6t tidvdzl6 felirati{ban nyilvdnos intlzm€nyek l6trehozds6t pen-dftette
meg, ez volt az eufemisztikus kifejez6s az alkotm6nyra.

1895 janu6rjdban II. Mikl6s fogadta a zemsztv6k kiildiitteit. Egy papir-
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lapr6l reszket6 klzzel olvasta fel rtivid besz6d6t; ebben bejelentette, hogy
az atyjdt6l iirtikltitt autokr6ci6t v6ltozatlanul fenn kfvdnja tartani, a kdzv6le-
mdny teh6t hagyjon fel az alkotm6nyossdgra vonatkoz6 drtelmetlen 6lmodo-
zdsokkal.

A beszdd hideg zuhanykdnt hatott. Az iinnep6lyes korondzdst 1896 m6-
jus6ban az €vszdnados hagyom6nyok szerint tartottdk meg. A Hodinka-me-
z6n a koron6z6s alkalm6b6l dsszegyfilt 6ri6si tiimegnek ingyen vodk6t 6s
aj6nd6kot fg6rtek. Amikor hfre terjedt, hogy az osztogat6s megkezd6diitt, a
tdmeg elszabadult. A mez6n 6ppen ftildmunk6k folytak, nagy 6rkok vonultak
vdgig. A tiimegb6l sokan beleestek, a ttibbiek pedig elrohantak fiilijttiik, 6s
agyontapostdk vagy megsebesitett6k 6ket. Est6re 1282 halottat sz6ml6ltak
meg, 6s mintegy 500 volt a sebesiiltek szdma.. Ez6ft kapta Mikl6s a forra-
dalm6rok sz6haszndlatdban a,,V6res" jelz6t.

Az esem6ny nagy megrdzk6dtat6st jelentett a kiizv6lemdny szdmdra.
Mikl6st6l azonban valahogyan nem f6ltek az emberek. Aszdzadv€g€remdr
form6l6d6ban voltak a liber6lis politikai csoportosul6sok, amelyekb6l majd
n6h6ny 6v mrilva l6trejdnnek a politikai pdrtok. Azemsztv6k jdrtak tov6bbra
is az 6len a reformok siirgetdsdben. A moszkvaiban Sipov, aki m6g hajland6
lett volna jelent6s kompromisszumokra az autokrdci6val. A tveri Petrunke'
vics mfu ttibbet akart. A kiilonbtiz6 szakmai szervezetek, az orvosok, jogd-
szok, mdrntikdk egyesiiletei egyre hangosabban kijvetelt6k a tovdbbi refor-
mokat, a nagyobb r6szv6telt ak6zigazgat6sban 6s a szoci6lpolitik6ban. M6g
eg6szen magas ktirtikben is akadt reformer hajland6s6gi. Goremikln beliigy-
miniszter javasolta a zemsztvoreform kiterjeszt6sdt a nyugati korm6nyz6s6-
gokra, ahol az int1zmdnyt a lengyel nemesek miatt nem vezetek be. A kor-
miiny erds embere, Witte p6nzi.igyminiszter azonban egy emldkirutban ezt
ellenezte. Enigmatikusan rigy fogalmazott, hogy vagy be kell vezetni az
alkotm6nyt, vagy pedig a zemsztv6k se legyenek v6lasztott testiiletek.

Vil6gos volt, hogy az orszdgon beliil leg6lisan az alkotm6ny mellett meg-
sz6lalni nem lehet. A forradalmdrok nyomdn most a liber6lisok is kiilftilddn
szervezkedtek. 1902-ben Stuttgartban jelent meg az Osntobougyenyiie (Fel-
szabadul6s) l. szdma,6s megalakult a Felszabadul.ds Szdvetsdge, ehhez az ets6
id6kben mlg a radik6lis 6rtelmis6g, s6t egyes szocialist6k is csatlakoztak.

FORRADALMI DEMOKRATAT ES NEOXALISOK

Ennek a majdnem f6l szdzadnak a legfontosabb esem6nysora term6szetesen
a forradalmi mozgalom volt. Hol n6h6ny mag6nyos gondolkod6, hol val6ban
nagyobb sz6mri embert iisszefogd szervezkedds, hol spont6n fellobban6s, hol
v6giggondolt, konkr6t harc, hol m6r nagyobb tiimegbk mozgalma. A kezde-
tek a jobbdgyreform el6kdszft6s6nek az idej6re nyrilnak vissza; Herzen a
maga szem6ly6ben 6sszekdt6 kapcsot is jelentett a kordbbi gondolkod6ssal.

A forradalmi mozgalom els6 kiemelked6 k6pvisel6i azok, akiket a k6-
s6bbi tdrtenetirds forradalmi demokratdknak szokott nevezni. Herzen maga
is kdziiliik val6. K6t papfi 6ll mintegy a kiiz6ppontban, Csernisevszkii 6s
Dobroljubov. Kiizfr6knak nevezn6nk 6ket ma, akiket minden drdekelt, min-
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denr6l frtak, ami a kortdrsakat foglalkoztatta, 6s amit a cenzira megengedett.
Ennek megl6t6t tudomdsul vett6k, 6s olyan t6m6kat v6lasztottak, meg olyan
ezfpusi nyelven frtak, hogy a beavatottak meg6rtett6k, val6j6ban mir6l is
van sz6. Ezek az egyetemi ifjfsdg vagy az egyetemre nem jutott fiatalok
soraib6l keriiltek ki. Csernisevszkij frloz6fifval is foglalkozott, ahogy egy
orosz drtelmis6ginek m6r €vtizedek 6ta ill6 volt, kdsdbb a kdzgazdas6gtan
6rdekelte. Dobroljubov elsdsorban irodalmi mfivek elemz6s6vel bizonyftotta
a fenndll6 rendszer igazsdgtalan volt6t. Nyekraszov, a nagy orosz ktilt6
1846-ban inditotta meg Szovremennyik (Kortdrs) c. foly6irat6t, amely a for-
radalmi demokrat6k vezetl org6num6v6 n6tte ki magdt, egy-egy rij sz6m6t
6ri6si v6rakozds fogadta. Ehhez a csoporthoz taftozott, de kiilOn is 6llt pi-
szarev, az {ramlat fenegyereke, aki senkivel sem drtett egyet iinmag6n kfviil,
vitriolosan t6madott mindent 6s mindenkit. Azt hirdette, hogy ,,gondolkod6
realist6kat" kell nevelni, akik el6kdszftik majd a nagy forradalmi v6ltozdst.

Term6szettudom6nyos mfiveltsdggel is rendelkeztek, ismert6k a kor tu-
dom6ny6t, amely meg volt gy6zddve arr6l, hogy mindent tud m6r a term6-
szet titkaib6l, a vildg magyardzatdhoz nincs sziiks6ge transzcendens t6nye-
z6kre. Ateistidk voltak teh6t, de ebben sokkal hfv6bbek, mint az egyhilz hfr,
fiai. A nagy orosz ir6, Ivan Turgenyev nevezte 6ket egyik reg€nylben nihi-
listdknak, s ezt az elnevez6st btiszk6n v6llalt6k.

Csernisevszkij, aki John Stuart Millt forditotta, meg a tdbbiek m6r ismer-
tdk a korabeli kapitalizmust, annak a sz{nad els6 fel6ben kibontakozott vad
vdltozatdt, s ezt dpprigy el akartdk keriilni, mint a korm6nyzat emberei. For-
radalmat akartak, csak 6ppen nyfltan nem mondhatt6k ki. Ennek a forrada-
lomnak el kell ttirijlnie a megl6vd rendszert. Hogy a forradalom gylzelme
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ut6n mi lesz, azon kev6ss6 tdprengtek. Ha nagyon meggondoljuk, valahogy
rigy k6pzeltdk el, hogy a forradalom ut6n Oroszorsz6g m6s lesz, mint a t6ke
mocsardban fuldokl6 Eur6pa.

A jobb6gyreform okozta csal6d6s sziilte a Velikorusz (Nagyorosz) b. il-
leg6lis foly6iratot, h6rom sz6ma jelent meg. Mondanival6ja az volt, hogy
ossze kell hfvni egy v6lasztott tagokb6l 6116 alkotmdnyoz6 gyfl6st, ez eset-
leg a ktiztdrsasdgi 6llamforma mellett is dijnthet. A reform sor6n a pansz-
tokt6l elvett fdldet pedig vissza kell nekik juttatni. Ha nem tcirt6nik v6ltoz6s,
egy fjabb Pugacsov-felkel6s tdrhet ki.

Mindm6ig nem lehet tudni, kik irtdk ezt a h6rom sz6mot. Selgunov 6s
Mihajlov Az iftti nemzeddkhez cfmen egy radikdlisabb hangvdtelfi foly6iratot .,
szerkesztett. Itt m6g nyilv6nval6bb volt a tendencia, hogy Oroszorsz6gnak'
sajdt misszi6ja van, mert kiildnbdzik Eur6p6t6l, 6s az a j6, hogy nem rigy
fejlddik, mint a Nyugat.

1862 m6jus6ban jelent meg Zaicsnyevszkij riipirata, az lfirt Oroszorszdg.
A bdrtdnben irta, minden eddigindl radik6lisabb hangnemben, az uralkod6
oszt6ly fizikai megsemmisit6s6ben l6tta az egyetlen lehets6ges utat. Neki
m6r volt elk6pzel6se a jiiv6r6l is, az ut6pikus szocialist6k mint6j6ra szoci6lis
gy6rakat klpzelt el, v6lasztott igazgat6kkal. A lengyeleknek 6s a litv6noknak
meg akarta adni a teljes fiiggetlens6get. Ezt mir a Velikorusz is felvetette,
s6t Ukrajna elszakad6s6nak a lehet6sdgdt szint1n

Szerno-Szolovjovics 1858-ban mdg a cs{szdrhoz fordult a jobbdgyok'
iigydben. 1859-ben Herzenn6l jdrt Londonban, t6le tanulta meg, hogy a n6p
kett6t akar, fdldet 6s szabads6got (Zemlja i volja). 1861 v6g6n ezen a n6ven
alapftott egy kiirt, ktilcsdnktjnyvtdrat is nyitott. A kdvetkez6 6vben letart6z-
tatt6k, de csoportja egyiitt maradt. Ez lett a k6s6bbi narodnyik mozgalom
el6zm6nye.

Mihail Bakunyin ugyan m6g 1848-ban elhagyta Oroszorsz6got, aztdnki-
szolg6ltatt6k az orosz hat6s6goknak, hosszri 6veket tdltdtt bdrttinben 6s
szdmfizetflsben, megszokdtt, 6s att6l kezdve m6r csak emigr6ci6ban 6lt, de
hatdsa 6s tekint6lye igen nagy volt az orszdgban. Az azonnali forradalom
hfvekdnt minden 6llamhatalmat eltdriilt volna, ami ut6n m6r csak egymdssal
egyenrangri ktiziiss6gek maradnak, 6llamra nincs sziiks6g. Radikalizmusa
sokaknak tetszett Oroszorsz6gban, hiszen egdszen m6st akart, mint ami Eu-
r6p6ban vdgbemegy. Bakunyin meg volt gy6z6dve arr6l, hogy az orosz pa-
raszt term6szet6n6l fogval6zad6, csak fel kell erre sz6lftani.

Tanitv6nya, Szergej Nyecsajev egy munk6s fia volt, akr az elveit kifejt6
forradalmi katekizmus megfr6s6ban seg6dkezett Bakunyinnak. 1869-ben
Moszkv6ban titkos szervezetet hozott l6tre, ennek egyik tagj6t pedig meg-
gyilkoltatta, mert 6llit6lag 6rul6 lett. El is menektilt megint Svdjcba, de
1,872-ben kiadtrik az orosz hat6s6goknak. Hriszdvi btirtiint szabtak ki rd, mert
ekkor 6ppen nem volt illend6 akivflgzds. A fonadalm6rok kiirdben legend6s
alak lett, a ktizv6lem6ny viszont felh6borodott a gyilkoss6gon

1869-ben az 6 kdrdhez taftozott a nemesi szdrmazdsit Pjotr Tkacsov, aki
szdmfrzet1se uti4n nyugatra menekiilt, Genfben 1875-81 kdzdtt adott ki lapot
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Nabat (Riad6) cimen. Ebben hirdette azt a meggy6zdd1sdt, hogy Oroszor-
szdgban mdg nem jdtt l6tre a kapitalizmus, de a gazdag parasztokb6l 6s a
keresked6kb1l mdr alakul6ban van a burzsodzia. Ez6rt nem lehet v6mi,
azonnal kell a forradalom, miel6tt a t6k6s rend meggytikerezik. Az 6rtelmi
s6gi elitnek kell a forradalmat vezetnie, 6s min6l el6bb megragadnia a ha-
talmat. Maroknyi kisebbsdg hivatott erre, de ezek mind meggy6z6d6ses for-
radalm6rok. A szdzadfordul6 ut6n majd Lenint v6dolj6k azzal,hogy Tkacsov
nlzeteit ktiveti.

, A NARODNYIKOK

Layrov, aki szdmfrzet6se ut6n ugyancsak Genfben telepedett le, Vperjod
(EI6re) cfmmel adott ki lapot meg riipiratokat. Nemesi szdrmazdsi volt, a
tiiz6rs6gi akad6mia tandra ezredesi rangban, miel6tt szdmfrztdk. Ti)rtdneti
levelek cfmen frta meg legnagyobb hat6sri. munk6j6t. Ebben a maga p6ld6-
j6b6l kiindulva azt fejtegette, hogy az 6rtelmis6gnek, amely a n6p munk6-
j6b6l viszonylag j6 kiiriilm6nyek ktiztitt 6l,tartozdsa van a n6ppel szemben,
ezt azzal kell letdrlesztenie, hogy eg6sz 6let6t a n6p szolgdlatdba 6llitja. A
nagy fordulatot 6 a messzi j0v6ben letta. Addig is ki kell nevelni a kritikusan
gondolkod6 egydnisdgeket, akik majd id6vel i n€p vezdrei lesznek. 6t egy-
magukban azonban nem el6gsdgesek a fordulathoz. Tkacsov elitizmusdt6l
elt6r6en tehdt a n6p nevel6s6t tartotta pillanatnyilag a legf6bb teend6nek.

Az 1870-es 6vek elej6n - m6r a reformok utrin vagyunk - az orosz 6r-
telmis6g kiir6ben Bakunyin mellett Lavrov hatdsa volt a legnagyobb, s6t
egyre ink6bb az 6 ndzetei taldltak utat a fiatalokhoz, kiiltindsen a n€p irdnti
felel6ss6gr6l s2616 tanft6sa. Herzen adta ki a m6sik jelsz6t: v narod - a ndp
k6z€. 1873-74 sor6n fiatal drtelmisdgiek szdzdval vonultak ki falura, hogy
felvil6gosftsdk 6s el6k6szits6k a tiimeget a nagy fordulatra. A ndp kizd jd-
rdsnak nevezt6k ezt amozgalmat. Volt, ahol a parasztok meghallgattdk 6ket,
volt, ahol feljelentettdk a hat6s6goknak, zdmmel pedig kdzdmbtisek marad-
tak. 1877-ig 1611 propagandist6t tart6ztattakle, ll%o-uk n6 volt. 1877 elej1n
az iitvenek perdben 6llftottdk bfr6sdg el6 egyik csoportjukat, okt6berben kez-
d6ddtt meg a 193-ak pere, a krivetkez6 6v elejdn 6rt csak vdgett. Kisebb
r6sziiket bijrtdnbtintet6sre it6lt6k, a tiibbs6get felmentettdk, de akkor a rend-
6rhat6s6g l6pett kiizbe, 6s kdzigazgatdsi riton szdmfiztlk 6ket. A bfr6s6gi
t6rgyal6st anahaszniltdk fel, hogy saj6t eszm6iket terjessz6k, 6s kfmdletle-
niil bfrrdljdk a rendszert. (Ut6na mdr az ilyen perek nyilv6noss6gdt megsziin-
tettdk.) A perekben el6dllitottak k6znl279 tartozott a nemesi rcndhez, Il7
volt hivatalnok, 197 papnak afia,33 keresked6,68 zsid6,92 a mescsanyi-
nok rendj6be 6s 138 a paraszti rendbe tartozott, de ez ut6bbi kett6ben val6-
szfnfileg m6r munkdsokra kell gondolni.

Az esemdnyeknek mintegy megkoron6zdsa volt az ugyancsak nemesi
szdrmazdsil Vera Zaszulics merdnylete Trepov szentp6terv6ri rend6rf6pa-
rancsnok ellen, aki egy rabot srilyos testi biintet6sre it6lt. Az esktidtsz6k a
mer6nyl6t felmentette, bar6tainak pedig sikeriilt 6t kisztiktetni nyugatra. Ve-
ra Zaszulics mdg €vtizedekig a forradalom jelk6pe lesz.
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1878 tiliSnjott l6tre megint csak Zemtja i volja n6ven az els6 olyan
szervezet, amelyet m6r ak6r politikai p6rtnak is tekinthetiink. Szentp6terv6-
ron kfviil Kijevben 6s Odessz6ban is l6tesiilt szervezete. Ot szekci6ra osz-
lott. A politikai szekci6 az 6ltal6nos elveket tdrgyalta,6s hamis papfrokat
gy6rtott. H6rom az 6rtelmis6g, a munk6sok, illetve a parasztok kdr6ben foly-
tatott propaganddt, az iitiidik a btirttinb6l val6 szdktetdseket, az 6ru16k meg-
btintet6s6t 6s a hatalom kdpvisel6i elleni egy6ni terrort szervezte. A h6boni
miatt sok lelkes fiatal be6llt 6nk6ntesnek a d6lszl6vok vddelmdre, de az 6v
nyardn a mozgalom mfu rijra6ledt. A ddli teriileteken Sztyefanovics volt a
vezet6, neki sikeriilt parasztokat is beszerveznie, jellemzd m6don azonban
rigy, hogy azt mondta, a cdr nev6ben cselekszik.

A n6p kdz6 jdr6kat id6vel narodnyikoknak nevezt€k 1876-t6l m6r nem-
csak ,,kij6rtak" a n6p koz6, hanem tart6san le is telepedtek, el6zetesen kita-
nultak valamilyen mesters6get, arra tanftottdk a parasztokat is. Azok azon-
ban fehdr keziikr6l felismert6k benniik az drtelmisdgieket, 6s a legjobb eset-
ben is bizalmatlanok maradtak veliik szemben, rosszabb esetben feljelentet-
tdk 6ket. Sztyefanovicsnak 1877 nyardn 900 parasztot sikeriilt beszerveznie
a ci4r nev6ben, s amikor bdrtcinre iteltdk, a narodnyikok Deutschcsal, am6sik
szervezfv el egyiitt kiszabadftottdk a bortdnb6l.' A szewezked6s ktizben m6r a munkdsokra is kiterjedt. 1875-ben Odesz-
sz6ban a nemesi szfumazds$. Zaszlavszkij megalapitotta a Ddlorosz Munhis-
szdvetsdget, 1878 v6g6n pedig egy altiszt fra,Wktor Obnorszkij 6s a paraszti
rendbe tartoz6 sztyepan Halturin az Eszaki orosz Munkdsszdvetsdget. A d6li
narodnyikok kapcsolatba l6pek a csernyigovi zemsztvo k6pvisel6ivel, hogy
egyiittmfikdddst hozzanak l6tre. De ez eredmdnytelen maradt, a zemsztvo
liber6lisai nem helyeselt6k a terrort. Bdr a kdt szervezet nev6ben benne volt
a ,,munk6s" sz6, val6j6ban ezek is a narodnyik mozgalom egyik ilgdtjelen-
tettdk csupdn. A munkdsok szervezdse mell6kesnek sz6mftott, hiszen anagy,
virtu6lis fonadalmi tdmeget tov6bbra is a parasztok jelentett6k.

Az 6rtelmisdgi hfvek kiizt ekkor m6r ott talflunk egy Plehanoy nevfi nemest,
aki 1876-ban szentp6terv6rott egy 200 munk6sb6l 6116 ttimeg el6tt besz6lt a
rendszer ellen. Neveltet1slt eg€sz 6letdben kdptelen volt elfelejteni, ez6rt nem
is tudott szem6ly6vel hatdst kelteni, de a forradalmi mozgalomnak hamaro-
san legjelent6sebb vezet6j6v€ n6tte ki mag6t. Eleve nem volt a terror hfve.

Az 1870-es 6vek mdsodik feldnek mozgalmi tapasztalatu a dolgok rijra-
gondoldsiira k6sztett6k a narodnyikokat. 1879 jtnius6ban voronyezsben tit-
kos kongresszust tartottak a tov6bbi teend6k megbesz6l6s6re. Mihajlov,
Zseljabov meg m6sok, akik v6ltozatlanul kitartottak a terror mellett, el6ze-
tesen Lipeckben tandcskoztak, 6s a kongresszuson hevesen k6pviselt6k 6l-
l6spontjukat. Plehanov €s Akszelrod viszont eztelleneztdk. A szervezetezzel
kett6 is szakadt. Plehanov6k Csornij Peregyel (fekete, vagyis 6nk6nyes f6ld-
oszt6s) cfmen hozt6k l6tre saj6t szervezetiiket, a terror hfvei pedig a Narod-
naja Volja elnevezdst vett6k fel (ennek kett6s 6rtelme van, jelenthet n6pi
szabads6got, de n6pi akaratot is).

A Narodnaja Volja most m6r egyenesen a csdszdr elleni mer6nyletet tfizte
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ki cdlul. 1879-80 sor6n k6tszer is kiivettek el merdnyletet, az egyiket Hal-
turin, akinek sikertilt 6ll6st szereznie a T6li Palota rekonstrukci6ja sor6n.
Egyik mer6nylet sem sikeriilt, Halturin ugyan elmenekiilt, de k6s6bb elfog-
t6k, 6s a kiivetkez6 6vben kiv6geztdk. Zseljabov 6s Szofia Perovszkaia ve-
zette ezutdn a csoportot. 1881. mdrcius 1-j6n, azaz l3-6n II. S6ndor kocsij6ra
az egyik szentpdtervi{ri csatorna ment6n bomb6t dobtak. Az els6 c1ljdt t6-
vesztette. Amikor S6ndor Leszilllt, hogy intdzkedjdk, akkor hajftott6k a m6'
sodik bomb6t, amely teljesen dsszeroncsolta a csdszdn test6t, aki 6r6kon
beliil belehalt s6rtil6seibe.

N6h6ny h6ttel a merdnylet ut6n a Narodnaja Volja vezet6s6ge levelet
rntlzett azrtj csdszdrhoz, ebben kinyilv6nftott6k, hogy hajland6ak felhagyni
a terrorral, amennyiben a csdszfir alkotmdnyt ad. A vdlasz III. S6ndor eg6sz
uralma, az ellenreformok sor6val.

A mer6nylet teh6t sikeres volt, a c6lj6t mdgsem 6rte el. Az emigr6ci6ban
Yera Zaszulics a szocializmus akkori legnagyobb tekintdlydhez, Marxhoz
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fordult. Aztk1rdezte, vajon a forradalmdrok teenddje ezekutdm az,hogy
el6segits6k a kapitalizmus fejl6d6s6t, hiszen Marx szerint a szocialista for-
radalom csak fejlett t6k6s orszdgban gy6zhet.

Marx hosszan tiiprengett a v6laszon, majdnem tucatnyi vdzlatot frt, hosz-
szabbakat 6s riividebbeket egyar6nt. V6giil azt a riividet kiildte el, amelynek
a ldnyege az,hogy amennyiben az oroszorszdgifonadalom nyom6n Nyuga-
ton is gy6z a forradalom, akkor az orosz forradalmdrok a megl6v6 szocia-
lista alapokon (vagyis az obscsini{n) fel6pfthetik a szocializmust. Az obscsi-
n6t mint az dsztiinds szocializmus alapjdt milr Herzen meghirdette. A forra-
dalmi demokrat6k is erre tekintettek. Vdgeredm6nyben Oroszorszdg paraszti
orszdg, itt a parasztokkal kell forradalmat csini4lni. Az is benne volt ezekben
az elk€pzeldsekben, hogy ezzel Oroszorszdg m6s utat v6laszt, mint a Nyu-
gat, vagyis mdgis van valami az orosz kiildnritban 6s misszi6ban.

A narodnyikok tovdbbra is ezen az alapon 6lltak, a terrort sem adt6k fel,
az most az uralkod6csal6d tagjai 6s a hatalom vezet1 k6pvisel6i ellen ir6-
nyult. Az elk6pzeldsek ellendre a nagyipari munk6sokat a szewezkedds m6g
nem 6rte el. Csak spont6nul sztr6jkoltak, mint p6ld6ul I872-ben Szentp6ter-
vdron az egyik gydrban. Az els6 nagy megmozdul6s Moszkva ktizeldben,
Orehovo-Zujevdban tiirt ki, a Morozov-gydrban 1885 elej6n. A mindenre
figyel6 Katkov azonnal frt is egy grinyos cikket, amely szerint a munk6s-
k6rd6s most mdr Oroszorszdgban is megjelent. Nyilv6n nem tartotta mdg
vesz6lyesnek, pedig az volt.

A MARXZMUS JELENTKEZESE ONOSZORSZAGBAN
Eppen ebben az €vben szervez6dtek azok az els6 ktirtjk, amelyek a munk6-
sok - val6j6ban ink6bb tov6bbra is az 6rtelmis6giek - kdz6tt m6r Marx
tanft6s6t terjesztett6k. Szentpdtervdrott egy bolg6r egyetemi hallgat6 szerve-
zett ilyen kdrt, Dirnitdr Blagoev,6t hamarosan kiutasftottr4k. Azutdn egy6b
t6rsasdgok, olvas6egyletek is alakultak, ezek marxista irodalmat forditottak
6s terjesztettek.

A tudomdnyos alapon 6116 orosz marxizmus elm6lete m6r valamivel kor6b-
ban, az emigr6ci6ban megsziiletett. 1883-ban Svdjcban Plehanov YeraZaszu-
liccsal 6s Akszelroddal egyiitt megalapitotta A munkn felszabaditdsa nevfi cso-
portot. Ez a csoport m6r kiivetkezetesen hirdette a marxizmust: Oroszorszdgban
forradalomra van sztiks6g, de ez polgriri forradalom lesz, ut6na hosszabb 6tme-
neti korszak sor6n er6sodik meg a kapitalizmus, 6s akkor v6lik majd id6szerfiv6
a szocialista fonadalom. Addig els6sorban a narodnyikokkal kell vitatkozni,
ahogy azt 6 is megtette, s hamarosan egy egyetemrll kizdrt Uljanov nevfi
joghallgat6 is, aki a Lenin nevet veszi majd fel a mozgalomban.

Plehanovnak a monista tdrt6netszemldletr6l sz6l6 munk6ja leg6lisan je-
lenhetett meg Oroszorszdgban, Beltov szeru6i 6ln6ven. M6sok is a legdlis
sajt6 has6bjain, de ak6r kiinyvekben kdpviselhettek marxista 6ll6spontqt,
mint Sztruve vagy Tugan-Baranovszkij, aki alapos munk6t irt az orosz gydr-
ipar fejl6d6s€r61. ,,l-egdlis" marxist6knak nevezt6k 6ket, nem kis grinnyal,
pedig voltak drdemeik a marxista elm6let terjesztdsdben.

412



A forradalm6rok azonban arra az 6ll6spontra helyezkedtek, hogy Orosz-
orsz6gban csak illeg6lisan lehet szervezkedni. 1895-ben, Lenin letart6ztatisa
utdm Harci szdvetsdg a munkrtsosztdly felszabaditdsdra n6ven jtitt l6tre egy
ilyen szervezet. Ennek a hfvei 6s a kiiltjnbtjz6 olvasdkdrdk k6pvisel6i ala-
kitott6k meg, persze titokban, 1898-ban Minszkben az els6 munk6sp6rtot
Oroszorszdgi Szocidldemokrata Munkdspdrt n6ven. Az iildsen Sztruve is
r6szt vett. Az els6 kongresszus majdnem valamennyi k6pvisel6jdt hamarosan
letart6ztattdk. Az elsd l6p6s azonban megtiirtdnt.

A narodnyikok sem t6tlenkedtek. Mihajlovszkij a sajt6ban fejtegette n6-
zeteit, szinte mdg mindig Lavrov szellemdben: a legf6bb teend6 a propagan-
da 6s a felvil6gosft6s. A marxista befoly6s n6la is 6rv6nyesiilt, ahogy 6lta-
l6ban a narodnyikok sz6les kdr6ben. A terror egykori hivei szocidlfurradal-
mdroknak nevezt6k magukat, az orosz kezd6betfikbll klpzett sz6val esze-
reknek. Az 1890-es 6vekben tobben hazatdrtek az emigr5ci6b6l, igy Jeka-
tyerina Bresko-Breskovszkaja, a mozgalom legendds alakja is, akit egyenesen
a forradalom nagyanyjdnak neveztek. 1894-ben Ndpjog n6ven hoztak l6tre szer-
vezetet, 1896-ban Szaratovban, 1897-ben Moszkvdban eszer uni6 alakult.
1898-ban Feladataink cfmen programot hirdettek: nem a parasztok kiir6ben kell
szervezkedni, hanem a munk6sokra kell ti4maszkodni, az alapvet6 c6l pedig a
politikai szabads6g, vagyis az alkotm6nyoss6g. De a nyflt terrornakis ma-
radtak hivei, Jevno Azef, Gersunyi 6s Glotz, akik 1901-ben Berlinben l6tre-
hoztdk az eszer p6rtot. A krivetkez6 6vben sikertilt merdnyletet elkdvetni
szipjagin beliigyminiszter ellen. Most mdr k6t forradalmi p6rt is ldtezett.

A szdzadf ordul6ra S zentp6terv6r eur6pai n agyvdros lett, el6kel6 t6rsadal-
mi 6lettel, a gydriparban megindult a nrivekedds. A reformok adta keretek a
nyirb6ldsok ellen6re az1rt tobb6-kev6sbd megmaradtak. A polgdri 6talakul6s
i6r1szt befejez6diitt. Hi4travolt m6g az alkotm6nyossdg megval6sft6sa. per-
q.ze__abban az esetben, ha Oroszorszdg nagyjdb6l rigy fejl6dik, mint a Nyugat.
Es'ha nem? Egyfajta forgat6kiinyv erre az esetre is kdszen 6llt.

oroszorszdg 6s Eur6pa - a nagy dilemmdt szinte 6vsz6zadok 6ta vi-
tatt6k, mindig rijabb 6s rijabb villtozatban dllt el6. Most legut6bb a narod-
nyikok is a ktiltin fejl6d6st hangoztattilk. veltik szemben i marxistdk k6r
sdgteleniil a nyugati alternatfvdt k6pviselt6k, mdghozz| nagyon tjntudato-
san. A kdrd6s ebben a szdzadban is fgy hangzott: a Nyugat szerint vagy
mdskdpp? Ugy tfinik, a bekdszontd i1- dvszizadnak tetthalo megadn"ia
effe a v6laszt.

Azorosz-uga,rurt#rX1:f ,fiil::i;,tlillffi arkot6sokat,ameryek
az-eg6'sz eur6pai kultrirdban is jelent6s helyet juttattak neki: a sz6piro-
dalomban, a zendben 6s a tudom6nvban.

- A szdpirodalom nem jelent6ktelen el6zm6nyekut6n a sztaad elejln pus-
kin szem€ly6ben mdr el is jutott a csdcsra, l6nyeg6ben v6ve 6 hoztilltre az
fj olos_z irodalmi nyelvet, a szdpirodalom minden dgdra kiterjed6 tev6keny-
s6gdvel egy szem6lyben megteremtette M orosz sz6pirodalmai. Amit puskin
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Lev Tolsztoj
(Kramszkoj k6pe)

els6sorban a kdlt6szet terdn 6rt el, azt a pr6zdban Gogol hozta meg, aki
voltakdppen ukr6n sz6rmaz6sti volt, de oroszul irt. Pt6zfii6ban kora tdrsadal-
mrinak reais 6brdu;ol6sdt adta, ugyanakkor nem egy munk6jdval mitt a 20.
szlnad modernizmusdt el6zte meg. Az igazi nagy kor mdgis a szdaad m6sodik
fele volt. Lev Tolsztoj reg6nyeiben M orosz fels6 tr{rsadalmat fibrdr,olta (szem6re
is vetettdk ezt), az emberi, az 6ltal6nos humi4numot kdpviselte, amellyel igen
nagy hat6st tett M eur6pai kortdrsakra. Emelkedett szellem€hez k6pest Doszto-
jevszkij a l6lek stitdt m6lyeibe tudott leszdllni, irracioni{lis er6ket kdvetett nyo-
mon. Hat6sa nemcsak a kortdrsakn6l 6rv6nyesiilt, hanem messze a kovetkez6
szdzadban is. Turgenyev nosztalgi6val tiriikitette meg az elmril6 nemesi
Oroszorsz6got, de fiataljaiban az rij id6k hangj6t is megsz6laltatta. Goncsa-
rov valahogy ktizelebb 6llt az orosz saj6toss6gokhoz, M otosz l6lek jellem-
von6sait villantotta fel. Leszkov a nagy orosz sfksdg parasztjainak a transz-
cendenci6val 6rintkez6 mindennapj ait irta meg. A fdnyes n6vsort a szdzad-
fordul6n Csehowal z6rhatjuk, a modern id6k kisember6nek meglrtd 6bt6-
zol6jdval.
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Mihail
Dosztojevszkij
(Petrov festmdnye)

A zen6ben a szilzad els6 fel6ben tfint fel Borogyin, az els6, az orszilg
hat6rain tril is ismert szerz6, akit nemegyszer Puskin ihletett meg. A repre-
zentativ zenektilt6 Csajkovszkij a szdzad m6sodik fel6ben, puskinhoz haion-
l6an minden mfifajban jelent6s mfivekkel. Tal6n trilsdgosan is eur6pai volt,
szimf6ni6i 6ltal6nos emberi 6rz6seket sz6laltattak meg, oper6i k6zt is kev6s
az orosz t9mdji,,6pprisy, mint balettjeiben, mely mfifajnak k6tsdgteleniil 6
a legjelentdsebb orosz k6pvisel6je. Az igazdn 6s m6lyen orosz zeneszerzl
Muszorgszkij, aki csajkovszkijhoz k6pest keveset alkotott, igaz, m6g n6la is
fiatalabban halt meg. csajkovszkij csak t6m6nak haszn6lta az orosz n6pdalt,
Muszorgszkij egdsz dletmfive voltakdppen ennek a szellem6ben sz6lalt meg.
Rdszben 6 is Puskin nyomdn haladt, mint el6tte Borogyin. Neki is az otoiz
mflt a nagy 6lm6nye. Ndhdny ifjabb zeneszeru6 ldtrehozta az ,,6t6k" cso-
portjdt, ktiziiliik azonban nem is annyira Dargomi7ss7ftry, mint inkdbb Rimsz-
kij-Korszakov v6lt a hat6rokon tril is ismerttd. Megint csak puskin t6m6ib6l
vette j6 ndhany operdjdnak atdrgydt, szimfonikus mfveket is alkotott, egyik
nagy t6mogat6ja volt Muszorgszkijnak, oper6it 6 szfnesftette ki ragyog6
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Mengyelejev
(Jarosenko
festm6nye)

hangszerelds6vel. A sz6zadforduld rij jelensd ge Rahmanyinov, ak\ szimf6ni6-
iban Muszorgszkijhoz hasonl6an az orosz n6pdalb6l indult ki, ezt otvdzte a
kor modernit6s6val.

Az lpitdszet a szinad elej6n az el6z6 szizad nemes egyszerfis6gf
klasszicizmus6t folytatta, akdtf6vdrosban 6s a viddki nagybirtokokon remek
templomok 6s palot6k dpiiltek. A szdzad els6 fel6nek orosz nemessdge ebben
a stflusban 6s ennek egydb k6pz6mfrv6szeti 6gaibantalillta meg a magargazi
kifejezdsdt, a reprezentdci6t 6s a maradand6 alkotdsokat elegy(tve. Az iro'
dalomnak a jelen ti4rsadalmi probl6m6i fel6 fordul6sdt a szdzad derek6n egy
l6zad6 fest6csoport visszhangozta, a peredvizsny ikek, a v6ndorki6llft6sok
t6rsas6g6nak tagjai. IIja Repin volt legismertebb kdpvisel6jiik. Realizmusuk
valahogy tfl j6l sikeri.ilt, 6s ett6l laposs6 v6lt. A val6ban rijat a sz6zadfor-
dul6n m6r Vrubel hozta.

86r, mint ldthattuk, az egyetemi oktat6s keretei nagyon szorosak voltak,
ezen beliil a termdszettudom6nyokban mdgis sikeriilt maradand6 eredm6nye-
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ket el6rni, el6g, ha itt Mengyelejevre hivatkozunk. Az elemek 6ltala fel{llftott
peri6dusos rendszere m6g a 20. szdzadban is lehetdvd tette rijonnan felfede-
zett elemek beilleszt6s6t. A kormdnyzat, m6r csak az orszfig nagyhatalmi
6ll6sa miatt is, k6nytelen volt id6vel tigyelni ezekre a tudom6nyokra, b6r
virtudlis materializmusuk miatt mindig gyanakv6ssal szeml6lte.

ugyanez a meggondolds a ti4rsadalomtudom6nyokban is sziiks6gessd tett
bizonyos priorit6sokat. A gyarmati h6dft6sok rdv1n szerzett rii n6pek kuta-
tdsa az orientalisztikdt lenditette fel. Az orosz fejl6d6s bizdnci gytikerei hoz-
t6k magukkal a bizantol1gia iranti 6rdekl6d6st. Ezen a teren az orosz tudo-
m6nyossdg mdr a szdzadfordul6ra eg6sz Eur6p6ra sz6l6 tekintdlyt vfvott ki
magdnak. Ugyancsak a nagyhatalmi 6ll6s kdvetelte meg a nyugati orsz6gok
tdrt6net6vel val6 foglalkoz6st. Kiilijniisen Anglia kdz6pkori tortdnet6nek ku-
tatds6ban sziilettek jelent6s eredm6nyek. Szergej Szolovjov 50 kotetben frta
meg, mindm6ig a legr6szletesebben oroszorsz6g tdrt6net6t, eg6sz 6let6t en-
nek szentelte, de csak a r7. szdzad leir6sdig jutott el. A legjelent6sebb orosz
tcirt6n6sz vaszilij Kljucsevszky volt, aki az addigi szinte kiz6r6lag politika-
ttjrt6neti 6rdekl6d6st nagyon moderniil a t6rsadalomttjrt6net fel6 t6gitotta ki.
A parasztk6rd6s, a 19. szazadi oroszorsziig alapk6rd6se m6g a tdrt6n6szeket
is 6lldsfoglali{sra kdsztette, ahogy, mint l6ttuk, a szdpirodalom sem tudott ez
el6l kit6rni. A magaskultrira teh6t egyes teriileteken vllilgra sz6l6 eredm6-
nyeket hozott - tal6n 6ppen a kor tdrsadalmi probl6m6i irdnti 6rz€kenys6g6-
nek kdsziinhet6en.
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7. FEIEZET

A szuporhatalcrrl szdzada

A szdzadfordul6n a vildgpolitika kozpontj6ban, Eur6p6ban a sajt6, a m6r
l6tez6 kdzv6lem6ny a nagyhatalmak gazdasilgi 6s politikai riviliz6l6s6t6l
volt hangos, b6r csak kevesek gondoltdk, hogy hamarosan v6ge szakad a
,,b6keid6knek", hogy a Balk6n ltngra lobban, 6s az Osztridk-Magyar Mo-
narchia a sfrba k6sziil. Akkoriban az sem igen fordult meg az emberek fe-
j6ben, hogy egy lvtized mriltdn az addigi t6rt6nelem legnagyobb vil6g6g6se
koszdnt az emberisdgre. A Balkdnon kezd6d6tt 6s a nemzetktizi rendizer
6sszeoml6sdval v1gz6dott. Az L vil6gh6borf fordul6pontnak bizonyult nem-
csak a 20. szdzad, hanem az emberis6g t6rt6net6ben is. A nemzetktizi poli-
likdbal az r. vililgh6borri ttjbb, d6nt6 fordulator jelenr6 kdvetkezm6nnyel
j6rt. Mindenekel6tt felmorzsol6dtak a soknemzetisdgfi birodalmak, az oszt-
r6k-Magyar Monarchia 6s a c6ri birodalom. uj nemzeti r{lramok vagy kisebb
foderdci6k jdttek l6tre, amelyek jelezt6k az ij korszak alapvet6 ktilpoHtikai
iellemz6j6t: a nacionalizmust. A nacionalista hatalmi politika mindentitt fel-
vi{ltotta a hagyom6nyos dinasztikus politikdt. A hatalmi elitek kiilonb6z6
frakci6i elsdpiirt6k ugyan a dinaszti6kat, 6m sajdt 6rdekeiket nem kev6sb6
azonosftott6k a nemzeti 6rdekekkel, mint az uralkod6h1zak.

Ha az I. vil6gh6borri a vil6g gazdasdgi 6s teriileti rijrafeloszt6s66rt folyt
a kiil6nb6z6 hatalmak 6s monop6liumok kozott, a h6borft lezfu6 b6kerend-
szer az fljjfuendezdst volt hivatva szentesiteni. Ez a ,,rendez6s" azonban,
amely a nemzetek 6nrendelkez6s6re hivatkozott, a r6gi ellent6teket ,,hiber-
n6lta". A vesztes 6s megalilzott N6metorszdgban a nyomor, a munkan6lkt-
lis6g, az oszt6lyellent6tek ki6lez6ddse, a kommunista mozgalom megsztle-
t6se, Hitler felbukkan6sa, a polg6ri demokr6cia gyenges6ge mellett ktiltinos
pozici6ba emelkedett a revdns szelleme. Bfinbakot kerestek kfvi.il 6s beliil.
Az r. vllilgh6borrival teh6t a nacionalizmus parazsa, amely m6g a szoci6lde-
mokrat6kat is felhevftette, nem aludt ki a hdborri ut6n sem. Ai oszt6lykom-
ponens 6s a nacionalista elkdtelezettslg dsszei.itkoz6se kifejez6dott a h6borrit
kdvet6 eur6pai forradalmi hull6m (19r7-t923) idej6n, melynek sor6n nem-
csak a monarchi6k d6ltek meg, hanem a forradalmak lever6se nyom6n t6bb-
nyire konzervatfv-ellenforradalmi rendszerek jdttek l6tre Kelet-K6z6p-Eur6-
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p6ban. Kelet-Eur6pdban is tiikrbzddiitt az, ami a vil6grendszer egdsz6ben:
el6retdrt a gazdasflgi autarkia, a v6d6vdmos elzdrk6z6s, vil6gm6retekben
megrendiilt a politikai 6s gazdasdgi liberalizmusba vetett hit. A nemzetkdzi
politik6ban teret h6ditott a nacionalista elz6rk6z6s 6s az er6 kultusza, amely
kiil6n6sen az I929-es New York-i t6zsdekrach ut6n vdlt szembetfin6v6, ami-
kor a r6gi ,,liber6lis vildgrend" utols6 elemei is felsz6mol6dtak.

A 20-as, 30-as 6vekben a nemzeti-etnikai momentumok meger6s6d6se
mellett a ,,politikacsindl6s" minden tertilet6n megndvekedett az 6llam szere-
pe. Feler6sbdtek a diktatorikus tdrekv6sek az eur6pai f6lperif6ri6n 6s ki.ildntisen
a vesztes Ndmetoszdgban. A kiv6rzett 6s meggyengiilt Eur6pa nemzetkozi be-
foly6sa relative csdkkent, az Egyestilt Allamok6 6s Jap6n6 viszont ndvekedett.
Egyel6re azonban a vil6gpolitika Eur6pa-centrizmusa megmaradt. Eur6pa r6gi
megosztottsdga, andmet-angol-francia ivaliz6l6s, valamint az rij kelet-europai
nemzetdllamok ellent6tei bizonytalanabbf tett€k a nemzetkozi politik6t, mint
amilyen az a hdboru el6tt volt. Kelet-Eur6pa hovatov6bb N6metorsz6g 6s a
majd felemelked6 Szovjetuni6 ktiztitti itkoz6z6nivdv6lt. An6met revdnstdrek-
v6sekhez kapcsol6dva az eur6pai er6egyensfly hamarosan megbomlott, ami
egyi.itt jdt az olasz fasizmus felemelked6se mellett a ndcizmus meger6sbd6s6-
vel is. A n6ci N6metorsz6g (keleti terjeszked6s), a fasiszta Olaszorszdg (Eti6pia
elfoglal6sa), valamint Japi{n (mandzsririai h6dit6s) el6retdr6se a 30-as 6vekre
a status quo megroppands6t jelezte. A 30-as 6vekben az erlszak a nemzet-
k6zi politik6ban rij tdrt6nelmi dimenzi6ba emelkedett.

A h6borri ut6n bekdvetkezett baloldali radikaliz6l6d6sra is vdlaszk6nt
mindenekel6tt Kelet-Eur6p6ban 6s N6metorszdgban szdls6jobboldali radika-
liz6l6dds zdrta le e rendszereket balra, 6s tette nyitott6 jobbra. E fordulat
hamarosan lreztette hatdsdt a nemzetktizi politik6ban. ,,Minden megenged-
het6, ami saj6t n6pem 6rdekdben 6ll" - hangzott a nacionalista politika cre-
d6ja, ami kiilondsen vesz6lyes volt egy olyan vil6gban, amikor az er1szak
arzenillja soha nem ldtott m6rt6kben b6viilt. M6r az I. vildghdborri is sar-
kallta a (hadi)technikai halad6st D6l-Afrik6t6l a ndmet-francia hat6rig, ahol
1915-ben kipr6b6lu{k a m6rgez6 gdzokat is. E ,,fejl6d6st" mind a k6t vil6gh6-
borfban, majd azt kdvet6en is az emberi l6nyek iparszerfi elpusztit6s6nak
szolgdlatilb a 6ll f tott6k.

Az 6llam - megnovekedett szerepe ellen6re - a 20-as 6vekben mdg nem
tudott mit tenni a gazdasdgi v6ls6gokkal szemben. Csak az t929-33-as, min-
dent 6tfog6 vil6gv6ls6g hat6s6ra szervi.il majd az 6llam mint gazdas6gi in-
tdzm1ny a monop6liumok vezlrelte rijratermel6si folyamatba. AzI. vil6gh6-
borft megel6z6 korszakb6l drdkdlt t6kefelhalmoz6si szerkezet 6tform6l6d6-
sa mindenekel6tt abban fejezdddtt ki, hogy a ,,tflakkumul6l6dott" t6ke fj
befektetdsi lehet6s6geket keresett, komoly hitelek form6jdban dramlott a fej-
letlen perif6i6ra vagy a f6lperif6ria orszdgaiba, amelyek egyik vagy m6sik
nagyhatalom 6rdekszf6r6j 6ba tafioztak, vagy 6ppens6ggel gyarmati fiigg6-
s6gben teng6dtek. Az fj tdmegtermel6s, a munkaszervezet fj formdi, a mo-
torizdci6, a fut6szalaE, a ,,fordizmus" kiterjed6se nemzetktizi m6retekben
ment v6gbe, ami kieg6sziilt - mindenekel6tt a centrumorsz6gokban - egy-
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fajta 6llami szoci6lpolitik6val is, aminek konzervatfv vagy szoci6ldemokrata
villfajai szerte Eur6p6ban felbukkantak. Elegend6, ha a 20-as 6vek v6r6s
B6cs6re vagy k6s6bb a francia ndpfront egyes reformjaira utalunk.

A gazdasdgi v6ls6gb6l a ,,kiutat" egy m6g nagyobb v6ls6g, a II. vil6gh6-
borri jelentette. I94548-ra, a n6ci N6metorsz6g legy6z6se utr{n egy fj vil6g-
rend keretei rajzolodtak ki. A nacionalista ki.ilpolitikai strat6gidkat - gazdas6-
gi-p6nziigyi 6s nagyhatalmi verseng6s ok6b6l - felvdltotta a ,,t6mbpolitika",
amely koncentrdlt fonni{ban fejezdddtt ki a k6t N6metorsz6g kdriili nagyhatalmi
kiizdelmekben. A globaliz6l&6s rij form6i egy vil6gm6reffi gazdasdgi 6s poli-
tikai vet6lked6st involvdltak, melynek kdz6ppond6ban az Amerikai Egyesiilt
Allamok 6s a Szovjetuni6 egyiittmfikOd6sel itt.tue konfront6ci6ja 6li[.

A szovjet-amerikai konszenzusra 6ptil6 bipoldris vil6gban az alapvet6
vildgpolitikai k6rd6sek eldtint6se a k6t szuperhatalom erdegyensrily6nak
fiiggv6nye volt. A ,,bipol6ris vil6grend", a k6t ttimb vil6gpolitikai 6s diplo-
mdciai kiizdelm6nek t6tj6t jelent6s m6rt6kben a vil6g perif6ri6i6rt folytatott
hatalmi harc alkotta, melyben - az atorrfegyver jelenl6te miatt is - a helyi
hr{borrikat a szuperhatalmak,,helyetteseikkel" vivtdk meg. E ktizdelem sordn
- a gyarmati stdtus fokozatos megszfin6s6vel - a volt gyarmatok a vil6g-
rendszer munkamegosztdsi szerkezetlbe beilleszkedve vagy az ,,utol6r6 fej-
l6d6s" szovjet, vagy a,,felzdrk6zds" nyugati ritjdt k6vethett6k. Kezdetben az
el6bbi l6tszott sikeresebbnek, 6m ut6bb, a 80-as dvekben a,,szocialista orien-
t6ci6" is megbukott.

A vil6g katonai tomb6k kozdtti feloszt6s6t ttikrdzte a hadit6maszpontok
6s katonai szervezetek ki6pft6se, a NATO, majd a Vars6i Szerz6d6s, vala-
mint m6s nemzetkdzi gazdasigi, politikai 6s katonai szervezetek l6trejdtte.
E struktfr6k meghatdroztdk a centrum 6s a perif6ri6k saj6tos viszonydt egy
rij hierarchisztikus vil6grend keretei ktjz6tt. Az ij egyetemes vil6grend po-
litikai szervezete, az Egyesiilt Nemzetek szervezete 1945-ben j6tt l6tre, mfg
a vil6g p6nztigyi ,,egys6g6t" a_Nemzetkdzi Valutaalap 6s a Vil6gbank bizto-
sftotta az Amerikai Egyesiilt Allamok ,,f6hatalma" alatt.

A vildgkapitalizmus tdrt6net6ben az 1945-1973 ktizdui :6n. keynesidnus
(J. M. Keynes nev6r6l) szakaszt a j6l6ti 6llam ki6ptil6se jellemezte a cent-
rumorsz6gokban 6s az fillamszocialista keleten; e peri6dus egy viszonylag
b6k6s (,,csak" helyi hdborrik) 6s gazdasdgilag p6ld6tlanul emelked6 korizak
volt. Am a centrumkapitalizmus, a fejlett orsz6gok e ,,sikert6rt6nete" egy
hanyatldst k1szitett el6. A 70-es 6vek ktizepdt6l ism6t ndvekedni kezdtek- a
r6gi6k kdzdtti ki.il6nbs6gek. Mikdzben lejdtsz6dort egy rij ipari forradalom,
amelynek centrumi{ban el6bb az automatizdci6, a szdmitdstechnika, a sz6-
mft6g6pipar 6llt, kds6bb ,,h(tz66gazatk6nt" az informatika jelent meg. A 16-
gi6k k6zotti gazdasdgi differenci6l6d6s folyamat6ban a t6ke megnOvelte a
termelds szerkezetdnek 6s technol6giiljdnakflexibilitds6t: egyre t6bb profitot
hozott a centrumorsz6gokon kfvtili vil6gpiaci exportorient6lt termel6s, amely
kidlezte a hatalmi (gazdasigi-katonai) verseng6st a piacok6rt nemcsak a
ttimbdk kdzdtt, hanem mindenekel6tt a centrumorszdgok koz6tt: a n6met-
amerikai, a francia-amerikai, francia-n6met, a jap6n-amerikai ellent6tekre
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utalhatunk. Ugyanakkor a vil6g er6fon6sai ftildtti ellen6rz6sdrt foly6 harc a
80-as dvekben sz6mos t6rs6gben ki6lezte a nyugati vil6g 6s a muzulm6n vil6g,
Eszak 6s D6l szocidlis, gazdisdgi6s politikai iermdszetfi tonfrontdci6jdt. Azsii-
ban pedig meger6s6ddtt a Kinai N6pktiztr{rsas6g nemzetk6zi pozici6ja, ami
elvdlaszthatatlan a vildggazdas6gi rendszerbe val6 beilleszked6sdt6l.

Al6becsiilhetetlen nemzetktjzi politikai jelent6s6ge volt annak a t6nynek,
hogy a Nyugat j6l6ti 6llamainak szoci6lpolitikai vfvmdnyai, a hagyom6nyos
ipari struktira, a l6tbiztons6g a 70-es 6vekben megingott, majd a k6s6bbi-
ekben fokozatosan 6s r6szlegesen fel is sz6mol6dott, ,piacosodott". A t6ke-
felhalmoz6s szerkezetlben egy eg6szen (j korszak kdrvonalaz6dott, l6tv6-
nyos form6ban indult meg a vil6g gazdasdgi er6forrdsainak 6s hatalmi po-
zici6inak fjrafelosztdsa, amelyt6l elvdlaszthatatlan a szovjet tipusri 6llam-
szocializmus bukdsa a 80-as, 90-es 6vek fordul6j6n.

E folyamatok mdgdtt az a fejlemlny 6llt, hogy a vil6g orszdgainak tdbb-
sdge az 1970-es 6vekben elad6sodott. A fejlett orszdgokban felhalmoz6dott
t6kefelesleg k6lcsdnt6ke form6jdban - a nagy profitok rem6ny6ben - a pe-
rif6ri6k 6s a f6lperif6ri6k orszdgaiba nyomult. Az ad6sok sz6m6ra egyre
kedvez6tlenebb6 vdltak a visszafizet6s felt6telei,bir a vil6gpolitik6ban a k6t
ttimb ekkoriban jutott el a diplom6ciai enyhiil6s 6llapot6ba. E nyugalmi id6-
szakra volt sztiks6g a nagyar6nyd t6kekihelyez6sek megkezd6s6hez. Anagyha-
talmak 6s az egyre befoly6sosabb nemzetkijzi ftnzintlzetek, valamint a multi-
naciondlis ti{rsas6gok 6rdekeltt6 v6ltak az olcs6 6s relatfve j6l kdpzett kelet-eu-
r6pai munkaer6, nyersanyagok 6s m6s vagyonok fdldtti ellen6rz6s r6szleges
megszerzds6ben. A gazdasflgi, katonai 6s politikai sikon foly6 vil6gm6retfi ve-
t6lked6st a Nyugat az Egyesiilt Allamok vezet6s6vel megnyerte, 6m ebb6l a
vil6g n6pei vajmi keveset profitr{ltak, s6t 6ppen ellenkez6leg, a szegdny 6s
gazdag r€gi6k (6s tr{rsadalmi r6tegek) ktjzOtti kiilOnbs6gek tov6bb n6ttek, ami
a vil6gpolitikai 6s tdrsadalmi konfliktusforrdsok, etnikai jellegfi ellent6tek ism6-
telt ki6lez6d6sdhez vezetett a vil6grendszer szinte minden r6gi6j6ban: Kelet-
Eur6p6ban, Latin-Amerik6ban, Afrika kdz6ps6 6s d6li rdsz1n, a Kdzel- 6s Ko-
z6p-Keleten, a volt Szovjetuni6ban 6s az Egyeslilt Allamokban is.

A hatalmi politika vildgpolitik6vd v6lt. A nemzetkozi politikai int6zm6nyek
szerepe a vil6g- 6s a helyi politika int6z6s6ben kordbban nem ismert m6don
megnovekedett. A nemzet hovatovdbb kultur6lis jelens6gg6 alakul, mikdzben a
hagyonrr{nyos nemzetgazdasdg globaliz6lodik, s a helyi trirsadalmak szimilra
fontos k6rd6sek elddnt6se a nemzeti parlamentekt6l egyre messzebb, a nem-
zetkdzi p6nzi.igyi 6s politikai szervezetekhez kertil. E folyamat mdgiitt fel-
ismerhet6k a nagyhatalmak 6s az 6ddsira n6tt multinaciondlis ti6rsas6gok
glob6lis 6rdekei, amelyek Osszeiitkdz6se az amerikai hegem6nia erny6je
alatt dlttitt n6hol (pl. Jugoszl6vi6ban) h6borris form6t. A vil6g gazdasdgi 6s
teri.ileti rijrafeloszt6sa, amely a 80-as, 90-es 6vekben 6lez6dott ki. Ebben az
drtelemben a 20. szflzad 6gy vdgz6dott, ahogyan kezd6ddtt. Term6szetesen
Oroszorszdg, illetve a Szovjetuni6 tdrt6nete szempontj6b6l egdszen elt6r6
kdvetkezm6nyekkel zdrult le annak a fejl6d6si folyamatnak egy ciklusa,
amelyet divatos kifejez6ssel 6lve napjainkban ,,globalizdci6nak" neveznek.
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A FORRADALMAK KORA

A cdri dnk6nvuralom buk6sa
oRoszoRSZAo rr*, r6reprlc

A 19. szdzad 60-as 6veit6l kibontakoz6 - id6vel eg6sz Kelet-Eur6p6t 6tfog6
- modernizdci6s hullfim a szflzadfordul6ra eldrte Oroszorszdg teriilet6nek
ddnt6 r€sz€t. Polgdrjogot nyertek lassan-lassan az olyan fogalmak, mint t6-
ke, burzsod 6s prolet6r, profit, piac (rinok 6s nem az flzsIai bdzdr). Orosz-
orszdgjdv6j6re vonatkoz6an a szervez6d6 politikai er6k - mind a liberdli-
sok, mind a szoci6ldemokratdk - alapjdban a nyugat-eur6pai tapasztalatok
f6ny6ben (6s j6r6szt a nyugat-eur6pai emigr6ci6ban) dolgoztdk ki a maguk
elmdleti elgondol6sait, politikai strat6gi6it. Marxtdl Vera Zaszulicsig, Baku-
nyintdl Nyecsajeven 6s Tkacsovon 6t Plehanovig sz6les volt az a forradalmi
6rdks6g, amelyre a 20. szLzad forradalmdrai tdmaszkodhattak. Anarchist6k
6s ,,n6piesek" (narodnyikok), a forradalmi terror hivei 6s a szoci6ldemokra-
tdk mind azokat az utakat kerestdk, amelyek az dnk6nyuralom lerombol6sd-
hoz vezetnek. A szoci6ldemokrat6k m6r 1898-ban on6ll6 politikai pdrtot
(Oroszorszdgi Szocidldemokrata Munkdspdrt) hoztak l6tre illegdlis felt6telek
kdzdtt, a liber6lisok kiil6nbdz6 csoportosul6sai (p6ld6ul a Beszeda-kiir) az
emigr6ci6ban szervez6dtek meg viszonylag tin6ll6 politikai er6v6, s az Osz-
vobozsgyenyije-kdr 1902-ben lltrehozta ugyancsak a Felszabadftds cfmet vi-
sel6 lapot Stuttgartban.Ez a kdr 1904-ben form6l6dott meg 6n6ll6 szdvet-
s6gk6nt, 6s a zemsztv6kba tdmdriilt liberdlisokkal hozzilk majd l6tre az
1905-6s forradalom idejdn az Alkotmdnyos Demokratdk Pdrtjdt.

Mind a marxistdk, mind a liberdlisok ,,nyugatosnak" sz6mftottak, ameny-
nyiben a polg6ri viszonyok kiterjed6s6t, a polg6ri demokrdcia fel6 tett l6p6-
seket progresszi6nak tekintett6k, de m6r akkoriban 6k is elt6r6en it6lt6k meg
az oroszorszflg\ kapitalizmus 6s az oroszorszilgi barzsodzia specifikus sze-
repdt, jelleg6t 6s t0rt6nelmi lehet6s6geit. A liber6lisok a marxist6khoz k6pest
a Nyugatot, a kapitalizmust pozitfvabb szinben tiintett6k fel, s elvetettlk a
marxizmus antikapitalista elm6let6t. Ugyanakkor egyet6rtettek a fratal Le-
ninnel6s a szocidldemokrat6kkal 6ltal6ban a narodnyikok bir6latdban, akik
egy romantikus antikapitalizmus jegy6ben 6s egy ,,parasztforradalom" ig6-
zetdben hadakoztak az tinkdnyuralom ellen. M6g Marxra is hivatkozhattak,
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aki olyan fejl6drSsi lehet6s6get is felvetett, hogy ha az obscsin6k nem bom-
lanak fel a t6k6s piaci nyom6s hatds6ra, egy fj kommunista k6z6ss6gis6g
alapstruktrir6it is k6pezhetik, persze - tette hozz6 Marx - egy eur6pai for-
radalom eset6n.

A L9. szdzad els6 fel6ben keletkezett nyugatos 6s szlavofil szellemi-po-
litikai 6ramlatok 6ppen az Onk6nyuralmi kapitalizmusb6l fakad6 tdrsadalmi
helyzetet tiikrdzt6k a 20. szdzad elejdn. A zapadnyikok szdmrira Oroszorsz6g
kapitalizill6ddsa mint ,,modell" srilyos csal6d6s forrdsa volt ugyan, de nem
a kapitalizmussal szembeni alternativ a fu 6ny 6ba tdj1koz6dtak, hanem az,,eu-
r6paiz6l6ddsra" hivatkozva tov6bb kiv6ntak menni a ,,westernizdci6" (ttjdn
an6lki.il, hogy a c6ri Onkdnyuralom megddnt6sdre vonatkoz6an b6rmilyen
komoly politikai koncepci6val rendelkeztek volna. A szlavofilok a kapitalis-
ta modernizdci6 19. szdzadi sikertelens6g6b6l wra kdvetkeztettek, hogy
vissza kell t6rni az ,,eredeti orosz ftra", amelyr6l aLutin a szlavofilizmus
bels6 ir6nyzatai szdmtalan elk6pzel6st alakftottak ki. Mfg a nyugatosok k6p-
visel6i kdziil j6 n6h6nyan a harmadik nagy szellemi-politikai er6, a szdzad-
fordul6n l6trejdv6 marxista szoci6ldemokrdcia fel6 tdjdkoz6dtak, a szlavofi-
lok forradalmi csoportjai f6kdppen a paraszts6g mozgalmai ir6nt voltak nyi-
tottak, sokan a szocidlforradalm6rok (eszerek) pilrtjdhoz csatlakoztak, vagy
pontosabban azt mondhatni, hogy a szocidlforradalm6rok tal6ltak szellemi-
politikai t6pl6l6kot a szlavofil hagyat6kban. A Nyugat kevdssd ismerte 6s
6rtette az oroszorszdgi ellenzdk vit6it, ann6l inkdbb drtette Oroszorszdg gaz-
dasdgi jelent6s6gdt. A vezet6 nyugati orsz6gok hatalmi elitjeinek 6s nagy
gazdasdgi tdrsasdgainak, monop6liumainak Oroszorszdgra ki.ildnb6z6 korok-
ban ugyan kiilijnb6zd okokb6l volt sziiksdge, de a L9. szdzad m6sodik fel6t6l
k6t alapvet6 t€nyez1 6lland6nak tekinthet6. Oroszorsz6g mindenekel6tt mint
konzervatfv, feud6lis eredetfi birodalom felhaszndlhat6 volt a forradalmak
lever6s6re szinte b6rhol a modern vil6gban, gondoljunk pl. 1848-ra. M6sfe-
16l egyre novekv6 m6rt6kben v6lt a nyugati t6kekihelyez6sek objektum6v6.
Az olcs6 6s szervezetlen, a tradiciondlis mezlgazdasdgi munk6ba beleragadt
orosz munkaeri, a felfoghatatlan term6szeti gazdagslg egyre inkdbb megra-
gadta a t6k6s nagyhatalmak vezetl elitjeinek fantiziiljdt, hiszen Oroszorszdg
az egy etemes t6kefelhalmozdsi folyamatban megh6dftand6 ter[letnek sz6-
mftott. Bfu a c6rizmus, maga II. Mikl6s ismerte a p6nzt6kejelent6s6g6t, s
tudta, hogy birodalma fennmarad6sa elkdpzelhetetlen a nemzetktiziesi.il6
p6nzt6ke tdmogatdsa ndlkiil, a polg6ri jellegfi reformokt6l irt6zott, abban
joggal az dnkdnyuralom felsz6mol6s6nak felt6tel6t l6tta. Ugyanakkor II.
Mikl6s kiilpolitikai 6s 6ltal6ban nagyhatalmi tdrekv6sei - 1894-es megkoro-
ndzds6t6l kezdve - elkeriilhetetlenn6 tett6k, hogy a birodalmat felvlrtezze
azokkal az eszkdzdkkel, technik6kkal 6s viszonyokkal, amelyek lehet6v6
teszik, hogy Oroszorszdg, pontosabban, annak uralkod6 osztdlyai a nagy
nyugati konkurensekkel szemben meg6rizz6k vagy meger6sfts6k a biroda-
lom nemzetkdzi hatalmi pozici6it.

Ugyanakko r a vililggazdasdg munkamegoszt6s i szerkezetdbe val6,,beil-
leszkedds" az orszdg bels6 felt6teleinek 6s a vil6grendszer kdnyszereinek
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megfelel6en tdrt6nt. S Oroszorszdg maga is saj6tos funkci6kat ttiltdtt be a
vil6grendszeren beltl. Eppen e funkci6k hatdroztdk meg betagoz6ddsdnak
m6dj6t 6s lehet6s6geit. Az dnk6nyuralom komoly impulzusokat kapott kf-
viilr6l a tekintetben, hogy min6l gyorsabban 6s alaposabban szorftsa ki a
,,tdbblet6rt6ket" a ,,k6z6pkorias" feltdtelek kdz6tt dolgoz6 parasztsdgb6l 6s
az ipari forradalom korszakdt id6z6 koriilm6nyek k6z0tt 616 munk6ss6gb6l.
Mindez ekkor m6r val6ban egyetemes 6rdek, azaz a,,t6keintenziv" centrum-
orszdgok 6rdeke is volt, amennyiben az olcs6 orosz munkaer6 lehet6v6 tette
a f6lperif6ri6r6l a centrumba ir6nyul6 t6kefelhalmoz6s kiterjeszt6s6t. E fo-
lyamat r6szek6nt Oroszorsz6g nemcsak sajdt fejl6dds6nek,,extremit6sait"
reproduk6lta, hanem minduntalan integr6lta - koronk6nt ki.il6nbdz6 m6don
6s intenzitdssal - a vildgt6rt6nelem ,,extremit6sait" is.

Oroszorszdgban az 1861-es jobb6gyfelszabaditds utdn a reformok hat6sdra
a hagyom6nyos feud6lis rendszer viszonylag gyors kapitalizill6ddsa indult
el, amely egyidejfileg a legkiildnblz6bb gazdasdgi 6s t6rsadalmi-politikai
ellent6teket €lezte ki 6s kapcsolta 6ssze. Az oroszorsz6gi kapitalizmus tor-
t6nete bizonyos 6rtelemben elf6r f6l {vszizad keretei kdztitt. A kapitaliz6l6-
d6si folyamat legeredetibb, legsaj6tabb probl6m6jdt az a t€ny alkotta, hogy
a kapitalizmust maga a c6rri dnk6nyuralmi 6llam honositotta meg, amely
pedig oly sok6ig 6s oly vehemensen ellenezte a polgr{ri viszonyok kiterje-
d6s6t. Term6szetesen a feud6lis eredetfi onk6nyuralom mindenekel6tt a maga
abszolutista rendszer6nek bels6 6s kiils6 gazdasdgi 6s hatalmi tril6l6s6ben
volt 6rdekelt, s ennek ktls6 6s bels6 feltdteleit igyekezett megteremteni.

Az dnk6nyuralom saj6tos dilemm6jdn nem tudott trill6pni: saj6t szoci6lis
tdmaszdnak, azaz nemesi 6s btrokratikus r6tegeinek felsz6mol6s6t m6g a
kapitalizmus, a ,polg6rosod6s" 6rdek6ben sem hajthatta v6gre. M6sfel6l vi-
szont segftsdgiil hfvta a kiilfdldi t6k6t, amely a szdzadfordul6n az iparosit6s
hajt6ereje volt. Oroszorszdg 6s N6metorsz6g a nemzetktjzi munkamegosztds
rendszer6ben ,,term6szetes" partnernek l6tszott. A nagyhatalmi 6s dinaszti-
kus drdekek azonban a konkurencidt er6sebb irfinyzattd tettdk, mint az
egyiittmfikdd6st. A nagyhatalmi 6rdekek, amelyek - els6sorban a balk6ni
6rdekszf6ra megtart6sa 6s meger6sitdse ktivetkeztdben - mindenekel6tt N6-
metorszdggal 6,s az Osztr6k-Magyar Monarchi6val 6llitott6k szembe Orosz-
orsz6got, tiikrdz6dtek a gazdasdgi orient6ci6ban is. N6metorszdgot igen er6-
sen aggasztotta M orosz-francia egyiittmfikiid6s, s6t m6g az orosz-angol
konfliktusok elm6lyft6s6re sem igen kfn6lkozott lehet6s6ge. M6r II. Miklds
hatalomra jutds6t megel6z6en l6tszott egy fordulat a n6met t6kebe6raml6s
visszaszorul6sdban 6s a francia t6kebedraml6s meger6s6d6s6ben. A francia
hitelek val6ban l6tfontoss6griak voltak II. Mikl6s szdmdra, aki 1904-ben
Jap6nnal keveredett hdborfba a tdvol-keleti befoly6si tlvezetek (Mandzsfria,
Korea) kialakit6sa sor6n. A h6borri Oroszorsz6g szdmfira sflyos kudarccal
vdgz6d6tt: k6nytelen volt belenyugodni Korea japin ellen6rz6s6be, valamint
Port Arthur 6s r6szben Szahalin sziget6nek elvesztdsdbe.
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II. Mikl6s c6r

A szdzadfordul6 monopolista kapitalizmusa, amit a marxistdk Hilfurdingtdl
Rosa Luxemburgon dt Leninig az imperializmus kordnak neveztek, Orosz-
orsz6gban kdzvetlentil a hagyomdnyos t6rsadalmi szerkezetre 6piilt 16. Az
orosz 6llam sz6mos olyan funkci6t l6tott el, amilyet Nyugaton a mag6nt6ke.
Oroszorsz6g a vil6g gazdasdgi 6s teriileti rijrafeloszti{s6nak egyik objektumr{v6
v6lt, j6llehet az orosz hatalmi elit jelent6s r6sze 6gy v6lte, hogy birodalmuk e
folyamatnak nem tiirgya, hanem szubjektuma. Azt szerettlk volna, ha Orosz-
orszdg mint a megreformdlt c6rizmus reinkamdci6ja l6p be a modern vil6gba.
A k6rd6s ,,csak" az volt, mit 6rtsenek reformon, 6s hogyan val6sftsi{k meg.

Az dnk6nyuralom a val6sdgban versenyt futott az id6vel, b6r es6lye a
tfl6l6sre egyre csdkkent, mert a birodalom vildgpiaci integrdl6d6sa kiils6 6s
bels6 okok kdvetkezt6ben is az orszdg szdmdra enyh6n sz6lva kedvez6tlen
felt6telek kdzdtt ment v6gbe. Olyan dinamik6jri tdrsadalmi mozg6sok kelet-
keztek, amelyek a c6ri udvar el6tt is felvetett6k a birodalom felboml6sdnak
r6m6t. A vil6grendszerbe val6 szelektiv integrdcid, amely a t6kemozgds r6sz-
leges, az 6llam 6ltal domin6lt ,,szabadsdgdra" 6piilt, kev6s inspirdci6t adott
a bels6 t6kefelhalmozds szdmdra, megmaradt egy hatalmas biirokratikus
rend6r6llam, amelynek a termel6si 6s politikai rend fenntart6sdval j6r6 funk-
ci6kat kellett volna ell6tnia, m6ghozzd ,,polgdri demokratikusan"... Am a
kapitalizmust - mint fentebb al6hriztuk - a rlgi v6g6sri btirokr6cia 6s a
nemesi uralkod5osztflly kivdnta menedzselni, 6s nemigen akart osztozni a
politikailag gyenge 6s 6ndll6tlan orosz burzsodai|val
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A birodalom vilflggazdasdgi integrdci6jdval pdrhuzamosan a t6ke-b6r-
munka viszony a mez6gazdas6gban is kiterjedt valamelyest, azonban az ij
ipari centrumokban - f6leg a vasritdpitds 6s a f6mipar, valamint a nyers-
anyag-kitermel6s rdv6n, ahol teh6t a kiilftIdi t6ke erdteljesen megjelent - a
t6k1s gazddlkod6s kiz6r6lagos pozici6ba keriilt. A20. szdzad elej6n mdr az
ipari termel6s t6bb mint egyharrnada a nehlziparb6l szdrmazott,jelent6sen
el6rehaladt a vasft6pft6s, fj ipari kdzpontok jottek l€tre. Az Ur6l, Moszkva
6s P6tervdr mellett D6l-Oroszorszflgtenger menti viddkei, az €szaki kikdt6k
6rdekl6d6st keltettek a ktilfdldi iizletemberek kdr6ben is. M6gis - paradox
m6don - Oroszorsz6g a Nyugatt6l ink6bb leszakad6ban volt, semmint fel-
zdrk6z6ban Az 1860 6s 1913 kdz6tti f6l 6vsz6zadban az ipari termel6s igen
magas, 6vi 5tszdzaldkos ndveked6st 6rt el. Ennek ellen6re 1913-ban Orosz-
orsz6g egy f6re jut6 ipari teljesftmdnye N6metorszdglnak legfeljebb a ne-
gyed6t 6rte el, mfg N6metorszdgban az egy f6re jut6 jdvedelem csaknem
tjtszdrdse volt az oroszorsz6ginak. A nemzetkdzi hitel6let a korabeli gazda-
srdgi liberalizmusnak megfelel6en igazdn,,nagyvonahinak" bizonyult Orosz-
orszflggal szemben.

Az orosz 6llamad6ss6gok, amelyek m6r hatalmas m6retfiek voltak a sz6-
zad elejln is, 1900 6s 1913 kdz6tt mintegy 20 szdzalfh,kal ndvekedtek. Nem
dnmagdban abb6l fakadt az egyenl6tlens6g, hogy Oroszorszfig Nyugat-Eu-
r6pa nyersanyag-, gabona- 6s r6szben 6lelmiszer-sziiks6gleteit el6gftette ki,
mig Oroszorszdg a nyugati ipari term6kek felvev6piacak6nt funkciondlt, ha-
nem hogy ennek a viszonynak a pdnziigyi, kereskedelmi 6s politikai felt6-
teleit l6nyeg6ben Nyugaton alakitott6k ki. M6sfel6l, de mindebb6l k6vetke-
z6en, egy plnzngyi ftigg6sen is alapul5 egyenl6tlen csere zajlott. E bonyo-
lult probl6makdr a felszinen, p6ld6nak ok66rt, abban a t6nyben jelent meg,
hogy hi6ba exportdlt Oroszorszdg 50%o-kal tdbb gabondt a szdzadfordul6n,
mint az 1880-as 6vekben, a gabonadrak csdkken6se kdvetkeztdben m6gsem
haladta meg a 80-as 6vek 6llapotdt. A mez6gazdasdg ,,kizs6kmdnyol6s6n"
nyugv6 el6nydket felhaszndlt6k az ipan fejlesztds sor6n, 6m ennek a mez6-
gazdasdg ter6n nem voltak pozitiv visszahatdsai. A nagy profitokat mind a
kiilfdldi, mind a belfdldi t6ke a kereskedelem 6s az ipar (benne a vasrit6pf-
t6s) teriilet6n ,,kasszirozta". Oroszorszdg tudatos vdmpolitikdja, amely jelen-
t6s tdbbletbev6telhez juttatta a k0lts6gvet6st, egyidejfileg kapcsol6dott az
orosz p6nziigypolitika elk6pzel6seihez, amelyek kdz6ppontjdban a kiilftrldi
t6ke becsalogat6sa 6llt. Ugy akartdk az orszdg fizet6k6pess6g6t fenntartani,
hogy a fizet6si m6rleg hiSnydt a kereskedelmi m6rleg ttrbblet6b6l fedezzdk.

VASOTEPiTES ES KUSZTARIpeR
A hriz6ipar6g a vasft6pft6s volt, amely a kiilfdldi t6ke 6s a hazai nagyt6ke
szdmdra kincsesb6nydnak bizonyult, hiszen az 6llam volt a biztos ktizponti
vdllalkoz6-megrendel6. Vagyis az 6llam a kiilfdldi k6lcsdnilket 6s a kiilf6l-
diin elhelyezett 6llamk6lcsdntik hozaddkdnak zdm6t fordftotta a vasrit6pit6s-
re, s ezzel Oroszorszdgot hozzdkapcsolta a vil6gpiachoz, mindenekel6tt a
nyugat-eur6pai piacokhoz. Ebben a folyamatban az flllamnak kulcsszerepe
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volt. Bdr Oroszorsz6gban az 6llam mindig fontos szerepet j6tszott a gazda-
s6gban, az iparosftdsban, de nem a fejlett hitel6let struktrir6in kereszttil, ha-
nem mindenekel6tt az ismert hagyom6ny alapj6n: az illlami megrendel6s 6s
kinevez6s rid6n, 4mely egyfittal monop6liumot is jelentett a ,,vdllalkoz6"
sz6m6ra, s persze fiigg6st is magdt6l az 6llamt6l

E ,,modern" nagyipar m6gdtt l€tezett a kusztdripar 6s a klzmfripar rdgi,
de kiterjedt h6l6zata a maga ,,kdz6pkorias", viddki-paraszti jellegfvel. Tu-
gan-Baranovszkij, a korszak jeles kozgazddsza a kuszt6ripart 6gy hat[,rozta
meg, mint paraszti nem fdldmfives kisdrutermel6st, amely egyidejfileg piaci
sziiks6gleteket is kiel6gitett, 6s a nagybani termel6s hdtteftt,,,otthoni bedol-
9oz6 rendszer€t" szolgdltatta. N6ha kusztdroknak hivt6k a n6h6ny munk6st
alkalmaz6 kisiparost, kisv6llalkoz6t is, valamint azt a gydlJ, munk6st, aki
otthonra is v6llalt munk6t. Igen elt6r6 adatok l6teznek a kuszt6rokra vonat-
koz6an, hiszen kiiltinbdz6kdppen lehetett a jelens6get drtelmezni. A szdzad-
el6n a falusi kuszt6riparokban foglalkoztatott emberek szdma hozzdvet6leg
4 milli6ra tehet6. A kusztdrkod6sba a 19. szdzad v6g6n 6rdemes volt jelen-
t6sebb t6k6t befektetni, mert igen nagy profitot lehetett realizillnl

Oroszorszdg a gazdasilgi modernizdci6 6s a vililggazdas6gi kapcsolatok
kiterjed6se ellen6re m6g 1900 6s 1913 ktizdtt sem tudta ndvelni r6szesed6s6t
a vil6g ipari termel6s6ben. S6t, f6k6nt a n6met 6s amerikai n6veked6s mel-
lett, Oroszorszdgr6szesed6se n6mileg m6g csdkkent is. 1900 6s 1913 kdzdtt
az Oroszorszdgban beruh6zott kiilfdldi t6ke 85vo-kal nbvekedett, mig ahazai
t6kebefektet6sek csup6n kb. 607o-kal. 1908-ban az orosz ipar I,2 milli6
l6er6t alkalmazott, a n6met '7,9, az amerikai 18,7 milli6t. Az egy f6re jut6
mechanikai l6er6 tekintet6ben m6g sz6ls6s6gesebben l6that6 Oroszorszdg
al6rendelt,,,f6lperiferi6s" helyzete a v ililggazdasdgban.

A korabeli szoci6ldemokrata elemz6s egyik irdnyzata (Lenin) Oroszor-
szdgot a maga tdrsadalmi struktrirdj6val6s vil6ggazdasdgi elhelyezked6s6vel
a t6k6s vildgrendszer ,,leggyeng6bb l6ncszemdnek" tekintette. A k6z6pkorias
mezdgazdas6g 6ltal k6zrefogott fejlett ipari ,,szigetek" az el6bbiekben jelzett
viszonylag gyors fejl6d6se kdvetkezettbe, amit Trockij k6s6bb ,,a kombin6lt
fejl6d6s tdrv6nyekdnt" irt le. Kiiltindsen a f6mipar, a szfin- 6s olajbdny6szat,
a vasft6pft6s 6s a koh6szat fejl6dOtt. Az ipari t6ke koncenvdci6ja 6s cent-
raliz6ci6ja eg6szen sz6ls6s6ges m6reteket dltdtt m6r a keletkez6s id6szak6t6l
kezdve. A nagyvdllalatok (500 munkdst vagy aftrldtti l6tszdmot alkalmaz6k),
vagyis az dsszes v6llalat kb. 3,5To-a foglalkoztatta a munk6sok csaknem
fel6t. Hat ipari centrumban 6llftott6k el6 az ipari termel6s h6romnegyed6t,
6s az ipari foglalkoztatottak csaknem 80vo-a is ezeken a tertileteken dolgo-
zott. E hatalmas munk6st6meg ir6nt nemigen nyilvdnult meg a ,,szoci6lis
6rz6kenys6g" leghalvdnyabb jele sem. A donyecki vagy az ur6li iparvid6k
6ppen rigy, mint az olajbdnyiszat vagy a vas6rcb6nydszat, a nyugati t6ke6r-
dekelts6gek kedvelt terepe volt. Egyr6szt az olcs6 6s ,,ig6nytelen" munkaer6
volt vonz6 sz6mukra, m6sr6szt a nyugati t6kepiacokon jelent6s t6k6k hal-
moz6dtak fel, amelyek beruh6z6si lehet6s6geket kerestek. 1900-ban a kiil-
firldi t6ke tdbb mint fele a bdnydszatba 6s a kohdszatba dramlott, mintegy
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negyede a g6piparba. A vasrit6pit6s 6s kiildndsen a textilipar ,,lecseng6ben"
volt. Az oroszorsz6gi bankrendszer is ebben a peri6dusban szildrdult meg a
kiilfdldi t6ke gy6mkod6s6val, 6s v6lt az orszdg gazdasdgdnak legf6bb szer-
vez6j{v6. Mindenekel6tt a francia bankok fektett6k be nagy el6szeretettel a
francia kisemberek p€nz6t a biztosnak l6tsz6 orosz piacon. A hagyom6nyos
eur6pai munkamegoszt6snak megfelel6en N6metorsz6g volt a m6sodik leg-
nagyobb befektet6, annak ellen6re, hogy kiilpolitikai 6rdekei egyre 6leseb-
ben 6llftott6k szembe Oroszorszdggal.

Oroszorszdgban a modemizdci6, a gazdasdgi liberalizmus politik6ja az dn-
k6nyuralom konzervdl6sdt szolgillta. amely kiildndsk6ppen szembetfin6 volt
az oroszorszdgl mez1gazdasdg stagn6l6s6ban: a bels6 t6kefelhalmozds hi6-
nya 6s a,,tfln6pesedetts6g" stabiliz6lta a r6gi szerkezetet, amely a paraszts6g
f6ldn6lkiilis6g6n 6s a gazdasdgok kezdetleges technikai szfnvonal6n nyugo-
dott. A falukdzdssdg, amely f6ldtt a 19. szdzad vdg6n a mensevikek k6s6bbi
vezlre, Plehanov 6s a bolsevikok k6s6bbi vez€re, Lenin mdr meghrizta a
l6lekharangot, val6j6ban nem kdsziilt a sfrba. Ez ugyanis sem a nemess6g-

, nek, sem az dllamnak nem 6llt 6rdek6ben.
L902-t905 ktiztitt Plehve beltigyminiszter, illetve Witte plnzigyminiszter

vezet6s6vel kiiliinbdz6 korm6nybizottsdgok dolgoztak egy dtfog6 agrdrre-
form tervein, 6m a javaslatok abban egyet6rtettek, hogy az obscsina er6sza-
kos felsz6moli{sa nem j6rhat6 ft. A koncepcion6lis kiil6nbs6g a konzervatfv
beltigyminiszteri 6s a liberdlis p6nziigyminiszteri elk6pzel6sek kdziitt abban
rejlett, hogy az el6bbi az obscsina megszil6rdit6s6t kfv6nta, az ut6bbi pedig
fokozatos felboml6s6t, amelyet a p6nzviszonyok 6s a magdntulajdon kiter-
jed6s6nek termdszetes kdvetkezmdnyekdnt szeml6lt. Ez az ellent6t az autok-
r6cia 6s az flllami biirokr6cia polgdrosod6 szdrnya kdzOtt 6lez6d6tt ki. K6-
s6bb a sztolipini reformok sorsa ezt a kdrtilmdnyt mindenn6l jobban illuszt-
rdlja majd. Am az rijabb reformkfsdrlethez egy fonadalomra volt sztiks6g,
amely megmutatta azoknak, akik 6szre akartdk venni: az orosz parasztsdg
megszfnt a cdrizmus t6rsadalmi tdmasza lenni, s ezzel a cdrizmus maga is
befejezi f6ldi p6lyafut6s6t.

AZ ELS6 OROSZ FORRADALOM

Az orosz tdrtdnelmi fejl6dds sajdtszerfis6gei kikrist6lyosodott formdban je-
lentek meg az orosz forradalmak eg6sz tdrt6netdben. Az els6 orosz forrada-
lom a hires 1905. janudr 9-i, vasi{mapi tiintetdssel kezd6d6tt, arnelyet a sz6
hagyomr{nyos 6rtelmdben 6ppensdggel nem forradalmi ttimegek vittek vdghez.
Mag6t a tiintet6st - a nyomor 6s az 6hins6g ellen - a zavaros lletfr Gapon p6pa
vezette, akinek rend6rs6gi kapcsolatai a rnaga kor6ban is ismertek voltak. Az
elkeseredett, 6hez6 6s j6r6szt munka n6lkiili tiimegek mlg a ,,zubatovi rend6r-
szocializmus" szellem6ben l6ptek fel. Zubatou a moszkvai titkosrend6rs6g
ezredese, az ohrana f6ndke m6g az els6 orosz forradalom el6tt, 1902-ben a
rend6ri iigyosztdly 6ltal kfvr{nta megszervezni a kibontakoz6 munkdsmoz-
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galmat, hogy rajta tarthassa a kez{t a munk6ss6g megmozdul6sain. Am a
tdmegmozgalom hamar kikertlt a rend6ri feliigyelet al6l.

861 1905 janudrj6ban is sokan biztakm6g a c6rban 6s Istenben. Az omi-
n6zus vasdrnapi megmozdul6son templomi z6szl6kkal vonultak a T6li Palota
el6, hogy r{birjdk a cirt: segitsen sorsuk jobbra forduldsdban. A vi{lasz is-
mert: sortfiz 6s tdbb szia halott, sebesiilt... Szimbolikus drtelemben ezen a
vasdrnapon egy eg€sz n6p 6rtette meg, hogy az dnk6nyuralom a nyomonisdg
oka, a cdr pedig nem a n6p oltalmaz6ja.

Az els6 orosz forradalom ktilontis forradalom, parasztforradalom volt. A
parasztsdg a fdld6rt indftott harcot a nemess6g ellen, amely a sok6vszdzados
elnyom6s 6s kisemmiz6s ok6n v6res formdkat 6lt6tt, megel6legezte l9l7
nyar6nak-6sz6nek lesz6mol6sait. 1905 munk6sforradalom is volt. Ugyanis a
demokratikus kdzt6rsasdg kdvetelds6vel p6rhuzamosan a forradalom v6del-
m6re olyan munkdsszervezetek alakultak, amilyeneket kordbban a tdrt6ne-
lem nem ismert. Az egyes iizemekben, majd lak6teriileteken, s6t magdban a
f6vi{rosban is szovjetek (munk6standcsok) jttttek l6tre, amelyek egyidejfileg
politikai 6s termel6si szeruezetek voltak. A gazdas6gi 6s politikai hatalmat
egyesit6 szovjetek P6terv6ri V6grehajt6 Bizotts6g6nak elndke egy rdvid in-
termezzo utdn egy 26 6ves fiatalember, Lev Davidovics Trockij lett. A for-
radalom a demokratikus k6zt6rsas6g jelszavfit irta a z6szlaj6ra, de a zdszl6
szine vdriis volt. A polgdri forradalom mint munkdsforradalom kifejezte,
hogy Oroszorsz6gban a polgdrs6g nem 6n6ll6 ttirt6nelmi er6, nem kdpes
tindll6an szembefordulni az Onk6nyuralommal. S6t, amikor 1905. december
elejdn a k6ts6gbeesett moszkvai munkdssdg a fegyveres felkel6s itjfira 16-
pett, az orosz polgdrsdg 6s politikai form6ci6ja, a liberalizmus v6glegesen
elfordult mag6t6l a forradalomt6l is. A hadsereg m6g decemberben felmorzsolta
a felkel6st, 6s Oroszorszflgforadalomt6l heviilt korm6nyz6s6gaiban rendkivUli
6llapotot vezettek be. Megkezdfibtt a terror, a forradalom elfojt6sa.

Pedig minden olyan sz6pen indult. Buligin beliigyminiszter el6terjeszt6-
s6ben m6g 1905 augusztus6ban szabad utat kapott ,,a c6$ tan6csad6 testiile-
te", a duma, amely els6 l6p6snek ldtszott az alkotm6nyos monarchia meg-
val6suldsdnak ftj6n. A munk6ss6g sztrdjkmozgalmai 6s a forrong6 paraszt-
s6g nyomi{sdra az egyre terjed6 fonadalmi hulldm rdk6nyszerftette a cdrt,
hogy 1905. okt6ber tl-ikiilltvdny6ban elismerje a hatalmdt valamelyest kor-
l6toz6 intlzmflnyt, az AIIami Dumdt 6s vele egyUtt olyan szabads6gjogokat,
mint a sz6l6s- 6s gytilekez6si jog, 6s n6mileg kiterjesztette az el6zetesen
igen korldtozott vfllaszt6jogot. Vagyis 1905 polgdri demokratikus fonada-
lom is volt.

Az oroszorszdgi polg6rs6g konzervatfv t0bbs6ge ezen az alapon ki is
egyezett az dnk6nyuralommal, l6trehozva az Oktdber l7-i Szdvetsdget. Az
,,oktobristdk" mellett hamarosan l6ffej6tt a liber6lis Alkotmdnyos Demokra-
tdk Pdrtja (kadet p6rt), amelynek 1906.,okt6beri programjdban is szerepelt
az alkotm6nyos monarchia c6lkitfiz6se. Am abvzsodzia kiiliinb0z6 frakci6i-
nak 6sszefog6sa m6g nem jelentett volna komoly tdmeger6t. A decemberben
,,pontosftott" v6laszt6jogi t6rv6ny szerint a dumav6laszt6sokon n6gy hiri6-
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A ,,v6res vasdrnap" plak6tja

ban cenzusos alapon el6bb elektorokat vdlasztottak. De amfg a foldbirtoko-
sok kfridjdban (4 milli6 v6laszt6) egy elektona 2000 v6laszt6 jutott, a v6-
rosiak kfri6jdban (14 milli6 v6laszt6) egy elektorra 4000 v6laszt6, addig a
parasztok (78 milli6) kriri6j6ban egy elektorra 30 000 v6laszt6, mig a mun-
kdsok kfri6j6ban (21 milli6 v6laszt6) 90 000 villaszt6jutott. M6g a teljesen
antidemokratikus szisztlma alapjdn dsszehivott duma sem bizonyult azon-
ban a c6r szdmdra megfelel6nek, amelyet a bolsevikok r6ad6sul bojkottdltak.
A c6rt az nyugtalanftotta szerfdldtt, hogy a parasztsdg k6pvisel6i 1906 tava-
szin-nyardn a fdldtulajdonviszonyok dtalakftdsa ilgy6ben trils6gosan radik6-
lis javaslatokkal dlltak el6.Ez6rt a cdr alig hathetes Ul6sez6s ut6n feloszlatta
az els6 dum6t. Az rij v6laszt6sok nyom6n megalakult duma sem j6rt sokkal
jobban. ALenin 6ltal konigdlt taktika nyomdn a bolsevikok nem bojkott6lt6k
a v6lasztdsokat, igy most 65 szoci6ldemokrata keriilt a dum6ba, ami hozz6-
vet6leg az 6sszl€tsz6m (514) I2Vo-6t alkotta. Ez pedig 37 eszer k6pvisel6vel
egyiitt igen tekint6lyes rendszerellenes er6 jelenl6t6r6l tanriskodott. Ezek az
er6viszonyok rigy jdttek l6tre, hogy a rendkfviil antidemokratikus v6laszt6si
sziszt6ma kiivetkezt6ben a katon6kat 6s a matr6zokat, valamint a n6ket 6s
a 25 6v alattiakat eleve kizdrttk a v6laszt6sokb6l.

Azutcdn 6s a termel6sben azonban termdszetesen m6s er6viszonyok ural-
kodtak. Hdrom politikai tdmeger6 form6l6dott meg a forradalmi folyamat
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Az Allami Duma

sor6n: a szocidldemokratdk, illetve az eszerek (a szoci6lforradalm6rok, a
tulajdonk6ppeni ,,parasztpdrt"), akik er6s terroristatev6kenys6get is folytat-
tak a cdri csaldd tagjai 6s a cdtri rendszer k6pvisel6i ellen, s tettek szert
tekintdlyre. Vdgiil 1905-ben form6l6dott meg a feketeszdzas konzervatfv,
idegengyrildl6, antiszemita tdmegmozgalom is. A feketeszdzak a nagyvdro-
sokban az dnk6nyuralom rohamcsapataik6nt szervezldtek meg. Ez ut6bbi
olyan populista mozgalom volt, amely egyfajta romantikus antikapitalista
vdlaszt adott az oroszorsz6gi moderniz6ci6 t6rsadal mi- gazdasdgi k6vetkez-
m6nyeire. F6 ideol6gusa egy nagybirtokos, az eredetileg tdrt6n6sz v€gzett-
s6gfi Puriskevics volt, aki a k6s6bbi IV. dumr{ban komoly befoly6ssal ren-
delkezett. Puriskevics 6s a feketeszdzas ideol6gia a ,,modernitdssal" szem-
ben a c6rizmus, az ,,egy 6s oszthatatlan Oroszorsz6g" 6si er6nyeit hangsri-
lyozta: 6nk6nyuralom, n6pis6g, ortodoxia. Elt6r6en a kapitalista gazdasigi
rendet hibdatat6 szoci6ldemokrat6kt6l, a feketeszdaas mozgalom a nagyv6-
rosi tomegnyomort, a prostitrici6t, a bfindzEst az idegenek, mindenekel6tt a
zsid6k nyakdba varrta. A feketesz6zak gazdagok elleni kirohan6sai kifttalan,
a rendszer lesiillyed6, mriltba tekint6 r6tegeinek tr{rsadalmi pozici6j6t jelle-
mezt6k. Heterog6n t6rsadalmi bdzissal rendelkezett a mozgalom. Politikai
h6tter6t az Orosz Ndp Szt)vetsdge k1pezta amelyben a vezetl pozicilkat a
nemess6g fels6 kdreib6l sz6rmaz6 figurdk foglaltdk el, a vid6ki szerve-
zetekben a keresked6k, a papsdg k6pvisel6i voltak a hangad6k. A forra-
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dalom idejdn a szervezet tags6ga eldrte a szdzezret. A v6rosi kispolgdri eg-
zisztenciflk mellett kiterjedt munkdsszervezetekkel 6s felfegyverzett harci
druzsin6kkal is rendelkeztek. A feketesziizak fin. cdhekbe tdmortiltek, ame-
lyek egy-egy gydrhoz vagy Uzemhez kapcsol6dtak. Tal6lkoz6ikat, 6sszej6-
veteleiket teahdzakban kocsm6kban, templomokban tartott6k, s gyakran
egyhdzi t6mogat6ssal innen indultak pogromjaik (m6sz6rl6s, agyonver6s)
v6grehajt6sdra.

A mozgalom az dnk6nyuralom legszervezettebb t6mogat6i kdz6 tartozott.
Szdmos pogromot szerveztek a bfinbakk6nt bedllitott zsid6 lakossdg ellen.
Folytatva a szdzadel6,,hagyomdnydt", az 1903-as kisinyovi pogromban kul-
min6l6 irracion6lis gyilkoss6gokat 6s a nagyon is ,,racion6lis" rabldsokat -
,,keresztes hadjdratot" hirdettek a zsid6k mint ,,idegenek" ellen. Alapvet6
dokumentumuk az tn. Cion Bdlcseinek jegyzdkdnyve volt, amely zavaros
hamisitvdnyk1nt ,,6rkezett" Oroszorszdgba, de megtal6lta az utat a pogrom-
antiszemitizmushoz, s6t gerjesztelte azt, amennyiben ,,a zsid6 vil6g-6ssze-
eskiivds" gondolat6t ,,kozkinccs6" tette a birodalomban. Maga II. Mikl6s
rajongott a ,jegyz6kdnyv6rt": ,,A gondolatok micsoda m6lys6ge! Micsoda
el6rel6t6s... Mintha a mi 1905-6s dviinket a Bdlcsek keze irdnyitand. K6ts6g
sem fdrhet eredetis6gdhez. Mindeni.itt ldthat6 a zsid6s6g irdnyit6 6s rombol6
keze!" - irta a cdr a kdnyvhdz ffrzott komment6rj6ban. K6s6bb, amikor
Sztolipint6l, a beliigyminiszter6t6l tudom6st szerzett arr6l, hogy a ,jegyz6-
kdnyv" egy kordbbi antiszemita rdpirat kozdnsdges titkosrend6rsdgi hami-
sitv6nya, kivonatta azt a forgalomb6l, mondv6n: ,,a tiszta iigyet nem lehet
mocskos eszkoztikkel v6delmezni". A feketeszdzak finanszirozdsdt nem a
tagdijakb6l oldottdk meg, hiszen a kdlts6gek kb.IVo-\tfedezt6k csak a tagok
befizet6seib6l. A val6s6gos finanszirozils a beliigyminiszt6rium titkos alap-
jaib6l tdrt6nt.

Ett6l a mozgalomt6l6s kultrir6t6l elv6laszthatatlan volt, hogy m6g 1911-
ben is sor keriilt Oroszorsz6gban v6rv6dperre, az fin. Bejlisz-iigyre, mely
szerint nevezett zsid6 egy6n, Mendel Bejlisz megdlte volna a 12 6ves Andrej
Juscsinszkijt Elmarasztal6 it6let azonban m6r nem szUlethetett, m6g a feke-
teszdzas Sulgin is abszurdnak tekintette az eg6sz hercehurcdt, de maga a per
mdgis tisztdn6zte az antiszemita pszich6zist.

A forradalom hajt6ereje a szoci6ldemokrat6k dltal inspirdlt munk6smoz-
galom volt, amely - 6ppen az illegalitds miatt - nem ismert semmifdle bii-
rokratikus szervezetis6get. Az els6 tulajdonk6ppeni szakszervezetek - nem
el6zm6nyek n6lktil - 1904-ben jdttek csak l6tre. Az dsztdnds forradalmis6g
kirobbandsa 1905-ben vdgdrv6nyesen tdmegmozgalomm6 emelte a szoci6l-
demokr6ci6t, amelynek ttlbb mint 160 ezer tagja volt. A szoci6ldemokr6cia
k6t 6ga, a bolsevizmrzs 6s a mensevizmus mi{r az elkiil6nUl6s peri6dus6ban
leledzett, de csak a pdtrtvezdrek szintj6n, nem pedig a munkds tdmegmozga-
lom soraiban. M6g 1903-ban, a II. p6rtkongresszuson kiivetkezett be a p6rr
szakad6s, de az egyel6re csak az ttn. szervezeti k6rd6s ter6n t0rt6nt meg,
vagyis nem tudtak dfil6re jutni, hogy ki lehet a pdrt tagja. Abban azonban
mdg teljes volt az egyet6rt6s, hogy a forradalom kdzvetlen c6lja a demok-
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ratikus ktizt6rsas6g 6s az alkotmdnyoz6 gyfil6s dsszehivdsa, 6m a perspek-
tfvdkr6l m6r akkoriban elt6r6en gondolkodtak, s a forradalom 6veiben ki.iliin
kongresszuson v6zolt6k fel elk6pzel6seiket.

A forradalom tdrt6nete fordulat az addigi forradalmak tdrt6net6hez k6-
pest, amennyiben a t6rt6nelemben el6sz6r kapcsol6dtak 6ssze a polg6ri 6s
munk6sforradalmak jellegzetes elemei egym6st er6sitve 6s egyidejfileg'
gyengftve is: a fegyveres felkel6s, a munkdssdg termel6si-tinkormdnyzati
szervei, a szoci6ldemokrdcia politikai vezet6se 6s a szocialista te6ria, mely
szerint az egyetemes forradalom r6szek6nt az oroszorszdgi forradalom is
kezdem6nyezheti, inspirdlhatja a szocialista forradalmat ,,a haladottabb eu-
r6pai orszigokban", ahogyan 6k maguk a centrumorsz6gokat neveztdk. Mds-
fel6l a szoci6ldemokr6cia fjra kellett gondolja viszonydt aburzsodzi{hoz, a
liberalizmushoz. Ugyanis l6trejtitt az ew6pai parlamentekre n6h6ny vonds6-
ban hasonlft6 duma, amely erdsen korli{tozott form6ban a politikai er6k nyil-
v6nos ,;6tekfif' tette lehet6v6. A tradicion6lis elem, aparasztlilzadds 6s fdld-
foglal6s a ,,modern" kdrtilm6nyek kbzdtt fj tartalmat kapott. A szocidlde-
mokr6ci6nak fijra kellett gondolnia a paraszts6ghoz mint ,,egys6ges reakci6s
tdmbhdz" val6 viszonydt is, amit m6g a n6met szocidldemokrdcia drdks6g6-
b6l merftettek. A bolsevik 6s mensevik szakad6s 1907 tavasziira, a forrada-
lom v6gs6 veres6g6nek peri6dus6ban, utols6 kdzds kongresszusukon, Lon-
donban fejez6ddtt be: k6t elt6r6 politikai strat6gia kdrvonalaz6dott. Bekti-
vetkezett az oroszorszdgi szociilldemokrdcia mdsodik szakaddsa.

Az oroszorszdgi szocidldemokrdci6ra oly nagy hati{st gyakorl6 ndmet
szocialista hagyomdny er6sebben meg6rz6ddtt a mensevikek gondolkoddsd-
ban. Ok a N6metorszdgi Szociilldemokrata Pdrt mintdjdra egy legdlis mun-
k6s t0megp6rt lehet6s6g6ben gondolkodtak. A bolsevikok egy ilyen lehet6-
s6get kizdrtak az dnk6nyuralom felt6telei ktjz6tt, s ragaszkodtak az illeg6lis
forradalmi 6lcsapat p6rt felflpitflsdhez, amely l6nyeg6ben a hivat6sos forra-
dalm6rok konspirativ m6don szervezett pdrtja volt. Ugyanakkor a lehet6s6-
geknek megfelel6en a kiil6nbdz6 leg6lis szervezeteken kereszttl p6rtolt6k a
leg6lis forradalmi szervezked€st is. Az ohrandval, a cdn titkosrend6rsdggel
szemben a leg6lis pdrtszerv ezked6st,,6ngyilkos sdgnak" tekintett6k.

Az ohrana val6ban az dnk6nyuralom takdn legjobban mfikbd6, igen hat6-
kony szervezete volt. Hivatalos megnevez6se szerint,,a tdrsadalmi biztons6g
6s rend v6delm6nek osztillya" m6g 1880-ban keletkezett Moszkvdban. Ha-
talmas tgyndki h6l6zat6val mindeniitt ott volt, ahol a hatalom lrdekei azt
megkdvetelt6k. Illeg6lis-konspir6ci6s 6s provokdci6s m6dszereivel szemben
a forradalm6rok maguk is rdk6nyszeriiltek hasonlSkra, ha dletben akartak
maradni. Mindez szinte az abszurdit6sig megnyilvdnult Jevno Azef (egy sok-
csalddos szab6mester gyermeke) eset6ben, aki egyidejfileg volt az ohrana
iigyndke €s az eszer terrorist6k, a Harci Szervezet vez€re, 1lvezte a beliigy-
miniszter, Plehve 6s az eszer pdrt vez1re, Csernov t6mogat6sdt is. Plehve
6ppen 6gy megfizetett ez6rt, mint p6lddul a cdt nagybdtyja, Szergej nagy-
herceg, akit 1905. febru6r 4-6n t6pett sz6t I. Kaljajev eszer terrorista bom-
b6ja Moszkvdban. Az ohrana egy6bk6nt minden forradalmi szervezetbe be-
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6piilt. P6ld6ul Lenin egyik kedvenc ,,elvt6rsdt", Malinovszkijt - akir6l k6-
s6bb kideriilt, hogy az ohrana iigyniike volt - az 1912. janu6ri prdgaipdrt-
konferenci6n bevdlasztott6k a legfels6 szervbe, amely tulajdonk6ppen az el-
s6, szewezetileg 6n6ll6 - az OSZDMP-t6I fiiggetlen - bolsevik kdzponti
bizotts6g volt.

A legfontosabb ktildnbsdg a mensevikek 6s a bolsevikok kdzdtt a t6rt6-
nelmi szitu6ci6 6s a fejl6d6s perspektfv6inak megit6l6s6ben mutatkozott
meg. A mensevikek a forradalom veres6gdb6l ana kOvetkeztettek, hogy a
tdrt6nelmi fejl6d6s elkeriilhetetlentil az eur6pai fejl6d6s fitjdra t6r. A bolse-
vikok 6ppen ellenkez6leglilttdk a dolgot. Szerinti.ik a kapitalizmus Oroszor-
sz6gban a nyugati ,,centrumorsz6gokhoz" k6pest specifikus form6kban fej-
l6dhet csup6n, ami alapvet6 elt6r6st jelent a termel6s, a b6rmunka 6s a piaci
viszonyok szerkezete tekintet6ben. A v6rosfejl6d6s 6s 6ltal6ban a vi{rosi t6r-
sadalom nem polgdrias szerkezetdre utalva hangsflyoztdk azt, hogy a kapi-
talizmus Oroszorszdgban nem hoz l6tre szil6rd gazdas6gi 6s politikai struk-
tfr6kat, bomlasztja az dnk6nyuralmat, a ,,porosz utas" fejl6d6st, de nem
eredm6nyez a nyugat-eur6paihoz hasonl6 polg6ri demokratikus berendezke-
d6st. S val6ban, Oroszorsz6gban nem szr{mol6dtak fel m6g az ilzsiai terme-
l6si m6dra eml6keztet6 von6sok sem a k6z1p-6zsiai perif6ri6kon, m6sutt a
feuddlis struktfraformdk illeszkedtek be a modern kapitalista viszonyok k6-
26. Mindebb6L az kOvetkezett, hogy a bolsevikok rijabb forradalom k6zeli
lehet6s6g6nek rem6ny6ben kezdt6k (tjraszewezni saj6t soraikat. A mensevi-
kek a forradalmi ap6ly hosszabb peri6dusdra k6sztiltek. Ok a polg6ri 6s a
szocialista forradalmat k6t kiildn korszaknak tekintett6k, j6llehet a szdnad-
fordul6n m6g maga Plehanov fogalmaztameg, hogy az oroszorszdgifejlddi6s
saj 6tossdgainak megfel el6en,,az orosz forradalom vagy munkdsforradalom-
klnt gydz, vagy nem gy6z egy6ltal6n".

V6giil a szoci6ldemokr6cia lehets6ges szdvetsdgeseinek kdr6t is elt6r6 m6-
don ktrzelitett6k meg. A mensevikek a szocidldemokr6cia 6s a burzsoazia on-
k6nyuralomellenes szdvets6g6t hangsfilyoztdk. A bolsevikok nem hittek tiibb6
abban, hogy az orosz polgdrsdg, a liberalizmus kdpes lenne forradalmi er6k6nt
fell6pni a cdrizmus ellen, 6ppen annak toldaldkak6nt lilttAk A forradalom ta-
pasztalatai alapjr{n a bolsevikok a munk6smozgalom 6s a paraszts6g sz6vets6g6t
6llitott6k el6t6rbe, amit ,,baloldali blolcknak" neveztek. A szocidldemokrdcia
a forradalom veres6ge ut{n l6tsz6lag pifeizill6dott Oroszorsz6gban, de val6-
jdban a forradalom alapvet6 ntlzmlnyei. gondolatai, 6rzelemvililga meg6n6-
ddtt az emberek tudat6ban vagy ink6bb tudatalattij6ban, hogy azutdn a ,,meg-
felel6" tdrt6nelmi id6pillanatban fjra kittirjtin a szellem a palackb6l.

A veresdget kbvet6en az orosz 6rtelmis6g (mind a forradalmi, mind a
liberdlis) tdbbsdge elfordult a napi politik6t6l, s6t szembefordult a forradal-
mi tradfci6val, 6s a nyugat-eur6pai liberalizmust6l eltdr6en, m6lyen konzer-
vatfv, vall6sos 6s nacionalista konzekvenci6kra jutott. Ez ttikrdz6dittt m6g
olyan, egykor marxista 6rtelmis6giek pdlforduldsdban is, mint p6ld6ul Pjotr
Sztruve vagy a k6s6bb kiemelked6 filoz6fusk6nt ismerttd v6lt Nyikolaj Ber-
gyajev. Az I909-ben kiadott Vehi (Mlrfdldkdvek) c. kdtetben tbbbedmaguk-
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kal egyiitt az orosz birodalmi gondolkodds keretei kdz6 estek vissza, s meg-
tagadtak minden kdzdss6get a 19-20. szizadi forradalmi radikdlis gondol-
kod6ssal 6s cselekv6si m6dokkal. De a c6ri Oroszorsz6gnak nem volt esdlye
a felemelkeddsre, amire pedig 1907 utdn igen ki.il6nbdz6 politikai er6k sz6-
mitottak rajtuk kfviil is. Hittek abban, hogy a termdszeti adotts6gok, a terii-
leti, piaci 6s munkaer6-tartal6kok elegend6ek arra, hogy Oroszorsz6g kil6-
baljon az dnkdnyuralom rendszerv6ls6g6b5l. A Vehi k6riil kikristdlyosod6,
saj6tosan orosz liber6lis ir6nyzat az,,6llamellenes", ,,6rtelmis6gi hitehagy6s-
sal" szemben - ellent6tben a nyugat-eur6pai liberalizmussal - a nagyorosz
6llam megv6lt6 szercp1t hangsrilyozta. Az orosz, ,,keleti specifikumnak" a
liberalizmus 6s a monarchizmus egyfajta kevered6se tekinthet6. A ,,vehis-
tdk" f6 probldmak6nt a k6osz, a ,,zavaros id6k" er6inek 6s szellem6nek
legylzds€t tekintett6k. A liberalizmus m6s irfinyzatai, mint a jeles tdrtdndsz,
majd 1917-ben az Ideiglenes Korm6ny kiiliigyminisztere, Pjotr Miliukovd az
,,orosz saj6tszerfis6g" misztifik6l6s6val szemben komolyabban vette els6sor-
ban az angol polgdri liberalizmus tapasztalatait 6s a hazai nyugatos hagyo-
m6nyt.

Az orosz liberalizmus t6rsadalmi 6s politikai gyenges6ge dsszekapcsol6-
dott az orosz tdrsadalomtOrt6net bizonyos saj6tossdgaival. M6r a szdzadel6n
is nyilv6nval6 volt, hogy a vil6grendszer oroszorszigifdlperifdridjdn az osz-
tdlyellentdtek nyerses6ge 6s robban6konysdga nem vethet6 egybe a centrum-
orsz6gok6val. Ebben a r6gi6ban az illlanhatalomnak is m6s tipusri elnyom6
6s irdnyft6 szerep jutott. Mintha minden az flllarnhatalom mfikbdtet6s6t6l
fiiggdtt volna. Legal6bbis ebben hittek mindazok (a politiz6l6 t6rsadalom
6ri6si tbbbs6ge), akik az 6llamhatalomt6l v6rt6k az flhitott felemelked6st.
A ,j6 dllamhatalom" mftosza sem csak Oroszorsz6gbanlltezett, de minden-
esetre ott igen er6s 6s m6ly gybkereket eresztett.

Miut6n 1907-ben az ellenforradalom feliilkerekedett, a helyzet stabiliz6-
l6sa 6rdek6ben a diktatrira engedmdnyeken tdprengett, 6m ezek az engedm6-
nyek nem a demokr6cia ir6ny6ba tett politikai engedmdnyek voltak. A hata-
lom m6g l9l2-ben is ldvetett a tiltakoz6 l6nai munkdsokra (,,l6nai sortfiz").
Ugyanakkor ezzel egy id6ben a rendszer l6p6seket tett t6rsadalmi b6zis6nak
kisz6lesft6s e ir6ny 6ba: a gazdasdgi int6zked6sek keriiltek el6t6rbe.

A forradalom ut6n 6rezhet6en fellendiilt a szdvetkezeti mozgalom,
amelynek gytlkerei a mrilt szdzadban fogantak meg. A fogyaszt6i 6s hitel-
szdvetkezetek, takar6ksz|vetkezetek 6s termel6i artyelek gomba m6dra sza-
porodtak. Az 1908-ban megtartott I. )sszoroszorszdgi Sziivetkezeti Kong-
resszuson mdr tObb szdz szlvetkezet k6pviseltette magdt. Persze a termel6i
tfpusri szdvetkezetek sem csak egymds kdzvetlen sziiks6gleteit el6gitett6k ki,
hanem a piacgazdas6g, a kapitalizmus tdrvdnyeinek megfelel6 m6don jelen-
t6s m6rt6kben b6rmunk6t alkalmaztak, 1914-re a termel6i artyelek szdma
el€rte az 500-at, Hol egy dllami int6m6ny, hol egy mag6nt6k6s, mint p6ld6ul
a bolsevikokat is t6mogat6 Morozov p6nzi.igyi tdmogat6sa r6v6n emelkedtek
fel a szdvetkez6s jelzett form6i. E jobb6ra kisipari-kusztdr szdvetkezetek
jelent6s6ge a hdborfs osszeoml6s, az ipari iizemek megbdnul6s6nak kdrtlm6-
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nyei k6z6tt megndvekedett. Ezek a tdrsadalmi 6nszervez6d6s elemeit is ma-
gukban foglal6 jelensdgek majd 1917 ut6n rij formdban ds rij funkci6val
bukkanak fel.

A SZTOLIPINI REFORMOK

A c6ri rendszer Achilles-sarka a mezlgazdasdg volt, amelyb6l m6g mindig
a munkak6pes lakossdg 6ri6si ttibbsdge 6lt. A parasztsdg 1907 ut6n is for-
rong6 t6meger6 maradt: 1907 6s 1914 k6z6tt 20 ezer parasztmegmozdul6s-
16l tudnak a statisztik6k. M6g ha viszonylag kis sz6mban vettek is r6szt a
parasztok ezeken a megmozduldsokon, azt tudni lehetett mdr a maga kor6-
ban is, hogy a parasztsdg 6s a nemess6g kdzdtti ,,b6ke" t6bb6 nem 6llithat6
helyre. A harc t1tje a f6ld volt.

A 60 kormdnyz6silgban a fdld a tulajdonform6k szerint nagyj6b6l azonos
ardnyban oszlott meg Afalukbzi)ssdgi paraszti ftildbirtok kicsivel t6bb mint
egyharmad6t tette ki az dsszes f6ldmennyis6gnek, az dllami fdld, az fn.
koronabirtok 6s a magdnparaszrl fdldbirtok szint6n kb. egyharmad-egyhar-
mad ar6nyban r6szesiilt. M6s k6rd6s az, hogy a fdldtulajdonosok kdzel egy-
harmaddnak nem volt ig6s6llata, maga az orosz paraszts6g sem kultrir6j6ban,
sem pszichol6gi6j6ban nem eml6keztetett a nyugat-eur6pai polg6rosul6 pa-
raszts6g r6tegeire. Csak 1903. m6rcius l2-6n (25-6n) tdr6lt6k el az obscsi-
ndban 616 parasztok egym6s ir6nti kdlcs6nds kezess6g6nek int€zmlny€t.
I9I3-ig a gazdasdgok mintegy L9Vo-a vdlt ki a faluk6zdssdgekb6l. A kdzel
20 milli6 parasztgazdasdg 65Vo-a szeg6nyparaszti, mig l\Vo-ot tettek ki a
tehet6s, gazdagparuszti r6tegek, amelyek a mezlgazdasdgi termells 33%o-6t
adt6k, a fiildesriri gazdasdgok a 22Vo-6t. E k6t ut6bbi kateg6ria gazdasdgai
termelt6k meg a gabona 75%o-6t. S bi6r Oroszorszdg mint nagy gabonaexpor-
t6l6 orszdg volt ismert akkoriban, L9l2-ben az egy f6re jut6 gabonaterm6s
csup6n 442 kg volt, mfg az USA-ban kb. 786 kg, Kanad6ban pedig kozel
2 ezer kg. M6g a 19. szdzad v6g6n is ttibb gabon6t vittek ki Oroszorszdgb6l
a kiils6 piacokra, mint amennyit a bels6 fogyaszt6sra sz6ntak. Az 6llam-
ad6ssdgok 6s a biirokratikus rendszer fenntartds6nak kdltsdgeit egyetlen for-
r6sb6l, a gabonaexportb6l lehetett fedezni.

A falu lassf kapitalizfll6ddsa elindftott egy 6j vagyoni differenci6l6d6st,
6m az obscsina vdls6ga nem hozott l6tre rij gazdillkoddsi rendszert az orosz
mez1gazdas6gban. A katasztrof6lis agrr{r-trilndpesedetts 69 itj6t 6llta a ,,mo-
dernizdci6s" folyamatoknak, vagyis egy nyugat-eur6pai tfpusri kapitalizaci6-
nak. Az iparositds nem tudta felszfvni a vid6k felesleges munkaerej6t.

Az 1861-es reformok nem oldott6k meg a birodalom mez6gazdasdgdnak
sem szfiken vett gazdas6gi+echnikai, sem t6rsadalmi probldmdit. A nemesi
fdldbirtokosok - 6ppen fgy, mint az 6llam - nem boldogultak a parasztsdg
munkaerej6nek hagyom6nyos kizs6km6nyol6sa n6lktil, amely ellentmondott
a hitel6let, a gazd{lkodds modern kapitalista form6inak. A 19. szdzad 80-as,
90-es 6veinek ,,ellenreformjai" 6ppen a falukdzdss6g stabilizillilsdt szolg6l-
tdk, amennyiben az oszt6sfdldet 6s a paraszti hdztartds eszkdzeit csalddi
tulajdonnak nyilvdnitottdk, ami korldtozta a csal6df6 jogait. Ennek az volt a
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funkci6ja, hogy meggdtolja a ftjld tov6bbi felapr6z6s6t. A nemess6g 6s maga
a falukilzossdg minden6ron akad6lyozta, hogy a parasztok v6rosba kdltdz-
zenek, ,,szabad munkaer6v6" vdljanak. J6val gyorsabban fejl6ddtt az ipar,
de a vil6g els6 gabonaexport6re Oroszorsz6g maradt, mert az a lakossdg
trilnyom6 tdbbs6g6nek hihetetleniil alacsony fogy asztdsfira 6piilt.

Az obscsina a paraszti fdldbirtok hozz|vet6leg n6gy6tdd6t ellen6rizte.
A falukbzdss6g mint egyfajta ,,ad6kdzdss6g" mind a fdldesurak, mind az
6llam 6rdekeit egyardnt szolgdlta, ami eleve gazdasdgilag feltdtelezte a pa-
raszts6g jogainak er6s korl6toz6sdt. B6r az 6llam osztott f6ldet a parasztok-
nak, de nem mint mag6ntulajdoni ftildet, hanem mint 6llami-kdz6ss6gi f6l-
det. A falukbzdssdg biztosit6k volt arra, hogy a kincst6rnak a tijrleszt6seket
a parasztok megfizessdk. Igy hi6ba volt elvben adott a parasztsdg szabad
kbltdz6sdnekjoga a falukozdssdgb6l, val6j6ban a kdz6ss6g engeddlye n6lkiil
nem tudott a paraszt kiszabadulni a kdtdttsdgekb6l. A fdldhdz, illetve az
ad6ss6ghoz val6 paraszti kapcsol6d6s olyan er6s kapocsnak bizonyult,
amelynek jelent6s6g6t m6g a szoci6ldemokrata teoretikusok is aldbecsiilt6k,
amikor a szizadfordul6 t6j6k6n meghriztdk a l6lekharangot az obscsina fo-
l6tt. A kormdnynak 6s az 6llami biirokr6ci6nak pedig az 6llt 6rdek6ben, hogy
a parasztot mint ad6fizet6t 6s termel6t ott tartsa a kdzdss6gben, ez6rt gdtolta
meg abban, hogy firldj6t eladhassa. A kdz6ss6gt6l kapott fdldet tehdt csakis
a kdzdss6g enged6ly6vel lehetett eladni paraszti birtokosnak, 6s nem lehetett
rajta jelzillogteher. A hatalom a falukdzbss6gen beliil pr6b6lta megoldani azt
az ellentmonddst, ami a fold ismdtelt rijraosztds6b6l 6s a falusi ndpess6g
szaporod6s6b6l fakadt. A gyors pauperizdlddds, a szoci6lis fesziilts6gek
megndvekeddse destab rlizillta a falu 6v szdnados,,nyugalm6t".

{ paraszti lakoss6g teh6t nemigen szabadulhatott az 6si ktittitts6gekb6l.
Am a l6nyeg az volt, hogy az orosz muzsik nagy tdmegeinek mentalitd-
s6t6l idegen maradt a kapitalista mag6ntulajdon elfogaddsa. Mindeneke-
l6tt ez a pszichol6gia, az orosz falukilzdssdg hagyomdnyai fejez6dtek ki
az orosz paraszts6g spontdn antikapitalizmus6ban, k6s6bbi forradalmi ki-
tdr6s6ben. A ,,szabad munkaer6" keletkez6sdre ink6bb csak a hat6rtertile-
teken nyflt m6d, ahol a feud6lis kdtdtts6gek kev6sb6 gydkeresedtek meg.
Ilyen kdrtilm6nyek ktiz6tt Sztolipin - aki 1906-t6l egy szem6lyben mi-
niszterelntrk 6s beliigyminiszter is volt - reformjainak kdz6ppontjdban a
falukozdss6g felbomlaszt6sa 6llt,, mivel az obscsindb an l6tta a mez6gazda-
s6g 6talakftdsdnak legf6bb akadfllydt.

Az oroszorszdgi mezlgazdasdg 6talakit6sdnak azonban eleve g6tat szab-
tak a fbldbirtokviszonyok dvezredes kdvetkezm6nyei. A fdldesurak ugyan -
a kormdnyzat mindenkori t6mogat6sa ellen6re - 1906-ig elvesztett6k fdld-
birtokaik hozzdvet6leg 40Vo-6t, de m6g igy is tbbb mint 58 milli6 hektdr
f6ld (az tisszes mag6nfdld tdbb mint 60%o-a) tulajdonosai voltak. A f6 prob-
l6ma azonban az volt, hogy a ftildesriri f0ldek kevesebb mint egyharmada
volt a sz6 szoros 6rtelm6ben kapitalista vdllalkozds. A fdldek tdbb mint fel6t
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egyszerden b6rbe adt6k a parasztoknak igen srilyos felt6telek mellett, mivel
az orosz paraszts6g ftlld6hs6gben szenvedett. Az 1905-6s forradalom peri6-
dusdban a kdzel 13 milli6 parasztgazdasdgb6l 10 milli6 gazdasdg 6tlagos
fttldtulajdona alig tdbb mint 8 hektdr volt, ami az adott gazdasdgi felt6telek
kdz6tt gyakorlatilag 6letk6ptelen vagy alig 6letk6pes birtokokat jelentett. A
kdzponti teriileteken a paraszti fdldek fitlaga nem 6rte el az 5 hekt6rt sem.
A falusi lakossdg szaporulata 6s a vdrosba val6 kdltdz6s ellehetetleniil6se a
fttldbirtok tov6bbi felapr6z6d6s6val fenyegetett. A fdldb6rlet 6s a f0ld6rak
ndveked6s6vel, az ad6k 6s a hitelek visszafizet6s6velj6r6 terhek pedig v6g-
leg eltaszftott6k a parasztsdgot a rendszert6l. Ezeket az ellentmond6sokat
m6r j6rdszt - a nemzetkdzi agr6rv6ls6g formdji{ban - a vililggazdas6gi fo-
lyamatok is gerjesztett6k.

Ebb6l a gazdasdgi circulus vitiosusb6l pr6b6lta megtaldlni Sztolipin a ki-
utat. Ennek politikai el6felt6tel6t abban l6tta, hogy kimdletlen eszkdzdkkel,
az flllami terror kordbban nem tapasztalt formdival nyomta el a forradalmi
kitdr6st. A nyilvdnos akaszt6s volt ennek egyik tiinete, aminek nyom6n a
n6pnyelv az akasztist egyszerff en,, s ztolipini ny akkendfikAfi " emle5ette.

Sztolipin a forradalmi megolddssal (a fdldbirtokos oszt6ly f6ldj6nek el-
kobzi{sa 6s a demokratikus kdztdrsas6g) szemben egy rendszerstabiliz6l6
megolddst keresett. A kormdny a ,,megreform6lt cdrizmus" lehet6s6g6nek
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ig€zetlben egy rij gazdas6gpolitikai koncepci6val ldpett a cdr €s oroszorszi{g
n6pei el6. E reformok azokban a tdrsadalmi csoportokban keltettek er6s v6-
rakozdsokat, amelyek a monarchia ,,polgi{rosod6s6nak" lehet6s6geibe vetet-
t6k rem6nyiiket, mindenekel6tt a falusi tulajdonos parasztsdg, a m6dosabb
gazd6k, valamint a vdrosi keresked6- 6s p6nzburzsodzia szfikftteg€ben. Ma-
guk a reformok azonban az eg1sz nenzetgazdas6got 6rintett6k, hiszen atizes
6vek els6 fel6ben a birodalom t6rsadalmi dsszterm6k6nek d6nt6 r6sze a me-
z6gazdasdgban keletkezett.

Sztolipin igyekezett azt a megold6st vdlasztani, amely a legkevdsb6 s6rt-
hette a kincst6r 6s a nagybirtokos osztfily 6rdekeit. Vagyis megpr6b6lta a k6r
n6gyszdgesit6s6t: nem sz6nd6kozott ndvelni a paraszti fdldteri.ileteket az 6l-
lami 6s nagybirtokosi fOldek rovdsdra, de korszerfisfteni akarta az adott
struktfra mellett a gazd6lkod6s m6dszereit, finanszirozdsl ,,technik6it" 6s
jogi eszkdzeit abban a rem6nyben, hogy mindez egy fj falusi burzsodzia
megszildrdul6s6nak kedvez, amely a fokozatosan polg6rosod6 monarchia
tdrsadalmi bdzisdt alkotja majd. Sztolipin mindenekel6tt jogi lehet6s6geket
keresett arra, hogy a kdzdss6gi fdldeket magdntulajdonn6 alakftsa 6t.

A forradalom el6tti 6vekben IL Mikl6s politik6jdnak alapelvek6nt fogal-
mazta meg a falukbz6ss6g fenntart6s6t. Bizonyos jogi lehet6s6geket mdr
megfg6rt arra vonakoz6an, ha a paraszt tdvozni kiv6n a faluk0zilss6gb6l.
sztolipin amaga reformelk6pzeldseivel ezekbe a jogi-politikai lehet6s6gek-
be kapaszkodott mdr 1905 el6tt. A forradalom kittir6se €s az er6szakos fdld-
szerz6sek tort6nelmi tapasztalatai furcsa helyzetbe hozti{k. Mint emlftettiik,
6gy akarta megszil6rdftani az autokr6cia 6s a birtokos nemess6g hatalmdt,
hogy kdzben gazdasigi pozfci6ikat tovdbb gyengitette. Az t905. november
3-i cdri ki6ltv6ny is ezt a tdrekv6st c6lozta: megvddeni a nemessdget, ugyan-
akkor 1906-ban feldre csdkkentett6k a paraszts6g visszafizet6si, torleszt6si
kdtelezettsegeit, 6s a Paraszti Fdld Bank meghatalmaz6st kapott arra, hogy
a nemesi ftjldeket korl6toz6s n6lkiil eladhass6k a parasztoknak nem trils6go-
san nagy hitelterhek mellett. Witte a fonadalomt6l val6 f6lelm6ben mdr azon
volt, hogy az osztdsflldeket a parasztok szemdlyi tulajdonak6nt ismerje el,
6s a faluktjzoss6gb6l val6 kil6p6s megkdnnyitlslt kdvetelte, hogy a f6ld
miel6bb 6rdkijlhet6 polg6ri magdntulajdonn6 v6lhasson. Ez volt az az 6r6k-
s6g, amelyet 1906 6prilis6ban Sztolipin figysz6lvdn k6szen kapotr. Mdr jf-
nius 6-6n bemutatta tdrv6nyjavaslatdt az Allami Dum6ban. A faluk6z6ss6gek
foldtulajdonviszonyair6l rendelkezve a kozdss6gi 6s csalddi tulajdont sze-
m6lyes tulajdonnal akarta felv6ltani.

Az 6ttdr6st azonban az 1907. jrinius 3-i 6llamcsiny, az Attami Duma
feloszlat6sa hozta meg. Letart6ztattdk a szoci6ldemokrata k6pvisel6ket, s
m6g szfikebb alapon irt6k ki az villasztdsokat. Az fin. jfinius 3-i rendszer
kisz6lesftette Sztolipin lehet6s6geit. Diktatorikus eszk6z6kkel (t6bb ezer em-
ber kl9gz1s6vel 6s bebdrttlnz6s6vel) nyitott utat liber6lis reformk(s6rlet6-
nek. Alapvet6 szoci6lis-gazdasdgi tbrekv6se - mint el6bb emlftettiik - az
volt, hogy l6trejiijjdn a kis- 6s kdz6ptulajdonosok, vagyis a m6dos parasztok
r6tege, amely elkdpzel6se szerint bSrzisa lehetett a cdrizmus alkotmdnyos
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monarchidvd alakitdsdnak. A rend6ri elnyomds 6s a terror fokoz6sa nyom6n,
a forradalmi fejlem6nyek lever6se ut6n Sztolipin reformjai radikaliz6l6dtak.
Az ISLO jriniusdban elfogadott tdrvdny biztositotta a parasztok szabad t6vo-
zdsdt a faluk6zdss6gb6l. A mag6ntulajdonosi dszt6ndk felkelt6se ter6n a re-
form el6rt bizonyos sikereket, amelyeket a f6ldhaszn6latr6l1911 m6jus6ban
elfogadott tdrv6ny megpr6b6lt fokozni, amennyiben az oszt6sfdldet a paraszt
saj6t ftildjekdnt ismerte el. Elkiildni.ilten l6trejtitt a tanya (hutora) 6s az ir-
t6sf6ld (otrub). A nemess6g ftildtulajdona el6g jelent6sen cstikkent. E t6nyt6l
elv6laszthatatlan Sztolipin kegyvesztettsdge, majd meggyilkol6sa (szeptem-
ber 1.). A c6r att6l val6 f6lelm6ben fordult szembe Sztolipinnel, hogy re-
formjai m6g a fdldbirtokos uralkod6 oszt6lyt is szembe6llftj6k vele.

A tradicion6lis struktrir6k felboml6sa azonban sokkal lassabban haladt,
mint ahogyan azt a reformerek felt6teleztlk. Az obscsin6k nem ktinnyen
adt6k meg magukat, mert bizonyos v6delmet is nyrijtottak tagjaiknak, vala-
melyest g6toltdk a pauperizdci6t. Sztolipin a maga fokozatoss6g6val nem
ingatta meg az obscsin6k ,,uralm6t". A mai Oroszorsz6g teriilet6n L9L7-ben
m6g kb. 110 000 obscsina lltezett, amelyekben amagdngazdas6gok kiv6l6sa
tovdbb ndvelte a szeg6nys6get, s6t azok, akik k6nyszerb6l eladt6k fdldjiiket,
gyakorlatilag f6lddnfut6, nincstelen emberekk6 vdltak. Ok tett6k ki az ob-
scsindb6l kiv6ltak ktlzel fel6t. Egy r6sziik a v6rosokban pr6bdlt szerencs6t,
m6s rdsztik Szib6ri6ba v6ndorolt, hogy ott tal6ljon meg6lhet6st. A forradal-
mat k6vet6 6vtizedben tUbb mint 3 milli6 paraszt ment Szibdri6ba, ami csak
jelentdktelen m6rtdkben befolydsolta a ndvekv6 falusi elnyomorod6st. Sokan
visszat6rtek az obscsindba, hiszen a kil6pettek t6bbs6ge nem is a kbzdss6g
hozzijdrulflsfval tfvozott el. (A 3 6s f6l milli6 tulajdonosb6l csak mintegy
470 000 volt hivatalosan is saj6t oszt6sf0ldj6nek tulajdonosa.) Az obscsin6-
b6l 6ppen a tehet6sebbek 6s a legszegdnyebbek vdltak ki, eladva osztdsfOld-
jeiket. Az 6ltaluk elidegenitett fdldek mintegy h6romnegyede az obscsina
tulajdondba keriilt. A Paraszt Bank maga is t6mogatta - ftildelad6sokkal 6s
hitelekkel - a falusi j6m6df paraszti r6teg kialakul6s6t, b6r az ad6ss6gter-
hekt6l k6s6bb sokan nem tudtak szabadulni, s ism6t a bank lett e fOldek j6
r6sz6nek tulaidonosa.

Am a paraszts6g fdld6hs6ge nem csdkkent, mert az agr6rpopul6ci6 1900
6s I9I4 kdzdtt abszohit sz6mban is ndvekedett. A tfzes 6vek els6 fel6ben a
r6gi struktur6lis probl6m6k szinte v[ltozatlan form6ban maradtak fenn: me-
z6gazdasdgi munkan6lkiilis6g, elnyomorod6s, szoc i6lis fe sziilts6gek.

Mindent dsszevetve: Sztolipin reformjai nem gy6zhettek, mert a forrada-
lom 6ppen flltala vezlnyelt lever6se azt a konzervatfv jobboldalt er6sftette
meg, amely reformjainak 6ddz ellenfele volt. Ehhez k6pest a duma nem
jelenthetett szdmdra ddnt6 t6mogat6st 6ppen jelent6ktelensdge k6vetkezt6-
ben. A c6r, amikor a duma egyet6rt6s6vel kinevezte 6t miniszterelndknek 6s
beli.igyminiszternek, azt vdrta t6le, hogy megf6kezi a forradalmat, 6s meg-
teremti a gazdasdgi v6ls6g felszdmoldsdnak feltdteleit. A kijevi szfnhdaban
leadott gyilkos l6v6s szimbolikusan jelezte, hogy a birodalom megreform6-
l6sa a tdrt6nelmileg privilegiz6lt oszt6lyok ellen6ll6s6ba titkbzik. A c6r meg
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sem l6togatta Sztolipint, aki n6h6ny napig haldoklott, miel6tt elt|vozott az
6l6k sor6b6l.

A reformok pozitiv eredm6nyek6nt szok6s teh6t tekinteni, hogy tdbb mint
hdrommilli6 tulajdonos paraszt hagyta el a faluk6z0ss6get. Ddlen, ahol a
piaci viszonyok fejlettebbek voltak, 6s ennek megfelel6en az obscsindk
gyeng6bbek, az individualizdci6 folyamatai gyorsabban haladtak. A forrada-
lom 6s a h6borri kdzdtti 6vekben mintegy 1,3 milli6 tanya sziltrdult meg a
kordbbi oszt6sfdldeken. Mindent egybevetve: az obscsin6b6l kiv6lva 1916-
ra mintegy 1,6 milli6 gazdasdgjdtt l6tre, ami kdriilbeltil az dsszes gazdas6g
mintegy l0%o-6t k1pezte. E gazdasilgok k6tharmada szabad k6z6ss6g volt,
egyharmada pedig egy6ni tulajdon. E r6tegek politikai 6s gazdasdgi jelent6-
s6ge azonban a rendszer szempontjdb6l semmik6ppen sem volt meghatdrozl
a fentebb kifejtett sz6mos ok kdvetkezt6ben.

A TARSADALOM

A forradalom lever6se ut6n a mozgalom ism6t a f6ld al6 k6nyszeriilt, 6m a
legkitart6bbak a legsrilyosabb veres6g kdriilm6nyei kdzdtt sem adt6k fel egy
rijabb forradalom lehet6s6g6t, mert pontosan l6tt6k, hogy az dnk6nyuralmi
visszarendez6d6s nem lesz k6pes megoldani az Orosz Birodalom egyetlen
nagy probl6m6j6t sem. Hi6ba volt gazdas6gi fellendiil6s a soknemzetisdgfi,
hatalmas kiterjed6sfi orsz6gban, amely kultrir6k konglomer6tuma volt, a cdr
alattval6inak 6ri6si tdbbsdge tov6bbra is a puszta meg6lhetds6rt kuzd6tt. Az
dnk6nyuralom a polg6ri fejl6d6s sziiks6gletei 6s a nemesi-biirokratikus 16-
tegek 6rdekei kdzdtt 6rl6ddtt, a tdrsadalom, kiildniisk6ppen az 6zsiai 6s ka-
ukdzusi lakoss6g, valamint a n6k 6ridsi tdbbslge m6g irni-olvasni sem tu-
dott. A modern tomegnyomor - amelyet el6sztlr tal6n Dosztojevszkij mfrvei-
b6l ismerhetett meg a vil6g - 6s az 6hins6g az els6 orosz forradalom utdn
a c6,ri rendszer 6lland6 destabilizdci6s t6nyez6je lett. Az :6n. modernizdci6
sikertelens6ge tizmilli6k t6rsadalmi marginalizil6d6s6ban mutatkozott meg
a legdlesebben. A cdr 6s kiirnyezete legfeljebb a h6borf ,,gy6gyit6" hat6s6-
ban rem6nykedhetett, az ipari noveked6s folytat6d6s6ban 6s a ,,nemzeti egy-
sdgben", amely a kiils6 ellens6ggel szemben megv6di a birodalmat, ugyan-
akkor tompftja a bels6 tdrsadalmi ellent6teket, 6s oroszorszdgot kedvez6bb
pozici6bahozza az eur6pai 6s dltal6ban a nemzetkdzi politikai 6s gazdasilgi
rendszerben.

A birodalom mintegy 128 milli6 alattval6jdnak abszohit t6bbs6g6t - az
1897-es n6pszdml6l6s kapcsdn mdr tudjuk - a szl6v popul6ci6 k€pezte.

Az ,,6zsiai perif€rifin" 6l6k (bele6rtve a kaukdzusiakat is) a birodalom
lakossdgdnak mintegy I0Vo-6t tett6k ki. E rendkfvi.il kiil6nbtiz6 kultrirdjf
n6pek tdbbs6ge m6g nem alkotott nemzetet sem a sz6 gazdasigi, sem etnikai
6rtelm6ben, vagyis nem a nemzeti, hanem a vall6si tudat volt ameghatdroz6.
A kdzdttiik leginkdbb elterjedt vall6s a mohameddn hit volt, tbbbnyire annak
szunnita trdnyzata. A cdri adminisztr6ci6 birodalmi egys6gesft6 politikdja, a
russzifikdcid eredm6nye lett, hogy e n6pek bi.irokrdci6j6nak 6s munk6ss6g6-
nak ddnt6 tdbbs6ge orosz volt, mig a mezlgazdasdgb6l 616,,6slakossdg" a
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vi{rosokon kfviil mindeniitt abszolit t6bbs6gben 6lt. 1896-ban Belorusszid-
ban az orosz lakoss6g a helyi popul6ci6 5,6Vo-a, Kelet-Ukrajndban ez mint-
egy 20Vo-ot tett ki, Eszak-Kauk6zusban pedig kdzel a lakoss6g fel6t, mig
Kazahsztdnban l6Vo-ot. A k6s6bbi Azerbajdzsdn f6v6rosa, az ,,6zsiai
masszfvumb6l" kiszakad6 Baku apllddja a soknemzetis6gfi vdrosi lakoss6g
kialakulds6nak, amely a modern kapitalista olajipar meghonosftdsr{nak kd-
vetkezm6nye. Az orosz lakossdg kevered6se mds n6pekkel sz6mos, kor6bban
nem ismert probl6m6t id1zett el6. Egyfel6l szerte az orszdgban soknemze-
tis6gfi proletaridtus jdtt l6tre, m6sfel6l barbdr nemzetis6gi elnyom6s uralko-
dott, amely meleg6gya volt a ki.iltinbbz6 rasszista el6ft6leteknek 6s ,,ellen6l-
l6si" formdknak. A szdzadel1n Bakuban az olajbilnydszok 4IVo-a volt azeri,
29,4Vo-6t az oroszok, L8,6Vo-6tpedigaz 6rm6nyek alkottdk,6s kdzel IOVo-ot
tettek ki az egy1b nemzetis6gek. Baku proletari6tusa a h6borri ki.isz6b6n
meghaladta a l7O ezer f6t, ami j6val tilbb, mint egdsz Grizia proletari6tu-
s6nak ldtszdma (125-130 ezer f6).

A nyugati ,,v6gen" Wnius a nyugatos integr6ci6 p1lddjdt adta. A szdzad-
fordul6n a litvdn lakossdg m6g jelentdktelen kisebbs6gben volt, a v6ros leg-
ndpesebb nemzetis6g6t a zsid6k alkott6k - mintegy 6I ezer ember -, majd 6ket
k6vett6k a lengyelek 6s a beloruszok. A Baltikum rendelkezett a legink6bb
polg6rosult t6rsadalomszerkezettel, a hdborfs konjunktfra pedig m6g inkdbb
soknemzetis6gfivd tette a nagyvdrosokat. igy Tallinnban a lakoss6gnak
57,7%o-a volt 6szt, kb.25To-a orosz 6s mintegy 8%o-andmet, de m6g vagy
f6l tucat nemzetis6g 6lt a vdrosban. Harkovban vagy Odesszdban a hivatalos
statisztikdk szerint is legaldbb 40-50 besz6lt nyelvet tartottak nyilv6n.

Az t920-as felm6r6s alapjr{n, teh6t kdzvetleniil a h6borri 6s forradalom
utdn, az ardnyok tekintet6ben elvi jelent6s€gfi vflltozds nem dllt be a nemzeti-
s6gek urbaniz6ltsdgi fok6ban. S6t nemi visszaes6s kdvetkezett be. Az tisszes
vdroslak6 t6bb mint fele (13 480 555 fd) orosz nemzetis6gfi volt. K6t nen:ze-
tis6g szrdmldlt ketmilli6 feletti vi{roslak6t: az ukrdnok (2 858 7(A) 6s a zsid6k
(2 I57 292), ndgy nemzetis6g haladta meg 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-Szib6ria nemzetis6gei nem vagy alig ismert6k
az ipai kapitalizmus t6rt6net6t, legfeljebb a vdrosi fejl6d6sbe 6s az firuter-
meldsbe m6r kor6bban bekapcsol6dott,,farmer"-gazdasdgok r6v6n 6rintkez-
tek a t6k6s fejl6d6ssel. 1914-ben Szib6ria lakoss6g6nak minddssze lI,9%o-a
volt vi{roslak6. A hatalmas t6rs6g az orszdg ipari centrumai szdmdra egyfajta
felvev6piack6nt szolgdlt, mintegy bels6 ,,gazdas6gi gyarmat" volt. 191l-es
adatok szerint a t6rs6g nem orosz nemzetisdgeinek ar6nya27%o-ru tehet6.
A m6s nemzetis6gfiek legink6bb az Irkutszki Kormdnyz6sdgban (2I,67o), a
Bajkdlontfilon (3I,8Vo), az Akmolini TerilIeten (42,lvo) 6ltek, mfg a Szemi-
palatyinszki Teriileten 6s Jakutidban az oroszok alkottak nemzetis6gi kisebb-
,s{get, az el6bbin az 6slakossdg arlnya 8OVo, az ut6bbin 92Vo volt.

A h6boni el6tt az Orosz Birodalom t6rsadalomszerkezetejelent6sen elt6rt
a nyugati orszdgok struktrir6jdt6l. 1913-ban a I40 milli6t meghalad6 6ssz-
lakoss6g ardnydban az alkalmazotti rdteg minddssze 2,4%o-ot tett ki, mfg a
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munkdssdg l4,67o-ot. A mag6nparaszt 6s a hdziipanal foglalkoz6 kusztdr
66,7%o-os r1szarilnya mellett a bels6leg szint6n differencidlt uralkod6 osztilly
(fdldesfr, keresked6, burzso6 6s kul6k) a lakoss6g I6,3Vo-6t alkotta.

Az egyes t6rsadalmi csoportok kozdtt az ,,6tjdr6s" csak v6letlenszerfi volt,
a privilegizdlt tdrsadalmi helyzet 6rdkl6ddtt mdg a 20. szdzad elej6n is.
Ekkorra a nemess6g mint uralkod6 osztdly ink6bb politikai, mintsem gazda-
s6gi srillyal rendelkezett. A kapitalistamez6gazdasdgra 6tt6mi csak egy szfik
r€tege tudott vagy akart. A c6ri biirokr6cia, maga M dnk6nyuralmi 6llam
azonban nem a nemessdg 6rdekeinek kdzvetlen ,,6gense" volt, hanem jelen-
t6s fiiggetlens6ggel, politikai 6n6ll6s6ggal birt. B6rr az udvari biirokr6cia
alapj6ban a nemess6gb6l rekrutdl6dott, a hatalom dn6rdekei sok szempont-
b6l elv6lasztottdk a nemessdgt6l. A szocidlisan viszonylag homogdn nemesi
osztdly k6ptelen volt trilldpni dletm6djdban 6s mentalit6sdban saj6t tradici6-
in, nem tudta feladni ,,oblomovizmusdt", amely a szdzad elej6n kiterjedt -
a patriark6lis falu viszonyaiban m6ly gydkereket eresztett - tdrsadalmi be-
tegs6g volt. Nem volt kdpes m6r sem a tradiciondlis, sem a modern polgdri
t6rsadalom tdrv6nyei szerint 6lni.

Az orosz biirokrdcia, amely Kazahsztdnt6l a kaukdzusi teriiletekig az
dnk6nyuralom meghosszabbftott kezek6nt mfikddtjtt, kim6letlen volt saj6t
6rdekeinek v6delm6ben. E korrupt, megv6sdrolhat6 t6rsadalmi csoportban
torvdny volt a felettes akarat6nak val6 felt6tlen engedelmessdg. Tdmegeik-
ben idegenkedtek minden v6ltozdst6l, reformt6l. A c6r russzifik6ci6s politi-
k6j6nak legf6bb eszk6zek6nt a biirokrdcia a perifdri6k nagyvr{rosaiban az
oroszt tette a kommunik6ci6 egyedtli nyelv6v6. Urhatndm term6szet6b6l
kovetkezett, hogy a helyi lakossdg nyelv6t sohasem sajdtitotta el, ez rangon
aluli lett volna. A tipikus orosz bi,irokrata soviniszta 6s 6konzervativ volt.
Az orosz biirokr6ci6r6l feliilmrilhatatlan k6pet festett Gogol, Csehov vagy
Szaltikov-Scsedrin. A c6ri udvar kdriili legfels6 uralmi elitnek, a c6ri autok-
rdciilnak szdmos tagja ugyanakkor nagy mfivelts6gfi 6s a c6rt meggy6z6d6s-
sel szolg6l6 ember volt, 6m e rdteg alapj6ban m6r kimerftette azokat az
energidit, amelyek €vszdzadokon 6t dletben tartottdk.

A orosz drtelmisdg is eliitdtt nyugat-eur6pai sorsti{rsdt6l. Mig a tipikus
nyugat-eur6pai 6rtelmis6gi els6sorban szakember volt, addig Oroszorszdg-
ban 6rtelmisdginek lenni kiildetds. E csoport az orosz t6rsadalom egdszen
szfik r1teglt alkotta. 1905-ig M ,,6tlag" 6rtelmisdgi az dnk6nyuralom ellen-
s6ge, vagyis forradalmdr. Ak6r szlavofil, ak6r nyugatos tipusdt tekindiik, ez
a t6rsadalmi csoport olvasott, mfivelt 6s iinfel6ldoz6 egy€nek tdmeg6b6l te-
v6dtitt 6ssze. Ez a forradalmi hajlam azonban f6k6ppen a ,,kdzrendfi" (raz-
nocsinec) szdrmazds(takat jellemezte. Nem ap6nz hajtotta 6ket el6re, hanem
az a tadat, hogy az drtelmisdg alapvet6 t6rsadalmi feladata az ,,orosz n6p
felemel6se", megszabadft6sa a cdri 6nk6nyuralomt6l. 1905 utdn az 6rtelmi-
s6g sz6tszakadozik. Egyik csoportja az dnkdnyuralommal val6 megb6kiil6s
6tjdt villasztotta, egy m6sik, kisebb csoportja megvesztegethetetlen forradal-
m6r maradt, v6llalva szdmfizetdst 6s emigr6ci6t, egy harmadik csoportja pe-
dig a ,,szak6rtelmis6g" p6lydj6n mozgott.

446



Anton Csehov Fjodor Saljapin (balr6l) 6s Gorkij

A katonatiszti p6lydt6l az orvoson 6s rijs6gfr6n 6t az egyetemi tandrig
felmeriilt Oroszorsz6gban is az akezdetben tipikusan 6rtelmis6gi tdrsadalmi
aberr6ci6, amely azutfin megfert6zte a tdrsadalom mds csoportj ait is, az an-
tiszemitizmus. Ez a t6rsadalmi betegs6g 6ppen a sz6zadfordul6t6l elviilasz-
totta a demokratikus 6s humanista drtelmis6gieket (Korolenkdt vagy Gorkijt)
a konzervatfv rasszista, feketeszdzas csoportokt6l. Oroszorszdgban azonban
a zsid6k6rd6s n6mileg m6sk6ppen vet6ddtt fel, mint p6ld6ul Ausztria-Ma-
gyarorsz6gon. El6sz6r is nem valldskdnt tartottdk sz6mon a zsid6kat, hanem
nemzetisdgk6nt. A nagy szl6v n6pek ut6n a legnagyobb l6leksz6mri n6pes-
seget az exterritoridlis zsid6s6g (tbbb mint 5 milli6 ember, a vil6g zsid6s6-
gdnak mintegy fele) alkotta. A leteleped6si dvezetben 616 zsid6kr6l olykor
m6g a legkiv6l6bb orosz 6rtelmis6gieknek sem volt tdrgyszerfr elkdpzel6stik,
bizonyos idegenked6ssel tekintettek rdjuk, ami dsszefiiggdtt a pdnzgazdill-
koddst6l val6 irt6z6sukkal, a piaci-kapitalista viszonyokb6l fakad6 gy6gyit-
hatatlan t6rsadalmi betegs6gekkel. (Ez az antiszemitizmus azonban nem ke-
verhet6 6ssze a pogrom-antiszemitizmussal.) Ezen 6rtelmis6gi antiszemitiz-
mus ddnt6en az eltdrd kultfr6val szembeni idegenkedds megnyilv6nul6sa-
kdnt 6rt6kelhet6. Ugyanakkor az antiszemitizmus elleni harc 6l6n a liber6lis
6s szocidldemokrata 6rtelmis6giek haladtak. Kdreikben nagy szdmban 6ltek
6s dolgoztak zsid6k. Term6szetesen a zsid6k - ak6rcsak brdrmely m6s nem-
zetislg kdpvisel6i - minden p6rtban, igy u dnk6nyuralom t6mogat6i k0z6tt
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is fellelhet6k voltak. Miutdn a zsid6s6g a legpolgdrosultabb nemzetis6gnek
sz6mitott, k6zi.iliik nagyobb ar6nyban keriiltek ki az €rtelmis6giek, mint mds
nemzetisdgek k6ztil. A cr{ri rendszer antiszemita, kirekeszt6 tdrv6nykez6se
a zsid6kat - mint ldttuk - sz6mos szakma gyakorl6s6b6l, egy6ltal6n, a sza-
bad munkavdllali{sb6l, s6t a szabad kdltdzkdd6sb6l is kiz6rta.

Az orosz burzsodzia M orosz t6rsadalom viszonylag rij oszt6lya volt,
amely mindenekel6tt kuhurdlatlans6g6val, moh6sdgdval 6s kfmdletlens6g6-
vel tfint ki, mindenfajta demokratikus mozgalomt6l idegenkedett. A neh6z-
ipari 6s a bankt6ke Pdtervdrott koncentr6l6dott, a ,,t0rt€nelmi", a t6sgydke-
res burzso6zia 6rizte a nemzed6kek folytonossdgdt. M6sik jellemz6 vondsa
pedig az volt, hogy az ipariburzsofz;ia elt6phetetlen szdlakkal kapcsol6dott
a kereskedelmi t6k6hez. Moszkv6ban az ipai t6ke, mindenekel6tt a textil-
iparhoz kapcsol6d6 bvrzsoizia volt a vezet6, mfg a periferi6lis rdgi6kban
(6szakon, Szib6ri6ban, Tdvol-Keleten stb.) a kereskedelmi-uzsor6s burzso6-
zia jdtszott meghatdroz6 szerepet. A v6llalkoz6i osztdly 6ridsi haszonra tett
szert az elnyom6s, a kizsdkm6nyolds legbrutdlisabb fonru{i kdvetkezt6ben. A
gyors meggazdagodds 6s a h6borfs konjunktrira kiildn6sen elm6lyftette e
t6rsadalmi oszt6ly reakci6s vondsait. A forradalmi mozgalmak plakdtjain
megjelen6 kbv6r, szivaroz6, arannyal tilmdtt zsdkokon tr6nol6 6s h6bonis-
kod6sb6l nyerdszked6, visszatas zit6 figura l6nyeg6ben refl ektdlt 6br 6zol6s-
nak tekinthet6. Ha Csehov az 6rtelmis6g tehetetlensdg6t 6s sz6thull6s6t 6b-
rdzolta klasszikus fokon, akkor Gorkij az orosz munk6s 6s az orosz burzso6
ilbrdzolflsdban alkotott els6sorban maradand6t. Ki ne ismern6 Pelageja Nyi-
lovndt, az ,,Anyit" 6s Vassza Zseleznovdt, az orosz v6llalkoz6t.

Az orosz munhlsok jelent6s tdmegei m6g nem szakadtak el a f6ldt6l,
nyr{rid6ben hazajitrtak falura a csal6dnak segiteni. A nagyv6rosok ipari cent-
rumaiban v agy a v6rosok sz6l6n elhelyezked 6 kaszdrny aszerfi hoddlyokban
embertelen ktiriilm6nyek k6z6tt 6ltek iskoldzatlan fdld6nfut6kk6nt, akik m6r
kiszakadtak a falusi viszonyok kdzi.il, de nem urbaniz6l6dtak, nem integr6-
l6dtak a hagyom6nyos vi{rosi 6letviszonyokba. A n6hdny szdzezres szakmun-
kdsr6teg, a ,,t6rzsdkds proletdrok" alkott6k a szocidldemokr6cia, majd a bol-
sevik p6rt magv6t. Az oroszorsz6gi proletari6tus, amely nem ismerte a szo-
cidldemokrdcia 6s a szakszervezeti mozgalom biirokratikus szervezettslg€t,
fegyelmdt, hajlott az 6nszervez6d6ste 6s a l{naddsra. Fiatal tdrsadalmi osz-
t6ly l6vdn, zaboliltlan forradalmisdgfval kiildnbdzdtt a nyugat-eur6pai mun-
kdssdg szewezett tiimegeit6l. M6sfel6l az is jellemz6 volt, hogy mig az
angol munk6ss6g oszt6lyszervezeteiben maguk a munk6sok j6tszott6k akez-
dem6nyez6 6s vezet1 szerepet, Oroszorsz6gban a szervezett munk6smozga-
lom kezdett6l a forradalmi 6rtelmis6gvezetlse alatt 6llt. Az illegalitds kere-
tei kdzdtt sztiksdgk6ppen jdtt l6tre a ,,hivat6sos forradalm6rok" p6rtja, akik
a forradalom peri5dus6ban is meg&iztflk vezetd szerepiiket. A munk6sok
vezet6 szerepet ink6bb a forradalmi improviz6ci6 sor6n l6trej0tt munk6s-
szervezetekben j6tszottak, mint p6ld6ul a gydri-tizemi bizotts6gok, sztr6jk-
bizotts6gok stb.

A paraszti osztdly kizs6km6nyol6sa a feudalizmusra jellemz6 formdk 6s
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a fejlett t6k6s gazddlkoddsra jellemz6 b6rmunka egy[ttes alkalmaz6s6val tdr-
t6nt. A falukdzdss6gen keresztiil a gazdasdgon kfviili k6nyszer is fennmaradt.
A falukbzbss6g az dnk6nyuralom rendszer6nek adminisztratfv l6ncszeme is
volt, ami m6dot adott a fdldesuraknakEs az autokrdci6nak arra, hogy a maguk,
illetve a kincsti{r 6rdek6ben szabillyozzdk a falu tr{rsadalmi viszonyait, ami
v6gs6 soron azt szolgdlta, hogy biztosits6k a rendszer tdmeges tdmogat6sdt.
Az 1905-6s forradalommal ez a lehetdsdg mindbrdkre szertefoszlott.

AZ OROSZOK ES AZ I. VILAGH.A,BORU
A szoci6lis 6s nemzetis6gi ellent6tek ki6lez6d6se, 6sszefon6d6sa 6s forradal-
mi folyamattd dagadisa a vil6gh6borf idejdn ment v6gbe. A c6r kdrnyezete,
6ppen fgy, mint a nyugati hatalmi elitek vez6rkarai, arra szdmitottak, hogy
a hdboni kitor6se elnyomja a munk6smozgalom politikai ellenz6kis6g6t, 6s
a benne rejl6 rendszerellenes er6ket marginalizdlja. Oroszorszdg vonatkoz|-
s6ban ez a szdmitds csak a hdborri els6, rdvid id6szak6ra igazol6dott. Pedig
az l. vililghdborf kitdr6s6vel a nagy patri6ta hull6m ,,a nemzetktrzi proleta-
ri6tus internacionalista mozgalmdra" 6piil6 forradalomkoncepci6kat igen-
csak h6tt6rbe szorftotta. M6g a II. Internaciondl4 vezet6 pdrtjai is - a leg-
bdtrabb forradalmdrok kivdtel6vel, mint Rosa Luxemburg 6s KarI Lieblcnecht
- mind felsorakoztak a h6borfz6 hatalmi elitek mdgOtt, ha nem is lelkesed-
tek a v6ront6s6rt, s hamarosan pacifista hrirokat kezdtek pengetni.

Oroszorsz6g hadba l6p6se az antant r6szek6nt a balk6ni.h6borfk utdn
aligha volt k6ts6ges. A francia-orosz egymdsrautalts6g szinte magdt6l 6rte-
t6d6 volt. Franciaorszdg abban volt 6rdekelt, hogy Oroszorszdg hadba l6p6-
s6vel megossza N6metorszdg katonai er6it, Oroszorszdg pedig r6szben a
balkdni t6rs6g 6s a tengerszorosok,,bekebelez6s6re" ir6nyul6 tdrekvdseit ki-
v6nta realiz6lni francia tdmogatdssal. Oroszorszilg abban a ,,k6nyelmes"
helyzetben talilta magdt, hogy neki iizent hadat a m6sik birodalom (Auszt-
ria-Magyarorszdg) 1914. augusztus 5-6n, 6s agresszi6 dldozatak6nt ttintette
fel mag6t. Mindk6t rokkant birodalom haddszati elk6pzeldsei a t6maddsra
6piiltek, m6gis az els6 nagy csat6k utdn nyilvdnval6 lett, hogy mindketten a
vesztesek koz6 tartoznak majd, fiiggetleni.il att6l, hogy a kdzponti hatalmak
vagy az antant nyeri-e meg a h6borft.

A vildghdboniban hadra kelt mintegy 20 milli6 katona olyan ,,dll6h6borfra"
kdnyszeri.ilt, amely szinte a teljes fizikai megsemmisit6sig folyt. Mialatt egy-
m6st 6rdltdk, fokozatosan kidertilt, hogy a nagyobb gazdasflgi potenci6llal ren-
delkez6 f6l nyeri meg g hdborft. Ebb6l a szempontb6l dtint6 volt, hogy 1917
tavaszdn az Egyestilt Allamok az antant oldaldn bel6pett a hdboniba.

Val6j6ban a vil6g gazdasdgi 6s teriileti fjrafelosztdsa volt az a t6t, amelyb6l
a legfejlettebb orszdgok profitr{lhattak a legtdbbet, ez6rt a gy6ztes orsz6gokban
nem tfint szoci6ldemolaata oldalr6l drtelmesnek egy olyan l6pds, amely a lu{-
borf v6g6n esed6kes ,,nagy osztozkd6st" a bizonytalan forradalom kockdna-
t6val cser6ln6 fel. Komolyabb rendszerellenes politikai er6k csak Oroszorsz6g-
ban, f6leg persze az orosz szocialista emigr6ci6ban szervez6dtek, bdr kezdetben
6k is elbizonytalanodtak, amikor azt konstat6lt6k, hogy a munk6sok dalolva
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mennek a v6g6hfdra, abban a rem6nyben, hogy a h6borf hoz majd megv6l-
t6st. Am Oroszorszdgban ez csak intermezz6nak bizonyult.

M6g a h6borri el6tt elkezd6ddtt a munk6s- 6s parasztmozgalmak fellen-
diil6se, amely a h6borf kirobban6sdt kdvet6en hamarosan folytat6dott. Ka-
tona- 6s parasztlflzad6sokr6l mdr I9I4 6sz1n hit adtak a moszkvai lapok.
Tomszkt6l Bakuig, a Vjatkai Kormdnyz6s6gt6l a Rjazanyi Korm6nyz6s6gig
az anarchisztikus ellen6ll6s, az illlami 6s fdldesriri javak elleni t6mad6sok
mindennapos jelens6gek voltak. Pdtervdrott 6s m6s nagyv6rosokban a h6bo-
rri kezdeti id6szak6ban sz6les kdrfi letart6ztatdsi hull6m sdpdrt v6gig, amely
els6sorban a munkdsmozgalom legink6bb forradalmi csoportosul6sait 6rin-
tette. Mindj6rt a h6borri elej6n besoroztdk azokat a munk6sokat, akik forra-
dalm6r hfrdben 6lltak. A szoci6ldemokratdkon kivtil a duma minden p6rtja
t6mogatta a c6ri manifesztumot (a bolsevik dumak6pvisel6k egy csoportj6t,
kdztiik Kamenyevet szfimfrztdk), amely Oroszorsz6g hadba l6p6s6t nyilvdni
totta ki. S6t m6g a szoci6ldemokrat6kon, az eszereken 6s az anarchist6kon
beliil is igen er6s ,,honv6d6" frakci6k (Plehanov 6s Kropotkin, Szavinkov 6s
Kerenszkij, Alekszinszkij 6s Zsordanija stb.) jtittek l6tre, amelyek a foradal-
mi tev6kenysdget a h6borf id6tartamfta gyakorlatilag felfiiggesztettdk. A bol-
sevikok Lenin vezette emigrdci6s csoportja ellenben az imperialista h6borri
polg6rh6borriv6 val6 fitalakitilsfinak programjdt hirdette meg a Pravda 6s a
Szocidl-demokrat hasdbjain. Eszerint a vil6g munk6sainak nem egym6s el-
len, hanem saj6t uralkod6 osztdlyaik ellen kellene fordftaniuk a fegyvereiket.
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Ez a kis csoport azonban akkoriban sem nemzetkozileg, sem Oroszorszdg-
ban egydltaldn nem tfint relevi{ns politikai irdnyzatnak Tdbbnyire 6lmodoz6
fantasztdknak, ut6pistdknak tekintettdk 6ket.

A hdborf rn6sodik 6v6ben mdr l6tni lehetett, hogy az Orosz Birodalom
belerokkan a h6borfba. Nem v6letlen, hogy a hivatalos Oroszorszdg politi-
kusai is igen kordn, mdr 1915+61 fontolgattdk egy kiil6nb6ke lehet6s6g6t,
szem el6tt tartva az alapvetl c6lt, a tengerszorosok megszerzlsdt. A kOzponti
hatalmak elzirtdk a tengerszorosokat, a blok6d 6ltal okozott vesztesdgekn6l
jelent6sebbeket szenvedett el Oroszorsz6g a mindent fel6rl6 dll6hdborriban.
Am a birodalom nyugati szdvets6gesei hallani sem akartak semmif6le kti-
lonbek6r6l, hiszen sem a franci6k, sem az angolok nem kiv6ntr{k Oroszorszdg
meger6s0d6s6t, bi{r nyilv6n al6becsiiltdk a birodalom vr{lsdgdnak mdlys6g6t.
R6ad6sul M ,,otosz emberanyag" az angol vagy francia vezetds szfimfiraigazdn
harmadrangri k6rd6snek sz6mitott. Oroszorsz6g h6bonis kimeriil6se 6s a n6vek-
v6 t6megel6gedetlensdg lehetsdges kdvetkezmdnyei sokdig elkeriilt6k a cdri
udvar figyelm6t, ktil6n6sen II. Mikl6s c6rdt, akinek politikai horizontja eny-
h6n sz6lva igen szfiktis volt. Igaz, az Allami Duma-elntike, Rod4janko mi,g
1917. febru61 27-i nyilatkozat6ban, amelyben ,,6felsdgdhez" sz6lt, a keny6r-
hi6nyt nevezte meg ,,a megindult dsztdnds l6zong6sok" f6 okak6nt, 6m
mindezt m6g akkor is az dnk6nyuralom megment6slnek n6z6pontjdb6l
szeml6lte. M6g akkor sem fogtdk fel, hogy a birodalom dsszeomlott.

t9t7
A nagy forradalmat sokan megj6solt6k, bdr elt6r6 elm6letek alapj6n. Ki a
t6k6s termeldsi viszonyok 6s a termel6er6k fejl6d6s6nek ellentmonddsaib6l,
ki a t6k6s vil6gfejl6d6s hull6mszerfr, gazdasdgi ciklusaib6l 6s tdrv6nyszerff
vdls6gaib6l indult ki, mdsok a t6kefelhalmozds korl6taib6l 6s a t6k6s vil6g-
rendszer elkeri.ilhetetlen 6sszeoml6s6b6l, mint Rosa Luxemburg. Megint m6-
sok f6leg politikai 6s pszichol6giai t6nyez6kkel 6s az egy6n szabad-
sdgv 6gy 6v al magy ar 6zt6k a forradalom elkertilhetetlens6gdt, mint szdmosan
az anarchist6k vagy 6ppen az avantgardist6k k6ztil (p6lddul Majakovszkij).
Bdr a kdzeli forradalom rem6ny6r6l olykor a vezetl fonadalm6rok is
pesszimist6n nyilatkoztak, 1916 vdg6n m6g Svdjcban Lenin is elbizonytala-
nodva arr6l besz6lt, hogy a forradalom mdgsem robban ki a kdzeli j6v6ben.
Azutfin 1917. februfir 23-6n a v6gtelen n6lkiildzdsek ktjvetkezt6ben a p6ter-
viiri asszonyok a n6k napjdn kimentek az utcdra... A szocidlis, a gazdasdgi,
az etnikai ellentmond6sok egymdst er6sftve szdtrobbantottdk az dnk6nyura-
lom 6pftm6ny6t. Megkezd6ddtt a m6sodik orosz forradalom.

A KETT6S HATALOMNEITTJT.ISEc
A c6ri dnk6nyuralom teh6t nem birta ki a h6borft. Az ag6nia hosszan tartott.
Szinte szimbolikus jelent6se van annak, hogy a cdr 6s a c6.rn€ kegyeltje, az
alacsony sorb6l szdrmaz6 Grigorij Raszputyin, a sziblriai ir6studatlan szta-
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rec komoly hat6ssal lehetett a ci{ri csal6dra. Avardzser6vel felruhflzottbarit
sem segfthetett m6r az anakronisztikus rendszer fenntart6s6ban. Befoly6s6t
6s kicsapong6 6letm6djdt azudvari kdrOk konzervatfv vezet6i el6gelt6k meg,
mindenekel6tt Juszupov herceg €s Puriskevics, akik 1916 v6gdn tdbb k(s6rlet
ut6n tudti{k csak megdlni a hatalmas termetfi szerzetest. Ez az epiz6d az
uralkod6 k6rdk bels6 megosztotts6gdt is ttikrtizte.

1917 februr{rjdban ki{rtyavdrk€nt omloft ossze a c6rizmus ttibb 6vsz6zados
int6zm6nye. Ez a t6ny felgyorsitotta a rendszerellenes er6k megszerrcz6d6s6t,
6s meggyengitette az bnk6nyuralomhoz ktlt6d6 intlzmfinyek 6s politikai er6k
tr{rsadalmi befoly6s6t. Febru6r 23-n folyam6n az 6lland6sult tiintetdsek, 6h-
s6gl6zad6so( sztrdjkok, t6megmozgalmak a f6v6rosban elsbpdrtdk a r6gi ha-
talom alapvetf ntlzmdnyeit 6s rendfenntart6 er6it. Febru6r 27-1nhbmp6lyg6tt
a nep a Nyevszkijen, iiriimm6morban riszott a f6v6ros. Osszeiilt az 1905-ben
mi{r megismert szovjetek, a Munk^4stan6csok Kdzponti Vdgrehajt6 Bizottsdga
a Tauriai Palodban. M6snap a forradalmi tdmegek elfoglaltr{k a ci{rizmus fel-
legv{rrdt, jellegzetes szimb6lum6t, a P6ter-Pdl-er6diit. A forradalmi napokban
jelent6s ellen6ll6s nem tdrt6nt, febru6r 23-6n, a legv6resebb napon 313 halottat
tartottak nyilvr{n a statisztik4k. Az utca v6g6rv6nyesen a ndp ellen6rz6se al6
kertilt, tiszti v6ll-lappal nem volt 6rdemes a f6v6rosban s6t6lgatni.

A febru6ri n6pfelkel6s'kirobban6sfval az Ideiglenes Korm6ny k6p6ben
elvileg a burzsoizia jutott hatalomra. A val6s6gban azonban az rij hatalmi
struktrir6t csak a fellflzadt forradalmi tdmegek v6dhett6k meg. E t6megek
pedig a szovjetek mdgdtt 6lltak. lgaz, az Ideiglenes Korm6ny, amely Lvov
herceg vezet6s6vel jdtt l6tre, magdban foglalt paraszti-n6pi 6rdekeket is
megfogalmaz6 politikust, mint p6ld6ul az igazsdgigy-minisztert, a k6s6bbi
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II. Mikl6s 6s csal6dja

miniszterelndkot, Kerenszkijt. Am az Ideiglenes Korm6nyhoz val6 viszony
a forradalmdrok kdr6ben is elt6r6 6rt6kel6seket sziilt.

Lenin, aki 6prilis 3-6n tdrt haza az emigrdci6b6l, vit6ra k6nyszertlt leg-
kbzelebbi munkat6rsaival is, Kamenyewel, Sljapnyikowal 6s Sztdlinnal, a
Pravda akkori irdnyft6ival, hogy az Ideiglenes Korm6nyt t6mogatni nem
lehet, mert ,,a forradalom polgdri demokratikus szakasza m6r m6rciusban
v6get is 6rt". Lenin azonnal felfogta annak jelent6sdg6t, hogy a febru6ri
forradalom rijra6lesztette a munkdsforradalom int1zm1nyeit, tdmegb6zis6t 6s
szervezeti eszkdzeit, mindenekel6tt a fegyveres felkeldst (munk6sok 6s pa-
rasztok milli6i dlltak fegyverben), mindazt, amit 1905-ben m:ir megismer-
tek. igy az okt6beri fonadalom kdzvetlen gydkerei a spont6nul kirobbant
februdri forradalomb a 6gy az6dtak.

L9I7 februdrja teh6t okt6ber kezdet6nek tekinthet6. A k6t fonadalmi sza-
kasz egys6ges ttirt6nelmi folyamat volt, amelyet csak igen felt6telesen, egyes
politikai esem6nyek ment6n lehet szakaszolni. Val6j6ban aztn. polg6ri 6s pro-
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let6r szakaszok, ,,elemek" 6s ,,tendencidk" elkiiltjnft6se 1917 mdrciusa uti{n
szerfolott mesters6ges, sz6rsz6lhasogat6 kfs6rlet. Mind a fegyveres felkel6s,
mind a szovjetek, mind a szervezett munk6stdmegek meghati{roz6 elemei
mdr a februdri forradalomnak is, bi{r a rendszerellenes mozgalom ,,megfe-
lelf' vez6rkara 6s adekv6t tudata majd dprilis 6s m6jus folyarndn rajzol6dik
ki egy6rtehnfien. Aprilis-rnr{jusban t€rtek-haza a vei6rek: Lenin 6s Trockij.
A nyugati szocialista pdrtok tobbsdge is ti{mogatta a februdri forradalmat,
br{r csak keveseknek volt vildgos elk6pzel6se a fonadalmi folyamat lehet6-
s6geir6l, tovdbbi kibontakoz6sr{r61. S6t oroszorszdgi l6togat6saik sordn a francia
szocialista ki.ildtittsdg (az ,,antantszocialistdk": Moutet, Cachin, Lafont),
amely 6prilis kdzep6n lrkezett Petrogr6dra, hogy rdbesz6lje a Szovjetet a
h6boni folytatds6ra, a tomeggyfildseken azt hallhatta, hogy a t6meg poj6c6k-
nak nevezi 6ket. Vandervelde, a nacionalista pozici6ra 6tt6rt Internacion6l6
vezet6je pedig Moszkv6ban a Tverszlcajdn - mikdzben a h6borri folytat6s6ra
sz6litott fel - a transzparenseken ezt olvashatta: ,,B6ke a kunyh6knak, h6-
boni a palot6knak! Minden hatalmat a szovjeteknek! Le a h6borfval!"

A szocialista forradalom alapvet6 kdvetel6sei is 1917 tavaszfin fogalma-
z6dtak meg: a bankok nacionalizdldsa, a fOldesriri fdldek kisaj6tft6sa (okt6-
bert6l a nacionalizillt fold feloszt6sa), a munk6sellen6rz6s bevezetdse az
iizemekben, a hatalom iltaddsa a szovjeteknek. Lenint6l az anarchistdkig, az
internacionalista mensevikek vez6rdig, Martovig sz6les egysdgfront j6tt l6tre
a tekintetben, hogy az igazi probl6ma nem egyik vagy mdsik r6szk6rd6s,
hanem maga a kapitalista rendszer. I9I7 nyardn-lszdn ezen az elvi alapon
szervez6dtjtt egyre sz6lesed6 tomegpdrtt6 a bolsevik p6rt, 6s a m6rciusi 24
ezres (a legfjabb kutat6sok szerint enn6l is j6val kisebb sz6mf) tagsdgdt
okt6berre tobb mint megtizszerezte. l9l7 nyardn az eszerek rendelkeztek a
legnagyobb tdmegp6rttal, hozzdv et1leg f6lmilli 6 pfuttaggal, ugyanakkor ez
tal6n a legszdthtSz6bb pdrt is volt, hiszen a nincstelen parasztt6l a paraszt-
burzsoaziflig mindenkit k6pviselni akart.

A mensevikek a munk6sellen6rz6s helyett az 6llam gazdasdgi ellendrz6
szerep6nek kiterjeszt6s6t 6s - a szovjethatalom helyett - a polg6ri demok-
ratikus kdztdrsas6g megszil6rdit6s6t ktjvetelt6k, amelyben a munk6sp6rtok
meghatdroz6 szereppel bfrtak volna. Ez lett volna akkor a harmadik rit,
amely el6tt akaddlykent ott tornyosult az eg6sz orosz tortdnelem.

Oroszorszi{gban a ,,kettds hatalom" a polgdri Ideiglenes Korm6ny 6s a
petrogr6di Szovjet politikai kompromisszuma volt, ami val6j6ban a kett6s
hatalomn6lkiilis6g 6llapot6nak bizonyult. A forradalm6rok (bolsevikok, anar-
chist6k, eszerek, az internacionalista mensevikek stb.) ebben a helyzetben
szabadon terjeszthett6k ki befoly6sukat a t'{rsadalom szdles r6tegeire. A tdrsa-
dalom 6ri6si ttibbs6g6t kitev6 proletarizill6dort r6tegek (f6ld n6lktili vagy
termel6eszkdz n6lki.ili parasztok, munkdsok, katon6k, szubproleti{r elemek
stb.) a k6osz, az 6hins6g, a h6borris pusztul6s kdvetkezt6ben nyitottak voltak
az antikapitalista 6s dllamellenes torekv6sek 6s cdlkitfiz6sek megval6sit6s6-
ra; az alulr6l l6trejdv6 munkds- 6s parasztszervezetek a kdzvetlen demokr6-
cia rendszer6nek lehet6s6g6t villantottdk fel. A dolgoz6 oszt6lyok t6rsadalmi
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m6retfi dnkorm6nyzdsdnak elmdlete ugyan Marxt6l eredt, iim a politikai fel-
t6telek, fgy tfint, nem a fejlett centrumorsz6gokban 6rlel6dtek, hanem az
eur6pai perif6ri6n, mindenekel6tt Oroszorsz6gban. A forradalmdrok tdbbs6-
ge legal6bbis ezt hitte.

A v6ls6g, a teljes sz6thull6s, a k6osz az a tirsadalmi helyzet, amikor az
emberek szinte rdk6nyszertilnek arra, hogy maguk szervezz1k meg saj6t 6le-
ttiket. A t6ke 6s biirokr6cia ilyen tfpusti t6rsadalmi m6retfi megb6nul6sa k6-
vetkezett be L9I7 nyar6n, amikor az orosz n6p m6r nem akart tov6bb h6bo-
rizni, 6m az Ideiglenes Korm6ny 6s a Szovjet ,,honv6d6" figurdi megpr6-
b6lt6k a lehetetlent. A kadet p6rti ktlUgyminiszter, az ismert t6rt1n6sz, Piotr
Miljukov m6r 6prilisban biztosftotta a szijvets6geseket, hogy Oroszorszdg a
v6gs6 gy6zelemig harcol. Miljukov jegyzlke olaj volt a tfrzre. Petrogr6don
a kdvetkez6 napokban tiintet6sek kezd6dtek. Jriniusban azutdn bek6vetkezett
a katonai 6sszeoml6s, az l6n. Bruszilov-offenzfva Tamopolndl kuducba ful-
ladt. Nem j6rt sokkal sikeresebben Kornyilov t6bornok sem, akinek csapatai
Rom6ni6ban mutatt6k a v61s6g jeleit. A szdkdtt vagy fogsdgba esett katondk
szdma 6lland6an ndvekedett, a fronton a katondk ,,liiv6sz6rok-bardtkoz6sa",
a harc megtagad6sa mindennapi jelens6gg6 v6lt. A f6hadisz6llds a kormdny
t6mogat6s6val megpr6b6lta a forradalom napjaiban betiltott hal6lbiintet6st
vissza6llitani. A katonai vezetds tdrekv6sei itt is meghifsultak. Nemzetis6gi
alapon is megkezd6dtek a hadseregben az ,,6tszelez6sek", az ilyen 6n6ll6
alakulatok mellett 6s azokon beliil egyre nagyobb politikai befoly6shoz ju-
tottak a katonai forradalmi bizotts6gok.

A politikai polariz6l6d6s orsz6gszerte folytat6dott. Jrilius els6 napjaiban
forradalmi zendiil6s t6rt ki a f6vdrosban, amelyben az l. g6ppusk6s ezred
jdrt az 6len. Jrilius 5-6n a zendiil6st v6rbe is fojtott6k. A bolsevikokat fdld
al6 k6nyszeritett6k, s megkezd6ddtt a bolsevikok elleni hajsza. Ennek kere-
tei ktizott fogalmazta meg az Ideiglenes Korm6ny igazsdgiigy-minisztere,
Pereverzev a - mdig is fennmaradt - vddakat, melyeket jflius 4-6n tett nyil-
v6noss6 a ,,bolsevikok 6ru16s6r61", mintegy igazolva illegalit6sba k6nysze-
rftdsiiket. Azzal a v6ddal tart6ztattak le bolsevik vezet6ket, hogy ndmet p6n-
zen folytattdk korm6ny- 6s h6borfellenes harcukat. Val6j6ban a bolsevik
vezet6k tdbbs6ge az l. g6ppusk6s ezred 6ltal kezdemdnyezett l6zad6ssal
egy6ltal6n nem 6rtett egyet, igaz, nem is hat6rol6dott el trils6gosan az utcdra
6zdnl6 forradalmi tdmegekt6l, mert nem akartdk e tdmegeket magukra hagy-
ni. Am a hivatkozott vidat az6ta is a Justizsknndal fogalma ali tartoziak,
hiszen a felvonultatott - ma m6r publikdlt - t6viratok, dokumentumok sem-
mit nem bizonyitottak. Az orosz fonadalmat nem finanszirozta senki. A ,,n6met
arannyal" teh6t a forradalom gy1zelme, mozgat6er1inek dinamik6ja nem
vizsg6lhat6 eredm6nyesen, ez a ,Blnzlogika" a nydrspolg6r kisszerfi gondol-
kod6sdnak m6rc6je szerint val6, amely a dolgokat csak ,,finanszfrozdstech-
nikai" 6sszefiigg6sekben k6pes megragadni 6s 6rt6kelni. A forradalmak ,,6n-
finanszfroz6" t6rsadalmi folyamatok - finanszirozni a puccsokat szoktdk.

A ,jriliusi napok" uti{n Kerenszk,ri - az rij miniszterelndk - nemsokiira a
betiltott bolsevik pdrt tAmogatilsi{ra fanyalodott, mert Petrogr6dn6l augusztus-
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ban Kornyilov dbornok - megel6legezve az egy 6vvel k6s6bb kirobban6 pol-
gdrhr{borft - katoni{kat vez1nyelt az Ideiglenes Kormr{ny megddntds6nek c6l-
jdval a f6vdroshoz. A katonai puccs azonban hamvdban holt, mert a petogr6di
forradalmi csapatok 6s a felfegyverzett munki{segys6gek elfojtottdk a kfs6rletet.
Ezzel egyidejfileg Kerenszkij megszfint 6ndll6 politikai tdnyez6 lenni.

Az Ideiglenes Korm6ny tdrtdnelmi 6rdeme, hogy deklardlta a n6pek sza-
bad 6nrendelkez6s6t 6s az emberi szabads6gjogokat (,,Oroszorszdg a vil6g
legdemokratikusabb orszdga" - Lenin), 6m k6ptelen volt megoldani a k6t
alapk6rd6st: a hdborfb6l val6 kil6p6st 6s a foldoszt6st. Ennek kdvetkezt6ben
a politikai er6k polariz6l6d6sa felgyorsult, a tdmegek ndvekv6 el6gedetlen-
s6ge a bolsevikok el6retdr6s6ben fejez6dott ki.

Antonov-Ovszejenko okt6ber 25-6n (november 7-6n) 6jjel a Katonai For-
radalmi Bizottsdg (a Szovjet spont6nul l6trejtttt szerve volt, mik6nt a Vdrds
G6rda vagy a gy6ri-iizemi bizottsr{gok) nev6ben deklar6lta a szovjethatal-
mat, az Ideiglenes Kormdnyt megddnt6ttnek nyilv6nftotta, s nlhiny tagSit
rdvid id6re 6rizetbe is vette. Kerenszkij elmeneki.ilt. A munk6s- 6s katona-
forradalmat, a szovjetek hatalm6t a Szovjetek II. OsszoroszorszdgiKongresz-
szusa szentesitette.

A BOLSEVIK HATALOMATVETEL

Okt6berben P6terv6rott tulajdonk6ppen nem kellett a rendszert ,,megddnte-
ni", mert az szinte magdt6l ijsszeomlott. A TAU Palota bev6tele, melynek
sor6n 6llft6lag egy ember meghalt, tulajdonk6ppen formalit6s volt. Csak
Kamenyev 6s Zinovjev (Lenin legkdzelebbi politikai tanftv6nyai) ellenezt6k
a felkel6st az okt6ber 10-i sorsdiint6nek nevezett Kozponti Bizotts6gi iil6-
sen, amely a mensevik Szuhanov, a forradalom egyik ttirt6netfr6j6nak lak6s6n
zajlott le. Kamenyev6k dilemmdi az erlviszonyokat illet6en re6lisak voltak, de
a bolsevik tiimegmozgalommal szemben l9I7 6szdn valamelyest szewezett
t6meger6 mdr,psak" a katonatiszti-tdbomoki, feketeszi{zas-monarchista politi-
kai blokk volt. Ezek azonban m6g nem ocsfdtak fel az tlnk6nyuralom buk6s6t
kijvet6en, fgyhogy a bolsevik hatalomkoncentr6ci6val szemben legink6bb a
k6osz eluralkod6sa fenyegetett, ami azonban - a k6s6bbi tapasztalatok f6ny6ben
- az ellenforradalmi katonatiszti diktatrira melegflgyfinak bizonyult. Az igazi
k6rd6s az volt, hogy az ijsszes szocialista pdrttal koalici6s kormdny jiljjiin-e
l6tre, vagy ,,a proletaridtus diktatrirdj6t" k6pvisel6 er6k korm6nya. A bolsevik
vezet6s tdbbsdge fgy v6lte, hogy az ,,egynemfi szocialista" koalfci6s kor-
m6ny kock6ra tenn6 a forradalom vfvm6nyait, a szovjethatalmat, mivel alap-
k6rd6sekben kellene a korm6nyon beliil vit6kat folytatni.

1917 okt6ber6ben-december6ben a hatalmdt megszil6rdftani akar6 Ndp-
biztosok Tandcsa, amelynek elntike Lenin volt, legfontosabb feladat6nak
az onk6nyuralmi dllamhatalom 6s a feuddlis rend maradvdnyainak elsdp-
r6s6t, valamint a n6p ,,kdzvetlen hatalmdt megtestesit6", ,,alulr6l szerve-
zett szovjetek" rendszerdt, vagyis a korszak terminol6giiljdban,,a prole-
tari6tus diktatrirdjdt" kiv6nta ki6piteni. (Ezt a marxi politikai elm6let 16-
szdt k€pez6 kateg6i6t 10 6vvel k6s6bb eg6szen mdsfajta diktatfra jeld-
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16s6re haszndlt6k.) Ennek megfelel6en a ftlldoszt6s segfts6g6vel rnegfosztot-
t6k gazdasdgi alapj6t6l a feud6lis uralkod6 oszt6lyokat, vagyis a nagybirto-
kos arisztokriciilt 6s a fdldesurakat. A rendi 6s oszt6lyprivil6giumok eltdr-
l6se - ami Nyugat-Eur6pdban sok helyiitt m6r lvszdzados mriltra tekintett
vissza - egyiitt jdrt a szovjethatalommal szembehelyezked6 monarchista po-
litikai er6k jogi-politikai kirekeszt6s6vel. Mindez elvtlaszthatatlan volt az
ellenforradalmat szervez6 t6bornokok tevdkenys6g6t6l 6s att6l a f6lelem-
t6l, hogy a proletari6tus diktatfrdjdt a rdgi rend er6i megdtinthetik. Ez6rt
hoztdk l6tre az Osszoroszorszdgi RendkivilIi Bizottsdgot (VCSK vagy Cse-
ka), arnely ,,az ellenforradalom 6s a szabotdns elleni harc c6ljait szolg6lta".
E szervezet amely r6szben a fonadalom olyan spont6n hatalmi szerv6b6l
fejl6ddtt ki, mint a petrogrddi KatonaiForradalmi Bizottsdg, a polgr{rh6boni,
a Lenin elleni merdnyletet kdvet6en bevezetett vdrdsterror megszervez6sd-
nek peri6dus6ban (1918. aug.) v6lt a hatalom kulcsfontoss6gf int6zm€nydv6.

A politikai er6k gyors polarizill6ddsa mi{r a febru6ri forradalom utdn
megindult, L9L7 nyardn-6sz6n szinte minden rijs6g a polg6rh6borrit j6solgat-
ta. A liber6lis, polgriri-demokratikus kdzt6rsas6g hivei m6r 1918 elej6re pe-
riferi6lis politikai er6vd zsugorodtak. A parlamentdris kdzt6rsas6g er6inek
sorsdt szimbolikusan mutatja az Alkotmdnyoz6 Gyfil4s rbvid, egynapos ttir-
t6nete. A v6laszti{sok a forradalom el6tti v6laszt6si list6k alapj6n zajlottak
le, amikor m6g nem ment v6gbe a politikai er6k vil6gos differenci6l6d6sa,
ezzel dsszefiigg6sben a v6laszt6sok eredm6nyek6ppen nem a szovjethata-
lom, hanem a polgdri kbzt6rsas6g ,,kispolg6ri szocialista" k6pvisel6i (min-
denekel6tt az eszerek, a szocidlforradalmdrok p6rtja) keriiltek tobbsdgbe.
Amikor janu6r 6-dn az 6rsdg parancsnoka, Zseleznyakov matr6z az 6rsze-
mllyzet f{'radtsigdra hivatkozva feloszlatta a gyfil6st, a bolsevikok 6gy 6r-
veltek, hogy az Alkotm6nyoz6 Gyfil6s nem ismeri el az L9L7. okt6ber 25-i
forradalom legf6bb vivm6ny6t, a f6ldoszt6st 6s 6ltal6ban a forradalmi hatal-
mat, illetve a szovjethatalom addigi int6zkeddseit. I9I7 tavaszfin kezdte meg
a munk6j6t az Ideiglenes Korm6ny 6ltal felhatalmazott ,,kiildnleges tandcs-
ko7ds", amelynek munk6j6t N. L Lazarevszkij, V. M. Gesszen professzor,
Gyerjuzsinszkij professzor, Nolde 6s sz6mos m6s liberdlis tud6s neve f6m-
jelezte. 1917 okt6ber6ben a majdani Alkotm6nyoz6 Gyfil6s megnyit6sr{r6l
rendelkez6 jogi dokumentum evidenciak6nt fogalmazta meg, hogy a gyfilds
,,szervezi meg a v6grehajt6 hatalom legfels6 szerv6t", mintha a Szovjetek
K6zponti V6grehajt6 Bizotts6ga nem is l{tezett volna.

Az Alkotmdnyoz6 Gyfil6s mind a szocialista-szoci6ldemokrata, mind a
polgdri pdrtok elk6pzeldseiben szerepelt m6r az els6 orosz forradalom peri6-
dus6ban. Maguk a bolsevikok is t6mogattdk ezt az eszmlt m€g az okt6beri
forradalom id6szak6ban is. Oroszorszflg n€pei politikailag soha nem ldtott
aktivitdssal l6ptek szinre. Milli6k 6lltak fegyverben, m6gsem akadt egyetlen
szdzad, s6t egyetlen szakasz sem, amely megvddte volna az Alkotm6nyo-
z6 Gyfil6st. Az Alkotmdnyoz6 Gyfilds gyenges6ge azt a k0ri.ilm6nyt tiik-
rdzte, hogy a demokratikus kdzt6rsas6g t6rsadalmi felhajt6er6i gyeng6k
voltak, hogy a polg6ri demokr6cia nem re6lis alternatfva Oroszorszdgban.
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A legszeg6nyebb parasztok milli6i az azonnali ftildoszt6s rem6ny6ben az
eszer pi{rtra szavaztak. igy keriilhettek tdbbs6 gbe az eszerek, akiknek az
agrfirprogramjdt azonban a bolsevikok hajtott6k v6gre. A vdlaszt6sokon
247o-ot el6rt bolsevikok eredetileg 6s elvileg a sztivetkezeteket kivantilkt6-
mogatni - akdrcsak a mensevikek -, 6m tudomdsul vett6k a realitdsokat,
ez6rt osztottdk sz6t a fdldet. Az alapvet6 dilemm6t G. Borgyugov orosz
tdrt6n6sz fgy fogalmazta meg;,,A demokr6ci6nak kdt, alternativ, legdlis for-
mdja l6pett a politikai szfnpadra: a m6g ismeretlen szovjet tipusf 6s az
,,alkotmdnyoz6", mely a dumahagyomdnyokhoz €s az eur6pai pdldr{khoz
kapcsol6dott... A tdrtdnelem lehet6v6 tette mindk6t oldalnak - mind a bol-
sevikoknak, mind politikai ellenfeleiknek -, hogy bebizonyits6k 6ll6spontjuk
igazdt. Es azt l6tjuk, hogy a demokratikus eszmdk hamarosan elveszitett6k
a t6megek t6mogat6s6t. Mivel nem tudtak egym6ssal egyet6rt6sre vagy
kompromisszumra jutni, ...a2 orsz6gnak nem a demokr6cia form6i, hanem i
,,Jdrds" vagy ,,feh6r" diktatfra ktizdtt kellett vdlasztani. A szovjet demokrd-
cia aldrendelte a maga elveit az egypdrtrendszer diktatririljilnak, amelyet 6t-
meg 6tfontak a militarizmus durva sz6lai. Az alkotmdnyoz6 Gyfil6s hfvei
pedig egyiittmfikddtek a feh6r generdlisokkal, majd v6gleg aldrendelt6k el-
kdpzeldseiket a restaurdci6s tdrekv6seknek."
- .Abolsevikok joggal szdmftottak arra, hogy megszerezhetik a falu politi-
kai ti{mogat6s6t, s addig hatalmon maradhatnak, amig a n6met forradalom
vdrva v6'rt gy1zelme nem teszi egyetemess6 a szocialista c6lok megval6sf-
tdsdt. Ez a sz6mft6s nem valamif6le ,,t6ved6s" vagy ,,ut6pia" volt. A szocia-
lizmust mint egyetemes tdrsadalom- 6s gazdasdgszervez6d6si ,,modellt" gon-
doltdk el, hiszen a gyenge oroszorsz6g Onmagdban a kapitalista vildgrend-
szerben nemigen vehette fel a versenyt a nagyhatalmakkal. Ebbe a felfog6s-
ba illeszkedett az is, hogy a bolsevikok eredetileg nem valamifdle ttibbpTrt-
rendszerben vagy egypdrtrendszerben gondolkodtak. cdljuk 1917-ben 6p-
pens6ggel nem (egy- vagy tdbb)p6rtrendszer ki6pft6se volr, hanem az alulr-61
felfel6 6piil6 szovjetek dnkdntes f6der6ci6ja (1. Llnin: Attam 6s forradalom).
ugyanakkor nem lenne helyes eltflozni a bolsevikok szerep6t a forradalmi
folyamatban. Ha a tdrt6nelmi tdmegmozgalmat tekintjiik, nyugodtan dllfthat-
juk: vdgs6 soron nem a bolsevikok csin6lt6k a forradalmai, hanem a forra-
dalom csin6lta a bolsevikokat.

Tulajdonk6ppen csak egyetlen k6szen 6116 hatalmi struktrira l€tezett: az
illegalitdsban kikov6csol6dott szervezettel rendelkez6 centralizdlt pdrt,
qnelynek elitje - modern kifejez6ssel 6lve - platformok sz6vets6g6nel te-
kinthet6. A ddnt6 t€nyezl Lenin 6s az emigri{ci6s csapat az otthon dolgoz6
p6rtmunkdsokkal, mint amilyen szt6lin vagy szverdlov volt. Hozz6juk csat-
lakozott Trockij 6s az fin. keriiletk1ziee, akik szervezetileg vitdban voltak
kordbban a bolsevikokkal, de a h6borf alatt elutasitott6k a -honv6d6" dll6s-
pontot. 1917-ben szinte minden baloldali p6rtb6l csatlakoztak a bolse-
vikokhoz. Egyfajta gyfrjt1pdrtjdtt l6tre, amelyben a 20-as 6vek v6g6ig moz-
galmas szellemi-politikai 6let folyt, bi{r ndvekv6 biirokratikus-hivaialnoki
,,degener6l6d6ssal". A pdrt szervezetei nem nemzetis6gi, hanem teriileti ala-
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pon jtittek l€tre. Az I922-es tagdsszefrds szerint a tiibb mint 410 ezer pdrttag
ttibb mint sziz nemzetis6gb6l, n6pcsoportb6l verbuvdl6dott. Az orosz nem-
zetis6gfiek adt6k a pdrt gerincdt, mivel a legtdbb tag a nagy iparcentrumok-
ban 6lt, ahol az orosz prolet6rr6tegek tfilsrilya eleve adotts6g volt.

A viszonylag kis l6lekszdmi zsid6sdgb6l igen sokan l6ptek be a p6rtba,
ami elv6laszthatatlan att6l a t6nyt6l, hogy az ellenforradalom mindenUtt ki-
bontotta azantiszemitizmus lobog6j6t. Ap6rttags6gT2%o-6talkottr{k azorosz
nemzetis6gfiek, az ukrdnok 5,88Vo-6t, a zsid6k 5,2%o-6t (vagyis kdzel20 ezer
tagot). Szoci6lis tekintetben a korai 6vekben a munk6sok domindltak, k6s6bb
egyre ink6bb az alkalmazotti-6rtelmis6gi csoportok szerepe n6tt meg. Kiilit-
nosen igaz ez a ,,nyugati" n6pekre. A kauk6zusi 6s kdz6p-6zsiai nemzetis6-
gek eset6ben a paraszti popul6ci6 adta a tdbbs6get. A p6rt 44,4%o-a volt
munk6s, akiknek j6 r€sze m6r a polg6rh6borf alatt l6pett be,26,7Vo volt
paraszt, 22,2%o-a alkalmazotti (hivatalnok 6s 6rtelmis6gi) 6s 6,7Vo tartozott
az egy6b kateg6ri6hoz. A pdrttagsdg 65,47o-a vdrosi lakos volt, jelezve a
forradalom v6rosi karakterdt. ,,Torv6ny", hogy a forradalmak 6l6n a fiatal
gener6ci6k haladnak, ami ti.ikrdz6dbtt a bolsevik pdrt 6letkori 6sszet6tel6ben
is az l9l9-es pdrtkongresszuson a kiildtjttek 6tlag6letkora - amely maga-
sabb a pdttagsdg 6tlagdn6l - 31 6v volt. Az orszdg nyugati fel6n 616 nem-
zetis6geket tekintve a n6k arinyajelent6snek mondhat6, ami egyfajta kife-
jez6se volt annak, hogy a n6i nem bekapcsol6dott a forradalomba s egydl-
tal6n a politik6ba. Az orosz p6rttagok kdzdtt a n6k ardnya 8,2Vo, a zsid6
pdrttagok k6zbtt 25,IVo, az 6rm6nyek kbzdtt a n6k Z, %o-ot, a n6metek k6-
zott 9,9Vo-ot, mfg a kirgiz p6rttagok kdzdtt O,3Vo-ot tettek ki.

A n6k politikai 6s t6rsadalmi 6rdekeinek megszervez6s6re a bolsevikok
kezdett6l nagy gondot forditottak. A forradalom el6tti korszak egyik legie-
lent6sebb orosz feminist6ja, Alekszandra Kollontaj maga is bolsevik pdrttag,
k6s6bb diplomata, a Szovjetuni6 sv6dorszdgi k6vete lett. 1919 szeptembe-
r6ben a Kdzponti Bizotts6g mellett a n6k saj6tos drdekeinek k6pviselete
6rdek6ben egy ki.il6n ,,n6oszt6lyt" (Zsenotgye! hivtak 6letre, amelynek szer-
vezeteiben a parasztn6k voltak tflsflyban. Am a bolsevik pirt a n6k6rd6st
mindig csak a p6rt keretei kiizdtt szervezett mozgalomk6nt tekintette, soha-
sem t6mogattak kiil6n6ll6 n6mozgalmakat, az oroszors zdgi,,feminizmust".
De az eg6sz szoci6ldemokr6cia mdr keletkezdsttirt6net6tdl kezdve f6rfidomi-
nanci6jf mozgalom volt. M6g az 1908-as I. 1sszoroszorszdgi Ndkongresz-
szusra is, amelyet a feminist6k szerveztek, csak Kollontaj nagy er6feszft6-
seinek kdszdnhet6en sikeriilt megk6sve egy kiilddtts6get,,6sszeszedni".

A FORRADALMI REND MEGTEREMTESE

A fegyveres ellenforradalmat szervez6 pdrtokat (pl. a kadet pr{rto| kiv6ve, a
politikai pdrtok mfiktiddsdt a bolsevikok nem tiltotti{k be m6g a polgdrh6borfi
peri6dus6ban sem, ugyanakkor korl6toztr{k 6speifeizdlt^dk mdg a szovjetekben
k6pviselt pdrtok (eszerek, mensevikek) tev6kenysdg6t is. E korldtoz6sra r6szben
a hadi6llapot k6sztette a bolsevikokat, hiszen e pdrtok vagy egyes tdnyzataik
olykor val6ban nem a szovjethatalmat ti{mogatt6k. S miutdn a polgdrh6borri
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v€get 6rt, a veres6get szenvedett p6rtok ldgiires t6rben talilltdk magukat. A
demokratikus p6rtok egyfel6l jelent6s m6rt6kben elveszftett6k tOmegeiket
(ttirt6nelmi tapasztalat, hogy ktilonosen ott, ahol a demokratikus hagyom6-
nyok gyeng6k, a sz6les tdmegek a ,,gy6ztesek", M er6 oldal6ra 6llnak),
m6sfel6l 1922-re a bolsevik pr{rt adminisztratfv eszk6z6kkel minden pr{rt
tev6kenysdg6t gyakorlatilag kdnnyeddn lehetetlenn6 tette. Bdr form6lisan so-
hasem tiltottdk be a demokratikus politikai p6rtokat (illetve csak az 1977-es
alkotmdny torv6nyesitette az egypdrtrendszert), r928-ig m6g az anarchist6k
t6rsas6ga is mfikodott, azonban a sztdlini fordulat els6p6rt minden politikai
jellegfi szervezetet, amelyet nem a kommunista pdrt ellen6rz6tt.

Oroszorsz6g forradalmi iltalakitilsa, a ,,forradalmi rend" megteremt6se, a
k6osz lekiizd6se 6s az 6j tdmegdemokr6cia int6zm6nyeinek mfik6d6sbe ho-
z6sa sor6n - a polgr{rh6bonis id6k utdn is - a bolsevikok tov6bbra is sz6les
tdmegt6mogatdsra szdmfthattak. Az a t6ny, hogy a tdmegek nem v6dt6k meg
sem az Alkotmrinyoz6 Gyfil6st, sem a politikai pdrtokat, nem v6letlenszerfi
momentum volt, amelyet csup6n a kommunista p6rt diktatrirdj6val megma-
gyafizhatndnk, hiszen ez ut6bbi megszil6rdul6sa is - mint kordbban elemez-
tiik mdr - l6nyeg6ben kdvetkezmdny volt. Az egypdrtrendszernek ugyan
nem l6tezett elm6lete, de ann6l ink6bb volt val6sdga, t0rt6nelmi alapja 6s
szocidlis-pszichol6giai hdttere.

A liberalizmas puszt6n tdrt6nelmi epiz6dnak bizonyult az orosz forrada-
lom t6rt6net6ben, ami a polgdrhdborf id6szak6ban dertilt ki v6g6rv6nyesen.
A politikailag szervezett orosz liberalizmus a feh6rgdrdista katonatiszti dik-
tatrira t6mogat6j6vdv6lt, s a feh6rek veres6ge nemcsak politikai drtelemben
temette el, hanem mor6lisan is diszkreditillta. BAr - mint 6rintettiik - a
szocialista koalfci6l6tszott dsszerfi megold6snak, Lenin 6s a bolsevikvez6r-
kar az antikapitalista hatalom meg1rz€se 6rdek6ben csak a ftildkdrd6sben
radikdlis baloldali eszereket vette be a kormdnyba, akik azonban m6r
1918 k6s6 tavaszdnfellilzadtak a bolsevikok hatalmi tfilsrilya ellen. Al6za-
d6s lever6se vil6goss6 tette, hogy a szovjethatalom forradalmi programj6t
a bolsevik pdrton kfvtil m6s p6rt nem v6llalja. A mensevikek centruma 6s
baloldala Martovval az 6len azonban nem fordult szembe a szovjethata-
lommal, mert nem kfv6ntdk - Martov kifejezds6vel - visszadllitani ,,a
feketeszdzas, antiszemita monarchista er6k r6muralm6t". Ink6bb megma-
radtak a forradalom ellenz6ki kritikusainak, mert rigy v6lt6k, hogy az orosz-
orszdgi proletari6tus hamarosan kigy6gyul ,,a kommunista ut6pizmus beteg-
s6g6b6l", amit Martov1k az,,elmaradotts6g" kdvetkezm6nydnek tekintettek.
A bolsevikok viszont ragaszkodtak a forradalmi szocialista c6kitfiz6sekhez
6s hatalmuk teljess6g6nek megtart6s 6troz, arrit e c6lkitfiz6sek egyetlen ga-
ranci6j6nak tekintettek.

Az el6bbiekben jelezti.ik, hogy a bolsevikok a forradalmat megel6z6en
nem rendelkeztek semmilyen konkr6t gyakorlati programmal a gazdasilg 6t-
alakitdsdra vagy a kiilpolitika kialakft6sr{ra vonatkoz6an. Mdgpedig egyszerfi
ok miatt: nem szdmoltak hosszabb id6re azzal a lehet6s6ggel, hogy megszi-
ldrdulhat az Inmagdban vett, nemzetktizileg izolillt oroszorszdgi szocialista
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6llam. Hogy mit akartak a bolsevikok a forradalom m6snapjdn,6s mi tdrtdnt
a val6s6gban, az term1szetesen nemcsak rajtuk mrilott. A bolsevikok a pol-
g6ri demokrdcia, a politikai pdrtok szabad j6t6k6nak oszt6lyszempontf kor-
lfitozdsdval egyidejfileg szocidlis int6zked6seket hoztak a munk6sok 6s a
legszeg6nyebb r6tegek v6delm6ben, akik tdbbs6giikben a szovjet oszt6lydik-
tatrira legkitart6bb t6maszainak bizonyultak.

A szovjethatalom els6 h6napjaiban a hatalom megtartdsa 6rdek6ben a
legfontosabb int6zkeddsek a fdldosztdssal fiiggtek 6ssze. A szovjet agrdrfor-
radalom v6giil is radik6lisan 6talakftotta Oroszorszdg viddki t6rsadalm6t,
6s az ij hatalom szdmfira szocidlis b6zist teremtett, aminek a jelent6s6ge
majd a polg6rh6borri 6veiben mutatkozik meg igazdn A paraszti hadsereg
jelent6s m6rt6kben 6ppen a november 8-i foldr6l sz6l6 dekr6tumnak k6-
szdnhet6en t6mogatta a bolsevik pdrt politik6j6t. A Szovjetek II. Osszorosz-
orszdgi Kongresszusa azlrt mondta ki a fdld nacionalizdldsdt, hogy a fdld-
osztds nyom6n megg6tolj6k a fdld szabad ad6sv6tel6t, azaz v6gs6 soron
egy fj nagy mag6ntulajdonos oszt6ly kialakul6s6t. A fbldesriri kfri6k fel-
gyrijt6sa, az dnk6nyuralom kiszolg6l6inak lemdsz6rl6sa stb. az fj helyzet-
ben mdr 6rtelm6t veszftette. A fiildosztds az okt6ber el6tti spont6n pa-
rusztmozgalom 6s fdldfoglal6s helyett a parasztmozgalomnak rij form6t
6s kereteket kindlt.

Ott, ahol az ellenforradalmi szewezked1s er6s volt, mint p6ld6ul a Ka-
Iegyin t6bornok ellen6rz6se alatt 6116 Don-viddken, a kul6klflzaddsok mdr
1918 kora tavaszin kirobbantak. R6szben erre, rdszben ilra vdlaszk6nt, hogy
6hfns6g fenyegetett a vi{rosokban, Itnin kezdem6nyez€s€re megszervezt6k a
,,falusi oszti{lyharc" szewezeteit, a szegdnyparaszti bizottstigokat (az OKVB
1918. jrinius 11-i dela6tuma rendelkezett abizotts6gok feladatair6l). E bizott-
sdgoknak egyfel6l amez6gazdas6gi term6keknek a v6rosokba val6 felhozatal6t
kellett biztositaniuk, miisfel6l olyan harci osztagoknak sz6mitottak, amelyeket
be lehetett vetni a falusi szegdny r6tegek v6delm6ben. Mindez egy:dttal6lez-
te is a szocidlis konfiktusokat. A gazdagparaszti r6tegek 6rdekeit s6rtette a
szovjet 6llam gabonamonop6liuma (1918. m6jus 9.) is, amely a gabon6val
val6 szabad magdnkereskedelmet gyakorlatilag megtiltotta.

A k6osz 6s az 6hins6g kdriilm6nyei kdzdtt Oroszorsz6gban is szi.iks6g-
k6ppen el6t6rbe keriilt az 6llam,,fjraoszt6" (6llami redisztribficif) szercpe.
Teh6t az oroszorsz6gi agr6rforradalom v6glegesen felsz6molta az fvezredes
,,6zsiai" vondsokkal ,,dfszftett" tulajdoni szerkezetet. A nagybirtokos arisz-
tokr6cia politikai hatalma ut6n elveszitette gazdasdgi hatalmdt is. Az okt6-
beri forradalom kdvetkeztdben mintegy 152 milli6 gyeszjatyina fdld kertilt
rijonnan paraszti haszn6latba, 6s egy olyan rij, vegyes tulajdonra 6piil6 me-
z6gazdas6g lehet6s6ge kdrvonalaz6dott, melyben a paraszti kistulajdon 6s
t6k6sv6llalkoz6s, valamint a kozdss6gi tulajdonform6k (szdvetkezetek, ar-
tyelek, kommundk) megfdrnek az flllami gazdas6gokkal. Ugyanakkor a tu-
lajdonform6k ktiztltti harc mag6ban rejtette a szoci6lis konfliktusok fegyve-
res megold6sdt is. A 25 milli6 parasztgazdasdg jelent6s r6szdnek 6letk6pes-
s6ge m6r a kezdetekt6l k6rd6ses volt, 6m akkor a szocialist6k 6s kommu-
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A III. Internaciondl6
eml6kmfiv6nek

modellje
(Tatlin mfiv6nek
rekonstrukci6j a)

nistdk szinte minden irdnyzata az 0nk6ntes szdvetkez6s perspektfv6j6ban
gondolkodott - hosszabb t6von.

Az orosz forradalom nemzetkiizi helyzete rendkfviil kedvez6tlen volt.
86r el6nydsnek ldtszott, hogy a hdbordiz6 nagyhatalmak egymdssal vannak
elfoglalva, ugyanakkor gazdasdgilag Szovj et-Oroszorsz6g nagymdrt6kben
fiigg6tt azokt6l a sztivetsdgeseit6l, amelyek a forradalom ut6n szembefor-
dultak vele. Sok szocialista (a ,,honvdd6K' 6ppen rigy, mint az ,,elvont in-
ternacionalistdk') nem 6rtette sem Oroszorsz6gban, sem kiilftild6n, hogy a
bolsevikok m1g a vil6gforradalom 6rdek6ben sem kdpesek komoly er6ket
hadba vinni. A szovjethatalom bels6 6s kiils6 izol6l6d6sa rohamosnak l6t-
szott. A p6rtvezet6sben 6les vita folyt. Lenin nyomdsdra 1918 m6rcius6ban
a Kdzponti Bizottsdg kis tdbbs6ggel - Trockij tart6zkod6s6val - a csdszdri
N6metorsz6ggal val6 b6ke al6ir6sa mellett ddntdtt. Amikor hosszas vajrid6s
ut4n 1918. mdrcius 3-dn Csicsenn, a kiiliigyi ndpbiztos alfiirta a breszti bdkd6
a legfels6 pdrtvezetls, Sztrdlint kiv6ve, m6g szil4rdan hitt az eur6pai forradalom
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ktizeli perspektiv6jdban. Buharin 1shivei (,,baloldali kommunist6k") - a b6k6t
elutasitva - egyenesen anemzetkdzi forradalom ,,el6rul6s6r6l" 6s a ,,forradalmi
h6borf" sziiks6gess6g1r6lbeszlltek. Trockij mint kiiliigyi n6pbiztos kor6b-
ban al6 sem irta a b6k6t, mondvdn, id6t kell nyerni. Am a ,,se h6borf, se
b6ke" elk6pzel6se nem igazol6dott, mert a n6metek egyszerfien elindultak,
6s rijabb 6ri6si teriileteket foglaltak el, ez6rt is besz6lt a bels6 eszer ellenz6k
,,tilsiti bdk6r6l".

Val6jdban a nemzetkdzi szolidaritds sem voltigazdn er6s. Hi6ba hangsri-
lyozta Lenin mdr a hdborri idej6n a nenzetktjzi szociilldemokr6cia f6rumain,
hogy a vil6gh6bords m6sz6rl6s befejez6s6nek egyetlen lehet6s6ge, ha ,,a kti-
l6nbtjz6 nemzetek munk6sai sajdt burzsodzi|jr* ellen fordid6k fegyverei-
ket". Rosa Luxemburggal az 6len sz6mos kisebb-nagyobb csoportosulds a nem-
zetk6zi szoci6ldemokr6cia balszi{rnydn(,,zimmerwaldiak") felismerte, hogy az
orosz forradalom olyan munk6s- 6s katona(paraszt)fonadalom volt, amely
antikapitalista term6szet6n6l fogva abban drdekelt, hogy a hdborri egy eur6-
pai szocialista forradalommal €rjen v6get. S rigy l6tt6k, hogy az orosz for-
radalom megv flltoztatj a majd a nemzetktrzi er6viszonyokat. A,,zimmerwal-
diak" kezdem6nyez6s6b6l n6tt ki a IIL, a Kommunista Internaciondld (1919:
Moszkva), 6m Nyugat-Eur6pdban a forradalmi hulldm eli.iltdvel a munk6ssdg
szerv ezett tdmegei tdbbs6giikben a szoci6ldemokr6cia mogott 6lltak.

Keleten 6s nyugaton egyardnt rigy v6lt6k a m6rt6kad6 polgr{ri kiirdk, mint
p6ld6ul Keynes, hogy a h6borri a kapitalista fejl6d6s egy meghatdrozott tor-
t6nelmi form6j6nak 6sszeoml6s 6t jelezte.

A bolsevikok ezzel ellent6tben a kapitalizmus 6ltal6nos 6sszeoml6sdr6l be-
sz6ltek. 6k ugyanis - mikdzben a kapitalizmus tot6lis oroszorsz6gi 6sszeom-
l6sdra vdlaszt adtak - a ,,f6lperifdri6s" viszonyokat kivetitett6k a vil6grendszer
fn. centrumorszdgana is. Oroszorszdgban azonban a kapitalizmus a lakoss6g
6ri6si tdbbs6ge szdmdtra val6ban nem tudott semmilyen redlis emberi alternatf-
v6t nyrijtani, a h6borfval, a pusztul6ssal, a nyomonisdggal volt azonos.

LENIN ES E SZOVTETHATALOM

Kev6s politikus van, akinek tort6nelmi megft6l6se napjainkban bonyolultabb
lenne, mint Lenin6. Fonadalmdr 6s 6llamf6rfi, pirtszewez6 6s publicista, teo-
retikus 6s katonai vezet6, korm6nyf6 6spdrtvez6r, noha soha nem volt form6-
lisan a bolsevik pr{rt els6 embere. (Bonyolult a megft6l6se nemcsak saj6t ok6n,
hanem mrilt 6s jelen sajdtos egybehajldsa miatt is. Lenin er6sen megrost{lt 6s
kilfgozott szellemi-politikai hagyat6ka 6vtizedekig egy szuperhatalom hivatalos
legitim6ci6s ideol6gi6j6nak kdzponti magva volt. Az dllamalakulat 6sszeoml6sa
utdn a tdrtdnetir6k lej6tszotl{k azt, amit a politikusok, leddntdtt6k Lenin szob-
rait, szintdn hivatalb6l, szint6n legitim6ci6s c6lokkal. Am az a magyarul is
olvashat6 kdri.ilbeliil 55 ktitetnyi Lenin-irds, amely bdrki sz6rn6r a hozzdfdrhet6
olvasmiiny, 6s az I99I uti{n el6rhet6v6 v6lt rij lev6ltr{ri dokumentumok lehe-
t6v6 teszik egy tdrgyilagos k6p megrajzol6sdt, amely mentes mind a Lenin-kul-
tusz, mind a knin-f6bia hagyomr{ny6t6l.)

Lenin 1870. 6prilis 22-6n sziletett Szimbirszkben egy tan6r csalddjdban,
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melyben az apa (IIja Nyikolajevics Uljanov) szem6lyes nemess6gre tett
szert. Rendkfviil kdtelessdgtud6, szorgalmas 6s pontos ember hir6ben 6llt.
A kultrira, a tudom6ny 6s a mfivel6d6s ir6nti ,,n6pies" (narodnyik) rajongdsa
fitragadt gyermekeire is. Lenin anyja is 6rtelmis6gi csal6db6l szdrmazott,
apja orvos volt. Marija Alekszandrovnabesz5lt idegen nyelveket, 6s 6rtett a
zenlhez is. Ot is a nagy munkabir6s jellemezte.

Lenin le6nytestvdrei ugyancsak forradalm6rokkd v6ltak, de a csal6d nagy
legenddja term6szetesen a legid6sebb firitestvdr volt, akit kivdgeztek a cdr
elleni mer6nylet el6k6szft6s6ben val6 r6szvdtel6rt. Ett6l kezdve Vlagyimir
Iljics is a ,,gyanfs elemeK' k6z6 tartozott. Egyetemista kor6t6l hal6l6ig
egyetlen nagy kdrd6s 6llt 6lete 6s szellemi-politikai tevdkenys6ge kdz6ppont-
j6ban: a forradalom. Tdrtdnelmi teljesftm6ny6t is e keretek kdzdtt kell els6-
sorban megit6lni, hiszen mindent ennek rendelt al6. De semmikdppen sem
volt a forradalmdr fanatikus tfpusa, 6ppens6ggel a j6zan szdmit6s 6s az el-
mdleti m6rlegel6s valamifdle dsszeegyeztetdsdre tdrekedett. A p6rt 6s sajt6-
j6nak fel6pft6s6vel kezd6ddtt a szdzadfordul6n Lenin tulajdonk6ppeni poli-
tikusi tev6kenys6ge, amelynek al6rendelten foglalkozott a joggal (ogi v6g-
zettsfget szerzett a kazanyi, majd a p6tervdri egyetemen), klzgazdasilggal,
filoz6fi6val 6s tdrt6nelemmel.

Az tlnk6nyuralom ellen harcolva - trilnyom6r6szt az emigrdci6ban - ki-
vdltk6pp megismerte a hatalom mfikdd6s6t 6s jellegdt. Ki.ildnirsk6ppen nagy
hat6ssal volt 16 a francia forradalom 6s a Pdrizsi Kommiln, 1903 ut6n a
bolsevikokat ,,a prolet6rforradalmak kora jakobinusainak" tekintette, s emi-
att mint ,,kispolg6ri forradalm6rt" olyan ki.iltinbtiz6 forradalmdrok t6madt6k
6t, mint Plehanov 6s Trockij.

A mensevikekkel szemben mindig az orosz fejl6d6s 6s az orosz kapita-
lizmus saj6tos von6sait hangsrilyozta, a narodnyikokkal szemben pedig a
kapitalizmus fejl6d6s6nek egyetemessdgdt €s az eg1sz vil6grendszeffe vo-
natkoz6 kdz6s von6sait emelte ki, kOvetve a marxi elemz6s logik6j6t.
Nem hitt a szlavofil gondolkodds sztereotipidiban, de a parasztsdgot mint
forradalmi er6t vette szimitdsba, elt6r6en a mensevikek tdbbs6gdt6l.Bdr
nem volt filoz6fus, de annyira az6rt kiismerte mag6t kora filoz6fiai vit6i-
ban, hogy mint pdrtteoretikus - gyakorlati c6ljainak megfelel6en - fo-
galmilag differenci6ltan tudta kifejteni elmdleti 6s politikai 6ll6spontj6t.
Sem az emigr6ci6ban, sem otthon nem vonta ki mag6t a p6rtmunka -gya-
korlatias" r1sz6b6l sem: levelezett a pirtmunk6sokkal, brosrir6kat csoma-
golt, munk6sokkal taldlkozott. Kiildndsen elem6ben volt, ha munk6sok-
nak tarthatott besz6det b6rmely eur6pai orsz6gban, ahol megfordult. Ple-
hanovval ellent6tben, az els6 orosz forradalom hirdre Oroszorsz6gba uta-
zott. A forradalom alapvet6 tapasztalatait elemezve mdr akkor tisztflba
keriilt az oroszorszdgi forcadalmi folyamat alapvet6 k6rd6seivel: a mun-
k6s- 6s parasztmozgalmak 0sszekapcsol6d6sa, a fegyveres felkel6s elke-
riilhetetlensdge a cdrizmus v6gleges legy1z1se 6rdek6ben, a polg6ri 6s szo-
cialista forradalmak feladatainak kombin6ci6ja, 6sszefon6d6sa, a szovjetek
mint a munk6sdnigazgatds intdzm6nyei, a forradalom nemzetkdzi jellege.
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Vagyis Oroszorsz6g az egyenl6tlen fejl6d6s kdvetkeztdben elkezdheti a for-
radalmat, de azt a ,,legfejlettebb" orszdgokban kell kiteljesfteni 6s befejezni
- v6lte Marx alapjr{n.

86r Lenin a kapitalista civilizdci6ban ldtott dsszemberi 6rt6keket, kiil6-
ndsen lenyfigdzte a technikai 6s munkaszervezdsi fejl6d6s, de ez igazdb6l
csak mint a szocialista forradalom felt6teleinek l6trehoz6ja drdekelte. Soha-
sem m6lyedt el a kapitalista tdrsadalom szociol6giai elemz6s6ben. K6zgaz-
das6gi t6ren mindenekel6tt ,,az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsf
foka" (1916) drdekelte. A vil6g gazdasdgi 6s teriileti fjrafeloszt6siban, azaz
a h6borrikban is azt a t6rt6nelmi lehet6s6get vette 6szte, hogy a t6ke 6s a
hatalom megb6nul6sa m6dot ad a munkdsmozgalomnak arra, hogy saj6t ke-
z6be vegye a termel6eszkdzlk fdldtti ellen6rzdst a politikai hatalom meg-
h6dft6sa fd6n. A polg6ri demokrdci6t a fejl6d6s magasabb fok6nak rekinret-
te, mint az dnkdnyuralmat, de sohasem gondolta, hogy a munk6smozgalom
c6lja - ki.il6ndsk6ppen Oroszorszdgban, ahol hidnyzott b6rmif6le demokra-
tikus polgdrsdg - a polg6ri demokrdcia lenne, amelyet a ,,megvdsdrolhat5-
s6g szabads6gak6nt" irtle. Ez ut6bbit eszktjznek tekintette a munk6sdemok-
r6cia megval6sft6sa 6rdek6ben, amelynek alapprobldmdjdt az Alta* ds for-
radalom cfmfi brosriftjfiban vilzolta fel (1917. szept.). A szovjetekben,
vagyis a munk6s-, panszt- 6s katonatan6csokban a termel6knek, az 6l-
lampolg6roknak azokat az intlzmdnyeit l6tta, amelyek demokratikus v6-
laszt6sok nyom6n egy alulr6l felfeld ki6giil6, t6rsadalmilag ellen6rz6tt
hatalommd (,,f6l6llam") konstitudl6dnak. Igy a tdrsadalomt6l ktil6n6ll6,
azon 6l6sktjd6 bi.irokratikus szervezet nem jdhetne l6tre. A t6k6sek kisa-
jdtitflsa 6s a r6gi biirokratikus-dnkdnyuralmi 6llam felsz6moldsa vezetne
a szocializmushoz.

A tort6nelem azonban a val6s6gban 6ppen nem ennek a k6rd6snek a
realizfllilsdt dllitotta Lenin tev6kenys6g6nek kdz6ppontji{ba, hanem - leg-
al6bbis 6 l .gy ft6lte meg - a forradalmi hatalom b6rmi 6ron val6 megtartds6t
mindaddig, amig a nemzetkdzi forradalom ki nem htzza Oroszorsz6g k6-
tyfba ragadt szeker6t. 1917 okt6berdt6l Lenin minden politikai d6nt6se -
rigy is, mint a N6pbiztosok Tan6cs6nak elndke 6s rigy is, mint a pdrt elismert
vezet1je - a szovjethatalom ,,elkUlontilt form6ban" val6 meg6rzdsdre ir6-
nyult. A polgdrhdboni peri6dus6ban a forradalmi hatalom fenntart6sa 6rde-
k6ben - 6s nem szemdlyi hatalmi ambfci6k miatt - sohasem hezitillt a vor6s
terror alkalmazdsa tekintet6ben. Nem riadt vissza a gazdagok megf6lemlit6-
sdt6l, a tfszszed6st6l sem.

Lenin mindenkor a forradalom 6ltal6nos 6rdekeib6l indult ki, s minden
r6szk6rd6st ebb6l a szempontb6l m6rlegelt. Szem6lyes hitis6gi iigyek nem-
igen foglalkoztattilk, politikai ellenfeleivel szembeni rendkivtil 6les, legtobb-
szdr mar6an grinyos hangv6tel6t is a politikai c6lszerdsdg dikt6lta. M6g az
ellene elkovetett merdnyleteket is szigorfian politikai szempontb6l elemezte,
t6vol 6llt t6le a szem6lyes bosszri (ebb6l a szempontb6l 6ppen Szt6lin ellen-
t6te volt). Politikusi gyenges6gei ktiztjtt tartjdk szdmon, hogy ha valakivel
szimpatizfllt, akkor bizonyos naiv hisz6kenys6ggel viszonyult hozz6, fgy volt
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lehets6ges, hogy a Kdzponti Bizotts6g tagja lehetett a hdborf el6tt egy -
m6r emlftett - Malinovszkij nevfi titkos rend6riigyndk, akit 1918-ban lep-
leztek le 6s v6geztek ki. Lenint, aki egy6bk6nt hajl6kony 6s felk6sziilt dip-
lomata is volt, ami kideriilt p6lddul a breszti b6ke vagy a rapall6i egyezm6ny
megkdt6sekor, pi{rtpolitikai i.igyekben egyfajta,,szektarianizmus" jellemezte.
Ha kor6bbi elvbar6tj6r6l rigy it6lte meg, hogy az a ,,rossz" ir6nyvonalhoz
csatlakozott, kim6letleniil elhatdrol6dott t6le, de a ,,megt6rt bdr6nyokat"
mindig szfvesen visszafogadta. Ebb6l a szempontb6l szinte paradigmatikus
Trockijhoz val6 viszonya, akivel az emigrdci6s 6vekben egymdst mindennek
elmondt6k, de nem l6v6n haragtaft6, a forradalom utdn a vit6k ellen6re is
kitffn6 emberi kapcsolat jtltt l6tre kdztittiik.

Kifejezetten politikai t6ved6sei kdzdtt tartj6k szdmon, hogy az els6 du-
mav6lasztdsok idej6n a bojkott-taktikdt villasztotta, de enn6l srilyosabb hi-
b6nak l6tszik, amikor l922-ben egy sor neves drtelmis€gi sz6'mfrz6se mellett
foglalt 61l6st. A,,politikacsin6l6s" rossz modelljdt erdsitette, hiszen a polg6r-
hdborfnak m6r v6ge volt. Bar6taival 6s elvbar6taival szemben 6ltal6ban se-
gft6k6sz 6s tiirelmes emberk6nt viselkedett. A mensevikekvez1r€t, Martovot
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emberileg tal6n mindenkindl kdzelebb lrezte magdhoz, de a politikai szakf-
tds a bar6ts6g megszakad6sdval is j6rt. Lenin erkdlcsileg megengedhetetlen-
nek tartotta az elvtelen kompromisszumokat. Szdmara a ,,legelvtelenenebb"
kompromisszum is, pdld6ul a vtjrdsdket legyilkol6 finn miniszterelnokkel
val6 k6zfog6sa, r6sze volt egy magasabb politikai iigynek. Az ilyen ,,k6zfo-
g6st" nem pr6b6lta mori{lis vagy ideol6giai 6rvekkel al6t6masztani. A prag-
matikus k6nyszert annak tekintette, ami volt.

Lenin hal6l6ig egyetlen politikai vezet6t sem zdrtak ki a p6rtb6l, a poli-
tikai vit6kat mindig politikai d6nt6sekkel zirtdk le, aminek term6szetesen
voltak adminisztratfv kdvetkezmdnyei. Sztdlin a KB 6ll6spontj6val vitatkoz6
embereket szerette viddkre 6thelyeztetni. Lenin viszont Buharint, a ,,balol-
dali kommunistdk" vez1rlt, akivel a breszti b6kekot6s peri6dus6ban vagy a
szakszew ezetek szerep 616l zajl6 diszkusszi6 idej6n, L920 v Eg6n oly,,v6res"
vitdkat folytatott, ,,a pdrt kedvenc6nek" nevezte, b6r elm6leti munk6it tdbb-
nyire 6les kritik6val fogadta.

A nemzeti k6rdds tekintet6ben szdmos vit6ja volt Rosa Luxemburggal,
Buharinnal, Pjatakowal6s m6sokkal, mert a forradalom gyakorlati harcai-
nak c6lszerfis6ge jegy6ben soha nem adta fel a nemzetek dnrendelkez6si
jog6t. Vagyis elismerte, hogy a nemzetek bnrendelkez6si jog6t is al6 kell
rendelni a szocializmus 6ltal6nos 6rdekeinek,_de a gyakorlati c6lszerfis6g
miatt a jelsz6t elvetni sohasem volt hajland6. Ugy v6lte, hogy az elvi eluta-
sft6s a szovjethatalmat a cr{ri dnkdnyuralom ,,egy 6s oszthatatlan Oroszor-
szdgdnaP' sovinizmusdra rontand le. A h6borf idej6n Lenin Svdjcban sz6-
mos referdtumot k6szftett, amelyek els6kdnt jelezt6k (Rosa Luxemburggal
6s Karl Liebknechttel egyi.itt), hogy a nemzetkdzi munkdsmozgalomban a
szoci6ldemokratdknak volt egy kis csoportja, amely ,,a h6borrit kezdett6l
igazolhatatlan imperialista rabl6hdborrinak" bllyegezte. A h6borri tdmogatil-
sa miatt a IL Internacion6l6r6l els6k6nt Lenin dllitott ki halofti bizo-
nyitvi{nyt. A IL Internacion6l6 6s 6ltal6ban a ,,szocidldemokr6cia 6rul6s6t",
vagyis azt, hogy elutasftottdk a szocialista forradalom eur6pai megval6sft6-
sdt, tflnyom6an szubjektiv tlnyez1kkel magyarilzta, ami bizonyos 6rtelem-
ben saj6t tisztdnliltdsdt is korl6tozta az orosz forradalom nemzetkozi pers-
pektfvdit 6s igy bels6 lehetds6geit tekintve is.

I9L7. fiprilis 3-6n t1rt haza. A Finn pdlyaudvaron, ahol rigy fogadtdk 6t
a munk6sok 6s a szocialista vezet6k, mint az oroszorszdgi munkr{smozgalom
legjelent6sebb vezdr6t, a tbbbi vez1r elklped6sdre Lenin mdr akkor a szo-
cialista forradalom perspektfv6j 6tvdzolta fel. Meg volt gy6z6dve arr6l, hogy
az I9l7-es 6v az az esztend6, amely6rt 6rdemes volt 6lnie. 47 €vesen kertlt
bele az oroszorszdgi politikai 6let centrumdba, a forradalmi mozgalom ki-
terjed6s6vel pi{rhuzamosan. Elemz6sei 6sszefiigg6 k6pet adtak a tdrsadalmi
6s oszt6lyer6viszonyok hazai 6s nemzetkozi dinamik6j6r6l, a lehetsdges fej-
l6d6si utakr6l. Aprilist6l okt6berig fokozatosan affa a konkhizi6ra jutott,
hogy a forradalom tfl6l6s6re az egyetlen es6ly, ha - a tomegek balra tol6-
ddsa nyom6n - a szovjetekben t6bbs6gbe kerUlt bolsevikok vezet6sdvel ma-
guk a szovjetek ragadj6k meg a hatalmat. De a hatalom megtart6s6nak d6nt6
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szervezeti garunciiljilt abban l6tta, ha ,,a proletaridtus diktatrir6j6t" fenntartds
n6lkiil elfogad6 politikai er6kb6l, gyakorlatilag a bolsevik pdrt k6pvisel6ib6l
6ll a szovjetek korm6nya, a N6pbiztosok Tan6csa.

Lenin elemz6seiben az dllamhatalom 6s benne a p6rtok konkr6t mfikdd6-
se gyakorlatilag kidolgozatlan maradt, s a k6s6bbiekben sem tisztdzta egydr-
telmfien viszonydt a politikai egypdrtrendszerhez vagy tdbbpdrtrendszerhez.
Amit ezen a t6ren elm6letileg az ut6korra hagyott, az alapjdban az okt6ber
el6tti elemz6seiben form6l6dott meg. Eszerint a szovjethatalom a demokr6-
cia olyan kdzvetlen form6ja, amelyben az elkiildniilt politikai p6rtoknak nin-
csen helye. A polgr{rh6borf v6rdzdn6ben, a kimdletlen harcok ktizepette a
bolsevik p6rt tdrt6nelmi szerep6t mindaddig ddnt6nek tekintette, mig a for-
radalom nem terjed tril Oroszorszdghatdrain Nyugat fel6. A pi{rtban Lenin
egyfajta szervezeti garanciilt l6tott arra, hogy p6tolja azokat a hi6nyz6 tdr-
t6nelmi komponenseket, ddnt6en azokat a szervezeti-kultur6lis k6pess6ge-
ket, amelyek, ,,rninthogy analfab6tdk vagyunk", ,,hi6nyoztak" a tdrsadalmi
tomegek gondolkod6s6b6l, cselekvdsi k6szsdgeib6l. Igy Lenin szdmdra a
hadikommunizmus bevezet6s6vel a szocializmus is mint - a piaci 6s pdnz-
gazdfllkoddson trill6p6, a szi.iksdgletek kdzvetlen kiel6gft6sdre 6piil6 terme-
l6si m6d - politikai aktusokkal bevezethet6 tdrsadalmi forma jelent meg.
BogdanovbirLlata ellen6re L920 vdglig kijvetkeztesen ,,megideologiz6lta" a
k6nyszerint6zked6sek sorozatdt, mintha azok elvezethettek volna a szocia-
lizmushoz. A hadikommunizmus v6ls6g6nak idej6n, 1920-21 elej6n kezdett
el azon gondolkodni, hogy az orosz forradalom egyedtil marad6sa eset6n a
forradalom ,,sz6mos polg6ri von6st" vesz magdra. Ugy tfinik, Lenin al6be-
csiilte az 6llam gazdasdgi beavatkozi{sdnak politikai kovetkezm6nyeit a ha-
talmi intdzm6nyek biirokratiz6l6ddsa szempontj 6b61.

Lenin mint a szocializmus teoretikusa a NEP, az rti gazdasdgpolitika beve-
zet6s6vel egy olyan vegyes gazdasdgk1pltvdzolta fel, amelyben a ti{rsadalmi
szektor (az dntev6kenys6g, a kozdss6gi termel6s 6s ,,6nell6t'{s" szektora, vagyis
a szovetkezetek) a magdnszektorral szemben egyfajta versenyben 6ll, s az el6b-
bi gy1zelmdnek lehet6s6g6t a szovjet 6llam (,,a felfegyverzett n1p i{llama") -
az adott ellens6ges kdrnyezetben is - fenntarthatja mindaddig, amig ,,az
eur6pai proletari6tus is saj6t kez€be veszi a hatalmat". Am 1921-ben ez a
felt6telezds mi{r nem volt redlis. Eppens6ggel a nemzetkdzi politikdban egy
jobboldali fordulat lehet6s6ge meri.ilt fel I922-23-ban, amit m6g Lenin 6le-
t6ben az olasz fasizmus hatalomra jutdsa jelzett a leg6lesebben.

Lenin egy6ltal6n nem volt feltfin6 szem6lyis6g. Amikor p6ld6ul Szt6lin
6let6ben el6szijr tal6lkozott vele, meg is lep6ddtt, hogy mennyire ,jelent6k-
telen". Nagy munkabir6s 6s a neh6zs6gek elviseldse jellemezte, de egy6ltal6n
nem volt aszk6ta. Fiatalkor6t6l nagyon szeretett vaddszni, sakkozni, szerette a
komolyzen6t, mindenekel6tt Beethovent. Rajongott a klasszikus orosz iroda-
lom6rt, kiiltinosen Tolsztoj6rt, irt is parasztihrazolilstr6l, sokra becsi.ilte Szalti-
kov-Scsedrint, 6s ki.ildndsen vonz6dott Csemisevszkijhez, a ,,forradalmi de-
mokrat6hoz", akinek kdp6t kifiiggesztette dolgoz6szobdjdnak fal6ra. Lenin
tdbb nyelven olvasott, frt, ismerte a nyugati kozgazdasdgtant 6s a ,,modern"
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filoz6frdt, nagy hatdssal volt rd a francia felvil6gosod6s, 6s term6szetesen
Marxot bet6ve tudta. Mint harcias ateista, ki.ildndsen Mach 6s Avenarius
,,szubjektfv idealista" munk6ival polemiz6lt (,, emp iriokriticizmus " ).

Ugyanakkor fenntart6sai voltak az avantgdrd mfiv6szetekkel szemben.
Lenint a mfiv6szet k6rd6seiben is jellemezte a tradici6k irdnti bizonyos tisz-
telet, egyfajta ,,konzervativizmus". Elt6velyeddsnek tekintette az els6 orosz
forradalom utdn az,,istenkeres6k" 6s ,,isten6pft6k", kdztiik Anatolij Luna-
csarszkij szellemi ftkeres6seit. De ezek a vit6k sem vezettek emberi szaki-
tdshoz, mik6ppen Gorkijjal vagy Bogdanovval val6 gyakori vitdi is megma-
radtak tisztdn politikai sikon. Bogdanov ,,proletkultizmusa", az 6n6ll6 pro-
let6r oszt[lykultrira abszolutizdlt felfog6sa a maga tdmegmozgalmi aspir6-
ci6ival ink6bb politikailag taszftotta Lenint, mivel a pi4rton beliili egys6g
kikezd6s6nek lehet6s6g1t l6tta benne, de ideol6giai tartalma sem igen tet-
szett neki, mert abban is egy elvont avantgardizmus megnyilatkoz6s6t l6tta.
E k6rd6s kdriil k€s6bb, a 20-as 6vekben nagy vita folyt, tdbbek k0z6tt Troc-
kij 6s Buharin r6szv6tel6vel.

Lenin - minden ellenkez6 hiresztelds ellen6re - nem volt prfid. Egy id6-
ben - a dogmatizmus priid6ridja miatt - nem illett besz6ni arr6l, hogy gyen-
g€d €rzelmi szfllak ffrztlk Inessza Armandhoz, a francia szdrmaz6s(t. forra-
dalmdrn6h6z, akivel a n6k6rd6sr6l, a szabad szerelem problematik6j6r6l is
levelezett. Politikai 6s emberi kapcsolataiban az az erkdlcsi imperativus ve-
zette, hogy a tdrt6nelmet, a vil6got, Oroszorsz6gotvagy ak6r egy falu 6let6t
a szeg1ny-gazdag alapvet6 ellentdtb6l szemldlte. Abban a hitben halt meg,
hogy a szovjethatalom t6rsadalmi bdzisa szili{rd, mert a szeg6nysdg tdmoga-
tdsdt 6lvez| s a polgdrhdbonis gy6zelem tapasztalatai alapj6n fgy v6leke-
dett, hogy a forradalmi hatalom ki.ils6 er6 6ltal nem verhetd le, ,,csak sajdt
hib6i" kdvetkeztdben omolhat 6ssze.

Att6l azonban nagyon tartott, hogy a bolsevik hatalmi eliten beliil ideo-
l6giai-kulturdlis 6s szem6lyi-hatalmi okokb6l mindent elpusztft6 szakadds
kdvetkezhet be. Lenin tudatosan szemben 6llt saj6t szem6ly6nek kultikus
megkozelftdseivel. Ugyanakkor szem6lyis6ge hordozott valamit az orosz tbr-
t6nelem paternalista tradfci6ib6l, ami kifejez1ddtt abban, hogy maga is hitt
egy bizonyos fokig a ,j6tev6 hatalom" val6s6g6ban. M6sfel6l aggasztotta,
hogy a hatalom t6rsadalmi ellen6rz6s6nek lehet6s6gei gyengiiltek, a szovje-
tek biirokratizill6ddsa gyors l6ptekben haladt. Bdr ennek pontosan l6tta ob-
jektiv alapjait, a folyamatot szemdlyes kudarck6nt is meg6lte. Mik6nt azt a
probl6mr{t sem tudta megem6szteni, hogy nem tal6lta meg a politikai ellen-
z6k fennmaraddsdnak intdzmdnyi 6s mozgalmi kereteit.

Betegs6ge srilyosbodds6val 6s a politikai 6letb6l val6 kiszorulds6val p6r-
huzamosan a pdrtkongresszusokhoz frt leveleib6l, megjegyzdseib6l, tdred6-
keib6l kideriilt, hogy Lenin tiszt6ban volt a ,,szdvetkezeti szocializmus" bii-
rokratikus elkorcsosul6s6nak tendenci6ival, i{m azon tril, hogy Szt6lin levdl-
t6s6t javasolta a XII. p6rtkongresszusnak, amely 1923 tavaszdn tilt ossze,
mds gyakorlati lehet6s6ge nem kindlkozott. Hogy mindebben 6 maga
mennyiben volt politikailag ,,hib6s", az egy 6n6ll6 elm6leti 6s tdrt6neti elem-
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zdst6rgya. Egy bizonyos, hogy a tdmegdemokr6cia int6zm6nyeinek szerep6t
hangoztat6 fin. munkdsellenzdki csoportosuldsokkal szemben a p6rton beliili
politikai harcokban inlcdbb azokkal kdtdtt politikai ,,paktumot", akik a ha-
talmi mechanizmusok mfikddtet6s6nek pragmatikus mesterei voltak. Nem
v6letlen az sem, hogy Trockijjal, a forradalom,,mdsodik ember6vel" is akkor
vdltak felh6tlenn6 politikai kapcsolatai, amikor Trockij hadi.igyi ndpbiztos-
k6nt, a katonai vagy gazdas6gi ,,fronton" forradalmi szewez6k6nt tfint fel,
nem pedig politikai strat6gak6nt. Lenin L924. janufu 2I-6n bekdvetkezett
hal6lakor (a hal6l oka: agy6rszkler6zis) a ,,strat6g6k" (Kamenyev 6s Zinov-
jev, Trockij 6s Szt6lin, Buharin 6s Preobrazsenszkij) mdr vfvt6k harcukat a
,,lenini 6rdksdg6rt", mindenki a maga m6dj6n 6rtelmezve azt, amely egyrittal
jelezte, hogy a szovjet fejl6d6s alternativ6inak elddnt6s66rt egyre €lez6d6
bels6 pdrtharcok kdvetkeznek. Hogy a ,,v6geredm6ny" akiir a kdlcsdnds le-
szdmol6sig is elmehet, aztLenin taldn mdg hal6los 6gydn sem sejtette.lgaz,
Szt6lin, ,,a nagyorosz gyerzsimorda" (nagyorosz fogdmeg) m6g Lenin fele-
sdg6t, Nagyezsda Krupszkajdt is s6rtegette, de Vlagyimir Iljics a legs6t6tebb
6lmaiban sem gondolhatott arta aleszdmoldsra, amely a 30-as 6vek m6sodik
fel6ben lezajlott.

A FORRADALOM MUVESZETE
Az illegalit6sban mfik6d6 orosz politikai pdrtok, forradalmi mozgalmak 6s
szervezetek vezet6i,,megj6solt^{k" a szdzadfordul6n, hogy Oroszorsz6gban
nagy politikai v6ltoz6sok v6rhat6k, amir6l nemcsak a gazdaslgi dtalakuldsok
dinamikdja 6s a t^'{rsadalmi vdls6g okdn lehettekmeggyflz6dve. Az orosz kultfra
nagyjai 6s a 19. szdnad utols6 harmad6ban kialakul6 fonadalmi szervezetek a
20. szizad eleji eszer terrorista csoportokig, Herzent6l, Nyekraszovt6l a terro-
ista Gersunyiig vagy a man<ista Plehanovig 6s Leninig mindenki €rezte: az
bnkdnyuralom fdldtt a ttirt6nelem meghfzta a l6lekharangot. E probl6ma
tdrsadalmi tudatosftdsa Oroszorsz6gban mindenekel6tt az irodalomra hdrult.

Ott, ahol nem l6teznek leg6lis politikai szervezetek, ott, ahol a f6lelem,
a megf6lemlftetts6g ilthatja a mindennapokat, a mfiv6szet, az irodalom ki.i-
l6n6s t6rsadalmi pozici6ba emelkedik. Oroszorsz6gban mindaz az iroda-
lomban ment v6gbe, ami m6sutt, a centrumorsz6gokban a polg6ri nyilvdnos-
s6g, a nyilt politikai vit6k rdszlv! vdlt. Enyhe trilzdssal azt mondhatn6nk,
hogy Oroszorszdg az irodalomban 6lt. Az irodalom szerep6r6l sz6lvaTbrdk
Endre ezt a t[rsadalmi be6llft6d6st igen pontosan foglalta ossze:

,,Az orosz irodalomb6l Dosztojevszkij, Tolsztoj 6s Csehov avatkozott a
leghat6konyabban a vil6girodalom menet6be, Dosztojevszkij a klasszikus
reg6ny megrendft6sdvel, Tolsztoj a beteljesitds6vel, Csehov a hagyom6nyos
dr6ma >>megsemmisft6sdvel<. Az els6 az ember szabads6g6r6l, a m6sodik az
igazs6gossdgfr6l, a harmadik a l€tez6 tragikomikumdr6l gondolkodva, az
irodalom szerepdt az elklpzelhet6 hatilrdig fokozta. Altaluk fon6dott bele
el6szdr maga az orosz sors is az illtaldnos emberi sorsba, az izolilltsdgb6l
kitdrve az egy etemess6gbe.

Az irodalomnak ez a szerepe a nemzeti l6tben Oroszorsz6g 19. szdzadi

470



helyzet6b6l fakadt. A20. szdzad elej6t6l m6r nem az irodalom (6s a bdlcse-
let) kapcsolta Oroszorszdgot az emberis6g l6tk6rd6seihez, hanem a politi-
kum: a szellemi 6nkifejez6st szuver6n orosz t0rt6nelmi cselekv6s kdvette.
1917-ben az Okt6beri Forradalom a mag6nyos, a tdrt6nelemb6l kiszorftott
6s megosztott Oroszorszdgot ttirtdnelmet teremt6, egys6ges Oroszorszdgg6
formdlta. Ebben a folyamatban megv6ltozott az irodalom funkci6ja. Befeje-
z6d6tt klasszikus kiildet6se, hogy felkeltse a nemzeti bfintudatot 6s az 6n-
megv6lt6s l6gkdr6t. Megszfint szdmdra mint hajt6er6 az orosz lltezds 6rtel-
m6nek a keres6se, ami Gogol 6s Tolsztoj kdzdtt 6ti6rta 6s vil6girodalmi
6rt6kkd hevitette az orosz reg6nyt. A fonadalom e szerep 6s a felel6ss6g
vil6g6b6l a c6lszerfis6g, a kdteless6gek vil6g6ba vonzotta az irodalmat: 6l-
lam 6s mfiv6szet egym6shoz hajolt, majd - nagy 6ltal6noss6gban - 6sszefo-
n6dott a kollektfv t6rsadalmi-politikai eszm6nyben,"

Itt csak egyetlen vonatkozdsban lenne tani{csos 6vatosabban fogalmazni.
Miel6tt ugyanis a mfiv6szet 6s az irodalom ,,6llamosod6sa" vdgbement volna,
a ,,forradalmak kor6nak" mfiv6szete dj hull6mk6nt szabadon 6radt - elkalan-
dozva afantdnia v6gtelen ritjain - a forradalom 6ltal meg6lmodott jdv6be, ami-
kor mindenki mfiv6sz 6s mindenki mfr6lvez6. Bi{r e kalandoz6sok kora rdvid
ideig tartott csup6n, vil6gttlrt6nelmi hatrfsa anndl m6lyebb 6s kiterjedtebb.

Teh6t a forradalom mint a tOrt6nelemben saj6tos, kivdteles ,,csricspont"
lej6tsz6dott a kultrira 6s a mfiv6szetek teri.ilet6n is. S6t, mint l6ttuk, a mfi-
v6szetek bizonyos szempontb6l meg is el6zt6k, ,,el6k6szftett6k" az 1917-es
politikai esem6nyeket. Az 1905-1907-es fonadalom buk6sa ut6n a mffv6-
szek egy csoportja ,;66rzett" arra a fejlemdnyre, hogy valami rij kezd6ddtt
Oroszorsz6gban, hogy a c6rizmus felszini gylzelme ellendre sincs visszatd-
r6s a r6gi tradicion6lis vil6gba. A mfivdszek,l6tsz6lag elfordulva a politikd-
t6l, tdmegesen hozt6k l6tte azokat az fufinyzatokat, amelyek szakftottak min-
den r6gi, hagyom6nyos 6brdzol6ssal, stflussal 6s vil6gl6t6ssal. Ugy tfint,
mintha megtagadt6k volna forr6saikat. A gyakorlati cselekvds szintj6re emel-
t6k a mfiv6szetet. Majakovszkij l9I6-ra, Hlebnyikov I9t7-re j6solta a for-
radalmat. Az avantgardizmus alakj6ban a forradalom el6bb gylzdtt a kdlt6-
szetben 6s a kdpz6mfiv6szetben, de a zendben 6s a szfnhdzban is, mint a
politikai osztdlyharc teriilet6n. A kezdem6nyez6, a,,h(r26" mfiv6szeti 6gk6t-
s6gteleniil a fest6szet, a grafika volt.

A mfiv6szeknek val6ban sziiks6gi.ik volt a forradalomra prakticista 6s
dtvitt 6rtelemben is: a forradalom hivta dletre ugyanis azt a tdmeges koz6n-
s6get, amelyhez sz6lni kfvi{ntak, s amely 6ltette kfs6rletez6 kedviiket. Tal6n
6k tudtak legnehezebben megb6ktilni azzal, hogy a ,,vil6gfelfordul6s" helyi-
nemzeti keretek kozd szorult. A mfiv6szek a munk6s- 6s katonaszovjetekkel
egyiitt els6nek 6pitett6k ki a demokratikus int6zm6nyi had6ll6sokat, azaz
saj6t Onk6ntes kbreiket, bdnyzataikat, szervezeteiket a maguk sz6m6ra, s a
legtov6bb is tartottak ki v6delmiikben. Amennyivel a mfiv6szek hamarabb
kezdt6k a forradalmat, annyival k6s6bb fejeztlk be: megpr6bdltak behatolni
a t6rsadalmat bilincsben tafi6, 9zer6ves" hagyomdnyrendszerbe. Bekdszon-
ttitt Oroszorszdgba is a modern, amely azonban - akdrcsak maga a szovjet-
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hatalom - azonnal kdzoss6gi, szocialista c6lokkal l6pett fel polgr{ri eredete
ellendre is. A mfiv6szetek ter6n nyilt el6szdr lehet6s6g arra, hogy az als6
ti{rsadalmi csoportok 6s a n6k egyenjogri 6s elvileg egyenrangri emberk6nt
jelenjenek meg, rigy is, mint mfiv6szek 6s rigy is, mint fibrdzolt 6llampolg6-
rok, mint kdz6ns6g.

Annak ellen6re, hogy a realista mfivdszet integr6lta az eur6pai mo-
dernb6l - a francia impresszionizmust6l a szimbolizmusig - mindazt, ami
6letk6pesnek bizonyult, az els6 igazi ,,forradalmi szint€zist" az avantgar
dist6k hoztik l6tre, fj min6s6gg6 emelve a n6pi mfivdszetet is. A 10-es
6vekben megszervez6d6 fj iskoldk legnagyobb k6pvisel6i a szovjet kor-
szak els6 6veiben, lvtizedlben is vezet6 szerepet jdtszottak: Malevics,
ChagaII, Tatlin, Rodcsenko, Szandomirszkaja, Petrov-Vodkin, Szarjan, FiIo-
nov 6s m6sok. E mfivdszek a ndpet nem valamif6le absztrakci6ban ,,festettdk
meg", hanem val6di mfiv6szetiiket, kfs6rleteiket, a folkl6rt 6s a mes6t szfv-
t6k magukba.

A kiil6nbdz6 iskol6k harca a forradalom rdvid peri6dus6ban enyhiilt,
hogy azut6n k6s6bb a radik6lisan megv6ltozott kdri.ilm6nyek kdzOtt ki-ki
megvivja a maga csat6j6t az egyre kiterjed6 6llamhatalommal szemben.
Lesznek vesztesek, s lesznek olyanok, akik maguk vdlnak a hivatalos 6llami
mfv6szet k6pvisel6iv 6. G onc s arov a, Chagall 6s Malevic s ktilfdldre tdv ozik,
Majlkovszkij dngyilkos lesz.

Am a forradalmi 1vtized (I9I7-L927) vil6goss6 tettei az analfab6tizmus-
b6l kiszabadul6 n6ptdmegek 6s a mfiv6szet k6zdtt a legterm6szetesebb bels6
kapcsolat j6het l6tre mindenfajta hatalmi kdzvetit6s n6lkiil. Az oroszorszdgi
n6pek els6k6nt 6lt6k meg a nemzeti felemelked6st egy olyan forradalom
nyom6n, amelyet saj6t tort6nelmi teljesftmdnyiiknek tekinthettek. A vil6g
azonnali 6talakfthat6s6ga mindennapi 6lm6nyk6nt rdgzUlt a t6rsadalmi pszi-
chikumban. Ezt a gyakodatias viszonyt fejezte ki Tatlin egy hfres, metafo-
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rikus gondolata, amelyet a futuristdkhozirt leveldben hangsrilyozott: ,,Mind-
egy, hogy r6gi vagy rij, hasznos legyen."

A fonadalom ugyanakkor a gyakorlatiassdgot dsszekapcsolta az evil6gi-
s6ggal, ,,a n6p mindenhat6s6g6val". Ennek megfelel6en vonz6dtak a monu-
mentalit6shoz, a dekoratfv ilnneps€gekhez (emllkezzink a francia forrada-
lomra is!), a munk6t, a termel6st koz6ppontba 6llit6 mfivekhez. A forradalom
felszabaditotta az alkot6k 6s a befogad6k fantdzitjdt. M€g a polg6rhdborri
legsflyosabb harcainak peri6dusdban is jelen volt a mfiv6szet minden 6ga.
A maga agitativ 6s propagandaerej6vel k[ldndsen a plakdtmfiv6szet 6s szin-
hia gyakorolt 6ri6si tdmeghat6st. A katon6kat 6s a mfv6szeket ,,mozgat6"
vonat, a nagy terek 6s utci{k vdltak a mfivdszet 6s a t0megek tal6lkoz6
terepeiv6. A mfiv6szeti 6gak rendkivUli gyorsas6ggal term6kenyitettdk meg
egym6st. Az orosz szinhdz a maga m6ly gydkereivel felszfvta a design, a
plak6tmfiv6szet 6sztdnz6seit. A 10-es 6vek futurista szinhfrza a forradalmi
tdmegszfnhdzban is kibontotta lehet6s6geit. A forradalom szinhdza a tomeg-
j6t6k keretei ktiztltt a dolgoz6 emberek lak6teruleteit, olykor munkahelydt
6s magukat a n6z6ket is bevonta a jdt€kba. At6lhet6vd vdlt a fronton aratott
gydzelem, az rij k6zoss6gi 6letm6d (,,a vil6gkommuna"), kozds 6lm6nny6
v6lt az rij vil6g sziiletdse, amelyben a vfigyak szerint az emberek a kdz6s
boldogul6s c6lj6b6l kozdsen dolgoznak minden kiils6 hatalom k6nyszere
n6lkiil, csak saj6t szi.iks6gleteikre.

De eg6szen rij mfiv6szeti 69 is sziiletett - a forradalmi plak6t - a nyomda
6s a t6megpropaganda 6sszetal6lkoz6sa sor6n. A leghiresebb ,,alapft6 atya"
maga Majakovszkij volt, aki az OroszorszdgiTdvirati hoda legfrissebb hirei
alapjdn k6szitett Maljutyinnal, El Liszickijjel €s mdsokkal egyiitt sablon ft-
j6n sokszorosftott plak6tokat (ROSZTA-ablakok), amelyek kdziil igen sok
m6ig meg6rizte mfrv €szi j elleg6t 6s klasszikus kordokumentum-6rt6k6t.

A tdrgy n6lki.ili, nonfiguratfv irinyzatok, amelyek Malevicst6l 6s a Szov-
jetuni6ban alkot6 ,,konstruktivista" Tatlint6l er6s tisztonz6st kaptak, szint6n
bedpi.iltek a szovjet mfiv6szeti tradici6ba. A ,,konstruktivizmusnak" is meg-
vannak a maga forradalom el6tti gydkerei. A ,,tfirgy n6lkiili mfiv6szet" ki-
bontakoztatdsdban Malevics mellett kiildn6sen fontos szerepe volt Kandin-
szkijnek, aki nagy szerepet tulajdonitott az ,,intuici6", a ,,tudatalatti" meg-
form6l6s6nak. A lconstruhivizmus kibontakoz6sa a 20-as 6vek elejdn ment
v6gbe a Vesztnyik testvdrek, Ginzburg 6s sok mds mfiv6sz kdzremfikdd6s6-
vel. Legtipikusabb dokumentumuk Tatlin terve a III. Internaciondl6 eml6k-
mfiv6re, amely 400 m6ter magas ferde torony fel6pft6s6t kdszftette el6. Ez
a terv nem val6sult meg, de megval6sult k6s6bb a dnyepri vtzi erdmfi a
Vesztnyik testv6rek tervei alapjdn. A konstruktivistr{k a tdrsadalmi hasznos-
s6g 6s a monumentalit6s 6sszekapcsol6s6t hirdett6k, s a maguk geometriai
formdival a modern kor egyszerfis6g6t testesitettdk meg.

Ddnt6 t0rt6nelmi 6rdemiik, hogy behoztdk a 20. szizadi polg6ri fejl6d6s
alapdilemm6it, magdt a ,,vil6got" a forradalmi Oroszorszi{gba, 6s ugyanak-
kor kivitt6k az (rj tOrt1nelmi kfsdrlet vivm6nyait a vil6gba. A forradalmi
klpzflmfivdszet legfontosabb irdnyzatai egyetemes hat6st gyakoroltak a k6p-

473



z6mfrv6szet fejl6d6s6re. igy Malevics 6s El Liszickij szuprematizmusa 6s
kdvet6ik (Popova, Udalcova 6s m6sok) a maguk mdrtani elemeivel, vagy a
kubofuturizmus k€pvisel6i, vagy a nagy hat6sri Rodcsenko befrtdk nevtiket
a kdpz6mfrvdszet egyetemes tdrt6net6be. V6gs6 soron a ,,hagyom6nyos"
szinhi-z, a figuratfv, realista mfivdszet nemcsak a hatalom tdmogat6sa k6vet-
kezt6ben kerekedett feliil, hanem az€rt is, mert rij lehet6s6geket kindlt egy
nem forradalmi fejlfi6si szakaszban is. Mint hangsrilyoztuk, a mfivdszek, akik
kor6bban kezdt6k a forradalmat, mint ahogyan az val6jdban kirobbant, k6s6b-
ben is fejezt6k be. Az avantgdrd mfiv6szeti i{ramlatok, mindenekel6tt Maja-
kovszkij Balfrontja (LEF) 6s szimpatizdnsai a fonadalmat a mindennapi 6let,
az lletforma 6talakft6s6ba helyezt6k 6t. Az rij k6zdss6gis6g alap6rt6keit a ,,sza-
bad egy6nek szabad r6rsul6saiban", a kommun6ban 6s a termel6si kdzdssdgek
kdzvetlen demokdcidjdbantalilltik meg, elkeriilve a ,,dekadens Nyugat" 6s a
,,paternalista-rabszolga" Kelet ros sz altern ativ 6it.

Marc Chagall:
R6szeg katondk
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Bolsevik (Kusztogyijev mfive)

A termel6si mfiv6szet romantikus irdnyzatai, amelyek szellemis6ge meg-
jelent Majakovszkij lapj6ban, a LEF-ben (1923-1925), majd a Novij LEF-
ben (L927-1929), elveszftve romanticizmusukat, kds6bb be6piiltek a szt6-
lini korszak kulturdlis 6let6be, ahol azonban az fllamszocializmus mega-
lomdn c6ljait lesznek kdnytelenek kdvetni, mivel a rendszer kisajdtftotta
a maga sz6m6ra a szocialista-baloldali 6rt6keket. Hasonl6kdppen az iro-
dalmi romanticizmus is 6talakul majd a termel6si reg6nyek vulg6ris 6s
didaktikus irodalmdv6.

A szovjethatalom kezdetben biztositotta a mfivdszeti ir6nyzatok szabad
szervezkedds6t, a mffv6szetek tudomdnyos, infrastruktur6lis hdtteret. I92l-
ben alakult meg a mrizeumi h6l6zatt:d,l a Mfivdszeti Tudomdnyok Akaddmidja
a k6t f6v6rosban, amely l93I-ig funkcion6lt. A Mrivdszeti Kultrtra Moszlarui
Intdzete, amely az absztakt mfivdszet kis6rleti kdzpontja volt, kezdetben Kan-
dinszkij vezet6se alatt 6llt, majd a konstruktivist{k ellen6rz6se al6 kertilt.

A forradalom legharciasabb 6s legradik6lisabb k6pvisel6i, az rin. balosok
- akik f6leg a futuristdkb6l keriiltek ki - k6pviseltett6k magukat a leger6-
sebben a kiil6nbdz6 hatalmi int1zmdnyekben, beledrtve a kdzt6rsas6g kultu-
rdlis ndpbiztossdgdnak mfiv6szetekkel foglalkoz6 osztillyait is. Ok szer\tez-
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t6k meg a polg6rh6borri id6szakdban a forradalmi propaganda f6bb form6it:
a ki6llit6sokt6l a plak6tokig, a szfnhLzi elfladdsokt6l a monument6lis iinnepi
diszletekig. A mfiv6sznek t6rsadalmi hivat6sa mellett szinte dszrev6tleni.il
hatalmi-politikai kiildetdse lett, a mfiv6szek j6 rdsze felemelkedett a kiala-
kul6 hatalmi elit soraiba, 6s mfiv6szetiiket az egyediil tidvdzft6lehet6s6gk6nt
kezdt6k iinnepelni. A foly6iratok anyagilag el6bb-ut6bb az 6llam tdmogat|-
s6t6l fiiggtek, n6h6ny ezres olvas6t6boruk nem tudta eltartani 6ket. Az 6lla-
mi t6mogat6s pedig az 6llamosit6s el6szob6j6nak bizonyult.

Lenin a szocialista propaganda szempontjdb6l a legfontosabb mfiv6szeti
6gnak a mozit, a filmet tekintette. Ki ne ismern6 Ejzenstein, Dovzsenko,
Pudovkin, Kulesov Csiaureli vagy 6ppen Dziga Vertov alkot6sait, amelyek
a forradalom ,,mfiv6szi dntudatr{nak" megnyilatkoz6sai voltak, 6ppen rigy,
mint a fentebb jelzett mffv6szeti flgazatok. Ha lehet, tdmeghat6suk m6g na-
gyobb, m6g intenzivebb volt. A filmmfiv6szet e befoly6sa azonban nem le-
hetett tart6s. Andzflk tdbbsdge ,,belefi{radt" a mfiv6szeti absztrakci6k, a mfiv6-
szeti kis6rletek k6vet6s1be. Az 6llami filmmfiv6szetet 6s 6ltal6ban a tdmeg-
fzl6st jobban kiszolgdltdk az amerikai filmipar technik6it 6s akcionizmus6t
kdvet6 alkotdsok, amelyek - elt6r6 tematikdval, funkci6kkal 6s szinvonalon
- a sztdlini peri6dusban 6lik majd ,,vir6gkorukat".

Az irodalom ter6n is valami hasonl6 jdtsz6dott le, mint a k6pz6mfivdszet-
ben. Az alkot6k nagy tdbbsdge valamilyen m6don annak lehet6s6g6t kereste,
mik6ppen kapcsolja 6ssze a tdmegdemokrdcia 6s az egydn szabads6g6nak
lehet6s6geit. Majd a 20-as 6vek kdzepet1l 6ltal6noss6 v6lt a polg6rhdborri
epikus 6brdzol6sa (Solohov: Csendes Don), a termel6s, az 1pitkez€sek, a
,,moderniz6ci6" vfvm6nyainak mfiv6szi tiikrdzdse hol magasabb, hol gyen-
g6bb sz(nvonalon. Mindenesetre a mfiv6szek tudat6ban voltak annak, hogy
a forradalom ut6n eg6sz n6pek t6rt6nelmi felemelked6s6hez nyfjthatnak se-
gftsdget. Megjelent a ,,nagy nemzeti teljesitm6ny" 6s a ,Jermel6 ember"
6brizol6sa, miktizben a btirokratikus 6s piaci viszonyok eluralkod6sdnak 6s
6sszefon6d6s6nak visszdssdgait szint6n ilWdzoltdk (Ilf-Petrov) ma is klasz-
szikus szatfr6juk nyelv6n. Iszaak Babel deheroiz6l6 munk6ss6ga (Lovashad-
sereg), amely mind formai, mind tartalmi tekintetben megfjitotta az elbe-
sz6l6s mfrfajdt, a hatalom egyes k6pvisel6inek, p6ld6ul Bugyonnijnak, aLo-
vashadsereg vez€rlnek er6s ellenszenv6t vivta ki (ami el6re jelezte, hogy a
hivatalos heroiz6l6s hamarosan az fj hatalmi elit legitimdci6jdnak szerves
rdsz{v€ v6lik).

Polg6rh6borf 6s altern ativ 6k
FEHEREK ES vOnOsOr

Az oroszorszdgi polgdrh6borf nemcsak kegyetlens6g6ben volt a 20. szdzad
tal6n legdr6maibb polg6rhdborrija, hanem teriileti kiterjedds6ben is. A vi-
szonylag kis hadseregek szinte elvesztek a hatalmas tertleteken, egy-egy
gydzelem a gy6ztes seregeket 6ri6si teriiletek feletti ellen6rz6shez juttatta.
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Az illdozatok nagy szdma val6j6ban nem is a katonai iitk0zetek, hanem az
azt k6vet6 v6res lesz6moldsok eredm6nye volt. A katon6k, akik tobbs6giik-
ben term6szetesen parasztok voltak, a tisztek 6s a tdbornokok ellen harcol-
tak, a munkdsok a gydrtulajdonosok ellen, a falusi parasztok a fdldesurak
ellen. Ennyiben a polg6rhdboni - legal6bbis a forradalom vezet6 r6tegei
rdsz6r6l - felismert oszt6lyh6bonik6nt bontakozott ki.

A polg6rh6borri tdrt6netdben a szakirodalom a kdvetkez6 hat szakaszt
kiildnbdzteti meg: L. a cdi dnk6nyuralom er6szakos forradalmi megdbnt6se,
ami ut6n a t6rsadalom szoci6lis 6s politikai polarizfll6ddsa felgyorsul (I9L7.
febru6r-m6rcius); 2. a liberillis demokr6cia kfs6rlete (I9L7. m6rcius-okt6-
ber) a folyamatok demokratikus, polgi{ri ir6nyba tereldsdre kudarcot vall, s6t
az er6szakos tendenci6k I9I7 nyar6t6l feler6stidnek; 3. az Ideiglenes Kor-
m6ny fegyveres felkel6s ritj6n ttirt6n6 megddnt6se 6s a szovjethatalom meg-
teremt6se (1917. okt6ber-1918. m6rcius); 4. az ellenforradalmi katonai szer-

Trockij a
p6nc6lvonat6n6l
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vezked6sek meger6sdd6se, az er6szak 6s a terror eszkal6l6d6sa mindk6t t6-
bor r6sz6r6l, a vdrdsdk 6s feh6rek katonai megszer\tez6d6se (1918. m6rci-
us-jrilius); 5. nyilt, v6res h6borri regul6ris t6meghadseregek kdzdtt, amelye-
ket a ktilfdldi intervenci6, a hdtorszdgi partizdnhdborri 6s a gazdasdg mili-
tafiz6l6sa k(s6rt (1918 nyafit6l l92O v6g6ig); 6. a nagy kiterjed6sfi katonai
hadmfiveletek befejez6d6se, a harcok lokalizill6ddsa, a polg6rhdborri lezfiru-
l6sa (1921-1922).

1918 nyar6t6l a polgdrh6borri kiszdlesedett a nyugati hatalmak katonai
intervenci6ja 6s a hdborf sor6n Szib6ri6ba sodr6dott csehszlovdk hadtest
m6jus v6gi lflzaddsa nyomdn, amikor m6r Szovjet-Oroszorsz6g elszigetel6-
d6se t6nny6 v6lt. (A hadifoglyok mindk6t oldalon r6szt vettek a harcokban,
6m a tdbbs6g - kdzti.ik tdbb tizezer, m6s forr6sok szerint 25-30 ezer magyar
internacionalista - a vtir6stik oldal6n.) Az eur6pai forradalom t6mogat6sa
hi6ny6ban 6s a katonai intervenci6 kiterjed6s6vel a feliiletes szeml6l6k sz6-
mdra a szovjethatalom sorsa megpecsdtel6dni L{tszott.

Az antanthatalmak, mindenekel6tt Franciaorsz6g 6s Anglia a maguk ha-
gyomdnyos,,oroszorszdgi 6rdekszf6 rdi" meg6rz6se 6rdek6ben folyamodtak
a katonai intervenci6hoz. Angol csapatok m6rcius 9-6n partra szr{lltak a mur-
manszki kikdt6ben, 6prilisban a jap6nok, augusztusban veltik konkurillva az
amerikaiak Vlagyivosztokban, majd a francidk a Krfmben v6dt6k a maguk
6rdekeit. Teh6t az egyre kiterjed6 katonai intervenci6 els6sorban nem ideo-
l6giai 6s nem terilletszerz6 h6boni volt az antant rdsz1r1l, hanem a kor6bbi
gazdasdgi 6rdekelts6geik6rt, befolyr{si dvezeteik6rt harcoltak az egymdssal
is verseng6 nagyhatalmak. Az angol partraszflllils elvi{laszthatatlan a breszti
b6kek6t6s nyomdn megindul6 n6met offenzivdt6l, amelynek r6szek6nt a n6-
metek behatoltak Finnorsz6gba, 6s fenyegett6k a murmanszki vasftvonalat.
Erre a t6nyre is utalva mondotta Churchill az l9I9-es esztend6r6l: ,Fiba
lenne azt gondolni, hogy az eg1sz 6v folyamdn mi kiizddttiink a bolse-
vikokkal ellens6ges oroszok [gy66rt a frontokon. Hanem 6ppen ellenkez6-
leg, az orosz feh6rg6rdist6k harcoltak a mi iigyiinklrt. Ez az igazsdg att6l a
pillanatt6l lesz kellemetleniil 6rzdkelhet6, amikor a feh6r hadseregeket meg
fogjdk semmisiteni, 6s a bolsevikok lltrehozzdk uralmukat az iltfoghatatlan
Orosz Birodalom teljes sz6lessdgdben."

A francia t6ke6rdekelts6gek a d6l-oroszorszilgi 6s ukrajnai vdllalatokban
6s sz6nb6ny6kban voltak igen jelent6sek, s6t Franciaorsz6g bdrmely mds
orszdgnill er6sebb gazdasdgi 6rdekekkel rendelkezett az eg1sz birodalomban.
Az angol t6ke6rdekek mindenekel6tt a kauk6zusi olajiparban szdmottevdk,
bdr ismertek Oroszorsz6g 6s Anglia hagyom6nyos politikai 6rdekkiil6nbs6-
gei is a Keletet illet6en. De Grrizia 6s Azerbajdzsdn tdrdk, n6met, orosz
drdekszf6raharcok teriileteik6nt jdttek sz6mit6sba, ahol Anglia m6r aligha
jdtszhatott komoly szerepet.

Ugyanakkor t1ny az, hogy az intervenci6 t6rt6nete v6letlentil sem ismer
olyan epiz6dot, amikor a kiilf6ldi seregek a szovjet er6ket, a bolsevikokat
t6mogatt6k volna. Az ,,egy 6s oszthatatlan Oroszorszdg" visszadllftds66rt
folytatott h6bonit mind Kolcsak, mind Gyenyikin a nagyhatalmak p6nz6n
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folytatta. E t6mogat6s ndlkiil a polg6rh6boni aligha tartott volna 6t 6vig,
hiszen a fehdreket l6nyeg6ben az intervenci6sok ldtt6k el fegyverrel 6s mu-
nfci6val, mfg a vdrdsdk szdm{tra az antant gazdasdgi blokrfdja katasztr6fdval
fenyegetett. A tengeri blok6d a korabeli nemzetkozi jog olyan megs6rt6se
volt, amely ugyancsak terrorista akci6nak tekinthet6, amennyiben a lakoss6g
6lelmiszer- 6s gy6gyszercllfltdsdt gdtolt6k meg, s ezzel az antant hozzdjdrult
a k[l6nbdz6jdrv6nyok terjed6s6hez 6s az €hinsdg fokoz6d6sdhoz, szdnezrek
hal6l6hoz. A kiil6nbdz6 oldalon harcol6 er6k mindegyike politikai-hatalmi
k6rd6sk6nt fogta fel a humanit6rius seg6lyek k6rd6s6t is.

Az intervenci6 6s a feh6rgi{rdist6k ,,k6zds i.igye" a f6 oka annak, hogy a
V6rds Hadsereg mindig honv6d6k6nt tfint fel internacionalista vildgforradal-
mi c6lkitfiz6sei ellen6re is. Ezt a probl6m6t 6rz6kelte az ellenzlki mensevi-
kek vez6re, Martov, amikor figyelmeztette az eszereket 6s saj6t p6rtja jobb-
szdmydt a szovjethatalommal val6 konfront6ci6 megbocsdthatatlan k6vet-
kezrn6nyeire: ,,Az alkotm6nyoz6 gy6l€s feloszlatds6nak pillanat6t6l a mi
p6rtunk 6s a szoci6lforradalm6rok pdrtja koztitti politikai blokk bomlik, pe-
dig a szdvets6g a forradalom els6 6v6nek folyamdn fennmaradt. Az antant
katonai intervenci6j a 6ltal elcsdbitott eszer pdrt a paruszt- 6s munk6stome-
gek 6ltal6nos felkel6s6nek szervezls6be fogott a bolsevik diktatfira ellen az
alkotmdnyoz6 gyfrlls 6s a k6ztdrsasi{gi szabads6g nev6ben. A mi pdrtunk
hasztalanul gy6zkddte a szocidlforradalm6rokat, hogy ne l6pjenek effe az
ldfta. Ez6rt a kdzponti bizottsdg megtiltotta a pdrt tagjainak, hogy b6rmilyen
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r6szt v6llaljanak a felkel6sekben, amelyeket az alkotmdnyoz6 gyfills zdsz-
laja alatt kiilfdldi csapatok segftsdg6vel folytatnak."

Az egyre kiterjed6 polg6rh6borf katasztrofdlis kdvetkezm6nyekhez veze-
tett. L9I9 nyardra a szovjet er6k a Moszkva kdriil font gyfirfibe szorultak.
Am az ellens6ges t6bornoki-katonatiszti er6k sikereik csricspond6n sem 6l-
veztek sz6les ttimegt6mogat6st. Gyenyikin csapatai 19 I 8-1 9-ben D6l-Orosz-
orszdgban a nyilt fosztogatdsig, rabl6sig 6s gyilkossdgokig siillyedtek. Anti-
szemita pogromjaik kdvetkezt6ben zsid6k szdzezrei pusztultak el, vdltak haj-
l6ktalannd, fdldonfut6v6. A vdrdsdk ugyanakkor Szibdri6t6l Ukrajn6ig a
szew ezett p artiz finmozg alom tdmo gatdsdt 6W eztdk, s 6t id6nk6n t s z 6vet s 6 gre
l6ptek a Mahno vezette anarchista szabadcsapatokkal is.

Az anarchistdk a forradalom 6s a polgdrh6borf tdrt6netdnek egyik bo-
nyolult elem6t k6pviselt6k. Nem utasitottdk el a szovjeteket mint munk6s-
szervezeteket, de csak politikai pdrtok n6lkiili form6jukat fogadt6k el. Hogy
mik6ppen k6pzelt6k a p6rtok kiiktatds6t a szovjetekb6l, arra vonatkoz6an
kevds konkr6t politikai elk6pzel6siik volt. A bolsevizmust6l 6s az eszerekt6l
elt6r6en az anarchist6k sohasem alkottak sz6les tdmegmozgalmat a sz6 tu-
lajdonk6ppeni 6rtelm6ben. Mindenekel6tt a k6t f6vdrosban hoztak l6tre laza
szervezetts6gff csoportokat. 19 I7 februr{rj 6ban az anarcho-kommuni stdk, az
anarchistdk legn6pesebb csoportja mintegy 100 tagot tdmdritett. A forrada-
lom kibontakoz6sfval szdmuk 6s befoly6suk term6szetesen er6sen megn6-
vekedett. H6rom f6 irdnyzatuk volt: az anarcho-kommunistdk, az anarcho-
szindikalistdk 6s az anarcho-individualistdk Az anarchistik Petrogrddi F6-
derdci6ja 1917-ben a Kommuna cfmfi lapjukban m6g az 6llamot elimin6l6
kommundk ,,harmonikus egyiittdl6s6b6l" indult ki. A polg6rh6borri 6veiben
az anarchist6k jelent6s csoportjai Mahno vezet6s6vel belemeriiltek a d6l-uk-
rajnai politikai oszt6lyharc forgatag6ba, ami veszti.iket okozta.

A polgdrh6borfi id6beni elhriz6d6sa objektfve a Vdrtis Hadseregnek ked-
vezett. Rdszben azdrt, mert a parasztok megszervezds€hez, kik6pz6sdhez 6s
a legfjabb harci technika elsaj6titdsdhoz id6 kellett. M6sr6szt azdrt, mert a
feh6rek nyugati t6mogat6sa ndvekv6 ellendll6sba iitkiizijtt szerte Eur6pdban.
Trockij hadiigyi ndpbiztos lengendds vonat6n bejdrta a frontokat, 6s kitfin6
szervez6klnt - Lenin t6mogat6s6val - igazi reguldris hadsereget 6pitett fel.
A fiatal, tehets6ges katonai vezetdk tdmegesen csatlakoztak a Vtjros Hadse-
reghez, kdztiik a mi{r 1920 nyafin, a lengyel-szovjet hdborf idej6n magas
parancsnoki posztra kertilt kiv6l6 stratdga, Tuhacsevszkij, a gdpkocsiz6 16-
v6szet ,,feltal6l6ja". 86r ekkor Lengyelorsz6g volt a t6mad6 f6l, a szovjetek
nem m6rt6k fel re6lisan sem saj6t er6iket, sem Pitsudsfti seregei ellen6ll6-
s6nak szil6rdsdgdt. A Vtiros Hadsereg tfl messzire ment.

A lengyel parasztsdg inkdbb a lengyel patriotizmus 6s fiiggetlens6g je-
gy6ben hadakozott, semmint azoklrt a szoci6lis c6lok6rt, amelyeket Tuha-
csevszkij lerongyol6dott katon6i testesftettek meg. A Vars6 alatti veresdg
1920 augusztus6ban kij6zanftotta a szovjet vezet6ket. A hdborf az I92I-es
rigai bdkdvel zdrult le, jelezve, hogy a forradalmi hulldm elcsitult. A vil6g-
forradalmi rem6nyek 6s ilhizi6k id6szaka teh6t vdget 6rt. A Nyugat Lengyel-
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orszi{got t6mogatta a leger6sebben, mert ott akarta meg6llftani a forrada-
lom tovdbbi terjed6s6t. Ezt ktjvet6en a ki nem mondott kdrd6s egyre in-
kdbb az volt, hogy mik6ppen illeszkedjen be Szovjet-Oroszorszilg a vi-
l6grendszer adott keretei k626. V6giil a 20-as 6vek elej6n a Szovjetuni6
diplom6ciai elismer6se a legtdbb orsz6g r1sz6r6l mag6t6l 6rtet6d6nek
tfint, b6r a c6lok 6s sz6mit6sok igen elt6r6ek voltak. M6sk6ppen tekintett
a Szovjetuni6ra a n6met, a francia vagy az angol diplomdcia, hogy az
Egyesiilt Allamokr6l ne is sz6ljunk. De abban egyet6rt6s mutatkozott,
hogy a rapall6i egyezmdny (1922) Oroszorszdg 6s N6metorsz6g ki.iltinleges
kapcsolataira utal. A hdborft lezdr6 b6keszeru6d6sek elt6r6 okokb6l, de
mindk6t orsz6got egymdshoz val6 kozeleddsre 6szt0ndzt€k. A,,kitaszitottak"
6rz6se bizonyos egym6srautaltsdgot fejezett ki, amit er6s fenntartdsokkal
fogadtak az eur6pai diplom6cidban.

A HADIKOMMUNIZMUS

A polg6rh6borfs viszonyok termdszetesen nem kedveztek a gazdasdgban a
forradalom napjaiban kiki6ltott munk6sdemokrdci6nak, a,,ti{rsadalmi 6n-
szerv ez6d1snek". A polg6rh6boni logik6j6nak megfelel6en a szovjethatalom
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legf6bb szervei m6r 1918 nyardt6l kezdt6k kidpiteni azt a sziszt6m6t, amit
hadikommunizmusnak neveztek. E gazd6lkod6s - minden kommunista ideo-
l6gia ellen6re - a maga prototipusdt a n6met hadigazdas6gban tal6lta meg.
A h6borfs gazdfllkodds ugyanis hatalmi centraliz6ci6 6s dllami eloszt6s n6l-
kiil sehol nem volt fenntarthat6.

A Ndpbiztosok Tandcsa I9t9. janur{r 11-6n rendeletet hozott a gabona
kdtelez6 - 6llami 6ron rdgzitett - beszolg6ltatds6^r6l,6s bevezett6k a jegy-
rendszert, valamint az 6ltal6nos munkakdtelezettsdget, amely lehet6vd tette
a munkaer6nek a hadsereg szempontjdb6l a legfontosabb helyre val6 ve-
z1nylfs9t. V6gbement az ipar szinte teljes 6llamosft6sa. 1919 janu6rj6ban
nemcsak a gabona k6nyszerbeszolgfiltatdsilt mondta ki a dekrdtum, hanem a
legfontosabb 6lelmiszercikkek (keny6r, s6, tea, hfs, tengeri hal, zsir, burgo-
nya) 6llami monop6lium6t is. Csak ilyen int6zked6sek 6s felt6telek mellett
eldgfthett6k ki a lakoss6g minim6lis ig6nyeit. A termdkeloszt6s 6rdek6ben
az 6llam egyre ndvelte a kdnyszerbeszolgdltatds ritjdn beszerezhet6 gabona
mennyis6g6t. Csak 1920 els6 fel6ben kb. 5 800 000 embert mozg6sftottak
affit6anyag-ell6t6s 6s sz6llit6si munkakdtelezettslgteljesitds6re,6s kozmun-
k6ra behajtottak 4 160 000 lovat. A hadikommunizmus a katonai centraliz-
mus tdrvdnyei alapj6n form6lta meg a maga intlzmlnyrendszer6t szigorri
biirokratikus hierarchia alapjdn.

A p6nz - mint hangsrilyoztuk - gyakorlatilag jelent6sdg6t veszitette. Az
iizemek kdzvetlentil az 6llam tulajdon6ba keriiltek, de j6 r6sziik mfikdd6s-
k6ptelen volt, s beindit6sukat a Legfelsd Ndpgazdasdgi Tandcs ir6nyft6sa
alatt a katonai rendszer ,,t6rvdnyei" alapj6n pr6bdlt6k meg. Trockij - a K6z-
ponti Bizottsdg 6s a p6rtkongresszus 6tmutat6sa alapjdn - olyan munkahad-
seregeket szervezett (a ,,munka militariz6l6sa"), amelyek bevethetdk a ,,gaz-
das6g frontj6n". A vi{rosi lakoss6g r6szben vid6ke meneki.ilt a tril6l6s rem1ny6-
ben. 1919-ben az l9I7-es l6tszdm kb. a fel6re csdkkent. A tdrzsdkds proletari6-
tus felsz6mol6d6ban volt. Sokan a polgr{rh6bonis frontokon pusztultak el, m6-
sok a hatalmi appar6tus tagjaivd vdltak, a legttrbben vid6kre kdlttiztek. P€tewdt
lakoss6ga 1910-ben csaknem k6trnilli6 volt, 1920-ban nem haladta meg a722
ezret. De Moszkva is m6sf6l milli6s lakoss6gdb6l I920-ra tdbb mint f6lmilli6t
elveszftett. Az eltivozott moszkvaiaknak TOVo-a gyermek 6s nem dolgoz6
n6 volt. Az Onmagukat eltart6, gazdasdgilag fiiggetlen egy6nek k6zel 200
ezren hagytdk el az rij f6v6rost, Moszkv6t. 1910-hez k6pest mindOssze h6-
rom v6ros nOvelte lakoss6gdt jelent6sen: Baku 167 ezerc1l256 ezene, Tif-
lisz 188 ezen1l327 ezene 6s Szamara 96 ezen6l I77 ezerce. E n6veked6s-
ben is nyilv6nval6an szerepet j6tszottak a menekiiltek.

A bolsevik pdrt vez1rkara megittasult a hadikommunista dtszervez6sek
,,sikereit6l", s m6r 1919 m6rciusdban, ap6rrt VIII. kongresszus6n sokan rigy
v6lt6k, hogy a hadikommunizmust6l az igazi kommunizmus nincs is olyan
t6vol. Vagyis kOzvetlenill a szUks6gletekre val6 termells az 6ru- 6s piaci
viszonyok kikapcsol6sdval, a biirokratikus 6llamhatalom ledpft6sdvel, a helyi
szovjetek kdzvetlen hatalrnrdval a politika napirendj6re ffizhet6. Ennek a pers-
pektfv6nak az elm6leti kifejez6ddse volt Buharin 6s Preobrazsenszkij hires
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munkiija, a Kommunizmus dbdcdje. A val6s6gban v6gbemen6, ezzel ellent6tes
folyamatokat,,hibdknak" tekintettdk, s nem firzflkelt1k,hogy az eg6sz tdrt6nel-
mi fejl6d6s vesz olyan fordulatot, amely a man<i kommunizmust v6gs6 soron
ad acta tette. A kdnyszer diktdlta folyamatokat a bolsevikok kezdtdk az er1ny
f6ny6vel megvil6gftani, ami legink6bb a hatalom k6rd6skdrdre vonatkozott:
mdr a hadikommunizmus peri6dusdban azij kozponti 6s helyi hatalmi elitek
bizonyos csoportjai szdmdra a hatalom 6nc6ll6 v6lt.

A Vdrds Hadsereg l1tszdma 1918 vdgEre 435 ezene n6tt. 1919 nyardn
1,5 milli6s hadserege volt a Szovjet K6zt6rsas6gnak. A polgr{rhdborri utols6
szakasz6ban, 1920 vdgdn a 6lelmez6si l€tszdm 5,3 milli6ra emelkedett. A pdrt
ilyen ntlveked6st erkdlcsi 6s vil6gn1zetifihatfissal nyilvdn nem 6rhetett vol-
na el. A hadsereg 6lelmez6se, eszkiizdkkel val6 elldt6sa, eltartdsa 6s az ad-
minisztrativ nyom6s (besoroz6s, rekvir6l6s stb.) egyidejfileg tette meg a ma-
ga hat6sdt. S mindez egy olyan orsz6gban tdrt6nt, amely gyakorlatilag a
teljes 6sszeoml6s 6llapot6ban leledzett. A vil6ghdborri 6veiben 2-2,5-szer
tObb katona halt meg, mint a polg6rhdboni frontjain, de a polg6ri lakoss6g
{ldozatai mintegy Z-3-szor nagyobbak a polg6rh6bord 6veiben.

A kiils6 6s bels6 probl6m6kkal kiiszkdd6 rij hatalom, a Szovjetek Kdz-
ponti Vdgrehajt6 Bizottsdga 6s a Ndpbiztosok Tan6csa megpr6b6lta az or-
szdgot hadra foghat6v6 tenni 6s az 6ltal6nos k6osz kdriilmdnyei k6z6tt a
kdzponti hatalom tekint6ly6t megszil6rditani. Forradalmi t0rv6nysz6kek-
kel 6s a Cseka egys6geivel az ellenforradalmi szervezked6seket, a rabldst
6s a spekul6ci6t kfv6nt6k megf6kezni. A rendkfviili 6llapot orszdgszerte
a ,,normalit6s" szintj6re jutott - mint fentebb utaltunk 16. Ennek hdtterlt
az l6jra fenyeget6 6hfns6g 6s j6rvdny, a vil6gh6borrib6l, a c6rizmust6l
k6szen kapott mindennapi ,,kultfra" 6s nyomorfs6g k6pezte, amit a h6-
borris k6rtlm6nyek csak srilyosbftottak. A politikai hatalom megtart6s66rt
6s a bfindz6s ellen foly6 harc szinte elv6laszthatatlanul dsszegabalyodott
m6r 1918 folyamdn. Emellett a ktils6 intervenci6, a szovjethatalom k6pvi-
sel6i elleni egyre gyakoribb terrorakci6k is a hatalomkoncentr6ci6 er6szakos
form6it 6llitott6k el6t6rbe, amelyeknek legismertebb megnyilvdnulilsa a vd-
riisterror volt, amit kdzvetleniil a Lenin ellen elkdvetett 1918. augusztusi
mer6nylet nyomdn int6zm6ny esitettek.

Mdr ebbe a folyamatba illeszkedett a cdt', csal6d likvid6l6s6nak t6nye a
megel6z6 h6napban. A bolsevik vezet6k, beledrtve Lenint is, att6l tartottak,
hogy a cr{ri csaldd esetleges kiszabaduldsa ut6n a feh6rek, az dnk6nyuralom
katonai t6bora ism6t tr6nra tiltetheti a Romanov-dinasztia tagtrilt, aki a szov-
jethatalommal szembeni harc szimbolikus egyesft6je lehet. A c6ri csal6d
felUgyeletdt vdgz6 osztag parancsnoka, Jakov Jurovszkij volt, akinek visz-
szaeml6kez6s6b6l kideriil, hogy az osztagnak tdbb helyen is fel kellett l6pnie
a c6'ri csal6d v6delm6ben, mert az a veszlly fenyegetett, hogy a n€pitllet
v€gez veliik. A szovjet vezet6k nyilv6nos bfr6s6gi t6rgyal6son kivrintr{k fel-
t6rni a cr{r bfineit. A per elmarad6s6t a politikai kdriilm6nyekkel magyardz-
tdk. A kiv6gz6sr6l sz6l6 dokumentum, amelyet Beloborodov, azlJrilli Szov-
jet V6grehajt6 Bizottsdg6nak eln6ke irt al6 Jekatyerinburgban 1918. jrilius
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20-6n, an6l tdj6koztatta a kdzv6lem6nyt, hogy: ,,AzUr6li Munk6s-, Paraszt-
6s Katonaszovjetek Teri.ileti Vdgrehajt6 Bizotts6g6nak 6s Forradalmi Vezdr-
kardnak rendelkez6se alapjdn az egykori c6rt 6s 6nk6nyuralkod6t 1918. jf-
lius 17-6n agyonl6tt6k." A dokumentumon a cdri csal6dra vonatkoz6 szava-
kat klzzel kihrizt6k, ami arra utal, hogy az w6li bolsevikok is elhallgatan-
d6nak ft6lt6k, tulajdonk6ppen sz6gyellt6k a gyermekek kiv6gz6s6t. A politi-
kai c6lszerfis6get, vagy amit annak tekintettek, a humanisztikus megfon-
toldsok f6l6 helyezt6k. M6ra a forr6sok gondos elemz6se bebizonyitotta,
hogy ellent6tben Trockij visszaeml6kezds6vel a c6ri csaldd kiv6gz6s6r6l,
Lenin csak az esem6nv utdn szerzett tudom6st.

A feh6r- 6s vdrdsterror egymdst gerjeszt6 firadata 6tj6rta a tdrsadalom ,,fi-
nomsziiveteit" is. A kor6bbi bar6tok 6s csalddtagok gyakran az ellens6ges
t6borban harcoltak 6letre-hal6lra. A vil6ghdborfb6l 6s a fejlett orsz6gokt6l
megdrdkdlt katonai eszktizdket, technilc'{kat, hatalmi,Jechnol6gi6kat" 6s struk-
trir6kat (pl. koncentr6ci6s hadifogolyt6borokat stb.) egyre kiterjedtebben alkal-
maztdk A polg6rhdbori az emberisdg addigi tUrtdnetdben peld6tlan osztdlyhd-
borfihoz vezetett. Fegyverrel harcoltdk v6gig a korabeli Oroszorsz6g szinte
osszes politikai 6s oszti{lyjellegfi 6rdekkonfliktus6t, ami nemcsak a felhaszni{lt
eszkdz6k 6s m6dszerek kegyetlens6g6ben nyilvdnult meg, hanem a politikai,
gazdasdgi 6s t6rsadalompszichol6giai k6vetkezm6nyekben is.

A polg6rhdborri megv6ltoztatta az emberek meggy 6z6d6s6t, j 6v6k6p6t.
Bizonyos drtelemben a katonai pszich6zis nemcsak a politikusok gondolko-
dds6ban, de az elm6leti emberek elemz6seiben is mdly nyomokat hagyott.
A hadikommunista peri6dus kdvetkezm6nyeinek egyike az volt, hogy kato-
nai, h6borfs felt6telek kdzbtt kezdt6k a Marxt6l megdrdkdlt kommunizmus-
elm6letet megval6sitani, ami persze annak egyfajta karikatrir6j6v6 transzfor-
m6l6dott. A munkdsdnigazgatds helyett katonai centralizill6dds j6tsz6dott le.
Kdzdss6gi tulajdon helyett egyre ink6bb az illlami tulajdon er6sdddtt meg,
s megindult egy olyan biirokratiku; fejl6d6s, amelynek a forradalm6rok 6p-
pen az elkeriil6s6r6l dlmodoztak. Am visszarit m6r nem volt, a szovjethata-
lom megindult az ismeretlen fel6.

A hatalom kozvetlen tdmegb6zisa a polg6rh6borfi v€geztdvel - egy id6re
legal6bbis - megszildrdult, a pfut taglltszdma l9?l-ben eldrte a 600 ezret.
F6leg a p6rt tdrsadalmi bdzisdban igen jelent6s 6talakul6s ment v6gbe. A
,,p6rtavantgdrd" meglep6en magas politikai iskol6zottsdga 6s a b6zis politi-
kai kultrirdj6nak alacsony foka ktizdtt 6les ellentmond6s hriz6dott, aminek
kdvetkezm6nyei csak kds6bb mutatkoztak meg. Az osztdlyharcos szocidlis
6rzilet, a burzsodzia 6s a fdldesurak jogos megvet1se az oszt6lygyfildlet
sz6ls6s6ges form6it mdlyitette el. A ndlkiilOzds 6s a szocialista entuziazmus
(6nfel6ldoz6 odaadds 6s szolidarit6s) 6sszekapcsol6d6sa, valamint a biirok-
ratiz6l6d6s 6s a parancsuralmi viszonyok kiterjed6se az embers6g 6s az em-
bertelensdg furcsa kombin6ci6j6t kov6csolta ki. A diktatfra 6s demokrdcia
tdrt6nelmileg p6ld6tlan titvdzete szil6rdult meg. A 20-as 6vekben - 6ppen az
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,,Utott az utols6 6ra" (plak6t)

alacsony kultur6lis szfnvonal, a politikailag iskol6zottabb tdmegek pusztu-
l6sa a polg6rh6borf frontjain vagy ,,felszfv6d6suk" a hatalmi appardtusokba
egyre csdkkentette a t6rsadalmi tdmegek 6ndll6 cselekv6kdszslgdt, politikai
szerep6t, a humanista 6rt6kek irdnti fog6konysdg6t. Ezen az alapon az ap-
pardtusok szerepe egyre ink6bb megntivekedett az 6let minden teriilet6n. Az
osztdlytudat egyfajta abszolutizi{l6d6sa a ,,ki kit gy6z le" altematfv6j6ban
azt a meggydz6ddst sugallta, hogy a pdrt b6rmilyen c6lt kitfizhet, s a ttime-
gek t6mogat6s6val az vdgre is hajthat6. A k6s6bbi NEP-korszak 6veiben
(I92I-I928) ez a til'rsadalmi 6rziilet ki.ildnleges ellenszenwel viszonyult a ti{r-
sadalmi-gazdasdgi 6s az anyagikultur6lis egyenl6tlens6gek ism6t megjelen6
form6ihoz, A v6rosi 6s falusi,,rijgazdagok" (,,nepmnn", ,,kuldk", ,,spekuldns"
- 6rtsd mag6nkeresked6 stb.) puszta lltezdse is elfogadhatatlan volt a
megel6z6 6vek m6rhetetlen szenveddsei 6s illdozathozatala utdn. A kapi-
talizmus hazai 6s nemzetk6zi m6retekben is megsemmisftend6 ellensdg-
nek szdmftott, hiszen a vil6g 6s benne Oroszorszdg nyomortis ilgdnak vlg-
s6 oka volt.

enru,vrrsEc Es roRRlpelovr
Az ideol6giai, a szellemi rijratermelds szempontj6b6l az rij hatalom szimdra
ktiliindsen fontos probl6makdnt meri.ilt f6l az 6rtelmis6ghez val6 viszony.
A bolsevikok 6s a r6gi 6rtelmis6g kapcsolata a polg6rhdborri 6veiben ked-
vez6tleniil alakult, s a k6s6bbiekben ennek sflyos kdvetkezm6nyei lettek.
Az 6rtelmis6g mint tdrsadalmi kateg6ria 1905-ig ldnyegdben a forradal-
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m6rral volt szinonim, k6s6bb a szoci6ldemokrata mozgalmon beli.il a ,,bur-
zsuj" fogalmdhoz keriilt kdzel. A bolsevikok az ,,6rtelmis6g drul6s6t" (,,ffi€B-
b6kiil6s" az dnk6nyuralommal, az ellenforradalommal) m6r 1905 tutdn az
oszt6ly-hov atartozds term6szetes megnyilatko zisinak tekintettdk.

M6g a polgdrh6borri legsflyosabb id6szak6ban is a bolsevik ellen6rz6sfi
k6zponti Oroszorszdgban 6lt az oroszorszigi 6rtelmis6g mintegy fele (kb.
500 ezer ember), 6mha nem is nagy tdmegekben, de megindult a fehdrg6r-
dist6k 6ltal uralt keleti 6s d6li teriiletekre val6 ki6raml6s. A fels6 hivatalnoki
6s katonatiszti 6rtelmis6g kiildnOsen jelent6s szerepet jdtszott az ellenforra-
dalom politikai, sajt6- 6s katonai ir6nyft6s6ban. A feh6rgdrdista ellenforra-
dalom ideol6giai megalapozdsdban 6s v6delm6ben kiiltjndsen a kadet p6rti
liberdlis professzori kar tett ki mag66rt. Ugyanakkor az ,,alkotm6nyos mo-
narchia", a ,,mag6ntulajdon" 6s a ,,szabad v6llalkoz6s" jegy6ben nemigen
tehettek szert tdmegbefoly6sra.

A feh6rek m1g l920-ban is azzal pr6b6lt6k megnyerni a paraszti tdme-
geket vagy azok egy rflszlt, hogy a r6gi, fdldesfri rendszer vissza6llftdsa
helyett p6ld6ul Vrangel6s a r6gi c6ri miniszter, Krivoseinkidolgozta a ,,bal-
oldali politika jobb kdzzel" koncepci6j6t. Ezzel a gazdagabb parasztokat
kfs6relt6k meg maguk mell6 6llftani, akik egyar6nt ellens6gesek voltak a
foldesurakkal 6s a ,,padl6st lesdpr6 bolsevikokkal" szemben. De a kiil6nbdz6
foldreform-koncepci6k hatdsa nem lehetett er6s, hiszen a bolsevikokat radi-
kalit6sban nem el6zhett6k meg. S6t sokat ilrtott a feh6reknek, hogy a feke-
tesz6zas-monarchista paps6g a hatalmas foldbirtokaib6l egy talpalatnyi fdl-
det sem kfvdnt illdozni e koncepci66rt.

A feh6rek t6bor6b6l az id6k szavit Nyikolaj Usztrjalov, Kolcsak propa-
gandaminisztere lrtette meg, aki mfu l9I9 v6g6n felismerte iigyiik veres6-
g6t, 6s a szovjethatalommal val6 megb6ktil6st kezdem6nyezte az orosz nagy-
hatalmis6g tradici6ja alapj6n. Szimbolikusan sz6lva, Szt6lin 6s Sztolipin sa-
jdtos ,,egyesit6s6t" pr6b6lta elv€gezni. Lenin szdvets6get aj6nlott Usztrjalov
hfveinek a feh6rg6rdista emigr6ci6 6s a bels6 ellenforradalom megosztdsa
6rdek6ben, hogy a szovjethatalom szakemberh6tter6t kisz6lesitse. Lenin sze-
mdlyes pol6mi6t is folytatott Usztrjalov ,,thermidoridnus" koncepci6j6val.
Usztrjalov irinyzata, a ,,szmenovehistdk" (,,nacion6lbolsevizmus") a forra-
dalom thermidori6nus v6gkimenetel6re spekuldltak.

Az 6rtelmis6g rin. szakdrt6 r6tegeinek szinte egyetlen csoportja sem 6llt
teljes eg6sz6ben a feh6rgdrdista diktatrirdk mell6. M6g a katonatiszti 6rtel-
mis6g egy r€sze sem foglalt el ellens6ges pozici6t az okt6beri forradalommal
szemben. Bfu a helyzet k6s6bb megv6ltozott, 6s a tisztikar tdbb mint egy-
harmada a feh6reket t6mogatta, valamivel kevesebb mint egyharmada vi-
szont a vdrdsdk mell6 6llt. A fennmarad6k kivont6k magukat a szdmukra
rem6nytelennek l6tsz6 harcokb6l. A motiv6ci6k igen kiiliinbtiz6k lehettek: a
monarchia visszadllit6sa, az ,,egy 6s oszthatatlan Oroszorszdg" kiildet6stu-
data, teriileti-regiondlis (Szib6ria, Ukrajna, Kubdny, Don stb.) 6rdekek. Am
amikor 1918 okt6ber6ben bekovetkezett a tisztek feh6rg6rdista mobiliz6l6sa,
a ci{ri t6bornokoknak csal6dniuk kellett. S6t a polgdrhdbord v€g&e 14 ezer
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tiszt 6s t6bomok a Vdrijs Hadseregben szolgdlt, olyan hfres szovjet katonai
vezet6k, mint a mdr emlftett Tuhacsevszkij, az els6 marsallok egyike, Ka-
kurin 6s Govorov, a k6s6bbi marsall stb.

Az ,,6t6116s" a harcias liber6lisok kdrdben is megkezd6ddtt, bdr nem volt
kdnnyfi szakftani a ,,hagyom6nnyal", amelynek szellem6ben Gyenyikin t6-
bornokot a kijevi egyetem, Kolcsakot pedig a tomszki egyetem tiszteletbeli
tagdvd vdlasztottdk. A mfivdsz 6rtelmis6g nagyobb r6sze hazdjdban maradt,
s nem tdmogatta az ellenforradalmat. Az emigr6nsok f6leg az 6rtelmis6g
fels6 rdtegeibdl kertiltek ki, akik nemigen sz6mithattak karrierre az rij rend-
szerben, vagy akik pszichol6giailag nem tudtak vagy nem akartak 6t6llni
a szovjet rendszer oldaldra. Ezek kdz1 tartoztak olyan hfres fr6k 6s ktil-
t6k, mint p6ld6ul Bunyin vagy Avercsenko, Kuprin vagy Marija Cvetaje-
va, bdr az ut6bbi Alekszej Tolsztojjal egyutt k6s6bb haza6rt. Az 6rtelmis6-
giek als6bb tdrsadalmi csoportja, a tanft6k, az eglszsdgiigyiek nagyobbr6szt a
szovjethatalmat tr{mogat6 tbmegekkel tartottak, vagy legaldbbis nem kdtelezt6k
el magukat a feh6rgr{rdista rendszereknek. Mint vi{zoltuk, sok mfiv6sz 6rtelmi-
s6gi, k6lt6k, fest6k kitor6 lelkesed6ssel Udvdzdltek a forradalmat.

A feh6rgr{rdista diktatrir6k elnyomdsa a n6phez legkdzelebb 6116 6rrelmi-
s6gi csoportokra, kiildnosen a tanft6kra gyakorolt nyomaszt6 hatdst, akik a
legintenzivebben t6mogattdk a viiriis paftizdnmozgalmat. Az 6rtelmis6g pri-
vilegizfllt r6tegei jobb6ra a feh6rg6rdist6k p6rtj6t fogtdk, dm a polg6rhdborri
v6gkimenetel6ben megvolt a szerepe annak, hogy az 6rtelmis6g a maga t6-
megeiben fokozatosan eltdvolodott a feh&gilrdista diktatrir6k tdmogat6s6t6l.
A polg6rhdborf tapasztalatai a bolsevikok kordben a rdgi 6rtelmis6gellenes-
s6get mdg ink6bb meger6sftett6k, ami m6g katonai k6riikben is 6reztette
hat6s6t. A polg6rh6borf tapasztalatai megmutatt6k, hogy a szakszerfien ve-
zetett reguldris hadsereg6 a jov6. Egyebek mellett e k6rd6s kdrUl bontakozott
ki l9l9-20-ban Trockij 6s Szt6lin ellent6te. Trockij, a hadtigyi n6pbiztos a
katonai szakembereket v6delm6be vette a partizdnm6dszereket tovdbbra is
fenntart6 nemzetis6giigyi n6pbiztossal, Szt6linnal szemben.

Az drtelmis6ggel szembeni nyflt fell6p6s volt, amikor a NEP bevezet6se
ut6n, 1922-ben kiutasitottak Szovjet-Oroszorszdgb6l vezetl liber6lis 6rtel-
mis6gieket, neves gondolkod6kat, mint p6ld6ul Pityirim Szorokin szociol6-
gust vagy a filoz6fus Nyikolaj Bergyajevet. Ez az attitfid m6r dsszefon6dott
az egypdrtrendszer kialakulds6nak sziiks6gletdvel, a hatalomgyakorl6s mo-
nopolisztikus term6szet6vel.

Az utols5 sz6mottev6 feh6rg6rdista er6k felmorzsol6ddsa a Krfmben meg-
gyorsftotta a veres6get elszenved6 katondk, tisztek 6s 6ltal6ban a szovjet
rendszert 6s a ki6piil6 ,,prolet6rdiktatfr6t" elutasft6 csoportok, jelent6s
sz6mban 6rtelmis6giek meneki.il6s6t Szovjet-Oroszorsz6gb6l. A fegyveres
harcok befejez6se ut6n, 1922-ben az orosz emigr6ci6 kozpontja a Balk6non
dtmenetileg Tdrdkorszdg, majd tart6san Jugoszldvia 6s Bulg6ria lett. rgzz-
ben a Balk6non hozzivet6leg 138 ezer emigrdns telepedett le vdgleg vagy
ideiglenesen. Lengyelorszflgban I75 ezer menekiilt 6lt ugyanebben az 6vben,
mfg N6metorszdgban mintegy 250 ezet Egyes sz6mft6sok szerint az emig-
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r6ci6 iisszl6tszdma kozvetleni.il a polg6rh6borf ut6n, 1922-ben meghaladta a
800 ezret, m6s adatok kilriilbeli.il 700 ezene teszik ezt a szdmot. A k6t
h6boni ktizotti peri6dusban azonban a nem asszimildl6dott orosz emigr6nsok
szdma jelent6s m6rt6kben csbkkent, 1930-ban m6g tdbb mint 600 ezer,
I937-ben pedig mr{r csak 400 ezer lehetett. A legttrbb meneki.ilt kezdetben
N6metorszdgban telepiilt le, 6m a 20-as 6vek elmriltdval, a fasizmus egyre
nyfltabb el6retor6s6vel az oroszok j6 r6sze N6metorsz6gb6l Franci aorszdgba
tdvozott. 1937-ben Franciaorszdgban II0 ezer emigr6ns lehetett, Ndmetor-
szdgban pedig alig 60 ezer. Magyarorsz 6gon a k6t vildgh6borri kdzdtt koriil-
beliil 4000 orosz emigrdns 6lt.

Az orosz emigr6ci6 els6 kultur6lis k6zpontja is kezdetben N6metorsz6g
volt. A 20-as 6vekben az emigr6ci6 nem szigetel6ddtt el teljesen Szovjet-
Oroszorszdgt6l. Megfordult Berlinben Andrej Belij, Paszterndk 6s Alekszej
Tolsztoj, Ehrenburg 6s Jeszenyin. s6t Majakovszkij 6s Gorkij is. A kezdetben
vir6gz6 kulturdlis 6letet a szovjet-oroszorszdgi 6s a nyugat-eur6pai ,,moder-
nista" irdnyzatok megterm6kenyftett6k, amelyek Bunyin 6s Kuprin natura-
lizmusa, Z. Gippiusz 6s Merezskovszkij szimbolizmusa mellett gydkeret ver-
tek az emigrdci6ban is. A 20-as 6vek emigr6ns kultur6lis 6let6nek egyik
legfontosabb eleme a sz6les kdrfi 6s sokszinfi kiinyvkiad6i tev6kenys6g (a
legnevesebb kiad6 alighanem az YMCA-Press).

Az orosz emigr6ci6, amely nagy tdbbs6g6ben nem t6mogatta bnmagdn
beltil a sz6ls6jobboldali mozgalmakat, er6sen megosztott volt. A fasiszti{kt6l
a monarchist6kon 6t a polgdri demokr6ciflig szdmtalan irdnyzat eresztett
gytlkeret koreikben. A leger6sebb ktlt6elem azonban egy nosztalgikus ter-
mlszetfr,,orosz patriotizmus" volt, amely a hr{borf idej6n nem egy monar-
chist6t is a Szovjetuni6 t6mogatdsdra dsztdnzott. Az orosz fasizmus mind-
v6gig periferi6lis er6 maradt, bi{r Ndmetorszdgban, Harbinban (ap6n t6mo-
gat6ssal) 6s az EgyesUlt Allamokban megszervez6dtek fasiszta csoportok a
20-30-as 6vekben, f6leg Kolcsak 6s Gyenyikin t6bornokainak hatdsa alatt.
Az orosz emigr6ci6 nagy tomegeit azonban nem vonzotta a fasizmus k6t
okb6l sem: az egyik a n6ci tipusri rasszizmus, a mdsik a fasiszta tdmegmoz-
galom kispolg6ri-lumpen jellege. Az orosz fasizmus a feketesz6zas antisze-
mita 6s pogromhagyom6ny, valamint a ndmerjapdn-olasz ,,cezarizmus", vagy-
is a tot6lis diktatrira alapj6n 6llt, ami megg6tolta komolyabb tomegbefoly6s
kialakftdsdban.Ez a csoport sem a Szovjetuni6ban, sem annak hat6rain kivtl
az orosz nyelvfi lakoss6g szdmira 6ltal6ban nem kdzvetftett semmifdle elfo-
gadhat6 6rt6krendet 6s politikai perspektfvdt.

Ki.iltin probldma volt az egyhdz szerepe a szovjet k6zt6rsas6gban. Az
6llam 6s egyhdz viszonydnak fjjdform6l6d6s6t nagym6rt6kben meghat[rozta
az a kdriilm6ny, hogy a pravoszl6v egyhda - monarchista tradfci6inak meg-
felel6en - az ellenforradalom, a gener6lisok, a feh6rek oldaldra 6llt. Amikor
1918. janu6r 23-6n kihirdett6k az 6llam 6s az egyhilz szfitvillasztds6t, meg-
vflltozott a vall6s €s az egyhdz szercpe 6s funkci6ja Szovjet-Oroszorszdgban.
Az alkotmdny kimondta a kiil6nbdz6 vallflsi felekezetek egyenjogrisdgdt, de
a szovjet 6llam hivatalosan ateista volt. A szovjethatalom a forradalom 6s
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az ij rendszer v6delme 6rdek6ben agresszfv vall6sellenes politik6t folytatott.
I923-ban tdrt6nt meg a pravoszl6v egyhdz ,,szovjetiz6l6sa", ami l6nyeg6ben
azt jelentette, hogy az egyhdz hivatalosan elfogadta a szovjethatalmat 6s a
szocializmust, a kapitalizmust istentelen rendszerk6nt elit6lt6k, s megfosz-
tottdk Tyihon pfitrrdrkdt egyhdzi m6lt6s6gait6l. Mindez harcokat eredm6nye-
zett az egyhdzon beliil, de a pravoszl6v egyhdz sors6t ez alkalommal is az
6llamhatalom ddntdtte el, nem riadva vissza a represszi6kt6l sem. A rep-
resszi6 akkor 6rte el tet6fok6t, amikor a szovjet 6llam L922-ben az 6hins6g
m6rs6kl6se, illetve az egyhdz meggyengft6se c6lj6b6l az egyhdzi vagyonok
elkobz6s6t kezdemdnyezte.

A szovjethatalom a materialista 6s tudomdnyos felvil6gosit6s, a valldsel-
lenes propaganda 6rdekeit er6s adminisztrativ nyomdssal juttatta 6rv6ny-
re. Ennek jegy6ben jelent6s anyagi 6s erkdlcsi t6mogat6st nyfjtott a kii-
l6nbtiz6 ateista szervezeteknek, amelyek er6feszit6seiket kiildnosen a fia-
talabb nemzed6kek nevel6s6re koncentrdltdk. Ekdzben nemritk6n el6for-
dult, hogy 6llami t6mogatdssal folyt az id6sebb gener6ci6k vall6sos hit6-
nek megcsrifol6sa, kds6bb templomok kultfrhdzakk6 val6 dtalakitdsa,
Szt6lin idej6n leromboldsa.

AZ IJT G AZDASAGPOLITIKA (NEP)

A p6rt X. kongresszusdn (192t m6rcius) hoztak hatdrozatot a NEP beveze-
t6s6r6l - mikozben folyt a kronstadti antikommunista ldzadds. A diktatrira
nyom6sa, a gabona k6nyszerbes zolgilltatdsa 6ltal6nos el6gedetlens6get v6l-
tott ki f6k6ppen a paraszti lakossdg kor6ben. A kronstadti er6d, amely n6-
h6ny 6ve m6g a forradalom fellegvdra volt, I92I elej6re a paraszti el6gedet-
lens6get fejezte ki koncentrdlt form6ban. Alizadds alapvet6 jelszav6n - a
,,Szovjeteket kommunist6k n6lki.il" - m6st 6rtettek az anarchist6k 6s mdst
azok a politikai er6k, amelyek mag6nak a forradalomnak a l6nyeg6t vontdk
kdts6gbe a ,,fegyverek kritikdj6val". A felkel6st a X. kongresszus deleg6tusai
is kijzvetleni.il segftett6k leverni, s6t Trockij 6s Tuhacsevszkij m6s ismert
bolsevik vezlrek mellett vezett szerepet j6tszott ebben.

Az ttj gazdasdgpolitika kiindul6pontja az volt, hogy a gabona k6nyszer-
beszolg6ltat6s6t term6nyad6val v6ltotta fel, rehabilitillta a piaci 6s p€nzvi-
szonyokat, enged6lyezte a kor6bban betiltott mag6nkereskedelmet, kfs6rle-
tezettbizonyos vdllalatok dllami szabillyozds ftj6n val6 denacionaliz6l6sdval
(ma azt mondan6nk, pivatizSl6s6val). T6vlatos c6lkitfiz6sk6nt fenntartott6k
ugyan 1927-ig a szocializmus antikapitalista 6s antibiirokratikus 6rt6krend-
j6t, a val6s6gban azonban egyre kev6sb6 volt egy ilyen koncepci6nak tdrsa-
dalmi 6s politikai b6zisa. A pdrton beliil a baloldali ellenz6k, amely 1923-
ban az Onkorm6nyzati szocializmus 6s az er6ltetett iparosft6s igencsak el-
lentmonddsos platformj6n jtitt l6tre, kdt-h6rom 6ven beliil teljesen margina-
liz6l6dott. Kollontaj asszony 6s Sljapnyikov,,6nkorminyz6i" munk6s-
ellenz6ke a maga NEP-elleness6gdvel szervezetileg kiszorult a p6rt vezet1
csoportjaib6l, 6s az ,,elkiil6ni.il6" politikai hatalom megfirz1s€t alapfel-
adatnak tekint6 frakci6k keri.iltek domindns helyzetbe.

489



A gazdasflgir6nyft6sban az 6llam szerepe - ha 6t is alakult - 6lland6an
nbvekedett, mivel a modern termel6si folyamatok eg6sz szerkezete az 6llam
beavatkoz6s6ra 6piilt, amit az adott nemzetkdzi felt6telek nem gyengftettek,
hanem er6sftettek. Ennek megnyilvdnuldsa volt, hogy a vildgfonadalmi
kommunizmusperspektiva hely6re fokozatosan a szocializmusnak a fejlett
kapitalista centrumot ,,utol6r6" felfog6sa l6pett, ami bizonyos 6rtelemben
kifejez6ddtt mdr Leninnek a fut6szalag, a,,fordizmus" 6s 6ltal6ban a modern
termel6si struktrir6k irdnti vonzalmdban. A szovjet vezet6k 6s az 6rtelmis6g
tdbbs6g6nek gondolkod6s6ban a 20-as 6vek elej6n ellentmonddsban 6lt
egyUtt a tdrsadalmi 6ntev6kenys6gre 6s 6nkorm6nyz6sra 6pi.il6 szocializmus-
felfogds 6s praxis az utol|rdssel, a hagyomdnyos kapitalista iizemi termel6s
munkamegoszt6si rendszer6nek kiterjeszt6s6vel 6s a polgdri termel6si 6s
munkakultrira ,,megtanul6s6val". A,,szocializmus egy orsz6gban val6 fel6pi
t6s6neK' szt6lini tlzise 1924 december6ben ezt az illlapotot rcgisztrillta,
most mdr ellentmond6s n6lkiil, abszolutiz6lva magdt az utol6r6st.

A kapitalista alternatfva gyenges6ge a NEP-peri6dusban mutatkozott meg
igazdn. A val6s6gos oroszorszdgi viszonyokban a piacgazdasdg t6rsadalmi
gy6kerei, gazdasdgi struktrirdi, tradici6ja, int6zm6nyi felt6telei nem eml6-
keztettek a t6ke nyugat-eur6pai vil6g6ra. Hi6ba mondta Lenin, hogy a NEP
,,a kapitalizmus r6szleges visszadllitdsa" a szovjethatalom ellen6rz6se mel-
lett, a val6s6gban a ,,vadkapitalizmus" kiterjed6se rendkivill gyors volt, mfg
a ,,kultur6lt, nyugat-eur6pai kapitalizmusnak" (Lenin) nyomai sem mutat-
koztak, pedig a polg6ri termel6si kultrira elsaj6tit6s6t6l 6ppen Lenin v6rt oly
sokat. Annyi azonban mindenk6ppen tdrt6nt, hogy megkezd6ddtt a lakoss6g
m6dszeres iskol6ztat6sa, amely a felvil6gosod6s 6s a racionalizmus irdnti
hagyom6nyos bolsevik odaadds eredm6nye is: az rij munkdss6g 6s a szovjet
6rtelmis6g az lvtized v6gdre, a 30-as 6vek elej6re dn6ll6 t6rsadalmi csoport-
k6nt irhat6 le. A szovjet modernizdci6 6s 6ltal6ban a megv6lt6 iparosft6sba
vetett hit tdrsadalmi hordoz6iv6 v6ltak.

Amikor 1923 6sz$n kibontakozott az els6 jelent6sebb piacgazdasdgi v6l-
sdg, az agrdr-ipari 6ro116 (magas ipari 6s alacsony mez6gazdasdgi 6rakkal)
- az 6ltal6nos ins6g koriilm6nyei kozott nem volt m6s gy6gyit6 eszkdz, mint
az 6llam, illetve az illlami 6rszab6lyoz6s.

A piacgazdasdg bevezet6s6vel kideri.ilt, hogy a represszi6 nemcsak a ha-
dikommunista rendszernek, hanem a NEP-kapitalizmusnak is szerves r1sze:
a bfiniild6z6st fj szintre kellett emelni. A piachoz kdt6dd rij t6rsadalmi
r6tegek a politika szfdrdjdban is ki akart6k fejezni jelenl6tiiket. A kommu-
T.ista pdrt hatalmi monop6lium6nak meger6sftdse jegydben a Szovjetek
Osszoroszorszdgi Kdzponti V6grehajt6 Bizotts6ga L922. februdr 6-i rende-
let6nek megfelel6en a Cseka 6tszervez6se ritjrdn l6trej6tt az AIIami Politikai
Igazgatdsdg, a GPU, szint6n Feliksz Dzerzsinszkij vezet1sfvel.

A hatalomkoncentrdci6 igen eltdr6 vililgnlzeti alapokkal 6s elt6r6 c6lok-
kal rendelkez6 politikai ir6nyzatokban fejez6dtittkr.Igz4-ben a kommunista
pdrtellenz6ki Preobrazsenszkij ,,szocialista eredeti felhalmozds" koncepci6-
j6ban, m6sr6szt a nacion6lbolsevizmus usztrjalovi verzi6j6ban (nagyhatalmi-
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sdg, diktatrira 6s dllami t6kefelhalmozds egy rij uralkod6 osztdly l€trehoz|-
sdval), harmadr6szt Szt6lin gyakorlatipolitikai strat6gi6j6ban (kollektiviz6-
l6s stb.) voltak bizonyos kozos motfvumok (b6r e ,,kdzdss6gr6l" gyakorla-
tilag egyiktiknek sem volt adekvdt elk6pzel6se). Nevezetesen: 6llami felhal-
moz6s, k6nyszerappardtusok szerepe, a vi4ros 6s a falu kdzotti egyenl6tlen
csere. E koncepcionillis egyez6s6gek ellen6re a NEP felsz6mol6s6t senki
nem kovetelte. S6t mindenki azt hirdette, hogy 6 a NEP igazi v6delmez6je.
Az 1923 okt6bere 6ta l€tez6 baloldali ellenzdk a NEP ,,6llamkapitalizmusd-
nak" birdlat6b6l kiindulva hirdette meg a ,,szocialista eredeti felhalmozi{st",
amely politikai vdgkonklfzi6it tekintve a mag6nt6k6s felhalmozdst kivdnta
korl6tozni a ,,kozj6t" biztosit6 6llamkez6ben. K6s6bb ebb6l a szempontb6l
birflltdk a piacgazdas6g l6nyeg6t kifejez6 buharini ,,Gazdagodjatok" jelsz6t
(L925). Preobrazsenszkij elk6pzel6se a szocialista eredeti felhalmoz6sr6l az ipar
€s a mez6gazdasig kdzdtti ,,egyenl6tlen cser6re" 6piih ,,.4,2 eredeti t6k6s fel-
halmoz6s id6szakdt6l val6 kiil6nbs6g itt abban rejlik, hogy a szocialista felhal-
moz6snak nemcsak a kisi{rutermel6s t6bbletterm6k6nek, hanem a gazdasdgk'a-
pitalista fonn6i 6rt6ktobbletdnek rovdsi{ra kell vdgbemennie." Az ellenz6knek
az a gondolata, hogy az eredeti felhalmoz6s 6s a ,,munkdsdemokrdcia rend-
szere", az ,,onigazgat6i szocializmus" perspektfvdi egyidejfileg fenntartha-
t6k, az oroszorsz6gi felt6telek kdzott nem igazol6dott. A val6s6gban nem
egyszerfien a nepmanokr6l, a kapitalista viszonyok burj6nz6s6r6l, a ,,terv 6s
piac" szervetlen kombin6ci6j6r6l volt sz6, hiszen mindezzel szemben 6lltak
a gazdasdgi fellendiil6s jelent6s tdnyei, a kultrira felvirdgzdsa. Az alapvet6
probl6ma azvolt, hogy k6pes-e a bolsevik hatalom 6s szoci6lis bi{zisa alkal-
mazkodni a NEP tdrsadalmi kdvetkezmdnyeihez.

Egy ideig rigy ldtszott, hogy az illlami tulajdon 6s a mag6ntulajdon szek-
torai mellett a sztivetkezetek nem kdszi.ilnek a sirba. Az okt6beri forradalom
utdn az artyelek form6j6ban l€tez6 termel6i szdvetkezetek - f6k6ppen a
kuszt6r-kisiparos-k6zmfiiparos szf&6ban - er6s t6mogat6st kaptak a szovjet-
hatalomt6l.

1 9 1 9-ben 780 artyel mfi k6ddtt, l92I -ben pedig 4257 . 1922-ben a k6zmfr,-
ipari szdvetkezetek 3. kongresszus6n a ttibb mint 9000 artyelben kOzel I milli6
embert tartottak nyilvdn. 86r a szbvetkez6s e formdja f6k6ppen a k6zi mun-
ka 6s a kezdetleges technol6gidk alkalmazdsdra 6piilt, az ,,6neltartds", az
,,6nfinanszfroz6s" tOrt6nelmileg nem mell6zhet6 kfs6rleteir6l volt sz6.
Ugyanakkor szerte Oroszorsz6gban - a hdborri el6tti peri6dushoz k6pest is
- rohamosan fejl6dott a fogyasztdsi szovetkezetek h6l6zata, amely az ipai
munk6ss6g dtrnt6 tdbbs6gdt 6s a mez6gazdasdgi lakoss6g j6 rdsz€t magdban
foglalta. Uj, figyelemre m6lt6 jelens6g az onkdntes mez6gazdasdgi termel6-
szovetkezetek fejl6d6se. Ndmileg el6reszaladva itt emlitjiik meg, hogy a
20-as 6vek v6g6n a gy6riparban az illlami tulajdont mdr 6lesen szembe6lli
tott6k a k0zdss6gi termeldsi szdvetkezetek alternatfvdjdval. A 20-30-as 6vek
fordul6j6n pedig az 6llamszocializmus ideol6gi6j6nak jegydben megsziintet-
t6k a parasztsdg 6nk6ntes termel6i egys6geit 6s fogyaszt6si szdvetkezeteit,
6s a k6zmfiipari szovetkezetekre is hasonl6 sors vi{rt. A megmaradt sz6vet-
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kezeti egys6geket,,f6l6llami" szervezetekk6 alakftott6k 6t ezzel megsemmi-
sftett6k a termel6si demokrdcia elveit 6s struktrir6it. 6s a biirokratikus ir6-
nyft6s intlzmlnyeit vezettdk be.

A SZOVJETUNI6 LETREJOTTE
A Szovjetek II. Osszoroszorsz6gi Kongresszus6nak (19t7. okt6ber 25.
[nov.7.]) osszehfv6s6r6l m6g az I. kongresszuson, 1917 jfniusdban dtlntot-
tek. Itt jtjttek l6tre a hatalom csricsszervei: a szovjetek K6zponti v6grehajt6
Bizotts6ga 6s a Ndpbiztosok Tandcsa. A szovjethatalom nemzeti m6retekben
val6 koncentr6l6d6sa val6ban alulr6l, a lakoss6g 6ltal vfllasztott helyi szov-
jetek fel6l indult ki. A szovjetek ,,helyi szeparatizmus6t" Lenin 6s 6ltal6ban
a bolsevik vezet6k kezdetben szimpiti|val szeml6lt6k, amennyiben az ardgi
6llamhatalmi szervek (zemsztv6k 6s v6rosi dumdk) bi.irokratikus centraliz-
musi{ra val6 kdzvetlen reag6l6s volt. A demokratikus centralizmus fogalm6-
val ragadt6k meg a szovjetek hatalm6nak alulr6l felfel6 val6 koncenftill6da-
sdt. Az Alkotmdnyoz6 Gyfil6s feloszlat6s6nak peri6dusdban k6tszer is tjsz-
szeiilt a Szovjetek Osszoroszorszdgi Kongresszusa mint ,,a munk6s-paraszt
kdzt6rsas6g" legfels6 6llamhatalmi szerve. A r6gi dllamhivatalnoki kar 6s a
hatalmi szervek ellendll6sa inkdbb felgyorsftotta a szovjetek 6llamalkot6 te-
v6kenys6g6t. A kiiltjnb6z6 fonadalmi munk6s- 6s katonaszervezetekb6l me-
ritett6k rij k6dereiket, akik szinte egyidejfileg bonyolftott6k le a rdgi hadse-
reg leszerel6s6t, az rij, a vdrds Hadsereg 6s m6s 6llami szervek fel6pftds6t.
A szovjet rendszer ki6piil6s6nek kikrist6lyosod6si fok6t mutatta meg az 6j
szovjet alkotm6ny, amelyet a szovjetek III. kongresszusa fogadott el.Ezzel
egy id6ben megkezd6dott a szovjethatalom alapj6n a nemzeti kdztr{rsas6gok
6s a nemzeti-dllami kapcsolatok fdderdciSs alapon val6 megszil6rdul6sa is.

1917 dprilisdban, a petrogr6di pdrtkonferencidn el6sz6r meriilt fel a bi-
rodalom,,n6pek testv6ri szdvets6g6v6" val6 gyakorlati fltalakitdsdnak a gon-
dolata. Am igen kacskaring6s rit vezetett 1922. december 30-ig, amikor
Sztdlin, a nemzetis6giigyi ndpbiztos a Szovjetek X. Osszoroszorszdgi Kong-
resszusdn bejelentette a Szovjetuni6 ldtrejilttdt. l9Zr-re az Oroszorszigi
Szovjet Foderativ Szocialista Kdzt6rsas6g nemzeti-nemzetisdgi szempont
alapj6n szervezett fdderativ kdzt6rsasdgg6 fejl6dott, amelyben oroszorszd-
gon kfvi.il m6r hat auton6m k6zt6rsas6g, a baskfr, akirgiz, a tat6r, a turkesz-
tdni, a gorszki 6s a dagesztdni 6lt egyi.itt, kieg6szi.ilve a k6t Munka Kommu-
ndval, a kar6llal 6s a volgai n6mettel. Ezek mellettl€teztek auton6m teriile-
tek is, mint a csuvas, a kalmi.ik, a vod6k, a jakut stb. 1921-re az 6n6ll6 k6z-
t6rsasdgokkal (Ukr6n SZSZK, Azerbajdzsdn SZSZK, Gr(tz SZSZK, Hivai
Szovjet Kozt6rsasdg, Buharai Kdztdrsdg, Tdvol-keleti Demokratikus K6zt6r-
sas6g), amelyek kor6bban Oroszorsz6g elvdlaszthatatlan r6szeit k1pezt1k,
kezdtek kialakulni fdder6ci6s kapcsolatok. Az oSZFSZK 1919 tavasz6t6l
k6toldalf, ,,szerz6d1ses viszonyban", ,,katonai-politikai szovets6gben" 6llt
az 6n6ll6 szovjet kdzt6rsasdgokkal. Az OSZFSZK 6s az Ukrajnai SZSZK
1920. december 28-6n alfiirt szerzlddse szerint ak€tk6ztdrsas6g olyan gaz-
das6gi-katonai szdvets€gre l6pett, amelynek 6rtelm6ben egyesftett6k a had-
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iigyi, a ktilkereskedelmi, a p€nzigyi, a kdzlekeddsi, a postaiigyi 6s a mun-
kaiigyi ndpbiztoss6gokat, de az egyesitettnlpbiztossdgok az ukrajnai legfel-
s6 szovjetnek is al6 voltak rendelve. Ez a ,,modell" nem tisztizta m1g az
egyes koztdrsas6gok 6n6ll6s6g6nak 6s Szovjet-Oroszorszdghoz ffrz6d6 vi-
szony6nak ddnt6 k6rd6s6t.

A kaukdzusontrili teriiletek, Orm6nyorsz 69, Azerbajdzsdn, Grrizia ekko-
riban tett6k meg az els6 l6p6st az 6n6ll6 6llamis6g kialakftdsa ritj6n, melyet
azonban kereszteztek az egym6ssal is viaskod6 hatalmak: Anglia, Tortlkor-
szdg, Oroszorszig. Rdaddsul e t6rs6g is kibdkithetetlennek tfin6 etnikai konf-
liktusokt6l szenvedett. Az I. vil6gh6borri peri6dus6ban a ttirtikdk tdbb mint
egymilli6 drm6nyt gyilkoltak meg, akik 6rthet6en az oroszokt6l v6rtak v6-
delmet. R6ad6sul a szovjet vezet6k egy jelent6s csoportja is rigy tekintett e
teriiletekre, mint Oroszorszdgr€szeire. A Vdrds Hadsereg 1920-2I folyam6n
v6glegesftette e teriiletek szovjetizillilsdt.

Szt6lin maga is eg6szen 1922 6sz1ig ragaszkodott ahhoz az elkdpzells-
hez, hogy az frj szocialista dllamsz6vets6g keretei kdzdtt minden egyes k6z-
tdrsasdg l6pjen be az Oroszorszi{gi Szovjet Fdderatfv Szocialista K6ztdr-
sas6gba. Ez az elk6pzel6s autonomizdlds n6ven v6lt ismertt6. Lenin - a
nemzetek dnrendelkezdsi jogdnak elv6re hivatkozva - hal6los betegen is
ellenezte ezt az 6llami struktrirdt, mert fdlt att6l, hogy a nagyorosz bi.irokr6-
cia sovinizmusa megfojtja majd a kisebb n6pek kor6ben a nemzeti kultrira
6s az 6n6ll6 demokratikus fejl6d6s lehet6s6g6t. Elk6pzel6se szerint a ,,nagy-
orosz gyerusimorda" felt6mad6sdt csak fgy lehetett megel6zni, ha ,,Eur6pa
6s Azsia ndpei tink6ntes 6s egyenjogf alapon hozzdk l6tre uni6jukat". A Szov-
jetuni6 mint fdder6ci6 helyett azonban egyszerfibbnek tfint a bi.irokratikus
centralista megoldds, amelyr6l 6ppen maga Szt6lin, Ordzsonikidze, Dzer-
zsinszkij 6s m6sok tettek tanribizonysdgot, amikor 1922 nyardn er6nek ere-
j6vel akart6k Gruzilt bekdnyszeriteni az oroszorsz6gi 6llamba. Lenin utols6
ir6saiban, igynevezett politikai v6grendelet6ben egyfel6l arra figyelmezte-
tett, hogy a biirokratikus centralista megoldds eset6n ,,a szovjet 6s szovjetiz6lt
munkSsok, akiknek szdzallkardnya igen csek6ly, rigy bele fognak fulladni a
nagyorosz soviniszta szemdtnek ebbe a tenger6be, mint l6gy a tejbe". M6sfel6l
a gfiz tapasztalatokra hivatkozva arra utalt, hogy a kis nemzet fonadalmdrainak
kell els6sorban a helyi nacionalizmus 6s szeparatizmus ellen felvenniiik a kiiz-
delmet, 6m itt is a trilkapdsok tortdnelmi 6s pszichol6giaihdtterlthangsflyozta:
,,az eloroszosodott m6s nemzetis6gfiek mindig oroszabbak az oroszokn6l". Nem
vdletlen, hogy Lenin 6ppen a g{a konfliktust is 6rintve javasolta Sztdlin levdl-
tdsdt a pl6rt f6titkdri funkci6j6bol. Lenin ugyanakkor ki.il6nbs6get tett az ,,e,1-
nyom6 6s az elnyomott nemzet nacionalizmusa" ktizott. A kor6bban ,,elnyo-
m6 vagy rigynevezett nagy nemzet internacionalizmusdnak nemcsak abban
kell 6llnia, hogy tiszteletben tartja a nemzetek formai egyenl6s6g6t, hanem
olyan egyenl6s6gben is, amely az elnyom6 nemzet r1sz1r6l ellensrilyoznd az
6letben kialakul6 egyenl6tlens6get".

V6gtil is az oroszorszdgi 6s a kaukdzusi fdderdci6k, Ukrajna 6s Belo-
russzia szovjetkdzt6rsasdgai az emlitett napon, 1922. december 30-6n a
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moszkvai Nagy Szfnhdzban deklar6ltdk a Szovjet Szocialista Koztdrsasdgok
Szdvets6g6nek megalakuldsdt. A kdzt6rsasdgok lak6i egys6ges szdvets6gi
6llampolgr{rs6got kaptak, 6s saj6t kormdnnyal rendelkeztek. Egyesitett n6p-
biztoss6gokk6nt mfik6dtek a Munk6s-Paraszt Feliigyelet, a hadiigyi 6s a kiil-
tigyi n6pbiztoss6gok, valamint a Legfels6 Ndpgazdas6gi Tan6cs. A Szovjetek
Kdzponti V6grehajt6 Bizotts6ga, amely a szovjetkongresszusok kdzdtti id6-
ben gyakorolta a legfels6 tbrv6nyhoz6i hatalmat, a Szdvets6gi Tan6csb6l 6s
a Nemzetis6gi Tan6csb6l 6llt.

A monarchista er6k szdtzizdsa utdn az ellens6ges kapitalista kdrnyezet-
ben a szovjet kdztidrsas6g vezetdi szdmfira is fokozatosan fel6rt6kel6dott a
nemzetkiizi rendszerhez val6 viszony, m6s sz6val: fel6rtdkel6dtek Szovjet-
Oroszorsz6g, illetve a Szovjetuni6 nagyhatalmi 6rdekei. Ennek fUggv6ny6ben
kertilt napirendre ism6t - ha rnr{s n6ven 6s nri{s c6lokkal is - az ,,orosz ftildek
dsszegyfijt6se". A forradalmi periodusban a nemzeti mozgalmakkal kdtdtt sz6-
vets6get sokfel6 felv6ltotta a biirokatikus al6rendel6s. A hatalmi cdlszerfis6g
mindeniitt er6sebbnek bizonyult a meghirdetett ideol6giai c6lokndl, soldel6 el-
maradt a nemzeti saj6toss6gok (gazdasdgi, vall6si, 6letm6dbeli stb.) kell6 fi-
gyelembevdtele. Az 6llam, a hatalom (gyerzsavnoszty) ism1t polgdrjogot k6-
vetelt mag6nak. Ugyanakkor mindezzel egyiitt vagy 6ppen ez6rt a kdztdr-
sas6gok vezet6 csoportjai 6s lak6i egy felemelked6 nagyhatalom r6szeik6nt
politikai-tdrt6nelmi srilyuk megndveke d6s1t 6n1kelhett6k.

Az 6vek el6rehaladt6val az egyes kozt6rsas6gok szerepe megndvekedett.
Mind a Kauki{zusban, mind Kdz6p-Azsifiban a helyi nemzetis6gek nyom6-
s6ra nemzeti ktrzti{rsas6gok jdttek l6tre - term6szetesen mindegyik soknem-
zetislgfr, lakoss6ggal 6s kozds szovjet alkotmdnnyal (1924). Az egyes kbz-
t6rsas6gok auton6m kdzt6rsas6gokb6l 6s auton6m teriiletekb6l 6lltak. A II.
vil6gh6borri kirobban6s6nak kdriilm6nyei k0z6tt, a Baltikum Szovjetuni6hoz
val6 csatol6sa, illetve a szovjet-finn h6borri befejez6s6t kdvet6 hatr{rkiiga-
zftdsok utdn, 1940-ben 16 szovjet kdzt6rsas6gb6l 6llt az uni6.

A Szovjetuni6n beliili hatdrok jelent6s6ge nagyon viszonylagos volt: a
bels6 hatdrok nemcsak politikailag voltak jelent6ktelenek, hanem gazdas6-
gilag is. A hatdrok meghfz6sa sor6n a vdletlen is nagy szerepet jdtszott.
Szt6lin e hatr{roknak maga sem tulajdonitott nagy jelent6s6get. Ebb6l a szem-
pontb6l a legfurcs6bb tal6n Hruscsov dtint6se volt 1954-ben, amikor Ukrajna
6s Oroszorszdg egyesiil6s6nek 300. 6vfordul6j6n ,,az ukrdn n6pnek ajdnd6-
kozta a Krfmi Auton6m Szovjet K6zt6rsas6got", amely kor6bban az Orosz-
orszdgi Fbder6ci6 r6sze volt. De az egyes kdz6p-6zsiai kdzt6rsas6gok kdztitti
hatdrok meghriz6s6t is j6r6szt szubjektfv ddntdsek befoly6soltr{k. Az olyan tdr-
t6nelmileg kialakult hat6rkonfliktusok, mint a lengyel-ukrdn vagy lengyel-be-
lorusz hatirok ,trendezetlens6ge", a rom6n-moldova-ukri{n-orosz hati{rok ins-
tabil jellege elvdlaszthatatlanok a kor6bbi lvszdzadok fejlemdnyeit6l. A kdz6p-
6zsiai n6pek gyakorlatilag a Szovjetuni6 keretein beltil jutottak el a nemzeti
fejl6d6s szintj6re, m6g a n6pek elnevez6se, mint pdld6ul az ,,izb€g" (kor6b-
ban ,,sz6rtoknak" nevezt6k 6ket) vagy az ,,azerbajdzs6n" is csak a 20-as
6vekben honosodott meg. 1936. december 5-6n a Kaukdzusontrili F6der6ci6
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hely6n dn6ll6 nemzeti kdzt6rsas6gok j6nnek l6tre (Grfzia, Orm6nyorszdg,
Azerbajdzsdn), s ezen a naponform6l6dik fdderatfv dllamisdggal rendelkez6
szovjet kdzt6rsas6g gd Koz1p- Azsifiban Kazahsztdn 6s Kirgfzia is.

A S zovj etuni6 nemzetkd zi p ozici6inak kedvez6tlen alakuldsa v6g s6 soron
er6sen meghatilrozta a bels6 lehet6s6geket. A diplom6ciai elismer6s mellett
a nagyhatalmak 6s a nyugati t6ke szerfelett 6vatos maradt a szovjetuni6beli
befektet6sekkel az eg6sz peri6dusban. Ebb6l a szempontb6l igen tanuls6gos
a brit-szovjet viszony alakuldsa. A brit konzervatfvok ellen6ll6sa miatt a
Szovjetuni6 elismerdse 6s a diplom6ciai kapcsolatok felvdtele I924-ig hit-
z6dott. Az alapprobl6ma mindvdgig az volt, hogy a Szovjetuni6 ragaszkodott
egyik alapvet6 dekr6tum6hoz (1918. janu6r 2I.), amely elt6r6lte a cr{ri ad6s-
s6gokat. A brit delegdci6 a gdnuai nemzetkbzi konferencidn (1922.6prilis-
m6jus) egy6rtelmfiv6 tette, hogy a brit korm6ny sem 6llami, sem magdnhi-
telekkel nem fog hozzfljirulni a szovjet gazdasflghelyre|llitds6hoz. Egyrittal
ragaszkodott a ki.ilfoldi, mindenekel6tt a brit tulajdonosok 6llamositott va-
gyondnak teljes k6rt6ritds1hez is. Az 1922. jtiliusi hdgai nemzetkdzi konfe-
rencidn pedig - a belga 6s a francia kdveteldsekhez csatlakozva - egyenesen
a kiilfdldi tulajdonok visszaad6s6t kbvetelte an6lki.il, hogy konkretizflltdk
volna a szovjet 6llamk6r6rtt6si kdvetel6seit a szovjet teriileteken elkdvetett
pusztftdsok1rt. Lininov rijrafogalmazta a szovjet 6ll6spontot annak rem6ny6-
ben, hogy az antant p6nziigyi t6mogat6st nyrijt - az l9ZL-es 6hfns6g ut6n
alig magdhoz t6rt - szovjet gazdasdgnak. Keynes 6s a brit Munk6sp6rt ve-
zdrkara, valamint az ,,El a kezekkel Szovjet-Oroszorsz6gt6l"-mozgalom ve-
zet6s6ge a konzervativ korm6ny merev politik6j6r6l rigy v6lekedett, hogy az
nem a szovjetek meggyengiills€hez vezet, hanem - nagyobb szovjet 6ldo-
zatv6llal6s mellett - befel6 fordul6sukat (illetve a ndmet-szovjet kapcsola-
tokat) er6sfti, s a brit munkahelyek sz6m6t csdkkenti, amennyiben a szov-
jet-angol kereskedelmi kapcsolatokat a korm6ny megtorped6zza.

Am hiba lenne al6becsi,ilni a nyugati technol6giai-g6pi export 6s a Szov-
jetuni6ba kiilddtt szakemberek szerepdt a 20-as 6vek els6 iparosft6si hull6ma
idej6n. A Lenin bizalmfit is 6lvez6 Armand Hammer a Szovjetuni6 ir6nt
bardti 6rzelmeket tdpl6l6 amerikai nagyv6llalkoz6 volt a legnevesebb tizlet-
ember, aki jelent6s olaj- 6s azbesztkoncesszi6kat szerzett a Szovjetuni6ban.
Am jelent6sebb t6kebe6raml6st 6 sem tudott el6id6zni. Ugyanakkor a 20-as
6vek m6sodik fel6ben tlbb szdz szakember is j6rt tapasztalatszerzds c6lj6b6l
a nyugati orsz6gokban. B6r mennyis6gileg nem tekinthet6 jelent6snek a nyu-
gati mfiszaki ,,segfts6g", m6gis bizonyos lok6st adott a technikai-technol6-
giai fejl6d6snek, s a Vdrds Hadsereg szfimdra is komoly haszonnal j6rt.

Mindennek f6ny6ben k6ts6gtelenn6 v6lt: a bolsevizmus volt az egyetlen
er6, amely k6pesnek bizonyult Oroszorszdg mint 6llam egys6g6nek helyre-
illlitdsdra 6s meg6rz6s6re.

A TARSADALMI SZERKEZET ALAPVONASAI A NEP-KORSZAKBAN

A szovjet t6rsadalom szerkezete az l926-os n1pszdmlfilfls tiikr6ben viszony-
lag differenci6lt k6pet mutat, amely a megel6z6 peri6dusok 6s a NEP-kor-
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szak minden l6nyeges sajdtoss6g6t tilkrozi. Az I. vil6gh6borf nyom6n a lakos-
s6g sz6mbeli cstikken6se kbvetkezt6ben az dletkori ar6nyok 6s a nemek egyen-
srilya megbomlott. Az I926-os haL'{rokat v6ve alapul, I9l7-ben az orszdg la-
kossdga meghaladta a 147 644 000 f6t. I922-re a lakoss6g szdma (Buhar6val
6s Hiv6val) nem eg6szen 135 milli6ra csiikkent. A polgr{rh6boni, a ji{rv6nyok,
az 192I-es 6hins6g kdvetkeztdben be6llott embervesztes6geket (az I92I 6s az
1939-es hatrirok kdzdtt) l92I-re vonatkoz6an 10,9 milli6ra teszik a kutat6k.
Ha az I. vil6gh6borfs ember6ldozatokat is sz6mba vessziik, hozzdvetileg
fjabb 5-6 milli6s vesztes6get kell a t6bb mint 10 milli6hoz hozzdadni.

Az oroszorszdgi f6derdci6 teriiletdn l926-ban 4,5 milli6val kevesebb f6r-
fi volt, mint n6. A h6zass6gok szdma drdmaian csokkent a hdborf el6tti
id6kh0z kdpest, a sziilet6sek szdma m6gis gyorsan emelkedett. Az lletfelt€-
telek javuldsdval a gyermekhaland6s6g csokkent. A tdrsadalom az ember-
vesztes6gek 6s a demogr6fiai v6ltoz6sok kiegyenlft6 hat6sa kbvetkezt6ben
,,megfiatalodott". A lakossdg 677o-a 30 6v alatti volt. A munkak6pes lakossdg
kdr6ben a gyermekmunka inldbb falun volt jellemz6, a 14 6v alatti v6rosi
gyerekek 2,7Vo-a dolgozott, mig falun ez a sz6m meghaladta a l2,4Vo-ot. A
rendkiviil magas munkan6lktilis6g gyakorlatilag minden koroszti{lyt 6s mindk6t
nemet csaknem egyformdn srijtotta. 86r a vdrosban a f€rfiak rdvidebb ideig
6ltek, mint vid6ken, de a fdrfiak dtlag6letkora 6ltal6ban alacsonyabb volt,
mint a n6kd. A tradicion6lis viszonyok kozott 616 keleti, 6zsiai n6pek eset6-
ben, mint p6ld6ul a baskirok vagy a kirgizek, nem ment v6gbe radik6lis
vfiltozds: maradt a magas szi.ilet6si ar6ny 6s a magas hal6loz6si r6ta. A szii-
let6sek szdma nem haladta meg orszdgos 6tlagban a hdborf el6tti szintet.

A tdrsadalom strukturdlis 6talakul6sa a NEP hat6srdra - ellentdtben a his-
toriogrdfia sok 6ven 6t deklardlt tlzisdvel -, a szovjet falu,,kdz6pparaszto-
soddsa" nem volt ttlbb mitoszn6l. A h6borf alatt a falu szocidlis differencid-
l6d6sa felgyorsult, f6k6ppen a legszeg6nyebb rdtegek elv6ndorl6sa kdvetkez-
t6ben, 6s a gazdagabb elemek gazdasdgilag valamelyest er6sddtek. A polg6r-
h6borris pusztit6s 6s a hadikommunizmus gazdasdgon kivi.ili k6nyszerre
6pnJt gazddlkoddsa ut6n a falusi piacgazdasdg 6lelmiszer-ell6t6 k6pess6g6-
nek noveked6se ellen6re vagy tal6n 6ppen azlrt, a falusi t6rsadalom - a
fonadalmi nacionaliz6l6s 6s az egyenl6sft6 foldoszt6s ut6n ldtrej6tt homo-
geniz6l6d6st kovet6en - ism6t differenci6l6d6snak indult.

A szovjetek III. kongresszusa 1925. 6prilis l8-6n az ,,Ideiglenes szabd-
Iyok"-ban arr6l rendelkezett, hogy bdrmunk6t nemcsak a saj6t fdldtulajdo-
non lehet alkalmazni, hanem a b6relt fdlddn is. A p6rt politikdja ezzel pdr-
huzamosan - 6s ellentmonddsban - a kdzdssdgi termelds pozici6it pr6b6lta
er6siteni 6s a szeg6nys6g kiterjedds6t meggi{tolni. A paraszti v6llalkoz6, a
falusi burzsodzia, a kuldk nem annyira a termel6sben volt jelent6s tdnyez6,
mint inkdbb a kereskedelmi-uzsor6s tev6kenysdgi teriileteken. A farmergaz-
das6g csak periferi6lis szerepet j6tszott. A mezlgazdas6gi b6rmunka korl6-
tozottsdgdra utal, hogy gazdasdgonk6nt 6tlagban 1-2 bdrmunkdst foglalkoz-
tattak. I924-ben a paraszti t6rsas6gok 6s a paraszti gazdasflgok b6rmunk6-
sainak szdma mintegy 900 ezer kdrtil lehetett. B6rmunk6t ugyanakkor nem-
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csak a nagygazdilk hanem olykor a kisgazddk is alkalmaztak. 1924-ben a
stabil kdz6pparuszti gazdasilgoknak, amelyek 6-10 gyeszjatyina folddel ren-
delkeztek, 6tlagban 1,3 lovuk volt. A szeg6nyparaszti gazdasdgok az eg1sz
peri6dusban a falu tobbs6g6t alkottdk.

Az ipar helyredllftdsdnak megfelel6en a vdrosi lakossdg szdma rohamos
ntiveked6snek indult, ez f6k6ppen Eszak-Kauk6zus vi{rosaiban volt kiugr6an
magas. A ndveked6s 6ltal6ban a hagyomdnyos ipari centrumok vi{rosaiban
gyorsabb volt, mint a mez6gazdas6gi viddkek vdrosaiban, s emellett igen
gyors volt a perif6ri6k nem vagy alig urbanizdlt v6rosi jellegfi telepiil6sein.
I926-ban a Szovjetuni6 v6rosi lakoss6g6nak l6tsz6ma megkdzelftette a 23
milli6t. Az Oroszorsz6gi Fdderdci6 vr6rosi lakoss6gdnak szoci6lis szerkezete
1926-ban az alilbbi kdpet mutatja.

L6tszdm
1923-hoz

Vo viszonyitott
Vo-os ndvekedds

Munk6sok 2 330 950
Alkalmazottak 2 168 473
Szabadfoglalkozdsfak 37 408
B6rmunk6t alkalmaz6k 56 L28
Csal6di vagy tdrsas6gi
munk6t alkalmaz6 gazdilk 407 403
Egyedtil6ll6 magdngazddk 620 47 I
Kisegitl csal6dtagok 622 230
Allami vagy t6rsadalmi
rnt6,zm6nyek eltartottja 816 I52
B6rl6k
Deklasszdlt lakoss6g
Munkan6lki.iliek
Egy6b
Eg6sz lakoss6g

101 805
3 1  5 8 6

656 521
47 526

7 896 653

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

5 , 1
7 , 9
7,8

10,3
L ,3
0,4
8,3
0,6

100,0

37,0
26,7

-20,I
103,6

54,3
-LL,6
46,5

49,5
1g,g
10,9
4,7

-88,4
2r,0

Az eur6pai Oroszorsz6g vdrosaiban,mi{r L920-ban a munki{sok t6bb mint
90%o-a rfllami v6llalatokndl dolgozott. Am e tidrsadalmi osztilly a rendszer hi-
vatalos ideol6gidjdval ellent6tben nem rendelkezett szocialista dntudattal, er6-
sebben 6lt benne az illlami ftigg6s6g patriarlc{lis tudata, br{r id6vel a munk6ss6g
egy jelent6s r6sze elsaj6titotta az 6llamszocialista dntudat egy fornl{j6t. A mun-
k6ss6g k6zel fele kvalifikr{lt, vagyis szalcn6val rendelkez6 munkaer6 volt, ame-
lyet dbnt6 tdbbs6g6ben a nagyipari 6llami tizemekben alkalmaztak.

A vdrosi 6rtelmis6g mint szociol6giai kateg6ria az 1926-os n6pszdml6l6s
szerint az OSTSfr(-ban tdbb mint 400 ezer emberb5l6llt (402 684). E r6teg
38%o-6t a vezet1 szemllyzet (,,menedzsment") alkotta, fels6 jogi v6gzetts6-
get ig6nyl6 munk6t 2,8%o-uk vdgzett, a mdrndk-mfiszaki szem6lyzet I2,3Vo-
ot tett ki, az orvosi r6teg 8,9Vo-ot, a kultrira 6s oktat6s ter6n pedig az 6rtel-
mis6giek 37,8%o-a dolgozott. Az rin. szabadfoglalkoz6sfak sz6ma L923-hoz
viszonyitva 1926-ra csdkkent: a vdrosi lakoss6g 0,8Vo-6t tettdk ki, jelent6s
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r6sziik egyhdzi szem6ly. Az egyhdzi alkalmazottak sz6ma I926-ra er6sen
lecsokkent. t923-ban a pravoszl6v szerzetesek szdma 777 , az apicdk szdma
5353 volt.

Az 6n6ll6 gazddk (kisiparosok, k6zmfivesek) sz6ma Szib€ria 6s Kazahsz-
t6n jelent6s teriiletein, ahol tulajdonk6ppen sohasem volt ,,hadikommuniz-
mus", magas maradt. A ,,tfl6l6k" tdbbs6giikben a helyi etnikumhoz tartoz-
tak. A b6rmunkdt nem alkalmaz6 gazdilk egyes n6pcsoportokn6l - a regio-
n6lis saj6tossdgoknak megfelel6en, mint p6ld6ul K6zdp-Azsi6ban, a lakos-
s6g negyed6t tett6k ki. A ,,b6rmunk6t alkalmaz6 gazddk", a v6llalkoz6k 6s
a keresked6k a vdrosi lakossdg fels6, gazdag ftteglt alkottdk, de nemigen
hasonlftottak eredetiiket, kultfr{jukat 6s 6letm6djukat tekintve a nyugat-eu-
r6pai v6llalkoz6i r6tegre (ami 6nmag6ban term6szetesen nem 6rt6kit6let).
Mikdnt a falusi v6llalkoz6, a ,,kuldk", rigy a v6rosi b6rmunk6t alkalmaz6
vdllalkoz6, keresked6 mentalit6sa is er6sen kiililnbdzdtt a nyugati nagyt6k6s
iizletemberekdt6l. E tipikusan provincidlis, lok6lis viszonyai 6ltal meghat6-
rozott csoportok a 20-as 6vekben nem kdpviseltek 6ndll6 politikai t6meger6t
vagy alternatfv,,kultfrfit".E csoportok av6llalkoz6i r6teg kisebbs6g6t, kb.
20Vo-6t alkott6k. E t6rsadalmi r6tegek szociol6giai €s gazdas1gi drtelemben
nem 6lt6k tril a 20-as 6vek v6g6n bekdvetkezett ttlrt6nelmi fordulatot.

A ,,nagy 6ttor6s"
AZELLENZEK KZARASA

A 20-as 6vek kdzep6re a p6rton beliil szervezetileg h6rom j6l ktrriilhat6rol-
hat6 irdnyzat jdtt l6tre, amelyek maguk is kisebb frakci6kb6l vagy csopor-
tosul6sokb6l tev6dtek 6ssze. A szt6lini ,,tdbbs6ggel" szemben a Trockij ve-
zette baloldali ellenz6knek gyenge szervezeti pozici6i voltak, s tflzottan is
ideologikus be6llft6d6s jellemezte 6ket. Az adott tdrt6nelmi felt6telek k6z6tt
Trockij ,Bermanens forradalom" elm6lete, amely a nemzetkdzi forradalom
gyakorlati kiteljesed6s6re 6piilt, egy nem forradalmi peri6dusban fokozato-
san marginalizfil6dott. sztdlin pragmatikus l6p6sekkel egyre tdbb hatalmi
pozici6t h6dftott meg, alkalmazkodva az adott helyzet pillanatnyi lehet6s6-
geihez, mikbzben 6rtelmis6gi vetdlyt6rsai egym6ssal is vitatkozva elm6leti
vitaklubkdnt fogt6k fel saj6t pdrtjukat, ami azutiln szervezetileg megk6ny-
nyitette a p6rtvezet6sb6l val6 kiszorftdsukat. 1925 folyam6n megform6l6dott
a leningr6di pirtvezet6, Zinovjev 6s a kereskedelmi ndpbiztos, Kamenyev (a
Politikai hoda tagjai) vezette itn. Ieningrddi vagy rtj eilenzdk, amely eluta-
sitotta mind a ,,szocializmus egy orszi{gban" szt6lini jelsz6t, mind a demok-
rdcifinak a pdrton beliili szfikiil6s6t. Ezt a frakci6t t6mogatta egy ideig Lenin
feles6ge, Krupszkaja is. M6sfel6l azonban szemben dlltak rrockij hatalmi
tdrekv6seivel 6s a permanens forradalom elgondolds6val is. Bdr 1926 6pri-
lis6ra a trockiji 6s a zinovjevi-kamenyevi frakci6 egyesiilt (egyesillt ellen-
zdk), szervezeti pozici6ik igy is gyeng6nek mutatkoztak Szt6linnal szemben,
aki nem riadt vissza a titkosszolgdlati eszk6z6k alkalmazilsdt6l sem. Az
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egyesiilt ellenz6k, amely nem 6lvezte a pdrt f6ideol6gus6nak 6s a NEP f6
v6delmez6j6nek, Buharinnak a tdmogat6sdt, hi6baval6an birillta az ij gaz-
das6gpolitika negatfv kdvetkezm6nyeit (szoci6lis ktildnbsdgek novekeddse
stb.). Szt6lin hamarosan maga 6ll majd az ilyen antikapita.lista birllat 6l6re.
Miut6n szervezetileg felmorzsolja az egyestilt ellenzdket, Buharin ,jobbol-
dali" elhajl6sa ellen fordul, amely ,,incidens" I929-re szem6lyi hatalm6nak
kizi{r6lagossdg6val z6rulle. Mikdzben e bels6 pdrtpolitikai konfront6ci6 zaj-
lik, az orszdgban a hatalomkoncentr6ci6 t6mogat6sa igen kiiltinboz6 tdrsa-
dalmi csoportok szem6ben ment66vnek l6tszik. Mindenki az 6llamt6l vdrja
saj6t 6rdekeinek 6rv6nyesft6s6t. Szt6lin ezt a jelens6get a maga teljess6g6ben
felm6rte, 6s,,hatalomtechnikailag" alkalmazk odott hozz6.

A NEP csricspontj6n, L925-1926-ban, amikona tulajdonkdppen a gazda-
sdg helyredllft6sa a h6boni el6tti viszonyokhoz k6pest v6gbement, ugyan-
csak ,,helyre6llt" - mint kor6bban mdr hangsrilyoztuk - az 6llami szerepv6l-
lal6s az 6let minden teri.ilet6n. Az illlami rijraeloszt6s rendszere az 6ltal6nos
fns6g k6rtilm6nyei kdzdtt nem egyszerfien megszil6rdult, hanem a hivatalos
p6rtvezet6s programjdvd v6lt. Az {llamnak a gazdasdgba val6 beavatkoz6sa
mindenekel6tt a kdzponti tervezdsben, a tervgazddlkoddsban dlttjtt testet.
A Szovjetuni6 tdrt6netdben az 1927-es 6v sorsdiint6 esztend6nek bizonyult.
A jrinius 8-6n elfogadott korm6nyrendelet 6rtelm6ben megkezd6ddtt az els6
6t6ves ndpgazdasdgi terv kidolgozdsa. Megszildrdult 6s 6t is alakult - a m6g
Trockij kezdem6nyezdslre L922-ben ldtrejdtt - Allami Tervbizottsdg szere-
pe. Augusztusban kibocsdtottdk az els6 iparositdsi kdlcsdnktitv6nyeket. Ez-
zel szoros dsszeftigg6sben magi{nak az dllamhatalomnak az 6n6ll6sul6 6rde-
kei 6s sztiksdgletei rohamos m6rt6kben egy bonyolult struktfr6jri rijbiirokrd-
cia ki6ptil6s6t eredmdnyeztlk. S b6r e bi.irokr6cia elldtott t6rsadalmilag hasz-
nos funkci6kat is, eltart6sa egyre nagyobb terheket r6tt a tdrsadalomra.
A szovjet 6llam szoci6lpolitikai vfvm6nyai, mint p6ld6ul a munkdhoz val6
jog realizdl6sa, a gyermekmunka betilt6sa, a gyermekell6tds, az eg6sz-
s6giigy, a tdmegkultrira 6s mfivdszet nemzeti m6retekben val6, kor6bban
nem l6tott m6rt6kfi fejl6d6se kiszdlesitette a szovjethatalom tdrsadalmi b6-
zis6t. (Mindez azonban inkdbb a paternalista, a ,,gondoskod6 n6p6llam" szo-
cidldemokrata tradfci6j 6val 6llt kozelebbi rokons6gban, mintsem a forrada-
lmi szocializmus antietatista c6lkitfiz6seivel.)

A pdrttisztogat6sok 6s a pdrtba val6 bel6p6shez sziiks6ges tagjel6lti id6
ellen6re a pdrttagsdg lltszdma meredeken emelkedett, I929-rej6val megha-
ladta az 1 milli6t, ami nem puszt6n a rendszer irdnti odaadds ndveked6s6t
jelezte, hanem az alkalmazkodi{s, a diktatrira el6tti karrierista beh6dol6s er6-
stid6s6t is. Ugyanakkor a pdrt vid6ki szoci6lis b6zis6nak szfiki.il6se a 20-as
6vek v6g6n azokkal a szocidlis konfliktusforr6sokkal fiiggdtt dssze, amelyek
a falu bels6 differencidl6ddsdban gydkereztek. A fonadalmi harcok falusi
r6sztvev6inek j6 r6sze mdr a helyre6llftdsi peri6dus vdg6n azt lrzdkelte,
hogy vagy a nincstelen bdrmunkdsok (a falusi keres6 lakoss6g kb. l07o-a)
helyzet6be keriilt, vagy a szeg6nyparaszts6g (kb.267o) alkot6r6szek6nt ism6t
a tdrsadalom pefifdi6jfua szorult. E tdnyeket a kommunista p6rt vezet6se
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f6lelemmel figyelte: att6l tartott, hogy e r6tegek a gazdagparaszti-kul6k be-
foly6s ald keri.ilnek mind gazdas{gi, mind politikai mentalit6s tekintetdben.
Ebb6l a szitudci6b6l keletkezett a ,,nagy 6tt6r6s" peri6dusdnak katasztrof6lis
szt6lini tlzise,,az osztdlyharc 6lland6 6lez6dds6r61"...

Az 1927. decemberi 15-i p6rtkongresszuson elt6volftottdk a pdrtb6l a
baloldali 6s a leningrddi ellenzlket, amely frakci6k akkor is tagadt6k Szt6-
linnak a szocializmus egy orszdgban val6 fel6pfthet6s6g6re vonatkoz6 t6zi-
s6t. Az ideol6giai vita mdgbtt - a kordbban jelzett - viharos szem6lyi-hatalmi
konfliktusok hrizodtak meg. Az ellenzdk kjzdrdsa 6s szdrnfiz€se politikai 6rte-
lemben dont6 l6p6s volt Sztr{lin szemdlyi diktatrirdja fel6: megke:drdfrdtt a szt6-
lini rendszerv6lt6s, amely az fillamszooializmus kidpiil6s6nek politikai el6-
felt6tel6[l szolg6lt. Miut6n a kongresszuson Szt6lin megszil6rdftotta pdr-
ton beliili hatalm6t, ddntdttek a fokozatos kollektiviz6l6sra val6 felk6szii-
l6sr6l, 6m ekkor mdg minden er6szakot elutasftottak. Az ellenzdk vitor-
l6jilb6l pr6b6lt6k kifogni a szelet azzal a ddntdssel, hogy bevezettdk a
h6t6r6s munkaid6t egy olyan peri6dusban, amikor a pdrtkongresszuson az
6llami iparosft6s koncepci6jdt fogadt6k el. De hdt ez csak a politika felh6-
r6gi6iban foly6 harc volt.

E harcot k6ts6gteleniil ki6lezte a ktilpolitikaihelyzet kedvez6tlen fordu-
lata. A szovjet vezetds 6s a Komintem t6mogatta az angol szakszervezetek
sztrdjkmozgalm6t, ami fesziilts6ghez vezetett a k6t orszdg kdzdtt. M6jus
27-6n Nagy-Britannia megszakftotta diplom6ciai kapcsolatait a Szovjet-
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uni6val, ami az L92I-es kereskedelmi szerz6dds felbont6sdval jdrt egyiitt.
Mdsfel6l a Szovjetuni6 keleti elszigetel6d6s6re utal az a tdny, hogy jrili-
usban Csang Kaj-sek megkezdte a Kinai Kommunista Pirt tagiainak ki-
szoritdsilt a Koumintangb6l, majd kommunist6k lemdsz6rl6s6ra is sor ke-
rtilt, mire a szovjet katonai tan6csad6k tdvoztak Kin6b6l. Rdviden: a ktil-
politikai felt6telrendszer is - a Szovjetuni6 izol6l6d6sa kOvetkezt6ben -
a hatalomkoncentrdci6 6s a t6kefelhalmoz6s jelzett formdit er6sitette
meg. Ezt a helyzetet Sztdlin - a h6borris pszich6zis er6sit6s6vel - kihasz-
n6lta a pdrtellenzdkkel szemben, mintha azok a Szovjetuni6 nemzetktjzi
ellenfeleit t6mogatn6k.

KOLLEKTTVTZALAS ES TUIATTALANITAS 0929-1934)
A szoci6lis ellent6tek az (tn gabonndlsdg ktirulm6nyei ktizdtt m6g inkdbb
ki6lez6dtek. A megold6s a ,tr:m;gy 6ttdr6sben" (velikij perelom) Oltott testet,
amely a forradalmi szocializmus kisdrlet6t az illlamszocializmus kis6rletdv6
ffanszformdlta. Ennek 6ltal6nos tdrt6nelmi okair6l esett m.4r sz6,6m a konkr6t,
a szitudci6hoz kotbtt tlnyezfik szerep6t is fel kell villantanunk, hogy megdrtsiik
annak a rendszernek a feliilkereked6s6t, amely a maga alapszerkezetdt te-
kintve mintegy hat dvtizedig fennmaradt a vil6g egyhatod r6sz1n.

A tdrt6nelemben gyakran el6fordul, hogy ,,mell6kesnek" l6tsz6 t6nyek
inditanak el alapvet6 v6ltoz6sokat, szilfirditanak meg olyan politikai ir6ny-
zatokat, amelyek es6lyei a maguk kor6ban nem ldtszanak er6seknek 6s meg-
gy6z6eknek. Ilyen t6ny volt, hogy 1928 janu6rj6ig a szovjet 6llam ttjbb mint
egymilli6 tonndval kevesebb gabon6t v6s6rolt fel, mint egy 6vvel kor6bban,
j6llehet 1927-ben kiemelked6 gabonaterm6s volt. Nem egyszerfien a v6rosok
gabonaell6t6sa keriilt veszdlybe, hanem a gabonaexport is, amelyet a szovjet
iparosit6s elengedhetetlen felt6tel6nek tekintettek. S mivel az iparosit6s az
eg6sz korszakban megk6rd6jelezhetetlen prioritdsnak szfimitott, minden an-
nak rendel6dott al6. Ugyanakkor a kiilftildi t6kebevonds tov6bbra sem jdtsz-
hatott komoly szerepet. Mindent egybevetve, a bels6 er6forrdsok gyors ki-
akndzdsa a ,,forradalmi kamp6nyol6s" m6dszereit 6llitotta el6tdrbe. Ezzel
dsszefiigg6sben a Szovjetuni6 izol6l6ddsa 6s a szovjet vezet6s befel6 fordu-
l6sa, az,,6ner6re ti{maszkod6s" megrdgziil6se kiildnos f6nybe flllitotta a ga-
bonav6ls6g probl6m6j6t. Ez adta a tulajdonk6ppeni l6k6st a ,;nagy dttor6s"
el6k€szitlslhez.

M6g ma is folynak a term6ketlen vit6k an6l, hogy Szt6lin szubjektiv
ddnt6sei mennyiben okoztdk a NEP buk6s6t. Mintha csak egyetlen ember
vagy politikai csoport ddnt6se meghatfirozhatott volna ilyen horderejfi folya-
matokat. Aligha puszt6n politikai ravaszs6ggal magyardnhat6, hogy Sztdlin,
miut6n lesz6molt a pdrton beli.ili ellenz6kkel, a NEP politikdjdval 6s szelle-
m6vel ellent6tben 6116 politikai dtintdsek inspir6l6j6vd v6lt. 1928. janudri
szib6riai ritja meger6sitette abban, hogy fordulatra van sziiksdg a hatalom
6rdekeivel ellent6tesen mfiktid6 ,,szabadpiaci" logik6t6l a gabona foldtti 6l-
lami ellen6rz6s kiterjeszt6se fel6. A sztdlini fordulattal szembeni alternativ6k
fokozatosan szenvedtek politikai veres6get I922-t6l kezd6d6en.
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Sztdlin 1928 januirjdban a beteg Ordzsonikidze helyett h6romhetes szi-
b6riai fton pr6b6lta meg fehdzni a falusi appar6tust, hogy a gabonabegyfijt6s
ter6n tapasztalhat6 ijeszt6 elmarad6sokat p6tolja. A paraszts6g ugyanis az
adott 6llami drakon enyhdn sz6lva nem igyekezett 6rt6kesfteni a gabon6t,
jobb id6kre viirt, magasabb 6rakra. Szt6lin mdr ezen az :6tjdn egy rij falusi
tulajdonos oszt6ly megszil6rdul6s6t tartotta alapvet6 tdnynek 6s probl6m6-
nak: a kollektiviz6l6ssal az 6llami biirokrdcia 6ltal vezdnyelt t6kefelhalmo-
z6s 6rdekeit tartotta szem el6tt. 6 ugyanis tdrt6nelmileg 6letk6ptelennek te-
kintette a kisbirtokot oroszorszigban. M6sfel6l a nagybirtok fejl6d6s6ben
csak egyetlen alternatfv6t l6tott: vagy a kapitalista nagybirtokot, vagy az
dllami nagybirtok kiil6nbdz6 fonnr{it (szovhoz, kolhoz).Mind dllamhatalmi,
mind gazdas6gi-ad6z6si, mind technikai-tudom{nyos szempontb6l csakis az
ut6bbi megold6s volt szi{m6ra j6rhat6.

Mig a 20-as 6vek elej6n elvetett6k a Trockij 6s az ellenz6k dltal javasolt
gyorsitott iparosftds koncepci6j6t, az lvtized v6g6t6l a pdrt- ds az illam-
vezet6s maga hirdette meg azt mint a hatalom fenntart6sa szempontj6b6l
elkerUlhetetlen l6p6st. Az flllami iparosftds jelent6s m6rtdkben - 6ppen a
nemzetkozi munkamegoszt6s adott szerkezetdbll k6vetkez6en is - a me-
z6gazdasdgi term6kek exportjdra, mindenekel6tt a gabonaexportra 6piil-
hetett. M6s szavakkal: a sztdlinista fordulat egy rij t6keakkumul6ci6s stra-
t6gi6val fon6dott 6ssze. Az illlami t6kefelhalmoz6snak megfelel6 rij tu-
Iajdoni 6s oszt6lyszerkezet a 30-as 6vekben szil6rdult meg.

Sztdlin szib6riai ftjdr6l k6sztilt - annak idej6n titkos, 1989-ig nem pub-
lik6lt - dokumentumok tanfsdga szerint a gabonav6lsdgot el6id6z6 tdrsadal-
mi-politikai er6kr6l a f6titk6r meggy6z6d6ssel v6lekedett rigy, hogy azok
tudatosan szervezkedtek a szovjethatalom ellen. Ezeket az er6ket azzal v6-
dolta meg, hogy az 6 cselekedeteik 6s r6vid t6vri 6rdekeik kovetkezt6ben
b6nult meg a piaci mechanizmusok mfikiid6se. szt6lin mindenekel6tt a gaz-
dagparasztsdgra 6s az 6ket t6mogat6 biirokratdkra, a p6rt- 6s 6llami hivatal-
nokok ,,komrpci6ra hajl6 elemeire" €s a gazdas6gi folyamatokat jelent6s
r6szben ellen6rz6,,kul6kr6tegek trsszefon6ddsfira" hivta fel a figyelmet. Az
6rfelhajt6 mechanizmusok ismert ,,torv6nyeit" is abb6l a szempontb6r vizs-
g6lta, hogy a lakoss6g ndh6ny szdzal€kdt kitev6 kul6ks6g a gabonakereske-
delem igen jelent6s r6szdt ellen6rzi.

A val6s6gban e fordulat 6vekkel kor6bban kezdett gydkeret ereszteni: a
hatalom kdpvisel6i az agrir-ipari 6ro116 szltnyililsl'ra az dllam gazdasilgi
szerep6nek megn6vel6s6vel reagilltak mdr 1923 6sz6n. Mindekdzben a bol-
sevik vezet6k a NEP megval6sul6s6nak folyamat6ban 6lland6an a k6osz 6s
a diktatfra egyiittes vesz6lye ellen harcoltak, andlkiil hogy fel akart6k volna
adni az fij gazdasdgpolitik6t: Buharint6l rrockijon dt Dzerzsinszkijig min-
denki a kapitalizmus vissza6llft6s6ban talillta meg az fj potencidlis diktdtor
funkci6j6t. 1926-ban Dzerzsinszkij - nem sokkal hal6la el6tt - egy Kujbi-
sevnek irt leveldben elpanaszolta, hogy a teljesen spont6n folyamatokkal
szemben maga is a bi.irokratikus beavatkozds eszk)zeivel kdpes csak reag6l-
ni, s felldp6sei sokszor 6ppen az illtala is elft6lt ellenz6kieket er6sitik-iga-
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zoljik: ,,Ha nem taldljuk meg a megfelel6 vonalat 6s iitemet, ellenz6kiink
n6ni fog, 6s akkor az orszdg megtal6lja a maga diktdtordt - a forradalom
sfrds6j6t -, bdrmilyen vdrds tollak is legyenek a koszttimj6n. Csaknem az
osszes dikt6tor egykor vtlrtjs volt - Mussolini, Pilsudski." A tdrsadalmi
differenci6l6d6s b6zis6n, falun ki6lez6d6 szocidlis konfliktusok 6s az 6i-
lamhatalom ,,kiszolg6ltatotts6ga" a piac ,,spont6n er6inek", a piaci gaz-
d6lkod6s felt6teleinek hi6nya, melyr6l a tudomdnyos irodalom - egyebek
ktizdtt -, megjegyzi, hogy m6g Szib6ri6ban is hiba lenne a ,,parasztsdg
burzso6 6tosz6nak eltflzdsa" stb., mindez egyiittesen sz6les kdrdkben al6-
6sta a NEP ir6nti bizalmat. A ttibbsziir emlftett hatalmi koncentr6ci6 tOr-
t6nelmi alapjai er6sebbeknek bizonyultak, mint a gazdasdgfejl6d6s evolu-
tiv-piaci lehet6s6gei.

A pldrt legfels6 vezetlse 1929 november6ben minden el6kdsziilet ellen6re
is vdratlanul inditotta el az els6 6t6ves terv keretei kdzdtt a szovjet mez6-
gazdasdg kollektiviz6l6s6t. A hosszri p6rtvit6k sori{n - a ,,nagy 6tt6rds" el-
lenz6i - Buharin 6s hfveinek ,jobboldali ellenz6ke" is elbukott. Az 1929
febru6rj6ban rendezett KB-pldnumon Buharint elft6ltdk az egyestilt ellenz6k-
kel folytatott t6rgyaldsai miatt, majd novemberben lev6ltottdk politikai bi-
zotts6gi tagsdgir6l. Ap6rton belilli nyflt frakci6harcok Sztdlin korl6tlan sze-
mdlyi hatalmdnak megval6sul6s6val zdraltak le. 1929 decemberdb en, a pdrt-
vezetf 50. sziilet6snapjdn a sajt6 a k6s6bb szemdlyi kultusznak nevezett je-
lens6g minden fontos vonds6t megtestesftette. Mikdzben folyt Szt6linnak a
pdrtbiirokr6cia fels6 kiirei 6ltal megkonstru6lt kultikus iinnepl6se, a ,,nagy
6tt6r6s" ism6t felforgatta az orsz6got.

Az el6k1szit6s n6lkiili, szinte raj tai,it6s szerfi ,,forradalom feliilr6l" hirtelen
6s rdvid id6 alatt akarta v6ghezvinni a kollektiviz{lilst, ami egy6bk6nt sem-
milyen bolsevik programban 6s elm6letben kor6bban nem szerepelt, s6t az
tink6ntes 6s fokozatos szdvetkezetesft6st 6ppen szembe6llftottdk az er6sza-
kos 6llamosit6ssal. A g6pesft6s, a tudom6ny, a mez1gazdasilgi technol6gia
szdles kdrfi elterjeszt6se - nem besz6lve a ,,porosz utas" hagyomdnyr6l -
persze a ,,nagybirtok", a nagyiizemi gazdasdg mellett sz6lt, de semmi nem
sz6lt a v6grehajt6s hihetetlen gyorsas6ga 6s az alkalmazott terroreszkbzdk
elkertilhetetlens6ge mellett. Ez ,,legfeljebb" az elburj6nz6 6s egyre ellen-
6rizhetetlenebb 6llamhatalom 6s a korldtlan szem6lyi diktatrira ki6piil6s6nek
,,t6rv6nyszerfis6geir6l" 6rulkodott.

A kolhozok tehdt az dllamhatalom struktrirdiv6 v6ltak. Pedig kor6bban a
szovetkezetek l6tesft6s6vel sz6les paraszti 6s 6rtelmis6gi rdtegek 6rtettek
egyet. A szdvetkezeti mozgalom egyik f6 ideol6gusa, Csajanov az els6 kon-
cepci6s perek 6ldozatdv6v6lt. Az 6llamhatalmi koncentrdci6, az ,,autoritari-
6nus hagyomdny" v6giil maga al6 gyfirte a paraszti ellen6ll6st. A kollektivi-
z6l6s, a kitelepft6sek, a represszi6k, a gabon6t kiszivattyriz6 gazdas6gpoliti-
kai ddnt6sek, a parasztok tinfelemdszt6 tiltakozdsi akci6i (kiilbndsen Ukraj-
n6ban 6s Kazahszt6nban) kdvetkeztdben milli6k mentek t6nkre, k6ny-
szeriiltek a megel6z6n6l rosszabb 6lethelyzetbe vagy pusztultak el. A hib6s
politika 6s a rendkivrtli szfuazsdg kdvetkezt6ben minimum m6sfdl-k6tmilli6
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ember halt 6hen. 2,8 milli6 embert telepftettek ki kul6ktalanft6s cfm6n f6-
k6pp Szibdri6ba, akiknek egy r6sze szintdn nem 6lte tril a deport6l6st a
rendkivtil nehdz anyagi 6s term6szeti felt6telek kozbtt.

Tdbb helyiitt az NKVD egysdgei fegyverrel fordultak a k6ts6gbees6stik-
ben fell6zadt parasztok ellen. A kolhozosft6st g6tl6 kul6kellen6ll6st, a kol-
hozszervez6k elleni terrorista gyilkossdgokat a hivatalos propaganda rigy
flllitotta be, mintha sz6les k6rfi szovjetellenes l6zaddsr6l lenne sz6. A val6-
sdgban a tiltakozds a hatalmi trilkap6sok ellen spont6n 6s szervezetlen volt.
I929-30-ban Ukrajna nyugati fel6n, Eszak-Kauk6zusban, Kazahsztdnban
zajlott le kiterjedt ellen6ll6s, ami m6dosft6sokat is el6id6zett a hatalom ter-
veiben. Az esemdnyek m6g Szt6lint is elgondolkodtatt6k, 1930 mr{rcius6ban
Akilorck a siker afejilkbe szdllt cimen terjedelmes fr6sban hfuitja el mag6t6l
a felel6ss6get, 6s azt a politika ,,rossz v6grehajt6ira" test6lja.

A paraszti ellendll6s kdvetkezt6ben a 32 milli6s l66llom6ny tdbb mint 10
milli6val csbkkent, a 60 milli6s szarvasmarha-dllomdny pedig a fel6re apadt.
A parasztok maguk vdgtdk le 6llataikat. Ldtsz6lag a hatalom el6rte c€ljdt,
mivel 1933-ban dupla annyi gabondt gyfijtdtt be, 6s btszdr annyi gabon6t
exportdlt, mint 1928-ban, de mindez 1933-ban abszohit sz6mokban keve-
sebb gabona begyfijtds6t jelentette,6s azt, hogy a lakoss6g j6val kevesebb
kenyeret fogyasztott. A mez6gazdas6g termel6se 1933-ban visszaesett az
1913-as szinvonalra, s6t az 6llatteny6szt6s nem 6rte el az I9L3-as szintnek
a 70Vo-6t sem.

F6leg kezdetben, I928-30-ban az ipat ter6n is jellemz6 volt a fejetlens6g:
a meginditott 6pftkez6sek nagy szdmdval nem 6lltak ar6nyban a technikai 6s
p6nziigyi felt6telek, hamarosan tetemes hi6ny keletkezett a ktilts6gvet6sben,
beindult a p6nzemisszi6, az 6remelked6s, az i{ruhi6ny 6s ennek kdvetkeztd-
ben az 6rucsere naturaliz6l6d6sa. Mikdzben az ambfci6zus iparosit6si tervek
megval6sit6sa folyt, a szakemberekkel szembeni nyom6s er6sdddtt. Minde-
nekel6tt a rflgi szakemberek ,,lecser6l6se" jellemezte a nagy fordulat id6sza-
kdtr Az tj, ,,megbizhat6" szovjet 6rtelmis6g alkalmazds6ban l6tt6k a ,,kdrte-
v6 akci6k", bdnyarobbandsok, iizemi balesetek megel6z6s6t. A munkaer6
technikai szfnvonal6nak elmaradotts6g6b6l fakad6 neh6zs6gek6rt a r6gi mfr-
szaki szakembereket tettdk felel6ss6. Az els6 koncepci6s perek (az rin. ipar-
p6rti 6s az trn. Metro-Vickers-perek) 6ppen ezt a tdrekvdst szolg6ltdk. Ez
volt az a peri6dus, amikor megtdrt6nt a ,jobboldali ellenz6k", Buharin hi-
veinek elt6volit6sa a p6rtb6l (1929-3I-ben mintegy 250 ezer embert zdrtak
ki, t6bbnyire ,jobboldali elhajl6s" miatt), ami a r6gi pdrtlrtelmisdg megf6-
lemlft6sdt c6lozta.

Az els6 ot6ves terv 6veiben hozott tdrv6nyek mindenekel6tt az 6llami
tulajdont, magdnak az illlamhatalomnak az drdekeit v6delmezt6k. A bels6
igazolv6nyok bevezet6s6vel korl6tozt6k a szovjet 6llampolg6rok mozgi{s-
szabads6g6t. A munkahelyhez, a kolhozhoz val6 k6t6ttsdg lehet6v6 tette az
6llam sz6mira az 6llampolgdrok kdltozktid6s6nek, mozg6si{nak teljes ellen-
6rz1s€t, egyik munkahelyr6l a m6sikra val6 ir6nyithat6s6g6t. A munkan6l-
ki.ilis6g megsztintet6se, a munkaer6 irdnyit6sa 6s az fij izemi munka-
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megosztdsi szerkezetbe val6 bek6nyszerft6se, a ipari munkafegyelem kiala-
kftdsa 6s a f6lelem l6gktir6nek eluralkod6sa kozdtt j6l felismerhetS dssze-
fiigg6s hriz6dott.

Osszefoglal6an meg6llapithat6, hogy a piacgazdasdg buk6sa vagy dssze-
omldsa nem vezethet6le Sztdlin akarat6b6l vagy a Politikai hoda 6nk6nyes
ddnt6seib6l, b6r ebben term6szetesen mindk6t tdnyez1nek igen fontos sze-
repe volt. A piac destabiliz6l6dds6nak bels6, 6lland6nak tekinthet6 okai 6s
forr6sai voltak. Az ipari felhalmoz6s drdekei szembekertiltek a mez6gazda-
s6gi fejleszt6s 6s a paraszts6g 6rdekeivel. Az illlarrri beavatkozds nemcsak e
v6ls6g szabillyozdsa miatt v6lt elengedhetetlenn6. A kiterjedt munkan6lkiili-
s6g, a bfindzds elterjed6se, a t6rsadalmi integr6ciS jelent6s m6rt6kfi hi6nya
stb. mind szoci6lis 6s kultur6lis, mind eg6szs6gi.igyi 6s rend6ri t6ren - szem-
ben a ,,szabadpiaci" szabdlyoz6ssal - az illlami beavatkozds kisz6lesft6se
mellett sz6lt.

A piac ,,f6lperiferi6s" tijrt6nelmi form6j6b6l szdrmazott teh6t a ,,szt6lini
megold6s". A szovjet vezet6s ,,csak" rdtelepedett ezehe a gazdasdgi, szo-
cidlis 6s kultur6lis konfliktusokra, totalizillta az illlamhatalom szerep6t a pia-
ci-kapitalista viszonyokkal szemben. Teh6t az 1929-es ,,DlEy 6tt6r6s" nem
a NEP-t6l kiil6n6ll6 t6rtdnet. A NEP ,,ut6tort6net6r6l" van sz6, amely v6giil
is a patriark6lis paraszti gazd6lkod6s 6s a modern iparosit6s egyik tipikus
ellentmonddsdt ttikrozte. Mindez k6s6bb sokfel6 megism6tl6d6tt a vil6g-
rendszer peif6ri6jdn 6s f6lperif6ri6jan - ha r6gi6nk6nt 6s nemzetenk6nt sa-
j6tos formdban is.

A SZOVJET TOMEGKULTIJRN TIAIATULASA
A szovjet kultfra eredet6t tekintve igen kiil6nbdz6 szellemi-politikai forr6-
sok 6tv6zetek6nt jdtt l6tre. Osszetev6i: a marxi szocializmus, az orosz for-
radalmi tradfci6 a dekabrist6kt6l csernisevszkijen 6t Leninig, a 19. szdzadi
klasszikus orosz kultrira, a francia felvil6gosodds racionalizmusa 6s a forra-
dalmi jakobinizmus. A 19. szdzadi eur6pai, mindenekel6tt a n6met munk6s-
mozgalom paternalista auJklerizmusa, valamint a20. szdzadi avantgdrd mfi-
v6,szet pdrosult az orosz 6s az eur6pai irodalmi ds k6pz6mfiv6szeti klasszi-
kusok drdks6g6vel. E heterog6n elemeket osszefogta a vil6gszeml6let n6-
h6ny alapvet6 kdzds 6rt6ke. A szovjet kultrira torr6net6n vlgigh:frz6dik egy
emberkdzpontf ktiz6ss6gi gondolat, a politikai 6s gazdas6gi szabads6gon
nyugv6 jdv6orient6ci6, amely szemben 6llt a kapitalista magdntulajdon in-
dividualizmus6val, a homo consurnerrel, a fogyaszt6i emberrel. A j6v6be
projekt6lt ,,szabads6g birodalmdval" szemben 6llt a szovjet 6let mindennapi
kultrir6ja, amely mag6ban hordozta az er6szak 6s a biirokratikus 6nk6ny
jellegzetes 6rtiks6gdt. Minderre rdnehezedett a 20-as 6vek mdsodik fel6t6l a
modern biirokratikus ,,cezatizmus", amely a mfiv6szetet, a tudomfinyt,6lta-
l6ban a kultrir6t is ddnt6en politikai-hatalmi k6rd6snek tekintette. E kerete-
ken a mfiv6szek egyes csoponjai minden id6ben megpr6b6lt6k magukat -
v 6ltakoz6 sikerekkel - kereszti.iltorni.

A szovjet kultfra (irodalom, mfiv6szet, tudomdny, ,,t6megkultrira") h6t
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6vtizedes tdrtdnete sor6n mindenekel6tt abban az 6rtelemben l6tezett, hogy
az ir6k, mfiv6szek, tud6sok, egy6ltal6n, a szovjet emberek sokas6ga hitt
minden emberi elnyomds megsziintethet6s6g6ben, pgy humanista 6s kOztrs-
s6gi tdrsadalom megteremtds6nek lehet6s6g6ben. Es sokan e szocialist6nak
nevezett 6rt6krend jegy6ben alkottak. A szovjet kultrira akkor szfint meg,
amikor ez a hit periferizfll6dott, amikor a rendszer legitim6ci6s ideol6gi6ja
6s a fenn6ll6 val6s6g ktjztitt 6thidalhatatlan ellentmond6shalmaz v6gEw6-
nyesen megszildrdult.

A szovjet dvtizedekben sziilettek nagy irodalmi, zenei 6s k6pz6mfiv6szeti
mfialkot6sok, hiszen gondoljunk csak Pausztovszkijra 6s Anna Ahmatovdra,
Rodcsenkdra 6s Udalcovdra, Szimonovra 6s Ehrenburgra, Prokofjevre 6s
Viszockijra, David Ojsztrahra vagy a Leningr6di Szimf6nia szerz6j6re, SosT-
takovicsra. A tudom6ny tertilet6n a szociol6gusok 6s filoz6fusok, tort6n6-
szek 6s term6szettud6sok sokas6ga nem egy biirokratikusan eltorzult 6s em-
berellenes tekintdlyuralmi sziszt6ma szolgSlatfit tekintette alapfeladatdnak,
hanem 6ppen ellenkez6leg, az ember ttirt6nelmi lehet6s6geinek kisz6lesft6-
s6t, nem a fejl6d6s lezdrdsdt, a belenyugv6st hirdette, hanem visszat6r6st az
auton6m emberhez, aki szabadulni akar a hatalom 6s a p€nz helyi 6s vil6g-
m6retfi elnyom6sa al6l.

A szovjet kultfra fogalm6val dolgozott term6szetesen a mindenkori ha-
talmi elit, de nem jut esz6be senkinek, hogy Zsdanov eszt6tik6j6t, Brezsnyev
6s Szuszlov,,fejlett szocializmusdt" Aszmusz vagy Davidov, A. Zinovjev vagy
M. Lifsic teoretikus munk6ss6g6val azonosftsa. A szovjet kultfra sz6mos
nagy alkot6sa teh6t 6ppen a biirokratikus hivataloss6g izl6svil6g6val szem-
ben jdtt l6tre, term6szetesen nem kiizdelem n6lkiil. Sokan, mintpllddul Tar-
kovszkij vagy Ljubimov a 80-as 6vekben k6nytelenek voltak hosszabb-rovi-
debb ideig kiilfdlddn alkotni, mdsok vdglegesen az emigrdci6t villasztottdk,
mint p6lddul Misztyiszlav Ro s ztropovic s.

Szimbolikus jelent6s6ge van annak, hogy a T6li Palot6t elfoglal6 matr6zok
megd6zsm6lt6k a palota borospinc6j6ben felhalmozott italokat, mlghozzd
oly m6rtdkben, hogy rij 6rs6get kellett odavez6nyelni a ler6szegedettek he-
ly6re. E t6ny illusztri{lja a politikai forradalom tort6nelmi szerep6nek korl6-
tozottsdgdt, vagyis azt,hogy a cdri id6k 6s a szovjet rendszer k6z6tt nemcsak
diszkontinuitds, hanem bizonyos folytonoss6g is l6tezett. igy u mindennapi
6let szerves r6sze lett az (tj rendszerben is az alkoholizmus, a bi.irokratikus
packizds, a hatalmi 969 6s m6s ehhez hasonl6 jelensdgek, amelyek a hiva-
talos propaganda szerint a szovjet kultrir6t6l idegen jelensdgek, a r6gi kul-
tfra maradv6nyainak tekinthet6k. A szovjet kultrira 6llamilag el6irt feladata
6ppen e ,,tdrsadalmi deviancidk" elleni kiizdelem volt. A hat6s6gok szinte
vall6sos tisztelettel ejtett6k ki a kultfra sz6t, mint valamif6le var6zsig6t, ami
,,megjavida" az embereket. Ennek nem mond ellent, hogy a hatalmi elit a
kultrir6t is - koronklnt v6ltoz6 eszkdzokkel - megpr6b6lta mindenkor sajdt
hatalmi pozici6i meg6rz1s1re felhaszndlni.
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Lenin 6s feles6ge mdr a szdzadfordul6t6l a munkdskultrira, a n6pi kultrira,
a tdmegoktat6s 6s a szocialista n6pnevel6s sz6sz6l6i 6s teoretikusai voltak.
M6g fjs6gjuk cfme, a Proszvescsenije (Felvil6gositds) is ezt a c6lt tiikrdzte.
Ugy l6tt6k, hogy a tud6s alapvetl eszkdz, a kultur6lis felemelked6s a tdrsa-
dalmi 6s nemzetis6gi elnyomds elleni ki.izdelem l6nyegi eleme. A forradalom
ut6n Nagyezsda Krupszkaja a Lunacsarszkij 6ltal ir6nyftott kultur6lis n6p-
biztoss6g alkalmazottjak6nt kiildnosen a szovjet pedag6gia 6s tomegkultrira
k6rd6seivel foglalkozott, amelynek er6s hagyom6nyai voltak a bolsevik
mozgalomban. Mint m6r jeleztiik, a prolet6rkultrira teoretikusa, a kezdetben
bolsevik A. Bogdanov mint kib6kfthetetlen jelens6geket 6llitotta szembe a
,,prolet6rkultrir6t" a ,,burzso6kultfr6val", amelyek ktlztjtt antagonisztikus
harc folyik. Lenin elvetette a merev szembe6llftist azon az alapon, hogy a
kommunizmus nem val6sithat6 meg a polgdri kultrira, mfiv6szet 6s a tech-
nikai vfvm6nyok elsaj6tit6sa n6lkUl. Mig Bogdanov a szocializmusban a
munk6ss6g 6ntev6kenys6gdre helyezte a hangsrilyt, addig p6ld6ul a kultur6-
lis ilgyek n6pbiztosa, az esztlta Lunacsarszkij a tdrt6nelmi folytonoss6g mel-
lett a ,,moderniz6ci6", vagyis a szocialista iparosit6s kultfr6ja, a ,,szocialista
utol6r6s" mellett 6rvelt, amely - mint hitte - kiktiszdbdli azt, amit a kapita-
lizmus ,,elrontott". A ,,modernt" a ,,r6givel", a term6szet 6rintetlens6g6t
tindrt6kk6nt felfog6 6lldspontokkal szembe6llftva hangs (tly ozta mdr 1923 -
ban az esztdtikailag szdp iparositds lehet6s6g6t: ,,Mi nem tal6ljuk nitnak a
tiizet ok6d6 gydrakat. A gydrkdmdnyekben mindink6bb saj6tos sz6ps6get fe-
dezi.ink fel. A vasft nemcsak az6rt dll kdzel szfviinkhdz, mert egytitt dliink
vele, 6s rendkiviili gyorsas6ggal kdzlekediink rajta, hanem mint t6jelem is.
Mi tisztr{n eszt6tikai 6rdekl6d6ssel 6s em6ci6val figyelhetji.ik a tdvolban ro-
bog6 vonatot... egy6ltal6n nem felel meg a val6s6gnak, hogy a g6pipar fel-
t6tleniil 6s elkertilhetetlenUl csak visszataszit6..., ez igy van, ha az ipar a
kapitalist6t szolg6lja..., [a szocializmusban] sztiks€ges az ipar 6s a mfiv6szet
sz6vets6ge." De hogy egy ilyen gydr tdrsadalmi 6s munkamegoszt6si szer-
kezete milyen, Lunacsarszkij azt a k6rd6st fel sem tette.

A forradalom mdsnapj 6n meghirde tt6k az analfabdtizmus felszdmol6s6t,
a kultur6lis n6pbiztossdg els6 felhivdsa 1917. november 9-€nfelsz6litotta az
6rtelmis6gieket, hogy ,,aktivan kapcsol6djanak be abba a harcba, amely a
tiimegek kultur6lis elmaradottsdgSnak felsz6mol6s66rt folyik". A birodalom
egyes teriiletein 90Vo f6ltitt volt az analfabltdk afinya. Az tizb6geknek p6l-
d6ul csak Z%o-a tudott frni-olvasni az okt6beri forradalom peri6dusiban, a
kazahok 3,9%o-a, a ttirkm6nek 0,7Vo, a kirgizek 0,67o-a nem volt analfab6ta.
E n6pek a cirill fr6st sajdtftottdk el, mivel az eredeti ir6sbelis6g a rendkfviil
szfik fr6stud6-papi r6teggel egyiitt eltfint a tiirt6nelem v6rzivataros 6vtized6-
ben. A tanft6k zdme fiatal, onk6ntes komszomolistdk kdziil keri.ilt ki, akik a
,,forradalom gyermekei" voltak. A Szovjetuni6 hatalmas nem eur6pai terii-
letein sok helyen a r6gi uralkod6 rdtegek ellen6ll6s6ba i.itktizdtt az rij szovjet
iskola l6trehoz6sa, az analfabltizmus felsz6mol6sa. Az elsd tanit6 cfmfi Tar-
kovszkij-film mfiv6szi form6ban ilbrdzolta az ,,archaikus" 6s a ,,modern" e
kollizi6jit akirgiz hegyek kozdtt. 1939-ben a Szovjetuni6 9 6s 49 6v kdzbtti
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lakoss6g6nak m6r 87,4%o-a tudott frni-olvasni, a kirgizeknek is kOzel 80%o-a.
(E szdmok helyi 6rt6kdt mutatja, hogy 12 6vvel k6s6bb - a Szovjetuni6val
szomsz6dos - Tdrdkorszdgban az frdstudatlanok ar6nya m6g mindig megha-
ladta a lakossdg 687o-6t, Indi6ban a 80%o-6t, az arab rdgi6 16 orszdgdban
pedig m6g 1985-ben sem tudott frni a lakoss6g tdbb mint 43Vo-a. De az
Egyestilt Allamokban is 25 milli6 ember volt teljesen analfab6ta a 80-as
6vek elej6n, az akkori vil6gban az analfab1tizmus elterjedtsdg6t tekintve az
USA a 49. helyet foglalta el.)

A pedag6gusok t6rsadalmdnak, 6ltal6ban az eg1sz oktat6si rendszer de-
moktatiz6l6s6nak 6s nem utols6sorban a szovjethatalom t6rsadalmi bdzis6-
nak kisz6lesit6se 6rdek6ben 1918. februdr 28-6n a kultur6lis n6pbiztossdg
rendelete az dsszes pedag6giai 6s adminisztrativ vezet6i szabad vfilasztdsdt
irta el6, ami r6szben vagy eg6szben fennmaradt a szt6lini fordulatig. A c6ri
id6kben kiil6nf6le n6piskolai kezdemdnye z1sek llteztek, amelyek mindds sze
24 6vig tart6 tanft6st irilnyoztak el6. Mindent egybevetve, az elemi iskolai
oktat6s nyomorfs6gos 6llapotban volt, s a kdzdpiskolai oktatdst6l ,,fallal"
volt elv6lasztva. A szovjethatalom az egys€ges munkaiskola rendszer6t te-
remtette meg. Az els6 fokozaton a 8-t6l 13 6ves korriak tanultak 6t oszt6ly-
ban, azatdn 13 6ves kort6l 17 6ves korig tanulhattak - l6nyok 6s firik kdz6-
sen - a koz6piskol6kban. Az oktat6s kezdett6l ingyenes volt. Ttlrvdny mond-
ta ki, hogy minden n6pnek joga van saj6t nyelv6nek haszndlatdhoz. A for-
radalom elvdlasztotta az illlamot az egyhdzt6l. S ennek megfelel6en az 6lla-
mi oktatdsb 6l kiztrtdk a hitoktatdst.

A 20-as 6vekben a legkiil6nboz66b pedag6giai elk6pzel6seket val6sftot-
t6k meg. N6pszerfiek voltak a Nyugatr6l import6lt fn. szabad nevel4s elk6p-
zel6sei vagy a proletkult kis6rletei. Egy ideig fennmaradt az fillami biirok-
r6cia gyr{mkoddsdt6l mentes kdzdss6gi iskola lehet6s6ge is, amely az iinte-
v6kenys6get illlitotta a szovjet pedag6gia kdzdppontj6ba. Sz6les ktiriikben
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ismert volt ilyen ir6nyri pedag6giai munkdssdg6r6l Makarenko, Sackij,
Blonszkij. A hagyom6nyos polg6ri iskol6val val6 szakitds azonban lassan
egy fj tekint6lyuralmi iskoldnak adta fithelydt.

A 20-as 6vek v6g6n m6r a kilencoszt6lyos iskoldk terjedtek el, kiil6nbdz6
tagozatokkal. A 30-as 6vek kdzepdn jdtt l6tr:e a tizosztfllyos iskoldk rend-
szere, Osszekapcsolva 6s kdtelez6v6 t6ve az 6ltal6nos 6s kdz6piskolai ok-
tat6st. Az oktatds 6s a kultrira a szovjethatalom szdmdra kezdett6l kiemelt
jelent6s6gfi teriilet volt. A bolsevikok az if}6sdg,,megnyerds6t" a forra-
dalom tapasztalatai alapj6n is alapvet6nek tekintett1k. Az oktat6s 6s 6lta-
l6ban az iskol6k p6rt- 6s komszomol-ellen6rz6s6nek r6szek6nt fejl6ddtt
ki a pionir (ftt6r6) mozgalom, amelynek alapfunkci6j a az volt, hogy a fiatal
generdci6kat az (illlam)szocialista 6rt6krendnek megfelel6en szocializdlja, s
az ezzel harmoniz6l6 kdzdss6gi 6letre szoktassa. Ezt a t6rekv6st fejezte ki
a mozgalom egyik alapvet6 jelszavar ,,egy mindenkidrt, mindenki egy6rt"
vagy ,,az rittiir6, ahol tud, segit". E mozgalom romantikus, idealizdlt k6pe
olyan hfres, nlpszerfi gyermekreg6nyekben jelent meg, mint Gajdar Timur
ds csapata cfmfi mfive. Ugyanakkor a val6sdgban ezzel megffirt a 30-as 6vek
mr{sodik fel6ben a biirokratikus renddel val6 feltdtlen, szinte ,,vall6sos" azono-
sul6s, amelynek sz6ls6s6ges kin6v6se volt, hogy a gyermekt6l elv6rtdk, je-
lentse fel apjdt, ha az ,,kdrtev6nek", a ,,n6p ellens6g6nek", ,,kuldknak" bizo-
nyul. (E magatart6s ,,klasszikus" reprezentdnsa, Pavlik Morozov kisfif szob-
rot is kapott,)

A kultfra fejl6d6s6t 6s iissz-szdvets6gi szfnvonaldt a Szovjetuni6 k6z-
ponti korm6nya normatfv el6ir6sok alapjdn hatdrozta meg: a kdztdr-
sasdgok kdzdtt djraosztotta az anyagi forr6sokat, a kddereket, a szocidlis
6s kulturdlis alapokat. A felhalmozott javak 6s t6k6k sz6toszt6sa r6szben
az elmaradottabb kdztdrsas6goknak nyrijtott ktizvetlen t6mogat6sokban
jutott kifejezdsre, r6szben a kdlts6gvet6sen keresztiil tdrt6nt. P6ld6ul az
els6 6t6ves terv idej6n a tadzsik k6lts6gvet6s hdromnegyede a kdzponti
alapokb6l szdrmazott.

Az els6 6t6ves terv idej6n a falu dtalak(t6sdban a kollektivizillfls mellett
fontos szerepet jiltszott a kibontakoz6 l6n. kulturdlis vddndksdgi mozgalom.
Ez bizonyos 6rtelemben m6g a forradalom 6s a polg6rh6borri Urdks6g6ben
gy6kerezett: a szovjethatalom fennmaraddsa 6rdek6ben a vdrosnak a falut ,,rneg
kell segitenie". Miutdn a vi{ros 6s a falu kdzdtti viszony a t6kefelhalmozds
sziiks6gleteinek megfelel6en az egyenl6tlen cserdre 6piilt, a szovjet vezet6k
egyfajta ,,kompenz6ci6nak" tekintett6k a falu kultur6lis ,,moderniz6l6siinak"
v6gbevitel6t. Ennek 6sszefliggds dbe 6gy azodott e kamp dny szerfr ,,v6dndki"
mozgalom. A kommunista eszm6k falun val6 elterjesztds6t mr{r a polgr{rh6bor0
idej6n a v6rosi munkdsszervezetek (pdrtszewezetek, szakszeryezetek, gyfin-
iizemi bizottsdgok) feladatak6nt hatfuoztdk meg. A szmicska (munlc{s-paraszt
szdvets6g) er6sit6s66rt, pontosabban, a kollektivizillils 6s az els6 6t6ves terv
megval6sfdsa 6rdek6ben a szovjethatalom a kultrira teriilet6n is kiterjesztette
befoly6s6t falun. Amozgalom tev6kenys6g6t a ti4rsadalmi 0nk6ntessdg jegy6ben
hirdett6k meg 1927 -ben (a,,v6dndki tdrsas6goK' meger6sitdse ritj6n).
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A mozgalom alapjdban egyfajta kultur6lis nevel6st, felvildgosftdst foly-
tatott a kolhozistdk, a paraszti lakossdg ktjr6ben. Harcot hirdettek a mag6n-
tulajdonosi 6s vall6si ,,maradv6nyok" ellen a tudom6ny €s a mezlgazdasdgi
technika,,vfvm6nyainak" elterjeszt6se jegydben. A,,v6dndki tev6kenys6g"
mindenekel6tt a ny6ri szabadsi{gok idej6re esett. A komszomolistdk ,,szom-
badai" vagy az,,Ipar napja" mind alkalom volt arra, hogy a falusi munk6k
elvfgzdsdben, plnzgyfrjt6s keret6ben vagy amat6r klubok tudom6nyos isme-
retterjeszt6 tevdkenys6gdvel a v6ros t6mogat6st nyrijtson a falusi lakoss6g-
nak. 1931-ben mintegy 90 ezer munk6sbrigdd tttbb szdzezer tagtra jfuta a
szovjet falut, hogy terjessze a vdrosi munkakultfra elemeit. A mozgalom az
els6 6t6ves terv peri6dusdban az orszdg legfontosabb tdmegkultur6lis jelen-
s6ge volt, amely hatott a kolhozok 6letm6djdra, de m6g az ldln. javft6-nevel6
munkat6borok 6let6ben is jelen volt (gondoljunk csak a Balti-tengert a Fe-
h6r-tengerrel 6sszekot6 csatorna meg6pit6s6re, amelyet filmen is megdrdkf-
tettek). Sok helyen a mozgalom er6sen form6lisan mfikdddtt, kimertilt ab-
ban, hogy kdnyveket, plak6tokat, hivatalos p6rtbrosrirdkat kUldtek a kolho-
zoknak 6s a szovhozoknak. A mozgalmat inspir6lta azonban az entuziazmus,
amely kiil6n0sen 6thatotta a kommunista p6rthoz kbzel 6116 6rtelmis6gieket
6s munkdsr6tegeket. A mozgalom behatolt a faluba, 6s kdzvetftette az fij
kultrirdt, amelynek alapkateg6riili: az 6t6ves terv, a kolhoz, az iparosft6s, a
nagy 6pftkez6sek, a szocialista munkaverseny, a k6nyv 6s a tanulds , az (tjsdg
6s a falirijsdg, a rddi6 6s a mozi volt.

A ndpi kultilra sem a vdrosi folkl6r, sem paraszti form6j6ban a maga 19.
szdzadi gydkereivel nem tfint el a 20-as 6vekben. A v6rosi munk6sok,,vitt6k
haza" a faluba azokat a sldgereket, amelyek sz6jhagyomdny :6tjdn terjedtek
a v6rosban. Ezek a dalok mindenekel6tt a ciginyzene hat6sait ttikr6zt6k, de
amafi6zok katon6k 6ltal ,fiazakerUltek" nyugati zendk is, mindenekel6tt a
foxtrott. Ugyanakkor fennmaradt 6s keletkezett is egyfajta politikai kivtil6l-
l6st sugi{rz6 zene 6s dal, amely a k6s6bbi dvtizedekben hagyom6nyk6nt szol-
96l majd a protestsongok szdmdra.

A hivatalos szovjet tdnczene a 30-as 6vekben lesz n6pszerfi az olyan
filmek kdzvetft6s6vel, mint a Vddm firtk Q934), s akkor v6lik n6pszerriv6
Dunajevszkij, a szovjet kdnnyfizene atyja. Az 6pitdszetben ekkor fogant meg
a gigantomdnia 6s egy hivatalos ,,forradalmi" romantika, amely pdld6ul a
moszkvai metr66llomdsok szoborcsoportjaiban tiikr6z6dott.

A szovjet kultrira ,,tervez6i" - Pokrovszkijt6l, a szovjet t6rt6-
nettudomdny alapit6j6t6l Lunacsarszkijig, Buharinig - mind tanftani akar-
tdk a n6pet. Mit olvasson a munk6s 6s a paraszt? A szerelmes 6s pony-
vareg6nyek, valli{sos mes6k, tdrt6netek helydt a polg6rh6borri 6s a szovjet
6let mindennapjait 6br6zol6 romantikus mfivek, az itj szovjet detektfvre-
g6nyek vett6k 6t. Mdsfel6l - ha tril6lt6k a kdnyvt6rtisztogat6sokat - a
v6rosi 6s falusi emberek tov6bbra is olvasgattdk a szdzadel6 sz6rakoztat6
romantikus tdrt6neteit, mint p6ld6ul a Tarzant. Harmadr6szt megkezd6ddtt
a klasszikus orosz (6s nyugati) realista regdnyek ttimegm6retfi publik6l6sa.
Az iskol6zott szovjet 6llampolgdrok pedig Babel 6s Solohov, Pilnyak 6s
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Majakovszkij, Gorkij 6s A. Tolsztoj reg6nyeit olvast6k, vagy 6ppen a ,Bro-
let6r ir6k" mfiveit lapozgattdk Majd csak k6s6bb, a 30-as dvekben uralkodik
el a tdmeges termel6si irodalom, amely m6r kdzvetlentil a ,,megrendel6"
izllsv ililgdt fej ezte ki.

A ,,szocialista realizmus" mint a szovjet kultrira m6dszere a korszakra
jellemz6 p6tosszal 6s romantikdval 6br6zolta a nagy 6talakul6s jellegzetes
tematikdit: Vera Muhina Munkds ds kolhozparasztnd cfmfi hires szoborcso-

Vera Muhina:
Munkds 6s

kolhozparasztn6
(1e37)

:'E
.{.vl

:'S,,1.fr,
S:

t r
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Vera Muhina

portja, amelyet 1937-ben a pdrizsi Vil6gki6llft6son is bemutattak, hagyo-
m6nyteremt6nek bizonyult, az irodalomban solohov Felt\rt ugar cim6 re-
gdnye, a film ter6n a Vasziljev testv6rek Csapajev, Leonyid Lukov A nagy
6let, Grigorij Alekszandrov cirkusz vagy a vildgos rit cimfr alkot6sai sz6-
mitanak klasszikus p6ld6nak. Az rij kultrira e reprezent6nsai hat6ssal vol-
tak k6s6bb a kelet-eur6pai kultur6lis fejl6ddsre is, kiil6n6sk6ppen az 50-
es 6vekben.
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A SZTALINI KORSZAK

Az illlamszociahzmus ki6piil6se a Szovj etuni6ban
AUTARKIA ES NEONEP

Szt6lin a ,,gy6ztesek kongresszus6n", 1934-ben - a nagy ugr6s ut6lagos
igazolflsdra - mdr azt hangsflyozhatta, hogy a hadiipar sz6'm6'ra l€tezk egy
olyan ipari hdttdr, mely a Szovjetuni6 fennmarad6sdt a nemzetkbzi felt6telek
legkedvez6tlenebb alakuldsa eset6n is biztosithatja. A kollektivizfllils 6vei egy-
beestek a nagy vililggazdasdgi v6ls6g 6veivel, amelynek 6ldozatat6l sokat ol-
vashattak a szovjet 6js6golvas6k, b6r nyilv6n nem vigasztalt senkit, ha arra
gondolt, hogy a v6gbement ipari 6s mez6gazdasilgi 6talakul6s a Szovjetuni6ban
egyutt jdrt a fogyaszt6i ipar6gak elmaradotts6gilval, s ekkor alakult ki az a
f6loldalas, a neh6zipart, a hadiipart prefer6l6 ipari szerkezet 6s a mez6gazdasdg
lassri fejl6d6s6nek ,,rij modellje", amely gyakorlatilag az flllamszocialista rend-
szer buk6s6i g meghatinozta a szovjet fejl6d6s alapstruktrir6j6t.

Am6sodik 6t6ves terv, a nagy dpitkezdsek korszak6nak (1933-1938) gaz-
das6gi eredmdnyei bdrmely nyugati vagy szovjet tankdnyvben rigy szerepel-
nek, illetve szerepeltek, mint az emberis6g tdrt6nelm6ben p6ld6tlanul gyors
gazdasdgi-ipari ntiveked6s t6nyei. Sokdig kevesebbet besz6ltek arr6l, hogy
e folyamatok p6ld6tlanok az ellentmond6sok, ,,egyensflytalans6gok" 6s az
6ldozatok tekintet6ben is.

A kollektivizfllils 6s a nagy fordulat befejezdse ut6n a gazdasilgi 6letben
egyfajta ,,liberalizdl6s" kdvetkezett be. Az dt6ves terv ellen6rz6 szdmait 16-
nyegesen csokkentett6k a XVII. kongresszuson, 6s egyrittal bizonyos m6do-
sft6st hajtottak v6gre a fogyasztdsi cikkek (,,8" igazatok) termel6s6ben a
termel6si eszkdzijket el66llit6 ilgazatok (,,A") rov6sdra. Mindez az lletszin-
vonal jelent6s javft6s6t fufinyozta el6. Nagyar6nyfnak tekinthet6 trsszess6g6-
ben a munka termel6kenys6g6nek ntrveked6se is, amennyiben az ipari ossz-
term6k tdbb mint k6tszer gyorsabban ndvekedett, m\nt az els6 6t6ves terv
idej6n, ugyanakkor a munkdsok 6s alkalmazottak sz6ma nlgyszer lassabban.
A 4500 nagyvdllalat, amely mfik6d6sbe l6pett, lehet6v6 tette, hogy a gabo-
naexportot, illetve a g6pimportot m6rs6kelj6k. A traktorok 6s aut6k importja
gyakorlatilag megszfint I934-36-ban, s csdkkentettdk a kiilfitldi hiteleket, a
szovjet 6llamad6ss6got is. A megel6z6 szakasszal ellentdtben aktiv ktlke-
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reskedelmi m6rleg jdtt l6tre. Mindehhez hozzdjdrult az aranybilnydszat el6-
retorese, 1936-ban a Szovjetuni6 az els6 helyet foglalta el a vil6g aranyb6-
nydszatilban Am ezeket i sikereket a sztiliini veiet6s nem a nlmzetkozi
munkamegoszt6sb6l fakad6 lehet6s6gek jobb kiakn6zdsdra haszndlta fel, ha-
nem az autark fejlesztds elm6lyit6s6re.

Nyilvdnval6vd v6lt, hogy a kozponti tervutasftdsos rendszer az ipar-
fejlesztds extenziv szakaszaiban a forradalmi legitim6ci6val, azaz a n1pi
t6mogatdssal meger6sitett hatalom eset6ben hatalmas eredm6nyeket tud
felmutatni. A szoci6lis felemelkedds tizmilli6k szdmlra adott er6t ahhoz,
hogy elviseljlk az 6ldozatokat, amelyeket a tdrt6nelem a NEP-korszak
ut6n r6tt r6juk.

Amezlgazdas6g nehezen heverte ki a kollektivizillls nyom6n kibontako-
z6 tiltakozflst, a haszon6llatok lem6szdrl6s6t, de L939-re megkdzelftett6k a
kollektiviz6l6st megel6z6 flllapotokat. (Az 1928-as szinret csak 1958-ban
l6pt6k tfil.) A jegyrendszer megsziintet6sdt most el6rel6p6snek tekintettdk,
j6llehet ezt az elosztdsi szisztdmdt Sztdlin az els6 dtdves terv elejdn m6g a
kommunizmus ,,el6szob6jak6nt" tdrgyalta. Trockij az elkeriilhetetlen ,,visz-
szal6p6s", a ,,liberalizil6s" politikfliet Q934-36) NEONEP-nek nevezte, je-
lezve, hogy a piacgazdasdg megsztntet6s6re m6g nem j6tt el az id6.

A nagy 6pitkezdsek folytat6sa mellett ki6piilt egy olyan ipari struktrira,
amely szemben az L9l3-as 6llapottal, amikor is az oroszorszilgi ipari terme-
l€s az amerikaidnak kb. hat szdzal6k6t tette ki, 1938-ban mi{r meghaladta
annak 45%o-6t. A Szovjetuni6 ipari teljesitm6nye l2-szer volt nagyobb, mint
1913-ban. A II. 6t6ves terv v6ge fel6 a lakossdg i4tlagban k6tszer annyit
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fogyasztott, mint a ci{ri birodalomban 1913-ban. A h6borrit megel6z6 6t6ves
tervek idejdn kilencezer rij ipari l6tesftm6nyt adtak 6t, amellyel a Szovjet-
uni6 a vil6g m6sodik ipari hatalm6vd emelkedett. Ez1rt tdrt€nt, hogy a nyu-
gati baloldali 6s liberdlis 6rtelmis6g egy j6 r€sze is rajongott az ,,utol6r6
szocializmus" val6ban l6tvi{nyos fejl6d6s66rt. E fejl6d6s a ,j6l6ti 6llam"
egyfajta el6k6p6nek is tekinthet6, amennyiben a rendszer szocidlpolitikdjd-
nak gazdasflgi alapjait lltrehozta. E k6rd6skiirre egy kds6bbi fejezetben t6-
riink ki r6szletesebben.

A sztdlini rendszer az {llami tulajdon totalit6s6ra 6piilt, ami tilkrtizdddtt
a ki6piilt politikai int€zmdnyrendszer mfkdd6s6ben is. A kommunistapdrt a
szt6lini fordulat nyomdn v6glegesen elveszitette politikai p6rt jelleg6t, 6s
olyan ,,6llamp6rtk6nt" funkcion6lt, amelyr6l kordbban nem sz6lt semmilyen
elm6let, de m6g az {llamszocializmus hivatalos legitimdci6s ideol6gi6ja, a
marxizmus-leninizmus sem. A p6rt, amely a 20-as 6vekben politikai dikta-
tfr6t gyakorolt, a 30-as 6vekben az illlanhatalmi szervek ftgg6s6be keriilt, s6t
a Kozponti Bizotts6g kijzvetleniil al6rendel6dott a beliigyi szerveknek, ame-
lyekre Szt6lin ti{maszkodni tudott a diktatrir6j6nak ritj6ban 6116 kommunisti{k 6s
p6rton kfviili szem6lyek 6s csoportok megsemmisit6sdben. A Politikai Bizott-
sdg, amely minden ddnt6s forr6sa volt, 6s eredetileg, I9l9-t6l a Kozponti Bi-
zottsdg szerye, a 30-as 6vek kozep6t6l fokozatosan veszftette el kozponti ha-
talmi funkci6jdt, l94I m6jus6t6l Szt6lin tandcsad6 testlilet6v6 degraddl6dott.
Ekkor lett ugyanis sztdlin a N6pbiztosok ran6cs6nak eln6ke, s a val6di d6nt6si
hatalom teljes egdszdben a Ndpbiztosok Thndcsa kcdrdjdhoz keriilt 6t (j6llehet
a Politikai Bizottsdg tagjainak tdbbs6ge tagja lett e testiiletnek is).

A szovjet 6llam els6 embere az NKVD (beliigyi n6pbiztoss6g) megfelel6
int6zm6nyeire t6maszkodva 6rkddott azon, hogy a kdzponti hatalom (szt6lin
fejezte ki a v6grehajt6 6s t6rv6nyhoz6 hatalom egys6g6t), a szovjet t6rsada-
lom 6s az 6llam btirokratikus-adminisztratfv egys6ge fennmaradjon. szt6lin
szem6lyi hatalma a pdrt- 6s az illlami-politikai, valamint a gazdasdgi appa-
r6tusok bonyolult struktfr6j6ra telepedett, s nem v6letlen, hogy a 30-as 6vek
nagy tisztogatdsai elv6laszthatatlanok a kiil6nb6z6 appardtusi 6rdekek, a
moszkvai centrum 6s a vid6ki rdgi6k ellentmonddsait6l, az egym6ssal szem-
ben 6116 hatdskdrdk tisztdzatlansdgdb6l fakad6 konfliktusokt6l, az egym6ssal
harcol6 6rdekcsoportok kiizdelmeit6l. Mindez term6szetesen szorosan kot6-
dik Szt6lin szem6lyi hatalm6nak konzerv6l6dis6hoz.

A tdrt6neti irodalom ma mdr meggy6z6en bizonyftja, hogy a Politikai
Bizottsdgon beli.il a 30-as dvekben k6t alapver6 szellemis6g, be6llft6d6s 16-
tezett, amelyek n6lkiil a ,,f6vonal" ingadozdsa nemigen 6rthet6 meg. A 30-as
6vek tort6nete a megszorit6sok, az adminisztratfv nyom6sok, a represszi6k
6s bizonyos ,,m6rs6kelt reformok" (mint amilyen a NEONEP volt) v6ltako-
zdsak1nt is leirhat6. Ezt a megb6ki.il6si politikdt fejezte ki Szt6lin hires,
afolizmdvd v6lt megjegyzdse L935 december6ben a komb6jnvezet6k tan6cs-
koz6s6n: amikor egy baskfr kolhozista a sz6sz6kt6l azt mondta, hogy 6 is
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egy kul6k fia, de k6sz mindent megtenni a szocializmus fel6pit6s66rt, Sztdlin
ktizbeki6ltott: ,,Fif az ap66rt nem felel." Ugyanebben a h6napban az l6n.
szoci6lisan idegen elemek adminisztrativ korliltozds6t megsziintett6k. Majd
I937-ben nyilvdnftj6k rijra ellens6gnek a szdmfrzetlsbll hazatlrt ,,kul6ko-
kat" 6s a ,,n6p egy6b ellens6geit".

A ,,radik6lis" PB-tagok (Kaganovics, JeTsov, Molotov) 6s a ,,m6rs6keltek"
(Kirov, Kujbisev, Ordzsonikidze) kozltt felt6telezett ,,irdnyzatvita" aligha-
nem trilz6s, 6m az bizonyos, hogy minden fontos k6rd6sben a felmeriilt
megolddsok tekintet6ben mindig kfndlkoztak elt6r6 v6laszok: ,,racion6lisab-
bak" 6s ,,irracion6lisak", ,fadikdlisabbak" 6s ,,m6rsdkeltebbek", a t6bb 6ldo-
zatot 6s a kevesebbet kdvetel6k. Sztdlin a k6tfajta megold6si m6dozat kdzdtt
ingadozva 6s egyensrilyozva a ,nagy terror" idej6n v6g6rv6nyesen a ,,radi-
k6lis" megold6sokathelyezte el6t6rbe, 6s ism6t mozg6sba hozta a korm6ny-
z6s terrorisztikus eszkdzeit. A 30-as 6vekben Kirov, Kujbisev, majd Ordzso-
nikidze halflla ut6n v6gleg megszfint mindenfajta visszatart6 er6, amellyel
Szt6linnak sz6molnia kellett volna ddnt6sei meghozatal6ban. Term6szetesen
az \ntdzmdnyi drdekek alapj6n az egyes PB-tagok szerepe ak6r fel is cser6-
l6dhetett, 6m a politika egdsz6nek irdnyitdsdban a k€t ,,irdnyzat" jelenl6te
egy6rtelmfien kitapinthat6 volt. M6sk6ppen fogalmazva, a bels6 ellens6gt6l
val6 f6lelem, a hatalomf6lt6s pszich6zisa, a legktildnboz6bb szem6lyes 6s
politikai indfttat6sf csoportok egyestil6s6t6l val6 f6lelem mindenekel6tt
Szt6lint, Molotovot 6s ktirnyezetiiket kerftette hatalmdba. A szem6lyi dikta-
tfra logik6j6nak megfelel6en 6k veszfthettek a legtdbbet.

Kalinyin, Kaganovics, Ordzsonikidze, Szt6lin, Vorosilov
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A PEREK

Ak6r a represszi6 6s a terror, akdr a,,megb6k6l6s" ir6ny6ba tett l6p6sr6l
legyen sz6, v6giil Szt6lin hozta meg az alapvet6 d6nt6seket, de benni.ik ki.i-
l6nbdz6 csoport6rdekek bsszpontosultak. A kiil6nboz6 intlzmlnyekben 6s
hivatalokban minden PB-tag k6nytelen volt v6delmezni sajdt embereit, hogy
magdt is v6dje. Szt6lin kezdem6nyezte a terror felhaszn6l6sdt t6rsaival szem-
ben, hogy 6lland6 rettegdsben tartsa 6ket. Egyetlen olyan PB-tag sem volt,
aki ne szenvedte volna meg a ,,nagy tisztogatdst". Ki maga meghalt (6ngyil-
koss6g, kiv6gz6s), kinek a feles6g6t tart6ztattdk le, kinek m6s rokondt 6rte
utol a terrorhull6m l937-39-ben. Az ellen6izetlen szem6lyi diktatrira teh6t
nem Szt6lin talillmdnya volt, 6 ,,csak" megtestesftette, mfikddtette Mt a ,,k61-
csdnds kezess6g" logik6jr{nak megfelel6en... A Szovjetuni6 - vezet6inek
szem6ben - egy ostromlott katonai er6d k€pzetlt keltette, s cselekv6si struk-
tfrdjukat ez igenjelent6s m6rt6kben meghat6rozta. A n6ci N6metorsz6g fel-
emelked6 se me ggy 6z6d6siiket c sak elm6lyf tette.

A fenti dsszefrigg6sek koz6 illeszthet6k be a hirhedt moszkvai perek.
Koncepci6s perekre sor keri.ilt mdt a 20-as 6vekben is, 6m a politikai ellen-
felek, a hatalmi konkurensek m6dszeres 6s vdgiggondolt megsemmisft6se a
30-as 6vek termdke. A ,Jragy fordulat" lezdrdsdt jelzd XVII. pdrtkong-
resszuson, az :6n. ,,gy6ztesek kongresszus6n", 1934 janu6rj6ban kideriilt,
hogy szt6lin szem6lyi hatalmdnak m6g mindig vannak ellenfelei a p6rt fels6
vezet6s6g6ben, a Kdzponti Bizottsdgban, a kongresszusi ki.ildottek kor6ben
is. szt6lin titkdrrd vdlaszt6sakor kdzel 300 ellenszavazatot kapott, bdr a sza-
vaz6c6dul6k m6g ott a kongresszuson ,,eltfintek". A kollektivizdlils gy6zel-
m6t tinnepl6 6s a II. 6t6ves terv perspektfv6it elfogad6 kongresszus on az
ellenz6k egykori vezet6i mind ,,mea culpdztak",6m a kongresszus a meg-
hirdetett tdrekv6sek ellen6re sem hozott megb6kdl6st, amire pedig Kirov, a
KB titk6ra felhfvta apirttagslg figyelm6t. s6t! A tenor rovidesen eszkal6-
l6dott. A terror rij hull6ma 6ppen Kirov, a n6pszerfi leningrddi p6rtvezet6
meggyilkolflsdt (1934. dec. 1.) ktjvet6en lobbant ftil, bdr nem azonnal. Min-
denesetre az esemdny alkalmat adott arra, hogy az egykori ellenz6kiek moz-
g6skdr6t - eufemisztikusan sz6lva - szfikfts6k. A gyilkoss6g kdriilmdnyeit
ugyan m6ig hom6ly fedi, annyi bizonyos, hogy Szt6lin szem6lyi-haralmi
tdrekv6seinek, hfrhedett bosszrijr{nak kedvezett, 6s a terror elburj ilnzdsdhoz
vezetett. Sokan felt6telezik ma is, hogy a pdrtvezetlnek kiizvetlen k6ze volt
Kirov elpusztitdsdhoz, de ezt semmilyen bizonyftdk nem er6sfti meg.

szt6lin az egyes hatalmi csoportosul6sokkal val6 lesz6mol6s6t egyfel6l
l6p6sr6l l6p6sre gondosan el6k6szftette, 6m azok rlszleteit 6s k6vetkezm6-
nyeit m6r nem ellen6rizte, nem ellen6rizhette. szemdlyes lesz6mol6si akci6i
belefolytak mds kamp6nyokba. A 20-as 6vekbeli ellenz6kieket 6s a 30-as
6vek elej6n megjelent p6rton beljd,li ,,mdskdnt gondolkoddkat" (mint p6ld6ul
Eiszmontot vagy Tolmacsovot) is a nagy lesz6moli{sok peri6dus6ban likvi-
ddltatta. A perek megrendez6slnek zfirzavaros kdriilm6nyei is arra utalnak,
hogy nem 6vekkel kor6bban ki6rlelt koncepci6 jegy6ben folytatt6k le azokat,
hanem r6gt6nz6sek form6j6ban, a pillanatnyi sliiuaciO nyom6sa alatt - ami
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nem mond ellent a ,,gondos el6k6sziileteknek". 86r nyilv6nval6, hogy a perek
konstrukt6rjei, mindenekel6tt Szt6lin 6s Andrej Visinszkij, a fd6llamiigydsz a
20-as 6vek v6g6nek 6s a 30-as 6vek elej6nek pereib6l ad6d6 tapasztalatokat,
technik6kat k6s6bb, a 30-as 6vek kdzep€n-vdg6n felhaszn6ltr{k. Szt6lin azonban
mindv6gig a h6tt6rben maradt, s hol egyik, hol m6sik hatalmi csoportosul6st
t6mogatva szdmolt le a szimfua zavar6 politikai t6nyez6kkel.

A tisztogatdsok ideol6giai kontextusa az ,,oszt6lyellens6g" 6s a ,,btirok-
r6cia elleni harc" volt. Sztdlin j6l l6tta, hogy a biirokr6cia a termel6s 6s a
politikai 6let minden tertilet6n meghat6roz6 szerepet jdtszik. Semmi olyan
nem tdrt6nhetett, ami a biirokrdcia valamely csoportjdnak 6rdekeivel ne kap-
csol6dott volna tjssze. igy b6rmely hiba mint ,,[6rtev6s" tisszefiiggdtt a bii-
rokratizmussal, a ,,rossz fu6nyit6ssal". Am ennek ,,gy6gyitdsdt" a legbi.irok-
ratikusabb m6don, a megf6lemlft6s 6s az adminisztratfv iild6z6s meg-meg-
rijul6 kampdnyaival kivdntdk el6rni. Mindez a terror rijabb 6s rijabb hull6-
maitidlzte el6. Sztdlin k6zben hol6lezte, hol f6kezte ezeket a,,rohamokat",
hatalmi pozici6inak er6sit6se 6rdekdben inkdbb elm6lyitette, majd igazsdg-
tev6k6nt a terror m6rs6kl6s6vel 6llt el6, miutdn szemdlyes vagy politikai
ellenfeleit vagy akiket annak gondolt, politikailag vagy/6s fizikailag meg-
semmisfttette.

Szt6lint 6s a szovjet vezet6st 6ltal6ban er6sen frusztr6lta a fllelemlrzet
mellett az az 6rzds, hogy,nem elegend6 m6rt6kben inform6ltak a val6s6gos
folyamatok mibenl6t6r6l. Igy sokszor az 6lland6sult gyanakvds, a ,gneg6rz6s"
helyettesftette a t{Lrgyszerfi elemz6st, a raciondlis ddnt6st.

A terror ktjzvetlen eredete a ,,nagy 6tt6r6s", a kollektiviz6lds iisszeftig-
gdsrendszer1be 6gyaz6dott. A terror elburjdnzdsdtj6l illusztr6lja egy epiz6d.
Szt6lin 1933. mdjus 8-6n szinte kdts6gbeesett, nem publik6l6sra sz6nt, titko-
sitott ,,Instrukci6t" fogalmazott meg Molotovval az,,6sszes prirt- 6s tan6csi
dolgoz6knak, az Egyesitett Politikai Hat6s6g (OGPU), a bfr6sdgok 6s az
iigy6szsdgek dsszes szerveinek": ,,,A. KB 6s a N6pbiztosok Tan6csa - sz6l a
dokumentum - fgy v6li, hogy sikereink eredm6nyekdppen el6rkezett a falun
a pillanat, amikor m6r nincs sziiksdgiink a tdmeges represszi6ra, amely -
mint ismert - nemcsak a kul6kokat, hanem az egylni parasztokat 6s a kol-
hozok egy ftsz1t is 6rintette.. . Igaz, m6g egy sor kdrzetb6l 6rkeznek kbve-
tel6sek a tdmeges kitelepft6sekre 6s a represszi6k 6les form6inak alkalma-
zdsdra... A KB-nak 6s a N6pbiztosok Tandcs6nak tudomdsa van arr6l, hogy
dolgozSink gyakorlat6ban m6g mindig jelen vannak a tOmeges, 6nk6nyes
letart6ztatdsok. Letart6ztatnak kolhozelndktrk 6s a kolhozvezetds tagjai. Le-
tart6ztatnak a falusi szovjetek elndkei 6s p6rtalapszervi titkdrok. Letart6z-
tatnak kertileti 6s kdrzeti megbfzottak. Mindenki letart6ztat, aki nem rest,
tulajdonk6ppen azok, akiknek semmilyen joguk nincs erre. Nem meglep6,
hogy a letart6ztatdsok ilyen zirzavarilban aletart6ztatds jogdval rendelkez6
szervek, kdzdttiik a GPU szervei minden alap n6lktil folytatjr{k a lelart6zta-
tdsokat, ama szabflly szerint cselekedve, hogy >el6szdr letart6ztatunk, azutdn
majd eligazodunk<<..."

Szerz6k sokasdga egybehangz6an 6llitja, hogy Sztdlin egy olyan gdpezet
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6l6n kdpzelte el mag6t, amelynek mfik6d6s6t, ak6r egy aut66t vagy egy ka-
tonai egysdg6t, ki.iltjnboz6 utasft6sokkal lehet iri{nyftani, szabillyozni.
Amennyiben a feladatok teljesit6se soriin probl6m6k meriilnek fel, ki kell
cser6lni a hibds alkatr6szeket, vagy 6ppen a katonai egys6g p6ld6j6n6l ma-
radva, az alkalmatlan 6rul6kat, ki{rtev6ket kell Uj k6derekkel felv6ltani. A
kiil6nbdz6 probl6mdk ilyet6n dsszekapcsoldsa Sztdlinndl megmutatkozott
abban is, ahogyan a politika 6s az ideol6gia kdzdtt kdzvetlen 6sszef0gg6se-
ket kre6lt, s azokat val6sdgosnak ti.intette fel.

A terror ism6telt eszkalfll6ddsa mdr benne rejlett egy 1935. jfniusi
KB-hatfirozatban, amely Szt6lin kezdem6nyezdsdre a nyugati teri.ileten az
,,6bers6g hi6nydt" 6lesen bir6lta,6s a tisztogat6sok er6sft6sdt kdvetelte.
A szt6lini terror a 30-as 6vek m6sodik fel6ben - ki.ilondsen az rij beliigyi
ndpbiztos, Jezsov kinevezdse ut6n - az 6llami, katonai 6s pdrtbiirokrdcia
elleni hisztdrikus t6mad6s volt, s mint mdr bemutattuk, az egymdssal ha-
dakoz6 helyi 6s kbzponti appar6tusok 6s int6zm6nyek lesz6mol6sa is
csricspontjdra h6gott.

Bdr - mint emlftetti.ik - m6ig felderitetlenek a Kirov-gyilkoss6g kdrtil-
m6nyei, az els6 moszkvai per f6v6dlottait (Kamenyevet, Zinovjevet, Baka-
jevet 6s m6sokat), akik rdszben a leningrr{di ellenz6k soraib6l kertiltek ki,
dsszeftigg6sbe hozt6k a Kirov-gyilkoss6ggal. A v6dlottakat a Szovjetuni6
Legfels6bb Bfr6s6g6nak Katonai Koll6giuma halillrla itdlte, 6s az els6 nyil-
v6nos per lezdrdsak6nt 1936. augusztus 25-6n valamennyii.iket kiv6gezt6k.
A m6sodik ,,nagy pert", M 6n. pdrhuzamos trockista kdzpont iigy6t Jezsov
6s Visinszkij menedzselds6vel 1937 janufujflban rcndezt6k meg. A f6v6dlot-
tak ktjziil a legismertebbek Trockij egykori hivei (Radek, Pjatakov) voltak.
Ezt k6vet6en a Kdzponti Bizottsdg tagla\ ellen ir6nyult Szt6lin csap6sa.
Majd 1938 m6rciusi{ban kertilt sor a harmadik nagy perre, amely az :6n.
jobboldali ellenzdk hajdani k6pvisel6it, kdziittiik a pdrt f6teoretikusdt, Nyi-
kolaj Buharint 6s Lenin ut6d6t, a N6pbiztosok Tan6cs6nak elndk6t, Rikovot,
valamint a Zinovjev-per szervezfjdt, Jagoddr, a beliigyi n6pbiztost tiltette a
v6dlottak padjdra. A k6ptelen v6dak nyomi{n Buharint 6s tobb t6rs6t m6g
mdrciusban kiv6gezt6k. A moszkvai perek h6tter6ben a ,,f6v6dlott" tulajdon-
k6ppen minden esetben Trockij volt.

A perek ideol6giai megkompondlds6ban mindv6gig jelen volt az antisze-
mitizmus saj6tos appar6tusi form6ja, valamint - modern kifejez6ssel - a
populizmussal kac6rkod6 naciondlpatri6ta jellegzetess6g. A perek ti.ikrdzt6k,
hogy a r6gi bolsevik g6rda alkalmatlannak bizonyult a szem6lyi diktatrira
megval6sftdsdra, s ez{rt a f6titk6r megszabadult t6liik. Szt6lin egyszersmind
kivonva magdt a pdrt mindenfajta ,Bllen6rz6se" al6l, kdzvetleni.il a beliigyi
szervekre t6maszkodva val6sftotta meg korldtlan szemdlyi hatalmdt. Ebbe a
folyamatba illeszkedett a Vdrds Hadsereg lefejez6s6nek k6s6bb t6rgyaland6
katasztr6fatort6nete is. Tuhacsevszkij katonai l6ngelm6je 6s a kiirtilotte ki-
alakult tekint6lyes f6tiszti-t6bornoki kar Szt6linban gyanrit keltett. Att6l tar-
tott, hogy t6le fiiggetlen tekint6lyes hatalmi kozpont jtihet l6tre. Mindennek
a h6borri szempontjdb6l ki nem heverhet6 tragikus kdvetkezmdnyei voltak.
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Szt6lin
a Komszomol
1936-os
kongresszusa
elnoks6g6ben

A terror, a tisztogat6sok egyre inkdbb kiterjedt folyama, az ellen6rizetlentil
burjdnz6 ellens6gkeres6s, az 6bers6gi kamp6nyok nem kim6lt6k a beliigyi
appar6tusokat sem.

Ezeket a term6ketlen ,,harcokat" ti.ikrozte, hogy a 30-as 6vek v6g6n a
GULAG t6boraiban raboskod6k, az itn. ellenforradalmi bfin6k6rt (58-as tdr-
v6nycikkely) letart6ztatottak egyre n6vekv6 m6rt6kben a biirokratikus appa-
r6tusok alkalmazottaib6l keriiltek ki. 1934 6s 1941 k6zdtt a fels6fokf v6g-
zetts6gfiek szdmardnya ttjbb mint nyolcszorosdran6tt, a kdz6pfokf v6gzett-
s6griek ardnya is tobb mint megdtszdrtiz6dtitt. Mig I936-ban ellenforradalmi
bfincselekm6nyek6rt a foglyok kb. I3Vo-a iilt, addig 1939-re m6r meghaladta
a 337o-ot. 1936-1939 kdzdtt a foglyok lltszdma m6sf6l 6s k6tmilli6 ktiztitt
mozgott, ennyi ember dolgozott az NKVD ellen6rz6se alatt. Azonban a mun-
kav6llal6k mintegy 2-2,57o-6t kitev6 tomeg gazdasdgilag jelent6ktelennek
l6tsz6 teljesitm6nyt nyfjtott, vagyis az dssztermel6s alig LVo-6t dllftotta el6.
Egyes tertileteken azonban, mint p6ld6ul az aranybdnyiiszatban, a fakiterme-
ldsben vagy a nagy 6pitkez6seken, vasdt6pit6seken stb. a rendszer e p6ri6i
nem mell6zhet6 szerepet j6tszottak.

A terror szefiedgaz6 okai kdzdtt meg kell emlfteni, hogy az ipar teriilet6n
a hozzd nem 6rt6sb6l sz6rmaz6 balesetek, g6pek tdnkremenetele 6pprigy
elindithatott egy ,,helyi" terrorhulli{mot, mint az, hogy nem teljesitett6k a
tervet. A v6gs6 ok mindig a ,,n6p ellens6geiben" vagy a ,,k6rtev6kben" ta-
l6ltatott meg, nem pedig a val6s6gos fejl6d6s kultur6lis 6s technikai-gazda-
sdgi korl6taiban, amelyeket megpr6bdltak mindeni{ron 6ttorni. Mik6nt a kor
klasszikus sz6l6sa kifejezte a tdrtdnelmi szitu6ci6 eme alapvet6 dimenzi6jdt:
,,a bolsevikok 6ttdrnek minden akad6lyon". R6ad6sul ezeknek a ,,korl6tok-
nak" 6s mdsfel6l a,,korldtlan lehet6s6geknek" a pontos hely6r6l6s hatdrair6l
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szinte senkinek nem voltak megbizhat6 ismeretei, mint magdnak a terrornak
a m6reteir6l sem.

A terror 6ltal6ban valamely ,,hiba" felsz6mol6s6nak eszkdzek€nt indult,
amely mindig dsszekapcsol6dott a helyi hatalmi-politikai harcokkal is.
I937-38-ban a kiilonbdz6 teri.ileteken egyidejfileg kibontakoz6 terrorhulldm
elindftdsdban Sztdlin alapvet6 felel6ss6ge vitathatatlan. De hogy a 30-as
6vek terrorj 6t a maga 6ltal6noss6g6ban Sztdlin rendezl keze intlzte volna,
az nem tdbb, mint mindenhat6s6g6nak elfogad6sa.

J. Arch Getty ameikai tort6n6sz mindezzel kapcsolatban tal6l6an jegyez-
te meg a ,,nagy tisztogatdsok" eredet6r6l sz6l6 munk6j6ban: ,,Ha a nap 24
6rdjdt elosztjuk azon dolgok, tev6kenys6gek sz6m6val, amelyek6rt Sztdlin
felel6s volt, vil6gos lesz, hogy nagyon sok teri.ileten szerepe alig lehetett
tdbb az esetenkdnti beavatkozdsndl, si.irget6sn6l, fenyeget6z6sn6l vagy
korrekci5n6l. Egy munkanap folyam6n gyakorlatilag mindenfdle dolog-
ban dtinttitt: kezdve az flrtdnyteny6sztdst6l a metr6alagutakon 6t a honv6-
delemig. Szak6rt6k seregeivel taldlkozott, t6bb tucat besz6mol6t hallga-
tott meg, s dtlntdtt egym6ssal rivaliz6l6 csoportok sz6mos vit6j6ban, ame-
lyek kdlts6gvet6si vagy szemdlyi kedvezm6nyekkel j6rtak. V6grehajt6 volt,
s a val6s6g arra k6nyszerftette, hogy hatalm6nak jelent6s h6nyad6t fitruhdzza
beosztottjaira, akik mindegyikdnek megvoltak a sajdt n€zetei, klienscsoport-
jai 6s 6rdekei."

Ezeket a rendszer szerkezet6b6l ad6d6 hatalmi harcokat, amelyek 6tsz6t-
tdk az emberi kapcsolatokat is, nagym6rt6kben befolydsolta a hivatalnokrd-
teg hozzd nem 6rt6se, az 6ltal6nos tdrsadalmi 6s kuliur6lis h6tt6r. Am ett6l
csaknem fiiggetlentl Szt6lin eg6sz tev6kenys6g6nek pontos meg6rtdse lehe-
tetlen, ha nem vessziik kell6en figyelembe, hogy pozici6j6b6l fakad6an el-
l6tott egy 6lland6 integr6l6 6s egyeztet6 funkci6t a szinte 6tldthatatlanul
szdvev6nyes 6rdekcsoportok kozdtt. Ez a pozici6 szSmdra meg is konnyitet-
te, hogy a l6tez6 ellent6tek bdzisdn fenntartsa a maga szem6lyi hatalm6t.
M6gis l6tni kell, hogy a korszakban mindv6gig voltak hangsrilyeltol6ddsok,
s6t igen gyakran koncepciondlis n6zetelt6r6sek is. A v6delmi politikdban ez
nyilvdnult meg a Tuhacsevszkij 6s m6s marsallok kdzotti konfliktusban. De
ugyanfgy megj elentek n6zetktl6nb slgek az iparpolitik6ban, amit Ordzsoni-
kidze 6s Molotov ellent6te jelzett, vagy Litvinov 6s Molotov ellent6te a
kiilpolitikdban, akik mindketten er6s befolydssal voltak Sztdlinra. Ismertek
Zsdanov, az ideol6gus-kultfrpolitikus ellent6tei Malenkowal, az,,iparpoliti-
kussal", akivel szemben Zsdanov saj6tos pedag6giai 6s kultur6lis 6rt6keket
kiv6nt el6t6rbe flllitani m6r a 30-as 6vekben is. Mind a pdrt szervezeti 6t-
alakft6sa, mind a ,,biirokrdcia elleni harc" ter6n er6s n6zetkiil6nbs6gek 16-
teztek Jezsov 6s Zsdanov kdzdtt, 6m Sztdlin egyik mellett sem kotelezte el
magdt, pontosabban, mindkett6t t6mogatta. Az 1936 6s 1939 kdzdtt foly6
rigynevezett nagy terror teh6t mindennek tUkr6ben nem Szt6lin valamilyen
egyetemes terv6nek megfelel6en alakult.
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A TERROR ADATAI

A terror tdnyleges adatai csak n6h6ny 6ve hozzdf1rhet6k. Kor6bban kii-
l6nbtiz6 manipuldci6k miatt vagy elhallgattdk, vagy csak bizonyos ele-
meit tett6k k6zz6, olykor, mint p6ld6ul Hruscsov a GULAG-ra vonatkoz6
10 milli6s adatdval6ppen ellenkez6 irdnyban tilozta el. Nyom6ban k6-
s6bb azut6n a legk6ptelenebb sz6mokat adt6k el6 politikai manipuldci6s
okokb6l. Az adatokat r6szben a KGB-archfvum, r6szben a Politbiiro ar-
chfvum (Prezidentszkij arhiv) anyagai alapjdn adtdk kdzre n6h6ny 6vvel
ezelfltt.

A Szovjetuni6 Kommunista P6rtja Kdzponti Bizotts6ga 1961-ben l6tre-
hozott egy kiiltinbizotts6got azzal a c6llal, hogy vizsg6lja meg a sztdlini
terror m6reteit, a szovjet tdrv6nyess6g megs6rt6s6nek kdvetkezmlnyeit, a
t6meges represszi6k illdozatainak szdmdt Az N. Svernyik vezette bizottsdg
(Selepin, Szergyuk, Rugyenl<o, Mironov, Szemicsasztnfl 1963 februdrjdban
bemutatta az elk6sziilt anyagot apdrt eln6ks6gdnek. Am ez az anyag 1995
janudrj6ig nem keriilhetett a nyilv6noss6g el6. Az itt szerepl6 adatok 6s az
NKVD-archfvumokban a 80-as 6v ek v 6gdt6l folytatott kutat6sok eredm6nyei
alapj6ban megegyeznek egym6ssal.

Az akkoriban szigorrian titkosan kezelt adatok szerint 1935-36-ban
l9O V16 embert tart6ztattak le, akik kdznl2347 embert l6ttek agyon. 1937-
38-ban, a terror csfcspontji{n politikai vddakkal | 372 392 embert tart6ztat-
tak le s ft6ltek el, akik kdziil 681 692 embert l6ttek agyon, ezek ktiziil
631 897 embert nem bir6i szervek d6nt6se alapj6n. (Nem teljes adatok sze-
rint kdzel 120 ezer p6rttagot 6s tagjeldltet tafi6ztattak le.) Ennyi embert
tisszesen nemtart6ztattak le a h6borri 6t 6v6ben 6s az azt k6vet6 h6t 6vben.
E 12 6vben | 076 563 embert tart6ztattak le, akik kdziil 59 653 embert l6ttek
agyon. 1940-ben, a Szovjetuni6hoz csatolt jelent6s nyugati teriiletek szov-
jetizfllflsdval egyiitt j6r6 tisztogat6sokat beledrtve, egyiittesen 121 033 em-
befi tart6ztattak le. A kiil6nb6z6 rend6ri szervek r{ltal politikai okokb6l le-
tart6ztatott szem6lyek szdma 1930 6s 1953 kdzdtt dsszesen: 3 778 234 (ez
a szdm a kitelepftettek adatait nem tartalmazza). K6ziiltik 786 098 szem6lyt
ft6ltek a legsrilyosabb biintet6sre. Bfr6i szervek I 299 828 embert fteltek el
(kdziiliik 129 550 embert ft6ltek hal6lra). A nem bir6i szervek 6ltal elit6lt
szem6lyeket 1956 uti{n automatikusan rehabilitdltaknak tekintett6k, mert ma-
guk az it6letet meghoz6, kdt-hdrom fdb6l 6116 szervek (dvojkr{k, trojk6k)
alkotmi{nyellenesek voltak.

Mindebben Szt6lin szem6lyes felel6ss6ge senkidhez sem mdrhet6, mivel
az 6 szem€lyes p6ld6ja kozrej6tszott a represszi6k kfm6letlensdg6ben 6s esz-
kal6l6d6s6ban. A szem6lyes hatalmdt szolg6l6 NKVD alkalmazottai kdziil -
nem teljes adatok szerint - 1936 okt6ber6t6l 1938 jriliusdig 7 298 embert
tart6ztattak le, ami arra utal, hogy a tisztogat6sok egyetlen int6zmdnyt sem
kim6ltek, s6t min6l kdzelebb volt egy int€zm€ny vagy szervezet a hatalom
centrumaihoz, ann6l inkdbb 6rintette a terror. Ez katasztrofdlis formdban
6szlelhet6 a hadsereget 6rint6 terrorban.

Az NKVD I937-38-ban 383 listdt ki.ilddtt Szt6linhoz, amelyeken 44 ezer
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neves szovjet-, pdrt-, gazdasflgi 6s katonai vezet1 neve szerepelt, akiknek
nagy ttjbbs6g6t agyonl6tt6k. Szt6lin alilirdsa 362, Molotovd 373, Vorosilov6
195, Kaganovics6 191, Zsdanov{ I77 list6n szerepel. A dokumentumok ta-
nris6ga szerint Sztdlin szem6lyesen ellen6rizte a represszi6s tevdkenys6get.
Szt6lint a bizotts6g jelent6se nemcsak politikai 6s erktilcsi, hanem kiiztorvd-
nyes bfindz6nek is nevezi.

Szt6lin, mint hangsrilyoztuk kordbban, leplezte, hogy kdze lenne a rep-
resszi6khoz. S6t a biirokratikus huzavona 6s elnyom6s ellen foly6 harc
karizmatikus vez6rek6nt tfint fel, amihez k6tsdgtelentil komoly nlpi t6-
mogatdst kapott. A val6s6gban mindez a terror kisz6lesed6s6nek, elsza-
badul6s6nak forrdsa lett. Amikor nyilv6nval6vd v6lt, hogy a terror 6ldo-
zatai kdzl (nemritk6n Szt6lin maga besz6lt trilkapdsokr6l) drtatlanok is
keriiltek, Sztdlin ,,maga vette k6zbe az igyet", s lev6ltotta p6ld6ul a ,,szt6-
lini n6pbiztost", a rettegett Jezsovot. A bfinbakok keres6se rendszeress6
v6lt. Sztr{lin az elkbvetett ,,hib6k6rt" mindig 6llitott felel6sdket, s ezzel a
ndpi el6gedetlens6get a ,,megfelel6" mederbe tudta terelni: a btirokratdk,
a bfindz6k, a k6rtev6k, egysz6val a szocializmus ellens6gei ellen l6pett
fel, akik megkeseritik a n6p 6let6t.

Ebb6l a szempontb6l is 6rdemes megfontolni Isaac Deutschet Sztdlin
egyik els6, ,,klasszikus" 6letrajzir6j6nak intelm6t: ,,Az emberek gyakorta nem
voltak abban a helyzetben, hogy megft6lhess6k, Sztdlin mely int6zked6sei szol-
gflljflk a kdzds 6rdekeket, s melyek szolgdlt6k csup6n az dnk6nyuralmat."

A forradalmi hit 6s lelkesed6s a Szt6lin ir6nti, szinte valldsos rajong6sban
is kifejez6ddtt, ami term6szetesen manipuldlt 6s megrendezett volt, de a kultusz
az$rt lehetett intenziv 6s tart6s, mert er6s ttirt6nelmi talapzaton nyugodott. Az
6hez6st, a nehdzs6geket az6rt is viselt6k olykor m6g heroikus er6feszit6sekkel
is, mert sokan v6lekedtek fgy, hogy a rendszer j6, csak a bfindsok miatt vannak
igazsdgtalans6gok, 6s Sztdlin maga nem is tud a terrorr6l.

Az dtnevelf 6s munkatdborok deklar6lt c6lja a megf6lemlitds volt, vagyis
hogy elrettentsenek mindenkit a Szovjet Allam, a ,,szocializmus" politikai
berendezkeddse, azaz a Sztdlin szem6lyi diktatrir6ja elleni fell6p6st6l.
Az rijabb tilrt6neti irodalom azt hangsrilyozza, hogy val6j 6ban a 30-as
6vekt6l a GULAG alapfunkci6i j6r6szt gazdasdgi tdnyez6kben keresen-
d6k. (Persze a t6borlak6k ,,kiv6lasztdsa" elv6laszthatatlan az ,,oszt6lyharc
6lez6d6s€nek" sztdlini t6zis6t6l, a diktatrira jelzett ijnfelem6szt6 politikai
gyakorlat6t6l.)

Az I936-os szovjet alkotm6ny sok szempontb6l demokratikus jellege
csak leplezte a tdrv6nytelens6geket, er6sftette a hivatalos ldtszatot, amely
szerint a szocializmus 6s a szem6lyi diktatrira megki.ildnbdztethetetlenn6
vdlt. A sajt6ban, az oktat6sban, a kultfr6ban Szt6lin kultikus dics6it6se m6r
I929-t6l ktrtelez6 volt, s k6ts6gtelen, hogy ez gydkereket eresztett a t6rsa-
dalom igen sz6les r6tegeiben. Egy gener6ci6n beli.il milli6k emelkedtek fel
az fr6studatlan periferiz6lt l6tb6l az illlamszocializmus gazdasdgi, kulturdlis,
tudomdnyos, katonai szf6rdinak stb. legmagasabb r6gi6iba is, sokan pedig a
rendszer szoci6lisan biztonsdgos ,,csavarjaiv6" v6ltak. Ezzel fngg5tt ossze,
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hogy semmif6le szervezett, antiszocialista ellenzdk nem jott l6tre a rend-
szerrel szemben. A terror a II. vildgh6borri kitdr6s6nek peri6dusdban kezdett
al6bbhagyni, de csak Sztdlin halilla utdn szfint meg.

SZTAHANOV ES A SZTAUANOVISTAK

B6rhogyan tekintiink is a rendszerre, szdles tdrsadalmi bdzisa dsszeftiggdtt
azzal a t6nnyel, hogy egy gener6ci6n beliil tort6nelmileg p6ld6tlan t6rsadal-
mi mobilit6s ment v6gbe. A katonai parancsnokok 6s az igazgat6k, a pdrt-
vezdrek 6s a kolhozelndkiik, a szinlszek 6s a f6hivatalnokok, a mdrndkdk
6s a tan6rok a ,,mezitl6bas" paraszti 6s proletdrtbmegekb6l emelkedtek ki.
A munka 6s a szovjet dllam szolgi{lata ir6nti tdmeges odaadds elv6lasztha-
tatlan a t6rsadalmi felemelkedds 6s a tdrsadalmi integr6ci6 milli6kat 6tfog6
rij folyamatait6l. A munka kultusz6nak elfogad6sa pedig elv6laszthatatlan
att6l a t6nyt6l, hogy a munka n6lki.il szerzettjovedelem elvileg 6s alkotm6-
nyosan bfinnek szdmitott, ,,az ember ember 6ltali kizs6km6nyol6s6nak meg-
szfin6s6t" az alkotm6ny deklar6lta.

Ilyen ,,integrdci6s" folyamat volt az er6ltetett iparosit6s kor6nak munka-
verseny-mozgalma, a sztahanovizmus, amely a 30-as 6vek kdzep6n indult.
A mozgalom az iparba be6raml6 paraszti milli6k szocializdci6j6nak egyik
ddnt6 eszkbz6nek bizonyult, mikozben az 6llamszocialista extenzfv fejlesz-
t6s kor6ban kereste a munkatermel6kenys6g n6vel6s6nek m6dj6t. A Sztaha-
nov-mozgalom a szovjet 6letforma 6s munkakulttira, a munkaszervezls, a
termel6si teljesftm6nyre val6 dsztdnzds teriilete 6s kerete volt teh6t, amely
id6ben -bdr iltalakult 6s megvflltozott form6kban, mindenekel6tt a szocia-
lista brigddmozgalom szervezetdben - gyarkorlatilag a Szovjetuni6 6ssze-
oml6s6ig lltezett. Sztahanov nem egyszerfren az 6lmunkds ,,modellje" lett,
hanem orosz n6pi h6ss6 v6lt, a szovjet k6zdss6gisdg 6llami mint6j6v6 stili-
z6l6dott. A sztahanovista a szovjet rendszer teljesft6k6pessdg6nek szimb6lu-

Sztahanov (obbr6l)
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ma, amely az rtiratermel6si folyamat szinte minden teriilet6n megnyilv6nult.
A mozgalom alapvet6 funkci6ja szerint a preindusztridlis kultrir6b6l - az
dllamszocializmus drt6keinek kozvetit6s6vel - az ipari t6rsadalomba segitet-
te 6tvezetni a szovjet emberek milli6it.

A mozgalom Sztahanov b6ny6sz-6lmunk6s eredm6nyeinek kovethet6s6-
g6n alapult. Am sztahanov csricsteljesftmdnyei, amelyek azutiln 6szton6zt6k
a csricsteljesitm6nyeket nemcsak az ipar ki.iltinbtjz6 ilgazataiban hanem m6g
a repiil6sben (Cskalov) is, eredetiiket tekintve az alulr6l 6s feliilr6l val6
kezdem6nyez6snek, az dsztonijs 6s a biirokratikus iniciatfvi{nak sajdtsdgos
kever6kei voltak. A munkaverseny, amely m6g a 20-as 6vekben megfogant
jelens6gnek tekinthet6, a 30-as 6vekben v6lt t6megess6. A sztahanov-moz-
galom eredet6t tekintve a Donyec-medence (Donbassz) egyik b6ny6j6nak
(Kdzponti-Irmino) kezdemdnyez6s6b6l n6tt ki. Egy fiatal, Petrov nevfi, tech-
nikgsi vfgzettsfgfi,pirtszervez6 dtlete alapj6n 1935. augusztus23-6na helyi
pdrtbizotts6g elhatdrozta, hogy versenyt indit a terv teljesit6se 6rdek6ben.
sztahanov volt az az ember, aki 102 tonna szenet bi{ny6szott ki egy mrjszak-
bun. Ezzel a teljesftmdnnyel tdbbszdrtis6t kereste az iltlagnak sztahanov
teljesftmdnye azonban ellentmond6sos kovetkezmdnyekkel j6rt. A sztaha-
nov-jelens6g a tdbbletteljesftm6ny kisajtol6s6nak fontos eszk6z6v6 v6lt az
6llam kezlben, amennyiben 6lland6 normaemel6sre osztijnozte a munk6so-
kat 6s a menedzsmentet is. A tdbbletmunka dijaz6sa, a szovjet rendszer
t6rsadalmi teljesftm6nye nem 6llt ndnyban az elvdgzett tdbbletmunki{val.
R6ad6sul ellentdtet sziilt a rohammunk6sok, a sztahanovist6k 6s a nagy tel-
jesitm6nyekhez a feltdteleket biztosft6 ,,norm6lis", vagyis alulfizetetimun-
k6sok, m6sfel6l a sztahanovist6k 6s a mfivezet6k ktizOtt is, mivel az ut6b-
biak a munk6sok el6tt veszitettek tekinrdlyiikb6l.

A mozgalom mindennek ellen6re gyorsan terjedt, r940-re az ipari mun-
kdsok tobb mint Srvo-a, azazkozel3 milli6 ember volt sztahanovisti. A moz-
galom munkdsok milli6it dszttjndzte technikai 6s iizemszervez6si rijitdsokra,
amelyeket sok esetben Nyugaton m6r r6gen feltaldltak. Ugyanakkor az fiji-
t6si mozgalom hat6kony tanuldsi folyamatnak is bizonyult, mert lehet6v6
tette, hogy sokan saj6tfts6k el az ij technikdt. Az entuziazmus, a tdbbletke-
reset 6s a felemelkedds vdgya - f6leg a kezdeti id6ben - jelent6sen ntjvelte
a r6sztvev6k szdmit. Munkdsok tdmegei kapcsol6dtak be m6r az els6 esz-
tend6ben a teljesftm6nyt fokoz6 mozgalomba. Moszkv6ban a 22legnagyobb
ipari v6llalatn6l 1935 november6rll 1936.6prilis r-j6ig a munk6iok liOzel
307o-a lett sztahanovista. Hasonl6 folyamat zajlott le Leningr6dban, ahol
szint6n nem volt ritka a r5L200vo-os normateljesit6s. Mindez term6szete-
serr ijsszefiiggdtt azzal is, hogy a norm6t, a ,,darabb6rt" eredetileg a teljesen
iskol6zatlan munk6sok szdmdrahatdroztik meg. A munkab6r a ttibblettelje-
sftm6nynek csak viszonylag kis r1szdt tette ki, k6zi.ileti, k6z6ss6gi, tizemi-
technikai c6lokra csoportositottak 6t nagyobb dsszegeket.
. A jelent6sebb p6nztisszegeket ttibbnyire az 6vi terv teljesft6s66rt vagy

trilteljesft6sllrt fizettdk l<t az ,,6v v6gi hajr6" keretei ktiztitt. A sztahanovis-
tdvd v6l6snak voltak bi.irokratikus megkotdsei, nem n6lki.ildzt6k a manipul6-
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ci6s eljdrdsokat sem, 6m vdgiil is e ,,privilegiz6lt" munk6stbmegbe a fiata-
labbak, az iskolilzottabbak, egyes flgazatokban a fizikailag er6sebbek na-
gyobb es6llyel keriiltek be. A n6k ardnya tenn6szetesen ipardgank6nt v6lto-
zott, a konnyfiiparban (textil-, b6r- 6s konfekci6ipar) nagyobb ar6nyban vol-
tak a n6i sztahanovist6k, mint a f6rfiak.

Mindent egybevetve, a munkaer6 r{llami kizsdkmr{nyol6s6ban a Sztaha-
nov-mozgalom inkdbb meger6sftette a menedzsment 6s a munk6sok hierar-
chisztikus viszonyrendszerfit, a parancsuralmi sziszt6m6t, amely v6gi.il is a
termel6st az adott ttjrt6nelmi feltdtelekkel megegyezlen a jelzett m6don in-
tenzifikdlta.

A t6rsadalom szociol6giai szerkezete, mentalit6sa gyorsan vdltozott. Mil-
li6k kultur6lis felemelked6se a ,,szocialista moderniz6ci6" sz6ls6s6ges el-
lentmonddsokat tartalmaz6 jegyeit m6r kordn magdn viselte: egyebek mellett
az analfabdtizmus felszdmoldsa, az urbanizdci6 kibontakoz6sa katasztrofdlis
lak6sfns6g kdriilm6nyei kdzdtt ment v6gbe, a n6k munk6ba 6ll6sa a hdztar-
t6si munk6val (,,m6sodik mfiszak") eg6sztilt ki stb. Ezek a vdltoz6sok azon-
ban sok szempontb6l csak a felszint 6rintett6k, vagy ha m6lyebbre hatoltak,
akkor az illlami politikai kampdnyok hatdsdra mentek vdgbe. A sztdlini rend-
szernek ki.ilonos viszonya volt az emberhez. Ennek az iltalakulilsnak a ne-
h6zs6geit 6s jellegdt j6l ttkrdzi a n6k, mindenekel6tt a parasztl{nyok 6s
parasztasszonyok termel6munkdba val6 integr6l6ddsa.

A N6K SZTALIN IDEJEN
A legjelent6sebb fordulat a n6k 6s a fdrfiakjogi 6s szoci6lis egyenl6s6g6nek
deklar6l6sa volt. Am mindez csak a termel6si folyamat keretei kozdtt 6rtel-
mez6diitt. A n6k mindazon torekv6sei, amelyek az 6letm6d, a mindennapi
6let (biit) iltalakrtds['ra irr{nyultak - mint p6ld6ul a szexu6lis zaklatds megsziin.
tet6se a munkahelyeken 6s az utcdn, vagy a nemek azonos srilya a hatalmi
pozici6kban stb. - kiviil keriiltek a hatalom 6s a tdrsadalmi tobbs6g 6rdekl6d6-
s6n. s6t 1930-ban m6gaKB n6i osztAlydt(zsenotgyel) is megsziintettdk, mond-
vdn, a termel6sben, az iparositdsban 6s a kollektiviz6ldsban a nemi szerepek
kdriili probl6mrdk automatikusan felsz6mol6dnak. Ahogyan wendy Z Goldman
megjegyezte: ,,.{z alulr6l indult fonadalomban szi.iletett munlc,{s-n6mozgalom-
ra nem volt ttibbe sziiks6g, s a >feliilr6l< indult forradalomban halt meg." M6r
a 20-as 6vekben nyilv6nval6 volt, hogy a nemek ktizotti viszonyok 6talakit6s6t
szorgalmaz6 n6aktivistdk beleiitkbztek a helyi pdrt- 6s szakszervezeti hiva-
talosok ellen6llds6ba, mondv6n: ,,a politika nem val6 a n6nek".
_ Ugyanakkor nagy el6rel6pds volt, hogy gyakorlatilag megszfrntek az

olyan h6zass6gok, amelyek a n6k megv6s6rl6s6n (f6leg Koz6p-Azsi6ban volt
ez 6ltal6nos) alapultak, mik6nt visszaszorultak a vall6si 6s nemzeti korldtok
is. A 30-as 6vek kdzepdn anemzetisdgi szempontb6l vegyes h6zass6gok nem
voltak ritk6k. M6g Kdzdp-Azsidban 6sKazahszt6nban is a h6zass6gok LZ-
r3vo-a nemzetisdgileg vegyes volt, Belorusszi6ban ez a szdm megkdzelitette
a20%o-ot Emellett h6tt6rbe szorult a vagyoni kiilonbs6gek szerepe is. MinC-
ez nem jelenti azt, hogy megszfint volna a hatalommal val6 vissza6l6s, a
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megveszteget6s, a bfindz6s, a prostitrici6. A hatalmas t6rsadalmi 6s gazdas6gi
dtalakul6s nagy megr6zk6dtat6saihoz milli6k nem tudtak alkalmazkodni, s6t
sok munk6s nem adta fel azt az elklpzelds6t sem, hogy visszat6r a faluba.
igy sokan nem rendelkeztek biztos jdv6vel, az alkoholizmusba vagy m6s
t6rsadalmilag kiszorftot t pozici6ba meneki.iltek.

Mind a falusi, mind a vid6ki 6s a v6rosi n6k tdrsadalmi stdtus6ban tal6n
m6g jelent6sebb v6ltoz6sok, megr6zk6dtatdsok kdvetkeztek be, mint a fdr-
fiak6ban. A tradicion6lis l6tb6l val6 kiemelked6s a 30-as dvekben hihetetle-
niil gyorsan ment v6gbe. Az lvtized elej6t6l mindink6bb eluralkodott el6bb
az ipari, majd a mez6gazdasdgi termel6sben a h6skultusz, amely funkci6ja
szerint az iparositds 6s a kollektiv gazdasdgokban a ktlzvetleni.il dllami ir6-
nyft6sri rijratermel6si folyamat kiterjeszt6sdnek t6rsadalmi elfogadtatdsdt
szolgdlta. A falusi 6lmunk6sn6 (,,udarnyica") hivatalosan megfogalmazott
image-e kdzel 6llt a sztahanovista tulajdons6gaihoz: fizikai 6s szellemi k6-
pess6gek dolg6ban 6ppen tigy kiemelked6, mint a szocializmus intellektu6lis
6s emocion6lis v6delmez6se terdn. Am a n6k heroizillilsdnak lltezett egy -

mdr emlitett - kitiintetett oldala: a szovjet rendszernek az {llami t6kefelhal-
mozds, 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,,m6so-
dik mfiszakban" vlgzett ,,n6i" munka legal6bbis r6szleges ,,f6rfiasft6sa".
M6sfel6l a n6k t6rsadalmi stdtusa sohasem 6rte el a f€rfraklt, a hivatalos
propagandasz6lamok ellen6re 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 kfm6-
letleniil nehdz fizikai munk6t 6s a vezet6 stdtusokat is. Szt6lin kdzvetlen
iniciativ6ja alapjdn 6ri6si kampdny kezd6ddtt 1934-ben, hogy nagy sz6mban
kdpezzenek ki n6ket traktoristdnak.Ez volt a kolhozmunkibaval6 bevonds
legl6tv6nyosabb 6s ,,legmodernebb" form6ja. Azonban a n6k egyr6szt kev6s-
s6 akartak h6sdk lenni, m6sr1szt nagy akad6lyokba iitkdztek. Legaldbb h6-
rom 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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nem ambiciondltdk a n6k vezetl pozici6ba keriil6s6t, bi{r szfvesen 6s sokat
ittak a mindenkor kijelillt f6ntikn6 eg6szs6g6re. Sem a n6k szexu6lis egyen-
l6sdg6ben, sem ti{rsadalmi felemelked6s6ben nem voltak 6rdekeltek. A szov-
jet termel6si ,,h6sn6" term6szetesen nemcsak mitosz volt, akit szoborba on-
tdttek, megfilmesitettek, 6s a politikai indoktrindci6 szerves r6sz6v! emeltek,
hanem r6szben realit6s, a t6rsadalmi felemelked6s egy lehets6ges, bdr ter-
m6szetesen nem tipikus ritja.

A n6i traktorist6k sz6ma I934-L940 kdzdtt sohasem haladta meg a I0Vo-
ot. 1940-ben a 133 ezer kikdpzett traktorvezetl n6 kevesebb mint fele iil-
hetett a traktor vol6nja mdg6. A n6k ,,kiemel6s6nek" eredmdnyek6nt m6gis
meghonosodott a f6rfiak gondolkod6s6ban, hogy a n6k is betdlthetnek ve-
zet6 pozici6t, m6g ha a 30-as 6vekben a kolhozelnbkdknek csak igen kis
szdzallka volt n6.

A szt6lini rendszer viszonya a n6kh6z nem egydrtelmfi. A 20-as 6vekben,
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a NEP bevezet6se uti{n a n6k milli6i katasztrof6lis helyzetbe keriiltek. A mun-
kan6lktlis6g, a szeg6nys6g, a szabadpiac k6nyszerei, a teljesen szabad vdl6s
6s a hagyom6nyos f6rfiuralom kovetkezt6ben a csal6dok rendkfviil gyors
felbomldsa ment v6gbe. A nyugati orszdgokhoz kdpest is t6bbsz6r6s6re
emelkedett a vdldsok szdma. A n6k jogi korl6toz6sokat koveteltek. M6g
1925-ben torv6ny mondta ki, hogy a torv6nyes h6zass6g 6s a szabad hdzas-
s6g jogi 6s p6nzUgyi tekintetben egyenjogri. A f6rfiaknak gyakorlatilag sem-
milyen felel6ss6giik nem volt a csal6d ir6nt. A tdrv6nyes feles6g mind anya-
gi, mind szexu6lis kiszolg6ltatotts6gban 6lt, mikOzben a f6rj a szfikds fize-
t6sb6l nemritk6n mdsik asszonyt tartott el. S6t gyakori eset volt, hogy min-
den ktitelezetts6g n6lkiil egyidejfileg tobb asszony sziilt ugyanart6l a fdrfit6l,
aki egyszerfien tov6bb6llhatott.

A sztdlini rendszer a csalddot gazdasdgi egys6gnek tekintette, s megvddte
azt. Mind a n6k kdr6ben kiterjedt szexudlis konzervativizmus, mind a n6k
anyagi kiszolgdltatotts6ga, fizetdsiik alacsonyabb szintje is amellett sz6lt,
hogy a rendszer megszil6rdftsa a csalddi viszonyt. 1936-t6l t6rv6ny nehezi-
tette meg a v6l6st, gyermektartdst irt el6, 6s tdrv6nyen kfvtil helyezte az
abortuszt. A szovjet n6k tobbs6ge pdrtolta ezt atlrvlnykez6st, l6tbiztons6got
jelentett szdmitra, ami6rt mdg az abortusz tilalm6t is elviselte.

A SZOVJET EMBER
A szovjet tdrsadalom 6tstruktur6l6ddsa gyors 6s radikdlis volt. A Szovjetuni6
lakossdga 1937-ben tdbb mint 162 milli6, amelynek kb. egyharmada 6lt viiros-
ban 6s munkdstelepeken. M6g a legink6bb elmaradott teriileteken is, mint pdl-
ddul Azerbajdzsdn,l6nyeg6ben sikeriilt felszi{molni az analfaHtizmust az isko-
lakotelezett koroszt6lyok kiir6ben. A kisbirtokos parasztsdg, a t6k6b6l 6l6k tdr-
sadalmi csoportjai gyakorlatilag felszdmol6dtak, a ,,t6kdt helyettesit6" biirok-
ratikus ir6nyit6 6s menedzserappardtus a szovjet korszak munkds- 6s paraszt-
csal6djainak gyermekeib6l verbuv6l6dott, mik6nt a szovjet drtelmisdg is, amivel
a rendszer demokratikus jelleg6t igyekezett igazolni a vil6g el6tt

Ez a folyamat nem vdlt el az ideol6giai-politikai 6s kulturdlis-propaganda
int6zm6nyek, appar6tusok cenzurdlis viszonyait6l, a sztdlini izl6svil6g meg-
honosod6s6t6l, a nyugati, f6leg az amerikai giccs szovjetizillt form6inak
megjelends6t6l. A folyamat a Nyugat ,,utol6r6se" 6s ,,elhagyi{sa" ideol6giai
6s politikai k6nyszereivel igazolta magit, ami megnyilatkozott az lpitkezls-
ben, a fest6szetben 6ppen rigy, mint az izemen beltili technobUrokratikus
szisztdma ki6piil6s6ben. A hivatalos ideol6gia sajdtos versenyt hirdetett a
Nyugattal, amelynek utol4rdse azonossd v6lt az,,elmaradotts6g" lektizd6s6-
vel. Szti{lin e ,,verseny" term6szet6t 6s t6tjdt fgy fogalmazta meg m6g a
,,tr&gy ugr6s" id6szak6ban, I93I februdrj6ban az ipar funkcioni{riusainak I.
dssz-szdvets6gi kongresszusdn: ,,N6ha aztkdrdezik, nem lehetne-e az iitemet
kiss6 lassftani, halad6sunkat kissd f6kezni. Nem, elvt6rsak, nem lehet! Nem
lehet lassitani az iitemet! Ellenkez6leg, gyorsitani kell, amennyire er6nkb6l
telik 6s lehet6s6geink engedik. Ezt kdvetelik t6liink a szovjetuni6 munk6sai
6s parasztjai ir6ny6ban v6llalt kdtelezettsdgeink. Ezt kovetelik t6li.ink az

530



eg1sz vil6g munkdsosztfllya iranydban vdllalt ktitelezetts6geink. Az fitemet
f6kezni annyi, mint elmaradni. Aki pedig elmarad, azt verik. Mi azonban
nem akarjuk, hogy benniinket verjenek. Nem, nem akarjuk! A r6gi Oroszor-
sz6g tdrtdnelme egyebek kdzdtt abb6l 6llt, hogy elmaradotts6ga miatt sztin-
teleniil vert6k. Vert6k a mongol kdnok. Vertdk a 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, kulturdlis elmaradotts6ga miatt, mez6-
gazdasdgi elmaradottsdga miatt. Vert6k, mert ez jdvedelmez6 volt, 6s mert
bilntetleniil tehett6k." Ez a be6llit6d6s 6letm6dd6 v6lt, az ,,utol6r6s" a
mennyis6g hajszoldsdt, a ,,gyorsitds" a min6s6g al6rendel6d6s6t involv6lta.
Am a fejl6d6s egy fok6n a mennyis6gi siker is siker, ami a rendszer ideo-
l6giai legitimdci6s alapj6ba be6pi.ilt.

Teh6t a 30-as 6vek a tOmegkultrira p6lddtlan extenzfv fejl6d6s6t eredm6-
nyezte, ami elv6laszthatatlan az illlami gy6mkod6s, az illlami kdnyszerit6s
rendszer6t6l. E sziszt6ma eredm6nyeit a nyugati 6llamf6rfiak 6s vezet6 6r-
telmis6giek is hol az ebagadtatds, hol az irigysdg hangj6n emlegett6k. M6g
azok is elismer6en nyilatkoztak, akik a diktatrira terrorista jelleg6t tartott6k
a szovjet fejl6d6s l6nyeg6nek 6s ,,c6lj6nak". A Szovjetuni6 6llami szoci6l-
politikdja 6s kultrirpolitik6ja a Nyugat szdmdra is egyfajta kihfv6sk6nt l6te-
zett. Az rij szovjet 6letm6d a gazdasdgi 6s kultur6lis ,,egyenl6s€g" flllami
garancifjdn alapult. Egy olyan jtiv6beni perspektiva ktirvonalaz6dott, ame-
ly6rt 6rdemesnek liltszott komoly dldozatokat hozni: a v6ros 6s falu, a szel-
lemi 6s fizikai munka ktjzdtti kiiltlnbs6gek megsziintet6se, egy olyan kdzds-
s6gis6g kialakftdsa, amelyben az emberek ktjzdtti viszonyok a ktjlcs6nds
szolidarit6sra, a teljesitm6nyre, nem pedig egy fj hierarchisztikus uralmi
sziszt6ma ki6pit6s6re t6maszkodnak. A val6s6gban ekkor mdr az fj tekin-
t6lyuralmi rendszer mfikdddtt. A Lunacsarszkij vagy Csajanov, Bogdanov
vagy Kollontaj 6ltal ,,meg6lmodott" kozoss6gek helyett a politikai n6zetek
egys6g6n alapul6 biirokratikus kbzdss6gek jtittek l6tre. Az emberek ktjzotti
kapcsolatokat tovdbbra is a termel6si munkamegoszt6s Nyugaton is ismert
6pitm6nye 6s az 6llam. illetve intdzmlnyei ir6nti lojalitds hatfirozta meg.

Az flllami kdzdss6gek (bblcs6de, 6voda, iskola, 6tkezd6k, r6szben a la-
k6kozdss6gek, hdzi mosod6k, fjsdgolvas6i ktirtik, konyvtdrak stb.) teher-
mentesftett6k a csal6dot, megk6nnyftett6k a szellemi-kulturdlis 6rt6kek meg-
szerz1slt, a sz6rakozds 6s a pihen6s addig ismeretlen form6it is 6letre hivt6k.
Ugyanakkor rij terhek, rij elidegened6si formdk is jelentkeztek. A tdmegkdz-
leked6s vivmdnyai egyiitt jdrtak a sorban 6ll6s 6s tiilekedds rendszeress6
vdl6s6val, a t6volsdgok leki.izd6se, az 6letmin6s6g korldtai, a lakdshi6ny
egytittesen frusztr6l6 hat6st gyakoroltak ki.ilondsen a v6rosi lakoss6gra. A sza-
bad v6lem6nyalkot6s 6s az egydni szabadsdg 6llami korl6toz6sa, m6dszeres
szfikft6se az ij €letm6d legrosszabb oldalait er6sftett6k. A protekci6 6s kor-
rupci6 elleni 6lland5 harc, amely egyfel6l term6szetesen szimp6ti6t keltett a
lakoss6g jelent6s csoportjaiban, m6sfel6l er6sftette az ,,ellens6g keresds6-
nek" pszich6zisdt, az 6bers6gi kamp6nyokat.
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Al6tez6 fogyaszt6si kommundk 6s m6s 6letm6dbeli ktrzossdgek 6letk6-
pess6ge nem bizonyult er6snek. Bebizonyosodott, hogy a termel6sen kivi.ili
kommundk nem 6letk6pesek, mert ,,megdli" 6ket a formalizmus, az egyen-
l6sdi, a val6sdgos 6lett6l, az igazi t6rsadalmi konfliktusokt6l val6 elszaka-
d6s, a szekt6s bezdrk6zds stb. A termel6si kdzoss6geket pedig, amelyeket a
20-as 6vekben a piaci viszonyok fojtogattak, a szt6lini fordulat tot6lis 6lla-
mosftdsa semmisftette meg v6g6rv6nyesen. A szem6lyes 6rdekeltsdg hifinya
6s az 6llam mindenhat6sdga a dolgoz6k kdzbss6gi szervez6d6seit struktur6-
lisan ellehetetlenitette: az eszmei 6s erktjlcsi megfontol6sok ideig-6r6ig
bsszetartjdk a kdzdss6geket, de az anyagi-termeldsi feltdtelek n6lkiil elkertil-
hetetlen a felboml6s.

Ugyanakkor - a mdr emlitetteken kfvi.il - m6s kozoss6gi kis6rletek, mint
p6ld6ul a lakossdg 6letfelt6teleinek javftdsdra szervez6d6 spont6n kdzijss6-
gek, lak6telepi t6rsas6gok, utcabizotts6gok, amelyek a kornyezet eglsz-
s6gesebb6 tetel6t6l kezdve j6tsz6terek 6pft6s6n 6t lak6hdzak javft6s6ig sz6-
mos teriileten val6di t6rsadalmi szi.iks6gleteket el6gftettek ki, sikeresnek
mondhat6k. A Szovjetuni6 nagyv6rosainak tdbbsdg6ben szdz- 6s szdzezrek
vettek rdszt ezekben az 6ntev6keny szervezflddsekben. Az ij 6let megterem-
t6s6nek saj6tos romantik6ja beszfir6d6tt a Szovjetuni6 6llampolg6rai milli6-
inak gondolkodds6ba 6s drzelemvililgdba. A,,volt hov6 tartozni" 6s az ,,uno-
k6k m6r a kommunizmusban fognak 6lni" romantikdja volt ez.Tehdt a 30-as
6vek id6szaka minden katasztr6fa ellen6re is - milli6k szL:rndra - a jdv6be
vetett hit fvtizede volt; en6lkiil a nagy 6pitkez6sek, a hadiipari potenci6l
ilyen gyors ki6pft6se aligha lett volna lehets6ges. A munkahelyi kollektfvdk
enfltziazmusa n6lktil nincs az az flllami k6nyszer, amely a Szovjetuni6 ipa-
rosft6s6t v6ghezvihette volna. Anagy nemzeti teljesitmdny dntudata volt ez.

Ennek a korszaknak az irodalmi 6s mfiv6szeti ttikr6z6se tdbbnyire a bi.i-
rokratikus izl6svil6g kiszolg6l6sdban meriilt ki, dlromantikus p6toszt sug6-
roztak m6g a jobb fr6k mfivei is. A korszak adekvdt irodalmi kifejezdse a
,,termel6si reg6ny", amely mindenekel6tt a nagy 6pitkez6seknek 6s a sokat
emlegetett entuziazmuson alapul6 n6pi 6nfel6ldoz6snak 6llftott saj6tos em-
l6ket. A 20-as 6vek kultur6lis fejl6d6s6nek intenzit6silt teh6t felvilltotta az
extenziv fejl6d6s, ami a ,,magaskultfra" rohamos hanyatldsdval jdrt egyiitt.
Mindemellett a tdrsadalomtudomdnyok 6s az lpitdszet teriilet6n is eluralko-
dott a szt6lini 6nk6ny. Ez ut6bbinak a megalominia, a,,szocialista romanti-
cizmus" felelt meg.

A kultusz szdls6s6ges formdi nyilatkoztak meg az olyan mfivekben, ame-
lyek a nyelvtudom6ny, a biol6gia vagy a genetika teri.ilet6n is Szt6lin ,,zse-
nij6b6l" indultak ki, Sztdlin tanft6sait pr6bdlt6k ,,6rv6nyre" juttatni. A dog-
matizmus 6s a sematizmus a term6szettudom6nyokat szint6n visszavetette a
fejl6d6sben, egyes tudom6ny6gak, mint p6ld6ul a genetika vagy a kiberne-
tika gyakorlatilag visszafejl6dtek. Mindent al6vetettek a megtanithat6sdg 6s
a megtanulhat6s6g szempontjainak.

A szt6lini korszaknak ellentmonddsos volt a viszonya az emberhez.Egy-
fel6l a hivatalos propaganda 6lland6an azt bizonygatta, hogy a Szovjet-
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Harc az egdszsdges test6rt

uni6ban ,,rninden az emberlrt tdrt6nik", s a jelen illdozatai is csak az elj6-
vend6 szocializmus-kommunizmus (,,mindenki k6pess6gei szerint dolgozik,
mindenki sziiks6gletei szerint merit az anyagi javakb6l") drdekeit, az elj6-
vend6 gener6ci6k boldogul6s6t szolg6lj6k. M6sfel6l a val6s6gban az illlami
kizs6kmdnyolds sz6ls6s6ges formdival 6s a terror diktatfr6j6val a hatalom
felt6tlen al6rendeltsdget kdvetelt meg a szovjet 6llampolg6rokt6l. A tan-
kbnyvekben meghirdetett humanista 6s internacionalista-vildgfelszabadit6
6rt6krend zdr6jelbe keriilt, amikor a ,:n6p ellens6geivel", a kapitalizmussal
6s a fasizmussal szembeni harcra hivatkozva az fillami engedelmessdget ab-
szolutizfiltdk. Az individuum szabadsdg6nak korldtoz 6sa, az alkotmdnyban
biztosftott szabadsdgjogok gyakorlati kiiktatdsa norm6v6 v6lt. A j6l vdgzett
munka h6stettnek szdmitott, i{m mindez egytitt j6rt azzal, hogy a munkafe-
gyelem megs6rt6ivel szemben a hatalom meghozhatta a legszigonibb admi-
nisztratfv int6zked6st, a t6borba zdrdst is. Az ,,egyenl6 munkd6rt, egyenl6
b6rt" elv6t sohasem sikertilt megval6sftani; a rendszer 6lland6an konfront6-
l6dott a munka m6r6sdnek bonyolult elm6leti 6s gyakorlati probl6m6ival.

A szovjet ember, az ;6j szocialista embertipus", amely elkiltelezett volt a
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hivatalos szovjet kulturdlis 6rt6krend irdnt, a 30-as 6vekben form6l6dott meg
ideol6giailag 6s gyakorlatilag is. Az ,,agyonnevelt" szovjet ember fontos
ismertet6jele az dllamszocialista vilfigndzet 6s a szovjet kultrira elsaj6tft6sa,
valamint reprodukci6ja nap mint nap: dllami kdtelezetts6g volt ugyanis a
magaskulttira 6s a tdmegkultrira valamilyen szintfi elsaj6tft6sa, amely az is-
koli{kon 6s egyetemeken kfviil az fillami r6di6 (majd negyedszdzaddal k6-
s6bb a televfzi6) kijzvetft6sdvel is folyt. A tudatlansdg, a kultur6latlans6g a
mindennapi 6letben szdgyennek szdmftott. 86r a val6di magaskultrira 6s n6pi
kultrira - politikai igdnyek szerint megszfirt form6ban - egyidejfileg jelent
meg az ugyancsak 6llami t6mogat6sri hazai (r6szben 6s nagyon ,,rnegvdlo-
gatva" a ktilf6ldi) giccsel, a hivatalos propaganda mindig megktildnbdztette
az ,,6rt6kest" az ,,€rtdktelent6l", majd k6pmutat6 m6don a lakoss6g szflmdra
- a m6sutt ,,megszidott" - giccset rekldmozta 6s mutatta be. Tehdt a Nyu-
gatt6l val6 elzdrk6zds 6s a nyugati 6letm6d sz6mos elemdnek majmoldsa
nem mondott ellent egym6snak. A szovjet ideol6gi6ban a Nyugat utol6rdse
6s trilszdrnyal6sa technikai-tudomdnyos szinten (is) olyan c6lk6nt hat6roz6-
dott meg, amely a l6tv6nyos ipari ndveked6s 6s az 6llam szoci6lpolitikai
gondoskod6sdnak peri6dusdban gyakorlati tapasztalatokra is hivakozhatott.
Ily m6don a szovjet ember biiszkes6ge re6lis t6nyeken is nyugodott, hiszen
a Szovjetuni6 a vil6g mdsodik katonai 6s ipari illlamdvd v6lt a 30-as 6vek-
ben. A szocialista nagyhatalom dllampolg6ra - a hivatalos 6rt6krend szerint
- el6bb volt szovjet 6s azutdn volt orosz, kazah, ukr6n vagy grfiz, ami a
hdboni idej6n kieg6sziilt az ,,orosz n6p els6 az egyenl6k kdzbtt" elvvel, s
ez a Szovjetuni6 himnuszilban is megfogalmaz6dott: ,,Szovets6gbe forrt sza-
bad kdzt6rsas6gok, a Nagy Oroszorsz6g kovdcsolta frigy." I943-ig a Szov-
jetuni6 himnusza az Internaciondl| volt.

A SZTALINI JELENSEG EnTEI-UEzESEHEZ
A ,,szt6linizmus" jelensdglt a ttirt6neti 6s politol6giai irodalomban nemrit-
k6n a fasizmussal val6 anal6gia segfts6g6vel drtelmezik, s6t olykor struktu-
r6lis azonossdgukat t6telezik fel a hidegh6borfs id6szak hajnalSn kikrist6-
lyosodott totalitarianizmus-elmdlet alapjdn. Hogyan 6ll a probl6ma a ttirt6-
neti val6s6g tiikr6ben?

Mind a fasizmus mint hatalmi berendezkedds, mind a ,,kommunizmus"
a kapitalizmus vil6gv6lsdg6b6l (I9I4-I933), egy meghatdrozott tdrtdnelmi
formdj6nak az osszeoml6s6b6l eredt. A fasizmus, a nemzetiszocializmus
mint tdmegmozgalom (mindenekel6tt Olaszor szigban 6s Ndmetorsz6gban)
kiftkeres6s volt ebb6l az 6sszeoml6sb6l, egy preventfv ellenforradalom az
antikapitalista munk6smozgalom potenci6lis forradalma 6s a mfiktjd6sk6pte-
lenn6 v6l6 polg6ri demokr6cia intlzmlnyei ellen. Ahogyan ilbrdzoltuk, a
szt6linizmus mint politikai rendszer egy fj tfpusri (,,munk6s", ,,prolet6r",
,,szovjet", ,,kommunista", ,,szocialista" stb.) forradalom lezdrdsakdnt 6s ,,el-
zdrdsak1nt" megszildrdult biirokratikus diktatfra volt, amelynek az lett volna
az elmllet szerint a funkci6ja, hogy 6tmenetet k6pezzen a szocializmusba,
ehelyett 6ndll6 formak6nt, mint dllamszocializmus szildrdult meg.
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1934 utdn a ,,kflsz" sztdlinizmus 6ppen nem forradalmi jelleg6vel tfinik
ki. Konzervatfv-biirokratikus term6szet6r6l Richard Pipest6l Roj Medvegye-
vig, I. Deutschert6l Robert C. Tuckerig, s6t Robert Danielsig - vililgnlzeti
hovatartoz6st6l fiiggetleni.il - a t1ma minden jelent6s kutat6ja megemldke-
zik. R. Tucker, Sztdlin hfres 6letrajzir6ja 6ppen a szt6linista fejl6d6s rijszerfi
tartalmi{r61, a forradalmi fejl6d6ssel val6 ldnyegi megszakitotts6gdr6l igy irt:
,,.,.a lenini 6r6ksdgben voltak elemek, amelyeket Szt6lin teljes joggal id€z-
hetett p6ld6ul L928-29-ben. De dgy v6lem, hogy Sztdlin m6r nagyon kordn
elt6rt Marx 6s Lenin hagyat6kit6l. En6l abszohit meg vagyok gy6z6dve.
Ugyanis itt a vita az 6llam k6rd6se kdriil fordul meg, a sztillinizmus 6r-
telmez6s6ben ez a dbnt6 elem. Az el6bbiek a szocialista t6rsadalmat nem
6llami t6rsadalomk6nt k6pzelt6k el. M6g kev6sb6 biirokratikus, centrali-
zdlt dnk6nyuralmi 6llamra gondoltak. Szt6lin viszont 6ppen az ilyen 6lla-
mot tartotta szocialist6nak." Az 6llam irdnti odaad6s nem orosz vagy szovjet
saj6toss6g.

Mdr az I. vildghdborri peri6dusdt6l avililgrendszer fejl6d6s6nek fj t6rt6-
nelmi formdjdt az dllam radik6lisan ntivekv6 gazdasdgi, politikai 6s szoci6lis
szerepe jellemezte. Ez a kdri.ilmlny elt6r6 form6ban ti.ikrdz6d6tt a fasizmus-
ban, a szt6linizmusban 6s a New DeaI keynesidnus 6llamkapitalizmus6ban.

A n6ci N6metorsz6g a t6ke egyetemes felhalmozdsi folyamatdnak egyik
kozpontja volt, mig a sztdlini Szovjetuni6 gyakorlatilag kiszorult a vil6g-
rendszerb6l, ,,oner6s felhalmoz6sra" k6nyszeriilt. A szovjet dllam nem tudta
finanszfrozni v6llalt c6ljait, mert a felhalmoz6s l6nyeg6ben csak a ,,biroda-
lom" fennmaraddsdnak sziiks6gleteit fedezte. A szt6lini jelens6g - a fasiz-
must6l elt6r6en - az antikapitalista ,,gondoskod6 n6p6llam" els6 megval6-
sul6sak6nt foghat6 fel. A n6met fasizmus, a ndci 6llam 6s fajelm6lete gya-
korlatilag nem l6pett tril egy v6gletesen hdborris gazdasdg keretein. Gazda-
s6gi fellendi.il6s6nek alapjdt a hdborrira val6 felk6sztil6s kdpezte. A k6t be-
rendezked6s radik6lisan elt6r6 tdrsadalmi struktrirdval 6s ennek megfelel6en
elt&6 drdekviszonyokkal rendelkezett. A tdrtdnetfrds l6nyeg6ben nemzetkdzi
konszenzusra jutott abban a tekintetben, hogy a ndci 6llam jelent6s m6rt6k-
ben a n6met nagyt6ke profit6rdekeinek megment6sdt, a mag6ntulajdon ural-
mdnak vddelm6t szolgfllta a kommunista kollektivizmus re6lis 6s klpzelt
vesz6ly6vel szemben. Abban a tekintetben sem igen van vita, hogy a szt6lini
fordulatot (1929-1933) egy 6nment6 hatalmi-politikai tdrekvds inspir6lta: az
6llami t6kefelhalmoz6s (,,eredeti szocialista felhalmozds", az ,,egyenl6tlen
csere"). V6gs6 soron e felhalmozds frnanszirozta az utol6r6 iparositdst 6s a
neki megfelel6 ,proletdrdiktatrira" (6rtsd Szt6lin szem6lyi diktatrirr{ja) 6lla-
m6t. Ennek r6szek6nt ment v6gbe a tulajdon6thelyez6s, amely ndvlegesen a
,,dolgoz6k tulajdona" volt, val6j6ban a diktatrira biirokratikus int6zm6nyei,
csoportjai szercztdk meg az dllami tulajdon fdldtti rendelkez6st, de nem
Ordkdlhett6k azt. A szt6lini Szovjetuni6ban - elt6r6en a hitlerista €s a roo-
sevelti 6llamt6l - nem tflkin6lati, triltermel6, hanem :fin. tilIkeresleti gazda-
sdg j6tt l6tre: ,,hi6nygazdasdg" (Kornai J6nos), ami magdban foglalt bizo-
nyos egalitari6nus tendenci6kat. A n6ci tfilkfndlati gazdasdg - eltlr1en az
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amerikai vari6nst6l - a nehezipari nagyt6ke szdmdrakizfu6lag h6bords kon-
junktfr6val teremtett ,,kozmunkdkat", ennyiben a n6ci 6llam ,,megh6l6lta" a
nagyt6ke grandi6zus tdmogatdsdt A mes6s profitok fejeben a ndmet nagy-
t6ke, mindenekel6tt a nehdzipari nagytulajdonosok kitart6an p6nzelt6k a fa-
siszta hatalo m intlzmlnyeit 6s,,kalandj ait".

Az ut6bbi 6vekben sz6mos tort6neti 6s tort6netpolitol6giai munka t6rta
fel a sztdlini appar6tusok szerkezet6t, mfik6d6si m6dj6t, ,,a sok kis Szt6lin"
(Luk6cs Gyorgy) uralmi sziszt1mdjilt, kialakuli{s6nak eredet6t 6s ki.il6nbtiz6
szakaszait. Tdrt6neti szempontb6l ez a folyamat arr6l sz6lt, hogy a forradal-
mi eredetfi munkdszervezetek a polg6rh6borri, majd a NEP peri6dusi{ban
elkiildniilt btirokratikus appar6tusokkd traszformdl6dtak. A szt6lini rendszer
kUl6n6s diktatrira volt, mely magdt demokrdciak6nt, a dolgoz6k demokr6ci6-
jak6nt hat{rozta meg. A fonadalom oroks6ge ugyanis az ij rendszer ideolo-
gikumdnak legbens6bb l6nyeg6hez tartozott: maga volt a legitim6ci6.

Hitlert a polgdri demokrdcia szokdsos v6lasztdsi rendszere legitim6lta. De
Hitler mr{r j6val hatalomra jut6sa el6tt nyfltan hadat i.izent mindenfajta de-
mokr6ci6nak, m6gis sz6les lakoss6gi tdmogatdst kapott abban a rem6nyben,
hogy a ,,norm6lis" rijratermel6si folyamat dllami beavatkoz6ssal regenerd-
l6dni fog. A fasizmus mint a ,,hdzmesterek forradalma" (Huizinga) a maga
polg6ri-kispolgdri eredet6t hatalmi berendezked6s6ben is 6rizte. A n6ci 6llam
a parlamentarizmust 6s a munk6smozgalom int6zm6nyeit, szervezeteit le-
rombolva, in statu nascendi a terrorra, az er1szakra 6s a vez6r kultuszr{ra
6pi.ilt. A szt6lini 6llammal ellent6tben ugyanolyan kend6zetlen 6szintes6ggel
k6pviselte az er1szakot, mint a norm6lis kapitalizmus a pdnz ,,tiszta", de-
mokratikus uralm6t.

Mindk6t berendezked6s egypdrtrendszer volt, iim Sztdlin Hitlerrel ellen-
t6tben nem sz6molta fel a fonadalomt6l tirdkldtt int6zm6nyek tdbbs6g6t,
hanem a l6tez6 tOmegszervezetekt6l elvonta a hatalmat, hogy saj6t kezdbe
koncentr6lja. igy fordulhatott el6, hogy Szt6lin 6s t6rsai le{irt6ztathattdk a
Kdzponti Bizottsdg tagjait, s6t a legfels6 p6rtszerv, a Politikai Bizottsdg 6s
a Legfels6 Szovjet tagjait is. Nem a szovjet alkotmdnnyal volt probldma,
6nmag6ban az alkotmdny nagyon is demokratikus volt, hanem azzal, hogy
az alkotmi{ny gyakorlati 6rv6nyessdge 6s a szem6lyi diktatfra ,,rnfikod6se"
egymdst kizfuta.

Ez6rt tehdt nem 6nmag6ban a p6rtok szdma a ldnyeges. Hiszen az olasz
fasizmus 1926-ig tdbbpdrtrendszer alapj6n mfikdddtt, a szovjet rendszer is
megtfirte a p6rtokat a 20-as 6vek elej6ig. M6g az ellenzdkiek sem a pdrtok
szdmdnak ndvel6s6ben lilttdk a megolddst. Eleinte a kommunista ellenz6k
soraib6l szinte senki nem gondolkodott tdbbp6rtrendszerben. Buharin, a
NEP legf6bb ideol6gusa sem l6tta a tdbbpr{rtrendszert demokratikus alterna-
tiv6nak. Trockij is csak a 30-as 6vek v6g6n vetett fel egy ilyen lehet6s6get.
1928-as szdmfr,zetls€ben 6lesen polemiz6lt azokkal az ellenzlkiekkel, akik
egy ellenzdki kommunista pdrtot akartak a szt6lini diktatrir6val szemben
szervezni. Abban bizakodtak, hogy a munkdstandcsok visszakapjdk azokat
a funkci6ikat, amelyekkel kor6bban, a foradalmi peri6dusban rendelkeztek.
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Ez lett volna a rendszer eredeti legitimdci6ja szerint a demokrdcia. Ez az
oka annak a vil6gos kiildnbs6gnek, ami Hitler 6s Szt6lin ,jog6ll6sa" kdztitt
fenn6llt. A n6ci Fiihrer-prinzip a jogalkalmazdsban jogforr6snak, 6rtelmezdsi
forrdsnak szdmitott, Szt6lin akarata nem volt jogforrr{s.

A n6ci vagy 6ppens6ggel a keresztdny jdv6fg6rett6l elt6r6en, a kommu-
nista jdv6fg6ret minden ut6pisztikus karaktere ellen6re is egyfel6l e vil6gi
jellegfi, m6sfel6l a gazdasdgi-tdrsadalmi egyenl6tlens6gek felsz6mol6s6t a
tdrsadalmi egy6nek 6s osztdlyok re6lis 6rdekeivel hozta dsszeftigg6sbe. A
kommunizmus mint elm6let 6s c6lkitfiz6s elvileg az flllami kizs6km6nyolds
szt6lini rendszer6b6l is ,,kiutat" kfn6lt a kdzvetlen demokr6cia rendszer6hez.
Sztdlin maga is az eglsz emberis6g ,,megv6lt6jak6nt" k6pzelte el mag6t, s
tigy is ilbrdzoltdk.Ezzel szemben a n6ci j6v6ig6ret megmaradt a mag6nt6ke,
a magdntulajdon alapjdn, amit a n6met magasabbrendfis6g 6s faji mftosz
ideol6gi6j6val t6masztott al6. Hitler ktrntorfalazds n6lki.il meghirdette, hogy
a vil6g n6peit aldveti ,,az uralkoddsra k6pes fajnak".

Szt6lin a szem6lyi diktatfra val6di jelleg6t a forradalmi ideol6gia k6pmutat6
propagand6jdval ,,elkonspir6lta". A ndcizmusnak nem volt mit elkonspirdlnia.
M6g a zsid6k kiirrds6t is csak taktikai okokb6l leplezte, a hivatalos dokumen-
tumok - ha vir6gnyelven is - tartalmaztAk a zsid6 n6p megsemmisft6s6t mint
a ,,v6gs6 megold6st", hogy a Mein Kampft6l ne is besz6lji.ink. A hitlerizmus
tehi{t a gazdasdgi 6s politikai vil6guralom6rt foly6 kend6zetlen harc. Ennek
,,filoz6fi6ja" a fajelm6let ds ennek eszkdze a ndci 6llam.

A Nagy Honv6d6 Hdboni
A KULPOLITIKAI FORDULAT

A Szovjetuni6, illetve rendszere a vil6g szem6ben a nagy honvddd hdborrt
idej6n ,,vizsgdzott", 6s tett szert vildghatalmi tekint6lyre annak ellendre,
hogy gazdas6gilag sohasem rendelkezett az Egyesiilt Allamokkal azonos le-
het6s6gekkel. A Szovjetuni6 a 30-as 6vekben - a fasiszta Ndmetorszdg meg-
er6sod6s6vel pdrhuzamosan - betagoz6dott a nemzetkiizi politikai 6letbe.

A Szovjetuni6 1934 szeptember6ben kdzmegeldgeddsre bel6pett a N6p-
szovets6gbe, mik6zben a n6ci N6metorsz6gtdvozott onnan. Szt6lin 6s Mo-
lotov tiszt6ban volt azzal, hogy az eurSpai b6ke legf6bb ellens6ge Ndmet-
orszdg, 6s a koztdrsas6gi Spanyolorsz6g elleni fasiszta agresszi6 egy fij,
lehets6ges vildgh6borri el6tort6netdbe illeszkedik, de a gazdasdgi 6s r6szben
katonai kapcsolatokat egy ideig nem szakitottdk meg a n6ci N6metorszfiggal,
mivel azt a nyugati hatalmak sem tett6k meg. S6t Hitler 6s az eur6pai nagy-
hatalmak vezetli a milncheni egyezmdny (1938. szeptember) megkdt6s6vel
elbizonytalanftott6k Szt6lint a nyugati hatalmak val6di sz6nd6kait illet6en.
A Szovjetuni6 ugyanis Franciaorszdg utdn Csehszlov6ki6val is kdlcstinds
seg6lynyrijtilsi szerzlddst kdt6tt, mely szerint a Szovjetuni6 akkor l6p fel
Csehszlov6kia v6delm6ben, ha azt Franciaorszdg is megteszi. A Szovjetuni6
a fasizmus 6s N6metor szdg nagyhatalmi terjeszkeddse elleni hat6r ozottsdgfit
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bizonyftotta azzal is, hogy a spanyol n6p szabadsdgharc6t 1936-39-ben
fegyverrel 6s onk6ntesekkel t6mogatta, m6g ha nem is abban a m6rtdkben,
ahogyan tehette volna vagy ahogyan tennie kellett volna. A Nyugat szinte
semmit sem tett a spanyol kdzt6rsas6g v6delm6ben. Mindez Szt6lint is a
N6metorsz6ggal val6 megegyez6s ir6ny6ba tolta.

Sztr{lin hilpolitikai fordulati{t ti.ikrdzte, hogy Lininov helyett Molotovot, leg-
kdzelebbi harcost6rs6t nevezte ki kiiliigyminiszterr6, aki fenntart6s n6lktl elfo-
gadta Sztdlin 6rt6kel6s6t, miszerint a nyugat-eur6pai nagyhatalmak Ausztria
6s Csehszlov6kia fel6ldozdsdval a ndci Ndmetorsz6got a Szovjetuni6 fel6
fordftj6k. Az eur6pai biztons6gi politika, amely a szovjet kiilpolitika alapja
volt 1934 ut6n, l6that6lag vdls6gba keriilt. Az izol6l6d6st6l val6 f6lelem
alapozta meg a fent jelzett fordulatot. Szt6lin a pdrt XVm. kongresszus6n,
1939 m6rcius6ban a szovjet ki.ilpolitika bdk6s c6ljait alfih:drzva 6va intett
att6l, hogy a Szovjetuni6 idegen 6rdekek6rt h6borris konfliktusba kevered-
jen: ,tegytink 6vatosak, nehogy orsz6gunkat konfliktusba vigy6k a h6borfs
provokdtorok, akik megszokt6k, hogy idegen kezek kaparj6k ki sz6mukra a
geszteny6t."

A diplomdciatbrt6n6sz Di6szegi Istv6n igy dsszegezte a szovjet kiilpoli-
tika l6nyeg6t: ,uA, N6metorsz6ggal val6 megegyez6s az esetleges h6borrib6l

Molotov alilirja a szovjet-n6met megnemt6mad6si egy ezmlnyt
(mOg0tte Ribbentrop 6s Szt6lin)
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val6 kimaradrdst kfn6lta, 6s Japdnt is elszigetelte, de nem nyrijtott biztosft6kot
a bekbvetkezd n€met tdmadds ellen. Az Angli6val 6s Franciaorszdggal kdtott
szdvets6g viszont garanci6t adhatott a h6borf 6s az agresszi6 ellen, amely
az adott felt6telek kdzdtt csak Ndmetorsz6gb6l 6s Jap6nb6l fenyegetett. Ang-
lia 6s Franciaorszdgjdvend6 magatartdsin mflott, hogy a szovjet kiilpoliti
k6ban jelentkez6 kett6ss6g vdgtil is hogyan old6dik fel."

Szt6lin m6g kozvetleniil a n6ci N6metorczdggal megkdt6tt 1939. augusz-
tusi paktum el6tt is tfirgyalt Franciaorsz6g 6s Anglia k6pvisel6ivel, hogy
saj6t katonai 6s politikai elszigetel6d6s6t felsz6molja, 6m a k6t orsz6g kato-
nai deleg6ci6j a semmily en klzzelfoghat6 egy ezmdny megkdt6s6re nem v6l-
lalkozott. A t6rgyal6sok kudarca ut6n Molotov augusztus 23-6n altirta a
szovjet-ndmet megnemtdmaddsi egyezmdnyt, melyr6l Sztdlin rigy v6lte, hogy
legaldbb 1942 tavasz6ig halad6kot kapott a hdborfra val6 tovdbbi felk6-
sziil6sre. 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 maga teljesen dezorientillta a nemzetkdzi, kiil6n6s-
k6ppen a baloldali kozv6lemdnyt 6s a hazai lakoss6got a szovjet ktlpoli-
tika val6di c6ljait illet6en. R6ad6sul e politika r6szek6nt az antifasiszta
propagand6t is gyengftette.

A GENERALISSZIMUSZ

sztdlin a 30-as 6vekben szem6lyi hatalm6nak 6lland6 fenntart6sa 6s rijra-
6pft6se k6zepette, szinte utoljdra a katonai ,,konkurenseit6l" szabadult
meg, ami a nagy honv6d6 hdborri megvfv6s6nak a ndz6pontj6b6l Sztdlin
legnagyobb bfinei kdz6tartozik, ha nem 6ppen ezvolt a legnagyobb bfine.
csak szemlly€hez tdk6letesen hfi f6tiszti kart tudott elk6pzelni. Ennek
6rdek6ben az els6k kdzdtt illdozta fel Tuhacsevszkij marsallt, az eg€sz
korszak egyik katonai l6ngelm6j6t. A f6tiszti kar j6 r6sz6vel val6 leszd-
mol6s m6giltt az is meghitz6dott, hogy Sztdlin a helyi hatalmi k6zpon-
tokkal szemben nem ismert kegyelmet, ha azok ,,Moszkva akarat6val"
szembehelyezkedtek. A katonai kdrzetek parancsnokai a helyi-region6lis
p6rtvezetdssel egyiitt kisebb hatalmi kdzpontokat alkottak, 6ndll6 6rdekek-
kel. Hi6ba cser6lgett6k egyik vagy m6sik ,,f6n6k6t", a struktfra maradt.
R6gi keletfi volt szt6linnak az a f6lelme, hogy a hadseregen beliil l6trej6het
vele szemben egy hatalmi alternatfva. (A perekben mindig is szerepelt va-
lamilyen misztikus ,,centrum", amely - fgymond - Szt6lin ellen szdvetke-
zik.) sztdlin tartott a nagy tekint6llyel bir6 hadvezdrek politikai befoly6s6-
nak gyors noveked6s6t6l, a lakoss6g sz6les kdreiben mutatkoz6 eldgedetlen-
s6g koncentr6l6d6sdt6l. Vorosilovval, Bugyonnijjal, Kulikkal €s Scsagyenk6-
val egyitt a 30-as 6vek kdzepdn rigy v6lt6k, hogy az adott politikai irdny-
vonalat Tuhacsevszkij, illetve a kdriildtte l6v6 vezlrkar 6s katonai-politikai
vezet6s nem fogja t6mogatni. sztdlin maga kdriil ekkor mdr a legkisebb
ingadoz6st sem tfirte. Az 1937. februr{ri-m6rciusi KB-pl6num utdn feler6s6-
ddtt a terror, s maga a pl6num sztdlinnak egyfajta felhatalmazdst adott 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 hirneves parancsnokok ellen.
,,Szovjetellenes trockista katonai szervezet' lltrehozisdval v6dolt6k meg a
katonai vezet6s jelzett csoportjdt, ami kiirt6sukhoz 6s 6ltal6ban a Vtjros Had-
sereg f6tiszti kar lefejezlslhez vezetett. A terror m6reteit illusztrdlja, hogy
kiv6geztek az 6t marsallb6l h6rmat, mind a tizenhdt hadseregparancsnokot,
a huszonnyolc hadtestparancsnokb6l huszon6tdt, a harminchat hadosztilly-
parancsnokb6l harmincn6gyet. A h6borf el6tti legnagyobb trag6dia teh6t a
V6rbs Hadsereg parancsnoki kar6ban vdgzett katasztrof6lis tisztogat6s volt,
amelyt6l nem fiiggetlenithet6, hogy a szovjet vezetds nem k6sziilt fel az
1941. jfnius 22-i n6met t6mad6sra.

Emellett a szovjet felderft6s 6s elh6rft6s - az archiv anyagok tanrisdga
szerint - rendkiviil fontos t6nyekr6l nem rendelkezett teljes ktirfi informdci6-
val. Ez egy6rtelmfien megdllapithat6 ama jelent6sekb6l, amelyek Szt6lin
asztal{'ra keriiltek 1941 m6rciusa 6s jrinius 22-ekdzdtt A katonai felderit6s-
n6l nem mfikdddtt olyan elemz6 csoport, amely a rengeteg inform6ci6t va-
l6ban 6rt6kelni tudta volna. Igy megkdzelft6leg sem jutottak egy6rtelmfi kti-
vetkeztet6sekre. A szovjet vezet6snek a n6met f6lrevezet6 kamp6nyok ter-
m6szet6r6l sem volt vildgos k6pe. K6ts6gtelen, a n6met dezorientdci6s stra-
t6gia kitfin6en mfiktidtltt. A t6ved6sek 6s mulaszt6sok sora folytathat6 lenne,
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bdr azok okai nem mindig szem6lyes, szubjektfv jellegfi motfvumokkal ma-
gyardzhat6k, sokszor strukturdlis probl6mdk meri.iltek fol, mint pdld6ul a
katonai elh6rit6s elemzl oszt6ly6nak a hi6nya.

Ha nem is mindent, de sok mindent leirtak mdr Sztdlin katonai t6ved6-
seir6l, ,,gyengeelm6jris6g6r6l" (tigymond, foldgdmbon kdvette a hadi esem6-
nyeket) 6pprigy, mint g6niusz6r6l, katonai zsenialit6s6r6l. Churchill egyene-
sen arr6l irt, hogy a Tbrch hadmfrvelet terveit, amelyeken h6napokig dolgoz-
tak a legjobb angol katonai szak6rt6k, megmutatta Szt6linnak, aki perceken
beliil meg6rtette annak l6nyeg6t. Sztdlin kiemelked6 felfog6k6pess6g6nek
kosz6nhet6en nagyon gyorsan tanult, de 6ppen rigy nem volt zseni6lis kato-
nai iigyekben, mint ahogyan helytelen lenne dilett6ns civilk6nt be6llftani.
v6gul is a legkiv6l6bb szovjet katonai vezet6k - minden kirikdjuk ellendre
is - elismer6ssel nyilatkoztak Sztdlin katonai-szervez1i teljesftm6ny6r6l 6s
vezetdi, s6t sokan hadvez&i k6pess6geir6l is. Mindenesetre a h6borri alatt
ddnt6seinek srilya m6g nagyobb volt, mint b6keid6ben.

Olykor eg6sz n6pek kitelepft6s6r6l hat6rozott (a Kauk6zusban vagy a
Krfmben) mindenf6le bfr6s6g 6s i.igy6szs6g megkdrdez6se n6lkiil. A h6borfs
id6ben azonban a szovjet dikt6tor szerepe, amennyiben az lsszefogdst er6sitette
6s szimbolizfllta - nem konnyfi ezt leirni -, kifejezetten pozitiv von6sokat is
hordozott. Ezekr6l gyakran megeml6keznek amerikai 6s angol diplomati{k, ka-
tonai vezet6k, a szovjet vezetl t6rgyal6partnerei. Sztdlin tekint6lye m6g a leg-
srilyosabb veres6gek id6szak6ban is meg6rz6dott, s ez a ,,tekint6ly" katonai-
anyagi er6vd v6lt. sztdlin persze tudatosan llesztette is ezt, 6s 6pitett 16.
Neve Eur6pdban az antifasiszta harc szimb6lumi{v6 v6lt.

A katondk 6s civilek milli6i Szt6lint ruhdztdk fel azokkal az 6rdemekkel,
amelyekkel val6jdban 6k maguk dicsekedhettek volna. Szt6lin szinte vall6-
sos tisztelete a Viirds Hadseregben mindv6gig sdrtetlen maradt, nem csorbult
a frontkaton6k kdr6ben sem: szt6lint jobban 6rtette a h6borf alatt saj6t
ndpe, mint az ut6kor tort6n6szeinek ndmelyike. A n6p osztdnijsen pr6b6lta
kikeriilni a szt6linista rendszer biirokratikus akaddlyait. Ha sztdlin nev6-
vel is, de a m6lyben a rendszer iltalakitdsdt k6szitett6k el6. A szovjet
emberek sokasdga akkor 6bredt val6s6gos erejdnek tudatdra, amikor meg-
szfint ftildtte az tllami gy6mkod6s, a hivatalos propaganda ereje, amikor
kideriilt, hogy a vdros Hadsereg nem a vil6g leger6sebb, verhetetlen se-
rege. A n€p az els6 sokk ut6n maga kezdett cselekedni. Az emberek ha-
mar r66bredtek arra, hogy a ttjrt6nelemben addig p6ld6tlan katonai er6
tdmadds6val kell szembendzn| s hosszri-hosszri harcra kell felk6sziilni. A
hdborri r6kdnyszeritette az embereket az 6n6ll6 6s alternativdkat keres6
gondolkoddsra 6s cselekvdsre.

Ugyanakkor a rendszerrel 6s Sztdlinnal szemben kdzvetleniil semmif6le
sz6mottev6 ellendllds nem volt. A h6borri mindennapjair6l sz6lva, a tdrsa-
dalom mentalitdsdt vizsg6l6 t6rt1n6sz igy ir a frontharcosoknak a rend-
szerhez val6 viszony6r6l: ,,>>Szidt6k a parancsnoksdgot, mint mindig. Mi6rt
nincs elegend6 repi.il6g6p, mi6rt nincs el6g l6sze\ 6s egyilltaldn honnan van
ez az eg6sz kupler6j? De l6tezett valamifdle tiirelmess6g 6s meg6rt6s, most
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nincs, de majd biztosan lesz.<< De hogyan nyilatkoztak Szt6linr6l 6s az or-
szdg vezet6s6r6l? Egy frontharcos fgy v6laszolt erre: >>Sehogy. F6ltek?
Nem, a katon6k a haldl el6tt nem f6ltek semmit6l, rigy voltak, mint a
gy6n6son. Mi akkor Szt6linnak 6s a legfels6 vezet6snek jobban hittiink,
mint saj6t parancsnokainknak.<<" S6t Sztdlin a hdborri idej6n az egyhdzzal
is rendezni tudta viszony6t. A szovjet 6llam 6s az orosz ortodox egyhdz
a honv6d6 h6borri idej6n eredmdnyesen mfikdddtt egyiitt. Szergij pdtri6r-
ka m6r a h6borri els6 napj6n felsz6lftotta a n6pet, hogy ,,6lljon ellen a
gonosznak". Az egyhdz ,,6lddsit, 6gi 6lddsdt" adta ,,az eg1sz ndp eljovend6
h6sies helyt6ll6s6ra".

,,OROSZORSZAG-ANYACS KA"

Oroszorszdggal kapcsolatban gyakran mondj6k,,,tortdnelmileg p6lddtlan",
nos, a vil6gtdrt6nelemben aligha taldlni p6ld6t arra a pusztft6sra, amelyet a
n6ci N6metorszdg z(tditott a Szovjetuni6ra I94L. jfnius 22-6vel kezd6d6en.
L943 eleilre kdzel 2 ntllli6 n6gyzetkilom6ter szovjet teriilet keriilt n6met
megsz6ll6s al6, ahol 88 milli6 ember 6lt. A hozz|vetlleg 10 milli6 ember
evaku6ldsa nyom6n mintegy 78 milliS szovjet 6llampolg6r, az dsszlakossdg
40%o-a maradt ndmet, romdn, magyar 6s finn fennhat6s6g alatt. A n6met
terveknek megfelel6en megkezd6ddtt a ,,keleti teriiletek" lak6inak sziszte-
matikus kiirt6sa. A RendkivilIi Allami Bizottsdg 1946. mdrcius l-jei dllapotot
bemutat6 adatai szerint a Szovjetuni6 teriilet6n tdrt6nelmileg p6ld6tlan n6-
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pirt6s ment v6gbe. A helyszfnen - a ttimeges likvid6l6s, a halilka tinz6s, a
gazkarnrdban val6 elpusztitds 6s az 6lve el6get6s m6dszer6vel - kiv6gzett civil
lakosok sz{rmameghaladta a 6 milli6 390 ezret, akik k6z6tt a gyermeliek sz6ma
ktiriilbeltil 220 ezene tehet6. AMolotov-Ribbentropp pakrum(1939. aug.) utr{n
elfoglalt teriileteken (Baltikum, Nyugat-ukrajna, Besszar6bia, Bu[ovina)
1 910 000 zsid6 6lt, a szovjetuni6 europai r€szdn a paktum el6tt2160 000.
M6sf6lrnilli6 szovjet zsid6 6llampolgdr menekiilt el, tdbb mint k6t 6s f6l milli6
zsid6 pusztult el. vagyis a n6met megszdll6s al6 keriilt zsid6 lakossdg gyakor-
latilag a ndcihalillg1pezet illdozatfvd v6lt. Tiz- €s tizezrek harcoltal i Vtirtis
Hadseregben 6s a partizdn egys6gekben, katon6k, tisztek, t6bornokok. 1943.
janu6ri adatok szerint a kitiintetettek kdz6tt - abszohit 6rtelemben - az osszes
nemzetis6get figyelembe v6ve a zsid6k dlltak a negyedik helyen: a Honvddelmi
N6pbiztoss6g k6derosztr{lyr{nak jelent6se szerinr 6767 fd.

A megszdll6s alatt l6v6 kiiztdrsas6gokban az lhezds 6s a j6rv6nyok k6-
vetkezt6ben tovdbbi 8,5 milli6 ember pusztult el, a n6metoisz6gi'6s m6s
t6borokban 2,8 milli6 ember halt meg. (Az Osszes elhurcolt sz6ma-5,6 milli6
volt.) A szovjetuni6 osszesen 18,5 milli6 civil 6llampolgdrilt veszitette el.
Ha ehhez hozzdvessztik m6g a haza nem tdrteket, pontosabban, a m6sutt
letelepiilteket vagy letelepftetteket, akkor a Szovjetuni6 civil 6llampolg6ra-
in_ak vesztes6ge 19 milli6 f6, a megsz6llt teriiletek lakossdgfinak- 254-a.
Ehhez kell hozziadni a h6si haldlt halt katondk sz6m6t, amely g-9 milli6ra
tehet6. Egyharmaduk a katasztrofillis r942-es esztend6ben pusltult el a nagy
bekerft6sekben, a hadifogolytdborokban 6s a harcmez6k6n. volt id6, amikor
a tdrtdnetirds Kelet-Eur6pdban ezt az 6vet is gy6zelmek sorozatdnak pr6b6l-
ta bedllftani, 6m csak egy dolog volt bizonyosan igaz, e hatalmas illdozato-
k6rt a n6ciknak minden kor6bbin6l srilyosabban kellett fizetniiik.

Amikor a Barbsrossa-tervnek megfelel6en a ndci N6metorsz6g csapatai
l94l 6sz€n Moszkva al6 6rtek, nyilvdnval6vd vdlt, hogy a hdborriban egy
bizonyos. szempontb6l fordul6pont kbvetkezett be. A vtirtis Hadsereg
moszkvai gy1zelme 1941 november6ben azonban ,,csak" kikezdte a n6ii
N6metorsz6glegy6zhetetlens6g6nek mftoszdt, a neheze ezttfinkdvetkezett...
Az azonban mdr akezdet kezdet6n kideriilt: a Szovjetuni6 a n6cik sz6m6ra
m6sf6le csatat6r volt, mint a hdborf addigi szinterei. A v6r6s Hadseregben
mind szoci6lis, mind nemzetis6gi-etnikai 6rtelemben ttikrtjz6dott a szovjet
lakossdg tisszet6tele, s lassan-lassan - nagy dldozatok 6r6n - 6ssze is cii-
szol6dott. R6szben m6g a bffnok is megbocsdttattak. Az 1941. irilius l2-i 6s
november 24-i rendeletek 6rtelm6ben t6bb mint 600 erer em6er szabadult
ki a btirttjnokb6l, a GITLAG-r61, 6s ktizel egyharmadukat azonnal mozg6sf-
tott6k a harcol6 csapatokhoz.

Hogy Szt6lin mik6ppen ,,hajtotta" n6p6t a h6borriban, arr6l is sok min-
dent osszefrtak m6r a tdbb k6nyvt6rnyi irodalomban. Szt6lin a h6borri 6vei-
ben is 1rzelmeit elrejtve, kizfu6lag szdmokban 6s er6viszonyokban gondol-
kodott. ot a v6geredm6ny 6rdekelte, nem az dldozatok sz6ma. E k6rd6s
lelye.s me.gvililgitdsa c6lj6b6l 6rdemes eml6keztetni arra a t6nyre, hogy a
Szovjetuni6t az ipari civiliz6ci6 magasabb szinvonal6n 6116 hadsbreg t6;;d-
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ta meg - mint 6rz6keltetti.ik -, tdrt6nelmileg p6ld6tlan kegyetlens6ggel 6s
meg6talkodotts6ggal. Ezt a tdmaddst csak minden er6 koncentrdl6si{val le-
hetett ellensrilyozni. A szovjet rendszer biirokratikus eltorzuldsai sok szem-
pontb6l megnehezitettdk a h6borri megvfv6s6t, 6s a rendszer mriktid6si za-
varai megntiveltdk az illdozatok szdmdt. Sztdlin kfm6letlensdge azok'rtak az
eszkdzoknek a kim6letlens6ge is volt, amelyekkel a hdborri megviv6sa folyt.
Ismertek Szt6linnak azok a parancsai, amelyekkel v6gletes m6don is az el-
lens6g megsemmisit6s6re tlsztdkdlte a n6pet. Ebbe a jelens6gkiirbe tartozik
a hirhedt 227-es parancs, amelyet sztdlin 1942. jrilius 28-6n, a nagy vere-
s6gek 6s visszavonul6sok, Rosztov 6s Novocserkasszk elest6nek hat6s6ra
aaott tci. A p6nik 6s a rendezetlen visszavonul6s megakad6lyozdsa c6li6b6l
gyakorlatilag rendfenntart6 er6ket 6llitottak fel minden nagyobb egys6gben
a t6mad6 er6k m6gdttes teriiletdn. Mindenesetre a harci mordl 6s a harci
tud6s fokoz6d6sa nyilv6nval6an hozzdjdtult a h6borri nagy fordulat6hoz,
1943 elej6n a sztdlingrddi diadalhoz. Hasonl6an h6sies helyt6ll6s sor6n,
1943 jrilius6ban 6s augusztus6ban, a kurszki ddnt6 fontossdgri iitkozet, a
h6borf tal6n legnagyobb tankcsatfja utdn, kozvetleniil megnyilt a Szovjet-
uni6 felszabaditds6nak lehet6sdge. Ezt kdvet6en tttrtdk fel a leningrddi blo-
kddot, amely ttibb mint 900 napig zdtta el a v6rost a kiilvil6gt6l.

A hdtorszdg a h6borf sikeres megviv6s6ban csaknem olyan fontos sze-
repet j6tszott, mint maga a harcol6 sereg. A h6borf alatt a n6metek 6ltal el
nern foglalt teriileteken a szovjethatalom politikai rendszere tovdbbra is mfi-
ktid6tt, a kommunista p6rt tekint6lye a nemzeti katasztr6fa ellen6re vagy
tal6n 6ppen azdrt csorbftatlanul fennmaradt . Eztek 6s ezrek ldptek be a fron-

544



ton a p6rtba, nemritk6n a hal6lukat megel6z6 iitkozet el6tt. A lakossdg 6ri6si
tdbbs6ge kitartott a legnehezebb kdriilm6nyek kdzdtt is. A szovjet haza,
Oroszorszdg-Anydcska irdnti szeretet 6s a n6pirt6 n6ci renddel szembeni
gyfildlet Leningr6dt6l Moszkv6ig, Odessz6t6l Kurszkig, Minszkt6l Magnyi-
togorszkig 6s Szib6ria nagyvi{rosaiig, a falvakig 6s kistelepiil6sekig tiz- 6s
tfzmilli6kat sarkallt olyan kitart6 ellen6ll6sra, h6sies cselekedetekre, ame-
lyek drdkre befr6dtak az emberi tort6nelem legdics6s6gesebb lapjaira.Ehez6
gyermekek 6s n6k hadiiizemekben termeltek 6jjel 6s nappal, hogy megfor-
dfts6k a hdborri menet6t a gazdasdg frontjdn. A n6k kUldnleges szerep6t a
hdborri 6veiben igen kiilonbdz6 szerzflk htrzzdk al6. Ez a szerep el6sz6r is
a f6rfin6pess6g, a hadsereg mobiliz6sdban ragadhat6 meg. Ismert a hires
harcba hiv6 plak6t, amely n6i figur6t 6brdzol, egy parasztasszonyt, aki azo-
nos mag6val ahazdval: ,,Haza-Anydcska hiv!" (Rogyina-maty zavjot!) A n6,
aki vigydz a gyerekekre, aki harcba kiildi a nagykorf fi6t, aki dolgozik a
gydrban, 6s harcol a fronton. A n6k azonban nemcsak a h6borri ikongrdfi6-
j6ban jelk6pez6k a kitart6st, az ember- 6s hazaszeretetet, a k6z6ssdg 6s a
csal6d szolg6lat6t, hanem kiilonds helyiik volt a szovjet katondk gondolko-
d6s6ban 6s drzelemvililgdban is. Az irodalom 6s a film gyakorta ilbrdzolta
a katonafeles6get, aki6rt a szovjet katona az lletdt is felilldozza. 1943-ra a
V6rds Hadsereg 6llom6ny6ban a n6k szdma meghaladta a 800 ezret, ami
hozzdvet6leg az 6sszl6tszim 8vo-6t tette ki. Term6szetesen t6bbs6gi.ik az
orvosi ell6t6ssal foglakoz6 egys6gekben harcolt, de a harckocsikezel6k ds a
pil6tdk kdzott is megtal6ljuk 6ket. A hdborf vdgdre az iparban foglalkozta-
tott munkaer1 56vo-a volt n6, mfg 1939-ben csak 39vo-a. Amez6gazdas6g-
ban mdg srilyosabb ahelyzet, a n6k m6g 1950-ben is a mez6gazdas6gi mun-
k6sok csaknem 60vo-6t tettdk ki. A hdborf alatt az orvosok nagyobb r6sze
is n6. Ebben az id6ben a n6k gyakrabban keriiltek vezet6 6ll6sokba azize-
mekben, de nem keriiltek be a politikai 6s katonai vezet6sbe.

Ahfitorszdg gazdas6gijelent6s6g6t mutada, hogy a szovjetuni6 keleti terii-
let6nek r6szeseddse a nyersanyagok 6s hadfelszerel6sek termel6s6ben hirtelen
ddnt6 t6nyez6v6 tudott v6lni. A tdrt6neti irodalom mind szervez6si, mind em-
beri-pszichol6giai szempontb6l nagyra 6rt6keli az ipai iizemeknek a keleti te-
riiletekre val6 gyors 6ttelepft6s6t. Mig l94l-ben a nyersvastermel€s 37vo-6t
6llitottdk el6 a keleti teriileteken, r943-ban 98vo-6t (a harckocsik 7, illetve
77%-6t, a reptl6g6pek 25, illetve 65Vo-6t). A Szovjeruni6 1944-ben hagyta le
Ndmetorszi{got a hadianyagtermel6s ndveked6se tekintetdben , igaz, az Egyesiilt
Allamok tdbb mint hi{romszorosdt produkdlta annak, amit a Szovjetuni6.

A p a rt izdnmo z g al o m 19 42 f oly am6n bontakozott ki a maga telj ess6g6ben.
1942 szeptember6ben, amikor a ddli-d6lnyugati fronton kritikussd v6lt a
helyzet, sztdlin kdzvetleniil a partizfinmozgalomhoz fordult, hogy fokozz6k
a harcot a n6metek hdtdban, ki.ildntisen az ut6np6tl6st biztosit6 sz6llft6si
vonalak sz6trombol6s6val. Alexander Werth, a honv6d6 h6borri amerikai his-
torikusa 6s szemtanrij a a partizdnh6borrit a Szovjetuni6 felszabadftdsa szem-
pontj6b6l is rendkfvtil fontos t1nyez6k6nt 6rt6kelte. Apafiizdn szimbolikus
alakja a hires partizdnlilny, a fiatal Zoja Koszmogyemjanszkaja lett, akit a
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n6metek a Moszkva melletti Petriscseve faluban nyilv6nosan felakasztottak.
A klasszikus partiz6nmozgalom szfntere azonban tdvol volt Moszkv6t6l.
A partizdnegys6gek az elmenekiilt lakoss6gb6l, a n6metek 6ltal legink6bb
iildozdtt kommunista 6s szovjetvezet6kb6l, a szovjet rendszer ir6nt elkdte-
lezett szdzezrekb6l, a fizikai megsemmisftdsre it6lt zsid6kb6l, egys6giiket
veszftett katon6kb6l, n6kb6l, gyermekekb6l 6s 6regekb6l verbuv6l6dtak. A
ndmet megsz6ll6kat egyidejfileg kiildnds m6don elbfivolte 6s b6szftette,
hogy sok n6 harcolt a partizilnok kdzdtt. Nem v6letlen az sem, hogy a par-
tiz6n szimb6luma Oroszorszi{gban n6 lett.

A tipikus ,,partiz6nvid6kek" Ukrajna 6szaki erd6s tertiletein, Belorusszid-
ban, a Brjanszki Erd6ben, az orjoli teriileten 6s Leningr6d ktlrzet6ben ala-
kultak ki. Az egys6gek irdnyitdsdban a legtdbb helyen - minden sponta-
neit6s ellen6re is - a kommunista pfut fontos, ddnt6 szerepet jdtszott. A
partiz6nakci6k6rt megtorl6sk6nt a n6cik sok tiz- 6s szdzezer b6k6s 6llam-
polg6rt pusztitottak el a legkegyetlenebb eszkdzdkkel. A legfels6 ndmet
vezet6s gyilkosokat 6s rabl6kat is besorozott apartizdnvaddsz alakulatok-
ba azzal az instrukci6val, hogy a polg6ri lakossdggal szembeni bdrmely
fell6p6s megengedett 6s nem bilntethet6. A n6metek ukrajnai partizdnva-
ddsz tev6kenys6g6be bekapcsol6dtak magyar 6s rom6n specidlis egys6gek
is. 1943 ut6n a Vdrds Hadsereg el6renyomul6sa sor6n a partizdnalaku-
latok beolvadtak a reguldris csapatokba, 6s sokan ktiztiliik eg6szen Ber-
linig jutottak. I94344-ben t6bb mint f6lmilli6 fegyveres partiz6n harcolt a
Szovjetuni6 teriilet6n.
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Anul6r Es rulr0npArnr6rAr
Mivel a n6met-szovjet megnemtdmaddsi egyezmlny peri6dus6ban a lakos-
sdg antifasiszta ,,indoktrindldsa" aldbbhagyott, sok embernek az orszdgnyu-
gati fel6n nem volt vil6gos elk6pzel6se arr6l, hogy mit jelent val6j6ban a
ndci megsz6ll6s. Nem egy helyen m6g az is el6fordult, hogy a betolakod6kat
vir6ggal v6rtdk. Hogy a lakossdg e csoportjai a sztdlini diktatrira megszffn-
t6vel egy ,,enyh6bb" rendszerben bizakodtak, vagy csak a fdlelem dikt6lta
6nv6delmi l6p6sk6nt drtelmezhet1k az ilyen akci6k, arr6l megoszlanak a
v6lem6nyek. Az azonban bizonyos, hogy a kij6zanodds nagyon hamar be-
kdvetkezett, s a n6cikkal kollabor6l6 szem6lyek 6s csoportok a helyi lakos-
s6g szem6ben - az ellens6gn6l is gyfildltebb - 6rul6knak sz6mitottak.

A leghirhedtebb 6rul6 a n6meteket kiszolgdl6 Waszov t6bornok volt, aki
hadifogoly szovjet katon6kb6l a ndci hader6t t6mogat6 egysdgeket formdlt.
Vlaszov,. aki r6szt vett a moszkvai csatdban, s6t 1942 janu6rj6ban Vtirtis
Zdszl6 Erdemrenddel ttintett6k ki, miutdn 1942 j{ililsdbin n6met hadifog-
s6gba esett, antiszt6linista 6rzelmeire hivatkozva fogadta el a n6met tisztek
ajfinlatdt, hogy legyen az ,,Orosz Felszabaditdsi Mozgalom" vez6re, 6s ve-
zessen csapatokat a Vdrbs Hadsereg ellen. 1942 decemberdben az :6n. Szmo-
Ienszki Deklardcidban felsz6litotta a szovjet dllampolgdrokat, hogy harcol-
janak az ,,Orosz Felszabaditdsi Hadseregben" Szt6'lin ellen. Hitler azonban
nem pdrtolta az orosz katonai egys6gek alkalmazdsdt eg6szen L944-ig. (A
nricik el6szeretettel soroztak be nyugat-eur6paiakat is a Wehrmachtba 6s az
SS-be, de az oroszokkal szemben 6vatosabbak voltak. Magyarok mintegy
40 ezren szolgdltak az SS-ben.)

V6gUl Vlaszov parancsnoks6ga alatt 1945 janudrjdban k6t hadoszt6ly
avatkozott be a Prdga kdrny6ki csatdkba, de csapatai m6r komoly szerepet
nem jdtszhattak a cseh hadszint6ren sem. Egy hadoszt6ly pedig a cseh fel-
kel6k oldalfua 6llt. Vlaszov, miut6n az amerikai z6ndba nem l6phetett be,
feloszlatta egys6geit, amelyek egy r6sze nyugatra menekiilt, m6s r6sze kelet
fel6, ahol a Voros Hadsereg hadifogolyk6nt fogta el 6ket. Lett, litv6n ,,on-
k6ntesekb6l" jelent6s csoportok harcoltak a Waffen SS koteldkeiben. A ndcik
rin. nemzetis6gi l6gi6kat is szerveztek tat6rokb6l, kalmtikokb6l, azeriekb6l,
gnizokb6l, 6rm6nyekbdl stb. N6h6ny emigr6ns feh6r kozdk atamdn, egykori
cdri t6bornok is csatlakozott a Wehrmachthoz, mint p6ld6ul Krasznov, Skuro,
Naumenko. Krasznov Olaszorszdgban 6s Tito partizdnjai ellen harcolt, azon-
ban nem akart egyesi.ilni Vlaszov csapataival. A hdborri idej6n a Wehrmacht,
a kiilonf6le rendfenntart6 er6k 6s az SS ktitel6keibe egyes becsl6sek szerint
kozel 800 ezer szovjet 6llampolgdrt soroztak be, akiknek ddnt6 tdbbs6ge -
az egysdgek elnevez6se ellendre - nem ,,6nk6ntes" volt: a tril6l6s eszkdze-
k6nt v6lasztott6k az 6rul6st. Vlaszovot 1945 m6jus6ban elfogtdk, 6s 1946.
augusztus 1-j6n felakasztottdk.

A szovjet kultfra szint6n a nagy honv6d6 h6borri 6rdekeit szolg1lta,
azzal, hogy mind a katondkat, mind a polg6ri lakossdgot az antifasiszta
patriotizmus szellemdben nevelte. F6leg az els6 id6ben volt ennek p6tol-
hatatlan szerepe. (Reg6nyek 6s filmek, tudom6nyos mfivek 6s visszaem-
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l6kez6sek milli6i 6rzike h6stetteket az ut6kor szdmdra.) A hriborri els6 fel6-
ben tud6sok 6s mfiv6szek sokas6ga igyekezett megvil6gftani a h6borri jelle-
g6t 6s c6ljdt. Ki.ildndsk6ppen a filmek j6tszottak nagy szerepet a n6p lelkesi-
t6s6ben. A lakoss6g mindenekel6tt a front esem6nyei, a nemzetkozi helyzet
6s a tdrt6nelmi mrilt, f6k6ppen a hadtdrt6nelem nagy esem6nyei 6s alakjai
ir6nt 6rdekl6ddtt.

A kulturdlis 6rt6kek lakossdgi 6s rend6ri v6delme ellendre a pusztulds
6ri6si m6rt6kfi volt e teriileten is. Hitler 1942. mdrcius l-jei parancsa felha-
talmazta Rosenberget minden kultur6lis 6rt6k konfiskfilflsdra. Kiraboltdk 6s
elpusztitotti4k a kdnyvt6rakat, az archivumokat, szinte minden kultur6lis in-
t1zm1nyt. A Szovjetuni6 kb. 1000 mfzeum6nak kdzel fel6t rabolt{k ki 6s rom-
boltdk le. A 66 legnagyobb 6s legfontosabb mrizeumot azonban sikeriilt kelehe
evakudlni. A Tretyakov Kdptrir anyaga p6ld6ul Novoszibirszkbe 6s Permbe ke-
riilt. A szfuhazi tr{rsulatoki nyugati siovjet teriiletekr6l Kdz6p-Azsi6ba, Ka-
zahsztdnba 6s az Urillba tfvoztak. A hdtorszdgban 6l6nk szinhazi 6let folyt.
Mindenekel6tt orosz klasszikus darabokat, oper6kat 6s balettet mutattak be.
A k6zdns6g tdbbsdg6nek kor6bban nem 6llt m6dj6ban olyan szovjet kultur6lis
int6zm6nyek mfisorait megtekintetni, mint p6ld6ul a moszkvai Nagy Szin-
h6z6t Kujbisevben vagy a Kirov Szinhdz mfisorait Permben stb.

A h6borri idejdn nagyszdmri filmet k6szitettek a Szovjetuni6ban, amelyek
6ri6si n6pszerris6gre tettek szert a fronton 6s a h6torszdgban is. Az id6s
gener6ci6 m6g ma is eml6kszik a hja, a Szivdndny, A kdt harcos, A 217-es
szdmrt ember vagy k6s6bb A bdtor emberek cfmfi filmekre, amelyek szerte
a Szovjetuni6ban lelkesitett6k az elcsigdzott lakoss6got. Itrtflk a szinhflzak
a frontot. a sebesi.iltekkel teli k6rhdzakat. A kultrira ir6nti 6rdekl6d6s nem
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cstjkkent a h6borri idej6n. Eppen ellenkez6leg. P6ld6ul a Lenin K6nyvt6r
ldtogat6inak sz6ma L943-t6l meghaladta az L940-es 6v olvas6i l6tszdm6t.
A n6pi egyiittesek koncertjeit a h6borri robb mint n6gy 6ve alatthozzdvet1-
leg 25 milli6 ember l6tta.

A n6p szdmdra a legfontosabb inform6ci6s forr6s a r6di6 volt, amely
6jjel-nappal a Szovjetuni6 n6peinek 70 nyelv6n, valamint 28 kiilfdldi
nyelven sug6rzott mfisorokat, f6leg hfrmfisorokat. A szovjet kultrira ily
m6don milli6knak nyrijtott erkdlcsi 6s lelki t6mogat6st a h6borri legsrilyo-
sabb id6szakaiban is.

A h6borri el6tt ttibb mint dtezer tudom6nnyal foglalkoz6 ember dolgozott
a Szovjetuni6 Tudom6nyos Akad6mi6j6nak 47 int€zetdben. T6bbs6gi.ik a
frontra tdvozott, vagy kdzvetleniil katonai c6hi tev6lkenysdget folytatott,
mindenekelitt az ;erodinamika 6s robbant6stechnika ter6n. Nagyon sokan
ismerik az olyan zseni6lis tud6sok nev6t, mint Keldis, Kurcsatov, Haritonov,
Tupoljev, Alekszandrov, Kapica vagy Landau.

Term6szetesen Szt6lin volt a vil6gsajt6 egyes szdmri hdrosza. Nagys6g6-
16l zengett a hdborri v6gs6 szakaszdban a vil6g. csupdn kiragadott p€lda az
olasz kereszt6nydemokrata vez€r, De Gasperi hires, rg44jriliusi brancacci6i
besz6de, amelyben ,,Szt6lin zsenij6r6l" sz6nokolt. De ezt tette a magyar
Ddlnoki Mikl6s B6la is, akinek tdviratdt a ,,magyar dosszi6b6l" id6zhetjuk:

,,Szt6lin Marsallnak! Ami6ta a dics6s6ges v6ros Hadsereg felszabadftotta
Budapest vdrosdt az firkozottn6met uralomt6l, a v6ros dolgoz6i mi{r m6sodszor
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€rzk a Szovjetuni6 hat6kony segits6g6t, amely jelent6sen javitia a teljesen
leromlott kbzell6tr{st... A Magyar Ideiglenes Kormdny rendelet6nek megfelel6-
en leg6szintdbb hdldmat fejezem ki, 6s iidvdzldm a Szovjetuni6 nagy Mar-
sallj6t." Es Szt6lin tucatsz6mra kapta az ehhez hasonl6 t6viratokat...

Ugyanakkor a szovjet katon6k a hdborrib6l visszat6rve sz6les k6rfi isme-
reteket szereztek a nyugati vil6gr6l, amely 6les kontrasztban 6llt a szovjet
val6s6ggal. Bonyolult pszichol6giai folyamatok j6tsz6dtak le a hazatlrtek-
ben. Nemcsak a h6borris kegyetlens6g, hanem a nyugati technika 6s fogyasz-
t6s kifinomults6ga is meglepte a szovjet embereket. De a Nyugathoz val6
viszony a szovjet vezet6s sz6,:rndra sem volt egy6rtelmfi. Kiildn kdrd6sk6nt
meriilt fdl: mit v6rhatott a Szovjetuni6 a nyugati nagyhatalmakt6l? Nagy-
Britannia gyakorlatilag szinte semmilyen k6zvetlen anyagi segits6get nem
adott a Szovjetuni6nak. Annak ellen6re, hogy az l942-t6l tervezgetett m6-
sodik front csak k6s6n,1944.jrinius 6-6n nyflt meg, az Egyesi.ilt Allamok
igen jelent6s gazdasdgi tdmogatdst nyrijtott a Szovjetuni6nak. Az Egyesiilt
Allamok kdlcstinb6rleti szilllitdsai kdzott a legjelent6sebb t6telek a kovetke-
z6k voltak: az llelmiszerek 6s ruhanemfik mellett mindenekel6tt emlitdsre
m6lt6 a 14 795 repi.il6g6p, amely megkdzelftette a Szovjetuni6 1941-es re-
piil6g6p-termel6s6t (15 735). 375 883 teherg6pkocsit, tdbb mint 5L ezer
dzsipet, kbzel 2000 mozdonyt, 90 teherhaj6t, tdbb mint 345 ezer tonna rob-
ban6anyagot 6s tdbb mint 1 milli6rd doll6r6rt gdpeket 6s berendez6seket
szilllitott az USA a Szovjetuni6nak. Az amerikai segfts6g jelent6s6g6t bizo-
nyos fokig cstjkkentette, hogy annak dont6 r6sze mdr a sztdlingrddi fordulat
utdn lrkezett a Szovjetuni6ba. Hogy e t6mogat6s val6di ar6nyair6l bizonyos
elk6pzeldsi.ink legyen, a Nagy Britanni6nak nyfjtott amerikai segitsdg 1941-
ben tdbb mint 1 milli6rd dolldrt tett ki, mig a Szovjetuni6ba ir6nyult kdl-
csonbdrleti sz6llft6sok tisszege nem haladta meg a 20 milli6 doll6rt. De
I942-ben is n6gyszer annyit szdllitottak a briteknek, mint a szovjeteknek.
I94142-ben, teh6t a legnehezebb 6vekben a Szovjetuni6ba alig 1,4 milli-
6rdos amerikai sz6llitds €rkezett, 6m 19 4345 -ben hozzdv et6leg I 9-20 mil-
li6rd doll{rt tett ki e sz6llft6sok 6rtdke.

A hdborri utdn azonban mer6ben rij ttirt6nelrni helyzettel kellett szemben6zni.

A hidegh6borri 6s a bipol6ris vil6grend
AZ ATOMBOMBA ES AZ ERDEKSZT'ENAT

Szt6lin a gy6zelmi euf6ria kdzben is 6vatos maradt. A csricson is tudta, hogy
saj6t tekint6lye a Szovjetuni6 katonai erej6t6l fiigg. Ebb6l a szempontb6l6rt6-
kelte a h6borf v6gdn felrobbantott amerikai atombombdt is. A bomba v6gs6
soron fordul6pontot hozott a szovjet ki.ilpolitikai strat6gi6ban is. Az amerikai
atommonop6lium a hdboni v6gdn - a Szovjetuni6 sz6rnyfisdges emberveszte-
s6ge 6s a nemzet\ vagyon 40 szdzallk6nak pusztuldsa fdny6ben - olyan rij
vesz6lynek ldtszott, ami mdlyen 6rintette a Szovjetuni5 hely6t az 6llamok rend-
szer6ben a hdborft kdvet6 korszakban. Ezen mit sem vdltoztatott M a t6ny,
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hogy a l6trejtiv6 ENSZ-ben a Szovjetuni6 h6rom szavazattal rendelkezett,
amennyiben Ukrajna 6s Belorusszia is tagja lett a nemzetkdzi szervezetnek.

A potsdami konferencidn, ahol a ,,h6rom nagy" (Truman, Szt6lin, Chur-
chill) a hdborti utdni rendezds probldm6ival foglalkozott, jrilius 24-6n, a
plen6ris iil6s utdn Truman tdj€koztatta besz6lget6partnereit arr6l, hogy az
USA rendelkezik ,,egy szokatlanul rombol6 er6vel, egy fj fegyverrel". Ez
utal6s volt a jrilius 16-i sikeres atomkfs6rletre. Miut6n Sztdlin gratul6lt, t6-
vozott a teremb6l. Truman 6s Churchill meg voltak r6la gy6z6dve, hogy
Szt6lin nem 6rtette, mir6l is van sz6 val6jdban.

A val6s6gban azonban 6ppen az ellenkez6je bizonyult igaznak. Zsukov
6s Molotov visszaeml6kez6sei szerint Szt6lin m1g aznap felhivta telefonon
Kurcsatovor, a szovjet nukle6ris kutatdsok legjelent6sebb szem6lyis6g6t,
hogy gyorsfts6k fel a szovjet atombomba kikfs6rletez6s6t. Sztdlin azonban
a bomba igazi jelent6s6gdt teljes nagys6g6ban csak k6s6bb 6rtette meg, ami-
kor az a nyflt politikai nyom6s, a vildghatalmi st6tus eszk6z6v6 v6lt. Vagyis
n6h6ny h6ttel k6s6bb, amikor Hirosima 6s Nagaszaki a szornysziilott ame-
rikai atombomb6k illdozatdul esett. Ezzel az Egyestilt Ailamok a hdborri
uti{ni korszak nagy fegyverkez1si verseny6t inditotta el, amelyet a szovjetek
- nem haboz6s n6lkiil - v6giil is elfogadtak. (Andrej Gromiko szovjet kUl-
Ugyminiszter-helyettes mdr 1946 jriniusdban javasolta az ENSZ-ben, hogy
tiltsdk be az atomfegyverek gydrtdsdt 6s alkalmazds6t, valamint 3 h6napon
beliil semmisits6k meg a felhalmozott k6szleteket.) A nukledris fegyver szii-
letdse pillanatdban a nagyhatalmis6g szimb6lumdvi v6lt.

Nem v6letlen, hogy Sztdlin a h6borft kdvet6 6vekre mindenk6ppen meg
akarta 1rizni a gazdasdgi egyi.ittmfikdd6st 6s bar6ts6got Amerik6val. Az USA
nyomaszt6 gazdasdgi fdl6nye kifejez6ddtt abban is, hogy 1945-ben azipai
termel6se tbbb mint k6tszerese volt az 1935-1939 kiiztitti termel6snek.Ldtni
kell azt a diint6 fejlem6nyt is, hogy az 1944-es Bretton woods-i egyezmdny
olyan rij p1nzngyi rendszert hozott l6tre, amelyben a valutilk 6tv6lt6si ar6-
nydt az aranyhoz viszonyftva figzitettlk. Mivel az usA birtokolta a vil6g
aranykdszleteinek hozzdvet1leg 80 sz6zal6kdt, ez a doll6rt - szimbolikusan
sz6lva - az arannyal tette egyenl6v6. A doll6r olyan egyetemes fizet6esz-
kdzz{ v6lt, hogy minden orsz6gnak fel kellett bel6le halmoznia. M6rpedie
a kiilfdlddn l6v6 doll6rtartal6kokkal ardnyban az importot az Egyesult Alla--
moknak nem kellett exporttal kiegyenlftenie. A ttibbi orszdgfrnanszirozta az
amerikai kiilkereskedelmi deficitet... A bombdt teh6t egy szinte korldtlanul
novekv6 gazdasdgi potenci6l alapozta meg.

A ,,szovjet bomba" szt6lin gondolkoddsdban sok6ig periferi6lis jelent6-
sdggel birt. Ennek nem els6sorban anyagi-pdnzngyi okai voltak. A h6borfs
id6k szovjet nukledris kutat6sai akkor kezd6dtek meg, amikor inform6ci6k
drkeztek a brit 6s az egyestilt 6llamokbeli kutatr{sokr6l. Hirosima ut6n a
szovjet nuklei{ris kutat6s dinamizmus 6t az Egyestilt Ailamokkal val6 rivali-
z6l6s adta. Az atombomba az amerikai kezekben a vil6ghatalom jelk6pek6nt
jelent meg, amelyet a szovjetek a maguk utol6r6si strat6gi6jdnakmeglelel6-
en pr6b6ltak - mint kideri.ilt - sikeresen ,,6tvenni". S tegyi.ik hozz6, be6pi-
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tett6k e szuperhatalmi szimb6lumot a szovjet katonai 6s politikai kultfrdba,
mdr amennyire egy ilyen tdmegpusztft6 fegyver kipr6bdl6sa 6s meghonosf-
tdsa egy6ltal6n lefrhat6 a ,,siker" fogalm6val. Hiszen a II. vil6gh6bord befe-
jez6sdvel a Szovjetuni6,bdr gazdasdgilag aligha volt egy srilycsoportban az
Egyesiilt Allamokkal, mint gy6ztes m6r vildghatalomk6nt vett r6szt a b6ke-
t6rgyaldsokon. Miutdn az amerikaiak ledobt6k a bomb6t Jap6nban, Sztdlin
rigy tekintett 16, mint egy jelre, amely egy rijabb vildgh6borri fenyeget6s6t
hordozza. Meg6rtette az amerikai iizenetet, 6s az atombomb6t a politikai
nyom6s eszkdzek6nt lrtelmezte, amit azonban egy ideig nem tett sz6v6.

Az utol6r6s illuzorikus volta akkoriban m6g nem ldtszott, mivel az egdsz
szovjet politikai 6s gazdasdgi gyakorlatnak egyik dbnt6 mozzanata 6ppen
abban rejlett, hogy technikailag is csOkkent a Nyugathoz mdrt kiil6nbs6g.
Szt6lin akkor tulajdonftott igazi €rtdket 6s jelent6sdget egy dolognak, ha az
a konkurens kapitalista vildghatalom technikai trilszdrnyalilsdt jelenthette
vagy azt megkdzelithette. Sztdlin a hdborri alatt m6g inkdbb a kapitalista
civilizici6 teljesitm6ny6nek hatdsa alatt 6llt.

M6gis, az atombomba igazijelent6s6g6t Szt6lin viszonylag k6s6n lrtette
meg. L943 janur{rjdban Kurcsatov nem zdrta ugyan ki a n6met atombomba
elk6szit6s6nek lehet6s6g6t, de kev6ss6 tartottf val6szinfinek. Eppen ekkor
kiivetkezett be a sorsdont6 fordulat a hdborri menet6ben, ami Sztdlin gon-
dolkod6s6ban a bomba jelent6s6g6t ,,le6rt6kelte". Term6szetesen az ezen a
t6ren bekdvetkezett rendkivtil gyors ,,utol6rds" a szovjet tudom6ny kor6bbi
fejl6d6se n6lkiil elk6pzelhetetlen lett volna. Ennek nem mond ellent, hogy
az els6 szovjet atombomba gyors kimunk6l6s6ban a felderft6snek, a k6mke-
d6snek is jelent6s szerepe volt. E folyamatban rij ipar6g 6s egy olyan rij
6rdekcsoport (a katonai ipari komplexum) jdtt l6tre, amely az egyre tereb6-
lyesed6 biirokrdcia eltart6sa mellett a legnagyobb er6forr6s-kiszivattyrizdst
jelentette a szovjet gazdasigfejl6d6s 6s a szoci6lis szflra teriileteir6l.

A nuklei{ris verseng6s az amerikai gazdasdg 6s politika szdmfira - elt6r6en
a szovjetekt6l - rendkiviil fontos tdnyez6 volt. Egyfel6l t6kebefektetdsi lehet6-
s6g,,,hriz6ipmdg", m6sfel6l a.,,gazdasdgi kimerft6s" 6s a politikai nyom6sgya-
korli{s eszk6ze. Az Egyesi.ilt Allamok l946-ban 6 atombomb6val rendelkezett,
1948-ban 50-nel, 1950-ben 250-nel. A szovjeteknek 1948-ban I bombdjuk volt.
A szovjet vezet6s v6g6rv6nyesen csak ezt kdvet6en dtinttitt a verseny mellett.

Az ,,atomt6nyez6" azonban nem 6nmag6ban jelezte a hideghdborfi kez-
det6t. A szovjet vezet6s 6rdekei szempond6b6l srilyos csap6s volt, hogy az
Egyestilt Allamok megakaddlyozta keleti befoly6s6nak kiterjeszt6s6t. Ennek
keretei kdzdtt szemldltdk a szovjetek, hogy az USA megv6t6zta Hokkaido
sziget 6szaki rdsz6nek annektdl6s6t. Ez pedig katonai szempontb6l fontos
Iett volna, mert innen k6zelr6l ellen6rizhett6k volna Ddl-Szahalint 6s a d€li
Kuril-szigeteket, s igy az Ohotszki-tenger a Szovjetuni6 beltengere lehetett
volna. Szt6lin e katonai terv6t, amelyet 1945. augusztus 16-dn kiild6tt el
Trumannak, a legnyersebb elutasft6s kdvette. Amerika jelezte, hogy Japdn
eset6ben sem indul ki az egyenl6s6g elv6b6l, ez kiz6r6lagosan amerikai
drdekszf6rr{nak sz6mit. M6r ekkor vil6gos volt, hogy a Szovjetuni6 nem
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tudja majd megg6tolni a jap6n-amerikai katonai sz6vetsdg l6trejdtt6t. K6-
s6bb e fiask66rt a Szovjetuni6 m6sutt igyekezett t0rleszteni az amerikai
ttjrekv6sekkel szemben. A hidegh6borf, a nagyhatalmi verseng€s ezzel
visszavonhatatlanul megkezd6ddtt, immdron vil6gm6retekben.

A szovjetek ezt kdvet6en a megszerzett kelet-eur6pai pozfci6k meger6-
sit6s6vel 6s a kfnai szdvets6ggel voltak elfoglalva. Miut6n Szt6lin - okkal
- rigy 6rezte, hogy az flzsiai gy1zelem eredmdnyeib6l m6lt6nytalanul kis
r6szben profit6lt, Kore6ban 6s Kelet-Eur6p6ban pr6b6lta a Szovjetuni6 vi-
ldghatalmi tekint6ly6t demonstr6lni. A,,kompenzdci6" amerikai beleegye-
z6ssel Kelet-Eur6p6ban bizonyult lehets6gesnek. Mik6zben az USA egyre
jobban kiterjesztette hatalm6t a vil6gban, a Szovjetuni6 is egy fj kulpolitikai
doktrfn6val l6pett a vil6g el6: a ,,k6t t6bor" koncepci6j6val, amely megfelelt
a bipoldris vildg realitdsainak. Mik6nt a20-as 6vekben, Szt6lint a 40-es 6vek
m6sodik feldben is a Szovjetuni6 izol6l6d6sdt6l val6 f6lelem vezette rd a
hdborri utdni ,,birodalom6pit6" strat6gia tov6bbi fenntart6s6ra. A gy6ztes h6-
borri egy6bk6nt kor6bbi politikai strat6gi6j6nakigazol{sdul szolgdlt. A szov-
jet vezet6s az ij fejlemlnyek hat6s6ra az amerikaiakkal val6 bar6ts6gos kap-
csolatok fenntarthat6sdgdt 1947 kdzepdre adta fel. Ekkorra gy6z6ddtt meg
arr6l, hogy a Nyugat rijra karant6nba zdrja a Szovjetuni6t.

Teh6t nemcsak az atombombdr6l 6s a Szovjetuni6 kelet-r{zsiai 6rdekelt-
s6geir6l, m6g csak nem is a ndmet k6rd6sr6l, net6n Churchill fultoni (1946.
m6rc.) vagy Truman (1947. mftrc. ,,Truman-doktrina") - a Szovjetuni6r6l
mint ellens6gr6l nyilatkoz6 - besz6deir6l volt sz6, hanem mindenekel6tt
magdnak Kelet-Eur6p6nak a tovdbbi vil6gpolitikai stdtus6r6l, a Szovjet-
uni6nak mint katonai 6s gazdas6gi vil6ghatalomnak a megszil6rdul6s6r6l.
Hogy Sztdlin ezt az amerikaiakkal val6 - a lehet6s6gekhez kdpest - bardt-
s6gos megegyez1,s 6tj6n klpzelte el, az a hiborfi befejez6sdig egydrtelmfi.
Amikor azonban a II. vil6ghdborris gy6zelem val6di 6rv6nyesit6sdr6l volt
sz6, Szt6lin keserfien csal6dott az amerikaiakban. Az ftj izol6ci6 azonban
nemcsak a kiils6 t6nyez6k kedvez6tlen fordulat6val magyardzhat6, voltak
ennek a jelens6gnek m6lyen fekv6 szovjet gybkerei is.

M6g L943. m6jus 2L-6n az SZKP KB Politikai Bizotts6g6nak iil6s6n Szt6-
lin bejelentette: ,,Tfl6rt6kelttik er6inket, amikor azt gondoltuk, hogy a Kom-
munista Internacion 6l€ lltrehozdsdval vezethediik a vil6g osszes orczdgdban
a mozgalmat. Ez volt a hib6nk. A Kommunista Internacion6l6 tov6bbi l6te-
zdse egyenl6 lesz az Internaciondl6 eszm6inek diszkreditdlds6val, amit mi
nem akarunk." Ez volt a jeladds a Kommunista Internacion6l6 feloszlatds6ra,
amely de facto jrinius 8-6n meg is tort6nt. Ez magyardn azt jelentette, hogy
Szt6lin tudom6sul vette a t6nyeket, s kereste az rij kdrUlm6nyekhez val6
alkalmazkod6s megvdltozott lehet6s6geit 6s struktrirdit. A prolet6rdiktatfra
kdzvetlen strat6gi6jdr6l a ndpfrontpolitika jav{rra 1935-ben m6r lemondott,
most lemondott a r6gi strat6gia szervezeti formdj6r6l is.

A h6borfi utdn, amikor m6r nyilv6nval6 volt, hogy a felszabaditott terti-
leteken olyan hatalmi berendezked6sek jdnnek l6tre, amelyek nem ellens6-
gesek a Szovjetuni6val szemben, Szt6lin - a hiedelmekkel ellent6tben - nem
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mindjr{rt gondolt a ,,birodalmi beolvaszt6s" politik6j6ra. M6g a nagy honv6-
d6 h6borf v6gs6 peri6dusdban sem l6teztek olyan szovjet elk6pzel6sek, ame-
lyek valamilyen titkos ,,vil6guralmi tervekre" utaltak volna. S6t ink6bb az
deriil ki az fijabban publik6lt dokumentumokb6l, hogy Szt6lin 6s a kdrnye-
zete csak fokozatosan 6bredt tudat6ra val6s6gos hatalmdnak, 6s paradox m6-
don az fj pozfci6b6l fakad6 bizonyos korl6tok tudat6ra is. Mr{r I943-L944-
t6l a szovjet vezet6snek az volt a meggy6z6d6se, hogy a Szovjetuni6 szer-
felett 6rdekelt az USA 6s Anglia segits6gdben a hdborrit k6vet6 helyredlli
t6sban. A szovjetek akkoriban m6g nem m6rt6k fel a maga teljess6g6ben,
hogy a h6borri utdn a Szovjetuni6 egy fj bipoldris vil6grend egyik szuper-
hatalma lesz. Szt6lin 6s a szovjet vezet6s gazdasdgi megfontol6sokb6l is
ragaszkodott az angolokkal 6s az amerikaiakkal val6 egyiittmfikdd6shez a
h6bonit kbvet6en, s kezdetben nem vette komolyan szdmitlsba Kelet-Eur6pa
,,szov jetiz6l6s6nak" lehet6s6g6t.

A MARSHALL-TERV,,TRUKKJE''

A ttirt6neti irodalom lev6lt6ri forr6sok fdny6ben bizonyftotta, hogy a kelet-
eur6pai orsz6gok kommunista pdrtjai 6s a Szovjetuni6 Kommunista Pfutja
kbzdtt a szewezettebb kapcsolat l6trehozdsdr6l Sztdlin konkr6tan el6szor
1946. jrinius elej6n egy vacsor6n tett emlft6st, amelyen bolg6r 6s jugoszl6v
vezet6kkel t6rgyalt. A szewezett egyiittmfikdd6s konkrdr t6rgyal6sok form6-
jdban azonban csak 1947 nyafin vet6ddtt fel. (Szt6lin sohasem szimpatizillt
egy balk6ni vagy m6s tfpusri ftider6ci6 gondolat6val, a k6toldald kapcsolatok
l6trehoz6sdt preferdlta, amelyeket 6 kfvdnt dsszefogni. Ez lrvdnyes volt a
kommunista pr4rtokra is.)

Miutdn a francia 6s az olasz kommunisti{kat kiszoritott6k a hatalomb6l,
6s a Marshall-ten nyilv6noss6gra keriilt, rij helyzet r{llt el6: korvonalaz6dott
a Szovjetuni6 izolillilsinak - emlitett - rij strat6gi6ja. G. Marshall p6nzngy-
miniszter jrinius 5-6n a Harvard Egyetemen kifejtett elgondol6sa mdr mag6-
ban rejtette az ij amerikai koncepci6t. Szt6lin 6s a szovjet vezet6s azonban
tovdbbra is a kapcsolatok 6s az egyiittmfikdd6s fenntart6si{r6l nyilatkozott,
j6llehet Truman elnok Tdrtikorszdg 6s Gdrdgorszfig szdmdra m6r m6rciusban
segfts6get ig€rt a,,totalitarianizmus", 6rtsd a Szovjetuni6 6s a helyi baloldali
er6k ellen.

Szt6lin m6g jriniusban is arra szdmftott, hogy a Marshall-seg6lyb6l va-
lamicske jut a Szovjetuni6nak is, mert - fgy tfinik - nem tudta, hogy az
amerikai State Department m6jus 28-6n m6t v6gleg dtjntdtt: Kelet-Eur6pa
orszdgai csak az esetben vehetnek rdszt a helyredllft6si programban, ha le-
mondanak csaknem kizdr6lagosan szovjet gazdasdgi orientdci6jukr6l egy
olyan tdvlatos eur6pai integrdci6 jegy6ben, amely a kelet-eur6pai nyers-
anyagtartaldkokat Nyugat-Eur6pa helyre6llft6s6ban haszn6ln6 fel. Mik6zben
az angol6s francia kiiliigyminiszter nyilv6nosan a Szovjetuni6nak a prog-
ramba val6 bev6tel6t hangsflyozta, a kulissz6k m6g6tt a londoni 6s p6rizsi
amerikai kiiveteknek a szovjetek t6vol tartdsdt javasolt6k. Nyilv6nval6, az
amerikai c6l az volt, hogy a Szovjetuni6val szembe6llftsa a kelet-eur6pai
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,,szovjet 6rdekszf6rdt". A Szovjetuni6 r6szvdtele teh6t sohasem keri.ilt sz5ba
komoly formdban. Marshall be is jelentette: ,,B6rmelyik orszdgban, amely a
v6lasztdsokon a kommunizmust segiti hatalorilra, azonnal meg fogjuk sziin-
tetni az Eur6pai Ujjddpttdsi Program dsszes j6t6tem6nyeit." Ez f6leg Fran-
ciaorczlgnak 6s Olaszorsz6gnak sz6lt, de 6rthetett bel6le eg6sz Kelet-Eur6pa
is. Teh6t Szt6lin Kelet-Eur6pa-politik6jdt sokkal ink6bb a pillanatnyi fejle-
m6nyek fo,rm6lt6k, semmint egy el6re kidolgozott doktrfna. Mindezzel az
Egyesiilt Allamok ugyanakkor Moszkva tudt6ra adta, hogy Kelet-Eur6pa
vlg&vflnyesen szovjet 6rdekszf6r6nak tekinthet6. A KGST 1949-es l6treho-
zdsaBv6pa kett6szakaddsdt a gazdas6gi egyiittmriktjdds szintj6n is demonst-
r6lta. A centrum 6s f6lperif6ri6ja katonai t6ren is ellens6gk6nt hat6rozta meg
onmag6t, amit a NATO 1949-es, majd a Varsdi Szerzddds 1955-os megala-
kftdsa igazin egy6rtelmfi en jelzett.

A Marshall-terv ,,tri.ikkje" ut6n a szovjet vezetds nyilv6nosan is deklardlta
priorit6s6t a kelet-eur6pai t6rs6gben, megkezd6ddtt a kommunista p6rtok
felk6szit6se a ,,proletari6tus diktatrirdjdnak" megval6sftdsdra, a t6rs6g szov-
jetizfllilsdra Tril a szovjet megsz6ll6 egys6gek 6s int6zm6nyek szerep6n, a
fordulat els6 szervezeti megnyilv6nul6sa a Kominform l6trehoz6sa volt.
1947 szeptember6ben a lengyelorszdgi Szklarska Poreb6ban formailag csu-
pdn egy informdci6s centrum l6trehozds6r6l volt sz6, val6j6ban egy rij szer-
vezeti koordin6ci6s kdzpont alakult meg a legnagyobb titoktartds kdzepette.
S ha nem is a publikus, de az eredeti Zsdanov-refer6tumban megfogalma-
z6dott a Sztdlin 6ltal tdmogatott vagy tal6n el6szdr filtala deklar6lt ,,kdt t6-
bor" koncepci6ja. Ez egyfel6l ,,a demokratikus, antiimperialista 6s antifa-
siszta orsz6gok, a n6pi demokrdcia orszilgainak tdbor6t", m6sfel6l ,,az im-
perializmus orsz6gainak" megktilonbtiztet6s6t jelentette. Sztdlin 6s a szovjet
vezet6s teh6t ddntott arr6l, hogy a kelet-eur6pai orsz6gok 6s a Szovjetuni6
kapcsolatait egy gazdasilgi 6s politikai blokk r6szek6nt kezeli.

M6r ekkor felmertilt a kulisszdk mdgdtt, hogy Sztdlin igencsak el6gedet-
len a jugoszlfv vezetds trils6gosan auton6m 6s kdvetel6z6 (t6bb segftsdget
ig6nyl6) magatart6sdval, de a francia 6s az olasz kommunista p6rtot is el-
marasztalta, mert azok megit6l6se szerint nem l6ptek fel kellS er6llyel a
Marshall-terv ellen, magyardn, ,,tfls6gosan" is saj6t elk6pzel6seik szerint
kfv6nt6k politik6jukat megformdlni, amelyeket k6s6bb a,,szocializmushoz
vezett nemzeti ft" modelljek6nt szeml6ltek. Az amerikai kiilpolitika fgy
viszonyult a szovj et-j u goszlfv konfl iktushoz, hogy igy ekezett Jugo szl6v i6t
mint a n6pi demokrdciik vonz6 p6ld6jdt rekl6mozni. Nem vdletlen, hogy
p6ld6ul Magyarorszdgon az 1949-ben megrendezett koncepci6s perek f6
v6dlottja, Rajk ,,a jugoszldv imperialist6k iigyntlkek6nt" ismerte el ,,bfineit".
A szt6lini ki.ilpolitika diktatorikus jelleg6b6l fakad6 els6 nagy kudarc a ju-
goszl6v konfliktus volt, s a Szovjetuni6 nagyhatalmi 6rdekei is kiz6r6lag
s6relmeket szenvedtek. Semmilyen pozitiv hozaddka nem volt.

A szovjetek az ameikaiak erej6t a koreai hdboril (1950-1953) els6 pe-
ri6dusdban m6r teljes nagysdg6ban megtapasztalt6k. Ugyanakkor az is kide-
riilt, hogy a k6t vildghatalom a maga konfliktusait regiondlis mederben tudja
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tartani, s egymds kdzbtt k6pesek az lrdekszfdrdkat kijeldlni. A szovjetuni6
e tapasztalatok nyom6n a bdkds egymds mellett dl€s politikijdt hirdette meg,
amit m6r szt6lin megel6legezett, amikor 1952-ben kijelentette: a harmadik
vil6gh6borf elkeriilhet6. ugyanakkor ez a rendez6si elv Mao ce-tungnak €s
a kfnai vezet6snek egy rijabb ok volt arra, hogy feliilvizsgdlj6k a szovjet-
uni6hoz ffrz6d6 viszonyukat. A szovjetuni6 m6s szempontb6l is veszfteit e
hdborfn. Egyfel6l a korldtozott katonai beavatkoz6s ellen6re is a szovjet
embervesztes€g 299 tiszt 6s katona, 335 lel6tt reptil6g6p volt, nem sz6fva
arr6l, hogy veszitett 6zsiai befoly6s6b6l. Mdsfel6l az dzsiai-+sendes-6ce6ni
r6gi6ban a Szovjetuni6 szdmdra kedvez6tlen folyamatok mentek v6gbe,
amennyiben ez a hdboriu meggyorsitotta Jap6n 6s Amerika k6zeled6s6t, a
sEATo, a d6l-kelet-6zsiai katonai-politikai sz6vets6g l6trejott6t (1954),
amely Eszak-Korea, Kina 6s a Szovjetuni6 ellen irr{nyrilt.

-A szovjet vezet6s a II. vildghr{borfban szovjet fegyveres er6vel elfoglalt
6s felszabaditott teriileteket a megosztott Korea 6s Vietnam 6szaki r6szeivel,
valamint Kfnidval egyiitt m6r egys6ges rendszerben szeml6lte, amely politika
r6szben oka volt annak, hogy szakft6sra kertilt sor Jugoszlilvifvai (k6s6bb
Kindval). Tito ugyanis - meghatil'rozott 6rtelemben - hasonl6an gondolko-
dott, mint Szt6lin: a pafiizinok 6ltal fegyverrel felszabadftott teriileteken
6rv6nyesulj 6n az 6 akarata. Amikor 1949 v6gdn Mao sztdlin 70. sziile-
t6snapjdra hetekre Moszkv6ba lrkezett, a szovjet-kfnai konkuren ci6t m6g
elnyomta az amerikai trilsrillyal szembeni sz6veis6g ig6nye. ,4m k6ts6g neri
lehet afel6l, hogy Sztdlin akkor mi{r az egyk}zponttr szocialista vild[rend-
szerben gondolkodott. szdmdra a hidegh6borti logik6ja azt jelentette, trogy
a h6borri ut6ni pozfci6it, ,,Jaltdt" mindeni{ron meg kell megv6denie egy, iz
amerikaival ossze nem m6rhet6 gazdasdgra t6maszkodva.

A szovjet kiilpolitika a szeg6ny-gazdag ellentdt alapjdn akarta megterem-
teni az elmaradott orszdgoknak a ,,fejlett" gyarmattart6kkal szembeni 6sz-
szefog6si{t. De a vil6g elnyomott 6s gyarmati n6peinek harc6t (,,antiimperia-
lista front") rigy k6pzelte el, mint a Szovjetuni6dt: ezt az eg6sz mozgalmat
a szovjetek (Szt6lin) ir6nyftandk Moszkv6b6l. A tort6nelem azonban - 6ppen
az egyenl6tlen fejl6d6s ,J6rv6ny6nek engedelmeskedve" - m6g a diktatori-
kus berendezked6sekben is a regiondlis 6s nemzeti saj6tszerfisdgeket 6llftotta
el6t6rbe, amelyekr6l sztdlin sem vil6gos elk6pzel6sekkel, sem kell6 isme-
rettel nem rendelkezett.

HELYREALLITAS Es ELZARK6ZAS
A szt6lini diktatrir6b6l kivezetl ft, amelyre vdgiil is a szocialista orsz6gok
l6ptek az 50-es 6vek kdzepe tdjdn - megint csak ellentdtben az eredeti lJgi-
tim6ci6s ideol6gi6val -, nem a szocializmusba vezetett. Az,,utol6r6s mer-
kantilista strat6gii{i" (wallerstein), amelyekn6l a Szovjetuni6 ds sz6vets6ge-
sei kiktitdttek, v6gs6 soron az elkiildntilt biirokratikuJ struktfirdk 6s privile-
gizfllt r1tegek tril6l6s6nek rij, ,,korszerfisitett" eszk6zeiv6 v6ltak. A szt6lin
hal6l6t kdvet6 szovjet ,,liberaliz6l6ssal" szemben kipr6b6lt alternatfv6k, mint
pdlddul a kinai kuhurdlis fonadalom. egy feliilrll szewezett bi.irokratikus
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diktatfrdvd torzult, az 6nigazgat6i hagyomdnyokat feltdmaszt6 magyar mun-
k6stan6csok pedig a r6gi ,,feuddlkapitalista" ellenforradalmi er6t6r 6s a szt6-
linizmus szoritdsdban hunytak ki. A jugoszlfv 6nigazgat6i kfs6rlet a nyugati
nyom6s 6s ahazai biirokrdcia flldozata lett. A,,merkantilista" megoldds gy6-
kerei azonban mi{r Szt6lin 1951-es munk6jdban (A szocializmus kbzgazda-
sdgi probldmdi a Szovjetuni6ban) kdrvonalaz6dtak, amennyiben a piac 6s a
piaci 6sztdnz6k a szocializmus kateg6ri6ik6nt defini6l6dtak. Am a hdboni utr{n
egy ideig sz6 sem volt m6g semmilyen piacr6l, sem demokrdciflr6l, sem 6ni-
gazgat6sr6l. A 30-as 6vek egyfajta prolong6l6sa kiirvonalaz6dott, ami pedig a
szovjet lakossdg gy6zelmes rem6nyeinek alapj6ban mondott ellent.

A szovjet gazdasdg helyzete a hdborf utdni els6 dvekben - az ismert
srilyos vesztes€gekt6l eltekintve is - rendkivtil iisszetett volt. A nemzeti j6-
vedelem termel6se, amely az l9l3-ast 100-nak v6ve 1940-re m6r ellrte az
553%o-ot, I945-re - a felszabadftott teriileteken 1943 6ta foly6 rijj66pft6s
ellen6re - 445%o-ra esett vissza. Ezen beliil azonban a h6borfs 6vekben
tov6bbi sz6mottev6, eredetileg nem tervezett 6tcsoportosit6st kellett v6gre-
hajtani a termel6si eszkdziik gydrtdsa javira, a fogyasztdsi cikkek el66llit6-
sdnak a rov6si{ra. Mig az el6bbi szektor termel6se ugyanebben az id6szak-
ban 1340%o-16l I5Q4Vo-ra n6tt, a fogyasztdsi cikkekd 460%o-161 273Voqa esett
vissza. Jelent6s, ut6bb messzire hat6 v6ltoz6s kdvetkezett be viszont az ipar
teriileti elhelyezkedds6ben. Az Uri{lon trili teriiletekre evakudlt ipari tizemek
r6v6n a keleti teri.ileteken (az Urdlban, Nyugat-Szibdriilban, Kazahsztdnban
6s Kdz6p-Azsidban) 1945-ben a termel6s szinde 2,8-szorosan, az addig el-
s6sorban katonai c6l6 neh1zipari iizemekben 6,6-szorosan haladta tirl az
1940. 6vit. Az a dbnt6s, hogy a kitelepftett iizemeket rdszben vagy eg6szen
fj telephelyiik6n mfikddtetik tov6bb, a rdgieket pedig eredeti helyiikdn rij-
j66pftik, nagy er6ket kdvetelt, de sokat igdrd tdvlatokat villantott fdl.

A mezdgazdasdg helyzete a falvak leromboldsa, az 6llat6llom6ny 6s a
g6pek pusztul6sa, elhurcol6sa kdvetkezt6ben nagyon srilyos volt. A kolhozok
tdbb mint 2o7o-a a h6borri el6tt alig kdrh6rom 6vvel alakult,6s az alacsony
beszolg6ltat6si 6rak kdvetkezt6ben nem tudott meger6s6dni. A gyeng6n ter-
mel6 gazdasdgok szdma a neh6z hdborris 6vek nyomdn niivekedett. A leg-
f6bb term6k, a gabonaf6l6k termeldse 1945-ben az 1940.6vinek csak a fel6t
6rte el. Ezt is csak a keleti kdzt6rsas6gok, dltaldban a meg nem sz6llt terii-
letek ndvekv6 teljesitm6nye tette lehet6v6. Ilyen k0riilm6nyek kdz6tt fenn
kellett tartani az llelmiszerek adagol6sdt. Tov6bbi megpr6b6ltat6sokat jelen-
tett, hogy a lak66pi.iletek t6meges megsemmisi.il6se kdvetkezt6ben szdzezrek
szorultak fgy-ahogy lakhat6v6 tett romos dpiiletr6szekbe, ftlld alatti odrikba.

Az Allami Honvddelmi Bizottsdg (Sztr{linnal az 6l€n) mir 1945 m6jus6ban
hat1'rozatot hozott a gazdasig, mindenekelltt az ipar b6k6s v6g6nyokra val6
6t6llit6sdr6L Megkezdt6k a hadsereg nagymdrt6kfi leszerel6s6t, j elent6sen
csokkentett6k a katonai kiad6sokat.

A b6ke6llapotokra val6 6tt6r6s ellentmond6sosan ment v6gbe. Szabllyoz-
t6k a munkaid6t, megsziintettdk a kbtelez6 tril6rr{k rendszerdt, amely a h6-
borri alatt a munkaid6 igen nagy arinyi ndvel6s6t is lehet6v6 tette. Az Al-
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lami Tervhivatalt mdr L945 nyarin megbiztdk az (tjabb,IV. iit6ves terv ki-
dolgoz6s6val. Szeptemberben megszi.intett6k az Allami Honv6delmi Bizott-
sdgot, 6s int6zkedtek a szab6lyos kormi{nyzati funkci6k helyre6llitds6r6l.
Mindez azonban kor6ntsem jelentette a politikai rendszer mfikodds6nek sz6-
mottev6 fitalalcttdsdt; val6j6ban a harmincas 6vekben ki6pitett int6zm6ny-
rendszerhez 6s korm6nyzati m6dszerekhez t6rtek vissza.

Az tjj66pit6s id6szakdban tov6bbra is a h6borfs dvekben alkalmazott
kolossz6lis m6retfi kdzpontosft6s 6tj6t jdrtdk1, a gazdasdgnak a hriszas 6vek
vdge 6ta 6lland6an novekv6 centralizdci6ja (az I94I-1945-ds peri6dust6l
eltekintve) ekkor 6rte el a csricspontj6t. A termel6si tervbe 6s a gazdas6gi
mutat6rendszerbe fdlvett term6kek szdma L947-re az 1939-1940. 6vinek a
k6tszeres6re emelkedett, ekkor 1637, 1950-re pedig m6r 3390 megnevez6st
tartalmazott. A Tervhivatal szigorrian ellen6rizte az flgazati miniszt6riumok
tev6kenys6g6t, instruktorai szemmel tartottdk a tervek kdzvetlen vdgtehajt|-
s6t k6zt6rsasdgi, terUleti 6s keriileti szinten. A kapacit6sok kihaszn6l6s6t kU-
lon feltgyeleti szerv ellen6rizte.

Er6sen centralizflltdk a munkaer6-gazdilkod6st is. A h6borri okozta sri-
lyos szakemberhidnyt azzal pr6bdlt6k ellensrilyozni, hogy a gazdasdgi szak-
emberek klpzlslt kdzt6rsas6gonkdnt kdzpontilag ir6nyftott6k; ktilon foglal-
koztak a legf6bb ipardgak, a kiemelt 6pftkez6sek 6s a vasriti sz6llit6s k6der-
probl6m6ival.

A gazdasdg munkaer6-tartal6kdnak egy bizonyos r6sz6t vflltozatlaui az
dllambiztonsdgi szervek dltal fogva tartott politikai 6s kdztdrv6nyes elft6ltek
milli6s nagys6grendfi ttimege, a t6borlak6k alkottdk. Olcs6 munkaerejtiket,
szinte korl6tlan mozgatdsi lehet6s6giiket tovdbbra is sz6mit6sba vette a fels6
vezet6s, fontos szerepet 6s ehhez m6rt hatalmat biztositva e munkahadsereg
k6zben tart6inak, mindenekel1tt az illlambiztons6g f6ntik6nek, Berijdnak. A
hdborf befejeztdvel a rabmunka minden 6sztdnz6je megsziint. Tijbbe keriilt
a t6borok fenntartdsa, mint amennyit a foglyok termeltek.

A GULAG a hdborri v1g€n tdbb mint 50 l6gerrel rendelkezett, amelyek
akkoriban tdbb mint 660 altdbort 6s tdbb szdz telepet foglaltak magukban.
Ez a tdborrendszer akkort6jt mintegy m6sf6l milli6 embert ,,foglalkoztatott".
A Legfels6 Tan6cs 1945. jrilius 7-i rendelete, amely a gy6zelem alkalmdb6l
amneszti6t hirdetett, alig 6rintette a GULAG-oI. S6t 1945-ben :6n. ellendr-
zfi-szfird t6borokat 6lltottak fel a n6met hadifogs6gb6l haza1rkezf szovjet
dllampolg6rok sz6m6ra. L946-t6l a GULAG fogolyl6tszdma gyorsan n6ve-
kedett, ami szervesen dsszekapcsol6dott a negyedik 6t6ves terv emlftett fel-
adataival. 1947-ben k6zel 2,5 milli6 rab dolgozott a GULAG t6boraiban.
A helyre6llft6s nagy 6pitkez6sei ut6n 1949-ben r6szleges amneszti6ra keriilt
sor. K6s6bb, Sztdlin haldla ut6n gyorsult fel a t6borlak6k l6tsz6m6nak csdk-
kendse, ami dsszefiiggott azokkal a hatalmi harcokkal is, amelyek sor6n
v6giil a rettegett beliigyminiszter, Berija maradt alul (mint ,,imperialista iigy-
noktjt" 1953 jrilius6ban kivdgezt6k). A GULAG int6zm6nye 1953-ban meg-
szfint. A ktjvetkez6 6v 6prilisdra a tdborlak6k lltszdma a fel6re (a kb. 2,5
milli6r6l 1,36 milli6ra) csdkkent.
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Berija Szt6lin
l6ny6val,
Szvetlan6val
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1945 ut6n a hdborris kdrtilm6nyek kOzott sze%il{l6dott mez6gazdas6gi
[zemek - ahol ezt a termelds helyi adotts6gai, a v6rosok ktizels6ge 6s a
pusztft6s kisebb m6rt6ke megengedte - kezdtek er6re kapni. Tagjaik, kihasz-
ndlva a nagyar6nyf 6ru6hs6get, ndvekv6 term6kmennyisdggel jelentek meg
a kolhozpiacon. Ennek az &dekdben sok helyi.itt egy6ni haszn6latba vettek
kozos kolhozf6ldeket is. Ez a jelenslg azonban 6tmenetinek bizonyult. Az
1946-os pusztft6 szdrazsdg az ell6t6st 6s a fogyasztdsi cikkek gy6rtdsdt is
srilyosan 6rintette. 1946 szeptember6ben az SZK(b)P KB 6s a Miniszterta-
n6cs kdztjs hatdrozatban it6lte el ,,a kolhoz-mintaalapszabfllyzat megs6rt6-
s6t", a ktrzds foldek,,elherddldsdt", ,,a kolhozvagyon fosztogat6s6t", ezzel
mintegy a szabadabb gazdillkoddst tdve felel6ss6 az 6ruhi6ny6rt. A hatdrozat
a minta-alapszabfllyzat megs6n6s6t dllamellenes cselekedetnek min6sftette,
amelyet szigorrian kell biintetni. Ennek eredm6nyeklnt a haztdji gazdas6-
gokb6l piacra kertil6 6rutdmeg jelent6sen csdkkent, az ellfitds ism6t vissza-
esett. 1947 febru6rj6ban egy fjabb KB-hatdrozat az osszes fontosabb terme-
l6si mutat6 (az egyes ndv6nyfajtdk vet6stertilete, term6shozama[!], az 6llat-
6llomdny fajtek szerinti hozama, a traktorral v€gzendl mez1gazdas6gi mun-
kdk megoszl6sa) r6szletes kdzponti megtervez6s6t irta el6. Mindkdt hat6ro-
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zatban b6ven esett sz6 a kolhozdemokr6cia biztosft6sdr6l, a val6s6gban
azonban ezek a jdrdsi tan6csok 6s a helyi p6rtszervek kicsinyes gydmko-
d6s6t eredmlnyeztlk a gazdasdgok fdl6tt, szinte null6ra redukdlva tagjaik
anyagi 6rdekelts6g6t. Rdszben ezzel frtggdtt 6ssze, hogy mfg az ipar
1948-ban - igaz, el6nytelenebb szerkezetben - mdr trill6pte a hdborri
el6tti termel6si szintet, a mez6gazdasdg, amely bizonyos vonatkozdsok-
ban csak m6rs6kelten haladta meg a forradalom el6ttit, m6g 1949-ben is
csak megkdzeliteni tudta azt.

Az 1946 janudrjdban megkezdett IV. dtdves terv irdnyelveit a Legfels6
Tan6cs k6sve, csak 6v kdzben fogadta el. Kezdeti koncepci6i a mez6gazda-
sdg fejleszt6sdnek akartak els6bbs6get biztositani a kolhozfalvak modern
agrov6rosokkd fejleszt6sdvel. A volt Hitler-ellenes koalfci6 hatalmai kdziltt
egyre inkdbb mutatkoz6 fesziilts6gek f6ny6ben azonban mindink6bb azok
elgondol6sai kerekedtek fdliil, akik a gazdasig gyorsftott fjj66pit6s6thelyez-
t6k a terv kbz6ppontjdba, a nehlzipar szerepdnek trilhangsrilyozdsdval.
Maga Szt6lin, aki - mint utaltunk ri - egy ideig bfzott valamilyen nyugati
anyagi tdmogatdsban, ezzel egyidejfileg hajlott arra, hogy minden esetre
felk6sziilve a feszitett fejleszt6s mellett d6ntsdn. Mdr 1946 elej6n, egy
v6laszt6si besz6ddben azt a c6lt tfizte a szovjet n6p el6, hogy az orcz|g
bel6that6 id6n beliil 50 milli6 tonna nyersvasat, 60-60 milli6 tonna ac6lt
6s k6olajat 6s 500 milli6 tonna szenet termeljen, biztosftva magft,,min-
den meglepetds ellen".

Bz a beilllitottsdga a hidegh6bord kibontakozdsdval m6g sz6ls6sdgesebb
formdkat 6lt6tt. Egyre kevesebb realitdsdrz1kkel szeml6lte a Szovjetuni6
bels6 tartaldkaib6l kibontakoztathat6 fejl6d6s lehet6s6geit. Ezzel fiiggdtt
6ssze az 1948-ban kidolgozott fn. term6szetiltalakit6 tervek kibocs6t6sa.
Nagy kiterjed6sfi erd6s v6d6tivezetek kialakft6sdt, csatorndk, vizi er6miivek
6s nagyszab6sri folyami viztdrol6k 6pft6s6t irinyoztdk el6 a Szovjetuni6 eu-
r6pai r€sz9nek kiterjedt tlvezeteiben. T6vlatilag enn6l is messzebb men6
terveket d6delgettek: ekkor vet6ddtt fdl a szib6riai foly6k foly6sirdny6nak
megvflltoztat6sa, s a tiirkm6n f6csatorna 6pit6sdnek k6s6bb oly nagy bajokat
okoz6 tervezete. Mindezekhez a tervekhez az el€thetd j6l6t k€pzet6t tdrsi-
tott6k. A,,nagy hadvezdr" sztdlini mitoszdhoz most a ,,flogy kert6sz" legen-
d6ja pdrosult. Az emlftett l6tesftm6nyek egy r6szdnek 6pit€s6hez az l95L-
1955 kdzbtti V. 6t6ves tervben hozz6 is fogtak.

A folyamatos 6ruhi6ny kdvetkezt6ben a rubel infl6l6dott, ez1rt L947-ben
- a jegyrendszer egyidejfi megszi.intet6s6vel - p6nzreformot hajtottak v1gre. Az
egydnek tulajdondban l6v6 rtnzt 1:10, a takar6kbet6teket 3000 rubelig 1:1
ar6nyban vdltottdk be. Ez csdkkentette a forgalomban l6v6 p6nz mennyis6g6t,
egyben ismdt megcsapolta a fogyaszt'{st. Ezt csak r6szben ellensflyozta a kis-
kereskedelmi 6raknak a reformot kis6r6 tdbbszdri lesz6llit6sa.

A IV. 6t6ves terv teljesitdse m6r mag6n viselte a hidegh6borf teljes ki-
bontakozds6nak a b6lyeg6t. Az ipar teljesftette, n6mely hadifontoss{gfi 69
tril is teljesitette az el6fufinyzatot; a mezdgazdasdg 6s a fogyaszt6si cikkek
gydrtisa viszont elmaradt a vdrakozdsokt6l. Ennek a kdriilm6nynek a lakos-
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sdg szdmdra kedvez6tlen hatdsa kiildndsen akkor m6rhet6 fdl, ha a demog-
rdfiai fejlemdnyekkel vetjiik 6ssze. A lakossdg 6sszl6tsz6ma ugyan aborzal-
mas h6borfs vesztes6g nyom6n az 1940. 6vi I94 milli6t m6g 1950-ben sem
6rte el (178 milli6), az ell6tand6 v6rosi lakoss6g szdma azonban gyorsan
n6tt. A hdborf ut6ni 6t 6vben m6dosult a v6rosi 6s a falusi lakoss6g ardnya:
mfg 1940-ben az el6bbi 33, 1950-ben m6r 39%o-ot tett ki. Amez6gazdas6gi
foglalkoztatotts6g a falun lak6k kdr6ben is csiikkent, a paraszts6gnak az
dsszlakoss6ghoz viszonyitott arfinydban pedig ekkor dllt be a fordulat, h6-
nyada 54-161 487o-ra esett vissza. A gyors, felemds urbanizdci6 ellen6re a
legn6pesebbb tdrsadalmi csoport egyel6re a kolhozparaszts6g maradt, 1950-
ben 109 milli6 f6vel.

Kiildnleges tdrsadalmi probl6m6k nehezftett6k - a hdborri el6est6j6n le-
zajlott terjeszked6s sor6n, illetve a hdborf vlg1n - a Szovjetuni6hoz csatolt
tertletek lak6inak 6letdt. Ezekben a kdrzetekben (Moldva egyes r6szein, a
balti 6llamokban, Kdrpiltaljdn 6s Kdnigsberg - oroszosftott nevdn: Kali-
nyingr6d - vid6k6n) a h6borri ut6ni 6vekben zajlott le a tulajdonviszonyok
hozzdigazit6sa a Szovjetuni6 m6s r6szein uralkod6 6llapotokhoz. A kolho-
zosft6st 6s a v6rosi kistermel6k t6mdrit6s6t vagy felszdmol6sdt itt is kiterjedt
er6szakc selekm6nyek kfs6rt6k.

Mikozben iizemek, utak, hidak ezreit 6pitett6k fjj6, 6s l6tesitettek rijakat,
a lak6s6pit6sre 6s karbantart6sra minim6lis iisszeg jutott. Bdr a lakbdreket
6s a kdzizemi dijakat ennek megfelel6en igen alacsony szinten tartott6k, a
nyomaszt6 lakdskdriilm6nyek (ttrbbszdrds tdrsb6rletek) m6g sokdig rengeteg
baj forrds6v6 lettek az emberek mindennapi 6let6be!n, b6s6ges t6m6t szol-
gilltatva az irodalom drdmai 6s szatirikus mfifajainak.

Az 6letktiriilm6nyek ellentmond6sos alakuldsa iura utal, hogy a vezet6s
lrzlkelte ugyan a lakoss6got sfjt6 szfik6lkod6st 6s szegdnys6get, meg is
pr6b6lt valamit tenni ellene, de kordntsem volt alaposan kidolgozott, Ossze-
fiigg6 elk6pzel6se a nagyszab6sri tervek tdrsadalmi t6vlatair6l. T6bb mint
184 milli6 n9gyzetmlter lak6s 6piilt. Az 6llam a falusi 6s a ktlteriileteken
616 munk6sok egy6ni hd.zlpitlsdt is t6mogatta ingyen telekkel, kedvezm6-
nyes 6pit6anyaggal. Mikdzben a kolhozparasztok hdztilji gazdas6gait meg-
nyirb6ltr{k, 1948-ban 19 milli6 munk6snak 6s alkalmazottnak volt konyha-
kertje, ahol - ha erre a kdrnyezet lehet6s6get nyrijtott - dllatot is tarthattak.
Ezeket a kedvezm6nyeket ut6bb megsziintett6k.

Az ijjfi€pitds dveiben a lakoss6g a n6lkiil6z6s 6s a srilyos vesztes6gek
ellen6re derfildt6ssal tekintett a jdv6be, rigy v6lte, hogy a szenved6sek ut6n
valami jobb kovetkezik. Bdr a megtorlds a h6bord alatt sem szi,inetelt, a nagy
tdmegek sz6m6'ra az agresszi6s fenyeget6s 6rnydk6ban kev6sb6 volt 6rzdkel-
het6. A frontr6l haza1rkez1k 6s az otthoni gy6ztesek bizonyos biiszkes6ggel
6s nosztalgi6val viszonyultak a hihetetlen 6vekhez, ami a jdv6re vonatkoz6
elk6pzel6seiket nem ingatta meg: a rendszer alapjait nem k6rd6jelezt6k meg.
A kdnyszermentes, nyugalmas 6let irdnti v6gy volt tal6n a legjellemz6bb
6letdrz6s: biztons6g egy csal6d keretei kiiztjtt vagy a gy6,rban, a frontharco-
sok szdvets6g6ben, netdn a p6rtban. A h6sbk h6sdk akartak maradni, nem
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dldozatok. Az ellenzlki gondokod6s, a ,,m6sk6nt gondolkod6s" a perif6ri6ra
szorulva lltezett, 6m az fjj66pft6s lendiilet6t ez semmik6ppen sem befoly6-
solta. A rendszer szil6rdnak l6tszott.

A h6borf kritikus h6napjaiban nagysz6mri elft6ltet 6s szdmfizdttet hoz-
tak vissza, hogy ftiltdlts6k a hadsereg legdnys6gi, s6t parancsnoki 6llo-
m6ny6t. A rendkiviili helyzet itt-ott flllazitotta a diktatrira monolitikus
hatalmi sztived6kdt. Err6l az 6lm6nyr6l a memo6rok is besz6molnak. A b6-
k6re val6 6tt6r6s azutdn nemcsak pozitiv 6rtelemben vetett v6get a rend-
kfviili dllapotoknak.

AZ ANTIKOZMOPOLITA KAMPANY

E ttirt6nelmi szakaszban - mint dbrdzoltuk - a Szovjetuni6ban er6teljes
formdt dltdtt az elzdrk6zds, amely mdr a h6borri v6ge fel6 kirajzol6d6
tendencia volt. A Szovjetuni6 izol6l6ddsdt6l 6s a nyugati befoly6st6l val6
egyidejfi - b6r egymdstkizdrnil6tsz6 - fdlelem a politikai vezet6st egyre
ink6bb a hatalmdba kerftette. A hidegh6borri kibontakozdsdnak megfele-
l6en a szovjet szellemi-politikai 6let egyre inkdbb befeld fordult. Ennek
ideol6giai-politikai megnyilatkozdsa volt az :6n. antikozmopolita kampdny,
az eluralkod6 nagyorosz nacionalizmus 6s a vele egyiitt fellobban6 antisze-
mitizmus is. Ez ut6bbi igen specifikus, m6gis bizonyos 6rtelemben tipikus
jelens6gnek volt tekinthet6,

Term6szetesen nem az azigazi k6rd6s, hogy Szt6lin szerette-e a zsid6kat,
vagy nem, hanem az, hogy politik6jr{ban mik6ppen kdzelftette meg a zsid6-
k6rd6st a kiil6nbbz6 tdrt6nelmi szakaszokban 6s szitu6ci6kban. A zsid6k
szdzezreinek evaku6l6sa andci genocidium el6l a m6rleg pozitiv serpeny6-
j6be tartozott, ha arra gondolynk, hogy a vil6g vezet6 polgdri demokr6ci6i
- mindenekel6tt az Egyesiilt Allamok 6s Anglia, hogy Svr{jcot, amely a n6ci
N6metorszdggal kollabor6lt, ne is emlftsiik - milyen keveset tettek a zsid6-
k6rt a h6borf alatt. (Ismert, hogy a svdjci bankok elfogadtdk a n6ci N6met-
orsz6gt6l fizet6si eszkozk6nt azokat az aranyrudakat is, amelyek a hal6lt6-
borokban elem6sztett zsid6 illdozatok szij6b6l kit6pett aranyfogakb6l k6-
sziiltek. Vagy utalhatunk arra is, hogy az USA partjaihoz €rkez6 haj6kat,
amelyen zsid6 menekiiltek utaztak, visszafordftottdk az amerikai hat6s6gok.
Nem mell6kes az sem, hogy a hdboni ut6n a nr{ci bfindsiiket felhaszndlt6k
amerikai szolg6latban, f6k6pp Latin-Amerik6ban.)

1945 ut6n a Szovjetuni6ban a ,,zsid6k6rd6s" jelent6s m6rt6kben a Zsid6
Antifusiszta Bizottsdg tevdkenys6ge ktiriil krist6lyosodott ki. Sztdlin a bizott-
s6g l6trejOtt6t mint kiilpolitikai eszkdzt szemldlte, amely t6mogat6st tud sze-
rezni a Szovjetuni6 h6borris er6feszitdsei szlrmfua. A bizottsdgnak val6ban
sikeriilt a nemzetk6zikdzvllem€nyt,,proszovjet" iri{nyba hangolni 6s a nem-
zetkdzi zsid6 szervezetek szimpdtiiljilt is elnyerni.

A ZSAB k6s6bbi sors6t alapjdban befolydsolta az a koncepci6, amely
m6g a 20-as 6vek elej6n keletkezett: a ,,krfmi terv". Ujra felmeriilt, hogy a
h6borri ut6n Birobidzsdn helyett a Krimben kellene berendezni a ,zsid6
nemzeti otthont".
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A felmelegftett 6tlet egy 1944. februdr I2-i keltezflsfi, Molotovnak cim-
zett lev6lben tdrgyiasult, amelyet - m6sokkal egyiitt - Mihoelsz, a hfres
zsid6 szfn6sz irt al6. Februdr 15-6n Szt6linnak is elki.ildtdk a levelet, amely-
ben a cinonista megolddssal szemben a zsid6 6llamis6g Szovjetuni6n beliili
l6tesit6s6hez k6rtek tdmogatdst. Ez az igy is, mint annyi mds fontos szovjet
esem6ny, a ki.ilpolitikai dsszefi.igg6sek kontextusdba kerillt.

Szt6lin antiszemita fordulat6ban azonban szerepet j6tszott egy mdsik t6ny
is, amely meger6sftette azt az elhat6roz6s6t, hogy el6bb vagy ut6bb lesz6-
moljon a Zsid6 Antifasiszta Bizottsdggal, amely nem kulturdlis-propaganda
munk6val, hanem - figymond - ,,zsid6 6rdekv6delemmel" foglalkozik. Er-
demes megjegyezni, hogy a kommunista p6rtban a hdbonis pusztul6s elle-
nlre 1946. janu6r elsej6n a zsid6k ardnya meghaladta az 6sszp6rttags6g
3,65%o-6t, mfg a lakoss6gon beli.ili ar6nya kb. I,5Vo lehetett. Emellett az
antihitlerista koalici6 orsz6gaiban is er6s volt a nemzetkdzi szolidarit6s a
zsid6s6ggal, amit mint politikai er6t Sztdlinnak sz6mftdsba kellett vennie.
A legfontosabb tdnyez6 azonban az volt, hogy Sztdlin diplomdciai elk6pze-
l6seiben a Kiizel-Kelet fontos szetepet jStszott: egy szovjetbardt zsid6 6llam
l6trejott6t szerette volna eldrnilzrael Allam kdp6ben.

A fentebb leirt nemzetk6zi elszigetel6d6s kdzeg6ben ism6t megkezd6ddtt
a 30-as 6vekre eml6keztet6 6bers6gi kamp6ny, s ennek f6ny6ben a kiils6
t6mogal4sra szdmit6 zsid6k tdrekv6sei is m6s megvil6gitr{sba kertiltek. A,,Nyu-
gat el6tti hajb6kol6s" v6dja azonban csak akkor 6rintette szervezetileg a
ZSAB-ot, amikor Szt6lin megtapasztalta az fij izraeli 6llam politik6j6t. Ul-
doz6si mdni6j6t k6ts6gkfvi.il er6sftett6k az olyan koholt tigyek, mint p6lddul
egy ,,amerikai-cionista bsszeeskiiv6s" leleplezdse, amely dsszeeskiiv6s 6lli-
t6lag kozvetleni.il Szt6lin 6s csalddja ellen ir6nyult. Ez a ,,leleplez6s" szol-
gflltatta Szt6linnak a kdzvetlen okot vagy inkdbb tirtigyet arra, hogy meg-
szabaduljon Mihoelszt6l, majd mag6t6l aZsid6 Antifasiszta Bizottsdgt6l is.
A k6t vildghatalom vezet6i pontosan felm6rt6k Izrael Ailam strat6giaijelen-
tfsdgdt a Ktrzel-Keleten. Az angol oroksdget 6tvenni szdnd6koz6 Egyesiilt
Allamok Szovjetuni6 fdldtti 6ri6si anyagi-p6nziigyi fdl6ny6t hamarosan po-
litikai-strat6giai fol6nny6 transzformdlta 6ppen az izraeli 6llam tdmog.atdsa
sor6n. 1948. m6jus 14-6n a Szovjetuni6 ismerte el els6k6nt lzrael Allam
l6t6t, az arab katonai t6mad6s idej6n pedig Izrael Csehszlov6ki6n keresztiil
a Szovjetuni6t6l jelent6s katonai segfts6get kapott.

Golda Meir Izrael rendkivi.ili 6s meghatalfl'nzott kovete szeptember 3-iin,
a zsid6 rij6vkor Moszkv6ba €rkezett. Kdsztlnt6s6re a moszkvai zsinag6gdnill
spontdnul nagy tomeg gyfilt 6ssze, a jelent6sek 15-20 ezer emberr6l sz6ltak,
amit6l a szovjet hat6s6gok m6r r6gen elszoktak. Am enn6l j6val fontosabb volt,
hogy Izrael Allam k6pvisel6je nem sokdig hagyta k6ts6gek kbzott a szovjet
vezet6ket a tekintetben, hogy szi{muka az amerikaiak grandi6zus p6nztigyi
ti{mogat4sa fontosabb minden kordbbi szovjet t6mogau{sn6l. Ism6t igazol6dott
ar6gitapasztalat: a politikdban ne.sz6mits ttilfua...A-szovjetuni6 gaidasdgilag
nem vetekedhetett iz Egyesiilt Allamokkal, hiszen Amerik6bannem csin6l-
tak titkot abb6l, hogy Izraelt minden6ron megtartjdk az antikommunista or-
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sz6gok kozdtt. Henry Morgentau, a kor6bbi amerikai pdnziigyminiszter, a
Joint igazg at6ja, az rzrael finanszirozilsilt v6gz6 korp^orr{ci6-ira"yitoiu ii_
raeli l6togat6sa sor6n 1948 okt6ber6ben fdtreerthetetleniil k6z6ite: ,,Aztakarom, hog-y az eg6sz-v-il6g megdrtse: ha Izraelben eldrik a b6k6t, akior,
rigy v6lem,-hogy Izraerrei az Jgyetlen 6llam a fOldktizi-tengeri meden-
.6lgn: lrglvl" rigy tekinthetiink,-minr a kommunizmus elleni v6delem
szildrd bdzisdra." Ezzel.megkezd6ddtt ,ry usA leplezetlen gazd,asilgi t6r_h6dit6sa Izraelben. A h6bor6 ut6n a legl6tvdnyorubu tuaur""tdtsdgtllenul
a Kdzel-Keleten 6,rte a szovjet vezetdst. sziaun ettortajt hathrozta elmag6t a d6nt6 ldp6sre.

1948 december6ben Es -l949janur{rj6ban letart6ztattilk a ZSAB teljes ve_
z6*ardt, Lozovszkijjal,. a.b-izot{s6g elnok6vel egyiitt. Es nyom6ban iregin-
dult a zsid6 drtelmis6giek iildoi6se, a ktiltin-btiz 6 vezetl testiiletekbdl,
hatalmi pozfci6kb6l val6 kiszorfti{sa stb. A ,,cionista osszeeskiiv6s', gon-
dolata szt6lint is haralmdba kerftette. r94g v6g6n-eg Molotov felesi!6t,
hemcsuzsinir is megvddoltilk, kiz6rt6k a p6rtbZl, s Kizahszi6n vatameiyik
tdbordba kuldt6k 6t 6vre sz6r6 itllettel. 1949 tavaszlnMolotov is kegyvesz_
tett lett, elveszftette kiiltigyminiszteri 6ll6sdt. rg4g janu6,rj6t6l teljes ir6vvel
{r1* a ZSAB_pere. JVlagdnak a politikai Bizotts6jnur. J uieren dontijrtek
a hal6los ft6letek t":glg3ru]6r61. V6giil is a ZSABlbal osszefiigg6sben 110embert ft6ltek el, kdziiltik 10 embert agyonl6ttek. Ezzel zirult le az irn.cionista osszeesktivds sz6gyenletes pere.

Az emlftett antikozmopolita kampdny v6gs6 form6j6t az ]on. orvosperben
6rte el..A-kampdnr 

1o16n a szovjei r.urt,nr"a er tuao'"iany t"rut"t"i srilyosvesztes6geket szenvedtek 1949-t6l kezdve. Hogy a hirhedt kamp6ny *ilo,
kezd6-dott val6j6ban, azon lehet vitatkozni, ania pravda tgig.lunua, zs-i
szdmdban mi{r szerepel.a-kateg6ria. A szinhrizi krittkuiik egy antihazafias
csoportjdr6l cfmen megjelent ir6s tiikrdzte Szt6lin sz6nd6k6tli ogy az 6rtel_misdget 6t6.llitsa egy olyan gondolkod6sra, amely hfven kifejezi:-a ,,Nyugata Go^nos?_s6g", 6s vele. szemben semmilyen -"gb6ktil6s nemiehetsegeJ. flr-hez-Szt6lin gondolkod6sdban_a megoldist up{rt- 6s 6llami uppuratus tiszto-gat6sa, 6tcsoportosit6sa, rij odaad6 k6derek kiemeldse kfn6lta. ivfind", u"on_
ban nem valamifdle nyflt dllami antiszemitizmus keret6ben zajlott, hiszen
nem lehetejt, olyan vezet6 szovjet 6llamf6rfit tal6lni, arci atrdr lg52_ben isnyfltan v6llalta volna az antiszernitizmus k6pviselet6i.

sem sztdlin, sem,a Kdzponti Bizottsdgnim vdllalta, hogy maga rendelje
el a kultur6lis 6s rudomdnyos intlzmlnylekben a tirriogurd-Jokat. p6ld6ul am6r k6sz KB-d6nt6st a moszkvai zsid6- szinhLz bez6ris6r6l 6ttett6k a Mi_nisztertan6cs mellett mfiktid6 mfiv6szeti uqlgk uizottsagan oz. M€g a Kaga-novicsr6l elnevezett birobidudni illlami zs-id6 szfnh6zaiis becsukt6k, ami aszt6lini asszimil6ci6s politika radikdlis v6gigvitel6r6l tun;rk;lott. Az ame_rikaiakkal val6 globdlis szemben6ll6s szerip-onda j6tszott ,r"iep"t abban is,hogy a t6vol-keleti t6rs6gben az amerikai tipcsotat a birobidzs6n i vezet1ket
tigy tfintette fol, mintha a cionistdk sz6ll6sciinrfl6i lenn6nek.

Ezt kovet6en megindult az appariltusokon belnli 6d6z kiizdelem, minde-
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nekel6tt az ir6sz6vets6gen beltil a Fagyejev (az ft6sz6vets6g elndke) 6s sei-
monov (az ir6szdvets6g elnok6nek helyettese) nev6vel jelzett irdnyzatok k6-
zdtt. A ,zsid6 kdrtydt" pedig Ilja Ehrenburgnak osztotta a sors Szt6lin k6z-
vetit6s6ben, aki a szovjet asszimildci6 jegydben tudta 6rv6nyre juttatni a
specidlisan ,,zsid6 6rdekeket". Szt6lin amaga m6dj6n mindk6t (r6val szim-
patizilt, de a mdgbtti.ik felsorakoz6kat igen elt6r6 drdekek vezlreltlk. A harc
mindenkori 6ll6sdt Szt6lin ellen6rizte a maga hatalmi elgondoldsai szerint.
Az antikozmopolita kamp6nyban mindenki a ,,megfelel6" hazafras dll6spon-
tot k6pviselte,6m nem azonos intenzitdssal 6s tdrekvdsekkel. s mikOzben a
vezet5 apparatcsikok hol az egyik, hol a m6sik tdborban tfintek fel, az egyes
szerkeszt6sdgekben, szinhdzakban, tudomdnyos int6zm6nyekben a vezet6
munkat6rsak nemzetis6gi 6sszet6tel6r6l k6sziiltek list6k.

A tisztogat6si kamp6ny keret6ben sok ezer zsid6 6rtelmis6git bocs6tottak
el 6llds6b6l szerte a Szovejtuni6ban. Acenzira meger6sft6se sz6mos tudo-
mdnydg fejl6dds6t hdtriltatta, mindez negativan lreztette hat6sdt a honv6-
delmi 6s firkutat6si teriileteken is. Ugyanakkor Szt6lint - fiiggetleniil minden
antiszemitizmust6l - az foglalkoztatta a legjobban, hogy az appar6tusi harc-
b6l vajon melyik csoport keriil ki ,,trilhatalommal". A v6g6n m6r a Malen-
kov-Berij a-frakci6 vis szaszorit6s6n t6rte a fej6t.

szt6lin hatalm6nak egyetlen peri6dus6ban sem jelent meg a nyilv6nossdg
el6tt semmilyen hivatalos dokumentum, amely antiszemita 6rvekkel igazol{a
volna a sok ezer zsid6 6rtelmis6gi 6s vezetl 6ll6sri szakember elbocsdt6s6t
vagy egy6ltal6n, a zsid6k b6rmilyen iildtiz6s6t. Ebb6l a szempontb6l jellem-
26, hogy p6lddul m6g r952-ben is nem egy helyen felldptek a nyflt antisze-
mitizmus ellen.

Szt6lin antiszemitizmusa eredend6en lrzelmi alapri volt, 6m a nyilvdnos-
s6g el6l j6l-rosszul elleplezett politikai antiszemitizmuss6 ,,szublim6l6dott".
A Szovjetuni6ban az antiszemitizmus rij t0rt6nelmi formdja j6tt l6tre, az
appardtus-antiszemitizmns, amelynek tdrsadalmi-tdrt6nelmi talaja a forrada-
lom ut6ni viszonyok kozdtt sem tfint el, bi{r jelent6s m6rt6kben elveszftette
gazdasdgi hdtterlt. Mindenekel6tt az appu6tusi konkurenciaharc, a helyi 6s
ktizponti hatalmi elitek termelt6k rijj6 saj6t hatalmuk 6nfenntart6 6rde-
keinek megfelel6en. Mindennek szdls6s6ges megnyilv6nuldsa volt az or-
vosper. Az,,orvosok osszeeskiiv6se" dsszefiiggiltt az antikozmopolita
kampdnnyal 6s annak antiszemita konzekvencidival. Amikor 1953 ;lej6n
a Kdzponti Bizotts6g Elnoks6g6nek Iroddja iisszeiilt, hogy a ,,k6rtev6 or-
yosg_t<" csoportj616l megtdrgyalja a TASZSZ hivatalos k6zlem6ny6t, maga
szld-li1 nem jelent meg. Tdvolmaradi{sa k6t dolgot is jelentett. F,gyft{zt
a felel6ss6get ism6t fithdritotta a vezetd testtiletre, amelyben m6r oit vol-
tak az rij korszak emberei: Szuszlov, Hruscsov ds Brezsnyey is. Janudr
l3-rdn megjelentek az els6 vez6rcikkek a Pravd6ban, majd a ttibbi lapban,
amelyek stflusa 6s logik6ja a 30-as 6vek pereit, pdrthatdrozatait juttaihatta
az emberek eszdbe.

A l6nyeg6t tekintve azonban mdr nem a 30-as dveket frt6k. sztdlin hatal-
ma - minden liltszat ellen6re - nem volt a r6gi, sem energi6ja, sem lehet6-
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s6ge nem volt m6r arra, hogy oly m6rt6kben ellen6rizze ahatalmi gfpezetet,
mint a 30-as 6vekben. Az6ta nagyon sok minden megvdltozott. A kdsztil6
monstre per antiszemita tendenci6ja nem leplezhette el a r6gi gdrda el6tt,
hogy a 28 letart6ztatott orvos 6s a t hozzfltartoz6 6rtatlan. Szt6lin 1953.
m6rcius 5-i haldla pontot tett az orvosper v6g6re is.

Nyikita Hruscsov, Lavrentyij Berija 6s Malenkov Szt6lin temet6s6n

Zokog6 asszonyok a VOrOs t6ren Szt6lin temetds6n
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TJTOLERPS ES REFORM

A Hruscsov-korszak
A xx. KoNGRESSzus fs tz,,olvnoAs"

A Szt6lin hal6l6t kbvet6 peri6dus, a hruscsovi lvtized a20-as 6vekre em16-
keztet6 reformkorszaknak bizonyult. Akdrcsak a 20-as 6vekben, az 50-es
6vek mdsodik fel6ben 6s a 60-as 6vek els6 fel6ben gazdasdgi, tudomi{nyos
6s kultur6lis megrijul6s zajlott a Szovjetuni6ban. Am az is igaz, hogy a
reformkorszak ism6t egy recentr alizici6s peri6dusba, az illlamszocializmus
egyfajta konszolid6ci6jdba torkollott, a reformok rtibbs6g6nek egyidejfi bu-
k6s6val. Mindez an6lkUl,tdrt6nt meg, hogy a Sztdlin-korszakba val6 vissza-
t6r6s v6gbement volna. Eppen ellenkez6leg: a Brezsnyev-korszak v6gi.il egy
rij ,,liberaliz6l6d6sba" ment 6t, amely rovid id6 alatt, de l6tvdnyos tdrsadal-
mi-politikai fordulatokon 6t az dllamszocializmus tisszeoml6s6hoz vezetett
a 80-as, 90-es 6vek fordul6j6n. Pedig a Hruscsov-korszak nem ezt ig€rte.

A llruscsov-korszakban a megrijul6s lehet6s6g6t 6ltal6ban a szovjet rir-
kutat6s 6s kultrira vil6gra sz6l6 eredmdnyeivel szimboliz6lj6k, mig arlgihez
val6 visszat6r6s lehet6sdgdt a,,szem6lyi kultusz" rij form6inak megjelen6s6-
vel illusztr6ljdk. A hruscsovi reformkorszak alapvet6 jelszava az volt, hogy
a Szovjetuni6 a termel6s 6s fogyaszt6s dont6 tertiletein utol6ri 6s 1980-ig el
is hagyja az Egyesiilt Allamokat. Ezt a perspektivdt Hruscsov 6s a szovjet
politikai 6s tudomdnyos 6let vezet6 figurdi viszonylag v6giggondolt m6don,
mindenekel6tt az 1961-es xxII. kongresszuson program formdjdban is iin-
nep6lyesen deklardlt6k.

Az el6bbiekben m6r r6szletesebben kifejtettiik: a 20-as 6vekben a vita -
sematikusan kifejezve - akdriil folyt, hogy a gazd6lkod6s milyen tfpusa,
mely szektora 6s a hatalomgyakorlds milyen m6dja legyen a meghatdroz6:
,,[llam, piac vagy onigazgatds"? A 30-as, 40-es dvekben m6r nem volt vita:
az 6llam maga al6 gyfrrte a piacot, s a piac fogalma csak Sztdlin emlitett
1 95 1 -es munk6j 6ban rehabilit6l6dott. A Fkuscsov-korszak visszatdrt a 20-as
6vek,,h6rmass6g6hoz", 6m az,,ardnyok" heterog6n kombin6ci6jr{hoz jutott.
A 60-as 6vek kdzep6n bizonyos fordulat j6tsz6dott le, amelyet 6ltal6ban a
Brezsnyev-korszak megnyit6s6nak tekintenek.

A Hruscsov-korszak f6 jellemvon6sa, hogy keverednek benne a demok-
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ratikus, plebejus forradalmi tdrekv6sek a bi.irokratikus, tekint6lyuralmi tra-
dfci6kkal 6s kdzvetleni.il a sztdlini korszakb6l megordkdlt, feliilr6l vez€relt
kamp6nypolitik6val.

Amikor llruscsov 1953 szeptember6ben mint a pdrt els6 titkdra a ,,fel-
mdrhetetlen hatalom birtokdba" keri.ilt, m6r tudta, hogy a szt6lini 6llam a
maga megmerevedett elnyom6 struktfr6ival nem biztositja sem a j6l6tet,
sem a boldogul6st. Ilruscsov szem6lyi hatalma 6s a sztdlini elnyom6 g1pezet
felszdmol6sa elv6laszthatatlanul dsszekapcsol6dott egym6ssal. Hruscsov fo-
kozatosan kialakul6 terveihez az akkori vildggazdas6g fellendiil6 ciklusa
kedvez6 felt6teleket teremtett.
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Hruscsov hitt abban, hogy reformjaival a Szovjetuni6t a szocializmus
sztdlini korszakdb6l a ,,kommunizmusba" vezetheti. Val6j6ban k6t ossze
nem illeszthet6 ttjrekv6st pr6bdlt dsszekapcsolni: 1. a Nyugat ,,utol6r6s6nek
6s elhagyds6nak" Szt6lint6l 6r0kdlt szdnd€kdt az flllarrrhatalom k6nyszerit6
gazdasdgi 6s politikai mechanizmusaival; 2. a szovjetrendszer demokratiz6-
l6sdt az 6nigazgat6i kezdem6nyezdsek, a sz6les n6ptdmegek r6szv6tel6vel.
Egyfajta visszat6r6st hirdetett a,,forradalmi leninizmus" hagyomdnydhoz.
B6rmelyik t6rekv6st vegyiik is, komoly qredm6nyeket tudunk felsorolni.
M6gis: v6gs6 soron mindkett6t bukottnak kell tekinteni.ink azoknak a c6lok-
nak az el6r6se szempontj6b6l, amelyeket az I96I-es XXII. kongresszuson
elfogadott,,hru sc sovi" program me gfogalm azott. A hrusc sovi 6v tized tisztin
gazdasdgi 6s szocidlis szempontb6l a Szovjetuni6 tbrt6netdben nyilv6nval6-
an a legpozitivabb peri6dusok kdz6 tartozik, amennyiben a lakoss6g 6let-
szfnvonal6nak n6vekedds6t 6s a diktatorikus korl6tozdsok cs6kken6s6t prog-
resszi6nak tekintj iik.

Hruscsov a gazdasigi 6talakitdst politikailag alapozta meg. Ennek ddnt6
dllom6sa 1956 februlrjdban a XX. pdrtkongresszr.rs volt, ahol zdrt iil6sen
nrondott besz6d6ben leleplezte a szt6lini diktatfra bfineit. Ezzel Hruscsov
p6ld6tlan t6rsadalompszichol6giai sokkot idlzett el6, 6m egyidejfileg rij pers-
pektivdk lehet6s6g6t vetette fel mind a kelet-eur6pai dllamszocialista rend-
szerek, mind a nyugati munk6smozgalom szdmdra. R6addsul a fejl6d6 or-
sz6gok tn. fejlesztdsi diktatrtrdi is sok esetben a ,,szovjet p6lddt" kbvett6k
pozitiv modellkdnt antikolonialista ktizdelmeikben. A mdsik eredm6ny ki.il-
politikai jellegfi volt: a ,,b6k6s egymds mellett 616s" zdszlaja alatt a hideg-
h6borft6l a nemzetkbzi egyiittmfikddds fel6 tett l6p6st, amely el6nydsnek
ldtszott mind a Szovjetuni6, mind az USA 6s nyugati sz6vets6gesei szim6ra.
A ,,nyit6s" a vil6g fel6 beilleszkedett az utol6r6si politik6ba, amely a szt6lini
iparosftdsi politika alapszerkezet6vel nem szakftott, csak m6dositotta azt.
Hruscsov a kongresszuson el66llt strat6giai rijitdsokkal az elm€let ter6n is.
A szocializmus kiilirnb6z6 fitiainak lehet6sdg6r6l besz6lt. Els6sorban Jugo-
szlfvia 6s Kfna eredeti megold6sait dics6rte. Am a szti{lini megtorlds t6nyeinek
a kisziv6rogtatdsa ttjbb orsz6gban olyan heves politikai folyamatokat gerjesz-
tett, amelyek nemcsak az rijit6sok ellenfeleit, hanem 6t mag6t is megddbben-
tett6k. 1956 6sz6n Magyarorszdgon - n6mi haboz6s ut6n - katonai intervenci-
6ba bocsdtkozott, aminek demonstrativ hati{sa j6 ndhdny orsz6gban vetette
vissza az 6ppen dltala tisztdnztitt reformokat. Ilruscsov 6ll6spontj6t a magyar-
orszdgi beavatkoz6s k6rd6s6ben k6t dolog hatdrozta meg. Az egyik, hogy a
felkel6st mind kiils6, mind bels6 hat6s6ban destabilizfll6 tdnyez6k€nt szem-
l6lte, amely polg6rh6borrit gerjeszthet. M6sfel6l a jaltai egyensrily megbom-
l6s6nak vesz6ly6t 6rz6kelte. Kdrnyezet6ben azok kerekedtek feltil, akik a
magyar ,,kfs6rletet" dnveszdlyesnek, burzsod ellenforradalomnak fteltdk. A
munkdstan6csokat, a horthysta konzervativ restaur6ci6 er6it vagy a demok-
ratikus szocializmus ,,reformereit" v6giil is egy t6borba sorolta.

Kem6ny fell6p6se viszont egyfajta ellent6telk6nt megkonnyftette, hogy
1957 jfniusdban megszabaduljon a ftgi sztdlini g6rda ellene szervezked6
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f6bb figur6it6l, dliikdn Molotovval 6s Malenkovval. Hidba szili{rdftotta meg
Hruscsov a Szovjetuni6 nemzetk6zi pozici6jdt (a dekolonizdci6, a berlini
k6rd6s egyfajta rendez6se, kib6kiil6s Jugoszl6vidval, v6giil a kubai v6ls6g
megolddsa stb.), bels6 reformjai nem 6lltak szil6rd l6bakon. A tart6s ered-
m6nyeket mindenekel6tt katonai 6s firkutatdsi t6ren 6rte el. Ez megnovelte
nemzetkdzi tekint6ly6t, de 6rir{si osszegeket em6sztett fel. 1959-es amerikai
ritj6n rovid id6 alatt hihetetlen n6pszer6s6gre tett szert. Igazi hollywoodi
figurak6nt iinnepelt6k: a p6sztorb6l lett miniszterelnok kanierj6b6l ,,ameri-
kai storyt" vardzsolt a sajt6.

A heroikus kfsdrletekbe vdgiil a szovjet ti{rsadalom fokozatosan belef6-
radt. A biirokrdcia megel6gelte az fitszervez6si reformkampdnyokat, a mun-
k6sok 6s a parasztok tfzmilli6i pedig nem jutottakhozzd a stabil dlelmiszer-
ell6t6s vivm6nyaihoz, ami pedig Hruscsov legf6bb ig6retei koz6 tartozott
(1980-ra elhagyj6k hrisfogyaszt6sban az USA-t...). Az 6rtelmis6g, amely a
,,olvad6s" legf6bb t6mogat6j6vd szeg6d6tt, riton-ritf6len beleiitkoztitt a bu-
rokratikus korldtozdsokba, amelyeknek csak egyik megnyilatkoz6sa volt a
Borisz Paszternak Doktor zsivag6ja (6s 1958-as Nobel-dija) kdriili skanda-
lum. Pedig kezdetben a hruscsovi politika ,,sikerdgazata; 6ppen a kultrira
volt. Annak ellen6re, hogy Hruscsov a szt6lini biol6gia ,,f6h6s6t", Liszenk6t
v6delm6be vette, az irodalomban 6s az ideol6gia ter6n az rij megolddsok
keres6s6t tisztdnozte. Erdemes eml6keztetni a Tiardovszkij szeikesziette No-
vij Mirre, illetve az annak has6bjain foly6, sz6les t6rsadalmi k6r6ket 6rint6
6rtelmis6gi vit6kra az 50-es 6vekben, amelyek a rendszer megrijftds6nak, a
demokrdcia, a humanizmus 6s a szocializmus iisszekapcsoldi6nak probl6-
qfivll foglalkoztak. vele szemben a Kocsetov irdnyitotta oktyabr cimfr
foly6irat 6llt, amely a szt6lini korszak hagyomdny aihoz a 60-aj 6vek els6
r9f!!en is bizonyos tisztelettel viszonyult, 6s ellenszenvver figyelte a ,,libe-
r6liskod6" 6rtelmis6gieket, akik ap6ik begyepesedett szok6saivil szemben rij
utakat kerestek.

A nagy vitdk kdztil az els6k egyik6t az ir6sz6vets6gben pomerancev Az
ilszintesdgr6l az irodalomban cimfr, tanulm6nya vdltotta ki 1953 december6-
ben, amely az ,,olvad6s" szellemi megalapozdsdnak is tekinteht6. Az iroda-
lomban 9zt 9z ,,rij hull6mot" jelezte Ilja Ehrenburg Olvadds (1954) cimfi -
a korszaknak is nevet ad6 - mfive, vera Panova Evszakok cimfi mrialkot6sa
vagy Dugyincev Nem csak kenydren dI az ember (1956) cfmfi reg6nye. Ez
6v u6,g6n publik6lt6k Mihail solohov Emberi sors cimfi nagy hai6sri elbe-
sz6l6s6t, amely a h6borris tematika rij megk6zelit6s6t imp1it6rya, a ,,kis-
ember" mindennapi h6borris helyt6ll6s6t mutada meg. Ki ne eml6kezne
Jevtusenko antiszt6linista verseire, Csingisz Ajtmatov novelldira vagy az
50-es, 60-as 6vek nagy filmalkotdsaira, mint a Tiszta 6gbolt, BaIIaha a
katondrdl (csuhraj), Hurrd, nyaralunk! @lem Klimov), Hamlet (Kozincev,
f6szerepben szmoktunovszkijjal) cfmfi filmekre. Ez a korszak 6ri6si rem6-
nyeket keltett, hogy az ember, az egyln cselekv6si tere kisz6lesedhet. Iigy
tfint, a ,,szocializmus megrijuldsa" a t6t, 6m a nagy rem6nyeket a nagy lii-
6br6ndul6s kdvette.
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A szovjet tdrsadalom, kiildndsk6pper. az 6rtelmis6giek ,nagy gener6ci6-
ja" , az fin. hatvanasok (sesztyigyesajatnyiki) sajdt sorsuk k6nyit6ivd kiv6ntak
lenni, elegiik volt ,,nagy g1pezet csavarjaikdnt" l€tezni, sajdt ,,6njiiK' is 6r-
dekelte m6r 6ket.

Ezt a tdrsadalmi dllapotot fejezte ki a hires szociol6gus, Kon k6nyv6nek
m6r a cfme is: A szemdlyisdg szociol6gidia. Am sorsuk mint tin6ll6 politikai
cselekv6k6 m6r sztilet6siik pillanat6ban meghatdroz6dott, amennyiben az
1 956-os magyarorsz 69l tapasztalatok alapj6n a szovjet vezet6s v6g6rv6nye-
sen elz6rk6zott a politikai ellenz6kis6g mindenfajta legaliz6l6sdt6l. A ko-
r6bban publik6lt szerz6k, mint p6ld6ul Paszternak vagy Dugyincev ,,kegy-
vesztettek" lettek, s6t Flruscsov 1957 mdjusdban figyelmeztette az ir6kat:
,,Szt6linnak a megfelel6 helyet kell elfoglalnia a Szovjetuni6 ttirt6net6ben.
Szt6linnak nagy hib6i voltak, de odaad6 marxista-leninista 6s szildrd for-
radalmdr volt. P6rtunk 6s a ndp eml6kezni fog Sztdlinra, 6s megadja neki
a sztiksdges elismer6st." Hruscsov szdmfua Szt6lin r6szben mint a rendszer
legitimdci6s figur6ja jdtt szdmitdsba, rigy v6lte, hogy az 6rtelmis6gi kritika
nem drintheti az ellenz6kis6g probl6m6j6t: az tabu volt.

AZ I}62-ES EV ES E,XINAI KERDES''
Hatalm6nak v6ge fel6 Hruscsov teljesen egyedtil maradt. Ebben kozrejfit-
szott az, hogy tervei sorra-rendre nem teljesiiltek. Mfg a hruscsovi vflltozta-
tdsok elinditdsdhoz meg kellett v6rni Szt6lin hal6l6t, Hruscsovot t6rsadalmi
elszigetel6d6se m6g 6let6ben elsdpdrte a hatalomb6l. 1962-ben sorsddnt6
esem6nyek tort6ntek. Az 6lelmiszer6rak nagyar6nyri felemel6se 6s a novo-
cserkasszki sztrdjkok 6s munkdstilntetdsek (rilius 1-3.), amelyeket az 6reme-
l6sek 6s az izemvezet6s cinikus magatartdsa v6ltott ki, vdrengzdshez vezet-
tek, annak ellen6re, hogy a munk6sok a munk6sdemokr6cia jegy6ben 6s
Leninre eml6keztetve ti.intettek a helyi bUrokrdcia ellen. A buk6s f6 oka
azonban az emberek remdnyeinek a meghifsuldsa volt. L6trej6tt egy bonyo-
lult m6don m6rhet6, politikailag 6s pszichol6giailag is 6rz6kelhet6 kdzv6le-
mdny, tdrsadalmi nyilv6noss6g. A novocserkasszki esem6nysor e ktizv6le-
m6ny megnyilatkozilsdnak 6s korlfitozdsinak a maga sz6ls6s6gess6g6ben ti-
pikus megnyilv6nul6sa volt.

Ugyanebben az 6vben, I962-ben mutattdk be Andrej Tarkovszk'rj lvdn
gyermekkora cimfi filmj6t, ez 6vben publik6lt6k Tvardovszkij t6mogat6s6val
a Novij Mirben Szolzsenyicin lvan Gyenyiszovics egy napjdt, a GULAG{e-
matika klasszikus alkot6s6t, Jevtusenko vers6t, a Sztdlin |rdkdseit okt6ber-
ben a Pravda tette kozz€, ekkor kapott Nobel-dijat Lev Landatz, Moszkv6ban
pedig orsz6gos tdrt6n6sztan6cskoz6st rendeztek a deszt6liniz6l6s jegy6ben,
s ekkor bocs6tott6k tengerre a Lenin atomjdgtdrdt. Ez 6v december6ben
csapott ossze Hruscsov az absztrakt mfiv6szet k6pvisel6ivel egy moszkvai
ki6llft6son. A hruscsovi korszak bonyolult fdzisaira utal, hogy alig f6l 6vvel
a f6titkdr buk6sa el6tt tal6n mdr az rij korszak el6szel6t €reztlk a Szovjet-
uni6ban, amikor a kdlt6 Joszif Brodszkijt munkakertil6s vddjdval5 6v kdny-
szermunk6ra it6ltdk.
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Az 1962-es 6v volt a kubai ,,rak6tav6ls6g" csricspontja is. Feltehet6en
1962 jrilius6ban, Raul Castro moszkvai tdrgyalilsai sor6n sziiletett meg6lla-
pod6s arr6l, hogy kdzepes hat6t6volsdgf rakdt6kat 6s atomtiiltetek hordoz6-
sdra alkalmas repiil6gdpeket sz6llft a Szovjetuni6 Kubdnak. Mikdzben a ha-
j6k megindultak Kub6ba, Hruscsov kamp6nykdritra indult a Szovjetuni6
legkiiliinbbz6bb teriiletefue. Roj Medvegyev Hruscsov-6letrajzilban figyelem-
elterel6snek nevezte a hosszri orszdgjil,rdst amely Murmanszkt6l D6l-Ukraj-
n6ig, onnan pedig a koz1p-azsiai ktizt6rsas6gokig terjedt. Kozben tal6lkozott
U Thant ENSZ-f6titki{rral, Walter Ulbrichttal, a keletn6met vezet6vel 6s a
nagy kubai forradalm6rral, Ernesto Che Guevardval. S b6r az Egyesi.ilt Al-
lamok sem k6rt enged6lyt a Szovjetuni6t6l, amikor Tdrdkorszdgba szdllitott
atomrak6t6kat saj6t katonai bdzisira, Kubdb6l a Szovjetuni6nak ki kellett
vonnia rak6t6it az amerikai fenyeget6sek hatdsdra, hogy elkeriilje a k6zvet-
len katonai konfliktust, netdn a nukle6ris h6borrit.

Hruscsov pontosan tudta, hogy az amerikai U-2-es gdpek gyakori bere-
piil6se a Szovjetuni6 fdl6 a repiil6stechnikai 6s rakdtatechnikai versengds
rdsze volt csup6n. A kubai v6ls6g azonban m6sr6l sz6lt. Aziddzetttdrt6n6sz
megjegyezte, hogy mig az Egyestilt Allamok rak6t6inak Tdrokorszdgb6l l0
percre volt sziiks6giik, hogy a Szovjetuni6 eur6pai teriileteinek b6rmely
po,ntjdt el6rj6( a szovjet rak6t6knak 25 perc kellett, hogy amerikai sz6,raz-
fdldbe csap6djanak. Am az USA ragaszkodott a Monroe-elvhez, ,,Amerika
az amerikaiak6", vagyis az Egyesult Allamok drdekszf6rdja. Hruscsov bdlcs
m6don hatrillt meg, mert Kennedy iglretet tett arra, hogy a forradalmi Kub6t
nem tdmadja meg, 6s hogy kivonja rakltdit T6rokorsz6gb6l. A k6vetkez6 6v
m6jus l-j6n Hruscsov 6s Fidel castro egyttt kdsztjntott6k a moszkvai fel-
vonul6kat a Lenin-mauz6leum mellv6dj6n, 6s hitet tettek,,az imperializmus
elleni kdzds harc" mellett. castro volt az els6 kiilfdldi, akit a szovjetuni6
H6se kitiintet6ssel tiszteltek meg 1963 m6rcius6ban. ugyanakkor rlruscsov
sokszor 6s elismer6en eml6kezett meg Kennedyr6l, miut6n az eln6k6t 1963-
ban Dallasban meggyilkolt6k.

A kezdeti kiilpolitikai sikerek ut6n ezen a t6ren is srilyos csap6sok 6rtdk
a szovjet vezet6st, minthogy nem €rzlkelte a ktnai kdrdds igazi jelent6s6g6t.
Aki6lez6d6 konfliktus az alilbbi okokkal magyardzhat6. l. A szovjet gaz-
das6gi irdnyv6ltds, amely az anyagi 6rdekelts6g 6s a piaci viszonyok aftal-
mazdsit is mag6ban rejtette, a kinai vezetds szdm6,ra nem volt elfogadhat6.
Mao m6r szt6lin emlitett ,,piaci fordulat6t" is er6s kritik6val fogadta. A xx.,
majd a xxll kongresszus a kfnai 6rt6kel6s szerint az szKP-t 6s a szovjet-
uni6t a ,,revizionizmus", k6s6bb a,,szoci6limperializmus" fufinydba taszitot-
ta. Mikozben Mao Kfndja a ,,nagy ugr6s", a ,,n6pi kommundk" politik6ja
fel6 tartott, a szovjetek 6ppen akkoriban pr6bdltak szakftani ezzel a hagyo-
m6nnyal. 2. A szovjet kiilpolitikai irdnyvilltds, amely az amerikaiakkal val6
kiegyez6sre 6ptilt a bipoldris vildgrend tdrv6nyeinek megfelel6en, Kfn6t sa-
jdt nemzetkdzi ,,hivat6sa" fel6l gondolkodtatta el. Mao m6r az 50-es 6vek
v6gdt6l,,papirtigrisnek" nevezte az impeialist6kat, s a fejl6d6 orsz6gok egy
csoportj6val egy antiimperialista vildgforradalom mftosz6ban gondolkodott.
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A kinai vezet6s azzal vddolta a szovjeteket, hogy az Egyesiilt Allamokkal
egyiittmfikddve Kfna ellen fordult. Ez a t6mad6s afta a t6nyre reag6lt, ami-
kor 1959 szeptemberdben Flruscsov az Egyesi.ilt Allamokba ldtogatott. A kinai-
ak fgy l6ttdk, Hruscsov 6s az SZI(P vezet6s6ge tovdbbra is mag6t tekintette
a vil6g kommunista mozgalma centrum6nak. Ez ugyan megfelelt a val6di
t6ny6ll6snak, de Kfna nehezm6nyezte azt a szuperhatalmi g6gdt, ami meg-
nyilatkozott a szovjet kommunista vezet1k tdbbsdg6n6l. 3. A gyarmati or-
sz6gok felszabadft6 harcdban mindk6t dllamszocialista nagyhatalom igdnyt
tartott a vezet6 szerepre, az azzaljdr6 vildghatalmi presztfzsre 6s nemzetktlzi
befoly6sra. 4. Hruscsov nem tudott szakitani a Szt6lin-korszakb6l drdkdlt
dikt6tumpolitikdval: fgy v6lte, hogy Kfn6nak is a szovjet utat kell jdrnia,
j6llehet Kfna a maga ,,elmaradottsdg6nak" 6s elt6r6 tdrt6nelmi saj6toss6-
gainak, az ,,egyenl6tlen fejl6d6snek" min6l gyorsabb felsz6mol6s6ban volt
6rdekelt.

Moszkv6ban el6sz6r 1962 decemberdben keriilt a nyilv6nossdg el6 a
konfliktus. flruscsov a maga sokszor sz6ls6s6ges hangnem6vel 6s megfogal-
mazdsaival csak tovdbb m6lyftette az ellentdtet. Ezzel az els6 titkdr olyan
tdrt6nelmi horderejfi konfliktus aktiv r6sztvev6je lett, amely j6val tdbbe ke-
riilt a k6s6bbiekben a Szovjetuni6nak, mint a kinaiak nagyobb tdmogatdsa
keriilt volna a 60-as 6vek els6 fel6ben, amikor Hruscsov visszahivta Kin6b6l
a szovjet szak6rt6ket. A szovjet-kfnai konfliktus megosztotta a nemzetkdzi
munk6smozgalmat 6s a szocialista orszdgokat is. Alb6nia Enver Hodzsa ini-
ciativdjdra Kfna mell6 szeg6ddtt ,,a szovjet szoci6limperialistr{k elleni harc-
ban". Szuszlovval az 6len a szovjet ideol6gusok a maoista politik6t ,,tr&gy-
hatalmi sovinizmusban" 6s,,kispolgdri kalandors6gban" marasztaltdk el.
(1979-ben, a Kinai N6pktizt6rsasdg l6trejdtt€nek 30. 6vfordul6j6n maga a
kinai vezetls m6g enn6l is sflyosabb v6dakkal illette a ,,kulturdlis forrada-
lom" politikdjdt.). Kes6bb Kfna jelent6s teriileti kdveteldsekkel l6pett fel a
Szovjetuni6val szemben, s6t L973-ban m6g Jap6n Szovjetuni6 fel6 irdnyul6
teri.ileti kdvetel6seit is t6mogatta, mintha a Szovjetuni6nak t6mad6 sz6nd6kai
lettek volna Kin6val szemben. A szakit6st 1969-ben a Damanszki-sligetndl,
az Usszurifoly6n a kinaiak 6ltal provok6lt hat6rincidens tette v6g6rv6nyess6.
Ez a fejlem6ny Moszkva 6s India kilzeled6s6t er6sftette. India 6s Kina ha-
t6rhdborfja a 60-as 6vek elej6n m6r jelent6s m6rt6kben elszigetelte Kin6t.
Az elszigetel6d6s addig tartott, amig az Egyesiilt Allamok ki nem jdtszotta
a ,,kinai kirty6t" a Szovjetuni6 ellen.

A szovjet-kinai szakitdst ily m6don teh6t nem flruscsov vagy Mao sze-
m6lyes hib6j6nak kell tekinteni, az a k6t 6llamszocialista nagyhatalom elt6r6
nemzetk6zi, valamint regiondlis 6rdekeib6l, bels6 gazdasdgi 6s politikai stra-
tfgiijdnak kiil6nbs6g6b6l kdvetkezett. A szakit6s messze hat6 6s tragikus
kdvetkezm6nyekkel jdrt. Nemcsak a k6t kommunista vezet6sfi orsz6g fegy-
veres hat6rkonfliktusair6l 6s hat6rvit6ir6l, nacionalista elfogults6gair6l volt
sz6, hanem megosztottdk a fejl6d6 orsz6gok nemzeti felszabadft6 harcait, 6s
megndvelt6k f6 ellenfeleik, az Egyesiilt Allamok 6s Nyugat-Eur6pa man6-
verez6kdpess6g6t a vil6gpolitikai konfliktusokban. Vagyis v6gs6 soron el-
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lenfeleik malm6ra hajottdk a vizet. R6ad6sul ekkor romlott meg a Szovjet-
uni6 viszonya Rom6ni6val, amely semleges kfvdnt maradni a szovjet-kfnai
konfliktusban. Pozitiv elemnek az liltszott, hogy Hruscsov l6nyeg6ben ren-
dezte viszonydt Tito jugoszl6v elndkkel.

GAGARIN ES E SZUZNOI-OBT
Hruscsov gazdasdgi 6talakit6 elk6pzeldsei dijnt6en a decentraliz6ci6 elkeriil-
hetetlens6g6b6l indultak ki. 1957-tdl jelent6s hatalmi jogosftvdnyokkal ru-
hdzta fel a moszkvai miniszt6riumok rov6sdra a regiondlis :6n. gazdasdgi
tandcsokat, ami a vid6k, a ,,r6gi6k" politikai timogatdsfit is mag6val hozta.
A neh6zipar hagyom6nyos fejleszt6s6n beltil az elektromosipar 6s a vegyipar
kapott kiemelt szerepet. A h6tdves terv igen gyors ndveked6st ir6nyzott el6,
b6r lassabbat, mint a megel6z6 hatodik, egy6bk6nt f6lbehagyott 6t6ves terv.
Mindennek ellen6re jelent6s eredmdnyek sziilettek, amelyek megalapozt6k
a 60-as 6vek elejdre kibontakoz6 ,,6letszinvonal-politik6t". Mindenekel1tt az
ambici6zus lak6s6pit6si program keltett figyelmet. Ezen a t6ren olyan lema-
radi{s volt, hogy a k6tszob6s lak6telepi ,,hruscsobdft" tbmeges megjelen6se
a rendszer biiszkes6g6v6 v6lt. Igaz, m6g a Hruscsov-korszak vdgdn is az
6tlag amerikai dupla akkora lak6teri.ileten 6lt, mint egy szovjet 6llampolgdr,
de h6t a szovjet emberek dsszehasonlitdsi alapja a szt6lini korszak volt.
A szovjet nemzeti bi.iszkesdg m6sik d6nt6 fontoss6gri objektum6nak az frr-
haj6zds 6s a rak6taipar kibontakoz6sa tekinthet6, amit 6ltal6ban kdt ese-
m6nnyel szok6s szimbolikusan 6rz6kelteti: az 1957-ben felbocs6tott I. Szput-
nyik €s a vil6g els6 firhaj6sdnak, Jurij Alelcszejevics Gagarinnak a vilflgfrrbe
val6 fell6v6se 6s sikeres visszat6r6se 1961. dprilis l2-6n.

A mez6gazdasdgban, amely hagyomdnyosan az elmaradotts6g szimb6lu-
ma volt, ugyancsak tdrt6nelmi jelent6sdgfi esem6nyek zajlottak le, b6r sok-
kal kev6sb6 bizonyultak sikeresnek. Amez6gazdasdgi kibocsdtis m6g 1952-
ben is alig hat szdzallkkal haladta me9 az 1928-as szfnvonalat. Ilruscsov
keresztiilvitte a korszak nagy kamp6nyai kdzdtt is a legjelent6sebbet: a szfiz-
fdldek feltdr6s6nek programj6t, amely 1954-t6l 6vekig izgalomban tartotta
a szovjet munkavdllal6k milli6it. Egyfel6l komszomolistdk tiz- 6s tizezrei
kezdtek fj 6letet Kdz6p-Azsia 6s Szib6ria ritkdn lakott teri.iletein, ahol fj
vdrosokat alapitottak. M6sfel6l azonban a nagy romantikus gabonaprogram
eredm6nye hamarosan csal6d6st okozott, mik6nt a kukoricaprogram is.
El6bbi a klimatikus viszonyok {ldozata lett, 6ri6si teriiletekr6l fiijta el a sz6l
a term6rfltegeket, mig az amerikai kukorica sem az ukr6n vid6kek klfm6j6-
hoz szokott, de a talajmfivel6s szfnvonala is eltdrt az amerikait6l. A mez6-
gazdasdg szervezeti 6talakit6sa 6s a vid6ki urbaniz6ci6 felgyorsft6sa a k6-
s6bbi fejl6d6s szempontj6b6l igen maradand6 k6vetkezm6nyekkel j6rt.

Hruscsov fitszervezlsei k6zdtt a kolhozok megreform6l6s6ban negatfv
fordulat k6vetkezett be. A reformok ugyanis a kolhozok 6llamosftottsdg6nak
fok6t novelt6k. 1953 6s 1957 kdzdtt a kolhozok szilmajelent6sen csdkkent
(91 000-161 78 900-ra), mig az 6llami gazdasdgok (szovhozok) szima 4857-
161 6000-re ndvekedett. A kolhozok ftildtertilete 84-161 74%o-ra csdkkent.
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A 60-as 6vek v6g6re azutiln a kolhozok sz6ma 35 000 al6 esett, ami rdszben
a foldkoncentri{ci6val is osszefiigg. S6t a 70-es 6vek kdzep6re m6r a szov-
hozok f6ldteriilete meghaladta a kolhozok6t. A parasztok ekozben gyakorla-
tilag a vdrosi b6rmunk6sok 6letfelt6telei kdz6 keriiltek, amennyiben a biztos
meg6lhet6s, oktat6si 6s eg6szs6gi.igyi ell6t6s, szabads6g 6s nyugdij dllamilag
garantfllt juttatds volt. A mez6gazdas6gba befektetett hatalmas dsszegek
a termelds mennyis6gi 6s min6s6gi ndveked6sdben nem t6riiltek meg, de
a paraszti lakossdg 6letszinvonala jelent6sen emelkedett. Mindenekel6tt a
pdnzjdvedelmek n6ttek l6tv6nyosan. A g6p6llom6sok kotelez6 elad6sa a kol-
hozoknak azonban csdkkentette a fejleszt6sre fennmarad6 dsszegeket. Hrus-
csov a hLztdji gazdas6gokat nem n6zte j6 szemmel, mert ott piacra nemigen
folyt termel6s, a ,,privdt" gazd6lkod6s pedig ,,csak" a csal6di tinell6t6st er6-
sitette volna meg, 6s munkaer6t vont el a ,,k6ztjst6l". A biirokratikus 6tszer-
vez6sek az anyagi 6rdekelts6g probl6m6jdt h6ttdrbe szorftott6k, a parasztban
is a vdrosi b6rmunk6st l6ttdk. A hruscsovi elk6pzel6s tehdt az volt, hogy
k6zeliteni kell a munk6sok 6s parasztok dletfelt6teleit egym6shoz, amit a
falu 6s v6ros kozdtti kiil6nbs6g gyors eltdrl6s6vel tartottak el6rhet6nek.

A szervez1munka megjavit6s6t Hruscsov egy - a p6rton beliili - spe-
ci6lis 6tszervezlstll vdrta: kiiliin pdrtstruktrirdt 6s ennek megfeleld hiera-
rchi6t hoztak l6tre az agrirszflrdban 6s kUlon az iparban. Hruscsov er6-
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sen vonz6dott a rosszul mfikbd6 bi.irokratikus int6zm6nyek fijakkal val6 fel-
v6lt6sihoz.

Az iparban az els6 nagy beruhdzdsok nyom6n mind a vegyipar, mind az
elektromosenergia-termel6s noveked6se lelassult, a ,,puha kdlts6gvet6si kor-
l6t" nyom6n a ,,hi6nygazdasdg" tipikus vondsai mutatkoztak. A katonai 6s
neh6zipari termelds mellett a tdmegfogyasztdsi sziiks6gletek hatdroztdk meg
a szovjet gazdasdgpolitika termeldsi prioritdsait. Az ut6bbi teri.ileten egy6r-
telmfien a mennyis6gi szempont uralkodott a min6s6gi felett. Az ellentmon-
d6sokat j6l ttikrozi, hogy mig a Szovjetuni6 a g€pgydrtdsban, mindenekel6tt
a g6pi alkatr6szgydrt6sban mennyis6gi t6ren vildgels6 volt, mdg a 60-as 6vek
kdzepdn sem rendelkezett a ttimegfogyaszt6st szolg6l6 modern szem6lyg6p-
kocsigy6rral. J6llehet a Fkuscsov-korszak a modernit6s jegy6ben dilntdtt a
motorizdci6 fejleszt6se mellett, a t6megkdzlekedds fejleszt6s6t {llitotta az
els6 helyre (annak ellen6re, hogy a nyugati ,Jnodell" term6szetesen akkor
is az individualizfici6t prefer6lta amotorizdci6 ter6n). Hruscsov 6s a Szov-
jetuni6 1963-ban nemzdrt szerencs6s 6vet, ha arra gondolunk, hogy azipar
ndveked6si iiteme 9Vo al6 esett, ami 1933 6ta a legalacsonyabb volt.

Az energiatermel6s adataival 6brazolhat6 legink6bb a,,lemarad6s" vagy
utol6r6s. 1966-ban a Szovjetunil 544 566 milliS kilowatt6ra termel6si ered-
m6nyt produk6lt, mig az Egyestilt Allamok I244232 milli6t (UN Yearbook,
1967). Az USA kb. dupla annyi hrist termelt, titsziir annyi tojdssal rendel-
kezett, mint a Szovjetuni6,bir az ut6bbi csaknem dtszdr annyi tejet termelt,
mint az Egyesiilt Allamok. A motorizdci6 szfnvonaldt ti.ikrdzi, hogy 1966-
ban az USA t6bb mint 8-szor annyi szem6lyaut6t gyfirtott, mint a Szovjet-
uni6, m6sfel6l viszont a szoci6lis viszonyok kdzdtti kiildnbsdg egyfajta
csokken6s6t lrzdkelteti, hogy 1965-ben a Szovjetuni6ban 1 orvosra 480 la-
kos jutott, mig az USA-ban 670. Az ell6t6s 6s az eszk6zrendszer min6s6ge
ter6n termdszetesen az USA javflra billent a m6rleg. 1966-ban az egy f6re
jut6 acdlfogyaszt6s a Szovjetuni6ban 396 kg, mig az USA-ban 667 kg, az
egy f6re jut6 energiafogyaszt6s (szdnekvivalensben kifejezve) pedig a Szov-
jetuni6ban 3789 kg, az USA-ban 9595 kg. 1965-ben a Szovjetuni6ban a23I
milli6rdos GDP 6IVo-6t flllitottilk el6 az iparban, 22%o-a a mez6gazdasr{gb6l
szdrmazott, I7 7o- a a szolg6ltat6sok teriilet6r6l.

HRUSCSOV BUKASA
Hruscsov reformjai - legal6bbis l6tsz6lag - szem6lyes buk6s6val, a hata-
lomb6l val6 1964. okt6ber 14-i puccsszerfi kibuktat6s6val szenvedtek ve-
res6get. Val6j6ban a reformok kordbban buktak el - mindenkel6tt Hrus-
csov ,,kedvenc" teriilet1n, a mez6gazdas6gban -, mint ahogyan rnagdt
Hruscsovot lev6ltott6k pdrtvezet1i tiszts6gdb6l. 1959 €s 1962 k6zdtt a
mez6gazdasdg kemiz6lflsdra ir6nyul6 terv 6s a szfizfdldprogram 6sszeom-
lott. A tervben megszabott mutat6k a mfrtrflgyatermeldsre vonatkoz6an m6g
50Vo -ban sem telj estiltek.

Hruscsov kultusza hatalma v6ge fel6 er6sebb volt, mint amikor val6s6gos
sikereinek a csricsdn 6llt. Az irsszeftigg6s egy6rtelmfinek l6tszik, j6llehet a
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dolog nagyon is bonyolult. Arr6l volt sz6, amint a memodrokb6l is kideriil,
hogy llruscsov fokozatosan tehetetlenn6 v6lt a sztdlini korszakb6l tirdkdlt
struktrir6kkal 6s szokdsokkal szemben. Ugy tfinik, a magdnyos h6st legy6z-
t6k a tirrtdnelem kemdny t6nyei, intdzmlnyel azok az ellener6k, amelyek -
semmi paradox nincs ebben - mag6ban Hruscsovban is ,,mfikodtek". Hrus-
csov politikai 6s gondolkod6i korl6tai kdziil a legfontosabb alighanem az
volt, hogy nagyj6b6l l6tta, honnan hova akar eljutni, de nem ismerte az
odavezet6 utat, nem rendelkezett a megfelel6 intellektu6lis 6s politikai esz-
ktlztikkel. Azt gondolta, hogy Szt6lin szdrnyfi bfineit6l, t6vritjait6l fiiggetle-
ni.il sikeri.ilt l6trehozni a szocializmust, s most m6'r a kommunizmus van
napirenden.

Az a t1ny persze, hogy Szt6lin idej6n nem a szocializmus j6tt l6tre, nem-
csak Hruscsov szdmdra maradt rejtve. Akkoriban ndhdny marxista teoreti-
kust6l vagy forradalmr{rt6l eltekintve senki nem gondolkodott el igazfin ezen
a k6rd6sen. Az {llamszocializmus val6s6ga 6s a szocializmus elmdlete a
marxizmus-leninizmusban e peri6dusban is,,egybecsriszott".lgaz, a nyugati
elm6leti irodalom is kdszp6nznek vette ezt az lrtelmezdst. Ez a,,kort6vesz-
t6s" megakadillyozta Hruscsovot abban, hogy redlis tervekkel dlljon a szov-
jet n6p el€. Ugyancsak a ,,kort6veszt6s" megnyilatkozdsa volt, hogy az illtala
elvben t6mogatott, val6ban szocialista kovetel6sek (az alulr6l izervez6d6
szovjetdemokr6cia visszadllftdsa, a helyi dnkormdnyzat 6s 6nszervez6d6s
b6torft6sa, a btirokratikus centralizmus radik6lis le6pft6se stb.) a val6s6gban
puszta decentralizdl6ss6 szelfdiiltek, r6addsul gazdas6gi hatdsfokuk n6hol
rosszabb volt, mint a rdgi biirokratikus centralizmus6. Szavakban vissza-
visszat6rtek az {llami btirokr6cia ledpitls€hez. a gyakorlatban pedig 6ppen
a helyi bi.irokr6ci6k meger6sdd6se folyt. Hruscsov buk6sr{nak v6gs6 oka ab-
ban rejlett, hogy kiil6nboz6 reformj ai amezlgazdasdg, az ipar ir{nyit6s6ban,
a pdrtappar6tusban vagy az oktatdsban nem fiiggtek szervesen 6ssze, egy-
mdst kioltottdk vagy gyengitett6k. Hruscsovnak ugyan sikeriilt a szt6lini
szerkezetet megingatnia, de nem sikertilt rij struktfr6kat kidpitenie. Ez6rt
tfinhetett a brezsnyevi restaurdci6 kezdetben sokak szdmilra a k6oszb6l ki-
vezetf ftnak.

Puccsszerfi eltdvolft6sa ut6n Flruscsov feles6g6vel, Nyin6val nyugdfjas-
k6nt 6lt h6t 6ven 6t akozugyektll elzdrva, hivatalos dokumentumotiban nem
emlitve. Mint santiago carrillo, a spanyol kommunista vezet6 irta az ,,ev-
rokommunizmusr6l" sz6l6 hires k6nyv6ben,,flruscsovot 6lve eltemett6k".
Eml6kiratain dolgozott, amelyeket k6s6bb kijuttatott Nyugatra. r971. szep-
tember 11-6n halt meg Moszkv6ban. Sirhely6t az ut6dok nem a Lenin-mau-
z6leum kdrtili sfrkertben (ahol pl. Szt6linnak jutott hely), m6g csak nem is
a Kreml fal6ban, hanem a Novogyevicsi temet6 h6ts6 sark6ban jel6lt6k ki.
Rdaddsul temet6se is pusztdn csal6di tigy maradt, hivatalos sz6nok 6s 6llami
cerem6nia nem volt. ut6na pedig a temet6nek ezt ar6sz6trestaur6ci6s mun-
k6k cfmen hosszri 6vekre elzirtdka l6togat6k el6tt. Am a siron ott emelkedik
a Nyeizvesztnij szobrdszmfrv1sz k6szftette emldkmfi f6lig feh6r, f6lig fekete
m6rv6nyb6l, kifejezve rlruscsov jellem6nek 6s 6letriddnak paradoxonait.
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Nyeizvesztnijjel dsszesz6lalkozott az ,,absztrakt mfivdszet" iigy6ben, de a
mfiv6sz nem felejtette el, hogy nemcsak el6deivel, de ut6daival sem kertil-
hetett volna olyan viszonyba, hogy egy6ltal6n vitatkozhassanak. Ilruscsov
buk6sa - ezlevflltisa ut6n rtividesen vil6gossd vdlt - az flltala megrenditett,
de pozici6j6b6l alapj6ban ki nem vetett 6llami 6s p6rtbiirokr6cia visszavd-
g6sa volt. Ikuscsov 6s a nev6vel f6mjelzett korszak l6tsz6lag elmeriilt a
tdrt6nelemben. M6g az is mer6szs6gnek sz6mitott, ha n6mely ktilf6ldi vezet6
- p6lddul Kdddr - m6s hangsrillyal sz6lt a szerep6r6l. Am kezdeti reformer
szellemis6ge tov6bb munkdlt a t6rsadalomban, majd kiindul6pontk6nt szol-
g6lt a nyolcvanas 6vek rijabb kfs6rlet6hez, a peresztrojkdt ir6nyft6 politiku-
sok 6s a vezetl drtelmis6giek szdmdra.

A Brezsnyev-korszak
A KOZPONTI TERVEZI'S ES E PNC

A hruscsovi reformok tdbbs6gdnek buk6sa nyom6n a reformok rij hull6m6val
indult a Brezsnyev-korszak is. Maga Leonyid lljics Brezsnyev, aki m6g Szt6'
lin idej6n lett a Kdzponti Bizottsdg tagSa, tipikus appardtcsik hfr6ben 6llt.
Intellektu6lis korldtozotts6ga, a form6tumos 6llamf6rfit jellemz6 szdlesebb
horizont hi6nya, szem6lyes hirisdga ellendre e korszak a Szovjetuni6 tdrt6-
net6ben a legink6bb kiegyensrilyozott nbveked6s peri6dusa volt. Az 6i f6tit-
k6r a bi.irokratikus ,,rendcsindli{s" szimb6lumdv6 n6tte ki mag6t. A,,bizton-
s6g" 6s a ,,rend", ,,ap6ink hagyom6nyainak tisztelete" jegy6ben korm6nyozta
orszilgdt csaknem k6t 6vtizeden 6t. A reformokat 1965 szeptemberdben egy
KB-pl6num on Ko szigin miniszterelendk vezette el6. A program intellektu6lis
forr6sa - amint azt egy korabeli amerikai elemz6 alfihizta - nem Marx vagy
Engels, nem Lenin, term6szetesen nem is Sztdlin volt, hanem mindenekel6tt
Oscar Lange,6s bizonyos szerepet j6tszottak benne a jugoszl6v 6s tal6n a
magyar tapasztalatok. Ekkor tdrt6ntek meg az els6 f6l6nk, de tudatos l6p6sek
a kdzponti tervez6st6l a piacszocializmus irdnyrdba.

A politikusok az eg6sz peri6dusban 6gy viszonyultak a Sztdlin-korszak
fejlesztdsi stratdgidjdhoz, a szigonian centraliz6lt, tervutasftdsos sziszt6m6-
hoz, mint amely sziiks6gszerfi volt a gyors iparosit6s korai szakasz6ban, de
most a gazdasfig mdr olyan nagy 6s bonyolult struktrir6val rendelkezik, hogy
egy kozpontb6l nem lehet minden r6szletet megtervezni. Ez a felismer6s
hriz6dott meg m6r }kuscsov decentalizilci6s megold6si kfs6rletei mdgdtt is.

A k6zgazdas6gi gondolkoddsban bektivekezett,,forradalom" mindenek-
el6tt a polg6ri kdzgazdasdgtan bizonyos eredm6nyeinek elsajdtit6sdban 6llt,
b6r a marxista munka6rt6k-elm6let tov6bbfejleszt6sdre is sor keriilt. A kor-
szak jdv6orient6ci6jdb6l is kdvetkezett: a szocializmusban az elvdgzett mun-
ka mennyis6gi 6s min6s6gi ,,m6r6s6neK' k6rd6skomplexuma eg6sz Kelet-
Eur6p6ban ism6t 6rdekl6d6sre tartott sz6mot. Mds k6rd6s mindennek a gya-
korlati jelent6s6ge. Kantorovics gazdasflgelm6leti fjft6sai vagy a harkovi
Libermann piacszocializmusa, akt 1962-ben a hat6konys6g, a profitdsztdn-
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6s az ,,€des 6let"

z6k, a kereslet 6s kin6lat egyensrilyi{nak probl6mdjdt, a gazdasdgi decentra-
liz6l6s sziiks6gess6gdt fillitotta vizsg6l6d6sai kdz6ppontj6ba, sokak r6sz6r6l
heves 6s k6rlelhetetlen elutasft6sba iitk6z6tt. M6s kdzgazddszok nem a szo-
cializmus piaci kateg6ri6ib6l indultak ki, hanem, mint p6ld6ul sztrumilin,
a szocializmus megreformillilsdt a matematik ai kdzgazdasdgtanb6l kiindulva
a tervez6s 6s irdnyit6s szdmit6g€pes megalapozdsa nyom6n k6pzelt6k el,
ami a kibernetika (Gluskov) felfut6s6t er6sftette. Am a ,,kapitalista elhajl6s-
sal" szemben ez az irdnyzat dont6en a kdzponti tervez6s 6s bi.irokr6ci6k
l6tez6s6nek 6rdekeit tiikrdzte, 6s ugyancsak elvetette a szocializmus onigaz-
gat6i-demokratikus irdnyba ttjrtdn6 iltalakitasat, mint ut6pi6t. Kantorovics
1964-ben a matematikai kdzgazdasdgtan konferencidj6n a helyi ,,kezdem6-
nyezds 6s szabads6g", a decentralizillils 6s az anyagi tjsztonz6s felkarol6s6-
val a k6t irdnyzatot megpr6b6lta egyesfteni.

A csehszlov6kiai reformkfs6rlet, amely a hagyomi{nyos szovjet-csehszlo-
v6k kapcsolatok destabilizill6ddsahoz vezetett, meggyengitette a szovjet pia-
ci reformerek pozici6jdt: a pdrtvezet6s 6s a kdzponti biirokrdcia f6lt a k6osz
er6inek felt6mad6s6t6l, a hatalom mfikod6sk6ptelenn6 v6lds6t6l. Ez egy6r-
telmfien a recentralizdci6 pozici6inak meger6s6d6s6t hozta mag6val.

A Szovjetuni6 miniszterelndke, Koszigin tdbb ponton is kitartott a de-
centralizilils elgondol6sai mellett, 6s nem gylzte hangsrilyozni a termelds
hat6konys6g6nak fontossdgdt. Kozgazddszai a szem6lyes 6s vdllalati drde-
keltsdg 6sszefiigg6seir6l gondolkodtak, €s azt a k6rddst feszegettdk, hogy
mind a v6llalatok, mind az egydnek a min6l alacsonyabb tervel6irdsokbin
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6rdekeltek. Fokozatosan az az 6ll6spont kerekedett feliil, hogy ne a v6llala-
tok tev6kenys6gdt irinyit6 utasft6srendszert tok6letesftsek, hanem 6ppen el-
lenkez6leg, csdkkents6k az adminisztratfv utasft6sokat, 6s ,,sz6lesfts6k ki a
kdzgazdasdgi eszkOzdk hat6k6r6t a szocialista gazdillkoddsban". Egyszerfib-
ben fogalmazva, polgdrjogot nyert a ,,vdllalati nyeres6g", a ,,szocialista piac"
fogalma.

A gazdasdgpolitikai elkdpzel6sek szorosan kapcsol6dtak a Nyugathoz va'
16 viszony probl6makofthez. Brezsnyevnek mind a piaci reformok, mind a
v6llalati 6n6l16s6g 6s a munkav6llal6i pozfci6k er6sit6s6vel szemben kezdet-
t6l fogva er6s k6ts6gei voltak. Amagyar 6s a csehszlovdk tapasztalatok csak
meger6sitett6k k6ts6geit. 1968 ebb6l a szempontb6l is dtint6 volt sz6mi{ra:
a csehszlov6kiai katonai invdzi6 1968 augusztusdban egy konzervatfv for-
dulat meginditdsdt implik6lta. A Csehszlov6ki6ban kibontakoz6 reformfolya-
matot (,,a prdgai tavasz emberarcf szocializmusa") a szovjet vezet6k, min-
denekel6tt Szuszlov 6s Brezsnyev igen rugalmatlanul, a sz6ls6s6ges dogma-
tizmus szellem6ben kozelftett6k meg. Selesztet antiszemita indulatok is ffi-
tttttdk. Ugyanakkor a katonai bevonul6s tekintet6ben a Politikai Bizottsdgban
egys6ges ddnt6s sziiletett, nem volt k6t 6ll6spont. Az el6zetes t6rgyal6sok
folyam6n gyakran t6rt6nt utalds (f6k6nt KAdfu r1sz6r6l) az 1956-os magyar-
orszdgi esem6nyekre, amelyek ddnt6 tapasztalata szerintiik abban 6llt, hogy
jelentdktelen di6ktiintetds is 6talakulhat antiszocialista ellenforradalomm6. A
Vars6i Szerz1d€s csapatainak bevonul6s6t ktivet6en terjedt el a ,,Brezsnyev-
doktrina" fogalma, amellyel azt a politikai elvet irtdk le, miszerint a Szov-
jetuni6 egy vele szdvetsdges orsz6gban - ha a sziiksdg td'gy hozza - a szov-
jetbardt kormdnyzat 6s a szovjet geopolitikai pozici6 meg6rz6se 6rdek6ben
,,internacionalista segfts6get nyrijt", azaz katonai beavatkoz6ssal stabilizdlj a
az flllamszocialista rendet.

A csehszlovi{kiai tapasztalatok hat6sa alatt (is) Brezsnyev ahhoz a hagyo-
m6nyos kiilpolitikai 6s egyrittal belpolitikai megfontol6shoz ragaszkodott,
amely a szovjet ipari termeldst 6s 6ltal6ban a gazdasdgi folyamatokat nem
rendeli al6 a vil6gpiaci versenynek. Ehelyett a nyugati technol6gia ndvekv6
6llami importj6t - a nyersanyagexport fej6ben - tekintette a gazdas6gi prob-
l6m6k igazi megold6s6nak, b6r sohasem tisztdzta, hogy mi lenne a megoldds
a technol6giai import elz6rul6sa eset6n (ami egy 6vtizeddel k6s6bb tulajdon-
k6ppen napirendre keriilt). A f6titk6r elm6leti 6s strat6giai k6rd6seken
egy6bk6nt sem igen ttirte a fej6t. Bdr h6borfs memodrjai6rt 6s mds 6rdemei
6rt minden lehets6ges kitiintet6st k6szsdggel elfogadott.

Az enyhilIds a vdr,olt belpolitikai ir6nyvonalnak a ki.ilpolitikai megiele-
n6se volt, ami viszont a Szovjetuni6 vildghatalmi (,,szuperhatalmi") pozici6-
jdnak er6sftds6t kfvdnta szolgdlni, konszoliddlni. Ennek 6rdek6ben azEgye-
siilt Allamokkal val6 kapcsolat osztatlan prioritdsk6nt szerepelt tov6bbra is
a szovjet ktilpolitikai gondolkoddsban 6s gyakorlatban, b6r Koszigin egy
,,multipoldris kiilpolitikai strat6gi6t" kezdem6nyezett. Ez az fuflnyvonal azon
a redlis megfontoldson alapult, hogy a Szovjetuni6nak Eur6p6val 6s Japrdn-
nal vannak kdztis 6rdekei 6s ,,i.izletei". Ennek a vonalvezet6snek kedvezett
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az amerikaiak tekint6ly6nek vil6gm6retfi cs6kken6se az esztelen vietnami
hdborf j6l ismert borzalmai kdvetkezt6ben. Koszigin ,,utaz6 b6keterem-
t6kdnt" tfint fel r965-66-ban az indiai-pakisztdni h6borri idej6n. Tfugyalt
az Egyesiilt Allamokban Johnson elntikkel, 6s k6s6bb a Nixonnal val6-kap-
csolatteremt6sb6l is kivette a r€szflt. Ezt a ktilpolitikai aktivitdst azonban
Brezsnyev egy id6 utdn szem6lyi-hatalmi 6s koncepcion6lis okokb6l is er6-
sen korldtozta.

1975-ben az enyhiil6st szentesft6 helsinki Eurdpai Egyiittmfkdddsi Erte-
kezleten Koszigin m6r nem is vehetett r6szt. Brezsnyev Kelet-Eur6p6ban
nagy szkepszissel figyelte az 6n6ll6sod6si folyamatokat, kiilondsen az elad6-
sodds folyamatfit, amelyben - nem alaptalanul - a Nyugatt6l val6 egyoldahi
fiiggds tendencidit 1rzlkelte. Alternatfv javaslatai azonban a vililggizdasilg-
ban bekdvetkezett jelent6s 6talakuldsok nyomdn sem l6ptek tril a fenn6li6
viszonyok puszta konzerv6l6si{n. Ismereteink mai fokdn rigy tfinik, hogy a
brezsnyevi szovjet vezet€s nem rendelkezett komoly elgondoldsolrkil az
ad6ss6gproblematika mdgott meghfz6d6 vililggazdas6gi 6s nemzetklzi p€ru-
tigyi folyamatok, struktrirdk dtrend ezdd€s€r61. Brezsnyev a sA LT- e gy i zm6 -
nyek keretfben szab6lyozhat6nak l6tta a szovjet-amerikai kapcsolatokat, s
ezeklrt cserdbe engedm6nyeket is tett az USA-nak, pdldak6ppen a kiv6ndo-
rolni szdnd6koz6 szovjet zsid6k bizonyos kontingenseinek kiilfoldre tdvoz6-
s6hoz is hozzdjdrult Brezsnyev szdmdra a technol6giai versenyben val6
partneri viszony mindenn6l fontosabbnak tfint, mert az k€pezte a katonai
verseng6s alapvezetf dimenzi6j6t.

Ktr.ATASTALAN KULPOLITIKAI VERSENGES
A bels6 gazdasdgi folyamatok szempond6b6l az eg6,sz korszakra kihatott a
Hruscsov bukdsdt kdvet6 VIII. tit6ves rerv (1966-1970), amelyet Koszigin
vd.zolt fel az 1966. tavaszi, XXIII. kongresszuson. Ez a terv i fogyaszt?si
cikkek jelent6s n6vel6s6t fufinyozta el6. A motorizdci6 nyugati fttjit j6rva,
olasz.6s francia c6gekkel tdrgyaltak a szovjet szem6lyaut6gy6rt6s tireJtesz-
t6se 6rdek6ben. A gazdasdgjelent6s n6veked6se azonban i 70-es 6ve-k ko-
zeplig sem p6rosult a termeldkenys6g 6s hat6konys6g hasonl6 fellendtilds6-
vel. A 70-es 6vek elej6n az olajdrcobbands a szovjetuni6 sz6m6ra plusz,
nem tervezett bevdteli forr6sokat jelentett, amit nem annyira a termel6s 6s
1 19chn9l6giai fejleszt6s korszerfisit6s6re, ink6bb az expanziv szovjet ktilpo-
litikai 6rdekek ,,ftnanszirozdsdra" fordftottak. Az olajbev6telek is megt6veiz-
tett6k, elbizakodottakk6 tettdk a szovjet vezet6ket, nem m6rt6k fe1, hogy
1973-utdn az eg€sz vililggazdas6gi rendszerben egy m6ly 6talakul6s j6tsz6-
dott le, amely a szovjet gazdasdgi teljesftm6nyt le6rt6keite.

- E technol6giai 6s termel6si-strukturdlis 6talakul6sokkal a Szovjetuni6ban
v6gbemen6,,tudom6nyos-technikai forradalom" nem tudott l6p6st tartani:
egy dnmagdba z6rk6z6 stagn6l6s (a peresztrojka nyelv6n: ,,pang6s") id6sza-
ka kbvetkezett be. Az sem 6szt6n6zte a szovjet vezet6st {z il alternativilk
fgltdrdsdra, hogy a lakoss6g nagy tdbbsdge kordbban soha nem tapasztalt
j6l6tben 6lt, ami ugyan nem volt a Nyugattal dsszehasonlithat6, de az 50-es
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6vekhez k6pest a szovjet fogyaszt6s szfnvonala k6ts6gteleniil niivekedett.
A ,,szovjet fogyaszt6i ti{rsadalom" nyugalm6t, tespedts6g6t a sorban 6ll6s 6s
a javak uti{ni futkos6s ellen6re sem igen kavart6k fel a disszidensek kis
csoportjai. A hatalom k6pvisel6it a rendszer val6di lehet6s6gei tekintet6ben
megt6vesztette e ,,nyugalom", vagy legaldbbis flhelrtett€k a jelens6get.
A Szovjetuni6 egy l6tsz6lagos ellentmondds jegy6ben lltezett; egyfel6l mind
intenzfvebben kapcsol6dott be a nemzetkdzi munkamegoszt6s rendszer6be a
nyugatra vezetl olaj- 6s gdzvezet€keken keresztiil, m6sfel6l pedig er6sdddtt
a Szovjetuni6 nemzetkdzi elszigetel6d6se, a centrumorsz6gokt6l val6 ism6-
telt leszakad6s vesz6lye. Ennek egyik f6 oka nyilvdnval6an az 1968-as cseh-
szlov6kiai katonai beavatkoz6s volt, amely egydrtelmfiv6 tette, hogy a Brezs-
nyev-rendszer nem hisz a ,,l6tez6 szocializmus" megreform6lhat6sdg6ban. A
,,prdgai tavasz" szovjet megit6l6se ddnt6en a ,,maradand6s6g", a status quo,
a nyugalom, a vflltozatlansdg szempontjai szerint tdrtdnt.

A Szovjetuni6 izol6l6dds6t feler6sftette a kiilpolitikai 6rdekek egyoldahi
katonai eszkdzbkkel val6 alfitdmasztdsa Kelet-Eur6p6t6l Afrika szarvdig,
majd az 1979-es afganisztdni katonai akci6ig.

M6r Hruscsov idej6n korvonalaz6dott, hogy a szovjet vezetls szdmdra az
arab vildgban Irak, Sziria, Egyiptom 6s Alg6ria valamif6le ,,forradalmi de-
mokr6cia" t6borak6nt jelent meg. Ilruscsov egy hirtelen 6tlet hat6sa alatt
Nasszert a Szovjetuni6 H6se kiti.intet6ssel lepte meg. E kozel-keleti ,,t6-
masz" meger6sft6se drdekdben az : rn. hatnapos hdborrt (izraeli-arab konf-
liktus) kitor6se idej6n, 1967 jfniusdban a Szovjetuni6 megszakftotta diplo-
m6ciai kapcsolatait Izraellel, €s ezzel saj6t cselekv6si szabadsdgdt jelent6s
mdrt6kben korlfitozta a t6rs6gben. Meghirdetett ,,elvi politik6ja" sohasem
6piilt bizalornra az arab orszdgokban, amelyek mindig nyitottak maradtak a
P ax Ame ric ana elfogaddsdra.

A ,,trilideologiz6lt" szovjet ktilpolitika ttjbb esetben is a realit6sokkal
szemben 6116 l6p6sre sarkallta e politika form6l6it. A harmadik vil6gban
,,befektetett" p1nzi.J,gyi, haditechnikai 6s emberi dldozatok nemigen t6riil-
tek meg. Igy p6ld6ul 1968-ban a szovjet vezet6s aldirt Szuddnnal egy
szerz6d6st igen jelent6s gazdasdgi 6s katonai segfts6gr6l. A kdvetkez6
6vben azonban Nimeri katonai diktatrirdja kerekedett feliil, amellyel
szemben Moszkva a helyi kommunist6kat t6mogatta, 6ket Nimeri egysze-
rfien lem6szdroltatta.Igy Moszkvdnak nem maradt mds, mint hogy meg-
szakitsa a diplom6ciai kapcsolatot. Nem j6rt sokkal jobban Szadat egyip-
tomi elndkkel sem, aki a Szovjetuni6val megkiitdtt I9TL mijusi bar6ts6gi
6s egyiittmffkdd6si szen6d1st egy 6vvel k6s6bb felmondta, 6s a szovjet
katonai tandcsad6kat 6s szakembereket kiutasftotta, s6t a szovjet segit-
s6ggel kordbban feldpftett asszudni gdtat is - mint valami hib6t - felr6tta
a szovjeteknek. Majd csak egy 6vtizeddel k6s6bb Mubarak elndk k6rt fel
1982 janu6rj6ban ism6t 66 szovjet mfiszaki szakembert, hogy t6rjenek vissza
Egyiptomba, 6s kiiz6lte, hogy a Szovjetuni6nak fontos szerepe van a kdzel-
keleti rendez6si folyamatban.

Afrika a 60-as 6vekben v6lt a szovjet ki.ilpolitika r€szdv6. M6r llruscsov
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aj6nlotta az afrikai orsz6goknak a szovjet fejl6d6si rit kdvetdsdt. Erre a ,,ko-
vetdsre" a 70-es 6vekben sor is kertilt a legszeg6nyebb afrikai orsz6gokban.
Az els6 nagy kfs6rlet Kong6ban a 60-as 6vek els6 fel6ben megbukott, ami-
kor a kong6i forradalmi vezet6t, Lumumbdt a szovjet segitsdg ellendre el-
fogtdk, 6s szdrnyfi kfnz6sok ut6n kiv6gezt6k. A Tr6pusi Afrikdban a t6bbi
kfs6rlet sem vezetett eredm6nyre - beledrtve Che Guevara kong6i akci6it is.
A szovjet ki.ilpolitika nem vetett kell6en szdmot azzal a t6nnyel, hogy a
gyarmati rendszerb6l felszabadult orsz6gok hatalmi elitjei 6s orsz6gaik k6z-
vetleniil a nyugati, az egykori gyarmattart6k gazdas6gi tdmogat6s6t6l fiigg-
nek, s a szovjet gazdasf,gi potenci6l a Nyugat6val nem vetekedhetett. Csak
a legszeg6nyebb orszdgok 6s azok v6ltak hosszabb-rdvidebb ideig a Szov-
jetuni6 szdvets6geseiv6, amelyek m6shonnan nem kaptak segfts6get, vagy
eldgedetlenek voltak a nekik nyrijtott nyugati t6ket6mogat6s m6rt6k6vel. A
70-es 6vekben a kubaiakkal egyiittmfikddve sem sikeriilt a forradalmi elite-
ket hosszri ideig a hatalomban megtartani.

Az egykori gyarmati orsz6gok t6mogat6sa kiivetkezt6ben a 70-es 6vek-
ben m6g voltak forradalmi rezsimek, amelyeket ,,a szocialista orienti{ci6"
k6pvisel6inek tekintettek, mint p6lddul D6l-Jemen vagy Et6pia, Angola, Mo-
zambik 6s Benin. Am a szovjetuni6 6ppen a t6kehi6ny kdvetkezt6ben nem
nyf'jthatott olyan m6rt6kfi gazdasdgi segfts6get, amely ezeket az orczigokat
tart6san a ,,szovjet moderniz6ci6s" p6ly6ra illlithatta volna. A kapitalista
,,moderniz6ci6", mint p6ld6ul a d6lkelet-dzsiai ,,&is tigrisekd", az amerikai
6s a multinacion6lis c6gek cllzott t6keinjekci6ira 6piilt, amelyek term6-
szetesen illeszkedtek a vilflggazdas6g adott szerkezetdbe. Ezzel szemben a
70-es 6vek nagy kdlcsdnei Afrika 6s 6ltal6ban a vil6g orsz6gainak t6bbs6g6t
a 80-as 6vekre rem6nytelen ad6sorszdgowdvilltoztaftek et, amelyek k6zvet-
leniil a nemzetkdzi p€nzintdzetek friggv6nyeiv6 v6ltak. A t6k6s centrumor-
sz6gokat f6leg a nyersanyaglel6helyekkel, mindenekel6tt az olajjal rendel-
kez6 teriiletek 6rdekeltdk, igy a szovjet expanzi6 eleve csak a legszegdnyebb
orsz6gok ir6ny6ba terel6dhetett, ami egy6bk6nt a hivatalos ideol6giai dokr
rin6kkal egy6ltal6n nem 6llt ellent6tben.

A Szovjetuni6 a 70-es 6vek v6g6n a Kfndval val6 konfronti{ci6t valamelyest
csdkkentette. Brezsnyev hal6la utin, a 80-as 6vek k6zep6t6l az afih,ai orsz6-
gokkal is pragmatikusabb politikdt folytatott. A Szovjetuni6 kiilpolitikai befo-
ly6sdnak - l6tsz6lagos - csricsi{n az afganisztani hdborf peri6dus6ban 6llt. De
6ppen ez ahilbori mutatta meg a szovjet kiilpolitika minden gyeng6j6t, amely
a harmadik vililghoz val6 viszonydban megmutatkozott. Az L978 6prilis6ban -
f6leg a szovjetuni6banv1gzettkatonatiszti csoport kezdem6nyezdslre - kirob-
bant hatalmi fordulat Afganiszt6n szovjet tfpusri fltalakttdsdt ffizte zdszlajfua.
Azonban a ti{rsadalmi gyOkerekkel nemigen rendelkez6 Afganiszt6ni N6pi De-
mokratikus Pdrt vez€rkaru az iszlfimmal 6s a helyi fadici6kkal szembekeriilve,
etnikai-torzsi 6s politikai-hatalmi konfliktusokba fulladt. A,,sz6vets6ges Szov-
jetuni6" elv6gta a gordiuszi csom6t, 6s 1979 decemberdben ,,testv6ri segit-
s6get nyrijtott az afgdn patri6t6knaK'. Ez olaj volt a tfrzre.

A ,,premodern" Afganisztdn f6leg paraszti lakossdg6nak j6 rdsze a papok
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irdnyftdsa alatt szembefordult az ,,istentelen kommunistdkkal" 6s a ,,hitetlen
oroszokkal". 1980-ra t6bb mint 1 milli6 ember hagyta el Afganisztfint. Az
Egyesiilt Allamok abban a remdnyben, hogy meger6iiti e r6gi66an a szerepdt,
6s hogy Moszkva saj6t ,,viebrami h6borfj6t" vivja, Brzezinski lr:dnyitilsdval az
afgdn ellerz6ket politikai, p6nztigyi 6s katonai ti{mogadsban r6szesftette. Stra-
t6gi6j6nak l6nyege: ,,szembe6llftani az iszlilmot Moszkv6val", hiszen ez az
olajban gazdag t6rs6g Ir6n 6s Irak konfliktus6nak 6s h6borriskod6s6nak ti.ik-
r6ben jelent6sen fel6rt6kel6ddtt az 1973-as olaj6rrobban6s ut6n.

A szovjetek szdmdra Afganiszti{n stratdgiai jelent6s6ge magdt6l 6rtet6-
dbtt, nemcsak a hosszri kdzds hatdr 6s a muzulmiin szovjet ktiztdrsas6gokkal
val6 dsszefiigg6s miatt, hanem geopolitikai megfontol6sok (Tdr6korszilg
NATO-dllam stb.), valamint az ir6ni-amerikai ellentdtek ki6lez6d6se miatt
is. Brezsnyev nem gy1zte bizonygatni elkbtelezettslglt az irdni forradalom
mellett, ami Khomeini ajatollahot egy id6re elcsendesftette az Irakkal, Pa-
kiszt6nnal 6s Szarid-Ardbi|val val6 konfliktusai kdzepette. A szovjet kiilpo-
litika sz6m6ra az afganiszt6ni h6borf azonban semmif6le el6nnyel nem jdrt.
S6t, a kdzel 14 ezer szovjet halott belpolitikailag tovdbb diszkredit6lta a
80-as 6vek v€g6n megroppant tdrsadalmi konszenzust. Majd csak Gorba-
csovnak a peresztrojka v6gs6 peri6dus6ban, a bevonul6st kdvet6 10. 6vben,
1989 februdrj6ban sikeri.il a szovjet csapatokat kivonni Afganiszt6nb6l. A szov-
jet kulpolitika nemcsak a regiondlis hatalmi konfliktusok mocsardba siillyedt
bele, de Afganiszt6n ,,szocialista modernizdci6jdnak" sem voltak meg a tdr-
sadalmi 6s p6nziigyi alapjai.

Mindek6zben a Szovjetuni6nak a Nyugattal, f6leg az USA-val folytatott
katonai versengdse egyre tdbbe keriilt. Ennek egyik igen l6nyeges oka az volt,
hogy a Szovjetuni6 az enyhtil6s alapjdnak a fegyverkezdsi versenyt tekintette,
vagyis azt, hogy eldrje a parit6st a n6la sokkal er6sebb centrumorsz6gokkal.
A szovjet vezet6s t6vesen ft6lte meg az amerikaiak erejdt 6s elszdntsilgdt a
vietnami hdborfban elszenvedett val6ban tOrtdnelmi jelent6sdgfi veresdgiik
ut6n. A szovjetek ezutdn nemcsak az afikai gazdasdgi 6s katonai behatol6s
teriiletdn vetett6k el a sulykot, hanem tilm€reteztlk saj6t gazdasdgi poten-
cidljukat is, amikor felvettdk a versenyt az fj amerikai rak6tdkkal 6s strat6-
giai bomb6z6kkal, ahelyett hogy 6sszerfi kompromisszumra jutottak volna,
hiszen a Szovjetuni6 rendelkezett mindazokkal a t6megpuszt(t6 fegyverek-
kel, amelyekkel ak6r az eg6sz Fdld is megsemmisfthet6 lett volna.

A vildghatalmi presztfzs 6s a hatalmi elit eg6sz hagyomdnya inkdbb a
megnyerhetetlen verseny fel6 tolta a Szovjetuni6t. 1977-ben a Szovjetuni6
nyugati teriiletein kezdt6k meghonosftani a kdzepes hat6t6volsdgri SS 20-as
rak6ti{kat, amelyeket majd kovetett az amerikai Pershing 6s a sz6rnyas ra-
k6t6k nyugat-eur6pai telepft6se. A Szovjetuni6 mennyis6gi f6l6nydt az USA
technikai-technol6giai fjft6sokkal 6s a Szovjetuni6t k6rbevev6 t6maszpon-
tokkal kompenzdlta. Carter amerikai elndk 1980 janu6rj6ban bejelentette,
hogy az afg6n esem6nyek miatt - az el6z6 6v nyardn elfogadott - SALT II.
egyezmdny ratifikdl6sdt elhalasztj6k, 6s kereskedelmi embarg6t hirdetett a
Szovjetuni6 ellen, valamint bejelentette a moszkvai olimpia amerikai boj-
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kottfelhivds6t. Ha pedig a NATO eglszdt tekintjiik, rigy a Nyugat katonai er6-
forrdsai n6vekv6 m6rt6kben meghaladtrdk a Szovjetuni66t. 1983-ban a rak6ta-
telepft6sek egy rijabb kdre kezd6dbtt. Okt6ber 24-6n a Szovjetuni6 bejelentette,
hogy az amerikai rak6tdk nyugat-eur6pai elhelyezdsdre vdlaszul atomtijltetff
rakdt{kat telepit az NDK-ba 6s Csehszlovr4ki6ba. A katonai vet6lked6s a Szov-
j etuni6 szfimdra l6nyegesen rosszabb felt6telek k0z6tt folytat6dott.

Ez az eg1sz vil6g szimita csak k6rt okoz6 esztelen fegyverkezlsi ver-
seny, amelyet az enyhiil6s alapjak6nt szeml6ltek, 6szrev6tleniil funkci6tv6l-
tott. Az amerikaiak a 70-es 6vek v6g6re afia az 6ll6spontra jutottak, hogy a
Szovjetuni6 gazdasdgi kimerft6se 6s ideol6giai alapvet6seinek kikezd6se
mellett egy m6g hat6konyabb eszkozt is alkalmazni fognak.

A Szovjetuni6t - nem alaptalanul - azzal vddolt6k, hogy nem tartja be
az I975-6s Helsinki Egyezmlnynek az emberi jogokra 6s az inform6ci6k
szabad 6raml6sdtta vonatkoz6 rendelkezdseit. A szovjet vezet€s rij kezdem6-
nyez6sek helyett egyszerfien visszadobta a vddaskod6sokat. A Szovjet-
uni6nak nem volt adekvdt villasza az emberi jogok betart6sdnak 6rdek6ben
indftott amerikai kampdnyra. A Szovjetuni6 szocidlis int6zked6seivel sok6ig
er6s hat6st gyakorolt a modern vil6gra. A centrumorszdgokban a t6k9t arra
kdnyszerftette, hogy n6vekv6 m6rt6kben frnanszirozza a nyugati j6l6ti struk-
trirdk kdlts6geit. A szovjet kihfvds jelent6s6g6t a Nyugat teh6t felismerte. A
70-es, 80-as 6vekben a szovjet vezetds viszont nem ismerte fel a Nyugat
emberi jogok kamp6nya kihivdsdnak jelent6s6g6t. Vagy egyszerfien a szovjet
hatalmi elit nem akart lemondani a represszi6kkal is fenntartott privil6giu-
mair6l, ami az egyetlen val6ban hiteles vfllasz lehetett volna a nyugati kihf-
v6sra. Inkdbb az ijabb ideol6giai-politikai konfrontdci6t v6lasztotta, mintha
ezzel a rendszer vfllsdgdt hosszabb peri6dusra kitolhatta volna. A lengyel
Szolidarit6s szakszervezeti mozgalom tapasztalatai nem ezt - az elit szdmfira
kedvez6 - kdvetkeztetdst er6sftett6k meg. A Szovjetuni6val sz6vets6gben
6116 orszflgokban az ideol6giai 6s pszichol6giai er6zi6, a ,,feLlazitds" sokkal
gyorsabban terjedt, mint a Szovjetuni6ban.

A SZOVJET GAZDASAGFEJLdDES MERLEGE

A ,,brezsnyevi" rendszer hivatalos ideol6gusai 6s propagandist6i gyakran
biiszk6lkedtek a szovjet ,j6l6ti 6llam" vivm6nyaival. Az egyre lanyhul6 re-
formtdrekv6sek egyetlen irinyzata sem 6rintette a rendszer alapszerkezetf-
nek probl6m6it, a politikai egypi{rtrendszert, a szovjet rendszer demokrati-
z6l6sdt vagy a vdllalati munkamegoszt6s bels6 szerkezet6nek 6talakft6sdt.

Koszigin reformjai - mindenekel6tt a v6llalatok 6n6ll6sdgdra 6s az anya-
gi 6rdekelts6gre vonakoz6 tdrekv6sei - rdszben, mintegy laborat6riumi for-
m6ban, a magyaror szigi gazdas6gi mechanizmusreform folyamatdban kfs6r-
letez6dtek ki. Koszigin is a kozponti tervezds 6s a piacgazdasdg egyfajta
egyesft6s6nek lehet6s6geit kereste, 6m a tulajdonviszonyok probl6m6j6t 6
sem vetette fel, ami a reformok korl6tozottsdgilb6l fakadt, 6s abb6l, hogy
igen kiiliinbbz6 6rdekek kdztitt kellett megtal6lnia a modus vivendit. A k6t-
drtelmfis6gek megmaradtak 6s elrakt6roz6dtak k6s6bbi korszakok sz6'mdra.
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A katonai-ipari komplexumok termel6si struktrir6i, technol6giai szfnvonala
6s a tr{rsadalmi tdmegfogyasztasra ir6nyul6 termel6s k6z6tt a szakad6k eb-
ben a peri6dusban v6lt meghaladhatatlann6. A szovjet gazdasdg, amely az
utol6r6s jegy6ben oly nagy er6feszftdseket tett, 6ppen az informatikai forra-
dalom, a komputerizdcii ter6n maradt el a leginkdbb, amely a nyugati cent-
rumorsz6gokban a modern tomegtermel6s 6s tdmegfogyasztds k6z6ppontjd-
ba keri.ilt.

A Szovjetuni6 rendszeresen rdszorult a nagy mennyis6gfi nyugati, f6leg
amerikai 6s argentfnai gabonav6sdrldsokra. A munkaszervez6s 6s a munka
intenzit6sa olyan alacsony maradt, hogy mdg a j6 gabonaterm6st hoz6 6vek-
ben is szflllitdsi, rakt6roz6si 6s egy6b probl6m6k miatt a term6s olykor 20-
257o-a megsemmisiilt. Ezeket az ellentmond6sokat, az egyrc tereb6lyesed6
korrupci6t, amely a korszak vflg&e el6rte magdt a Brezsnyev csal6dot is,
egy ideig eltakarta az a tlny, hogy a Brezsnyev-korszak els6 6veiben a
gazdasdgi fejl6d6s 6s a szoci6lis-j6l6ti juttat6sok, a fogyasztds szinvonala -
tigy tfint - tart6san ndvekszik, b6r sem a termeldsi k6lts6gek cs6kkent6se
ter6n, sem az agrdrfejl6d6sben nemigen konyvelhettek el eredm6nyeket.
M6gis Kelet 6s Nyugat kOzott sz6mos teriileten a 70-es 6vek k6zep6ig-v6-
g6ig m6g csdkkentek a kiil6nbs6gek. Ha a Brezsnyev-korszakr6l t6rgyilagos
k6pet akarunk kialakftani, l6tni kell, hogy Brezsnyev f6titk6rs6g6nak 18 esz-
tendeje alatt az egy f6re jut6 fogyasztds 6vi dtlagban 2,'|To-os ntivekeddst
mutatott. Az iissztermel4s €vi dtlagban 3,87o-kal ndvekedett, mig az iparban
a noveked6s iiteme ellrte a 4,9vo-ot. E ndvekedds dssztdrsadalmi 6rt6k6t
azonban nagym6rt6kben behat6rolta az a t6ny, hogy a katonai kiaddsok n6-
veked6si iiteme is €vi 4-5Vo-ra emelkedett. Az aggregfilt 6s az egy f6re jut6
kibocsdt6s (GI.{P) ki.il6nbs6ge a szovjetuni6 6s az Egyestilt Allamok kdztrtt
a Brezsnyev-korszak eg6sz6ben jelent6sen csdkkent, m6g ha a korszak v6-
gdn a ,,szakadds" (,,gap") rijra ndveked6snek indult is.

1965-ben a szovjet GNP hozzdvet6leg az amerikai 46%o-6t alkotta, ami egy
f6re kivetftve annak 38vo-it tette ki, igy r982-ben, Brezsnyev hal6l6nak 6v6ben
55, illetve 47vo volt. A szakad6k hasonl6an csbkkent a termel6kenys6g ter6n
is. 1965-ben 6tlagban a munka termel6kenys6ge kb. az amerikai egyharmada,
mig 1982-re ez i szdm 4rvo-ra emelkedeit. fra ezt az egdszdben ntiveked6st
produk6l6 korszakot szeml6ljtik, nem szabad szem el6l tdveszteni, hogy a n6-
veked6si titem 6lland6an csdkken6 tendencidt mutatott. Mfg a GNP 6vi 6tlagos
ntiveked6si iiteme 5,2vo-ot tett ki az 1966-70-es dteves terv peri6dus6ban, a
maga csfcspontj6n, az I97I-75-6s dvekben 3,'|Vo-ra csdkkent, 197G-80-ban
pedig 2,77o-ra, mfg 1981-82-ben a becsl6s mintegy 2Vo-ot jelzett. Ha az
egdsz peri6dust tekintjiik 1951-t6l r979-ig, a nemzeti term6k a szovjet-
uni6ban (GNP) 6s az oECD-orsz6gokban (GDP) egyardntjelent6s ntiveke-
d6st mutatott, amelyben a Szovjetuni6 er6snek mondhat6 pozici6t foglalt el:
USA - 3,4Vo, Japdn - 8,3Vo, NSZK - S,IVo, Szovjetuni6 - 4,8Vo.

Nz ipar tertilet6n az els6 nagy beruhazdsok nyomdn mind a vegyipar,
mind a villamosenergia-termelds n6veked6se lelassult. A katonai-ipat'' szilra
jelent6s6gdt jelzi, hogy bekapcsol6dott a tdmegfogyaszrdsi term6[ek brme-
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l6s6be is. 1980-as adatok szerint a magnetofonok907o-6t, a villamosok60To-
6t, az aut6k I0Vo-6t a ,,katonai-ipari komplexum" 6llitotta el6. Am a szovjet
polg6ri termel6s csak nagyon lassan tudta 6tvenni a hadiipar csricstechnol6-
giiljdt 6s szervezetts6g6t. A hadsereg gazdasigi-politikai jelent6s6ge 6ppen
az afganiszt6ni hdboni peri6dus6ban jelent6sen megn6tt. 86r a szovjet kdlt-
s6gvet6s hivatalos adatai szerint a v6delmi kiad6sok ardnya 1980-ban 5,8Vo-
ra cstjkkent, a nyugati forrdsok egy m6s ktizelft6s alapjdn j6val nagyobbra,
a GNP I3Vo-6ra becsiilt6k.

A szovjet gazdasdg saj6tsdgosan ,,integr6l6dott" a vililggazdasdgba: a
Szovjetuni6 egyre ink6bb ismdt csak a Nyugat nyersanyag- 6s f6lk6szter-
m6k-besz6llft6jdnak szerep6be kdnyszeriilt, az olaj 6s a gdz volt a f6 export-
cikke. 1981-ben a nyugati exportbevdtelek 52Vo-6t az olaj- 6s olajterm6kek,
l6,7Vo-6t a flldgdz adta. A bev6telek mdsik kdt teriilete a fejl6d6 orszdgokba
ir6nyul6 fegyverexport (198l-ben kb. 4,6 milli6rd doll6r), valamint M arany
6rt6kt6zsdei eladdsa (3,5 millidrd doll6r). A nyugati importban viszont a
Szovjetuni6 a g6pipari term6kek rov6s6ra (ar6nyuk 23Vo-ra csdkken) k6ny-
telen a mez1gazdasdgi term6kek importj6t er6siteni, amire 1980-ban 9 mil-
li6rd dolldrt fordftanak, vagyis a mez6gazdas6gi term6kek az Osszimport
34To-6t tett6k ki. Ennek hatdsdra hirdett6k meg a kdvetkez6 6vekben az
6lelmiszerprogramot, amelyre az illami kdlts6gvetds mintegy egyharmad6t
fordftottdk.

M6s dsszeftgg6sben jeleztiik m6r, hogy az energia- 6s 6lelmiszer-terme-
l6s ter6n a ,,lemarad6s" vagy ,,utol6rds" mik6ppen alakult.

A GNP ntiveked6se a mez6gazdasdgban 6vi 6tlagban l,7Vo-ot 6rt el. A kii-
l6nbs6g a mez6gazasdgi munka termel6kenys6gi szfnvonal6ban az USA-hoz
viszonyitva sem relative, sem abszohite nem csokkent. Az egy f6re jut6
fogyasztds ndveked6si titeme az L966-70-ben m6rt 4,3%o-os csricsr6l 1981-82-
rc ZVo ald esett. A szovjet statisztikai adatok alapj6n is egy6rtelmfi a hanyatl6s
t6nye. A tr{rsadalmi 6sszterm6k ndveked6si iitem6t 198G90 kozott kevesebb
mint 2vo-ra becstilt6k, 1990-ben pedig m{r -I,6Vo-os abszohit csdkkends k6-
vetkezett be, a rendszervdlt6 199l-es 6vben -9,8Vo. Ha a megtermelt nemzeti
jtrvedelem adatait vizsg6ljuk, fgy a csdkken6s 1990-ben 4,0Vo, 1991-ben
-II,07o. A gazdasdgi v6lsr{g l6nyeg6ben tisszeoml6sba ment 6t.

Sem ldtvr{nyos sz6mok, sem hangzatos propagandasz6lamok nem fedhet-
t6k el az agrdrfejl6d6s stagn6l6 jelleg6t. M6gis, a kialakult rendszer meg-
gy6keresedett a mez6gazdasdgi lakoss6g igen sz6les kiir6ben. A szovjet 6l-
lam nemcsak bekergette a parasztokat a kolhozba, hanem Szt6lin hal6la ut6n
saj6ts6gos m6don gondoskodott is a vid6kr6l.

A szovjet 6llam a viszonylag alacsony, de lassan emelked6 szfnvonalf
mezdgazdas6gi termel6s terheit viselte. A legf6bb neh6zs6g nem a szfikiil6
6lelmiszer-termeldsbdl fakadt. A gabonatermel6s 1982 6s L992 kdziltt 6tlag-
ban megktrzelitette a 190-200 milli6 tonn6t. A hristermel6s is 16 milli6r6l
19 milli6 tonn6ra emelkedett, amelynek j6 r1sze azonban nem keriilt a bol-
tokba, hanem eltfint a komrpci6 6s a feketegazdasdg ritveszt6iben. A leg-
6get6bb gondot a fokoz6d6 infl6ci6, a ,,tflfogyaszt6s" 6s az 6llam egyre
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nagyobb p6nztigyi terhei jelentettdk. Az 6llam a mez1gazdas6g tdmogatdsdra
6ri6si p6nzeszkdzdket fordftott r6szben az6rtis, mert tartott a lengyelorszdgi
szolidaritds6hoz hasonl6 tiltakozdsi mozgalom fel6bred6s6t6l. igy pr6b6lt
tehdt a szovjet vezet6s minden t6le telhetdt megtenni a folyamatos 6lelmi-
szer-ell6t6s biztosftdsa 6rdek6ben. A KGST-tagorszdgokkal val6 egytittmfi-
kdd6s egyenlege - a tagorszdgok tiibbsdgdt tekintve - val6szinfileg az em-
litettek szdmfira volt sok szempontb6l kedvez6bb, ami nem jelentette azt,
logy u kapcsolatokat nem terhelte az egyenl6tlensdgek 6lland6 6s nyomaszt6
jelenl6te, valamint az ebb6l fakad6 fesziilts6gek fjratermel6d6se.

A mez6gazdas6g ,,hagyomdnyosan" a szovjet gazdasdg p6nztigyi szem-
pontb6l legkritikusabb teri.ilete volt. 1991-re itt halmoz6dott fel az orszilg
tart6s ad6ssdgdnak tdbb mint 60c/o-a. Ehhez j6rultak m1g a hosszti lejfiratfi,
hitelek, amelyeket Brezsnyev 6s ut6dai is mindig j6v6irtak. A szovjet me-
z6gazdas6g dllami t6mogat6s6nak szerkezete er6sen eltdrt a kfnai szovetke-
zeti gazdas6gok rendszeftt1l, mert Kfndban a parasztok j6vedelm6t a beta-
karftott term6s meghatdrozott r6sze k€pezte. A kinai 6llamnak csak term6-
szeti katasztr6fdk eset6n volt k6teless6ge a minim6lis fejadagok biztosftdsa.
A szovjetuni6ban viszont a parasztok havi b6rjellegfijdvedelmeket kaptak,
melyek azonban nem fiiggtek a term6st6l. A szovjet 6llam - ,,gondoskod6i"
funkci6j6b6l kiindulva - a term6seredm6nyt6l fiiggetleniil gaiantdlta a me-
zfgazdasdgi termel6k meg6lhet6s6t, legyenek azok szdvetkezeti vagy szov-
hozparasztok. A szovjet 6llam - kiiliindsen a 80-as 6vekt6l -, a piaci 6rakat
meghalad6 dsszegeket fizetett ki a parasztok termdnyei6rt. A szovjet szovet-
kezeti parasztsdg l6leksz6ma a 60-as 6vekt6l legaldbbis abszolft drtelemben
ndvekedett. Kordbban csak az ipari munk6ss6gra korl6toz6dott a szoci6lis
ell6t6si rendszer, amelynek f6bb elemeit kiterjesztett6k a vid6kre is. igy a
szdvetkezeti 6s az dllami szektor, valamint a vi{ros 6s a vid6k k6z0tti j6ve-
delem-, illetve fizet6si kiildnbs6gek csdkkentek. 1965 6s 1985 k6z6tt az
6tlagos kolhozfizet6s havi 50 rubelr6l 153 rubelre, vagyis ttibb mint 300vo-
kal n6tt, mikiizben az illlami v6llalatok dolgoz6inak 6s alkalmazottainak
havi b6re csup6n megk6tszerez6d6tt - a kordbbi 95 rubelr6l 190-re emelke-
dett. Teh6t a termel6szdvetkezetben dolgoz6 csal6dok redljOvedelme az 6l-
lami v6llalatok dolgoz6i, illetve az alkalmazottak re6lj6vedelm6nek Bgvo-6t
6rte el, mig a 60-as 6vekben csak 75vo-6t. A tdeszdolgoz6kb1r6t havonta,
kdszp6nzben kezdtdk kifizetni, emellett 6ket is bevontdk az eg6szs6g- 6s
nyugdij-biztosft6si rendszerbe. Ez6rt aztdn n6h6ny szovjet vezet6 fdjdalma-
san fgy s6hajtozott: ,,R6gebben azlrtnem dolgoztak, mert tudt6k, hogy 6gy-
sem fizetik meg 6ket. Most meg az6rt nem, mert akkor is megfizetik 6ket,
ha nem dolgoznak."

Az dllami gazdillkodds a szovjetuni6ban csak feliiletesen alakult 6t, a
piacgazdfllkodds nem eresztett m6lyebb gydkereket. Ezzel ellent6tben Kfn6-
ban rijra6ledt a csal6di gazd6lkod6s, amelynek gyOkerei a szovjetuni6ban
mdr r€gen kihaltak. A Szovjetuni6ban az urbanizici6 gyors fejl6d6se 1951
6s 1987 ktizdtt jelent6s m6rt6kben felszivta a viddki lakossdgot, amelynek
l1tszdma33%o-kal csdkkent, ide6rtve a ktizponti tertiletek 54vo-os cs6kken6-
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s6t. A kinai vid6k fiatal 6s tfln6pesedett jellegdvel ellentdtben a fogyatkoz6
orosz agrdrtdrsadalom j6rdszt id6s, beteg, kdpzetlen munkaer6b6l 6s ahazi-
munk6t elv{gz1 csal6dany6kb6l 6llt. A szovjet t6esztagok 6rthet6en nem
akart6k feladni a ganntillt bdreket 6s a szoci6lis elldtds biztons6g6t a csalddi
gazdillkodds k6tes kil6t6sai fej6ben. Flruscsov 6s Brezsnyev idej6n is a falu
urbaniz6ci6j6nak programjdval igyekezett a hivatalos szovjet vezetds meg-
old6st tal6lni a viddkr6l val6 elv6ndorl6sra 6s a t6rsadalmi-gazdas6gi helyzet
roml6s6ra. Ezfiltal pr6b6lt6k a t6bb ezer, egymdst6l 6s a v6rosokt6l t6vol es6
falut kdzepes m6retfi (,,rij tfpus6") vdrossd fejleszteni, ell{tni azokat klubok-
kal, sporttelepekkel 6s m6s k6nyelmet 6s sz6rakoz6st nyrijt6 l6tesitm6nyek-
kel. Ezzel szemben Kfndban hatalmas mez6gazdasdgi triln6pesedetts6g jdtt
l6tre, mert megg6tolt6k, hogy a viddki popul6ci6 a v6rosi iparba dramoljon.
A 80-as 6vek elejdig a kfnai lakoss6gon beli.il a viddki munkaer6 a6nyaSIVo
felett maradt. Ugyanakkor a Szovjetuni6ban a v6rosi lakossdg m6r a 60-as
6vekben tfilsrilyba keriilt. Az 6llam nemcsak hatalmas dsszegeket 6lt a me-
z6gazdasdgba, hanem jelent6s munkaer6t vez6nyelt ki a betakarit6s peri6-
dusdban. 1980-ban mintegy 15,6 milli6 embert mozg6sitottak az aratdsi id6-
szakban, akik kdziil hozzdvet6leg 8 milli6 volt a termel6szektorokb6l6rkez6
munk6s. Ez az az id6szak, amikor a Szovjetuni6 elleni amerikai gazdasigi
embarg6 r6szleges gabonaexport-tilalmat is mag6ban foglalt.

A SZOVJET J6L]6TI AT,IEU
Az l9I7-es okt6beri forradalomra hivatkoz6 hivatalos propaganda 6s agit6-
ci6 a szovjet 6llam fenn6ll6sdnak 6vtizedei alatt mind a kapitalista centrum-
orsz6gok, mind a gyarmati elnyomds al6l felszabadult orsz6gok sz6m6ra
modellk6nt saj6t ,j6l6ti, szocialista vivm6nyait" 6llftotta, mindenekel6tt a
munk6hoz val6 jog gyakorlati megval6sft6sdt, vagyis a munkan6lkiilisdg fel-
sz6mol6s6t 6s a ldtbiztons6g megteremt6s6t. Hogy a rendszer teljesitm6ny6t
milyen szinvonahinak it6ljfik, az att6l fiigg, hogy az osszehasonlftds m6rc6-
j6iil a legfejlettebb 6s leggazdagabb centrumorsz6gokat tekintjiik-e, avagy a
f6lperif6ri6hoz tartoz6 orszdgok eredm6nyeit vessziik alapul, mint p6lddul
Latin-Amerikd6t. Miutdn az 6sszevet6s a latin-amerikai orsz6gokkal, hogy
Indi6r6l ne besz6ljiink, 6ltal6ban egy6rtelmfi, ezdrt az 0sszevet6s alapj6ul a
centrumorszdgokat, mindenekel6tt az,,utol6rend6" Nyugat-Eur6pflt €s az
Egyesiilt Allamokat 6llfduk ebben az tisszefiiggdsben is.

Ha a szovjet fejl6d6st a ,j6l6ti 6llam" teljesftm6nye szempontj6b6l vizs-
g6ljuk, eredmdnyei val6ban meglep6ek, b6r hi6nyoss6gai is hasonl6 mdre-
tfiek. A tdrft6smentes oktat6s, az eg{szsdgiigy 6s a kultrira - mai szemmel
n6zve hihetelen m6retfi - dllami t6mogat6sa csup6n az fillamszocialista gaz-
dasdgi rendszer teljesftm6ny6nek fi.iggv6nydben 6rthet6. A rendszer antide-
mokratikus politikai karaktere a ,,szoci6lis 6llam" puszta lltez1se kdvetkez-
t6ben is sokak szem6ben bocs6natos kisikl6sk6nt tfint fel. Emberek milli6i
emelkedhettek fel olyan szinvonalra, amelyen az egyetemes 6s szovjet kul-
tfra legkiv6l6bb teljesftm6nyei is elsaj6tfthat6k voltak.

Ha valahol a rendszer val6ban sokat tett az ,,utol6r6s" tekintet6ben, az az
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egeszs6gtigy, hiszen a szovjet rendszert megel6z6en gyakorlatilag ismeretlen
volt a ,,n6peg6szs6giigy". sokat mond6 idat, hogf-az orvosok sz6ma az
osszes szovjet kdzt6rsasi{gban a korszakban mindvdgig jelent6sen n6tt mind
abszolfit, mind relativ 6rtelemben, mik6nt ak6rh6zi {gyak sz6ma is. A mi-
n6s6gi szolg6ltat6s, a technikai felszerelts 69, az alkalmiiott gy6gyftdsi m6d-
szerek, a k6rh6zak melegviz-ell6tdsa igen problematikus miiadlt- a szovjet-
uni6 6sszeoml6s6ig, m6g ha a kdzponti klinikdk, amelyek jobbfira an6menk-
latfira szolgillatdban 6lltak, szr{moi teriileten, mint p6ld6ui a seb6szet, a sze-
mdszet stb. vil6gszfnvonalon mfiktldtek is.

Orvosok szdma
ezerben kifej ezve

Orvosok szdma
ezet f6re szitmitva

t913 1940 1 986 t9t3 t940 I  986

Szovjetuni6

Orosz SZSZK
IJzblg SZSZK

Tddzsik SZK

Lett SZSZK

28,L

L5,g

0,r4
0,02

0,6

155,3

90,9

3,2

0,6

2,5

TZOL,7

663,5

64,9

12,g

L2,g

1 ,8

1 ,8

0,3

0,2

2,6

7,9

8,2

4,7

4,r
13.2

42,7

45,7

34,1

26,9

48,9

Osszehasonlftdsul megemritji.ik, hogy az Egyesi.ilt Allamokban l9g3-ban
ezer f6re 25,7 orvos, mig Nyugat-N6metorsziguan l9g5-ben ezer emberre
30,1 9ryos 6s Nagy-Britanni6ban pedig r977-es adat szerint lg,2 orvos ju-
t-o!! A szovjetuni6ban a vizsg6lt korszakban a vi{rhat6 6letkor - egy rovi-
debb peri6dust6l eltekintve - 6lland6an ndvekedett. A mrilt sz6zad,76,gi 32
6vr6l a 60-as 6vek v6g6re 70 dvre emelkedett, mely tiz 6vvel k6s6bb-67,g
6vre esett, majd 1986-ra 6rte el rijra a70 6vet (pbntosabban 69,g 6vet).
A csecsem6haland6s6g ter6n a szovjetuni6ban a hr{borf ut6n d6nt6 pozitiv
4lt9$ ment v6gbe, amennyiben az egylves koruk el6tt meghaltak sz6ma
1960-ban mdr j6val k6tsz6zezer al6 esett vissza. Mig r9B-6an ez a sz6m
csaknem kdtmilli6 volt, 1970-ben 103 277, ami,,6loirsz6mn ak, sz6mit, ha
a 80-as (f6leg a 90-es) 6vek hanyatlilsilra gondolunk, mindenekel6tt term6-
szetesen a k6z1p-6zsiui ktjzt6rsas6gokban 6s val6szin6leg csernobil hat6-
:lll_tl Ukrajn6ban. (A haland6s6g 6venk6nri regisztrecioia a mdlypontor
1987-ben jelezte.)

- A szovjetuni6ban afert6zl.betegsdgeket megf6kezt6k,b6r a nyugati fej-
lett ipari oryi{gokban e r6ren j6val kedvez1bbeki mutat6k, kiv6ve L ans-i,
hiszen az I987-es hivatalos szovjet adatok szerint csak22 ember szenvedett
ett6l-a bete€s6gt6l. A szovjetuni6ban, ilretve m6g a ci{ri oroszorszfugban
mindig n6pbetegs6gnek sz6mftott az alkoholizmusl amelynek okair6l Jzak_
munkdkban olvashatunk. A kr6nikus alkoholist6k sz6ma iggz-b"n hivatalo-
san megkdzelftette a 4,4 milli6t. I-6nyegesen kisebb jelent6sdgfi betegs6g
volt azonban itt a Nyugaton elterjedt kibft6szerftigg6s. A ,,k6bit6szereseket"
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a Szovjetuni6ban csak tizezrekben sz6molt6k a 80-as 6vek k6zep6ig. A f6leg
K6z6p-Azsi6b6l szdrmaz6 drogokkal azonban a 80-as 6vek v6g6n m6r egyre
tobben 6ltek. Egy felm6r6s szerint a moszkvai iskol6kban a gyerekek 9Vo-a
pr6b6lta meg legaldbb egyszer a tiltott szereket. Fiatalabb koroszt6lyokat,
f6leg munkdsokat 6s f6rfiakat tdmadott meg ez a betegs6g (amely napjaink-
ban m6r j6val sz6lesebb t6rsadalmi csoportokat veszdlyeztet).

Kiiz6p-Azsiflban az eg6szs6giigy helyzete mdr a 80-es 6vek elej6t6l nyil-
v6nval6an rosszabbodott, ami m6s okok mellett elv6laszthatatlan a demog-
r6fiai robban6st6l. A ddnt6 tdnyez1 azonban abban rejlik, hogy 1950-t6l
fokozatosan kevesebb ti{mogati{st nyfjtott az 6llam az egflszs€gtigynek. A szov-
jet eg6szsdgiigyi alapstruktrira m6g Sztdlin idej6n 6piilt ki. Az 1950-es 9,3
millidrd rubel t6mogatds 1980-ban m6r 3,4 millidrd rubel volt csup6n (1970-
es 6rakon sz6mitva), mikiizben a fegyverkezlsre egyre n0vekv6, ardnytala-
nul magas iisszegeket ktllttjttek.

A szovjet rendszer 1955 6s 1985 ktjz6tt a fogyasztdsi szfnvonal 6lland6
emel6sdt biztosftotta, amelyet hiteles adatokkal is bizonyftottak. A hris 6s
hrisf6l6k egy f6re jut6 6vi fogyaszt6sa 1960-ban 39,5 kilogram 6tlagban,
1980-ban 57,6 kg, 1986-ban 62,4 kg. A toj6s- 6s halfogyaszt6s tdbb mint dup-
ldjdra emelkedett e peri6dusban. Kisebb ardnyban, de a ztjlds6g 6s gyiimdlcs
fogyaszt6sa is novekedett, mfg a keny6r- 6s burgonyafogyaszt6s jelent6sen
csilkkent. B6r a'szovjet csal6dok jbvedelmiiknek 6tlag6ban csak kb. egyharma-
d6t k6lt6ttdk tr{pl6lkoz6sra, a szegdnyebb tr{rsadalmi csoportok jovedelmi.ik fel6t
is kdnytelenek voltak a kozvetlen megdlhet6sre forditani. M6s k6rd6s, hogy a
lak'{sra hozzdvet6leg a jdvedelmek csup6n 3%o-6t kellett kdltenitk.

Szerte a Szovjetuni6ban szdles lakoss6gi r6tegek szdm{rra vdlt lehet6v6 -
csek6ly ellenszolg6ltatds fej6ben - a tengerparti vagy hegyvid6ki iidiil6s,
gy6gykezel1s az dllami i.idiil6kben 6s szanatSriumokban. A 80-as 6vek m6sodik
fel6t6l azonban a hanyatl6s jelei ezen a t6ren is egy6rtelmfien kivehet6k.

A 80-as 6vek v6g6n k6sziilt felm6r6sek szerint a heti k6t szabadnapot
ny6ri peri6dusban a f6rfiak kb. SLVo-a tbltbtte otthon, mig a n6k kb. 56%o-a
cselekedett ugyanigy. A telkeken pihenve vagy s6t6val, horgdsz6ssal, gyi.i-
mtilcsszed6ssel, erdei kir6ndul6ssal toltotte az idej1t a f6rfiak 3I-32Vo-a,
mfg a n6knek csak kb. 23%o-a engedte meg mag6nak ezt a kikapcsol6ddst.

Az utol6r6 fejl6d6s ,,6ra" a 80-as 6vekben mindenekel6tt a kdrnyezeti pusz-
tul6s, a leveg6szennyez6s ter6n jelentkezett. A legismertebb 6s legpusztft6bb
tbmegkatasztr6fa a csernobili atomreaktor robbandsa volt (1986. ilpd'lis 26.),
amely m6ig szedi flldozatait. Az Aral-t6 kbmyezeti katasztr6filja is beir6dott a
20. szdzadi kdrnyezeti pusztul6sok sajndlatosan gazdag tdrtdnetdbe. A giganto-
mi{ni6s 6pitkez6sek, az erd6pusztftdsok, a nyersanyag-kitermel6s tisztdn
mennyis6gi tflhajszoldsa felbecstilehetetlen kdrnyezeti k6rokat okozott. A
Szovjetuni6 6sszeoml6s6nak peri6dusdban dertlt flny a maga teljess6g6ben
ana a terwe, mely a nagy szib6riai foly6k foly6si tfinydt visszafel6 akarta
forditani. A Szovjetuni6 vezet6se, mint ldttuk, m6g a 60-as 6vekben a nyugati
motoriz6ci6 kdmyezeti 6s emberi katasztr6ffijdt kivdnta elkeriilni, el6t6rbe 6l-
lftva a ktizleked6s kdzoss6gi form6it. A 70-es 6vekt6l m6gis az individu6lis
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fejleszt6s mellett ddntdttek. R6ad6sul olyan j6rmfiveket produk6ltak, ame-
lyek a ,,nyugati modelln6l" j6val nagyobb m6rtdkfi leveg6szennyezlst iddz-
tek el6. 1988-ban az orszdg 68 nagyvdros6ban minden dttidik v6roslak6 a
kdrnyezeti szennyezds kritikus szintj6n 6lt. A 60-as 6vekben a Szovjetuni6
elvileg m6g nem versenyezhetett a nyugati szem6lyaut6gyrdrt6ssal, a 80-as
6vekben m6r gyakorlatilag bebizonyosodott e t6ren a verseny hi6baval6s6ga.
De ekkor m6r elmrilt a 60-as 6vek alternativ fejleszt6si lehet6s6ge.

Az dllamilag t6mogatott kultrira mindig is a szovjet rendszer biiszkesdge
volt. A munkaer6 k6pzetts6gi szfnvonala a nem magas technol6gi6t ig6nyl6
flgazatokban k6t gener6ci6n beliil olyan fokra emelkedett, hogy t6megmdre-
tekben vetekedett a nyugati munkaer6 szinvonaldval. Ugyanakkor a munka-
kultrira 6s a munkaszervezettsdg nem kdzelftette meg a centrumorsz6gok
fltlagdnak szinvonaldt. A fels6foki vlgzettslgfiek ardnya is j6val elmaradt a
legfejlettebb nyugati orsz6gokban tapasztaltakt6l.

Szerkezet6ben a szovjet oktat6si rendszer sokban hasonlftott a nyugat-eu-
r6pai oktat6si sziszt6m6ra, de a kiildnbsdgek is l6nyegesek. Az eltdr6 felv6-
teli rendszer mellett a Szovjetuni6ban kisebb szerepet j6tszott a di6kok anya-
gi helyzete, a fels6oktat6sban nagyobb es6lye volt a munk6s- 6s parasztcsa-
l6dokb6l 6rkez6 jelolteknek, mint Nyugaton. Az 50-60-as 6vek hatdrdnbe-
vezett1k az 6ltal6nosan kotelez6 nyolcosztdlyos oktatdst, a 70-es 6vek v6g6re
befejezt6k az flttlrdst a 10 oszt6lyos iskol6kra. Egyidejfileg folyt esti 6ltald-
nos k6pz6s a kiil6nbtjz6 iskol6kban. Ebben a k6pz6si form6ban 1985-86-ban
h6rommilli6 dolgoz6 vett r6szt. Tizmilli6k r6szesiiltek szakmai, gazdasdgi
6s politikai k6pz6sben. Mig 1960-ban a fels6fokri tanintdzm6nyekben mint-
egy 2,3 milli6 ember tanult, 1984-ben 5,2 milli6. A 80-as 6vek elej6n az
els6 6vfolyamos di6kok kb.47Vo-a munk6ssziil6k gyermeke volt. Ugyanak-
kor az 6vek el6rehaladtdval a Szovjetuni6ban lelassult a tdrsadalmi mo-
biliti{s, 6s ott is v6gbement a kultur6lis el6nydk, k6pessdgek 6s t6rsadalmi
privildgiumok mdsodlagos felhalmoz6ddsa. Az 6ltal6nosan kdtelez 6 tiz-
oszt6lyos iskol6t elvdgz6k kdr6ben v1gzett szociol6giai felm6rdsek m6r
a 60-as 6vek v6g6n megmutatt6k, hogy a szellemi-drtelmis6gi dolgoz6k
6s magasabb rangri hivatalnokok gyermekei j6val el6ny6sebb helyzetben
voltak kiiltindsen a viddki 6s munk6ssziil6k gyermekeivel szemben. Ek-
koriban keletkezik a ,,hdtr6nyos helyzetfiek" kateg6ri6ja, akiket a rend-
szer megpr6b6lt t6mogatni, hogy saj6t tdrsadalmi bilzisdt kisz6lesftse. S
bdr a rendszer irdnti elkdtelezettsdg szempontja tovdbbra is jelen volt a
felvdteli szempontok ktlztltt, 6s sz6mft6sba vett6k a szoci6lis h6tteret is,
6m a szovjet vezet6s egyre hatdrozottabban a gazdasigi ndveked6s gyor-
sit6s6nak pillanatnyi szempontjait helyezte el6t6rbe a t6rsadalmi egyen-
l6s6g tdvlati c6ljainak rov6s6ra,

A szovjet tdmegkultriru alapjilt a hivatalosan tdmogatott orosz 6s szovjet,
illetve a nemzetkdzi klasszikus irodalom, zene 6s tudomi{ny kdpezte, amely
a hivatalos cenz(va rost6jdt kdvet6en minden szovjet 6llampolg6r szfimdra
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hozzdf6rhet6v6 v6lt. A klasszikus 6s 6ltal6ban az €rtdkes irodalom olvas6sa
a Szovjetuni6ban ndpszokdss6 vdlt.

A szovjet dllampolgdrok 1970 6s 1988 kOzdtt dsszjOvedelmiik kb. ll%o-dt
tart6san kulturdlis szolg6ltat6sokra k6ltdtt6k. (Mig ugyanebben az id6ben a
tdplfllkozdsra kdltdtt r6sz kb. 40vo-r6l alig tdbb mint 3\vo-ra esett vissza.)
Egy6bk6nt a szovjet kultfra 6s irodalom eg6sz fejl6dds6nek l6nyeges mo-
mentuma volt, hogy az ir6k 6s az olvas6k kdztitt tomegesebb, bens6sdgesebb
6s kbzvetlenebb kapcsolat jott l6tre, mint Nyugaton. A szovjet falu kultur6lis
6let6ben kiilondsen nagy szerepet tdltdttek be az fillami alkalmazdsf n6pmri-
vel6k, akik mfiv6szeti kdrdk, klubok, amat6r t6rsasdgok h6l6zatait tartott6k
fenn tdbb-kevesebb sikerrel. Enn6l is form6lisabb volt az iizemi szocialista
brig6dok ,,kotelez6" moziba 6s szinhdzba jdrdsa, a brig6dnapl6k kititlt6s6t
szolg6l6 kultur6lis akci6k, amelyek fgy illeszkedtek a szocialista munkaver-
seny szerkezetdbe, hpgy bizonyos anyagi el6nyokhtiz juthatott a brig6d, ha
,,kulturdlta" magdt. Am e form6lis kultur6l6d6s is hordozhatott valami tobb-
letet a mindennapi 6let trivialit6saihoz szokott emberek szdmdra.

Az oktatdsra 6s a tudom6nyra fordftott 6llami kiad6sok 1950 6s 1980
kozirtt - ha n6hdny szdzalfl<kal is - minden 6vben nOvekedtek. A tudo-
m6nyra 1950-ben 1,4 millirdrd rubelt forditottak, 1980-ban t6bb mint 12 mil-
lidrdot (1970-es drakon sz6molva). ugyanezen id6szakban az oktatdsra for-
ditott kiad6sok kb. 7 milli6rdr6l rttbb mint 18 millidrdra emelkedtek. 1970-
ben a szovjetuni6 51 egyetem6n tijbb minr fdlmilli5 di6k tanult, mfg 1988-
ban a 69 egyetemen ktizel 600 ezer volt a didkok l6tsz6ma.

Az 50-es 6vek mdsodik fel6t6l, az ,,olvad6st6l" kezdve az :6n. magaskul-
trira k6pvisel6i el6tt rij dimenzi6k nyfltak meg. A szovjet mfiv6szet legkiv6-
l6bb alkot6saiban j6l kirajzol6dik az emberi elnyom6s minden formij6val
szemben 6116 6rt6lcend 6s 6rzelemvil6g, egy antifasiszta 6s koz6ss6gi tradi-
ci6. A mfiv6szet bizonyos 6rtelemben a szervezett politikai ellenz6k izereplt
is betoltdtte. Ez1rt volt olykor minden sz6nak 6s k6pnek oly nagy jelent6-
s6ge. A hatalmi elit tudta, hogy a mfiv6szet, a kultfira tekint6lye olyan er6,
amellyel a hatalom-onfenntartds logik6ja nem vagy csak nehezen igazolhat6.
Nem v6letlen, hogy szdmos mfivdsz, tud6s, 6rtelmis6gi bels6 emigr6ci6ba
k6nyszertilt, nem publik6lhatott, kirekesztett€k a hivataloss6gb6l. Sokszor
egy-egy fontos kdnyv, lemez megjelen6se, amely v6rhat6an nagy hatdst kelt-
hetett a szovjet t6rsadalomban vagy annak bizonyos r6tegeiben, olykor ma-
g6t6l Brezsnyevt6l ftiggdtt. Ezt a sajdtos ,,bizdncias" hagyomdnyt j6l tiikrttzi
a hires orosz szdrmazdsrt, francia szin6szn6. az akkoriban elhunyt vlagyimir
viszockij 6lettdrsa, Marina vlady levele Brezsnyevhez (1981. febru6i-2g.):
.Kedves elvtdrs, dr6ga.l-eonyid Iljics! A legm6lyebb h6ldmat szeretn6m ki-
fejezni azdrt, ahogyan on k6r6semhez viszonyult - hogy Vlagyimir viszoc-
kij mindnydjunknak kedves lak6sa ddesanyjdnak maradjon... noldog vagyok,
hogy ebben az 6vben kiadjdk vlagyimir viszockij versesk6tet6t, {s ezi-sze-
retndm Onnek megkdszonni. Kiildnosen j6lesik frni onnek a szovjetuni6
Kommunista Pdrtja xxVI. kongresszusdnak napjaiban. Fogadja dszinte el-
ismer6semet, kfv6nok Onnek minden j6t.
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Vlagyimir Viszockij

M6ly tisztelettel: Marina Vlady - a Francia KommunistaPdrt tagja, Fran-
cia-Szovjet T6rsas6g elnoke"

B6rmennyire miniszt6riumi hivatalnokok ddntdttek m6g egy szindarab
vagy film ,,bemutathat6sdgi{r61" is, a szem6lyes kapcsolatokon keresztiil sok
minden elint6zhet6 volt. A hivataloss6gon kfviil cselekedni viszont veszdlyes
volt, mag6ban hordozta a bdrtdn kockilzatit is. Ugyanakkor fontos szellemi
irdnyzatok legdlisan l6teztek. P6ld6ul a ,,nyugatos-szlavofil" irdnyzatharc 6j
formdi t6voli kapcsolatban dlltak a m6s kelet-eur6pai orsz6gokban is meg-
tal6lhat6,,urbdnus-n6pies" ellentdttel, mely legintezivebben az iroda-
lomkritik6ban jutott felszfnre. A vid6ki sziizs6, a falusi nosztalgia, amely az
ipari modernizdci6 kdrnyezeti katasztr6fdival 6s a tdrsadalmi elidegened6s-
sel szembeni egyfajta meneki.il6snek bizonyult, nem volt ,,6rt6ktelenebb",
mint az urb6nus azonosul6s a v6rosi kultfr6val 6s a nyugati 6rt6krend ,,szo-
c\aliz6l6s6val", b6r a nacionalista motfvum a 80-as 6vekben er6siidtitt.

A hivatalos szociol6gia 6s irodalomkritika mdr a 70-es 6vekben szembe-
fordult a dogmatizmus elleni harc zdszlaja alatt mindenfajta rendszerkritik6-
val. 1968 ,,vil6gforradalmdnak" hat6sait6l tartva bftflltdk a fogyaszt6i t6rsa-
dalom 6rt6keit6l val6 elfordul6st mint ,,a sz6ls6baloldaliak kispolg6ri ut6pi-
5j6t", mint a ,,kaszdrnya-kommunizmus" ideol6gi6j6t. A szovjet di6kok, 6r-
telmis6giek alig ismert6k a nyugati filoz6fiai 6s szellemi fjitdsokat, azokra
tdbbnyire csak a hivatalos dogmdk apologetikus keretei kdzdtt reagr{lhattak
kiszemelt szakemberek. ,,F6ldi haland6" aligha kapta meg a k6nyvtdrak z6rt
osztillydn tal6lhat6 elm6leti munkdkat, amelyek kdz6tt ott hevert a korabeli
marxista irodalom j6 rdsze is - idegen nyelven. Bloch vagy Marcuse is
sokdig tabut6m6nak szi{mftott, hogy az egykori szovjet ellenzdki teoretiku-
sokat ne is emlitstik.
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Nem volt ritka eset, amikor egy-egy tudom6nyos intdzet bels6 szem6lyi-
hatalmi harcait fedeztlk ideol6giai term6szetfi dlvitdkkal. Ugyanakkor m6g
az ,,ideol6gia1rzdkeny" tudom6nyok terdn 6s tematik6jdban, igy pllddul az
orosz forradalom tdrt6net6r6l is jelentek meg kiemelked6 tudomdnyos mfi-
vek. Ilyen volt Burdzsalov forradalomtdrt6nete a 60-as 6vekben vagy Gim-
pelszon 6s Volobujev kutatdsai a 70-es, 80-as 6vekben. A 20-as 6vek marxista
6rdks6ge gyakorlatilag mindv6gig tabut6ma maradt. Mdg Luk6cs Gytrrgydt
is ajdnlatos volt nagy 6vatoss6ggal megkdzelfteni, ha a kutat6 nem akart a
perif6ri6ra szorulni.

AZ ELOREGEDo TARSADALOM
A r6gi uralkod6 osztdlyok elsoprdse nyom6n egy olyan t6rsadalom jott l6tre,
amely megszabadult a hagyom6nyos 6rtelemben vett burzsodzifit6l, 6m a
tot6lisan dllamosftott gazdasdg 6s 6ltal6ban az illlami tulajdon fdltjtt a ren-
delkez6si jogokat rij, alapjdban a munkdssdgb6l 6s a parasztsdgb6l verbuv6-
l6dott, kiiltrnbdz6 kultur6lis, fogyasztdsi 6s hatalmi privil6giumokkal rendel-
kez6 biirokratikus r6tegek saj6titott6k ki. Ez a nagy tdrsadalmi csoport azon-
ban bonyolult bels6 struktrir6val rendelkezett. A 60-as 6vekt6l pedig - leg-
aldbbis r6szben - olyan hierarchisztikus t6rsadalomszerkezet j6tt l6tre,
amely sokban hasonlftott a nyugati t6rsadalmakra, bdr a Szovjetuni6 eg€sz
tdrt6nete sor6n a vezet6 r6tegek, hatalmi elitek nem tirdkUlhett6k az 6llanri
tulajdont, privilegizfilt helyzeti.ik nem sziiletdsi vagy vagyoni ,,el6jogokon"
alapult. A mag6ntulajdon kiz6r6sa azonban nem jelentette azt, hogy a Szov-
jetuni6ban az iizemekben 6s gy6rakban a termelds bels6 struktrir6ja 6s mun-
kamegoszt6si szerkezete radikdlisan ktilonbdzdtt volna a Nyugaton megszo-
kott6l. A tekint6lyuralmi viszonyok 6t- meg iltjdrtdk a ti{rsadalom minden
sejd6t, a csalddot, a politikai 6s szellemi 6let minden szintjdt.

A,,szovjet moderniz6ci6" m6r a 60-as dvekben egy er6sen urbaniz6l6dott
vil6got hozott l6tre a szovjetuni6 teriilet6nek d6nt6 tdbbs6g1n. t9L3-ban a
birodalom csaknem 160 milli6s lakossdg6nak mintegy 25vo-a 6lt vi{rosok-
ban, 1959-ben a kozel 209 milli6 szovjet 6llampolgdr 48%o-a, azaz kereken
100 milli6. A Brezsnyev-korszak v6ge fel6, 1979-ben a ttibb mint262 mil-
li6s tisszlakoss6gnak m6r csak 38vo-a, azaz kb.99 milli6 ember 6lt falun.
1989-ben a szovjetuni6nak kdzel 287 milli6 6llampolgdra volt, akik k6zul
kb. egyharmad (34,27o) tekinthet6 nem viirosi lakosnak. Ha elvonatkozta-
tunk a kdz6p-6zsiai r6gi6t6l, akkor a falusi 6s v6rosi lakoss6g ardnya a vd-
rosok sz6mdra mdg j6val er6sebb eltol6d6st mutat.

A tdrsadalom szerkezete leginkdbb m€g a foglalkoz6si struktrira alapj6n
irhat6 le, bdr voltak olyan kev6ss6 tartalmas szociol6giai 6s elm6leti vit6k,
amelyek a munk6sosztilly l6tdr6l vagy nem l6t6r6l folytak a kelet-eur6pai
r6gi6ban. A munkdsok, alkalmazottak 6s kolhozist6k 6sszl6tsz6ma 1970-6en
106,8 milli6 volt, kdziiltik 16,6 milli6 volr a paraszr, akiknek ldtsz6ma 18
6vvel kds6bb m6r nem 6rte el a 12 milli6t. A munk6sok 6s alkalmazottak
egym6shoz viszonyftott afinya ldnyegesen nem v6ltozott. Mfg 1970-ben a
90,2 milli6b6l 64,9 milli6 volt a munk6sok szdma, 1990-ben a lL7,2 milli6-
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b6l 80,4 milli6, akiknek nagy tdbbs6ge ipari iizemekben dolgozott. E t6rsa-
dalmi osztdlyon beltil a m6sodik legn6pesebb kateg6ri6t a mez6gazdasilgi
munkdsok alkottdk (10 6s ll milli6 kdzdtt), mig a kdzleked6si munkdsok
lftszdma is megk6zelitette a 10 milli6s dtlagot 1970 6s 1988 kdzdtt.

Az Osszes gazdasdgi {gazat hivatali appardtusdban dolgoz6k l6tsz6ma
n6vekedett meg a leginkdbb. Az alkalmazottak 1922-ben a lakoss6g 4%o-6t
alkottdk, 1985-re ez az ariny tdbb mint hatszorosdra emelkedett:26,2Vo. Az
alkalmazottak szocidlis kateg6ri6ja (bele6rtve a pdrtalkalmazottakat is) gyor-
san nbvekedett a h6borri utr{n. 1959-ben a 31,4 milli6 alkalmazott a szovjet
lakoss6g l6,5%o-6t tette ki, 1985-ben a278,8 milli6s 6sszlakoss6gb6l, tehdt
a csecsem6ket 6s a nyugdijasokat is bele6rtve (vagyis csal6dtagokkal) 72,4
milli6 ember tafiozott az alkalmazotti kateg6ri6ba. M6g radik6lisabb volt az
ir6nyft6i, vezetli munkakorben dolgoz6k szi{m6nak nbvekeddse. Becsl6sek
szerint az irfinyitds szfdrdjdban a 60-as 6vek kozep6n tdbb mint tizmilli6
ember dolgozott, mig a 70-es 6vek v6g&e ez a szdm megdupl6z6dott. Ha-
sonl6 ardnyri volt e szoci6lis kateg6ria srilya az USA-ban is, azonban a
Szovjetuni6ban ez a biirokratikus r6teg (m6s elemz6sek szerint ,,oszt6ly")
j6val nagyobb m6rt6kben foglalt mag6ban ,,csinovnyikokat", a termel6ssel
kapcsolatban nem 6116 embertdmegeket. M6sfel6l viszont a Szovjetuni6ban
nem l6tezett a t6k6sosztdly (illetve a hozzd kapcsol6d6 munka n6lkiil szer-
zett t6kejdvedelmek haszon6lvez6i). A Milovan Gyilasz 6ltal ,,fj oszt6lynak"
nevezett r6tegek (a n6menklat(tra, a hatalmi elit, az 6rtelmisdg fels6 kdrei
stb.) felduzzaddsdnak alapvet6 oka rdszben a rendszer l6nyeg6b6l fakadt,
abb6l, hogy e tdrsadalmi csoport tagjainak nagyobb presztizse volt, 6s kdny-
nyebb meg6lhet6st biztositott maga 6s csalddja szdmdra. A m6sik immanens
ok a munka termel6kenys6g6nek alacsony foka 6s ntivekedds6nek lassris6ga,
amivel 6s szefiig gdtt a bi.irokratikus tf lcent r alizflltsdg, mindenfaj ta ijnszerve-
z6d1s hi6nya, a hihetetlen tdmegfi dokumentdci6 6s jelent6stdmeg elk6szf-
t6se, a biirokratikus papfrmunka 6s adminisztrdci6 mennyis6ge.

A szovjet paraszts6g, amely maga is j6r6szt v6rosiasftott telepi.ildseken
6lt, n6vekv6 m6rt6kben folytatott hdztdji gazdillkoddst. Ez azonban a meg-
mfivelt tjsszes fdldteriiletnek csak 3Vo-6t tette ki, m6gis a szovjet burgonya-
term6s 59%o-6t mdr 1977-ben is innen gyfijtdtt6k be, mfg a gyiimdlcsf6l6k
29%o-6t, a hfs 6s tej ugyancs ak 29Vo-6t termelt6k meg e szf6r6ban. A kolho-
zist6k 6s szovhozist6k a vdrosi munkdsokkal azonos jogokkal 6s szocidlis
biztonsdggal rendelkeztek. A n6k 6s fdrfiak ktiziitt e teriileteken semmif6le
megkiildnbdztetds nem lltezett, j6llehet a n6k bdrez1se alacsonyabb volt a
f6rfiakdn6l, mint 6ltal6ban eg6sz Eur6p6ban. Az lletfelt1teleket j6l tiikrdzik
a szovhozhdztart6sokra vonatkoz6 1975-iis adatok. E hdztartdsok 97,6To-
6ban be volt vezetve a villany, 58,8Vo-6ban volt gdz, de csak 4,5%o-ban
rendelkeztek meleg vizzel, I8,8%o-ban kdzponti ffitdssel, a gazdas6gok ki-
csivel tobb mint egydtdd6ben volt foly6 viz. A munk6sok 6s alkalmazottak
dtlagkeresete 1978-ban 160 rubel volt. A 80-as 6vek v6g6n a munkdsok 6s
alkalmazottak 6tlagfizet6s6t ti.ikrdz6 adatok havi 200-220 rubelt mutatnak.
Az iparban a legjobban fizetett ilgazat a binydszat volt, azt ktivette a fakiter-

596



mel6s. A kolhozist6k jelent6sen kevesebb havi jovedelemmel (105-110 ru-
bel) rendelkeztek, igaz, a haztAji kieg6szitdst jelentett. Egy egyetemi pro-
fesszor a kolhozista fizet6s6nek mintegy hiiromszoros6t, egy nagy gyfu igaz-
gat6ja mintegy az 6tsztirds6t kereste, akdrcsak egy teriileti pdrtbizottsdg els6
titk6ra (havi kb. 600 rubel). Egy 1988-as felm6r6s szerint a szovjer munka-
v6llal6k L2,6Vo-a (kb. 36 milli6 ember) jutott havi 75 rubel vagy ann6l ke-
vesebb havi 6tlagjdvedelemhez, a fels6 7,l%o (kb. 20 milli6 ember) tett szert
havi 25I rubeln6l magasabb dtlagjdvedelemre. Ez a mai szemmel ndzve
viszonylag kiegyenlftett dllapot nem utal m6ly szocidlis konfliktusokra, 16-
addsul a ti{rsadalom oszt6lytagoz6d6sa, amely nem trils6gosan differenci6lt
alapszerkezetet mutat, az egyes t6rsadalmi csoportokon beltil bonyolult r6tege-
zettsdget takart.

Az 1letszinvonal 6talakul6sa abban is megnyilv6nult, hogy f6leg Orosz-
orsz6gban 6s a Szovjetuni6 nyugati ovezeteiben a n6k, ha nem is szabadul-
tak meg a m6sodik mfiszak terheit6l, de legaldbb ahdztartdsok g6pesftetts6gi
foka a 70-es 6vekt6l a szabad id6t valamelyest megnovelte. A k6z6p-6zsiai
kdzt6rsas6gokban a n6k j6val kedvez6tlenebb helyzetben 6ltek, bi{r a tradi-
ciondlis viszonyok ellen6re (pl. illeg6lisan fennmaradt a n6k f6rfiaknak val6
elad6sa sz6mos vid6ken) mr{r feltfintek a munkahelyi vezet6k k6z6tt, s6t
ritk6n a politikai vezet6sben is.

Mfg 1939-ben az Oroszorszdgi Kdzt6rsas6gban ezer munkav6llal6b6l a
fels6fokf oktat6sban 16 f6rfi 6s 10 n6 vett r6szt, addig 1970-re gyakorlatilag
kiegyenlft6d6s ment v6gbe (68 f6rfi 6s 65 n6). A kdz6pfokf oktat6sban pedig
megfordult az ardny, 1970-ben ezer f6rti munkavdllal6b6l 578 vdgzett k6-
z6pfokf oktatdsi int6zm6nyben, ezer n6b6l pedig 602. A szakemberelc k6r6-
ben a fels6fokf 6s kozdpfokri v6gzetts6ggel rendelkez6k k6z6tt a n6k ardnya
j6val tflhaladta a f6rfiak6t. Ebbe a szoci6lis kateg6ri6ba tartozott 1970-ben
16 840,7 ezer f6, akik ktizUl 9899,8 ezer f6 volt n6, ugyanezek az adatok
1987-ben: 20 16I,6 ezer f6, kiizUliikn6 13 146,8 ezer. Ha csak a fels6fokri
v6gzetts€get tekintji.ik, akkor is a n6k voltak tflsrilyban.

A konzervativ szt6lini hagyomdnyokkal szemben a szovjet vezet6s 1955-
ben megszi.intette az abortusz tilalm6t. 1968-ban megkdnnyftettdk a v6l6st, a
nyugati 6letminti{k 6s divatok el6 is egyre kevesebb akad6lyt gdrditettek. A
gyermeknevel6s ter6n a szovjet 6llam komoly segitsdget 6s csalddi t6mogat6st
is nyfjtott. A vid6ki n6k sorsa nehezebb volt, mint a vi{rosiak6. A vid6ki, ko-
r6bban ,hdztartdsbeli n6k" v6ltak j6r6szt a hdztaji gazdas6gok f6 munkav6gz6-
iv6. A n6k elnyomott ti{rsadalmi helyzetdrfll. szexudlis kiszolg6ltatotts6gdr6l
sz6l6 adatok mogdtt nemigen elemezt6k a rendszerimmanens okokat. Megel6-
gedtek annak dokumentdlds6val, hogy ,,Nyugaton mdg rosszabb". Ugyanakkor
a szovjetuni6ban az id.zletszerfr prostituci6t a torv6ny biintette. A 80-as 6vek
mdsodik fel6t6l azonban a bfinozds kiterjedds6vel a prostitrici6 egyre inkdbb
a nagyv6rosok tipikus 6s megtfirt jelens6g6v6 vdlt. De csak a 90-es 6vekben,
a rendszerv6ltr{s ut6n vdlik a prosritfci6 6n6ll6 ipaftggt.

Mindennek ellendre a n6k v6rhat6 dlettartama hosszabb volt a f6rfiak6-
n6l, 6s a vdrosi emberek, fgy a vdrosi n6k is valamivel tov6bb 6ltek, mint a
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viddkiek. 1926-ban a v6rosi f6rfiak 42,7 6vre szfimithattak, a n6k 49,4 6vre,
mfg vid6ken a f6rfiak 4I,9 6vre, a n6k 46,3 6vre. 1988-ban a viirosi fdrfiak
vdrhat6 6letkora 65,6 6v volt, mfg a n6k6 73,9 €v, a viddki f6rfiak6 pedig
63,2, a n6k6 73,8 6v. A n6k szdma a h6borf 6ta mindig jelent6sen megha-
ladta f6rfiak6t. 1959-ben a n6k ldlekszdma 114 milli6 777 ezer volt, mig a
rcrnake csak 94 mil1i6, 30 6vvel k6s6bb a n6k szdma meghaladta a 151 milli6t,
a f6riak6 pedig nem 6rte a 135 milli6s sz6mot. E helyzet kdvetkezm6nyei,
vagyis a csaknem 16 milli6s ,,n6tobblet" m6g 1989-ben is ink6bb a n6k
szdmdra jdrt kedvez6tlen tdrsadalmi kdvetkezm6nyekkel. H6trdnyos volt ez
a munkaer6piacon 6ppen fgy, mint a p6rv6laszt6sban, hozzdjfirult az elma-
gdnyosod6s jelens6g6nek elterjed6sdhez.

Az eg€szs1gre k6ros munkahelyek szdma a 80-as dvekben nemigen
csokkent, a munkafelt6telek nem javultak. Az ilyen munkahelyek mintegy
egyharmaddt t6ltott6k be n6k, ugyanakkor a n6k b6rszfnvonala elmaradt
a f1rfiak6t6l. A szovjet iparban a nehdz fizikai munkdt v6gz6k tdbb mint
20%o-a n6 volt.

A szovjet t6rsadalom a 70-es, 80-as 6vekben az eldregedds bizonyos jeleit
mutatta, ami nem .vonos a fels6 hatalmi elitek eldreged6s6nek viccekben is
megformdlt sz6ls6s6ges eseteivel, a ,,gerontokr6cia uralmdval". A Szovjet-
uni6ban a nyugdijasok szi{ma jelent6sen ndvekedett ezekben az lvtizedek-
ben. Az 6llamszocializmus egyik f6 vivm6nyak6nt tekintett6k, hogy a nyug-
dijkorhatdr a f6rfiak eset6ben 60 6v, a n6k6 55 6v volt. De nemcsak az
6letkorral lehetett nyugdij hoz jutni. A kiilonosen neh6z munkdt v 6gz6k 5-I0
6v kedvezmdnyt kaptak, 6s a hadirokkantak, valamint a h6borris veter6nok
is mind dllami nyugdijat vagy m6s kedvezm6nyeket 6lveztek. 1970-ben tdbb
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mint 4l milli6 volt a nyugdijasok szima, 1988-ban pedig j6val meghaladta
az 58 milli6t. Mig 1970-ben 100 lakosra 17 nyugdijas jutott, 1988-ban a
kdz€p-azsiai demogr6fiai robban6s ellen6re is 20. A legmagasabb volt a nyug-
dijasok arfinya Ukrajn6ban, ahol 100 lakosra 24 jutott, de 20 f6l0tt volt ez
a szdm a balti kdztdrsasdgokban 6s Oroszorszdgban is. A nyugdij szer6ny,
de biztos meg6lhet6st nyfjtott.

A szovjet t6rsadalom fiatalabb generdci6i a Brezsnyev-korszak v€gdre -
akdrcsak m6s kelet-eur6pai tdrsadalmak - sajdtosan tudathasad6sos 6llapot-
ban 6ltek. Nyilv6nval6v6, v6lt sz6mukra, hogy az dllamszocialista rendszer
legitim6ci6s ideol6gi6ja 6s a val6s6gos lehet6s6gek kbzOtt 6les ellentmon-
d6sok fesztilnek, m6sfel6l a rendszerellenes tiltakoz6s - tdbbnyire egydni -
form6i l6nyeg6ben humanista, ktizdss6gi, szocialista 6rt6krend alapj6n for-
m6l6dtak meg. Szolzsenyicint6l Szaharovig egyetlen jeles disszidens sem
hirdetett meg egy mag6ntulajdonon alapul6 restaur6ci6t a Szovjetuni6ban.
A tiltakozdsi potenci6l kikrist6lyosod6sa h6rom alapvet6 kdrdds kdrtil tdrt6nt
meg. 1. A rendszer hivatalos ideol6gi6j6val szemben a 80-as 6vek elej6n m6r
j6l l6that6an megn6vekedtek a pfivileg\zillt hatalmi csoportok felhalmoz6d6
t6rsadalmi el6nyei. Az egalitdt'rus 6rt6krend naponta tdrt6n6 durva megs6r-
t6se dsszefon6dott a demokratikus jogok korliltozilsdval. A sajt6-, a gytile-
kez6si 6s sz6l6sszabads6g sem a demokratikus szocializmus, sem a polg6ri
demokr6cia 6rtelm6ben nem l6tezett. A sajt6 a szfikkdrfi hatalmi elitek el-
len6rz6se alatt 6llt. A rendszer keretein beliil marad6 6rtelmis6gi ellenz6k
kdnytelen volt a t6rsadalmi struktrira jellegzetesslg1hez alkalmazkodni. Ma-
gyardn: hozzdcsap6dni a ki.ilonbtiz6 klienscsoportok valamelyik6hez, mik6p-
pen a t6rsadalmon beliil is lltezett a ,,patr6nusrendszer", amely meghatdro-
zott elvdr6sok szerint t6mogatta,,hfveit" a protekci6 tradiciondlis 6rt6krendje
alapj6n. 2. Aval6sdgos tdrsadalmi ellentdtek m6sik forr6sa a t6rsadalmi mo-
bilitds rendkivtil er6s lelassul6s6b6l fakadt. Az id6sebb gener6ci6k sokat
besz6ltek az erkdlcsdk megrokkan6s6r6l, 6m maguk - szimbolikus 6rtelem-
ben - minden eszk1zzel ragaszkodtak ft6asztalaikhoz. A munkaer6 v6ndor-
l6s6nak novekv6 szabadsfigdval a mobilit6s nem tartott l6pdst. A brezsnyevi,
majd a csernyenk6i Politikai Bizottsdgon beli.il m6r csak mutat6ban volt 70
6v alatti szem6ly. 3. A Brezsnyev-korszak vdg&e enod6l6dott a szakadatlan
nbveked6sbe vetett hit, amely m6g a Sztdlin 6s Flruscsov nev6vel jelzett
korszakokb6l szdrmazott. Ez a t6ny megt6madta a rendszer alapvet6 ideo-
l6giai ,,6rtdk6t", a jov6be vetett hitet, fel6rt6kelte a nyugati centrumorsz6gok
6let6vel kapcsolatos, legtdbbszdr illuzorikus elk6pzel6seket.

Bdr a Brezsnyev-korszak els6 fele mdg nyilvdnval6an a nagy ,,felhalmo-
z6si" peri6dusok kdz6 tartozik, a 70-es 6vek m6sodik fel6t6l a hanyatlds jelei
nem tagadhat6k. M6g a rendszer hivatalos ideol6gusai is - an6lkiil hogy a
fejl6d6s f6 trendjeit megv6ltoztathattdk volna - a 80-as 6vek m6sodik fel-
6ben gyakran 6rtekeztek arr6l, hogy sem apdrt, sem a gazdasdg ft6nyit6sa
nem ,,hat6kony", trilsdgosan kiilts6ges, 6s 6ppen a Nyugatot utol6rni kiv6n6
t6rekv6s v6lt a legink6bb problematikussd. De mindennek elm6leti analizi-
s6re nem kertilhetett sor.
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A PARTTAGSAG
A Szovjetuni6ban az egyp6rtrendszer keretei k6zbtt a lakoss6g politikai ak-
tivit6sdt feliilr6l 6s kdzpontilag irdnyftottdk 6s ellen6rizt6k. Ez nem jelentette
azt, hogy a lakoss6g a megfogalmazott,,szocialista c6lokkal" szemben 6llt
volna, s6t sok milli6 ember kifejezetten azonosult veliik. A Szovjetuni6
Kommunista Pfirtjdhoz sem kiz6r6lag karrierista alapon csatlakoztak embe-
rek. Bdr a karrierizmus szerep6t aligha lenne helyes al6becsiilni, mivel a
vezetd funkci6k 6ri6si tdbbsdglt a Szovjetuni6 eg6sz tdrt6nete sor6n, ha nem
is mindig (s6t az id6k el6rehaladt6val egyre ritk6bban) a meggy6z6d6ses
kommunistdk, de p6rttagok foglalt6k el. 1986 febru6rj6ban, a XXVII. pdrt-
kongresszus (a ,,peresztrojka-kongresszus") idej6n a p6rttagok szdma a tag-
jeldltekkel egyiitt meghaladta a 19 milli6t, 1989. janudr 1-6n 19,5 milli6 volt
a hivatalos tagl€tszdm, mig tiz 6vvel kordbban j6val alatta maradt a 16 milli6-
nak. 1959-ben a pdrttagsdg l6tszdma m6r tfll6pte a 8 milli6t, a k6vetkez6
30 6vben a tagsdg noveked6se j6val meghaladta a lakossdg ldlekszi{m6nak ntr-
veked6s6t. A p6rttags6g l€tszdma tdbb mint megdupldz6dott, mfg a lakossdg
gyarapod6sa valamivel meghaladta az egyhatmadot. A Szovjetuni6 fenndll6s6-
nak utols6 6veiben a p6rtba bel6p6k arfinyajelent6sen csdkkent, ami elvdlaszt-
hatatlan a rendszer vissz6ss6gait6l, mindenekel6tt a gazdasigi komrpci6 6s a
hatalommal val6 visszadl6s szaporod6 t6nyeit6l, az 1letszinvonal hanyatl6s6t6l.
A rendszer utols6 6veiben minden kilencedik-tizedik 18 6ven feli.ili szovjet
6llampolg6r tagja volt a kommunista pdrtnak, ha a foglalkoztatott lakoss6got
tekintjtik, akkor minden hatodik-hetedik munkav6llal6 pr{rttag volt.

A kommunista p6rton beltil a fels6fokri v6gzetts6gfiek ar6nya 1990-ben
meghaladta a 35Vo-ot, a kdz6pfok{t v9gzettsdgffek ardnya pedig a 44Vo-ot.
A hatalom, amely a munk6ss6got tartotta az uralkod6 oszt6lynak, nem tudta
biztosftani annak meghatdroz6 szerepdt a p6rtban, hiszen a munk6sok ardnya
j6val elmaradt mdg az egyharmados reprezenl'{ci6t6l is. lgaz, a hivatalos adatok
a bel6p6s id6pontj6t tekintettdk szoci6lis szempontb6l dont6nek, s fgy a pdrt-
tagsdg tdbb mint 45%o-6t tekintett6k munk6snak. 1990-ben a pr{rttagok 6s tag-
jeldltek ktizdtt val6j6ban csak 5 3I3 524 munk6s volt. A kolhozistdk 1946-ban
a p6rttagsdgnak m6g t6bb mint ISVo-6t alkottdk, 1989-ben ar6nyuk nem haladta
meg a l2%o-ot. Ehhez hozzdkell tenni, hogy azagrdrfirtelmis6giek, a kvalifik6lt
mez6gazdas6gi szakemberek is a kolhozista kateg6ri6ba tartoztak. A munkds-
sig a hozzdvet6leg m6sf6l milli6 kolhozist6val egyiitt sem 6rte el a pfuttag-
sdg fel6t. A legnagyob\lftszimfi csoportot a val6j6ban heterog6n alkalma-
zotti r6tegek alkott6k. Ok adt6k a tags6g 44%o-6t. E kateg6rir{n beliil a leg-
jelent6sebb csoportot az 6rtelmis6g k6pezte, amelynek srilya a szovjet lakos-
sdgon beltil a hdborri ut6n er6sen megndvekedett.

A Szovjetuni6 tisszeomlds6t megel6z6 €vtizedben a n6k ftszardnya a
pdrttags6gban mintegy l}Vo-kal megn6tt. 1989-ben hozzdvetlleg a pdrttag-
sdg30%o-6t alkottdk a n6k, abszohit szdmban kb. 5,8 milli6 holgy volt kom-
munista.

Ami a p6rttagsdg nemzetis6gi tisszeteteldt illeti, szinte minden nagyobb
n6pcsoport k6pviseltetve volt, l6nyeg6ben a lakoss6gon beli.ili szi{mar6nyuk-
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nak megfelel6en vagy ahhoz kdzel es6 m6don. A p6rt nemzetis6gi 6sszet6-
tel6n6l fogva is a szovjet t6rsadalom legfontosabb dsszetart6 6s szewez6
ereje maradt. Term6szetesen az orosz nenzetis6gfiek voltak trilsrilyban, bdr
a lakoss6g kdr6ben a 80-as 6vek v6gdn az oroszok atdnya kisebb volt, mint
a p6rtban, ahol 59%o-os r6szar6nyt mutatnak a statisztikdk. Az ukr6nok a
tagsdg I67o-6t, a beloruszok 4%o-6t, az izb€gek 2,5%o-6tk$pezt{k, de a ka-
zahok 6s a tat6rok arinya is meghaladta a 27o-ot.

A hivatalos kommunista ideol6gi6ban a pdrt tagjai a tdrsadalom legfel-
k6sziiltebb, legodaad6bb 6s a szocializmus6rt legink6bb elkOtelezett r6tegei-
b6l keriiltek ki. A t6rsadalom mds csoportjaihoz k6pest egy tekintetben a
p6rt val6ban bet6lt6tte az ,,6lcsapat" szerep6t. Az iskolai vdgzettsdg terdn
messze megel6zte a t6rsadalmi 6tlagot. Tdbb mint 35 ezer pdrttag szerzett
tudom6nyok doktora cimet, tdbb mint 285 ezer volt a kandid6tusok szdma.
Nem befejezett kdz€pfokf v6gzettsdggel2,4 milli6 pdrttag, alapfokrt,, azaz
8 6ltal6nossal mintegy 1,3 milli6an rendelkeztek.

A p6rt kordsszetdteldt j6l ti.ikrdzi, hogy a tagsdg j6val ttibb mint fel6t a
40 6ven feli.iliek kfpezt1k, ami a p6rttags6g fokozatos el6reged6s6r6l tanfs-
kodik. Milyen t6volinak tfinhettek azok az id6k, amikor a kongresszusi de-
leg6tusok 6tlag6letkora 31 6v volt (1919). E t6ny mdgdtt term6szetesen egy
fontosabb tendencia rejlett, az, hogy a szovjet tdrsadalom dtlag6letkora jelen-
t6sen 6s tart6san ndvekedett, a p6rttagok kdzdtt a nyugdijasok €s ahdztartds-
beliek ardnya emelkedett (a tagsdg I6Vo-6t alkottr{k a 80-as 6vek vdg6n). Emel-
lett a Komszomolb6l felvettek ardmya a 80-as 6vek rnr{sodik feldben er6sen
csdkkent. A pr{rt hierarchisztikus-biirokratikus fel6pft6se a 70-es, 80-as 6vek-
ben m6r a feled6s hom6ly6val borftotta a kor6bbi mozgalmi jellegzetess6ge-
ket, a hatalmi mechanizmusok csavarjaivd formdltdk a p6rttagokat.

A 80-as 6vek mdsodik fel6ben a kanierizmus, a komrpci6, a megveszte-
get6s 6s a perspektfvdtlans6g 6rz6s6nek terjed6s6vel sokan hdtat forditottak
a p6rtnak, nem keveseket pedig kizdrtak, tiirilltek. A XXVI. 6s XXVII. pr{rt-
kongresszus kdzdtti 5 6ves peri6dusban 430 ezer embert zdrtakki, 6s 222
ezer ember kapott valamilyen piirtbiintetdst.

Amikor Lenin 6s a pdrtvezet6sdg l92I mdrcius6ban - az ij gazdas6gpo-
litika alapjdn - kezdem6nyezte a p6rtegysdg megteremt6s6t a platforrnsza-
bads6g ideiglenes felfiiggesztds6vel, nem tudhatta, hogy Szt6lin 1927 vdgdre
a v6lem6nyszabads6got is megsztinteti. Az ut6bbi p6rtvezet6 - mint v6zoltuk
- kizdratta a m6sk6nt gondolkod6kat, €s a ,,nagy 6tt6rds" szellem6nek 6s
szi.iks6gleteinek megfelel6en a monolitikus egys6g megteremt6j6nek bizo-
nyult. Gorbacsov volt az, aki a platformszabads6g vissza6llft6s6ig jutott, 6m
a mozgalmi pdrt helyett el6bb a pdrtelit p6rtosod6sdt segitette el6, majd
pedig - sz6nddkait6l ftggetlentil - mag6nak a kommunista p6rtnak a fel-
bomlaszt6s6ig jutott. Tdmdren sz6lva, az ,,6llamp6rt" a rendszerv6ltoz6s fo-
lyamatdban a ,,p6rtok 6llam6v6" v6lt.
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,,A TARSADALMI NEGYSZOG,'

A t6rsadalom jelent6s csoportj6t 6s ,,struktfrdjdt" alkotta a Szovjetuni6 had-
serege 6s 6ltal6ban fegyveres ereje, amely magi{ban foglalta a hadseregen
6s a flott6n kfviil a hatdr6rs6g, a KGB 6s 6ltal6ban a beliigyi csapatokat. A
VOrOs Hadsereg katonai tradici6i, mindenekel6tt II. vil6ghdborfs t6rt6nelmi
h6stettei egyfajta tekint6lyt 6s tiszteletet vivtak ki a tdrsadalom sz6les r6te-
geiben. Ugyanakkor a fegyveres er6k mintegy 6t-6t 6s f6l milli6s lltszdma
trilmdretezettnek tfint az enyhiil6s 80-as dvekbeli peri6dus6ban, eltartdsa pe-
dig srilyos neh6zs6gekkel jirt. Az egys6gek szeme f6nye, a rak6tacsapatok
1954 6ta llteztek. A ,,rak6t6sok" m6s elit alakulatokkal (mint a l6gier6 fel-
der(t6- 6s vad6szegys6gei stb.) egytitt a legmagasabb szintfi technikai kikdp-
z6st kapt6k, amelyen r6szt vett a Vars6i Szerz6d6s megfelel6 f6tiszti utdn-
p5tlr{sa is. A hadsereg a Szovjetuni6 sz6mos, f6k6ppen ilzsiai kdztdrsasi{-
g6ban egyfajta ,,moderniz6ci6s" szerepet is betoltdtt. Sokan itt szercztek a
polgdri 6letben is felhaszndlhat6 szakm6t. A hadsereg sokaknak adott alkal-
mat arra, hogy kitekintsenek a Szovjetuni6 hatdrain tflra, a szdvets6ges or-
sz6gokba, ahol 6lland6an tdbb szdzezer szovjet katona 6llomi{sozott v6ltoz6
l6tszdmban (Magyarorszdgon, az NDK-ban 6s Csehszlov6ki6ban).

A biztonsdg, a biztos munkahely, az illlamilag szab{lyozott rend a terme-
l6sben 6s a lak6telepeken a szovjet 6letm6d alapvet6 von6s6nak sz6mftott.
Ennek fenntart6sa, a v6ltoz6 ttirt6nelmi id6knek megfelel6en, a gazdasdgon
kiviili k6nyszer n6lkiil nem bizonyult lehetsdgesnek. A pdrt, a Komszomol,
a szovj etek, a s zakszerv ezetek - tdbb-kevesebb tdrsadalmi 6ntev6keny s6ggel
- a ,,szocialista rend" megdrzds€t szolg6lt6k az 6rv6nyes alkotmdnynak meg-
felel6en vagy esetenklnt azt nagyon is megs6rtve. P6lddul az 1977-es (tj
szovjet alkotm6ny nem ismert cenztrtdt, annak ellen6re ez az ,,int6zm6ny" a
Szovjetuni6ban sz6mos dsszefiiggdsben m6gis lltezett, ha nem is fgy hivt6k.
A szovjet alkotmdny szerint minden hatalom 6s anyagi er6forrds, maga a
nemzeti vagyon a dolgoz6 n6pet illette meg, nem pedig a btirokratikus hi-
erarchi6t 6s a n6menklatrir6t, amely a val6s6gban ezzel rendelkezett. Mindez
term6szetesen nem jelentette azt, hogy a n6menklatrira m6r csak saj6t hatal-
mdnak fenntart6sa 6rdek6ben is - tril a szubjektfv elkdtelezetts6gen - ne
tdmogatott volna 6ltal6nos nemzetgazdasdgi 6rdekeket. A rend fenntartdsa
nem egyszerfren az 6llamszocialista t6rsadalmi rend fenntart6s6t jelentette,
hanem a mindennapi 6let fjratermel6s6t a,,tiszta utca mozgalomt6l" anagy,
pompdzatos 6llami iinnepekig, amelyek kdziil kiemelkedett febur6r 23., a
fegyveres er6k napja, m6jus l. 6s november 7.

A szovjet ti{rsadalomban a szalcszervezetek is j6tszottak bizonyos szere-
pet. Megt6veszt6 az az 6llitds, mintha a szakszervezetek pusztdn a gazdas6-
gon kfviili k6nyszer eszkdzek6nt funkcion6ltak volna. Bir a szovjet szak-
szervezetek tObbnyire nem tdlt0tt6k be azt a funkci6t, amit egy6bk6nt a
80-as 6vekben mi{r Lenint6l gyakran id6ztek: a szakszervezetekre az6rt van
sziiks6g, hogy ,,rnegv6dj6k a dolgoz6kat sajdt 6llamukt6l". A kollektfv szer-
z6d6sek alkuja iizemi szinten is megemelte a szakszervezetek szerep6t m6r
az 50-es 6vekben. A szakszervezeti biirokr6cia saj6t fennmarad6sa 6rdek6ben
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is sokszor vdllalta, hogy a dolgoz6k 6rdekeibenjdrjon el p6ld6ul azl6rn. j6l6ti
vagy oktat6si szf6rdkban. A szakszervezeti fels6 vezet6s szervilizmusa saj6-
tos 6rdekeib6l fakadt. Aszakszervezetivezet6k 6sszefon6dtakaz6llami-gaz-
das6gi 6s p6+rtvezet6ssel, ami 1rzdkeltette hatdsdt iizemi szinten is. De a
szakszervezetek funkci6ja nem meriilt ki a ,,hajt6szij" szercpben. A szak-
szervezetek k6ts6gtelentil segftettek a v6llalati vezet6snek, amikor pdld6ul
az anyagell6t6s biztosftdsa 6rdek6ben lobbiztak a fels6bb szervekn6l. Ennek
6rdek6ben azonban sokszor m6g a tdrv6nytelen tflmunkdt is t6mogatt6k. Ez
a saj6toss6g nem onmagdban a szakszervezetek tev6kenys6g6b6l, hanem a
rendszer l6nyeg6b6l fakadt.

Ugyanez a lobbizds el6fordult bizonyos szoci6lis programok kikiizd6se
ter6n is. A szakszervezetek azonban nem v6ltak a munk6soszt6ly 6nv6delmi
szervezeteiv6, amennyiben a szovjet szakszervezetek alapvet6 funkc6ja a
70-es, 80-as 6vekben is a rendszer alapstruktrir6jdnak fenntarti{sa volt. A v6-
lasztott 6s a hivat6sos szakszervezeti aktivista - ha nem is azonos m6don -
mindig az 6llam, a menedzser 6s a munk6s 6rdekei kbzdtt lavirozott, mivel
mind az dllami alkalmazott, mind az igazgat6, mind a munkds ugyanabban
a szakszervezetben kapott tagsdgi igazolvdnyt A val6sdgban azonban 6rde-
keik sokban diverg6ltak. Az izem, amely egy bonyolult hierarchikus rend-
szer als6 szintj6t k6pezte, al6 volt vetve a v6llalatnak, a trtisztnek, a kom-
bin6tnak, az egyesi.il6snek 6s az ilgazati miniszt6riumnak, ami az igazgat6t
arra k6nyszerftette, hogy ndvekv6 beruh6z6sok mellett a maxim6lis kibocs6-
t6st a minimdlis k6lts6gekkel6rje el, mfg a szakszervezetek a munkav6delmi
felt6telek, az tidiiltet6si 6s pihen6si lehet6s6gek stb. keres6s6ben tal6lt6k meg
feladataikat, amennyiben az ilyen ir6nyri kdvetel6seket el tudtdk fogadtatni
a (helyi) p6rt- 6s dllami vezet6ssel. A szakszervezetek felel6ss6ge teh6t,,tdb-
bes" volt, amennyiben a munkaer6 irdnyitdsillrt az igazgat6val egyiitt visel-
t6k a felel6ss6get. Az ldrn. iizemi ndgyszbg (p6rt, komszomol, szakszervezet,
igazgat6) - ktiltjnb6z6 m6rt6kfi - kijzos felel6ss6ge elt6r6 funkci6kat rejtett
mag6ban. Teh6t objektfve sem lehets6ges a szakszervezetek ,,fi.iggetlens6ge"
a hatalomt6l. A szakszervezeti bi.irokr6cia r6sze volt a hatalomnak.

A szovjet mindennapok sodrdban a t6rsadalom kultur6lis 6let6ben is jelen
voltak a szakszervezetek, mint a nagy tdmegakci6k kezdem6nyez6i. Am
a legnagyobb t6megeket vonz6 megmozduldsok a kultrira egy elkiildniilt
tertilet6vel, a sporttal kapcsol6dtak 6ssze. A sport t6rsadalrni iigy volt, amely-
ben a szovjet rendszer nap mint nap bizonyfthatta a kapitalista 6llamokhoz
k6pest a,,fels6bbrendfi s6gdt", amennyiben sz6les tdmegsporth dttlrhez kap-
csol6dva, val6ban szdmos sportdgban vildgels6 volt. Ha a mfiv6szetek
ter6n a szinhflzat, filmet, balettet szok6s kiemelni, ,,szovjet sportnak" sz6-
mftott a j6gkorong, az okdlvfvds, a birk6z6s, 6ltal6ban a nehdzatl1tika, a
szertorna, a sakk stb.

A mindennapi 6let szervezetts6ge er6sen kapcsol6dott az illlamhoz, a kii-
l6nbdz6 szintfi hat6s6gokhoz. Arend6rs6g szerepe a kdznapi 6letben a 80-as
6vekben cs6kkent, ami politikai szerepdnek gyengtil6s6t jelentette, a bfini.il-
dbz6s - a komrpci6 ellen6re is - csak a 90-es 6vek elej6n omlott 6ssze. A 80-as
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6vekben a Szovjetuni6 a vildg azon kev6s orszflgai kdz€ tartozott, ahol a
jelentett bfinesetek szdma cs6kkent. A szovjet t6rsadalom ttjrt6net6ben a bfi-
ndz6s kiildnleges probl6mdvd ,fidtte ki" mag6t a biirokratikus telev6nyen. A
f6leg vagyon elleni bfincselekm6nyekdrt elft6lt bfindz6k szdma 1985-ben
csaknem 1 milli6 270 ezer volt, mig 1988-ban ez a szim 680 ezer al6 siily-
lyedt. E csdkken6sben ajogrendszer vflltozdsa 6s r6szben a rend6rs6gi-igaz-
sdgszolgdltat6si szervek meggyengi.il6se is szerepet jdtszott. Az elft6ltek kb.
l0%o-a e peri6dusban csak bfrs6gban r6szesiilt, mig20-257o-ukat javft6mun-
kfua it6lt€k, szabads6gveszt6s n6lkiil. A politikai bfindz6s az I977-es 6j al-
kotm6ny elfogad6sa ut6n ,,fellendiilt", amennyiben a pdrt vezet6 szerep6t
kimond6 t6tel nem volt sem elmdletileg, sem gyakorlati-politikai sfkon meg-
k6rd6jelezhet6. Az egyp6rtrendszer bftillata, elutasftdsa elvileg bfin6z6snek
sz6mftott. Igy a rendszer bdrmilyen birdlata jogi szempontb6l k6nnyen ag-
g6lyos lehetett.

Am a rendszer tart6zkodott a ,,nagy perek" megrendez6s6t6l, b6r akadt
pdlda kordbban a ,,nagy iigyekre" is, mint p6lddul a bels6 emigrdns Szi-
nyavszkijd 6s Danyield 1966-ban, vagy Szolzsenyicin szovjet 6llampolg6rsd-
g6t6l val6 megfoszt6sa. A tiltakoz6 Alekszandr Ginzburgot is letart6ztattdk,
aki 1960-ban az egyik els6 szamizdat foly6irat (Szintakszise) kiad6ja volt,
amely a nyugati emigr6ci6ban n6tte ki magdt. De volt letart6ztatds mir
1961-ben is, amikor szint6n literdtorok lettek az 6ldozatok (Galanszkov, Bu-
kovszkij, Kuznyecov, akiket k6s6bb is 6rizetbe vettek). A Brezsnyev-6r6ban
a tiltakoz6 Vlagyimir Viszockijt, a legndpszerfibb szovjet 6nekest sem ked-
velte a hatalom, de a letart6ztatdst elkertilte. S6t kazett6i - ha kezdetben
feket6n is - elterjedtek szerte a Szovjetuni6ban, igaz, ,,magas kapcsolatai"
voltak. K6s6bb Szaharov akaddmikus (a szovjet hidrog6nbomba atyja) szim-
fiz6se Moszkv6b6l szint6n komoly nemzetktizi skandalumot vdltott ki, ami
az emberjogi probl6mr{kat a nemzetktlzi konfliktusok szintjdre emelte. A poli-
tikai ,devi6nsokat" nemritkdn ,,ir6nyitott6k" pszichol6giai kdnyszerkeze-
l6sekre, olykor egyenesen bezdrtdk 6ket az elmegy6gyintlzetek (,,ltszihus-
ka" ) valamelyik6be. Ez a sors vdrta a 70-es 6vekben a Poiszki (,,Utkeres6-
sek") c. szamizdat foly6irat kezdemdnyez6j1t, Pjotr Abovin-Egideszt is, aki
a rendszer demokratikus szocialista irfinyzat:d meghalad6sdn gondolkodott a
szfik ellenz6ki nyilvdnoss6g keretei ktizdtt. K6s6bb, mir pirizsi emigr6ci6-
jdban egdsz elm6letet dolgozott ki, de jutott ideje arra is, hogy a Szaharov
akaddmikus szabasdgfilrt ktizd6 bizotts6g elntiki posztj6t is betbltse. A szov-
jet rendszer teh6t nem tudta ,,kezelni" a politikai ellenz6k probllmdjit. Az
6llamszocialista rendszerrel szembeni ellenz6kisdg elvben bfinnek szdmitott:
elvben mind a magdntulajdon uralm6nak visszadllftdsa, mind a szocializmus
6nigazgat6i form6j6nak kdveteldse is az ,,ellenforradalmi szovjetellenes bfi-
ndkkel" azonos elbfrdl6s al6 esett. S6t a 60-as 6vek v6g6n,70-es 6vek elejdn
megjelen6 kis ellenz6ki szervezetek tdbbs6giikben baloldali, marxista, szo-
cialista csoportocskdk voltak. Ha a h6zkutat6sokat nem is, de a bdrttint el-
keri.ilte Roj Medvegyev, a neves ellenz€ki pedag6gus, majd marxista tort6-
n6sz, aki Sztdlin 6s a sztdlinizmus t6makdr6ben kutatott 6vtizedeken keresz-
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tiil, mikdnt biol6gus testv6re is, aki Rojjal ellent6tben az angliai emigrdci6t
vdlasztotta. 1968 ut6n sokan val6ban Szt6lin rehabilit6l6s6t6l tartottakapdrt
fels6 6rtelmis6gi kdreiben is.

A Szovjetuni6ban meghonosodott kdztbrv6nyes bfindz1s m&t1ke, kiter-
jedts6ge nem hasonlihat6 6ssze mennyis6gi szempontb6l az amerikaival m6g
a 80-as 6vek v6g6n sem. Egyetlen adatsor is rdvil6git a dolog l6nyeg6re. 1988-
ban Moszkv6ban hetente 5 embert 6ltek meg, 60 szovjet polg6rt raboltak ki, 6s
750 esetet tart nyilv6n a statisztika, amely a szdnd6kos rong6lds, gyrijtogat6s
stb. bfincselekm6ny ktjr6be tartozik. New Yorkban ugyanebben az 6vben egy
hdten 30 embert 6ltek meg, 23I9-et raboltak ki 6s 1806 esetben jegyeztek fel
sz6nd6kos rong6l6st. A Szovjetuni6ban 1980-ban 26 ezer embert gyilkoltak
meg, 6s 7l ezer lett Ongyilkos, 1988-ban pedig 56 ezer volt az ongyilkosok
szdtma. (Az tingyilkosok kdzdtt a f6rfiak szdma mintegy hiiromszorosa volt a
n6k6nek.) Ez az egy6rtelmfi csokken6s, amely 1990 utdn majd radik6lis no-
veked6snek indul, dsszeftigg6sben 6llt az 6letfelt6telek bizonyos javul6sa
mellett mindenekel6tt a rendcsindl6si kampdnyokkal.

Ugyanakkor a Szovjetuni6ban a helyi 6s kdzponti elitek kiterjedt korrup-
ci6s kapcsolatai, az alvililg bizonyos csoportjaival val6 6sszefon6d6suk,
a gazdasdgi bfindz6s jelentette az igazi vesz6lyt a t6rsadalomra, de magira
a rendszerre ndzve is. A jelens6g nem azonos az olasz maffi6val, de elgon-
dolkodtat6, hogy Olaszorsz6gban 6vtizedeken 6t a miniszterelndk (Andreot-
ti) lehetett a maffia egyik feje, a Szovjetuni6ban Brezsnyev rokonai 6lltak
bens6s6ges kapcsolatban a gazdasdgi brindz6s alvilflgi csoportosul6saival. A
leger6sebb maffi6z6struktrir6k a kauk6zusi kdzt6rsas6gokban szil6rdultak
meg az 50-es, 60-as 6vekben. A maffi6val szembeni kiizdelem egyik f6
timogat6ja 6ppen maga Andropov, a KGB feje volt mdr a 70-es 6vek elej6-
t6l. O t6mogatta a legszildrdabban Alijevet Azerbajdzs6nban 6s Sevardnadzdt
Grtniilban, a helyi beliigy f6niikeit. De Brezsnyev kdrnyezet6t Andropov
sem merte megszorongatni.

A NEMZETI KERDES
A Szovjetuni6 nem annyira a ,,n6pek koh6j6nak", mint ink6bb a nemzetek
inkub6tordnak bizonyult. A Szovjetuni6t 22 olyan n6p lakta, amelynek 16-
leksz6ma meghaladta az egymilli6t,6s I20 elt6r6 nyelvvel 6s etnikai dntu-
dattal rendelkez6 n6pet kiiltinbdztettek meg, de ez a sz6m nem foglalja ma-
g6ban azokat az etnikai csoportokat, amelyek M egyes n6peken beltil ilyen
vagy olyan ism6rv alapjdn elkiildnitik magukat. A Szovjetuni6ban - mint
ktrzismert - a legnagyobb l6leksz6mf n6p az orosz volt, amelynek azonban
a Szovjetuni6 tdrt6nete sor6n a sz6mbeli sflya csdkken6 tendenci6t mutatott,
mindenekel6tt ak0z6p-6zsiainlpekktir6ben tapasztalt demogr6fiai robban6s
ktivetkezt6ben. A Szovjetuni6 lakoss6ga az 1959-es hozzdvet1leg 208 mil-
li6r6l 1989-re tdbb mint 286 milli6ra ntivekedett. Az Oroszorsz6gi F6der6ci6
147 386 000 lakosa a Szovjetuni6 lakossdg6nak valamivel t6bb mint fel6t
tette ki, mfg maguk az oroszok az osszlakossdg kb. fel6t alkottdk (50, 78Vo),
(1979-ben mdg 52,38%o-i{t). Oroszorszdg a 15 ktlzt6rsasdg kdztil a legna-

605



gyobb, 6s.mind kulturdlis, mind nemzetisdgi tisszet6tel6ben a legink6bb he-
terog6n. Altal6ban az egyes kbzt6rsasdgok egy-egy ktildn kis Szovjetuni6t
k6peztek, amennyiben mind soknemzetis6gfi dllami k6pz6dm6ny volt. M6g
a nemzetis6gileg legink6bb homog6n koztdrsas6goknak is, mint p6ld6ul a
balti Litv6ni6nak, 1970-ben 6s 1989-ben is 80,17o-ban volt litv6n nemzeti-
s6gfi a lakoss6ga. A nagyvi{rosok 6ltal6ban heterogdn, soknemzetis6gfi po-
pul6ci6t alkottak, mig a vid6ki, falusi lakoss6g l6nyeg6ben az eredeti nem-
zetislgfr volt. Oroszorszdgban azonbanj6val nagyobb az oroszok ar6nya (kb.
827o), mint, mondjuk, T6dzsikiszti{nban a tddzsikokd (60Vo alatt volt m6g
1989-ben is) vagy Kirgizisztdnban, ahol a lakossdg kb. 4IVo-a volt kirgiz
1989-ben. Kazahsztdnban pedig az oroszok ardnya meghaladta a kazahok6t.
A kdz1p- flzsiai demogr6fiai robban6s, amely sz6mos t6ny ez6v el (gazdasdgi
6s vall6si, politikai 6s tUrt6neti) fiiggdtt ossze, jelent6sen m6dosftotta a
Szovjetuni6 nemzetis6geinek ar6nyait. A szl6vok 6s a nyugati teriiletek n6pei
ar6nyaikat tekintve vesztettek silyukb6l. Ukrajn6ban 1970 6ta gyakorlatilag
nem v6ltoztak az arinyok, az ukr6n nemzetis6gfi lakoss6g az l97}-es 74,9Vo-
16173,6Vo-ra cstjkkent, az eg6sz Szovjetuni6n beliil pedig a r€szardnyuk I6Vo
al6 esett. Az izb€gek, a t6dzsikok, az azerbajdzs6nok 6s a kirgizek szapo-
rodtak a leggyorsabban a nagyobb nemzetis6gek kdziil. Ennek (is) megfelel6en
az egy f6re jut6 nemzeti jovedelem 6tlagos ndveked6si iiteme a 80-as 6vekben
ezekben a ktjzL{rsasdgokban volt a legalacsonyabb. Mfg Lettorszdg 1981 6s
1989 kdzdtt 3,lVo-os ndveked6st produkdlt az enlitetttdren,KtrgfuiaZ,I%o-ot,
T6dzsikiszt6n 0,ovo-ot,lJzbegisztdn O,3vo-ot, Azerbajdzsdn Z,4vi-ot teljesitett.
A Szovjetuni6 egdsz1t tekintve M eW f6re jut6 nemzeti jdvedelem ebben az
6vtizedben 2,6Vo-os ndveked6si iitemet mutatott, ami pontosan megfelel az
Oroszorsz6gi F6der6ci6 fejl6d6s6nek. A leggyorsabb noveked6si iitemet 0r-
m6nyorsz6g 6rte el, amely egy6bk6nt nemzetis6gi tekintetben a legink6bb
homog6n kdzt6rsas6g, a lakoss6g kdzel go%o-a 6rm6ny.

A Szovjetuni6 valldsi 6s kulturdlis tekintetben is igen sokszfnfi, heterog6n
orszdg volt. A 80-as 6vekben a valldsi kdzdss6gek szdma mindentitt meg-
szaporodott, ami a rendszer vfllsdgdval fiiggdtt ossze. Egyre kevesebben hit-
tek a politikai vezet6s fgdreteinek, hogy a t6rsadalmi j6l6t 6s igazs6gossdg
(szocializmus) megval6sftds6t komolyan veszi. Ktilondsen a pravoszl6v val-
l6s, illetve egyhdz 6s a muzulm6n valldsi struktfr6k szerepe ndvekedett meg.
A korszak v1glre gyakorlatilag minden dtddik szovjet 6llampolg6r a muzul-
mi{n lakossflghoz tartozott, ami az ott felhalmoz6dott fesziilts6gek jelent6-
s6g6t megnovelte. R6ad6sul ezekben a kozt6rsasdgokban a probl6m6k egyik
aspektusa az volt, hogy a lakossdg megndvekedett l6tszi{ma, a fiatal popu-
l6ci6 hirtelen ndveked6se nem j6rt egyiitt a fels6oktatdsi rendszer helyi ki-
sz6lesit6s6vel. Ez szint6n llezte az egymds mellett €16 kdz1p-ilzsiai nemze-
tis6gek kdzdtti fesziilts6geket, s term6szetesen M ott 616 oroszokkal val6
viszonyt is a konfliktusok ir6ny6ba terelte. A,,nemzeti Ontudatra 6bred6s" e
k6s6i megjelen6se els6sorban nyelvi-etnikai-kultur6lis-vall6si form6ban je-
lentkezett. Az oroszokkal szembeni fenntart6s m6r csak nyelvi sikon is meg-
jelenhetett, hiszen a Szovjetuni6ban egyetlen hivatalos nyelv volt - az orosz.
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S bdr a vdsosokban, a v6rosi biirokrdci6ban, a munk6ssdg sz6les csoportjai-
ban er6s volt az orosz popul6ci6 jelenl€te, a helyi drdekek kifejez6d6se
mdgis maga ut6n vonta a helyi nyelvek ,,fel6rt6kel6d6s€t". Az 1979-es
6sszefr6s szerint az oroszok 99,5%o-6nak orosz volt az anyanyelve, de az
ukr6nok lT%o-a, a beloruszok 25,SVo-a, s6t a lettek 6s litv6nok k6zel 5,5%o-a
is az orosz nyelvet nevezte meg anyanyelv6nek. Nem is sz6lva az exterri-
toridlis zsid6 n6pr6l, amelynek 83,3%o-6ne*. az orosz volt az anyanyelve,
mig a n6metek 42,6Vo-a, a lengyelek 26,2%o-a volt orosz anyanyelvff.

A nemzeti kdrd6s a 70-es 6vek hivatalos brosrir6i szerint a Szovjet-
uni6ban megoldott, amennyiben hivatalosan minden ktizt6rsasdg 6s minden
nemzetis6g egyenl6 jogokkal rendelkezett, valamint k6pvisel6i voltak a helyi
6s kdzponti hatalmi szervekben. Az itt megnyilv6nul6 fesziilts6geket pedig,
amelyek a gazdasdgi egyenl6tlens6gb6l, az energetikai 6s termdszeti forr6-
sok kiil6nbdz6s1gdb6l vagy a nagyobb nemzetis6gek hegem6ni6jdb6l szdr-
maztak, egyszerfien a mflt maradvdnyaikdnt szeml6ltdk. Voltak t6nyek, ame-
lyek a hivatalos v6leked6st alfitimasztottdk. A Szovjetuni6 elmaradottabb
teriiletein 616 n6pek, f6leg a kdzlp-dzsiaiak a szovjet rendszer peri6dus6ban
a ,,ttirt6nelem el6tti le@zesb6l" p6ld6tlanul gyors ,,modernizdci6t" hajtottak
vdgre, 6s rigy tfint, a fejl6d6snek semmi nem szab hatdrt. Andlkiil hogy a
modernizdci6t (iparosft6s, urbaniz6ci6 stb.) felt6tleniil 6s kizdr6lag pozitiv
6rt6kk6nt kdzeliten6nk meg (s6t!), k6ts6gtelen: az lletszinvonal dltal6nos
emelkeddse mintegy negyedszdzadon keresztiil jelent6s 6s tart6s 6letmin6-
s6g-javul6st iddzett el6. A tdrsadalmi 6s nemzeti villongdsok ellen az anyagi
j6l6t emel6se a leghatdsosabb gy6gyszer, 6m erce mdr nem nyflt m6d a 80-as
6vekben: az illlami rijraeloszt6s srilyos neh6zs6gekkel talfilta szembe magdt
szerte az Uni6ban. A megtermelt javak egy f6re jut6 n6veked6se meg6llt.
Mdrpedig a szovjet rendszer - egyebek mellett - permanens ntiveked6ssel
igazolta magasabbrendfis6g6t. Ellent6tben a kapitalizmussal, a v6ls6got
rendszeridegennek tekintett6k.

A kdzt6rsas6gokon beliili 6s a koztdrsasdgok k6z6tri anyagi egyenl6tlen-
s6gek fjra ndveked6snek indultak. Kozlp-Azsia, amely ,,nyertesnek" l6t-
szott, hirtelen a vesztesek kdzbtt talillta magdt. A gazdasigi fesztlts6gek
politikai-etnikai transzform6l6d6s6hoz egyes t6rs6gekben csak egy ,,szikra"
kellett, amely a peresztrojka peri6dus6ban ki is pattant.

A nemzetek kdztjtti kiildnbs6gek eltfin6s6t vagy annak illttzi6j6t a 60-as,
70-es 6vekben nemcsak az anyagi gyarapodds er6sitette. A szovjet ndp fo-
galma tdbb6 nem pusztdn ideol6giai t6zis volt, hiszen a vdrosi lakossdg
mintegy 257o-a vegyes h6zass6gban 6lt vagy abb6l sz6rmazott, s mint l6ttuk,
a lakossdg er6s tdbbs6ge az orosz nyelvet tekintette anyanyelv6nek. Kdts6g-
telen, hogy szt6lin halilla uti{n a politikai vezetds egyetlen etnikai csoportot
sem diszkrimin6lt hivatalosan. Bdr a zsid6k, akik a 80-as 6vek v6g6n, a
kiv6ndorl6si hulldmokat kbvet6en tdbb mint mdsf6l milli6s, alapjdban vdrosi
popul6ci6t k6peztek (a 285 milli6s lakoss6g kb. 0,5%o-6t alkotr6k), elnyo-
mottnak 6s megki.ildnboztetettnek lreztdk magukat. A zsid6k helyzet6nek
m6sik specifikus von6sa az volt, hogy a szovjet kiilpolitika az l967-es h6-
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borft6l ism6t konfront6ci6ban volt Izraellel. I972-ben m6g ,,anticionista tdr-
sas6got" is ldtrehoztak, amiben, jellemz6 m6don, neves zsid6 szem6lyisdgek
is rdszt vettek. A harmadik momentum, hogy a Szovjetuni6ban az emberi
jogok megs6rt6s6nek leggyakoribb formdja a szabad v6lem6nynyilv6nftds
mellett 6s m6sok k6zdtt a zsid6k kivdndorl6sdnak megakadillyoz6sa vagy
,,kereskedelmi tizlett6" val6 transzform6l6sa volt, amit az amerikai kiilpoli-
tika a maga szdm6ra igen produktfvan haszndlt fel. 1968 ut6n a szovjet
hat6s6gok ndvekv6 iitemben jdrultak hozzd a tfvozni kfv6n6 zsid6k kivi{n-
dorldsdhoz. 1968 okt6bere 6s 1987 decembere kdzdtt 274 726 zsid6 nemze-
tis6gfi szovjet 6llampolg6r hagyta el a Szovjetuni6t izraeli vfzummal, s k6-
zultik v6gu1 valamivel-ttibb mint 165 000 telepedett le lzrael Allamban,
sokan az Egyestilt Allamokba vdndoroltak. 1988-ban is t6bb mint 35 000
zsid6 tivozott az orszigb6l. A rendszervdlt6s ut6n az exodus folytat6dott 6s
kisz6lesedett.

A Szovjetuni6, ha nem is bizonyult a ,,n6pek olvaszt6t6gely6nek", de h6t
lvtized alatt az egyes n6pek, nemzetek, nemzetis6gek ktjztitti anyagi-kultu-
r6lis kiiltinbs6geket jelent6sen csdkkentette. Egy viszonylag azonos tfpusri
szoci6lis struktrira jdtt l6tre. Anyagi-kultur6lis kiildnbs6gek l6teztek a balti,
az eur6pai orosz, a kauk6zusi, a kdz6p-6nsiai 6s a szib6riai etno-kulturdlis
t6rs6gek k6zdtt. Ezek a ktildnbs6gek megnyilatkoztak a mindennapi 6letben,
a tdpl{lkozilsi szokdsokban, a nemzeti hagyom6nyokhoz val6 viszonyban 6s
a ndpek egymdshoz val6 viszonyflban is. P6ld6ul az lsztek sokkal kev6sb6
ragaszkodnak saj6t nemzeti konyh6jukhoz, mint a jerevdniak a maguk kau-
k6zusi ltelerhez. A tallinni kvalifikdlatlan munkdsok 6ppen annyira hffek
maradtak saj6t nemzeti zen6jiikhdz 6s n6pi kultun{jukhoz a 80-as 6vekben,
mint jerev6ni sorst6rsaik, 6m a jerevdni 6rtelmis6g jobban ragaszkodott saj6t
tdncaihoz 6s zen6j6hez, mint a tallinni. Ugyanakkor a kdzdp-izsiai Taskent
lakoss6ga jobban prefer6lta az orosz nyelv elsaj6titdsdt, mint a tallinniak.
A jerev6ni 6s taskenti sziil6k k6zi.il a kvalifikdltabbak ink6bb akart6k orosz
iskoldba iratni gyermekeiket, mint a hasonl6 tallinniak. Ugyanakkor a sze-
m6lyes jellegfi, csal6di iigyekben Tallinnban tobbs6g6ben a n6k dtjntottek,
Jerev6nban ink6bb a f6rfiak, Taskentben szinte kizdr6lag a f6rfiak. A ,,f6rfi-
uralomnak" Kdzdp-Azsidban mi{s jellemz6i is vannak. Ez ut6bbi r1gi6ban a
hdzastdrsak kdzdtti vdl6s sokkal kev6sb6 tolerdlt, mint p6ld6ul Esztorsz6g-
ban vagy Oroszorszdgban. Az 6sztekn6l az drtelmisdgiek ink6bb hajland6k
toler6lni gyermekek eset6n is a v6l6st, mint a k6tkezi munk6sok. Egy6bk6nt
mindh6rom nemzetis6g kordben a bar6tok kivillasztflsdban igen fontos szem-
pont volt, hogy sajdt nemzetis6ge kijzi.il val6 legyen. Mik6nt viszonylag
ritk6k voltak a vegyes h6zass6gok is. Az 6sztekn6l a vegyes hLzassdgT%o-ot
tett ki, mig a m6sik k6t nemzetislg, az ormdnyek 6s az izblgek eset6ben
3-3%o-oL A kultrira 6s az dletm6d meg6rzdtt saj6toss6gai ana is utalnak,
hogy a Szovjetuni6ban fennmaradtak az etnikai 6s nemzeti kiil6nbs6gek,
nem tfintek el n6pek 6s kultfr6k, az id6nk1nti russzifikdci6s kis6rletek in-
k6bb a ki.iltinbsdgek fennmaraddsa irdnydba hatottak. A 70-es, 80-as dvekben
szerte az orszdgban 6ltal6ban is egyfajta fordulat tdrt6nt a nemzeti kultfra,
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a n6pdal, a n6pi t6nc 6pol6sa fel6, ugyanakkor az dlttjzkirddsben, kiildndsen
a vdrosi lakoss6g kbrdben inkdbb a ,,nyugatiass6g" jegy6ben fogant ,,egy-
formas6g" volt a jellemz6. A fiatalok ,,bdrmit" megadtak volna egy eredeti
amerikai farmernadr6g1rt.Egy szovjet kutat6 rigy fogalmazott: ,,az objektiv
etnicit6s eltfinik, a szubjektfv er6s6dik". Ennek egyik val6szinfr oka az,hogy
a 80-as 6vekben az egylnek saj6t l6thelyzetiikben elbizonytalanodtak, s a
megrendiilt gazdasdgi, t6rsadalmi 6s pszichol6gia feltdtelekkel szemben az
etnikai h6tt6rben teteleztek fel a megfelel6 v6delmet.

A k6tnyelvfis6g nagy 6sszekijt6 er6 volt a Szovjetuni6 n6pei kdzott, a
,,szovjet n6p szellemi arculatdt" nagym6rt6kben meglntdrozta, mik6nt a nagy
honv6d6 hdboni kbziis er6feszft6seinek hagyom6nya is meg6rz6d6tt a Szov-
jetuni6 n6peinek tudatdban. Olykor az orosz nemzethez - ,,etnikai" 6rtelem-
ben - nem tartoz6 ir6k is orosz nyelven irt6k jeles mfiveiket, mint p6ld6ul
Csingisz Ajtmatov, a nagy kirgiz ir6. A Szovjetuni6nak ttibb mint 160 ezer
magyar anyanyelvfi 6llampolg6ra volt a 80-as 6vekben, akiknek 6letk6riil-
mdnyei 6s kultur6lis lehet6s6gei elmaradtak az ukrajnai 6tlagos szfnvonalt6l
is. A soknemzetis6gff szovjet irodalomban azonban fennmaradt a helyi ma-
gyar irodalom.

AZ ALLAMKOZI KAPCSOLATOK
A XX. kongresszus 6ta minden hivatalos dokumentum a szovjet ktilpolitika
6s a Szovjetuni6 dllamkdzi kapcsolatainak alapvet6 clljdt 6sjellemz6 von6-
sdt ,,a bdk6s egymds mellett 616s" 6s az ,,enyhiil6s" fogalmaival jel6lte.
E kapcsolatokban a m6lypontok a magas h6fokri bar6ti megnyilv6nul6sokkal
v6ltakoztak. Az 1956-os magyarorszdgi felkel6s, majd a kubai rak6tav6ls6g,
az 1968-as csehszlov6kiai 6s az 1979-es afganisztdni szovjet katonai bevat-
koz6s rfc;ta meg leginkdbb a Kelet-Nyugat viszonyrendszerlt; ezek v6ltott6k
ki legink6bb az USA 6s a Nyugat megtorl6 int6zkeddseit (politikai l6p6sekt6l
a gazdasilgi retorzi6kig), mig a Szovjetuni6 az amerikai neokolonializmust,
a harmadik vil6g imperialista kizs6km6nyol6sdt ostorozta a leginkdbb. igy
a szovjet kiilpolitika mindenekel6tt a vietnami h6boni, a kubai inv6zi6s fe-
nyeget6s, az afrikai 6rdekkonfliktusok 6s a Kdzel-Kelet ellen6rz6s66rt foly6
harcok ter6n kapott komolyabb nemzetkdzi tdmogatilst. Ugyanakkor a nem-
zetk1zi baloldal radik6lisabb fuilnyzatai kevesellt6k a portug6l 6s a chilei
forradalmi baloldalnak nyrijtott szovjet tdmogatdst. Az l973-as - amerikai
tdmogat6ssal v6grehajtott - chilei katonai puccsot (Allende eln6k mdrtfriu-
ma, a katonai diktatfra bevezet6se) is Osszefiigg6sbe hoztdk a bipol6ris vi-
ldgrend,,tdrv6nyszerfi s6geivel".

Az enyhiil6si peri6dusok alapjdt a vilflggazdas6g 6s a szovjer gazdasdg
munkamegoszt6si struktrir6ja, a kdlcsonds nagyhatalmi 6rdekek k6pezt6k.
A n6met-szovjet egyiittmfikbd6s pl. a nyersanyag-kitermel6s tertilet6n vagy a
szovjet-amerikai egyi.ittmfikbd6s az firkutadsban a 7f80-as 6vekben komoly
haszonnal j6rt mindk6t f6l szdrndra. A szovjetek az egyi.ittmfikdd6s gazdasdgi-
technol6giai tertilete mellett a kultur6lis 6s sportkapcsolatoknak tulajdonitottak
kiemelt szerepet. Ez volt az a teriilet ugyanis, amelyen a szovjetek a Szov-
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jetuni6 6s dltaldban a szovjet 6letm6d el6nyds oldalair6l tudtak megmutat-
kozni nemcsak a fejl6d6 orsz6gok, de az egdsz vil6g szdm6ra.

A Szovjetuni5 1954-ben lett az LINESCO tagja. Am a kultur6lis csere
teriilet6nek kifejl6dds6vel egyi.itt ki6lez6dtek az ideol6giai konfliktusok is.
Mfg a Szovjetuni6 a gazdasdgi kapcsolatok ter6n mindenekel6tt a nyugati
technol6gia importj6ban volt drdekelt, kultur6lis t6ren pedig az exportban.
Ellen6rdekelt volt a nyugati, f6leg amerikai tdmegkultrira importjdban,
amely az individualista 6letm6d,,behozatal6t" jelentette.

A helsinki Eur6pai Biztons6gi 6s Egyiittmfikdd6si Ertekezlet z6r6doku-
mentumdt kdvet6 5 6vben (197G80) a kultur6lis kapcsolatok fejl6d6se fel-
gyorsult a Szovjetuni6 6s a Nyugat kdztrtt. Az eszm6k 6s inform6ci6k szabad
6raml6sa a szovjet, f6leg irodalmi 6rtelmisdgen beliil erjed6st indftott el,
amely v6gtil is az ellenz1ki gondolkoddsnak nyitott nagyobb teret. Mindez
kifejez6ddtt abban is, hogy a 80-as 6vek elejdn emigrdlt a neves ir6, Aksz-
jonov, a P6rizsban elhiresiilt Limonov, de kiilfdldre tdvozott Ljubimov szin-
hdzi rendez6 6s Tarkovszkij filmrendez1 is. Kiilfdlddn is ismert6k a szovjet
irodalom 6s filmmfiv6szet jelent6s alkot6it, mint p6ld6ul Suksint 6s Trifuno-
vof, Raszputyint 6s Krosst, Ahmatovdt 6s Voznyeszenszkijt, Okudzsav6t 6s
Bikovot, Ribakovot 6s Gelmant, Elem Klimovot 6s Nyikita Mihalkovot vagy
Larissza Sepityk6t, valamint kivdl6 szin6szeket: Szergej Bondarcsukot, Irina
Szkobcevdt vagy Szmoktunovszkijt, a Hamlet alakit6jdt.

A peresztrojka 6s a Szovjetuni6 6sszeoml6sa
GORBACSOV _ A TANACSTALAN REFORMER

Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP f6titk6ra 6s a Legfels6bb Szovjet Elndk-
s6g6nek eln6ke 1982. november l0-6n hosszri betegeskeddst k0vet6en el-
hunyt. Egy korszak vdget 6rt. Az ut6dl6si harcok t1tje az volt, hogy k6pes
lesz-e a szovjet vezet6s az illlamgazdas6g 6sszeoml6s6t megakaddlyozni,
valamint a vilflggazdas6g 6s 6ltal6ban a vil6grendszer 6tstruktur6l6d6s6ra
vfllaszt adni. A 80-as 6vek elej6re a vil6g nagyot fordult. Mindaz le6rt6ke-
l6dtitt, ami a szovjet modernizdci6 legnagyobb teljesftm6nyei k6z1 tartozott:
mindenekel6tt a hagyomdnyos nagyipar. Nyugat-Eur6p6ban mdr el6rehala-
dott 6llapotban volt a nagyipari munkdssdg ,,sz€tsz6r6d6sa", problematikus-
sd v6lt a j6l6ti rendszerek villtozatlan formdjf fenntart6sa. Kibontakozott az
informatikai 6s szimitdstechnikai forradalom, amely 6j ipardgakat honosftott
meg. A hagyom6nyos neh6zipart kezdt6k kitelepiteni a perif6ri6kra. A mul-
tinacion6lis t6rsas6gok 6s a nemzetkdzi plnzintlzetek kor6bban elk6pzelhe-
tetlen hatalomhoz jutottak. A p6nzt6ke mindent maga al6 gyfirt. Megkezd6-
diitt a hagyom6nyos 6rtelemben vett nemzetgazdasdgok felszdmol6ddsa,
aminek egyik megnyilvdnul6sa volt az ldrn. ad1ssdgcsapda, amelybe a vil6g
orszdgainak t6bbs6ge beleesett. Az Eur6pai Uni6, Japdn 6s az Egyestlt Al-
lamok olyan er6kdzpontokkd v6ltak a vililggazdas6gban, amelyeket a Szov-
jetuni6 nemhogy utoldrni nem tudott, hanem ism6t ndvekedett a ,,kdt vil6g-
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rendszer" kijztrtti technol6giai szakad6k. Mfg Jap6n 6s D6lkelet-Azsia fel-
emelkeddse az USA vililggazdasdgi pozici6it is 6rintette, megingatta, en-
nek ellen6re Amerika vil6ghatalmi pozici6ja a 80-as 6vekben a kor6bbi-
akn6l is er6sebbnek bizonyult, ami elv6laszthatatlan a Szovjetuni6 e pe-
ri6dusban bekdvetkezett meggyengtil6s6t6l. A vil6gpiacon a szovjet mun-
ka 6ltal6ban le6rt6kel6dtitt. Ujra aktu6lis lett Trockij k6rd6se: ,,Mi a Szov-
jetuni6, 6s merre tart?"

Brezsnyev ut6n a KGB elndke, Jurij Wagyimirovics Andropov keriilt a
f6titkdr posztjdra, aki megpr6bdlt a fenti k6rddsre v|laszt adni. Neki ugyanis
pontos k6pe volt a szovjetuni6beli v6lsr{g m6lys6g6r6l. N6gy probl6ma meg-
old6sdra koncentr6lt: 1. A politikai 6s gazdasdgi ir6nyft6s demokratizdl6sa a
biirokratikus 6nk6ny 6s a bfin6z6s visszaszorftdsa 6rdek6ben. 2. A Nyugat
6s a Kelet koztitti technol6giai-technikai szakad6s ntiveked6sdnek meg6lli
t6sa. 3. A gazd6lkod6s eg6sz6nek reformja: az 6nigazgat6s 6s a piaci 6sz-
tdnz6k kombindci6ja r6v6n. 4. Az fltalakitds szdmitra a pdtt mor6lis tekint6-
ly6nek helyreilllitdsa, harc a komrpci6 6s az alkoholizmus ellen, a munka-
fegyelem megszildrdit6sa.

Andropov tort6nelmi 6rdeme az volt, hogy a megfelel6 kdrd6seket fel
tudta 6s fel merte tenni. Megold6si javaslata_it a gyakorlatban m6r nem pr6-
b6lhatta ki, mert hamarosan 6 is meghalt. 6t i{gilt nem is politikai tinft-
vfnya, Mihail Gorbacsov kdvette, hanem egy m6g Andropovn6l is dregebb
pdrtappardtcsik: Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko. Ez ut6bbi hallla
ut6n, 1985 m6rcius6ban keriilt az SZKf, KB f6titkdri sz6k6be Mihail Szer-
gejevics Gorbacsov, mint a legfiatalabb PB-tag. Ekkor volt Gorbacsov 54
6ves. (Lenin 54 6ves kor6ban m6r meghalt.)

Gorbacsov 6s tandcsad6i zdmmel a 60-as 6vek fiatal pr{rt6rtelmislgiei, a
hruscsovi,,olvad6s" gyermekei voltak (Zas zlav szkaj a, A ganbe gj an, J akov -
Iev). Az fj f6titk6r szerette emlegetni a csehszlovdk reformkommunizmussal
val6 didkkori kac6rkod6s6t. Gorbacsov ott folytatta, ahol Andropov abba-
hagyta. A peresztrojka els6 gazdasdgi programj 6nak, az fufinyitds ,,radik6lis
reformj6nak" - ahogyan AbeI Gezevics Aganbegjan is fogalmazta - alap-
probl6m6ja az onigazgatds, a v6llalatok munk6sellen6rz6sdnek k6rd6se volt.
A piaci viszonyok megkdzelft6se is csak e probl6ma 0sszefi.igg6s6ben mertilt
fdl. Nem irdnyoztdk el6 a t6kepiacot mint a peresztrojka r€szlt, nem voltak
tervek egy szovjet t6zsde, a rlszvdnypiac vagy a kereskedelmi hitelekb6l
szdmaz6 profitok szdmdra. A szocialista piac mint a korm6ny 6ltal szabillyo-
zott piac feladata szerint hdrom szektor verseng6s6t kellett volna lehet6v6
tenni: az 6llami, az Inigazgat6i-sziivetkezeti 6s a kismagdntulajdonosi szek-
torokat. De 6rintetleniil maradt - legal6bbis kezdetben - a hatalom alapszer-
kezet6nek k6rd6se.

igy maradt a ,,rossz tradfci6": a peresztrojka vezdrei sem tudtak szakftani
a ,,forradalom feliilr6l" kampdnymet6dussal, ami a 20. szdzad v6g6n term6-
szetesen hamarosan befulladt. A btirokr6cia kfvdnta a legkev6sb6 a radik6lis
villtoztatflst nem l6tta benne a maga hely6t. A val6sdgos forradalomt6l pedig
Gorbacsov rettegett, hiszen 6 a hatalommenedzsel6s r6gi iskol6j 6t jdrta ki.
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Mihail Gorbacsov 6s Ronald Reagan Washingtonban (1987. december 8.)

P6rt6rtelmis6giv6 n6tte ki mag6t. Gorbacsov a szavak embere volt. A biirok-
rdciilt azonban nem lehetett a szavakkal megmozdftani.

A biirokri{cia 6ri6si intdzmlnyrendszert 1pitett ki a maga szdmina az 6v-
tizedek folyam6n. 1987-ben a szovjet gazdasflg\ btirokr6cia 38 r{llami bizott-
s6gb6l, 33 bssz-sz6vets6gi miniszt6riumb6l 6s tdbb mint 300 region6lis mi-
niszt6riumb6l 6s hat6s6gb6l 6llt. Sok milli6 embert foglalkoztatott ahozz6-
vet6leg 1,3 milli6 termel6si egys6g (43 ezer dllami v6llalat, 26 ezer 6pit6si
vflllalat,47 ezer mez6gazdasdgi egys6g, 260 ezer szolgdltat6si int6zm6ny 6s
tdbb mint I milli6 kiskereskedelmi egys6g). Mindez azt jelentette, hogy az
irdnyitdsnak ezen a szintj6n 6s tertletdn 17 milli6 ember dolgozott, ami
kitette a munkaer6 0sszl6tsz6m6nak I5Vo-6t De a csfcsmenedzsment is t6bb
mint 3 milli6 f6re tehet6.

E biirokratikus betoner6d megrendit6s6t a peresztrojka kezdem6nyez1i
6ppen a munk6sdnigazgatfls 6s a glasznoszty (szabad nyilvdnoss6g) egymdst
er6sft6 hat6sait6l v6rtdk. A maga hely6n utaltunk rd, hogy az 6nigazgat6s
tdmakdre llruscsov idej6ben nemcsak nyilv6nos vita tfugya volt, mint a ,,le-
ninista 6rdks6g" t1sze a 60-as 6vek elej6n, hanem az L96I-es XXII. pdrt-
kongresszus 6ppen a ti{rsadalmi dnkorm6nyzdsban hat[rozta meg a szocia-
lizmus megval6sit6sdnak legfontosabb vonds6t, amelyet ktizvetlentil az
1917-es forradalom szocialista 6nkorm6nyz6i tradfci6jdb6l merftettek. (Lu-
kdcs Gybrgy 6s n6h6ny tanitvdnya, elvbardtja 1968-ban szint6n ebbe az
irdnyba tr{j6koz6dott.) A XXIL kongresszuson elfogadott p6rtprogram elvi-
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leg szakftott a termel6si folyamat, a munkamegosztds hierarchisztikus 6pft-
mdny6vel. Az dnkormdnyzds fogalma az emberkiTpontrtsdgot volt hivatva
deklardlni, amit m6g Poldnyi Kdroly is melegen iidvOztrlt.

Andropov iparirdnyitdsi reformkis6rlete r6szben ehhez a hagyom6nyhoz
kfvdnt visszat6rni: egyfel6l a termel6i kollektiv6nak kiv6nt t6bb hatalmat
(innen Aganbegiannak mint a pereszffojka teoretikusdnak kezdeti elkbtelezett-
slge az dnigazgati{s mellett), nu{sfel6l a vdllalati dndll6sdg 6s az anyagi 6rde-
keltsdg fj rendszer6nek meghonosit6s6t szorgalmazta a technikai elmaradotts6g
6s a termel6kenys6g nbvel6se 6rdek6ben. Andropovn6l mindez megf6rt a kti-
l6nboz6 fegyelmez6si kamp6nyokkal, amelyek m6g ar€gi hruscsovi politika-
csin6lds maradvdnyainak tekinthet6k. A kozponti irdnyfrt6s piaci riton 6s me-
chanizmusokkal ttirt6n6 gyengft6s6re 1988-t6l m6r a peresztrojka keretei
ktizdtt tdrt6ntek kis6rletek, amelyeknek kulcsfogalma a hozraszcsot, a gM-
dasdgi elsz6mol6s volt. A,piacszocializmus" e kulcsfogalma magdban hor-
dozta a kdzponti tervezds direktfv6inak felvdlt6s6t a helyi 6r- 6s dsztdnz6si
politikdkkal. Ekkoriban meri.ilt fel a tulajdoni pluralizmus probl6mdja. (Az
osrszK n6pi kiilddtteinek II. rendkfviili kongresszusa 1990 december6-
ben elfogadta a fold mag6ntulajdon6t enged6lyz6 t6rv6nyt.)

Ugyanakkor - a tulajdon probl6mdjdnak tisztdzatlansdga miatt is - az
,,onfi.nanszfrozds", amely a v6llalati igazgat6knak a profit felhaszn6l6s6ban
nagy trndll6sdgot biztositott, a termel6i lnigazgatdssal 6les ellent6tben 6llt,
mert a menedzsereknek nem 6llt 6rdek6ben a hatalom megoszt6sa a dolgoz6i
kollektfv6kkal. igy a menedzsment a kirzponti 6s helyi blrokratikus ir?nyf-
tdsi centrumokkal 6s a munkavdllal6k tandcsaival, szervezeteivel egyardnt
harcban 6llt. A menedzserek az flllar.r.i ktizpontosft6s ellen a munkav6llal6k-
kal fogtak 6ssze, mfg a munkavdllal6k ttirekvdseivel szemben az dllamhata-
lom ti{mogat6sdra szL:rnitvaa piac mechanizmusaira t6maszkodtak. A f6titk6r
meg sodr6dott az esem6nyekkel.

Gorbacsov nem tudott sikereket felmutatni a gazdasdg ter6n, fokozatosan
kiiirtiltek az izletek, a rendszer ideol6giai legitim6ci6ja 6s val6s6gos lehe-
t6s6gei, tendenci6i kdzdtt a szakad6k egyre sz6lesedett. Mig a 60-as 6vekben
a reformok irdnti lelkesed6s 6vekig tartott, az emberek sokasdga a szocia-
lizmus megrijulds6t konkrdt lehet6s6gkdnt 6lte meg, a peresztrojka ir6nti
lelkesed6s k6t-hdrom 6ven beliil lelohadt. Ezt l6tva Gorbacsov el6re mene-
ktilt. Politikai sikon jelent6s elmozduli{st idlzett el6, kisz6lesftette a demok-
ratikus jogokat, a tdrsadalmi ellen6rz6st. A pdrthatalom, a p6rtappardtus ha-
talmr{nak demokratizdldsa 6s ellen6rz6se 6rdek6ben lltrehoztik a Szovjetuni6
Ndpi KilIdbtteinek nt1zm€nyflt, M fri n6pi parlamentet, amellmek I. kong-
resszusa 1989. m6jus 25-6nn]i' 6ssze, 6s 6jrav6lasztotta alegfels6 Tan6csot.
_ ,,Ugyanakkor maga Gorbacsov szem6lyes hatalmdnak kib6vft6s6vel is fog-
lalkozott, amely l6tsz6lag eredm6nyes volt, hiszen a szovjetuni6 n6pi ktil-
dOtteinek III. rendkfviili kongresszusa 1990 m6rcius6ban l6trehozta az 6l-
lamf6i tiszts6get, s Gorbacsovot v6lasztottdk a szovjetuni6 eln6k6v6. Gor-
bacsov, szinte kezdett6l a glasznoszty szellem6ben, megszuntette a r€gi
ideol6giai tabukat, v6gre 1988-ban, sziilet6s6nek 100. 6vfordul6j6n rehabi-
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litdltdk Nyikolaj Ivanovics Buharint mint a ,Biacszocializmus" atyj6t, sok
m6s forradalm6rral egyetemben. Fokozatosan a reformp6rti 6rtelmisdgiek
kezdbe keriilt a sajt6 kdnyitilsa, akik azut6n egy ideig - amfg 6rdektkben
6llt - val6ban pluralista kdzv6lem6nyt teremtettek.

A nemzetk6zi k6zv6lemdny csak 6mult a nagy v6ltoz6sokon, s taldlgat-
tdk, hogy meffe is vezet a ,,gorbacsovi forradalom". A Nyugat szok6s szerint
ujjongott, a szovjet lakoss6g nagy tdbbs6ge k6ts6gbeesetten 6s kidbr6ndultan
figyelte az esem6nyeket, a nemzeti villong6sokat, a gazdasdgihanyatlilst, az
iires kirakatokat. Az emberek ki6brdndultan 6s egyre k6zdnydsebben viszo-
nyultak Gorbacsov fellengz6snek tetsz6 iglreteihez. A mddiadrtelmis6g 6s a
hatalmi elit optimista hangulatot sugallt, de csak a szdtforgdcsol6d6s er6i
tdmadtak fel. A szocializmus mint gondolat 6s mozgalom gyorsan periferi-
z6l6dotl Ez a helyzet Gorbacsov mozgdsszabadsdgdt a pdrton beliil leszfi-
kftette. Lavftozni pr6b6lt az appardtus konzervativabb er6i 6s a reformot
kaotikus irdnyba elmozdft6 liber6lis-demokratikus er6k kdzdtt. Ugyanfgy
sz6delgett a keletkez6 tdmeges sztrdjknozgalmak 6s a hatalmi elit 6rdekei-
nek k6pviselete k6zdtt is. Gorbacsov rigy hitte, ezeket az lrdekeket 6ssze
lehet egyeztetni. M6g a keletkez6 peresztrojkamozgalom szervezeteit s6t a
pdrton belUli rijszocialista-bnigazgat6i frakci6t sem igyekezett maga mell6
6llitani. Gorbacsov 6s a szovjet vezet6s nem hitt a tdmegmozgalmak term6-
keny voltdban. A tdmegmozgalmak - tal6n ez6rt is - sokfel6 dlesen anti-
kommunista 6s nacionalista irdnyba fordultak. Nemcsak az ukrajnai RUH-r6l
vagy a balti nemzeti mozgalmakr6l van sz6, hanem f6k6ppen Oroszorszdgr6l,
ahol szint6n tr{madtak spontdn munk6smegmozduldsok, szff6jkmozgalmak, me-
lyek k6s6bb, f6leg 1989-91-ben antikommunista fordulatot vettek.

Az 6llam 6s a pdrt szerepe gyengiilt, a politikai hatalom ar6givezdrek
6ltal irfinyitott, antikommunista z6szl6 alatt gyiilekez6 n6menklatrira m6sod-
harmad vonal6nak a kez1be csriszott 6t, mig a gazdasilgi hatalom az i.J'ze-
mekben a menedzserbiirokr6cia kez6be keriilt. Mi sem jellemz6bb, hogy a
Demokratikus Oroszorszdg - a tbbbp6rti sziszt€ma jegydben l6trejdtt anti-
kommunista szervezet - 1990. okt6ber 20-21-i alapit6 kongresszus6n tdbb
kiilddtt kdvetelte, hogy az SZKP-t sdp6rj6k le a politikai szintdn6l.

Gorbacsov j6l taktikflzott hatalma megtartdsa 6rdekdben, 6m amikor stra-
t6giai ddntdsre kellett volna elszdnnia magdt, kideriilt, hogy nincs elegend6-
en sz6les politikai horizontja, nem mert a sztr6jkol6 munk6sokhoz fordulni,
az eliteken beliili szem6lyi politiz6l6s r6gi technikilit rlszesitette el6nyben.
Az SZKP-ban is fokozatosan bfizisdt vesztette.

A Jelcin vezette demokratikus er6k a v6ls6g gyors m6lytil6s6vel p6rhu-
zamosan er6sddtek. Az I99o.jriliusi XXVIII. p6rtkongresszuson a ,,demok-
ratikus ellenzdk" vez1rei (Jelcin, G. Popov 6s mdsok) kil6ptek az SZI{P-b61.
Akkor m6r Jelcin mint az Oroszorszdgi Ftrderr{ci6 elndke (a N6pi Ki.ilddttek
L Oroszorsz6gi Kongresszus6n [1990. m6jus lG-jfnius 22.1 v|lasztott6k
meg) egy6rtelmfien egy fj hatalmi kdzpont figurdjak6nt jelent meg. A kong-
resszus Oroszorsz6g fi.iggetlens6g6t 6s gazdasdgi 6n6ll6sdg6t deklar6lva
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meghrizta a l6lekharangot a Szovjetuni6 f6lott. A ,,nemzeti ftiggetlensdg"
kiki6lt6sa ezzel modelll v6lt a ttibbi kdzt6rsas6g sz6m6ra is.

Borisz Jelcin, a ,,munkdspolitikus", aki kezdetben a p6rtvezet6s, minde-
nekel6tt a szint6n szverdlovszki Ligacsov 6s Gorbacsov nagy rem6nys6ge
volt, v6giil is mindkett6juket a kommunista pdrt vezet6s6vel 6s a ,,szocializ-
mussal" egytitt politikailag eltemette. Jelcin az antibiirokratikus szovjet ha-
gyom6ny megtestesft6jek6nt kezdte moszkvai p6lyafut6s6t, ami6rt Gorba-
csov k6s6bb, nem ok n6lkiil, 1989-ben ,,balos populistak6nt" marasztalta el.
Jelcin azonban Leninnel azdszlajdn a biirokratikus privildgiumok elleni sz6-
lamaival nagy n6pszerfis6gre tett szert. M6g 1989-ben azutdn ,,el6h(tzta" az
orosz zdszl6t, azaz oroszorszdg ftiggetlens6g6nek k6vetel6s6t, 6s azt hama-
rosan a piacgazdasdg reformjdnak vdgigvitel6vel kapcsolta 6ssze.

M6gis, a fordulat 6ve 1988 volt, amikor az Azerbajdzs6nban 16v6, ttibb-
s6g6ben 6rm6ny lakoss6gri Hegyi Karabah hovatartozilsa miatt kirobbant
fegyveres konfliktus 6s a balti szeparatista mozgalmak megmutatt6k: a bti-
rokratikus centrum m6r nemcsak a Szovjetuni6 ktilpolitikai 6rdekeit nem
k6pes tov6bb fenntartani, hanem nincsen elegend6 ereje ahhoz sem, hogy a
r6gi centralista 6llami struktfrdk segfts6g6vel egyben tartsa a vil6g legna-
gyobb orszdgdq amely pedig m6g a ndci N6metorszdg t{mad6sa utdn sem om-
lott 6ssze. E tekintetben is figyelemre m6lt6 t6ny, hogy 1989. augusztus 23-r{n
a Molotov-Ribbentropp-paktum 50. 6vfordul6j6n kdtrnilli6 ember 616ldnca k6-
totte 6ssze Vilniuszt fittinn-nat. Ezzel a balti elszakad6si tdrekv6sek egy6rtel-
mfien kbrvonalaz6dtak. Hogy mindebben a megvdltozott vil6gnak 6s annak a
t6nynek, hogy a szovjet vezet6s milyen sok6ig nem 6rtette e v6ltoz6sok jelleg6t,
milyen szerepe volt, arr6l a kovetkez6kben m6g lesz sz6.

NEpszAVAzAs e szovlETUNrO FENNTARTAsAn6I
Az 6rm6ny-azeri, a griz nemzeti ftiggetlens6gi t6rekv6sek, a balti-orosz
konfliktusok 6s m6s nemzeti-etnikai jellegfi megmozduldsok, pogromok, kb.
200 ezer zsid6 kivdndorl6sa 1990-ben stb. megmutattdk a kibontakoz6 v6l-
s6g minden fontos von6sdt. A helyi-regiondlis hatalmi 6rdekek nemzeti-et-
nikai szfnezetet dltdttek, a konzervativ mfltba fordul6s a jelen gazdas6gi 6s
politikai probl6m6ira val6 v6laszad6s kdpess6g6nek hi6ny6t tiikrozte. A.-gaz-
das6gi 6s szoci6lis probl6m6k nenzeti k6rd6sk6nt jelentek meg, a tdrtdnel-
mileg 0rdkl6tt nemzetis6gi konflikrusok maguk ald gy6rt6k a t6bbi probl6-
m6t, mintegy eloddzva azok megold6sdt. szinte mindeniitt aftgi n6menkla-
tdra kiil6nbdz6 csoportjai 6lltak e mozgalmak 6l6re, a legtdbb helyen sike-
riilt is az irdnyitdst a keziikben tartani. A nemzeti fi.iggetlens6g mindenre
gy6gyszernek tffnt. A politikai 6s p6rtdifferenci6l6d6s ellen6re a kauk6zu-
sontfli teri.ileteken a csal6di-rokoni tlsszefon6d6sok meghatdroz6 szerepe to-
v6bbra is fennmaradt. Ezek a ,,kl6nok" 6ppen rigy r6fon6dtak a kommunista
p6^rtra a 70-es, 80-as 6vekben, mint ahogyan 1991 ut6n meghatilroztilk a
hatalom 6s a gazdasdgi forrdsok rijraosztdsdt. TovSbbra is a rokoni ,,kezes-
s6g" 6s a szem6lyes kapcsolatokon alapul6 protekcionizmus h6r6ja alkotta
a helyi t6rsadalom ,,kdt6anyagdt". Ez a hdtt1r k6s6bb a szabad piac, a pri-
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vatizici6 sor6n a,,maffi6sod6s" intenzfv fejl6d6s6hezvezetett. Apiacgazda-
s6g mindeniitt a maffi6k gazdas6gi szerep6nek megszildrduldsdt segftette.

Ism6t kideri.ilt: a forr6sok6rt val6 harcban mindig az er6sebb gy6z. Ez a
Szovjetuni6 ,,elmaradottabb" r6gi6i szdmira is keserfi tanulsdgul szolg6lt,
mivel az rij nacionalista-szeparatista rendszerek sem a r6gi szdvetsdgben,
sem 6n6ll6an nem tudtak beilleszkedni a vilflggazdasdg adott rendszer6be.
igy sem a ,,premodern", iparosit6s el6tti 6llapolokhoz, sem a modernit6shoz
nem kindlkozott semmilyen kdzvetlen 6tmenet sem a volt szovjet Kdz6p-
Azsiilban, sem a kaukdzusontrili teriileteken. Ezt a fejlem6nyt demonstr6lta,
hogy a r6gi v6g6sri nemzeti diktatdr6hoz val6 tart6s visszat6r6s nem volt
lehets6ges. Ezt ttkrtizte Griziflban a kordbbi disszidens, Zviah Garnszahur-
dia gyors buk6sa, j6llehet m6g 1990 6sz6n a Legfels6bb Szovjetbe val6
vdlasztdsokon elsdpr6 sikert 6rt el. Ennek nem mond ellent, hogy a kauk6-
zusontfli kdztdrsasdgok kdzel 16 milli6 lak6ja hamarosan a nacionalista
szeparatizmus ,,betegs6g6be" esett. Itt is p6lda Grizia, amelynek a teriilet6n
616 dsszes nemzetis6g (osz6tok, abhdzok, 0rm6nyek, azerbajdzsdnok stb. j6-
r6szt) a grriz nacionalizmus nyomdsdra ,,nemzeti Ontudatra 6bredt". A nem-
zeti ftiggetlens6gi mozgalmakat azonban a gruz fegyveres er6k a kdztir-
sas6gban mindeniitt megf6kezt6k, a komolyabb v6ront6st a nemzetisdgi
konfliktusok sor6n az orosz beliigyi csapatok akadfllyoztdk meg. Ezek az (tj
posztszovjet rendszerek az elndki tekint6lyuralmi rezsimek 6s az etnikai-val-
l6si fundamentalizmus, valamint a nacionalista populizmus sajdtos kever6-
kek6nt k6sziilnek 6tl6pni a 21. szdzadba. A volt szovjet hatalmi elitek l6nye-
gdben maguk ,,vez6nyelt1k le" M antikommunista, nacionalista 6s valldsi
szinezetfr , fordul atokat.

Moszkva nem tudott vil6gos 6ll6spontot kialakftani sem a balti konflik-
tusban, sem az azeri-0rm6ny tisszecsapdsban. Ez ut6bbi t6rs6gben gyakor-
latilag egy etnikai jellegfi polg6rh6borri robbant ki, amelyet csak a szovjet
csapatok kdzvetlen 6s er6teljes katonai beavatkozdsa flkezett meg. A balti
t6rs6gben a nemzeti frontok a nemzeti fiiggetlens6g, a piacgazdasdg 6s de-
mokrdcia jegy6ben a szovjet rendszer - mint ,,a balti n6pekre rder6ltetett
idegen hatalom" - megddnt6s6t kdvetelt6k.

Gorbacsov hol az engedmdnyek, hol a fenyegetdsek politik6j6t folytatta.
1990. rdprilis 13-6n Rizskowal egyiitt ultim6tumot kiilddtt a vilniuszi parla-
menthez, melynek nyom6n a Szovjetuni6 r6szleges gazdasdgi blok6d al6
vette Litv6ni6t. Mdjusban pedig drv6nytelenitette az Eszt Legfels6 Tandcs
dtint6s6t Esztorsz6g dllami fiiggetlens6g6r6l. Szovjet katonai beavatkozds
t6rt6nt 1991 janudrj6ban Vilniusban, az eredm6ny tucatnyi halott, 6m a k6-
vetkez6 h6napban n€pszavazds mondta ki Litv6nia elszakaddsdt a Szwjet-
uni6t6l, mdrciusban hasonl6 esem6ny j6tsz6dott le Lettorsz6gban is. Apri-
lisban Grf;rzia k6vette eztap1lddq amely azutdn Gamszahurdia emlitett an-
tikommunista, antiliber6lis 6s diktatorikus rezsimj6be torkollt. Kdzben min-
den kdztdrsasdg, Oroszorsz6got is bele6rtve, kinyilv6nftotta szuverenitds6t a
fbderSci6n beliil.

Gorbacsov utols6 ellenl6p6se az L99L m6rcius I7-i n6pszavazds volt,
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amelyen a lakossdg tdbbs6ge a Szovjetuni6 fenntarti{sa mellett voksolt. A balti
6llamokban, Gr(tziflban 6s Moldov6ban megtagadtrik a v6laszt6sok megren-
dezdslt,6m a t6bbi kdztdrsas6gban mindeni.itt tdbbsdget kapott a megrijitott
uni6. A szavazdson a jogosultak 80To-a vett r6szt, akiknek t6bb mint h6rom-
negyede (76,4Vo-a) a fdderdci6 mellett szavazott, Ukrajn6ban a szavaz6k
80Vo-a kfv6nt a Szovjetuni6n beliil maradni.

Mindennek ellen6re ekkor m6r a rendszer felbomldsa visszafordithatatlan
volt. Egyidejfileg bontakozott ki az illlamszocializmus rendszervillsdga, a
gazdasigi v6ls6g 6s az orszdg irinyitdsanak szervezeti v6lsdga. E sokr6tfi
v6ls6gfolyamatt6l elv6laszthatatlan volt a nemzeti k6rd6ssel 6s 6ltal6ban a
t6rsadalmi-nemzetis6gi egyenl6tlens6gekkel tisszefiigg6 konfliktusok halma-
za. Az 6llamp6rt sz6tes6ben volt, ktilonboz6 tertileti 6s koncepcion6lis meg-
fontol6sok szerint frakci6kra 6s nemzeti-nemzetisdgi szekci6kra hullott sz6t.
A r6gi btirokratikus centralizmus szemben 6llt mind a gazdasdgi 6s kultur6lis
fejl6dds ktiz6ss6gi kilvetelmdnyeivel, mind a piacgazdasdg, a szabad t6ke6-
raml6s ,,tdrv6nyeivel". A v6ls6g legkifejezettebb megnyilv6nuldsa az a k6-
rtilmdny volt, hogy az emberek mdr nem vi{rtak semmit a r6gi rendszert6l.
Megkezd6ddtt a helyi, valamint a kdzponti vezetl csoportok, hatalmi elitek
harca a gazdasigi 6s politikai hatalom ijraoszt6s66rt: megkezd6ddtt a rend-
szerv6lt6s.

Ezt a folyamatot a hatalmi appar6tusok, a hadsereg, a KGB, apdrtvezet1s
bizonyos csoportjai meg akart6k {llitani,6m a fejl6d6s m6r tfll6pett azon a
ponton, hogy katonai puccsal b6rmilyen pozitiv fordulatot adjanak az ese-
m6nyeknek. Mikdzben Gorbacsov a Krimben iidiilt, 1991. augusztus 19-6n
a f6titkdr-elndk kdzvetlen kilrnyezete - a beli.igyminiszter (Borisz Pugo), a
KGB elndke, (Krjucskov), a honv6delmi miniszte\ (Jazov), Pavlov minisz-
terelnOk, Janajev eln6khelyettes vezet6s6vel - sikertelen puccskfsdrletet haj-
tott v6gre: a hadsereg katon6i eg6sz egyszerfien nem is tudtdk, hogy mit
kellene tenniiik Moszkva utc6in. Az operett-puccs k6t nap alatt elbukott, a
lakoss6g nem t6mogatta az AIIami Rendkivilli Bizottsdg hatalomment6 ak-
ci6jdt, amely a ,,rend", nem is a szocializmus helyre6llft6s6t ig6rte. A Jelcin,
Ruckoj, Haszbulatov vezette parlamenti tdbbsdg kerekedett feliil a demok-
r6cia 6s a peresztrojka v6delmdnek zflszlaja alatt. Ezzel a Szovjetuni6 mint
6llamszdvets6g sorsa is megpecs6tel6d6tt. Az oroszorsz6gi hatalmi csopor-
tosuldsok a szovjet hatalmi centrum rov6si{ra kiterjesztett6k saj6t befoly6su-
kat. A politikai er6k gyors polarizdl6d6sa ment v6gbe, miktjzben a lakoss6g
6ri6si tdbbs6ge 6rtetlentil, ellenszenvvel vagy teljes kdzdnnyel figyelte a
hatalom6rt foly6 6lddkl6 harcokat az elit soraiban. A liber6lis demokr6cia,
a konzervatfv nacionalizmus, a tradiciondlis kommunizmus zdszlaja alatt
gyiilekeztek a ktil6nbdz6 tdrsadalmi csoportok k6pvisel6i. Megjelentek az
utcdn a sz6ls6s6gek, a feketesz6zas csoportok. Az oroszorsz6gi tObbpdrt-
rendszer azonban csak a pdrtok szdmilban volt ,,tdbb". Tdbb mint k6tezer
politikai jellegfi pirt l€tezett, de m6g a legfelent6sebbek is legfeljebb csak
n6hdny ezer taggal rendelkeztek. Ezek a pdrtok alapjdban a hatalmi elitek
kiil6nbtjz6 csoportjainak 6s nyrilvdnyainak politikai 6rdekk6pviseletei voltak
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csupdn. Egyetlen ttimegpdrt l1tezett, a hamarosan 6jj6szervez6d6 kommu-
nista pdrt, bi{r kommunista pdrt is l6trejdtt j6 n6h6ny.

Augusztus 24-6n a Moszkvdba 6rkez6 - tekint6ly6ben megrokkant -
Gorbacsov lemondott p6rtf6titk6ri tiszts6g6r6l, s a Szovjetuni6 Kommu-
nista Pdrtj6t betiltott6k, vagyon6t elkoboztdk. Szilajev, Luzskov, Javlinsz-
kij, Volszkij neve f6mjelezte az rij kormdnyt, amely mdr tiszti{n ,demok-
rat6kb6l" 6llt, ami azt jelentette, hogy - szakitva az illlamszocializmussal
- a kapitalizmus egy form6j6nak oroszorszdgi megval6sftdsdt szolgfiljdk.
A hivatalos ideol6gidban ez a ,,piacgazdasdg", ,,demokrdcia", ,,nemzet"
fogalm6val legitim6l6dott. A puccsist6k teh6t nemhogy lef6kezt6k volna
a Szovjetuni6 felboml6si folyamatdt, hanem inkdbb felgyorsitottilk. 1991.
december 8-6n Breszt kdzel6ben (Belove6szkaja Puscsa) Borisz Jelcin,
az Oroszorsz6gi Ftiderdci6 elntike megegyezett az ukr6n 6s a belorusz el-
ntikkel (Kravcsuk, Suskevics), hogy a Szovje,tuni6t felsz6moltnak tekintik.
Helyette a Fiiggetlen Allamok Ki)zdssdgdt (FAK) kdpzelt6k el, amely laza,
,,az egysdges gazdasdgi t6r" szempontjait el6t6rbe 6llit6 konf6der6ci6s jel-
legfi struktrir|vd v6lhat. Gorbacsov elft6lte a dUnt6st, s december 25-6n be-
jelentette lemond6s6t. A Szovjetuni6 sarl6 6s kalap6csos v6r6s zdszlajdt az
orosz trikol6r (kdk-feh6r-piros) vdltotta fel. Az dllamszocializmus oroszor-
szdgban is megbukott.

PUCCS nS pnryArZACr6
A gazdasdgi 6s politikai reform v6grehajt6s6nak gyakorlati k6rd6seit is a
legnagyobb zfrrzavu vette k6riil. Mag6nak a reformnak a fogalma is foko-
zatosan kiiiresedett, viccek tfirgydvd v6lt. Jellemz6, hogy az 1989. decemberi
KB-pl6numon, ahol a f6 el6ad6st Nyikolaj Rizskov (miniszterelnok) tartotta
a reform megval6sfti{sdnak menetdr6l, fogalmilag a teljes z(rzavar tiikr6z6-
ddtt. Gorbacsov 1990 nyar6n az Abalkin-Rizskov-f6le piaci vegyes gazda-
s6got hirdet6 koncepci6t, valamint a Satalin 6s Javlinszky nev6vel fdmjelzett
vegytiszta piacgazdasdg koncepci6jdt (amely megval6sul6sk6nt mindossze
500 napot ig6nyelt) pr6b6lta egyesfteni. Mivel kor6bbi gazdasdgpolitikai el-
k6pzel6sei (6rreform, az ipar irdnytdsdnak reformja stb.) meghifsultak, ez6rt
az 6vatosabb megold6sokat helyezte el6t6rbe: nem akart sem robban6st, sem
visszafordul6st.

Ezen a ponton ddnt6v6 v6lt, hogy a nagyhatalmak, mindenekel6tt az
Amerikai Egyesiilt Allamok 6s az egyesi.ilt N6metorsz6g nyom6sa milyen
irdnyba tereli a fejl6d6st Oroszorszdgban. A Nemzetkdzi Valutaalap (IMF)
szak6rt6i a kelet-koz6p-eur6pai 6talakul6st sokat fg6r6 modernizdci6s kfs6r-
letk6nt szeml6lt6k, amely alapj6ban az 6 neoliberdlis gazdasdgpolitikai stra-
tdgidjulcnak felelt meg. E,zt a receptet oroszorszdg 6s a szovjet ut6d6llamok
szdm6,ra is l6nyeg6ben alkalmazhat6nak tekintettlk. Ezek a plnzngyi k6r6k
csillapithatatlanul hittek (vagy 6rdekektikben 6llt hinni) Kelet-Europa vonatko-
zilsdban is a piaci mechanizmusok ama k6pess6gdben, hogy azok megoldjdk az
osszes l6nyeges gazdasdgi probl6m6t. Apiaci er6k spontaneitdsdnak k6sz6nhe-
t6en 6sszeoml6 dllami v6llalatok mint a verseny ,,tisztit6" folyamati{nak 6sszerfi
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konzekvenci6ja jOttek szdmitflsba. A monetarista-neoklasszikus IMF-n626-
pont az oroszorszigi hatalmi elitek kdr6ben is n6pszerfi volt, mert megfelelt
a gazdasdgi 6s politikai hatalom jelent6s mdrt6kfi ,,6tment6s6neK'.

A Szovjetuni6 felbomldsa 6s az flllamszocialista rendszer bukdsa - al6-
hfizva a kiils6 felt6telek l6nyeges szerep6t - a bels6 gazdasilgi 6s politikai
v6ls6g n6lkiil, a szovjet hatalmi elitek ktizvetlen r6szv6tele n6lki.il nem tijr-
t6nhetett volna meg. A Szovjetuni6 6s az illlamszocializmus 6sszeoml6sa
m6lyen tisszefiiggdtt azzal, hogy a hatalmi elitek a vilflggazdasdgra val6
korldtozatlan nyit6s mellett dbntottek saj6t hatalmi pozici6ik, luxusfogyasz-
t6suk meg6rz6se 6s az flllami tulajdon fttldtti ellen6rz6s 6r0kletess6 t6tele
(mag6nosft6sa, privatizillilsa) 6rdek€ben. A szovjet hatalmi elit ddnt6 cso-
portjai 6s a nemzetkozi hatalmi 6s pdnzcentrumok kiegyez6se egy 1990.
decemberi dokumentumban nyerte el koncepcion6lis formdjdt.

A Hetek 1990. jfliusi houstoni csticsdrtekezletdn kezdem6nyeztlk egy
egysdges tanulm6ny, koncepci6 elk6szft6s6t a szovjetuni6beli reformfolya-
matok t6mogat6s6ra. Eszerint a Nemzetkdzi Valutaalap, a Vildgbank, az Eu-
r6pai Egyilttmfikiiddsi 6s Fejleszt€si Szervezet stdbjai, valamint az EBRD
elnbk6nek tan6csad6i k6szftettek egy tanulm6nyt, amely a szovjet rend-
szerv6lt6s tulajdonk6ppeni ,programja" lett, amelyben a nefizetkOzi k6zds-
sdg vezet1 csoportjai 6s a szovjet vezetds megtal6lta a modus vivendit.

A dokumentum megjeldlte a legfontosabb int6zked6seket, amelyek a
gyors 6ttdrdst el6id6zhetik: 6rliberaliz6l6s, dereguldci6, az orosz piacok
megnyitdsa a ki.ilfttldi t6ke el6tt, a t6ke szabad i{raml6sa, az illlami tulajdon
gyors denacionalizillflsa, privatiz6l6s. A dolgoz6i 6s munk6stulajdon felsz6-
mol6sa, a mag6ntulajdon kiz6r6lagos uralma. Vdgiil is ez a tanulmdny szol-
g6lt ,,modellk6nt" a szovjet rendszerv6ltds gazdasdgi koncepci6ja szdmdra.

Mdr az 1991. augusztusi puccs utAn az 6llamhatalom meggyengiil6s6nek
m6rt6k6ben a menedzserbiirokr6cia, a v6llalati igazgat6k egyszerfen kil6ptek
az illlami ellen6rz6s al6l. Meglep6en sz6les kdrdkben elterjedt a ,,kett6s kdny-
vel6s" az illlami v6llalatokndl, ami elleplezte: az illeg6lisan eltulajdonitott ter-
mdkek a feketepiacra keriiltek, vagy a meg nem termelt term6kek6rt pr6miumot
fizettek. Az igazgat6k, a menedzserek kozdtt egy kiterjedt informdlis korporatfv
h6l6zat jdtt l6tre, amely a peresztrojka idej6n borult virdgba, amikor az 6llam
szerepe meggyengtilt. Ez ah6l6zat kdz6pszintfi hivatalnokokkal fon6dott 6ssze.
Az igazgat6k, menedzserek nyiltan a tulajdonos, vagyis az 6llam ellen fordul-
tak. 1991 augusztus6ban a kor6bbi tulajdonos, vagyis a szovjet 6llam buk6sa
ut6n 6k maguk illltak az 6llam hely6re: igy az irdnyitds 6s a tulajdon egy
k6zbe keriilt. Mig kordbban illeg6lisan dolgoztak sajdt zsebre, most ezt tu-
lajdonk6ppen legdliss6 tehett6k. M6g a liber6lis Javlinszkij is fell6zadt, mert
nemezt,,amaffi6z6 kapitalizmust" tervezte el mint a liber6lis reform c6ljdt.
Ok ,,val6sdgos" tulajdonosban gondolkodtak, aki nem magi{nak privatizill,
hanem a piacon megvdsi{rolj a a r€szvdnyeket. A val6s6gban effe csupi{n a
hazai ,,invesztfci6s int6zetek," valamint a kUlfdldi t6ke, a pdnzint6zetek 6s
a multinaciondlis tdrsas6gok 6ltal6ban lehettek volna alkalmasak. Az igaz-
gat6k a teriileti-6llami egysdgekkel ktiztjsen birtokolt6k a rdszv€nyek tObb-
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Tengerdszgyalogosok kommunista tiintet6se a Nyevszkij sugdniton
(1991. november 7.)

slg€L Az fij 6llam azonban nem tett kis6rletet az ellenfirz€s kiterjeszt6s6re,
sdt az 6j hivatalnoki szem6lyzet ellen1rz6sre is alkalmatlan volt, mert fel-
k6sztletlen 6s tanulatlan, a kdztdrsas6gokban pedig m6g rosszabb a helyzet.
Az rin. sokkterdpia, amelyet Sachs amerikai kdzgazddsz ktizvetlen ellen6r-
z6se mellett pr6b6ltak ki, Oroszorszdgban teljes cs6dhdz vezetett. Egyedtl
az igazgat6knak, a menedzsment fjtulajdonos r6sz6nek kedvezett, akik a
deregul6ci6 legk6vetkezetesebb hivei voltak.

Aprivatizdci6 sem rigy alakult, ahogyan a ,,demokrata" menetrend sze-
rint alakulnia kellett volna. Oroszorsz6gban 6s Ukrajn6ban is a Kelet-Eur6-
p6ban j6l ismert elj6r6s val6sult meg: a c6gek profitdbilis r6sz6nek privati
z6l6sa, a t6bbi tudatos t6nkret6tele. Oroszorszdg azonban m6s szempontb6l
nem hasonlfthat6 a kis kelet-eur6pai orszdgokhoz. Egyt1szt Oroszorsz6gban
az fij magdntulajdonosok m6g kev6sb6 tudtak az ,,fijj66pnl6" 6llamt6l fUg-
getlenedni, mint Kelet-K6z6p-Eur6p6ban, m6sr6szt Oroszorsz6gban nem le-
hetett puszt6n az exportdgazatokra alapozni a gazdasigot. Nagy volt a pri-
vatiz6ldssal szemben az ellen6ll6s, j6llehet Gorbacsov m6r 1990-ben ennek
hfv6iil szeg6ddtt. A kommunista pfut kill6nbiiz6 f6rumain azonban m6g
1991-ben (!) is vonz6 koncepci6kat vitattak meg, felt6telezve egy olyan
privatizilci6t, amely megfelel a gazdasdgi dsszerfis6gnek 6s hat6konys6gnak,
a szocidlis igazs6goss6gnak 6s a j6l6ti ell6tdsoknak. A KB Szoci6lis 6s Gaz-
dasdgi Alland6 Bizotts6ga 1991. m6jus 17-i hatdrozatflban elemezve a k6-
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Az ellentUntet6k a KGB szEkhdza el6tt tartott istentiszteleten
(1991. november 7.)

z6ss6gi tulajdon 6s a magdntulajdon kiil6nbdz6 form6inak lehet6s6geit, veg-
s6 tisszegz6sdben megdllapftotta: ,,A tulajdon dllamtalanftAsAt al6 kell ren-
delni t6rsadalmunk megrijuldsdnak 6s a dolgoz6k 6rdekeinek a szocializmus
keretei k6z6tt." Ezek az elkdpzel6sek a privatizdci6 tdrsadalmi ellen6r-
z€s1b6l, a t6rsadalmi 6s termel6si kollektfvdk prioritds6b6l indultak ki, hi-
vatkozva a Szovjetuni6 elndk6nek, Mihail Gorbacsovnak 1990. m6jus 19-i
rendelet6re 6s a szovjet tdrvdnyhozis ,,A tulajdonr6l" sz6l6 t6rv6nyeire. Az
dllami tulajdon sz6les kdrdnek fenntartdsa mellett a kdzdss6gi-kollektfv tu-
lajdonform6kat r6szesitette el6nyben az SZKP KB 6s KEB 1991. 6prilis 25-i
hatdrozata is. A privatizici6s folyamatban a munkahelyi kollektfv6k 6s a
szakszerv ezetek sz6le s r 6 szv 6tel€t,,irtdk el 6 ".

Ugyanakkor a val6s6gos 6nigazgat6i vdllalatok megteremt6s6re a kdzvet-
len termel6k rdsz6r6l kev6s komoly kfs6rlet t6rt6nt. Itt nem egyszerfien jogi
vagy politikai okok miatt llteztek probl6mdk, amelyeket a vezet6 hatalmi
szervek tudatosan is keltettek. Sok sz6z, s6t sok ezer olyan v6llalat lfltezett,
amelyekn6l a t6ke nagyobbr6szt a dolgoz6k6. Ezek az egykori b6rbe adott
vdllalatok, amelyeket a dolgoz6k aukci6kon kiv6sdroltak az fin. kis privati-
zdci6, valamint az itn. nagy privatizdci6 sor6n, ahol az egykori kolhozok 6s
szovhozok vdltak t6ketulajdonosokkd, nem v6lhattak k6ztiss6gi tulajdonn6.
Ugyanis csak nagyon ritka esetben val6sult meg a dolgoz6k ellen6rz6se a
vdllalat vezet6se felett vagy legal6bb a d0nt6sekben val6 gyakorlati rdszv6-

62r



tel. A val6s 6gban az ellen6rz6s az adminisztrfici6 6s a menedzsment kezdbe
ment 6t, az esetek tdbbs6g6ben maguk v6s6rolt6k meg a r6szv6nyeket
er6sen leszorftott 6rakon. Az orosz lakoss6g tradicion6lis konformizmusa,
a ,,t6megek ap6ti6ja" nem 6sztiin6zte a termel6ket az 6n6ll6,6ntev6keny
megmozduldsokra, a termel6si 6nigazgat6s megval6sftdsdra. A lakoss6g
politikai kif6rad6sa az ij hatalmi tlnyezlk 6s az ,,rtj oroszok" (l6jgazda'
gok) kez6re j6tszott. Ugyanakkor a vdllalatok t6rsadalmi 6nigazgat6i el-
len6rz6se ir6nti passzivitils azzal is magyar6zhat6, hogy komoly kock6-
zatokkal jdrt a menedzsmenttel val6 6sszeiitk6z6s: a munkahely elveszt6-
se kbzvetlen lehet6s6g 96 v6lt, ami a ndvekv6 munkan6lki.ilisdg kdriilmd-
nyei kdzdtt a csaldd eltart6s6t tette kock6ra.

BORISZ|iHNJ,}SX$iH#1"HT?::iDIKAJA

A dolgoz6k szimp6ti6j6t megszerczni azonban csak jogaik v6delm6vel volt
lehets6ges. Ezzel magyardzhat6, hogy m6g az antikommunista szervezetek
is a dolgoz6k tulajdonl6si jogait hangsrilyoztdk, L993-ig nemigen besz6ltek
a politikai szervezetek arr6l, hogy a mag6ntulajdon uralmddrt harcoln6nak.
199 I-L993 -ban az oroszorsz6gi parlamenti p6rtharcok k6z6ppontj 6ban kdt
k6rd6s 6llt: a pivatizdci6, a tulaidondthelyezds, illetve a kilIfdldi tdkdhez
val6 viszony. A kdt k6rd6s mbgdtt t6rsadalmi drdekharcok is meghfiz6dtak.
Egyfel6l ahazai tulajdonos oszt6lyok 6s rdtegek kialakuldsdnak bels6 ellent-
mond6sai, nevezetesen az, hogy a n6menklatrira 6s az illlami biirokrdcia
mely frakci6i ellen6rizzdk akordbbi dllami tulajdont. Ezen er6k rijraform6l-
t6k magukat anlpgazdasdgi ilgazatok 6s a hagyom6nyos biirokratikus struk-
tfrdk szerint: az energ\alobbi, a katonai-ipari komplexum, a bankvil6g stb.
M6sfel6l az ellten beltili harcokat befolydsolta, hogy kiil6nb6z6, f6leg kom-
munista csoportok komolynak l6tsz6 tdrsadalmi t6mogatottsilggal itjdt ki-
v6nt6k 6llni a tov6bbi privatizdci6nak 6s a nagyhatalmak, a kiilfdldi t6ke
oroszorsz6gi t6rnyer6s6nek. Ez a tdrekv6s bizonyos fjtulajdonos csoportok-
nak is 6rdek6ben 6llott. Ezek ugyanis egyfajta konkurencir{t ldttak a ktilfbldi
t6k6ben, 6s f6lt6kenyen tekintettek a gyorsan er6s6d6 hazai fj monopolcso-
portokra 6s bankt6k6re, valamint a veliik szdvets6ges v6grehajt6 hatalomra,
amely ezer szilllal k6t6dittt a nemzetkoziplnzigyi 6s hatalmi struktrir6khoz.
Jelcin 6s a demokratdk alaplilban ennek a bonyolult blokknak a politikai
kifejez6d6s6v6 transzformr{l6dtak. A parlamentben a hazai 6rdekelts6gfi
vagy/6s a ,,nagy osztozkod6sb6l" kimaradt vagy perif6ridra szorult fjtulaj-
donos, hivatalnoki 6s n6menklatfra-csoportok szervezt6k meg magukat. Ez
egy olyan politikai blokk volt, amely a r6gi, hithfi kommunistdk, a neoszt6-
linist6k, a baloldali 6s nacionalista er6k heterog6n szdvets6g6t jelentette.
A politikai zsurnalizmus nyelv6n a ,,k6t tdbor" egyfel6l a ,,neoliber6lis"
elkdtelezetts6gfi nyugatos ,,modernizici6" er6it, a ,,komprddor" tijburzso6-
zi6t 6s ahozzdjuk kapcsol6d6 szoci6lis r6tegeket foglalta mag6ban, m6sfel6l
a ,,nemzeti kommunista" tdbort, amely a Szovjetuni6 vissza6llftflsdnak zdsz-
laja alatt - szavakban - a r6gi rendszer vissza6llft6s6ra tiirekedett.
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Jelcin v6laszt6si
tdnca

A r6gi rendszer vissza6llft6siira vonatkoz6 illlitds azonban legfeljebb a
tdmegb6zisra vonatkozhat, hiszen a parlamenti er6k vezlrei k6z6tt a k6t
legbefoly6sosabb ember, Ruckoj t6bornok 6s Haszbulatov, Jelcin legoda-
ad6bb tdmogat6i 6s a legkitart6bb ,,rendszerv6lt6k" voltak 1991 augusztu-
s6ban. Ennek a hatalmi csoportosul6snak a pozici6it nagyon meger6sitette
az a t6ny, hogy 1991 utdn a gazdasilgi hanyatlds m6g ink6bb felgyorsult,
oroszorsz6g ad6ss6ga n0vekedett, a kulfoldi t6k6nek adott kedvezm6nyek
ellendre nem n6tt a kulfdldi t6keberuh6z6sok ardnya, s6t 1990 6s 1994 k6-
z6tt mintegy 30 millidrd doll{rra tehet6 a nyugatra ki6raml6 t6ke.

A privatizdci6 lef6kez6ddtt, a parlament vonakodott a valutaalap 6ltal
javasolt kdlts6gvet6st elfogadni, ami rijabb 6letszinvonal-rontdst jelentett
volna. Ilyen 6rtelemben Jelcin 6s a moszlatai Fehdr Hdz vitdja a nemzetkOzi
t6ke 6s az oroszorszdgi tirsadalom nagy tdbbs6g6nek 6rdek-0sszeiitk6z6s6t
tiikrdzte. Tril oroszorsz6g katonai 6s politikai jelent6s6gfin, a multinaciond-
lis ti{rsas6gok 6s p6nzcsoportok alapvet6 gazdasdgi 6rdeke mindenekel6tt a
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volt szovjet nyersanyagkincs f6ldtti r6szleges ellen6rzds megszerzdse 6s 6l-
talilban a tulajdon6thelyez6sb6l fakad6 rijabb terjeszked6si lehet6s6gek.
A teljes rendszerv6lt6s gyakorlati megval6suldsa el6tt az utols6 akad6lyokat
Borisz Jelcin brumaire 18-dja, modern id6szdmit6s szerint 1993. okt6ber
4-6je rombolta le.

A vita arra a pontra jutott 1993 szeptember6ben, hogy Jelcin gyakorlatilag
tdrvdnyen kiviil helyezte a N6pi Kiilddttek Kongresszus6t, a demokratikusan
megv6iasztott parlamentet, am;ly az elndki hatilom utols6 korl6tja volt. Am
mind Jelcin 6s k6rnyezete, mind nyugati t6mogat6ik pontosan tudt6k, hogy
az oroszorszdgikapitalizmus a politikai er6k szabad j6tdka eset6n ,,megszer-
vezhetetlen", 6ppen rigy, ahogyan a f6lperif6ri6n l6v6 orsz6gok tdbbs6g6ben
az lenni szokott. Az IMF 6s a nyugati hitelez6k 6ltal6ban is a rendcsin6lds
tdmogat6s6r6l biztosftott6k Jelcint, s6t a rendcsindlds esetdn rijabb hitelekkel
kecsegtett6k. Az orosz ,,liberdlis forradalom" rijabb szakaszdhoz 1rkezett.
1993. okt6ber 4-6n Jelcin fegyveres er6szakkal szltzavarta a kdpvisel6ket
6s harckocsikkal ltlvette a parlamentet. Tdbb sz6z sebesiilt 6s halott ta-
nriskodott arr6l, hogy a modern Bonaparte sem b6nik finomabban ellen-
feleivel, mint az el6z6.

Ezt k6vet6en mdr semmi nem 6llt Jelcin ftj6ban, megsziintette a szovjet
rendszert, 6s decemberre kiirta a dumav6laszt6sokat, ami egyrittal azt is
megmutatta, hogy a tdrv6nyhoz6 hatalom szerepe - nev6hez m6lt6an -
sok szempontb6l az 1917-es forradalom ellttipozici6ba keriil. Az elndki
rendszer megszil6rduldsa fel6 mutatott az a t1ny, hogy az rij v6laszt6so-
kon m6r nem ,,balr6l", hanem jobbr6l pr6b6lt6k Jelcint ,,el6zni", ami a
sz6ls6s6gesen nagyorosz soviniszta, birodalmi 6br6ndokat kerget6 politi-
kus, Zsirinovszkij'siker6ben manifesztdl6dott. Am a l6nyeg, Oroszorszdg
gazdasdgi nyitotts6ga, a kiilftildi t6ke befolydsa fennmaradhatott, 6s a pri-
v atiz6ci6 folytat6dott.

A szizadvdgi Oroszorszilg a gazdas6gi 6s szoci6lis hanyatl6s k6p6t mu-
tatja, mikbzben a hatalmi 6s gazdas6gi elitek, 6rdekcsoportok elmeriiltek
bels6 csati{roz6saikban. Az illlami 6s mag6ntulajdon, a t0rv6nyess6g 6s a
bfin6z6s kdzdtt csak keskeny hat6rok l6teznek. Ezt a rendszerthivia a kiiz-
nyelv,p6menklatfra-" vagy,,maffi a-kapitalizmusnak". Ennek a rendszernek
a kultrir6ja sajdtsdgosan agressz(v, amely kevdss6 tiszteli az l6n. magaskul-
trir6t 6s fzl6svil6got. Az 6llamszocialista kulturdlis hagyom6ny csaknem h6t
6vtizedes tdrt6nete ldnyegdben hivatalosan ad acta keriilt. Az rij ,,t6megkul-
trira" szinte egyik napr6l a m6sikra a nyugati ,,utcai kultfra" feliiletes 6tv6-
tel6vel helyettesft6ddtt: a szexizmus, az er6szak kultusza. Egy orosz polito-
l6gus fgy jellemezte a megformdl6dott rendszer kulturdlis arculat6t: ,Ez a
napjainkban Oroszorszdgra k6nyszer(tett >kultrira< 6s >6letforma<< nyiltan
oszt6lyjellegfr; ez a gazdag, agresszfv be6llitottsi{gti, sportos-katon6s, fo-
gyaszt6scentrikus, 6lszent, 6rtelmis6gellenes, korl6tolt rijtulajdonosok kultf-
r6ja, akik dsellens6giiknek tekintik a b6rmunkdsokat, a szeg6nyeket, a bete-
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geket 6s a pacifistdkat, a kollektivizmus hfveit, a szabadgondolkod6kat 6s a
fiiggetlen alkot6kat, akik a 18-19. szdzad klasszikus eur6pai kultrirrddnak 6s
a 20. szdzad baloldali avantgdrdjdnak 6rtrkdsei."

Ennek a ,,kultfrdnak" felel meg az rij rendszer teljesitm6nyek6nt is 6rtel-
mezhet6 hanyatl6 kultur6lis 6let 6s a gazdas|g b6keid6ben pdlddtlan 6ssze-
oml6sa, melynek 6llapot6t j6l tUkrOzik a szfiraz adatok. A kultfra 6llapot6t
6rz6keltetni lehet a legn6pszenibb 6s a legpreferdltabb kultur6lis 6gazat, a
mozi, a film, illetve a filmmfiv6szet hanyatldsdval, amelynek oka nem egy-
szerfien a televizi6 6s a video n6pszerfiv6 tdteldvel magyndzhat6, hanem a
kibontakozott hanyatl6s 6ltal6nos kdvetkezm6nyeivel. 1983-ban az Oroszor-
sz6gi Foderdci6ban 2700 mozi 6s 80 000 filmklub mfikdddtt, melyekben
abszohit tdbbsdg6ben szovjet filmeket mutattak be. A jelzett esztend6ben
mintegy 2600 milli6 n6z6l6tta ezeket a filmeket. 10 6vvel k6s6bb, 1993-ban
m6r csak 250 milli6 n1z6liltogatott el a megmaradt 1600 moziba. An€z6k
sz6ma tehit 907o-V,al csdkkent. 1995-re ez a sz6m - 1983-hoz viszonyftva -
34Vo-ra esett vissza. A bemutatott filmek tekintet6ben is tot6lis 6trendez6-
d6s ment v6gbe: 1994-ben minden 100 filmb6l 74 amertkai, 14 eur6pai 6s
csak 8 volt orosz vagy a kordbbi szovjet kdztdrsasdgok filmje. A fiatalabb
6s iskol6zatlan tdmegeket ragadta magdval az amerikai filminv6zi6. A t6v6-
n€z6k kdrdben k6szitett 1994-es felm6r6s szerint a legkedveltebb filmek a
szovjet peri6dus filmdr6mdi 6s kom6di6i. M6gis, az orosz filmipar nem ver-
senyezhetett a szabad piacon az amerikaival. Egyszerfien megv6slrroltdk az
orosz filmpiacot, aminek struktur6lis 6s gazdasdgi okai mag6ban a szovjet
rendszerv6lt6s term6szet6ben keresend6k.

Erdemes mag6r6l a gazdasdgr6l is n6h6ny jellemz6 adatot viizolni, ame-
lyek vildgosan demonstrilljilk a kialakult helyzet val6di tendenci6j6t.
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Az 6vi 200 szazal1kot meghalad6 infl6ci6 mellett a regisztrdlt munkan6l-
ktilisdg a gazdasdgilag aktfv populdci6 sz6,zal6kdban kifejezve - 1995. ok-
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t6beri adat szerint - ,,csak" 2,6To-ot 6rt el, az ILO (ENSZ Munkaiigyi Hi-
vatala) adatai szerint ez a szdm meghaladta aT%o-ot, ami Szlovdnia mintegy
l4%o-os vagy Magyarorczig IU%o-os ardnydhoz kdpest m6g mindig a ,,fej-
letlens6g" kifejez6d6se volt. A havi iltlagb€r 1995 egyes h6napjaiban meg-
haladta a I20 doll6rt, ami valamivel magasabb, mint a bolg6r b6rek 6tlaga,
6s n6mileg alacsonyabb, mint a rom6niai, de alig valamivel t6bb mint egy-
harmada a cseh 6s magyar b6reknek, a szlovdn b6rek pedig az orosz b6rek
kb. hatszorosdt teszik ki. A hal6lozdsirdta rosszabbod6sa d6bbenetes k6-
pet mutat. A hdborfs r6gi6kat nem sz6mitva, az 1985-90-es hal6loz6si sta-
tisztikdkhoz k6pest 1990 6s 1995 k6ztitt k6zel 700 ezer emberrel ttibb halt
meg, mint az el6z6 6t esztend6ben. Ennek t6rsadalmi kdvetkezm6nye egy-
fel6l az volt, hogy a pespektfv6t nem l6t6 sz6les lakoss6gi tOmegek elfor-
dultak a politik6t6l, m6sr6szt rijra komoly t6mogat6sra tett szert az Orosz-
or szdgi Kommunist a P 6rt.

Ebben a helyzetben L996 tavaszdn-nyardn, az eln6kvdlasztdsi peri6dus-
ban a nemzetkdzi hatalmi k6zpontok, szemdlyesen KohI kancelldr 6s Clinton
amerikai eln6k, valamint a nemzetkdzi p1nzintlzetek vett6k k€zbe 6s finan-
sziroztdk a srilyos beteg Jelcin kamp6ny6t, aki dnmagdn kiviil gyakorlatilag
senkit nem is engedett be az eln6kjel0ltek kdztil a kdzponti m6di6ba. Ilyen
kdriilm6nyek ktiz6tt is a kommunista Zjuganov, a legSelent6sebb ellenzdki
elnbkjeldlt a szavazatok ttibb mint 40%o-6t nyerte el. A f6titk6r l6nyeg6ben a
,pemzeti kommunizmus" egy konzervatfv v[Tfajdt kdpviselve alapjdban a ,,bi-
rodalmi nosztalgia" hagyomr{ny6ra 6pitett. Elutasitotta a 20. szdzad minden
eredeti baloldali gondolau{t. Egyfajta szoci6ldemokrata elk6pzel6st tett mag66v6
a ,,vegyes tulajdonra 6piil6 pluralista tr{rsadalomr6l", melyet egyhazi-vall6si 6s
nacionalista eszmeis6ggel eglszitett ki. E zavaros gondolkod6sm6d kifejezte az
Osszeomlott oroszorsz6gi baloldal szellemi-politikai 6llapotr{t.

INTEGRACI6 VAGY ALARENDELdDES?
OROSZORSZAC TZ UT EVNZNNO KUSZOBEN

A peresztrojka kezdemlnyezii nem vetettek sz6mot azzal, hogy a 80-as
6vekben v6g6rvdnyesen befejez6d6tt egy alapvet6 fejl6d6si ciklus a cent-
rumorsz6gokban, amely dvtizedekig lehet6v6 tette a keynesianus ,j6l6ti 6l-
lamok" l1tezdsdt. Nem igaz6n vetettek szdmot azzal sem, hogy a Szovjetuni6
gazdasdgi fellendtil6se is a 70-es 6vek k6zep1ig - legalilbb r6szben - 6sz-
szefiiggdsben 6tllt az in. Kondratyev-ciklus felfvel6 szakasz6val. K6s6bb a
szovjet vezet6s a Kelet 6s Nyugat k6zdtti technol6giai szakad6s ndveked6s6t
saj6t,,vil6grendszere" versenyk6pessdg6nek csdkken6s6vel magyardzta
ugyan, de nyilv6nval6an nem 6rtett6k: a protekcionista korszakkal szemben,
amely a sztdlini-hruscsovi gazdasdgi 6s szoci6lis fejl6d6ssel, az utol6r6 ipa-
rosft6s moderniz6ci6s teljesftm6ny6vel fgy vagy l6gy igazoltamag6t, a 70-es
6vek v6g6t6l az exportorientdlt gazdasdgfejl6d6s korsz aka a nemzetgazdasig
hagyomdnyos rendszer6nek v6gdt jelezte. A multinaciondlis t6rsasdgok 6ltal
diktdlt piaci versenyfelt6telek kedvez6tlenebb feltdteleket jelentettek a Szov-
jetuni6 szdm6ra, mint az 6llamkapitalizmus keynesidnus korszaka. Nem le-
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hetett rigy hozzijutni a nyugati technikai 6s technol6giai vfvmdnyokhoz,
hogy a multinaciondlis tdk6t ne engedj6k be a szovjet piacra, ami egyfttal
term6szetesen azt a kock6zatot is jelentette, hogy az ott uralkod6 pozici6ba
jut. A protekcionizmus 6s 6ltal6ban az illlamszocializmus eglsz villsdga a
szovjet vezetflk kdr6ben m6r a 80-as 6vek elejdn az eur6pai 6s amerikai
centrummal val6 b6k6s megegyezds (enyhiil6s, b6k6s egym6s mellett 6l6s)
lehet6s6g6t val6szfnfisitette. S b6r az exportorient6lt, vil6gpiaci alapri ,,in-
tegrici6" a Szovjetuni6, illetve a posztszovjet t6rs6g szdmdra nem kin6lt
kedvez6bb alternatfvdt, nem 6llt rendelkezlsre ett6l elt6r6 strat6gia. Gorba-
csov ,,Eur6paHdza" vagy ,,a vilflgcivilizdci6ba val6 visszailleszked6s" ideo-
l6gi6ja 6ppen az alternativdval val6 redlis szembendz€s hi6ny6t mutatta.
Gorbacsov tudta 6s 6rtette, hogy a Szovjetuni6 az USA-val folytatott katonai
vet6lked6st elveszftette.

Gorbacsov meg6rtette, hogy a Szovjetuni6 mint szuperhatalom megszfint
l6tezni, 6m csak k6s6n &z6kelte a pozici6vdltoz6s igazi konzekvenci6it.
Abalkin, a gazdasdgi reform atyja 1995 tavaszdn rigy v6lte, hogy Oroszor-
szdg gazdasdgi teljesitm6nye, f6leg a nyersanyag-kitermel6s folotti rendel-
kez6s r6szben az ad6ss6gtdrleszt6s fej6ben dtmegy a kiilfdldi t6ke kezdbe,
aminek geopolitikai jelent6s6g6t kolosszdlisnak nevezte. Tiz 6vvel kor6bban
Gorbacsov ,,rij gondolkod6sa", ak6rcsak minden kor6bbi szovjet reform, ab-
b6l indult ki, hogy a Szovjetuni6 mint vil6ghatalom versenyben maradhas-
son olyan vet6lyt6rsakkal szemben, amelyek egyiittesen mind gazdas6gilag,
mind katonailag Osszehasolfthatatlanul nagyobb potencidlt k6pviseltek. De
az USA egyediil is nagyobb gazdasdgi hatalom volt minden id6ben, mint a
Szovjetuni6, nemhogy Oroszorszdg. Gorbacsov v6giil is at€teta nemzetkOzi
t6k6vel val6 kapcsolatokra tette, s Jelcin is ezt a hagyom6nyt folytatta. En-
nek megnyilv6nul6sa volt az exportdgazatok fejleszt6s6nek minden6ron val6
er6ltet6se 6s a hagyom6nyos szovjet dllami ipar l6nyeg6ben vett felsz6mo-
l6sa. Gorbacsov 6s Jelcin egyenesen a nyugati t6kdt6l vdrtdk a lakossdg jobb
ellfltdsdt, pedig a fejlett orszdgokban a j6l6ti dllamok kiad6sainak lefarag6sa
mdr a 80-as 6vekben kiterjedt folyamat r6sze volt.

igy a Szovjetuni6 vililfgazdasigba 6s 6ltal6ban vildgrendszerbe val6 in-
tegr6l6d6sdnak kdzeli perspektfv6i nem lehettek r6zsaszinfiek. Igaza volt
Jerry Houghnak, az ismert amerikai szovjetol6gusnak: m6r Brezsnyev 6s
Gromiko sem tekintette geostrat6giai 6rdeknek, hogy Eur6pdt Amerikdt6l
elvdlassza. Ez magdban foglalta az E,ur6pdhoz val6 ,psatlakoz6s" 6hajdt,
amely mi{r bizonyos 6nelemben Brezsnyev alatt formdl6d6 gondolat volt,
mindenekel6tt az iszldm terjed6 hat6s6val szemben. Az orosz vezetdk sz6-
mdra az azsiai kdrtya ink6bb taktikai sfkon volt fontos a Kfn6val val6 konf-
rontdci6 6ta. Nem v6letlen, hogy Gorbacsov volt az els6 f6titk6r, aki 30 6v
utdn elldtogatott a kinai f6v6rosba.

Ez az eur6pai orient6ci6 a fegyverkezdsi verseny €vtizedei alatt mind-
ink6bb behatolt a szovjet hatalmi elit 6s a politikai biirokrdcia gondolkodd-
s6ba. A nagyhatalmi tudat 6s az ,,elmaradottsdgb6l" fakad6 sajdtos ,,kisebb-
rendfis6gi komplexus" egyidejfileg jellemezte az elit gondolkod6s6t. Az eny-
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hi.il6s euf6rifljdban az ,,eur6pai egysdgestil6s" gondolata, ahogyan Gorbacsov
1989-ben megfogalmazta, az ,,Eur6pa Hdz" a hatalmi elitet - illuzorikus
m6don - kecsegtette az ,,eur6pai integr6ci6val". Ez az az id6szak, amikor
Gorbacsov 1989 decemberdben M6lt6n v6g6rv6nyesen feladta Kelet-Eur6-
p6t. Gyakorlatilag 1989 6szdt6l, taldn mdr tavaszit6l a szovjet ktlpolitik6-
nak nem volt semmilyen Kelet-Eur6pa-politikr{ja.

Az USA elndke 6s kiilpolitikai vezet6se nem tartott aktu6lisnak 1989
tavaszdn semmif6le egyezm6nyt Kelet-Eur6pfu6l a Szovjetuni6val. Az ame-
rikaik hat6rozottan megig6rt6k, hogy a Vars6i Szerz6d6s tag6llamainak fiig-
getlened6se eset6n ,pem kfs6reln6k meg a NATO-I kelet fel6 mozdftani",
amire a szovjet vezet6s villasza annyi volt, hogy Gorbacsov bdtorftotta a
kommunista vezet6ket a t6rs6gben a reformok folytat6s6ra. 1989. december
1-j6n M6ltr{n Bushsal talillkozva Gorbacsov egy6rtelmfiv6 tette, hogy cser6-
ben a gazdas6gi kapcsolatokdrt 6s a szovjet reformok timogatdsillrq a Szov-
jetuni6 v6g6rv6nyesen lemond minden katonai beavatkoz6s lehet6s€g6r6l
Kelet-Eur6p6ban. S b6r a szovjet elndk a Vars6i Szerz6dds felad6sdt nem
emlitette, de a t6rs6g orszdgainak politikai szabadsdgit fenntartds n6lkiil
elismerte, tudatdban volt a szovjet csapatok elkeriilhetetlen kivonds6nak.
Gorbacsov euro-amerikai elkdtelezetts6ge egy6rtelmfivl v6lt. (Ut6bb az
orosz hatalmi eliteknek csal6dottan kellett 6szlelniiik, hogy a Nyugat NATO-
iigyben nem kiv6nja betartani a szavdt.)

A Nyugat irdnti m6ly elkotelezetts6g nemcsak a Szovjetuni6 gazdasdgi-
katonai gyenges6g6vel magyardnhat6. Ez a percsztrojka, a ,,rendszerv6ltiis"
eg6sz kiilpolitikdjdnak l6nyegi dimenzi6ja volt. F6leg a ktilpolitikai appar6-
tus Nyugaton,,szocializ6l6dott" fi atalabb, ambfci6zus szakemberei szfimdra
volt term6szetes e fordulat. Ekkor m6r a nyugati fogyaszt6i 6rt6krend ap6rrt-
6s dllamappar6tus fels6 kdreiben sem csup6n-,,titok6an" k6vetend6 ,,molell"
volt, hanem val6s6gos privildgiumaik realiz6l6s6nak gyakorlati szfntere.
M6g Gorbacsov feles6ge is adott 16, hogy P6rizsban v6s6roljon, s a legrijabb
divat szerint k6pviselje f6rj6t mint a Szovjetuni6 ,,els6 asszonya". Tehdt a
,,szovjet moderniz6ci6" egyre inkdbb a nyugati modellek 6s 6rt6kek elfoga-
d6s6n nyugodott.

A katonai-biirokratikus 6llam sz6tesds6vel Oroszorsz6g megszfint nem-
zetklzi vil6ghatalmi centrum lenni, 6s nincs olyan nemzetkdzi hatalmi
kdzpont, amely Oroszorsz6got ak6r vazallusak6nt is integr6lni kfv6nn6 a
fejlett centrumba. Ism6t el66llt Oroszorszdg perifdrids izoldl6ddsdnak t6-
nye, amely igen kiil6nb6z6 alternativdkat rejt magdban a jdv6re vonatkoz6-
an. Oroszorszflgle1rtdkel6d6se megnyilv6nult Jugoszldvia rijrafelosztdsi fo-
lyamatdban is, amikor N6metorsz6g Horvdtorszdgot, Oroszorszdg Szerbi6t
6s az USA Boszni6t vette ,,vddelm6be". Kideriilt, hogy Oroszorsz6g meg-
gyengiilt gazdasigi 6s politikai pozci6ja nem tette lehet6v6 az 6n6ll6 sze-
repv6llal6st. Tdbb, mint szimbolikus, hogy Oroszorszdg 1999 tavaszdn azt
sem tudta megakad6lyozni, hogy az Amerikai Egyesiilt Allamok vezet6s6vel
a NAIO er6k a Pax americana-t elutasft6 Milosevics vezette Jugoszldvidt
egy l6gi h6borri sor6n szdtbombdzzdk. Ez a t1ny megmutatta, hogy az egy-
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kori sovjet sziivets6gesekkel (Magyarorszdg, Csehorszdg, Lengyelorszdg)
kib6vtlt NATO hatdrozza meg l6nyeg6ben azon az 6rdekek k6r6t, amelyeket
Oroszorszdg ,,l6t6rdekeinek" deklardlhat. A csecsen konfliktus katonai ,,ren-
dez6se" a ,,l6t6rdekek" k6z€ tartozott.

A Szovjetuni6 felbomlaszt6sa, Oroszorsz6g kil6p6se a Szovjetuni6b6l -
amit egyidejfileg t6mogattak az egyes kdzt6rsas6gok nacionalista szeparatis-
tdi (a ftgi n6menklatfra, helyi hatalmi elitek meghatdrozl csoportosuldsai),
az oroszorszdgi ,,demokratdK' 6s a Szovjetuni6, az 6llamszocializmus kii-
l6nboz6 hazai 6s kiilfoldi ellenfelei - saj6tos kOvetkezm6nnyel j6rt: mag6nak
oroszorsz6gnak a felboml6sa is megkezd6dtttt. Ez a fejlem6ny m6r kifeje-
zflddttaz/Jrn. szuverenivici6ban (az egyes r6gi6k, teriiletek 6n6ll6s6ga) 6s a
gazdasflgi 6s politikai reformok v6gigviteldben, vagy p6ld6ul a csecsen sze-
paratista tdrekv6sekben. E t6nyek t6ptalajul szolg6ltak az orosz nacionaliz-
mus feltdmaddsdhoz.

Ezek a nacionalista hangulatok azonban a nacionalizmus igen ki.il6nbdz6
fajtdit k6pviselik: a feketeszdzas 6s birodalmi nacionalizmust6l a helyi sze-
paratista nacionalizmusig. Az orosz nacionalizmust azonban nemcsak a
szovjetuni6 sz6tes6se, az orosz munkaer6 vil6gpiaci le6rtdkel6d6se 6s az
6ltal6nos elszeg6nyed6s okozta (6s okozza), hanem az is, hogy regarilbb 25
milli6 orosz kiviil rekedt oroszorszdg rij hati{rain. Mr{rpedig azokon a terii-
leteken kiildndsen er6s oroszellenes nacionalista hangulatok uralkodtak.
ugyanakkor - mint jeleztiik - a szovjet szuperhatalom helyett oroszorsz6g
a Nyugatt6l, a vildgpiact6l ftigg6, mdsodrendfi nagyhatalomm6 degrad6l6-
dott. Az orosz ndpet sokfel6 bfinbaknak fillitjdkbe a ,,kommunizmui bfinei-
6rt" 6s a ,jelen szerencs6tlens6gei6rt". A szovjet hazaszeretet megcsrifoldsa
egyidejfileg sokfeld oroszellenes hiszt6ri6t is 6sztonz6tt. Az oroszs6g p6ld6t-
lan nemzeti megalilzdsa, rij tipusri izol6l6sa m6g ma is tiz- 6s tfzmilli6kat
taszit a nacionalista hangulatok fu6ny6ba. Az orosz nacionalizmus megnyi-
latkozds6nak kdvetkezm6nye M antiszemitizmus fellobban6sa. Ez a tradicio-
n6lis antiszemitizmus oroszorsz6g tragikus hely zetlt valamif6le szabadk6-
mfives-zsid6-amerikai Osszeesktiv6ssel magyar6zza. vdgiil a nacionalista
reneszdnsz dsszefiiggdtt azzal is, hogy az SZKJ vezet6se Gorbacsov id6sza-
k6ban aldbecsiilte a nemzeti k6rd6s jelent6s6g6t, nem kdsziilt fel a demok-
ratikus megolddsok kiilonbdz6 m6dozataival.

Teh6t oroszorszflg 6s a szovjetuni6 ut6d6llamainak egyel6re r6vid tort6-
nete a periferiz6l6d6s tapasztalatait er6sfti meg, a tekint6lyuralmi korm6ny-
zdsi formdk irdnti nyitottsdggal. Am az integr6ci6 struktrir6i, az integr6ci6
irdnydba mutat6 politikai 6s gazdasdgi 6rdekek mind nemzetkozi vonatko-
zdsban, mind a Fiiggetlen Allamok K6z6ss6gdt illet6en szint6n llteznek. Az
eg6szs6gileg megroppant Jelcin lemond6s6t (1999. dec. 31.) k6vet6 rij orosz
9ll9k, vlagyimir Putyin bonyolult dr6ks6get vetr 6t. Meg6r6k6lte ai f.i tu-
lajdonos gsoportok, az ,,oligarchdK' egymi{s kdztitti harcit a gazdas6g-6s a
hatalom foldtti rendelkez6s6rt, a t6rsadalmi bomldssal 6s az elszegfinyed6s-
sel jdr6 szoci6lis 6s mentdlis probl6mdkat, meg6r6k6lte a csecsenrotai na-
borris tfizf6szket, amely Jelcin rijracentralizill6 politiz6l6s6nak k6vetkezm6-
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,,Orosz orszdgdrt, a vor6s6k ndlktil"
(tetov6l6s)

Kdp - szoveg n6lkiil

nyek6nt alakult ki. Putyin eln6k a tdrsadalmi b6ke megteremt6s6t 6s az orosz
6llam tekint6lydnek vissza6llft6s6t, valamint a maffidk megf6kez6s€t ig1ri az
orosz n6p sz6mdra, ami azonban komoly szoci6lis 6s gazdasdtgi fellendiil6s
n6lkiil elk6pzelhetetlen. Az rij elntik az ezredfordul6n egyel6re a kiil6nbdz6
kulturdlis 6s politikai hagyom6nyok dsszeegyeztetls1n fdradozik, amely az
rij Oroszors zdg szimb6lumainak megv fllasztisdban ttikrd z6dik a legvildgo-
sabban. A Romanov-dinasztia a k6tfejfi sast 6br6zol6 cimerben van jelen, a
Nagy P6ter-i Oroszorszdg a trikolorban, a szovjet mrilt a szovjet himnusz
mel6didjdban tiikriiz6dik vissza. Hogy e hdrom tradfci6 val6ban k6pes-e
egyutt 6lni a mai orosz val6s6gban, az egyellre a 2I. szflzadi oroszorszdgi
tdrt6nelem titka. A 20. sz{nadi tort6nelem ismeret6ben egy ilyen ,,b6k6s
egymds mellett 6l6sre" nemigen szdmithatunk.

epu-6cus - vARIAcI6K EGY rEuAne
Oroszorszdg szfimdra az ut6bbi lvszilzadokban Eur6pa 6s Azsia ktiztitt egy-
fajta ktizvetit6i szerep jutott. Mikdzben sok6ig azon vitatkoztak a szakem-
berek, hogy vajon Oroslorszdg fejl6d6sjegyei ilapj6n Eur6p6hoz vagy Azsi6-
hoz tartozott-e, gyakran elfelejtik: Oroszorszi{g maga volt egy 6n6ll6 t6rt6-
nelmi r1gi6, amelynek tort6neti formavdltozatait a kutat6k sokasdga pr6b6lja
megfejteni. Ugyanakkor Oroszorszdg nemcsak kdzvetft6 volt, hanem maga
is utat kiv6nt mutatni az emberis6gnek, s mint ilyen pr6bdlt helyet taldlni
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mag6nak nagy nyugati konkurensei 6s Azsia szeg6nyei kdzdtt. Oroszorsz6-
got mindig az ,,eLmaradotts6g" szimb6lumak6nt jelenftettdk meg, 6s a nyu-
gati 6rt6krend szerint l6nyeg6ben elmaradottnak is bizonyult.

A nemzetkdzi 6rintkez6s 6s a forradalmak l6dftott6k ki Oroszorsz6got
ebb6l az 6llapotb6l. Ett6l kezdve M ,,elmaradotts6g" kifejez6s m6r valami
mdst tiikrtrzdtt: egyre inkdbb a nyugati civilizdci6 egyfajta fels6bbrendfis6g6t
sugallta, kirekeszt6 megkiildnb6ztet6st jelentett. Ez is oka annak, hogy
Oroszorszdg maga kezdte 6rtelmezni a ,,halad6s" fogalm6t.

A Szovjet Oroszorsz6g, a ,,negyedik Oroszorszig" megtagadta az 6nk6ny-
uralom hagyomdnydt, maga kfvdnt rij kultrirdt, rij hagyomr{nyt teremteni.
Ugy tfint, a folyamatoss6g v6g6rv6nyesen megszakadt. Am a val6s6gban a
Szovjet Oroszorsz6g egyfel6l m6lyen a Moszkvai 6s a P6terv6ri Oroszor-
szdgban gydkeredzett, mdsfel6l annak a vil6grendszernek a term6ke volt,
amely azl. vilflgh6borfba vezette az emberisdget. Ebben a szfikebb 6rtelem-
ben a vil6gh6borf bizonyult a Szovjet Oroszorsz6g bdlcs6j6nek.

Amint a mfltban, rigy a jelenben is gyakran felteszik a k6rd6st: miben
6llt az orosz forradalom, a szovjetuni6 l6trejiitt6nek 6s h6t dvtizedes tejl6-
d6si ritjdnak vildgtdrt6nelmi jelent6sdge? Egy vil6gbirodalom tiind6kl6se 6s
bukdsa? A n6pek testv6ri szocialista szovets6ge, amelyet a hatalmi elit 6ru-
l6sa rombolt le? A szocializmus elkorcsosult megval6sul6sa? Net6n a gonosz
birodalma? Az flllami t6kefelhalmozds 6s az illlami rijraeloszt6s rendszere,
a gondoskod6,,n6p6llam"? Az 6llamkapitalizmus orosz form6ja, amely meg-
honosftotta a modern tdrsadalmi integr6ci6t, el6k6szftve a vildgrendszerbe
val6 ,,beilleszked6st"? Vagy lehets6ges, hogy valami mdsr6l volt sz6?

Bdrhogyan it6ljiik is meg a Szovjetuni6ban testet 6lt6tt ,,szocializmust",
az az$rt volt olyan, amilyen, mert az adott tdrtlnelmi r6gi6ban, az adott
ttirtdnelmi felt6telek kdzdtt val6sitott6k meg. A t6rt6nelmi tapasztalatok f6-
ny6ben azt is mondhatjuk: a f6lperif6ria ,,szocializmusa" - az maga az il-
lamszocializmus.

Tal6n paradoxnak tfinik, de mind a Szovjetuni6 l6trejdttdnek, mind
6sszeoml6s6nak vannak k6ziis okai. ,,Szovj etorczdg" keletkezdse 6s bukdsa
nemcsak 6v szdzados tdrt6nelmi ellzmdny eivel 6llt szerves Osszefiigg6sben,
hanem a vil6grendszerbe val6 integr6l6d6s vagy 6ppen az izol6l6dds speci-
fikus probl6m6ival is. A,,f6lperifdri6s modell" - 6ppen saj6t tril6l6s66rt foly-
tatott harc6ban - nem vonhatja ki mag6t az egyetemes t6kefelhalmoz6s t6r-
v6nyei al6l. Ez a ,,modell" nem v6letleniil bukott el, mikdnt nem is vdletle-
ni.il gy6zdtt.

M6sk6nt fogalmazva, I9l7-ben vil6goss6 v6lt, hogy a vililggazdasdg
rendszerdben elfoglalt helye alapj6n oroszorszilgban a t6rsadalom dtint6
tdbbs6ge nem integr6l6dhat a kibontakozS t6k6s termel6s, a ,,szewezettka-
pitalizmus" rendszerdbe. A forradalom - elmdleti 6s drzelmi ontudata szerint
- a t6k6s vil6grendszer f6lperif6ri6j6r6l kiindulva kfv6nta inspir6lni a cent-
rum forcadalmi er6it egy civilizatorikus fordulat 6rdek6ben. vagyis az ,,irr-
tegr6l(h)atatlan" tfzmilli6k a,,vil6gforadalom" jegy6ben - szimbolikusan
sz6lva - maguk pr6b6ltdk meg integr6lni a vildgrendszert.
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A szocializmus k6rd6seit eredetileg 6s elm6letileg a vildgrendszer cent-
rum6ban tett6k fel, gyakorlatilag azonban mindenekel6tt a f6lperif6ri6n igye-
keztek megv6laszolni.Ezzel az ellentmond6ssal is dsszefiigg, hogy az orosz
forradalom sok6ig szinte felfoghatatlan esemdny volt a nyugati polg6ri k6z-
v6lem6ny sz6mdra. A komoly elemz6k kdziil tal6n John M. Keynes drtette
meg a leghamarabb, hogy a bolsevizmus val6ban kihfv6s az eg€sz vil6g-
rendszer szdmdra, nem pedig valamif6le elt6velyedett kalandorok mag6nak-
ci6ja. Val6j6ban m6lyen szocidlis 6s tdmegmozgalmijelens6g volt. A kom-
munizmus kfs6rtete, amelyr6l Marx 6s Engels irt mdg a 19. szdzad kdzep6n
a Kommunista Kidlndnyban, Oroszorszdgban testesi.ilt meg. Am - mint l6t-
tuk - hamarosan a kommunist6k is megoldhatatlan helyzetbe keriiltek. At-
tdrt6k ugyan a vil6grendszer kereteit, de azt - elkdpzel€seik ellen6re - nem
tudt6k megh6dftani az 6ltaluk meghirdetett rij, elnyom6s n6lkiili, az al6- 6s
foldrendeltsdgi viszonyokat meghalad6 civiliz6ci6 drtelmdben. Az iigyet
,,el6segitve" m6g nagyobb dllamot hoztak l6tre, mint amilyet megdOntdttek.
Lenin ,,611_amtalan" szocializmusa Sztdlin szdmfira is puszta ut6pi6v6 degra-
d6l6dott. Es maga a kommunistapdrtkezdett (6s k6nyizeri.ilt) a*ahazkodni
ahhoz a vil6grendszerhez, amely ellen tagjai 6s hivei fellilzadtak. Atvett6k
6k is a Nyugat eszkozeit, 6s saj6t elkiildni.ilt hatalmuk szolg|latiba dllftottdk
azokat. Mit tehet egy egyetemes igdnyfi mozgalom a ,,f6lperif6i6ba" bez6-
r6dva, elszigetel6dve? Onfeladr{s? Kitart6s mindendron? Kit6r6si kfs6rlet
vagy az rin. fejlettek utol6r6se? Igen 6m, de osszeegyeztethet6-e a ,,szocia-
lista modernizdci6", a ,,fejl6d6s" k6nyszere a tdrsadalmi-gazdasdgi egyen-
l6tlensdgek tart6s 6s visszaford(thatatlan felsz6mol6sdval? Yagy 6ppen ellen-
kez6leg: elkeri.ilhetetlen a hanyatl6s, s ,,visszat6r a r€gi szem6t" (Marx)?

A kulcs a v6laszokhoz - ellent6tben a publicisztikai leegyszerdsit6sekkel
- nem ktz6r6lag a szovjet hatalmi elit kez6ben volt. A szovjet tdrt6nelem
sajdtoss6ga 6ppen az, hogy a legitimdci6s ideol6gi6val ellent6tben a szovjet
elit cselekedeteinek f6 mozgat6it nem az egyetemes emberi onfelszabadit6s
ideol6giai hagyom6ny a k6pezte, hanem mindenekel6tt a hatalom-dnfenntar-
tds helyi 6s nemzetkbzi k6nyszerei, sziiksdgletei alkott6k.

Mindent egybevetve, a szovjet fejl6d6s alapvet6 tdrt6nelmi tapasztalata
az, hogy a vil6g egy jelent6s r1sz1n a fenndll6 t6k6s vil6grendszerrel szem-
ben a gyakorlati kis6rlet sftjr{n jdtt l6tre egy olyan alternatfva, amely legi-
timdci6s ideol6gi6j6ban a szoci6lis egyenl6s6g megteremtlslt, az ember em-
ber dltali kizsdkm6nyol6s6nak megsziintetlslt, az egyetemes emberi szoli-
daritds meghonositisilt ig&te. A kis6rlet nyilv6nvai6 6s adott form6j6ban
elkeriilhetetlen bukdsa ellen6re is ki mondan| azt, hogy ezek az ,,ig6reteP'
az emberis6g kdvetkez6 1vszflzaddnak ttirt6net6b6l hi6nyozhatnak majd?
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KRONOLOGIA

I. A Kijevi Rusz

L fejezet: A,,H6sKoRszAK" szAzto x

Kr. u. 8. sz. Szl6v teleptildsek a Dnyeper kdz6ps6 foly6sa ment6n
Kr. u. 9. sz. A vardg-ruszok megteleped6se 6s az els6 szldv telepiildsek Novgorod

ktirny6k6n
839 A ruszok kdvetei J6mbor Lajos udvardban
860 A ruszok els6 ti{madiisa Konstantin6poly ellen
862 Aszkold 6s Dir var6g el6kel6k megtelepeddse Kijevben
863 ktiriil Cirill 6s Met6d megteremtik a szl6v irr{sbelis6get
880-.912(?) Oleg uralma Novgorodban
882 Oleg fejedelem elfoglalja Kijevet
gIL Az els6 kereskedelmi meg6llapodds Biz6nccal
912-944 Igor fejedelem (Rurik fia) uralma Kijevben
944 Igort megiilik a drevljan tdrzsbeliek, mivel dupl6n akarja behajtani az

ad6t
944 Iijabb kereskedelmi megr{llapodds Bizrinccal
945-962 Igor feles6ge, Olga r6genss6ge kiskorf fiuk mellett
957 Olga ldtogatdsa abizdnci csiisziiri udvarban
959-960 Olga kdvetei t6rft6 papokat k6rnek I. Ottot6l
962-972 Szvjatoszlav (Igor 6s Olga fia) uralma
965 Szvjatoszlav felszdmolja Kazdiilt
970 Szvjatoszlav fennhat6sdga kiterjed az Al-Dunfig
972-980 Jaropolk Szvjatoszlavics uralma Kijevben
980-1015 Vlagyimir fejedelem kijevi uralma
980 A pogdny istenek panteonji{nak fel6llft6sa Kijevben
988 A kereszt6nys6g felv6tele 6s a metrop6lia megszervez6se
10. sz. v6ge A Tizedtemplom 6pit6se Kijevben
1015-1019 Tr6nviszr{lyok
1015 Vlagyimir legifjabb fiait, Boriszt 6s Glebet meggyilkoljr{k
1019-1054 Jaroszlav (Bdlcs) uralma Kijevben
L024 Jaroszlav veres6get szenved Csernyigovndl testv6r6t6l, Msztyiszlavt6l
1026-1036 A b6kektjt6s uti{n Msztyiszlav kez6ben marad Csernyigov 6s Tmutara-

kany
1036 A beseny6k felddljdk Kijevet
1036 utdn Jaroszlav Pravddja
1037-1039 A Szent Sz6fia-sz6kesegyhdz 6pit6se Kijevben
1051 kdriil Az Athosz hegy6r6l 6rkez6 Antonyij szerzetes engeddlyt kap a Bar-

langkolostor megalapftr{sdra
1051-1054 Az els6 helybeli metropolit4 Ilarion mfkdd6se, 6 frja az els6 egyhdz-

bdlcseleti munk6c Elmdlkedts az O- ds Ujszdvetsdgrdl
1054-1073 Jaroszlav fiainak,,triumvirdtusa'' (Izjaszlav els6uralkoddsa)
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1056-1057 Az els6 keleti szli{v elemeket tafialmaz6 nyelveml6k: Osztromir evangi-
lium

1068 Az els6 kun tiimad6s Kijev ellen, bels6 zavargdsok
1068-1072 A Jaroszlavicsok Pravd6ja
1072. m6|2. Borisz 6s Gleb szenttd avati{sa
1073-1076 SzvjatoszlavJaroszlavicsuralmaKijevben
1075-1076 Az elfrzdttlzjar;zlav ldogatr{sa Henrik csiszirnill, fia (Szvjatopolk) a pd-

pdn6l
1077-1078 Izjaszlav mdsodik uralma Kijevben
1078-1093 VszevolodJaroszlavicsuralmaKijevben
1093-1113 SzvjatopolklzjaszlavicsuralmaKijevben
1097 Fejedelmi gyiilds (szjezd) Ljubecsben, ahol el6szdr szabilyozzdkavo-

losztyok tircjkl6s6t
1099 A magyar Kdlmdn kirdly hadjdrata Peremisl ellen
1100, 1101 Ujabb fejedelmi gyfildsek (Uveticsi, Dolobszkoje ozero)
1111 Vlagyimir Vszevolodovics (Monomah) diint6 gy6zelmet arat a kunok

felett
1113 Szvjatopolk haldla ut6n zavarg6sok Kijevben
1113-1125 Vlagyimir Monomah, a ,,hfvott' kijevi nagyfejedelem uralkoddsa
1113, 1116 utdn Az 6orosz 6skr6nika, a Poveszty vremennih let els6 kdt redakci6j6nak

keletkez6se
1116 Vlagyimir nagyfejedelem visszaveti a kunokat a Donon tflra
1125-1132 Msztyiszlav Vlagyimirovics (Velikij) uralkod6saKijevben
lL27l28 Hadjdrat Polock 6s a litv6nok ellen
II32-1139 JaropolkVlagyimirovics akijevi nagyfejedelem
lI39-1146 A csernyigovi Vszevolod Olgovics lesz a kijevi nagyfejedelem
1146-1154 Izjaszlav Msztyiszlavics a kijevi nagyfejedelem
lI47 Zavargdsok Kijevben, Igor Olgovicsot megtilik
IL47-II54 Klim(ent), a m6sodik helyben v6lasztott metropolita
lI48l52 IL GEza magyar kir6ly hadjdratai lzjaszlav ti{mogat6s6ra
Il5I-1154 lzjaszlav 6s Vjacseszlav Vlagyimirovics sajiitos ,,duumvir6tusa" Ki-

jevben
II54-1157 Jurij Dolgorukij kijevinagyfejedelems6ge
1157-1158 Kijev a csernyigovi Izjaszlav Davidovicsd
1157-1169 AszmolenszkiRosztyiszlav Msztyiszlavics uralma 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

kdzcis fejedelems6ge
1194-1202 RurikRosztyiszlavics,,egyeduralma"
L202106 Zavargdsok Kijevben
1204 Rurikot kolostorba k6nyszerftik
1206-1212 Msztyiszlav Romanovics (Sztarij) a kijevi nagyfejedelem
1223-1235 VlagyimirRurikovicsnagyfejedelems6ge
1235-1238 A csernyigovi Mihail Vszevolodovics szerzi meg Kijevet
L238 A halicsi Danyiil Romanovics elfoglalja Kijevet
1238-1240 Ism6t Mihail Vszevolodovics Kijev ura
1240. dec.6. A tat"'{rok elfoglaljdk Kijevet, Mhail fidval (Rosztyiszlav) egyttt Ma-

gyarcrszilgra menekiil. Kijev ett6l kezdve kdzvetlen tat^'{r fennhat6s6g
alaa 6ll
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1362 A litvdnok megszerzik a tatr{rokt6l a Kijevi Rusz egykori tcirzsteriile-
teit, igy Kijevet is

1386 Kijev a perszon6luni6val <isszekapcsol6d6 lengyel-litvdn 6llam rdsze

II. A Rusz r6,gt6t

2. fejezet: f SzETTAGOHSAC SzAztDAI

Csernyigov

1073 utdn Szvjatoszlav Jaroszlavics (Bcilcs Jaroszlav fia) ut6dai kezdbe kertil
Csernyigov, uralmuk al6 tartozik a Fekete-tenger melletti Tmutarakany
is. Szoros kapcsolatba keriilnek a kunokkal

1094-III5 Oleg Szvjatoszlavics a csernyigovi fejedelem
1115-1123 DavidSzvjatoszlavicsfejedelemsdge
1123-1127 Jaroszlav Szvjatoszlavicsafejedelem
lL27 Jaroszlavot elfizik Oleg 6s David fiai (tzaz: az Olgovicsok 6s a Davi-

dovicsok). Jaroszlav kun feles6g6vel visszavonul Tmutarakanyba, me-
lyet ett6l kezdve a kunok uralnak

1120/30-as 6vek A csernyigovi voloszty formdl6ddsa
1138 Az ,,eg6sz Rusz" hadjdrata Csernyigov ellen, 6l6n a kijevi nagyfeje-

delemmel
1148 Izjaszlav Msztyiszlavics nagyfejedelem Csernyigov ellen vonul
lI57l58 IzjaszlavDavidovicsdtmenetilegmegszerziKijevet
1176-1194 A csernyigovi Szvjatoszlav Vszevolodovics az egyik nagyfejedelem

Kijevben
llSO-1198 Igor Szvjatoszlavics a novgorod-szeverszkiji (csernyigovi teriileft6l le-

szakadt) fejedelems6g ura
1185 Igor Szvjatoszlavics fejedelem nevezetes, veresdggel v6gz6d6 hadjdra-

ta a kunok ellen. En6l sz6l az lgor-dnek
1187 Hadi sikerek a kunok ellen a Szamara foly6n6l
1198 Csernyigov mellett Rjazany is piispriki sz6khely
I198-1202 IgorSzvjatoszlavicscsernyigovifejedelem
1204-1215 Vszevolod Szjatoszlavics,,Csormnij" a csernyigovi fejedelem
1228-1239 MihailVszevolodovicsfejedelemsdge
1239. okt. 18. A tati{rok elfoglalj6k Csemyigovot, Mihail elmenekiil
l24I Mihail visszat6r, 6s Kijev ktirnydkdn telepedik le
1246 Mihailt Szarajba utaztdban megtilik a tati{rok. Csernyigov kdzvetlen

tati{r uralom alatti tertilet lesz
L362 Csernyigov Kijevvel egyiitt litvdn uralom al6 keriil

H ali c s -Volh{nia ( Rus sia M ino r= Kisoro szors zlg )

108G1097 El6szdr bukkan fel a volhiniai Vlagyimir mint voloszty
I097-II24 Peremisl 6s Tyerebovl 6ndll6 volosztyok
1118-1199 Volhinia Vlagyimir Monomah ut6dainak kezdn sziliirdul meg, majd

iisszeolvad Haliccsal
II24-II4I A,,halicsi"volosztyokegyesftdse
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lI4l Halics lesz az egyesftett volosztyok k0zpontja
1141-1153 Vlagyimirko Volodarevics a halicsi fejedelem
ll44 Az ,,eg€sz Rusz" hadjdrata Halics ellen, 6l6n a kijevi nagyfejede-

lemmel
1153 A halicsi egyhiamegye els6 emlitdse
1153-1187 Jaroszlav Vlagyimirovics (Oszmomiszl) a halicsi fejedelem
1170/80-as 6vek Belharcok Halicsban Jaroszlav ds fia, Vlagyimir kOzOtt
1187 Riivid ideig Oleg ,,Nasztaszcsics", Jaroszlav tdrv6nytelen fia uralkodik
1187/88, 1189/99 Vlagyimir Jaroszlavics a halicsi fejedelem
1188 Vlagyimirt ehizik, Magyarorszdgra menektl
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 szdmos hadj6-

ratot vezetnek Halics-Volhfnia kiiltinbtiz6 r€szei ellen az elhunyt Ro-
man kiskord fiai,,ti{mogati{s6ra''

l2L4 Leszek ds Andrds megdllapod6sa a Szepess6gben
1216 Andrds fi6t, a gyermek Kdlmdnt halicsi kirdllydkorcndzzdk
l2l9 Holm 6s Ugrovszk is piispOki sz6khely
1220 Peremislbe novgorodi ptspdk (vladika) keriil
1221-1228 Msztyiszlav Msztyiszlavics (Udaloj) a halicsi fejedelem
1230-1264 Danyiil Romanovics a halicsi fejedelem
1238-1269 VaszilkoRomanovicsvolhiniaifejedelem
I240/4L Danyiil a tat6rok el6l Lengyelorczdgba menekiil
1245 Danyiil legy6zi a magyar segits€ggel visszat6r6 Rosztyiszlavot Jarosz-

lavln6l
L247 Plano Carpini a tatdroktdl visszadtban Danyiillal 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 clsszefogva Kuremsdndl rdtimad a tat6-

rokra, de veres6get szenved
1254 Danyiilt a pdpa kdvete megkorcndzza
L254155 Tatdr tdmaddsok Halics ellen
L258159 Danyiil kdnytelen segddcsapatot adni a tatr{roknak
1269-1300 Danyiil 6s Vaszilko ut6dai tattu fiigg6sben kormdnyozzik Halics-Vol-

hinidt
1300 k0riil Kihal a dinasztia, er6siidik a lengyel befoly6s
1320 kdriil Liw6n terjeszkedds Volhinidban
L3L6ll7-I330 A liwdn uralom alatti szl6v teriileten a kijevit6l fiiggetlen ortodox met-

ropolita mdktidik
1323+61 Lengyeltr{mogatotts6got€lvez6fejedelmekuralma
L340 Nyugat-Halics a lengyelekd
1349 Halics eg6sz teri.ilete a lengyelekd
1340-es 6vek Volhfnia a litvrinok6
1354-136L A litvdnok uralta r6szeken ism€t ortodox meftopolita mfikiidik
1356 Lvov vdrosa Nagy K6zm6rt6l magdeburgi vrirosjogot kap
1374 Kamenyec is Magdeburg jogdt dlvezi
1375 Halicsban latin piispdks6get alapitanak
1395 A Russia Minor (Kisoroszorsz6g) ndv 6lland6sul
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Novgorod Nagysrigos 0r

970 N.Idr az els6 orsz6gfelosztdsn6l kiemelt hely illeti meg, i{ltali{ban a leg-
id6sebb fif kapja Novgorodot

1088-1093 MsztyiszlavVlagyimirovics (Velikij)afejedelem
1095 Msztyiszlavot a novgorodiak (a vecse) visszahfvj6k
1095-1125 Ujb6l Msztyiszlav a fejedelem
1136 Els6 izben kergetik el a novgorodiak a nekik nem tetsz6 fejedelmet

(Vszevolod Msztyiszlavicsot)
1156-t6l A novgorodiak a piispiikdt is vdlasztj6k, a mefropolita csup6n 6ld6sr{t

adja rd
1165 A novgorodi piispdk drseki rangot €s sajdtos cfmet (vladika) kap
1185 A tiszjackij vdlasztott tisztsdgvisel6
1189 Az els6 kereskedelmi megr{llapodds aHanzival
L238. mfuc.23. Torzsokot, a novgorodi hat6ron fekv6 telepiil€st elfoglaljdk a tati{rok
1240. jril. 15. A N6va menti csata, gyflzelem a svddek ellen, a hadvez€r Alekszandr

Nyevszkij fejedelem
1242.6pr. 5. A Peipus-(Csud-)tavi csata, gy6zelem a ndmet lovagok ellen (Alek-

szandr Nyevszkij)
1248 Visszaverik a litvdn tdmad6st
1259 Az els6 ad6 a tatdroknak
L264 B€keszenid€s Tverrel
1293 A svddek fel6pftik Viborgot a novgorodi hati{ron
1318 A svddek Turkuig nyomulnak elSre
1323 B6kekiit€s a sv6dekkel
1348, 1351 A b6keszerz6d6s meghosszabbft6sai
1375 Leszdmol{s a sztrigolnyik eretneks6ggel
1380-as 6vek Az els6 litvdn szdrmazr{sd fejedelem Novgorodban. A liwdn 6s a

moszkvai pitt ivalizSlilsa a vecsdn
1420 Az 6n6ll6 pdnzver€s kezdete
1429-1458 Jevfimij vladika er6teljesen fell6p a n0vekv6 moszkvai befoly6s ellen
1450 Befogadjdk a Moszkvdb6l menekiil6 Dmitrij Semjakdt, tr. Vaszilij fi-

vErEt
L456 Vaszilij moszkvai nagyfejedelem biintet6 hadj6rata Novgorod ellen.

B6kekdt6s: Novgorod tizezer rubelt fizet, 6s 6n6ll6sdgdt Moszkva je-
lent6sen korl{tozza

Rosztov-Szuzdal-Wagyimir is a MoszJcvai Rusz

11. sz. v€ge Rosztov a csernyigovi fejedelemsdg ,,v€gvid6ke"
1120-as 6vek Harcok a volgai bolgdrok ellen
1132-1154 Jurij Vlagyimirovics @olgorukij), Vlagyimir Monomah fia az els6

tjndll6 rosztov-szuzdali fejedelem
lI47 Moszkva els6 emlft6se az 6vktinyvekben
1155-1157 Jurij Dolgorukij megszerzi a kijevi nagyfejedelems6get
1155 A Kljazma-parti Vlagyimir lesz az rij kO,zpont
1158-1165 Andrej Jurjevics (Bogoljubszkij) rfj fejedekni rezidenci6t €pft ki Bo-

goljubov6ban
1169 Kijev leromboldsa 6s aldvetdse
1164, IL72 Hadjdratok a volgai bolgdrok ellen
II74. jil.29. Palotaforradalom, melynek sor6n Andrej fejedelmet meggyilkolj6k
Ll74l76 Belvisziflvok
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1190-t6l Haszn6lni kezdik a nagyfejedelmi cimet
I2LL Fejedelmi gyiil6s (szobor) a r6ndrtikl6s kdrd6s6ben
1212-1218 KonsztantyinVszevolodovicsfejedelems6ge
I2l4 A vlagyimiri piispdks6g els6 emlftdse
I2I4-L226 Simeon vlagyimiri piispiik 6s Polikarp, a kijevi Barlangkolostor szer-

zetese dsszegyfijti a szent 6letf szerzetesek legenddit, ebb6l alakul ki
a K ij ev o - P e c s e r s zkij @ arlangkolostori) P aty e riko n

1218-1238 A mdsodsziildtt Jurij Vszevolodovics uralma
1220132 Hadj6ratok a volgai bolgrirok ellen
1237138. Gl Tat6r hadj6rat a Rusz dszaki rdszei ellen
1238. febr. 7. Moszkva elfoglalisa
1238. mfuc. 4. Jurij fejedelem haldla a Szity menti csatdban
L238139 A Kljazma jobb partja teljes tauir fennhatdsrig ali keriil
1242-1252 Jurij testvdre, Jaroszlav a fejedelem
1252-1263 AlekszandrNyevszkij anagyfejedelem
1252 Alekszandr testv€re, Andrej a halicsi Danyiillal szdvetkezik, veres6get

szenved a tatdrokt6l Perqaszlavl-Zalesszkijn6l
L257158 A tatdrok els6 n6pess6g-6sszefr6sa Alekszandr fejedelem tdmogatd-

s6val
1261-1263 Danyiil Alekszandrovics a moszkvai fejedelem
L263. nov. L4. Alekszandr hal6la
1264-1271 Jaroszlav Jaroszlavics anagyfejedelem (iarlikkal)
1267 Az els6 jarlik az egyhdz szdmdra
1272-1277 Vaszilij Jaroszlavicsanagyfejedelem(arlikkal)
1273175 Ulatt latar ad6cisszefrds
1280-1300 Rendszeres tafiAr portydk a fejedelems6g teriilet6n
1302 Moszkvdhoz csatolj6k Perejaszlavlot
1303-1322 JurijDanyilovicsfejedelems6ge
1303 ut6n Jurij Danyilovics Moszkvdhoz csatolja Kolomndt ds Mozsajszkot
I308-L326 Pjorr mefropolita mfk6d6se
I3I2|I3 Jurij Novgorodban is fejedelem
l3I4(?)-I392 RadonyezsiSzentSzergej
l3L5-13I7 Jurij k6t 6vig Szarajban van, tau{r feles6ggel t6r vissza
l3L7 Pjofi Moszkv6ba teszi sz6khely6t
1318 Jurij6 a nagyfejedelmi jarlik, 6s Tver ad6jdt is beszedheti
1325 Jurijt megiilik a tveriek
1325-1341 I. Iv6n (Kalita) a moszkvai fejedelem
1328 Ivrin nagyfejedelmi jarlikot kap
1328-1353 Theognoszt menopolita
1339 kdriil Iv6n v6grendelete, az 6rdkl6st a Szarajban is elfogadtatja
l34l-1353 Szemjonlvanovicsnagyfejedelem
1353-1359 II. (Sz6p) Iv6n nagyfejedelem
1354-1378 Alekszej metropolita
1354, 1357 Jarlikot kap a metropolita is
1358-1362 Moszkva 6s Tver ivaliz6l6sa
1360t70(?)-

L427l3O Andrej Rubljov mfkdd6se
1362-1389 Dmitrij Ivanovics @onszkoj) a nagyfejedelem
t366 Dmitrij hdzassiga r6v6n rijabb birtokoka tesz szert
1368 Litvdn hdborf
I370-t6l Hdboni Tverrel
1375 Moszkva gy6zelme Tver felett
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1380. aug. 27.
1382
I389-1425
1389-1 4A6
1395-1412
1408-1 43r
1425-1462
r427
1430
r436-144r
T44I
1445
1448
1448

1456
1462-re

147 I

r472

147 4
r477
r478
1480

1494, L4gg
1485
1485
1497
1498
1500/03

1502

1503

r504

Dmitrij gydzelme a tatdrokkal szemben Kulikov6n6l
Moszkv6t feldflj6k a tatfuok, Moszkva rijabb ad6t fizet
I. Vaszilij fejedelems 6ge
Kipridn metropolita
Moszkva megtagadj a az ad6fizetdst a tatdroknak
Photiosz metropolita
II. Vaszilij (Tyomnij=Vak) a nagyfejedelem
Tver szdvets €ge a litvi{nokkal
Rjazany is litv6n szcjvetsdges lesz
Izidor metropolita
Az orosz egyh 6z fnggetlenedik Konstantindpolyt6l
Jelentds veres €g a tat6rokt6l
Izidor alilirja az egyhazi uni6t, beb6rt6nzik, majd elmenekiil
Ion rj azanyi piispdkdt vdlasztjdk meg metropolitdnak, de facto megva-
l6sul az autokefalitds
Tver Moszkv6val akar osszefogni, Novgorodot korl6to zz6k
Moszkva bels6 stabilit6sa helyredll

m. A Moszkvai Oroszorszdg

3. fejezet: A ,,HOSSZU" L6. SZAZAD

1462-1505: III. (NaSy) Ivdn uralkoddsa

A Selony foly6 menti csata, a Novgorodi Kdztiirsas6g veresdge Moszk-
v6t6l
UI. Iv6n hdzassi{ga Sophia Paleologosszal , &z utols$ bizdncr csdszdr
unokahigdval
A rosztovi fejedelems6g egyesitdse a moszkvaival
III. Iv6n m6sodik hadj6rata Novgorod ellen
A Novgorodi Kdztdrsasdg csatol6sa a Moszkva kdzpontf illlanthoz
Az orosz 6s tattr seregek ,,ugrai farkass zemndz6se" - az Arany Hor-
ddt6l val6 ftigg6sdg megszfin6se
V6rengz6sek 6s kitelepitdsek Novgorodban
III. Ivdn elfoglalja Tvert
III. Iviin felveszi az,,Eg€sz oroszorszdg uralkod6ia" cimet
Az els6 nagyfejedelmi torvdnygyfjtem €ny
III. Ivr{n unok6j6t, Dmitrijt t6rsuralkod6v6 koron aztatja
Orosz-litvr{n h6borf. Moszkvdhoz kertil az Oka 6s 

-a 
Dnyeper fels6

folydsr{nak korny6ke
III. Iv6n fia, Vaszilij is megkapja az uralkod6i titulust, Dmitrijt sz6m-
frzik
A moszkvai seregek Jurjev (Dorpat, Tartu) kdrnydkdn megverik a li-
v6niai lovagrend csapatait
A ,,zsid 626" eretnekek kivd gz6se
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I 505-1 533 : III. Vaszilij uralkoddsa

1510 Pszkov csatoli{sa a Moszkva kdzpontf egysdges ifllamhoz
I5I4 Szmolenszk 6s kdrny6k6nek megh6ditrisa
1510-es 6vek Filofej intelmei nyom6n megsziiletik a ,Moszkva - harmadik R6ma"

eszm6je
l52I Rjazany h6doltat6sa
l5I2l22 Orosz-litvi{n hdboni, Szmolenszk az orosz dllamhoz kertl
1525 IIL Vaszilij vdldsa felesdgdt6l 6s hdzassdga Jelena Glinszkaj6val

1533-1584: IV (Fdlelmetes) Ivdn uralkoddsa

1533-1538 JelenaGlinszkajar6genss6ge
1538-1547 A bojdrok kormi{nyz6s6nak id6szaka
1547 IV. Ivdn felveszi a ,Minden oroszok c6rja 6s nagyfejedelme" cimet
1549-1560 Az fn. Izbrannaja Rada (Kivdlasztottak Tan6csa) uralma
1550 Uj t<irv6nyktinyv l6ffehoz6sa
1551 A Sztoglav (,,Sz6zcikkelyes") zsinat. Rendelet a kolostori fcildek elkob-

zasdr6l
t552 A Kazanyi Kdnsdg f6v6rosdnak bevdtele
1553 A c6r haldlosnak tetsz6 betegs6ge
1556 Az Asztrahanyi K6ns6g h6doltat6sa
155G1560 A diadalok eml6k6re fel6pftik a moszkvai Vaszilij Blazsennij-szdkes-

egyhizat
1558/83 A liv6niai h6boni
1560-1584 IV. Ivdn ,,cin6ll6" uralkodiisa
1563 Polock bevdtele
1564 Andrej Kurbszkij herceg szdk6se az ellens6ghez
L565-L572173 Azopricsnyinaid6szaka
1565 A ,,szuzdali" arisztokri{cia tdmeges szimfrzetlse
t566 Az els6 ,,szabdlyos" zemszkij szobor (orsz6gos gyfil6s)
1567-157L A tcimeges terror id6szaka
1570 Novgorod lerombol6sa
l57L A kfmi tatr{rok pond 6getik Moszkv6t
1575-1576 Az opricsnyina ,,m6sodik kiadi4sa". Szimeon Bekbulatovics tat6r szol-

gdl6 fejedelem Oroszorsz6g tr6njdn
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 eg6sz orosz partvid6kdt
L582 Fegyversziinet a Lengyel-Litv6n Kirdlys6ggal
1583 Fegyverszi.inet Sv6dorsz6ggal

1584-1598: Fjodor cdr uralma (vele hal ki a Rurik-dinasztia)

I 598-1605 : Borisz Godunov uralkoddsa

1601-1603 A,,nagy 6hs6g" id6szaka
1603 A Hlopko-feikelds
1603 Egy mag6t Dmiuij cdrevicsnek kiad6 sz6lhdmos aktivizdl6ddsa a Len-

gyel-Litvdn Kirdlysdgban
1604 Al-Dmitrij csek6ly er6kkel 6tl6pi az orosz hati{rt
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r 60s-l 606
r 606-16 1 0
r606t07
r 607-16 r 0
1 608

1 609
1610
16 r 0-I612
16 10
1 6 1 1
I612

L6t3

1605-16I 3 : A,,zavaros iddszak" (szmutnoje vremja)

At-Omitd uralkoddsa
Vaszilij Sujszkij uralkod6sa
A B olotnyikov-felkel6s
II. Al-Dmitrij fell6p6se
II. Al-Dmitrij fn. ,,Tusin6i Birodalm6nak" megalakul6s a, azorsz6g k6t
hatalmi p6lusra bomlik
A Lengyel-Litvdn Kir6lys 69 nyilt fegyveres beavatk oz6sa
Szkopin-Sujszkij herceg hadjdrata, a ,,tusin6i kozpont" felboml6sa
A cdrndlktilisdg id6szaka
Moszkva lengyel, Novgorod sv6 d kdzre keriil
Az els6 ,,ndpfelkel6s" sikertelen kisdrlete a f6vdros viss zaszerz6s6re
A Minyin 6s Pozsarszkij vezette, Nyizsnij Novgorodb6l elindul6 md-
sodik,,ndpfelkel6s" elfoglalja Moszkv6t
Az els6 Romanov c6rr6 koron 6zdsa. A ,,zavaros id6szak" 6s az orosz
,,hosszri" 16. szdzad v6ge, az orosz ,,rdvid" L7 . szdzad kezdete

4. fejezet: A ,,LAZONG6" L7. SZAZAD

I6I 3-I645: Mihail Fjodorovics uralkoddsa

A sztolbov6i b6ke Svddorszdggal. Novgorod visszakeri.il Oroszorszdg-
hoz, de elvdsz a balti-tengeri kij6rat
A deulin6i fegyversztinet a Lengyel-Litv6n Kirdlys 6e 6jabb ti{madds6t
kdvet6en. Szmolenszk a lengyelekn6l marad
Filaret, a cdr atyja vissz at6,r a lengyel fogs dgb6l
Az (tn szmolenszki h6borti, amelynek lezdrdsakdnt Ul6szl5 lemond az
orosz tr6nra formdlt igdnyl,rdl

I 645-1 676: Alekszej Mihajlovics uralkoddsa

A ,,sdfelkel6s" €ve
Uj tdrv6nykdnyv
Nyikon pdtridrk 6vd emeldse
A p6tri6rka tij egyhazi reformokat vezet be
Pdnzreform: iltt€rds az ez'd;stpdnzrll a rdzre
Az ukrajnai koz6kok a perejas zlavli raddn kimondj6k egyesiildsi.iket
Oroszorszilggal. Az fjabb orosz-lengyel hdborri, amely t: dvig tart
Az egyhdzi zsinat ki6tkozza a k6tujjas keresztvetds hiveit. Az orosz
egyhdz kett6szakaddsa
Uj abb orosz-svdd h6borf
Nyikon elvonul pdtriilrkai sz6khely€r6l
A kardizi b6ke. A Finn-dbol kor6bban oroszok 6ltal birtokolt rd,sze a
svddekn6l marad
A ,,r€zfelkel6s". Visszatdr6s a nemesfdm alapri p€nzver6sre
Egyhdzi zsinat, amelynek vdgdn Nyikont elft6lik, ds megfos zti1k pat-
ri6rkai cim6t6l
Az IJj Kereskedelmi Szabillyzat
Az andruszov6i b6ke a lengyelekkel. Szmolenszk a kdrnye z6 terile-
tekkel egytitt visszakeriil az oros zokhoz

L 6 T 7

1 6 1 8

I6L9
r632t34

1648
r649
1652
r653
1654
1654

1656

1656/58
I 658
I66I

r662
r665-r667

r667
r667
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L667l7L A Sztyepan Razin vezette felkel6s
1668176 A Szoloveckij-kolostor felkeldse
1672 Az els6 orosz szinhdz ldtrehozdsa

I 676-1 682 : Fj odor Alekszej evic s uralkoddsa

L678 Uj ad6dsszeir6s 6s -rend
1682 Avvakum6k (az 6hitfiek) meg6get6se
L682 A mesztnyicsesztvo elt6rl6se

1682-1696: Szofia Alekszejevna rdgenssige 6s a kislarfi
Ivan Alekszej evic s i s Pjotr Alekszejevics tdrsuralkoddsa

1682 Hovanszkij sztrelec vajda vezette lilzadds a Kremlben
1686 Oroszorszi{g csatlakozik a Szent Ligdhoz. Az els6 sikertelen tdmadds

Azov ellen
1687 A gtirtig Lihuda testv6rek megbiz6st kapnak a Gcirdg-szldv-latin Aka-

d6mia vezet6s6re
1689 A m6sodik sikertelen azovi hadjrirat
1689 I. P6ter eltdvolftja n6vdr6t a hatalomb6l
1696 Ivan Alekszejevics hali{la

IV. A P6terv6ri Oroszorszilg

5. fejezet: A FELVILAGoSfTAS SZAZADA

1696-1725: I. (Nagy) P4ter iindll6 uralkoddsa

1696 Azov elh6ditdsa a torokdkt6l
169'1198 A ,,nagy ktivetjdrds"
1698 A szttelecl{aad6s leverdse
1699 A vdrosi reform meghirdet6se
I700l2l Az 1szaki h6boni
1700 A narvai csata
I70l A Kolostoriigyi Pik6z l6trehoziisa
L703 Pdtervdr alapfuisa
1705106 Az asztrahanyililzadas
1707109 A Bulavin-felkel6s
1709 A poltavai csata
I7L0 Sikertelen, veresdggel v€gz6d6 hadjdrat a tdrdk ellen
lTIl A Szendtus l6trehozdsa
L7l4 Tengeri gy6zelem Hangd-udd6ndl a sv6dek felett
1718 Egyeddrdkl6si rendelet 6s rendelet a lakoss6g 6sszeir6sdr6l
l72I A nystadti bdke. Oroszorszdgmegsznrzi Livfijldet, Eszddldet 6s a Finn-

tibiil partvid6k6t. I. P6ter felveszi a ,,nagY" mell6knevet 6s a ,,cs6szdri"
c(met

I72I A Szent Szin6dus feldllftdsa
1722 A Ranet6bldzat bevezet6se
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1722123 Baku €s a Kaszpi-tenger nyugati partvid6kdnek elfoglaldsa
L724 Bevezetik a lelkek szerinti ad6zdst
L725 A Tudomrinyos Akad6mia megalapft6sa

I 72 5-I 74 1 : A palotafonadalmak kora

1725-1727 I. Katalin uralkoddsa
1726 A Legfels6bb Titkos Tani{cs l6trehozdsa
1727-1730 II. P6ter uralkodr{sa
L727 Mensikov szdmfrzetlse
173U1740 Anna cdrn6 uralkod6sa
1732 Oroszorszdg visszaadja Perzsi6nak az elfoglalt Kaszpi-tengeri kikd-

t6ker
1735139 Orosz-tdrdk h6borf, a belgr6di b6ke. Oroszorszdg nem tud kijutni a

Fekete-tengerre
1736 A nemesi szolgdlat krinnyitdse
1740-1741 VI. Ivdn uralkodds4 Biron, majd Anna Leopoldovna kormi{nyz6silga

174 I -1 762 : Erzsibet cdmd uralkoddsa

L74Il43 Orosz-sv6d h6borrfi
1743 Miinnich 6s Ostermann sz{tmfrzetlse
1754 Az els6 jelz6loghitelbank alapft6sa
1754 Ldtrehozzdk a Szabad Klzgazdasilgi Tdrsularot, a kds6bbi akaddmia

el6dj6t
L155 A moszkvai egyetem megalapft6sa
1756163 A h6t6ves h6borri. Oroszorszi{g Ausztria sziivets6gese
1758 A zorndorfi iitlcizet
L759 A kunersdorfi iitkdzer
1760. okt. Berlin megsz6lli{sa

1762: IIL Piter uralkoddsa

1762 Kir{ltvdny a kcitelez6 nemesi szolgdlat felsz6mol6sr{r6l

1762-1796: IL Katalin uralkoddsa

L764 A kolostori javak szekulanzillilsa
1767-1768 A Tcirv6nyhoz6 Gyfil6s mfikriddse
1768 A papfrpdnz bevezetdse
1768174 Orosz-ttirdk hdboni. Sorozatos orosz sikerek, a kdt dunai fejedelems6g

megszi{lldsa
L770 Pestisj6rvdny Oroszorsz6gban
L'172 Lengyelorszdg els6 feloszt6sa
L773175 Pugacsov felkel6se
n74. iil' A kiicsiik-kainardzsi b6ke. Oroszorsz6g kijut a Fdldkiizi-tengerre, 6s

megszerzi az Oszmfln Birodalom kereszt6ny alatWal6i feletti v6dnrjk-
s6get

1775 Rendelet a korm6nyz6sdgok6l
1783 A Krim f6lsziger annexi6ja
1785 A nemesi 6s a viirosi kivr{lts6glev6l kiad6sa
L787 Katalin krimi utaziisa
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I787l9I Ujabb orosz-tdrdk hdborri
Ocsakov bev6tele
Izmail bev6tele
A iagi-i b6ke. Oroszorszdg elismerteti h6dit6sait
Ragyiscsev (az Utazds Pdtervdrr1l Moszlcvdba szerz6je) szdmfizet6se
Lengyelorsz6g mdsodik felos ztdsa. A KoSciuszko-felkel6s
Lengyelorsz6g harmadik felosztdsa

1788
1790
L79L
T79I
1193
1795

1796-1801: L Pdl uralkaddsa

1797 A vasr{r- 6s tinnepnapi robot, ill. a jobbdgyok fttld n6lkiili ad6sv6tel6-
nek tilalma

1798 R6szv6tel a mdsodik franciaellenes koalfci6ban
1799 Szuvorov itiliai 6s svdjci hadj6rata
1800 Megszakadnak a diplom6ciai kapcsolatok Anglidval
1801 Grtzia annexi6ja

6. fejezet: A KAPITALZAToDAs sz{znot

1801-1825: I. Sdndor uralkoddsa

1801-1804 Titkos Bizotts6g a reformok el6k6szft6s6re
1802 A minisztdriumok l6trehoz6sa
1803 Rendelet a szabad fdldmfvel6kr6l
1804 A harkovi 6s a kazanyi egyetem alapitdsa
1805. dec. Az austerlizi iitkdzet, nagy orosz veres6g Nap6leon Franciaorszdg6t6l
L806lI2 Orosz-tcircik hdboni. Besszar6bia megszerz6se
1807. jfn. A friedlandi iitkdzet rijabb veres6g. A tilsiti b6ke L S6ndor 6s Nap6-

leon kcizdtt
1808 Nap6leon Erfurtban beleegyezik, hogy a dunai fejedelemsdgek orosz

k6zbe keriiljenek
1808/09 Orosz-svdd h6bord. Finnorszde annekt'ildsa
1810 Az Alamtandcs ldtrehozdsa
L8l2 Oroszorsz6g kiiirfti a fejedelems6geket
1812. jun.-dec. Nap6leon hadj6rata. Moszkva fel6getdse. A borogyin6i csata
1813. okt. A lipcsei csata
1814. mdrc. Orosz csapatok Pdrizsban
1812$-1815 A bdcsi kongresszus. Oroszorszdg megtartja Lengyelorsz6g nagy rd-

sz€t, Besszar6bidt 6s Finnorszdgot
1815 A Szent Szdvets6g mepalapftrisa
1816 Jobb6gyfelszabadfti{s Esztorszdgban
1817 Jobb6gyfelszabadft'is Kurlandban is
1817 A vars6i egyetem alapitdsa
1818 A katonai telepek l6trehoz6sa
1819 A szentp6tervdri egyetem alapfti{sa
1819 Jobb6gyfelszabadft6s Liv6ni6ban
1822 A szabadk6mfves pdholyok betiltdsa
1824 Arvfz Szenpdterv6iott
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1825. dec . L4.
r826
1826
r826t28
r827
1828t29

1830 nov.-
183 1.  aug.

r832
1 833
I  833
1834t 59
1 836
1837
1 843
1 845
1 845
1847
1847 t48
1 848
r849
1 849
1853/56

1 856

1858

1 860
1861 . febr. 19.
1 863
1863. j  an.
r864
1864
1 865
1 865
1867
1867
1 868
1 869
1 870
1871
r872
r873
r873
r87 4
r87 4

1825-1855.' /. Mikl1s uralkoddsa

A dekabrista felkel6s Pdtervi{rott
L6trehozzdk a titkosrend6rs 6get
Szabadkereskedelmi szerzldds Akkerrnannban a t6rokdkkel
Orosz-p erzsa h6borti. Orosz orszdg megszerzi Ormdnyorsz 6got
A navarin6i csata
Orosz-tdrok h6borf, a drin6polyi bdke. A Duna torkolatviddke Orosz-
orszdg€

A lengyel felkelds
Szervezeti Statftum Lengyelorsz 69 szdmfua
A hunkiar-iszkeleszi orosz-tordk szerz6dds
Oro s z-poro s z-o s z tr6k me gegy ez€s Mtin c h en gr atzb en
Samil szabads6gharca a Kauk6zusban
Csaadajev els6 filozdfiai levele
Meg6pil az els6 vasftvonal
Valutareform, a rubel eztistalapra helyez6se
A nyugatos-szlavofil vita kezdete
A Petrasevszkij -f6le cisszeeskiiv6s
A Cirill-Met6d T6rsas6g felsz6mol6sa
Pusztft6 koler ajfuv 6ny Oros zorszdgban
Rendelet a jobbr{gyok foldtulaj donszerz€s€nek lehet 6s6g6r6l
A petrasevistdk pere
A magyarorszdgi intervenci6
A krfmi h6boni

1855-188/: II. Sdndor uralkoddsa

A p6rizsi b6ke. Oroszorszdg elveszfti a Duna-delt6t, a Fekete-tengert
semleges ovez ettd nyilvdnfu 6k
Kfna megnyilik az orosz kereskedelem szdmdra, Az Amur-viddk anne-
xi6ja.
Az Allami Bank megalapftdsa
Rendelet a jobb6gyfelszabadftdsr6l
Uj f6iskolai szab 6lyzat. A testi fenyft6s elt6rl6se
Felkel6s Lengyelorszdgban
A bir6s6gi reform 6s a zems ztvo-reform
A nyugati Kauk6zus megszerzlse
Sajt6torvdny
Taskent elfoglaldsa
oroszorszdg eladja Alaszkdt az Egyestilt Allamoknak
A mdsodik szl6v kongresszus Moszkvdban
Szamarkand 6s Buhara elfoglaldsa
Megielenik Danyilevszkij oroszorszdg 6s Eur6pa c. konyve
A v6rosi tdrv6ny
Tdrvdny a gimn6ziumokr6l
Tdrv6ny a redliskol6kr6l
Hiva elfoglaldsa
A h6rom cs6s zdr egyezm€nye
A hadiigyi reform
A narodnyikmozgalom kezdete
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1875 . Szahalin megszerz€se, cserdbe az Aleut-szigetekdrt
1876 A Plehanov vezette ttntet6s Szenp6terv6rott
1877178 Orosz-tdrdkh6boni.Drindpolyelfoglaldsa
1877 Az Otvenek pere. A Ddlorosz Munkdsszdvets6g 6s a Zemlja i volja

megalapftdsa
1877178 A 193-ak pere
1878 Azfszaki Orosz Munk6sszdvets6g l6trejiitte
1878. m6rc. 3. A San Stefan6-i b6ke
1881. m6rc. 31. Gyilkos merdnylet II. Siindor ellen

188I-1894: IIL Sdndor uralkoddsa

1881 A hdrom csilszfir egyezmlny5nek megrijftdsa
1882 A sajt6t<irv6ny 6s az els6 gy6ri tdrvdny kiaddsa (a gyermekmunka ti-

lalma)
1885 A nemesi agri{rbank megalapfti{sa
1887 Orosz-angol egyezm€ny Afganisztdnr6l. Orosz-n6met viszontbiztosf-

t{si szenidls
1890 A zemsztvo-trirv6ny
1891 Vrimh6borri Ndmetorszdggal
1891 A transzszib6riai vasrit 6pft6sdnek kezdete
1893 Az orosz-francia titkos szerufld€s ratifikdldsa
1894 Orosz-n6met kereskedelmi szerz6dds

1 896
1897
r897
r897
1897
1 898
1 899
1 899

1894-1917: II. Mikl1s uralkoddsa

Att6r6s az aranyalapra. Orosz-japdn szerzldds Koredr6l
Az els6 n€pszdml6l6s 6s az els6 tdrvdny a munk ard6r6l
Megalakul a Bund, a zsid6 munk6sok szervezete
Witte p€nzigyi reformja: Oroszorszdg 6ttdr az aranyalapra
Port Arthur 6s Talienvan b6rbev6tele
Az Oro szorszdgi Szoci6ldemokrata Munk6sp6rt I. kongresszusa
A h6gai leszereldsi konferencia
Megegyezds Anglidval a kinai drdekszfdrr{k elhat6rol6s6r6l

1900 tavasza Az Iszkra megalapit6sa
1900. m6j. 1. Az els6 tdmeges munkdsdemonstr6ci6
1900. szept. Mandzsriria megsz6ll6sa
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V. A Szovjet Oroszorsz6g

7. fejezet: A SZUPERHI$ALOIr,I SZAZ^O^

A forcadalmak kora

1901. szept. Ziirichben I6trehozz6k az eszer pdrtot
1903. aug. A bolsevik 6s mensevik frakci6 l6trejtitte. Megalakul a Felszaba-

ditr{s Szcivets6ge
1903 Ciolkovszkij dttdrdst jelent6 kfsdrletei a rakdtatechnika ter€n
1904105 Az orosz-jap6n h6boni. Srilyos veres6gek Mukdenndl 6s Csuzi-

m6nil. A porthsmouthi b6ke: Korea 6s Port Arthur elveszt6se
1905. jan. 9. (22.) A pdtervdri ,,v6res vasdrnap". A katonasdg a ttintet6 tdmegbe 16
1905. febr. 4. (I7.) Bombamerdnylet a cdr nagybdtyja ellen
1905. okt. eleje Feketesz6zas pogromok az orszdg szdmos pontjdn
1905. okt. 17. (30.) II. Mikl6s manifesztuma a duma 0sszehfvds6r6l, a vrilaszt6jogi

tdrvdnyr6l 6s a sajt6szabadsdgr6l
1905. dec. 9. (22.) Ti.intet6s 6s sortfz a \tircis t6ren. Barikddharcok Moszkvdban
1906. 6pr.23.

(m6j. 6.) A cir j6vihagyja M,,Orosz Birodalom Alapttirvdnyeit"
1906. jfl. A duma feloszlal'{sa. Sztotpint miniszterelncikk6 nevezik ki
1906. nov. A sztolipini reformok kezdete
1907. febr.-jrin. Ul6sezik a IL Allami Duma
1907. 6pn-mi} V6gleges szakiti{s az V. (londoni) OSDMP-kongresszuson a

bolsevikok 6s a mensevikek k6z6tt
1907. jrin. 3. (16.) Az Attami Duma feloszlatr{sa, fj v6laszt6jogi tdrvdny kihirdetdse
1907. aug. Oroszorszdg csatlakozdsa az angol-francia szcivets6ghez (antant)
1907. nov.-1912. jfn. A III. Allami Duma mfkdd6se
1909 Megjelenik a Vehi c. tanulmdnykcitet
1910. jfn. Tdrv6ny az obscsini{b6l val6 szabad t6vozdsr6l
1911. mdj. Tdrv6ny a fdldhaszndlatr6l
1911. szept. 1. (14.) Mer6nylet Sztolipin ellen
19L2. jan. Az Oroszorszdgi Szocir{ldemokrata Munki{spfut prdgai konferenci-

dja: megalakul az els6 cin6ll6 bolsevik kdzponti bizottsdg
1912. 6pr. 4. (L7.) A l6nai sortfiz. A katonas6g a sztrdjkol6 bdnydszok kdzd l6vet.

K1tszdz halott
19L2. 6pr.22.

(m6j. 5) Megindul a Pravda c. fjs6g
1912. nov.-1917. febr. A IV. Allami Duma mfik0d6se
1914. jfn. 28. Mer6nylet Ferenc Ferdiniind ellen
1914. jfl. 16. (29.) Oroszorszdg megkezdi a mozg6sfti{st
1914. jril. 18. (31.) N6metorsz6g hadiizenete
1914. jfil. 23. (aug.5.) Ausztria-Magyarorszdg hadiizenete. Oroszorszdg bel6p a vil6g-

h6bonfiba
I9I4. aug. 15-17.

(28-30.) Veresdg Tannenbergn6l a n6metekt6l
1914. okt. 19. (nov. 1.) Tdrdkorsz6g hadat tizen Oroszorsz6gnak
1915. jan. vdge Srilyos veres6g a Mazuri-tavakndl
1915. dpr.-jrin. A gorlicei 6ttords, melynek nyomdn az orosz csapatokat kiszo-

rttjik egdsz Galfcia tertilet6r6l
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1915. jfn.-jril. A hadsereg munfci6hi6ny6nak kitud6d6sa. Sorozatos szem6ly-
cser6k a kormdnyban

L9I5. aug.23.
(szept. 5.) A c6r maga veszi 6t a hadsereg irdnyitdsdt

1916. febr. Sztrdjksorozat a petrogr6di iizemekben
1916. m6j. 21. Cun. 3.) A Bruszilov-offenzfva kezdete. Az orosz csapatok a Kdrpdtokig

nyomulnak
l9L6 6sze Ldzadds sz6mos katonai alakulatn6l
1917. febr. 23.

(mdrc. 8.) Tdmegtiintetds Perogr6dban . Kezdet€t veszi a forradalom
1917. febr. 27-28.

(mfuc. I2-L3.) Megalakul a Munkds- 6s Katonakiilddttek Szovjede 6s az Ideig-
lenes Kormdny (miniszterelnOk: Georgij Lvov)

L9I7. mdrc. 2. (I5.) tr. Mikl6s lemonddsa
1917. 6pr. 3. (16.) Lenin titokban (egy lepecs6telt vasri{kocsiban) ttibb tr{rsdval egyutt

visszat6r a sv6jci emigr6ci6b6l. Az Aprilisi T6zisek kiaddsa
L917.6pr.18. (mdj. 1.) A Miljukov-jegyz6k: a kormi{ny nem l6p ki a hdbortib6l
1917. md}5. (18.) Eszer 6s mensevik k6pvisel6k bekeriil6se a kormdnyba
1917. jfn. A Kerenszkij-offenzfva. Kezdeti sikerek, majd ldtvdnyos 6ssze-

oml6s
1917. jf l . 3-5.

(16-18.) Az L g6ppuskdsezred lilzaddsa, tiintetdsek Petrogr6dban. A tiin-
teteseket betiltj6k, az druldssal vddolt bolsevik p6rtot trirv6nyen
kfviil helyezik

Ign. jil.24. (aug. 6.) Kerenszkij az rij miniszterelndk
I9n. jfl. Ndmet ellenti{madi{s a keleti fronton
L917. aug.25-j0.

(szept.7-12.) Kornyilov sikertelen puccskfsdrlete
L917. szept. 1. (14.) Az Ideiglenes Kormdny kikidltja a k6zt6rsas6got
L9L7. szept. Elkdsziil Lenin Allam is forradalom c. mfive
1917. okt. 10. (23.) A bolsevik KB hatdrozata a fegyveres felkel6sr6l
1917. okt. L6. (29.) A KB a felkelds azonnali r'6grehajt6sa mellett d6nt
1917. okt. 25. (nov. 7.) Fonadalom Pdtervdrott. Az Ideiglenes Korm6ny megddnt€se. Le-

nin a Szovjetek II. Osszorosz,orszdgi Kongresszus6n bejelenti: a
hatalmat a munk6s- 6s katonakiildiittek szovjetjei vettdk a keziik-
be. 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 V6grehajt6 Bizotts6g 6s a N6pbiztosok Tan6csa dek-
r6tuma a feudr{lis el6jogok elt6rl6sdr6l

1917. nov. Fonadalmi megmozduli{sok szerte a birodalomban. Tyihon pdt-
rir{rka ellendlldsra sz6lftja fel a hfveket

L9I7. dec.2. (15.) Fegyversztnet a kdzponti hatalmakkal. Megkezd6dnek a b6ke-
t6rgyaldsok

l9I7. dec. Az Osszoroszorszdgi Rendkiviili Bizottsdg (Cseka) megalapitiisa
1918. jan. 5-6.
(1s-1e') 

3,'"'"fi#t*lf:f#ilt"r":r3t:tfLf.t<ibbs6g 
nem ismeri el a
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1918. jan.2l.(febr.3.) Rendelet a criri ad6ssdgok elttirl6s6r6l. Az rillam 6s az egyhdz
sz6tv illasztfsa. Tyihon p6tri6rk6t megfosztjr{k valamennyi m6lt6-
s6gdt6l

1918. jan. 25. (febr. 7.) Bevezetik az ij naptdr szerinti id6szdmftr{st
1918. febr. 23. A pszkovi gy6zelem. A Vtirds Hadsereg l6trejdtte
1918. febr. 28. Rendelet az oktati{s demokratizdl6sdr6l
1918. m6rc. N6metonz6g 6s a Monarchia csapatai megszrflljrik Ukrajn6t
1918. m6rc. 3. A breszti b6ke al6irdsa
1918. m6rc. A p6rt rij neve: Oroszorsz6gi Kommunista (bolsevik) P6rt. Az fj

f6vi{ros: Moszkva
1918. m6rc.-6pr. Megkezd6dik a fehdrgr{rdista tisztek katonai szervezkeddse. Az

angolok partraszdlli{sa Murmanszkban, a jap6nok6 Vlagyivosz-
tokban. A polgdrhdborf kezdete

1918. m6j. 9. Az dllami gabonamonop6lium kihirdet6se. Betiltjdk a mag6nke-
reskedelmet

1918. md}25. A csehszlov6k hadtest lazadilsa
1918. jrin. 11. Rendelet a szeg6nyparaszti bizottsdgok feldllftdsrir6l
1918. jfl. ,+-10. Az Oroszorszdgi Szovjet Fdderatfv Szocialista Kdzti{rsas6g

(OSZFSZK) megalakul6sa. Elfogadj6k az els6 szovjet alkot-
m6nyt

1918. jfl. 17. II. Mikl6s cdr 6s csalddja kiv6gz6se Jekatyerinburgban
1918. aug. 30. Sikertelen merdnylet Lenin ellen. Dekr6tum a vdrdsterrorr6l
1919. jan. 11. Rendelet a gabona kdtelez6 beszolg6ltat6s6r6l, valamint a mun-

kakOtelezettsd916l
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 programj 6t
1919. m6rc. Megjelenik Buharin 6s Preobrazsenszkij A kommunianus dbtcdje

c. kcinyve
1919. mdj. Az el6zetes cenzira bevezet6se
1919. aug. A szovjet csapatok Moszkva kdriil gyfirfibe szorulnak
1919. okt. Az antanthatalmak gazdas6gi blokddjdnak kezdete
1919. nov. Fordulat a polg6rh6boni menet6ben: gy6zelmek gyors egym6s-

utdnban Gyenyikin, Kolcsak 6s Jugyenyics csapatai felett
L920. febr.7. Kolcsak kiv6gz6se
1920.6pr.25. Lengyeltr{madr{sSzovjet-Oroszorszdgellenre20 aug r7 ff..:'f1ffi:il*f:l['jr:fi"l:!J:iHl1;,4;::r;';rl#:

gyal6sok
1920. nov. Felszabadul a Krfm f6lsziget. Szovjet-Oroszorsz6g eur6pai fel6n

befejez6dik a polgr{rh6bord
1920. dec. 28. Orosz-ukri{n gazdasdgi 6s katonai szdvets6g megkdt6se
L92I. febr.28-

m6rc. 18. Matr6zl{zadis Kronstadtban
192L. mdrc. 18. A rigai b6ke alifr6sa. Nyugat-Ukrajn6t 6s Nyugat-Belorusszi6t

Lengyelorszdghoz csatolj6kre2r' mdrrc f",1;i;n'ff-T'tr#.^tfr"2tllHil#fi:,':X;|ff;i"iff;
mag6nkereskedelmet 6s a mag6nkisipart

L92L iil. Prdgiban megielenik a Sanena veh c. kdtet
1921. jfl.-aug. Ehinsdg scipdr v6gig az orszigon, kiildndsen a Volgavid6ken
L92L. aug. Az utols6 feh6rg6rdista egys6gek sz6tver6se a T6vol-Keleten
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1922. febr. A Cseka r{talakft6sa. IJtida az Attami Politikai Igazgat6sdg
(GPU), v ezetije Dzerzsinszkij

1922. 6pr.3. Szt6lint vrilasztj6k a KB f6titk6rdvd
1922. 6pr. 16. Rapallo: N6metorsz6g 6s Szovjet-Oroszorszdg diplom6ciai 6s

gazdas6gi kapcsolatokat l6tesft
1922. m6j.-jil. Szovjet-angol tr{rgyaldsok az ad6ssdgokr6l, ill. a k6rtdrft6sr6l
1922. jitn.-aug. 34 eszer vezet6 elft6l6se ellenforradalmi tev6kenys6g miatt
L922. okt. Az utols6 intervenci6sok is elhagyjdk a szovjet r{llam teriiletdt
1922. dec.30. Megalakul a Szovjetuni6
1923. 6pr. L7-25. A sflyos beteg Lenin a p6rt kongresszusdhoz irt iizenet6ben Szt^'{-

lin levdltr{s6t javasolja. (A lev6l nem keriil nyilvdnossdgra)
1923. okt. 15. A NEP-et 6s a p6rtdemokrdcia hi6nydt bfr6l6 baloldali ellenz6k

megalakuliisa
1924. jan. Megsziiletik a Szovjetuni6 els6 alkotm6nya
1924. jan.2l. Lenin hal6la

A Sadlin-korsznk

1924. febr.-okt. Sz6mos orsz6g diplomdciai kapcsolatot l6tesft a Szovjetuni6val
1924. dec. Trockij ,,pennanens forradalmdval" szemben Sztdlin meghirdeti

,,a szocializmus egy orszdgban val6 fel6pftdsdnek" t6zis6t
1925. dpr. 18. Engeddlyezik a b6rmunka alkalmazdsrit a parasztok szttmdtra a

b6relt fcildrin is
1925. dec. Sztdlin heves vitdi a ,,leningr6di ellenz6kkel"
1925 folyam6n Rendeletek garantdljek a Szovjetuni6ban a hdzassdgi 6s a h6zas-

s6gon kfviili kapcsolat egyenjogrisdgdt
1926. jan. Bemutatj6k Ejzenstein Patyomkin pdnctlos c. filmj6t
L926 tavasza A baloldali ellenzdk 6s a leningrddi (,,fj") ellenz6k egyesiil6se,

az rin. egyesiilt ellenz6k l6trejdtte
1926. mdj. Megjelenik L Babel Lovashadsereg c. kdtete
1927. m6} 27. Megszakadnak a diplomr{ciai kapcsolatok Nagy-Britannidval
1927. dec. A Sztdlin vezette tcibbsdg v6gs6 gy6zelme a XV. pdrtkongresz-

szuson az ellenz€k feletu 1500 f6 kizdrSsa a p6rtb6l
L928. jan. Sztilin szibdriai ritja
1928. jtil. Elhidegiil6s a szovjet-kinai kapcsolatokban. A Szovjetuni6 vissza-

rendeli katonai taniicsad6it Kin6b6l
1928. okt. tit3ara ioaU az elsd tit6ves terv
1928 folyamdn Megjelenik Solohov Csendes Don c. mfivdnek els6 kijtete
1929. jan. Trockij kiutasft6sa a Szovjetuni6b6l
1929.nov.7. Sztdlin meghirdeti a feliilr6l v6grehajtott, er6szakos kollekti-

viz6l6st
1929. dec.21. Szt6lin 50. sziilet6snapja kultikus dics6it6s kcizepette
1930. mfuc.2. Megjelenik Szt{lin Akiknek a siker a fejtikbe szillt c. cikke a

Pravd6ban
L930. 6pr. 14. Majakovszkij tingyilkossdga
1930. nov.-dec. Az -Ipa.p,i.t" pere, az els6 nagyszabdsri koncepci6s per
1931. 6pr.-t6l Az er6szakos kuldktalanfti{s az eg€sz orszdgra kiterjed
1931. jfl. G. B. Shaw l6togatrisa a Szovjetuni6ban
1932. aug. A ,,buharinistdk" egy csoportja bir6lja a sztdlini gazdasdgpoliti-

kr{t, 6s elit6li az rinkdnyt (k6s6bb letart6ztatjdk 6ket)
1932. dec. Bevezetik az igazolvdnyrendszert. A lak6hely-villtoztatdst enge-

d6lvhez kiitik
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L932133 tele Pusztft6 6hins6g Ukrajndban 6s Kazahszt6nban
1933. nov. A Szovjetuni6 diplomdciai kapcsolatokat l6tesit az Egyesiilt

Allamokkal
1934. jaun.26-febr. I0. A XVIL pdrtkongresszus, a ,,Gy6ztesek kongresszusa"
1934. jdl. Feloszlatjdk a GPU-I, ut6da a Beliigyi N6pbiztoss6g (NKVD),

melynek egyik f6igazgat6s6gak6nt l6nehozz6tr< a GULAG-oI
1934. szept. 18. A Szovjetuni6t felveszik a N6pszdvetsdgbe
1934. dec. l. Merdnylet Kirov ellen a Szmolnijban
L935.mij.2. Szovjet-franciasegits€gnyrijtisiegyezm6ny
1935. jril.-aug. A Komintern VII. kongresszusa. A ndpfrontpolitika meghirdet6se
1935. aug. A Sztahanov-mozgalom kezdete
1936. aug. 19-24. Az els6 nyilviinos koncepci6s per (Zinovjev, Kamenyev 6s t6r-

saik ellen)
1936. okt. A Szovjetuni6 a kdztiirsasdgiak oldal6n beavatkozik a spanyol

polgdrhdborriba
1936. nov. 25. N6metorszdg 6s Jap6n al6i4a az antikomintem paktumot. A szer-

z6d6s ndvleg a Komintern, val6jdban a Szovjetuni6 ellen ir6nyul
1936. nov. L. Feuchtwanger moszkvai l6togat6sa
1936. dec. 5. Megsziiletik az fj alkotmdny, amely deklar6lja a szocializmus

gy6zelm6t a Szovjetuni6ban. A Kauk6zusonttili Ftjderdci6 he-
ly6n ldtrejtin Gruzia, Ormdnyorszdg 6s Azerbajdzsiin szovjetktiz-
t6rsas69a

1937. jan.23-30. A m6sodik nagy per Radek, Pjatakov 6s 13 tirsuk tigydben
1937. jin. 12. A Vtircis Hadsereg.vez6rkarr{nak (kdzfrik Tuhacsevszkij) kiv6gz6se
1e37. jrin. 18-20. 

LYAli*T;rf 
Eszaki-sarkon 6t leszdll6s n6lkiil reptil azEgye-

1938. m6rc. 2-13. A harmadik nagy koncepcids per, Buharin, Rikov, Jagoda 6s 18
tov6bbi vr{dlott elft6l6se

1938. dec. Bemutatj6k Ejzenstein A jigmezdk lovagja c. filmjdt
1939. mdj. Szovjet-japdn hatrirvillong6sok a T6vol-Keleten
1939. aug.23. Aszovjet-n6metmegnemt6mad6siszerz6d6s(Molotov-Ribbent-

rop-paktum) 6s a titkos z6'rad1k al{irdsa Moszkv6ban
1939. szept. 17. A Vdrds Hadsereg 6tl6pi a szovjet-lengyel hat6rt
1939. nov.-1940. mrirc. A szovjet-finn h6borri. A Szovjetuni6 megszerui a kar6liai fdld-

szorost 6s a Ladoga-t6 6szaki partj6t
1940. m6rc. Megjelenik Solohov Csendes Don c. geg6nydnek befejez6 kdtete
1940. aug. 3-6. Az annekt6lt Litv6nia, Lettorszdg 6s Esztorszdg bel6p a Szovjet-

uni6ba
194O. aug.20. Haldlos mer6nylet a Mexik6ban 616 Trockij ellen
1941. mirj. 6. Szt6lin az NT fj elncike
1941. jnn.22. Ndmetorszdg megtdmadja a Szovjetuni6t
1941. jril. 6s nov. Amnesztiarendeletek, 600 ezer volt elitdltet iriinyitanak a fronffa
1941. szept. 8. A n6metek kdriilzdrj6k Irningrddot. Megkezd6dik a blok6d
1941. szept. 19. Kijev eleste
1941. okt. Megindulnak az els6 segdlysz6llitmr{.nyok az Egyesiilt Allamokb6l
1941. okt.-1941.

dec. 7. A moszkvai csata. November 7-€n diszszeml6t tartanak az osfom-
Lott vi{rosban. A n6met hadsereg els6 kudarca

1942. jil. I. Elesik Szevasztopol
1942. jil. 28. Szt6lin hirhedt 228-as szdm(t parancsa. Rendfenntart6 egys6gek

fel6llftdsa az arcvonalon
1942. aug. L2-I8. Churchill ldtogatrisa Moszkvdban
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1942. szept.
L942. nov. 19.
1942. dec.

1943. febr. 2.
L943. febr.

1943. m6j . 14.
1943. aug. 23.
L943. szept. 4,

1943. nov. 6.
L944. jan. 27.
1944. aug.
1944. szept. 19.
1944. okt. 2.
L945. febr. 4-IL.
L945. 6pr. 30.
1945. mij. 9.
1945. jfin. 24.
1945. j]rd,t. 7.
1945. jfl . I7-aug. 2.
1945. aug. 6.
L945.aug.  8.
L945. aug. 16.
1945. szept. 2.
1946. mdrc. 5.
1946. j,in.
1946. aug. 1.
1947. m6rc.
1947 . j,il. 12-15.

1947. szept.

L947. dec.
1948.6pr.
1948. mdj . 14.
1948. dec.-1949. jan.

1948 folyamdn
1949. jan.-dpt.
1949. 6pr.
L949.aug.  29 .
1949. okt. 1.
1949. dec . 2L.

1950. j r ' in.- l953. j f l .
1952. febr.

1953. jan.
1953. m6rc. 5.
1953. m6rc . 27.
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Sztdlin kapcsolatot ldtesit a partizdnmozgalom v ezet6iv el
A szovjet csapatok ellent6maddsba mennek 6t Sztalingr6dn6l
Vlaszov tdbornok Szmolenszki Deklardci6ja, amelyben a Szt6lin
elleni harcra sz6lft fel, szcivets6gben a ndci N6met orszdggal
Gy6zelem Szt6lingr6dn6l. Fordulat a hdboni menetdben
A ndmetek rdbukkannak a katyni tomegsirra, amely a Sztillin uta-
sit6s6ra kiv€gzett 14 ezer lengyel tiszt tetem6t rejtette magdban
A Komintern feloszlat6sa
Szovjet gy6zelem a kurszki csatdban
Szt6lin 6s Szergij metropolita tdrgyal6sa. Helyre 6ll a pravoszli{v
egyhaz egysdge
Felszabadul Kijev
Vdget 6r Leningrdd 900 napos blokddja
A Szovjetuni6 egdsz teri.ilete felszabadul
Fe gyv erszi.inet Fi nnor szdggal
A vars6i felkel6s bukdsa
A jaltai konferencia a hdborf ut6ni rendezd,sr6l
Szovjet zdszl6 a Reichstagon. Hitler dngyilkoss6ga
Ndmetorszdg kapitul6l

QV6zelmi dfszszemle a Voros tdren
Altal6nos amnesztia. Az ellen6rz6-szfrr6 ldgerek fel6llft6sa
A potsdami konferencia. Truman bejelenti az atombomba l6t€t
Az Egyestilt Ailamok atombombrit dob Hirosim6ra
A Szovjetuni6 hadat iizen Japi{nnak
Truman elutasfda Szt6lin tdvol-keleti rendezdsi tervdt
Jap6n kapitul6l
Churchill fultoni besz6de
Gromiko javaslata az ENSZ-ben az atomfegyverek betilt6si{ra
Vlaszov tdbornok kiv6 gz€se
A Truman-doktrina meghirdetdse
A Marshall-seg6lyprogram megvitatdsa Pi{rizsban a Szovjetuni6
6s a n6pi demokratikus orsz6gok ndlkiil
Megalakul a Kommunista 6s Munkdspdrtok Tdj6koztat6 Iroddja,
a Kominform
A jegyrendszer megs zintet6,se, pdnzreform
K6toldalti szerz1ddsek a Szovjetuni6 6s Finnor sz6g k6z6tt
A Szovjetuni6 els6k6nt ismen el az tzraeli 6llamot
A Zsid6 Antifasiszta Bizotts6g feloszlat6sa , 4z anticionista kam-
p6ny kezdete
A,,termflszetdtalakft6 tervek" kidolg ozdsa
Moszkv6ban megalakul a KGST
A NATO megalakft6sa
Az els6 szovjet kisdrleti atombomba-robbant6s bejelent6se
Megalakul a Kfnai Ndpkoztdrsas6g
Szt6lin 70. szi.ilet6snapja. Az i.inneps6gek keret6ben szovjet-kfnai
c stic stal6lkoz6 Mo szkv 6ban
A koreai h6borf
Megjelenik Sztdlin A szocializmus kc)zgazdasdgi problhmdi a
Szovjetuni1ban c. konyve
Megkezd6dik az,,orvosper"
Szt6lin haldla
Sz6les kdrfi amnesztia a kdztdrvdnyesek szdmdra



L953. jfn. I6-IJ. A berlini felkelds
1953. avg. 20. A Szovjetuni6 felrobbantja els6 hidrogdnbombdj6t
1953. szept. 13. Hruscsov a KB tij els6 titk6ra

A Hruscsov-korszak

L953. dec.25. Ut6lagos kcizlem6ny Berija 6s tdrsai elft6l6s6r6l 6s kiv6gz6sdr6l
1954. mij. Megjelenik Ehrenburg Olvadds c. kisreg6nye
1955. mdj. A Vars6i Szerz6d6s l6nehozi{sa
1955 folyamdn Felfiiggesztik az abortusztilalmat
1956. febr. 14-25. Az SZKP XX. kongresszusa. Hruscsov ,,titkos besz6de" a sztdlini

korszak bfneir6l
1956. jrin. Megkezd6dik a politikai elitdltek rehabilit6l6sa
1956. okt.-nov. Katonai beavatkozds Magyarorszdgon
1956 6sze A GULAG li{gereinek felszdmoldsa, ill. dtszervez6se
L957. okt. 4. Az els6 mfhold, a Szputnyik fellciv6se
1958folyam6n BoriszPaszternakotirodalmiNobel-dfjjal,tiintetikki
1959. szept. Hruscsov feles6g6vel egyitt az Egyesiilt Allamokba l6togat
1959. okt. Egy szovjet finak6ta els6k6nt k€szit flnyklpeket a Hold trils6

fe1616l
1960. m6j. 1. Szverdlovszk felett lel6nek egy U-2-es amerikai k6mrepiil6g6pet
I96L 6pr. L2. Az els6 ember, Jurij Gagarin frrepiil6se
1961. okt. Kiilcjnbizottsdg fel6llftdsa a sztdlini terror pontos m6reteinek ki-

vizsg6l6sdra
1962. jil. l-3. Novocserkasszkban a katonas6g tiizet nyit a tiintet6 munkdsokra
1962. okt.22-nov.20. A kubai rakdtavdls6g. A SzovietuniO vegiit kivonja rakltdit az

orsz6gb6l, az Egyesi.ilt Allamok pedig garantdlja Kuba bizton-
sdg6t

1962. nov. Megjelenik Szolzsenyicin kisreg6nye, az lvan Gyenyiszovics egy
napja

1963. febr. A sztrllini terrorral foglalkoz6 bizotts6g elk6sziil munkdjdval. A
jelent6s nem kerUl nyilv6noss6gra

1963. m6rc. Fidel Castro megkapja a ,,Szovjetuni6 H6se" kitiintet6st
1963. aug. Moszkvdban alilirjdk a nagyhatalmak a r6szleges atomcsend-

egyezmdnyt
1964. okt. 14. A KB elnriksdge felmenti flruscsovot minden tiszts6g6b6l. A KB

els6 titkr{ra Leonyid Brezsnyev, a Minisztertan6cs elncjke Alek-
szej Koszigin lesz

A Brezsnyev-korszak

1965. mdrc. 18. Az els6 ember, A. Leonov firs6tdja
1965. okt. M. Solohov irodalmi Nobel-dfjban rdszesiil
1966. febr. Az els6 szovjet ir6per, A. Szinyavszkij 6s J. Danyiel elft6l6se

kiilfrildrjn publikdlt mfiveik miatt
L967. a:ug. Szovjet-izraeli diplomdciai szakftds a ,,hatnapos h6borf" kcivet-

kezt6ben
1968. aug. 21. A Vars6i Szerz6d6s fegyveres er6inek bevonuldsa Csehszlovd-

ki6ba
1968 folyamdn A vdl6st megkdnnyit6 tdrvdnym6dosit6sok a Szovjetuni6ban
1969. mdrc.2-15. Szovjet-kfnai katonai konfliktus az Usszuri foly6ndl
1969. jfl. 2U21. Amerikai 6rhaj6sok v6grehajtj6k a Holdra szdll6st
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L970. okt.
I97 L. szept. 1 1.
L972. milj. 22-30.
I97 4. febr.
I97 5 folyamdn
1977. j t in.  L6.

L977. okt. 7.
L 9 7 9 . j f n . 1 5 - 1 8 .

1979. dec . 26-27 .
1980. jan.

1980. jril.-aug.
1981.  m6 j .

L982. nov. 10.
1983. okt.

1984. febr. 9.
1984. jfl.-aug.

1985. m6rc. 10.

1986. febr.-mdrc.
1986. 6pr. 26.
1988. febr.
1988. febr.-mdrc.
1988. mdj.
1988. j. in.-aug.
1989. m6j. 25-jin. 9.
1989. aug. 23.

1989. dec. 1-3.

1990. mdrc . I2-L5.
1990. 6pr.
1990. m6j. 16-jrin. 12.

1990. j. i l .

1990. okt.
1990. okt.
1990. dec.
1991. jan.
L991. m6rc . 17 .
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Szolzsenyicin irodalmi Nobel-duban rdszestil
Hruscsov haldla
Nixon ds Brezsnyev alilirjdk Moszkv6ban a SALT-I. egyezmdnyt
Szolzsenyicint kiutasiu6k a Szovjetuni6b6l
Kozos szovjet-amerikai firprogram (Szojuz-Apollo)
Brezsnyevet a Legfels6bb Tan6cs Elndks €ge elndkdv€ v6laszd6k.
Els6 izben osszpontosul egy kdzben a p6rtf6titk6ri, az 6llamf6i

9r u f6parancsnoki tisztsdg
Eletbe l6p az fij alkotm 6ny
Carter 6s Brezsnyev B6csben al6irja a SALT-II. egyezm6nyt. A
Szovjetuni6 engedm6nyeket tesz a zsid6k kiv6ndorl6sa iigydben
Szovjet alakulatok bevonul6sa Afganisztilnba
Az Egyesiilt Altamok a beavatk oifusra hivatko zva elhalas ztja a
SAIjI-II. ratifik6l6sdt. Kereskedelmi embarg6 a Szovjetuni6 ellen
A ,,csonka" olimpiai j6tdkok Moszkv6ban, 81 orszdg rlszvdtel6vel
V. Menysikov Oscar-drjat kap Moszkva nem hisz a kdnnyeknek
c. filmj 66rt
Brezsnyev hal6la. Az ij f6titk6r Jurij Andropov
A Szovjetuni6, vdlaszul az amerikai Pershing Il-esek nyugat-eu-
r6pai telepft6s6re, atomtdltetfi rakdtdkat telepit az NDK 6s Cseh-
szlov6kia teriilet6re
Andropov hal6la. Ut6da Konsztantyin Csernyenko
A Szovjetuni6 6s szdvetsdgesei (Rominia kiv6tel6vel) nem vesz-
nek r6szt a Los Angeles-i olimpi6n
Meghal Csernyenko. Az fij f6titk6r Mihail Gorbacsov

A Gorbacsov-korszak

Gorbacsov meghirdeti a peres ztrojkdt
Robban6s a csernobili atomer6mfben
Buharin 6s Rikov posztumusz rehabilitdldsa
Etnikai h6borfi tor ki Hegyi Karabahban
Megkezd6dik a csapatkivon6s Afganiszt6nb6l
Auton6miiit kdvetel6 mozgalmak a Baltikumban
A Szovjetuni6 N6pi Ktildotteinek I. Kongresszusa
El6 l6nc Tallinn 6s Vilnius kdzdtt a nemzeti ftiggetlensdg kivf-
v6sa 6rdek6ben
Bush 6s Gorbacsov csricstalillkoz6ja M6ltdn. A szovjet elndk le-
mond a Kelet-Eur6pa feletti ellen6ru6s jog6r6l
Gorbacsovot 6llamf6v 6 v illasztj 6k
Rdszleges blok6d Litv6nia ellen
A N6pi Kiildottek I. Oroszorszdgr Kongresszusa Borisz Jelcint
villasztja az Orosz Foder6ci6 elndkdv6
A ,,Hetek" houstoni csricstalillkoz6ja a szovjetuni6beli reformfo-
lyamatokr6l
A Demokratikus Oroszorszdg az SZKP betilt6s6t kdveteli
Gorbacsovnak itdlik a Nobel-b6kedrjat
A foldmag6ntulajdonr6l rendelkez6 torv6ny dletbe l6ptet6se
Katonai beavatk ozds Litv6ni6ban
N6pszavazds a Szovjetuni6 jdv6j6r6l. A balti orsz6gok, Grfizia
6s Moldova kivdtel6vel minden kdzt6rsasdg a szdvetsdg megriji-
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A Jelcin-korszak

Az oroszorszdgi Ndpi Ktildottek Kongresszusa j6v6hagyja Jelcin
gazdasilgi reformprogramj6t. Oroszorczdg zdszlaja rijra az I9L7
februdrj6ban bevezetett fehdr-k6k-piros lobog6
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Oroszorszdg saj6t hat6skdr6be vonja a rubel kibocs6t6sdt,6s li-
b er alizillj a ki.i I kere s ked e I m6 t
Oroszorszdg, Ukrajna 6s Belorusszia 6llamf6i bejelentik a Szov-
jetuni6 felJdmolis6t. Ut6da a Fiiggetlen Allamok Kdzdss 6ge
(FAK) .
Tov6bbi nyolc tagk6zt6rsasdg csatlakozik a FAK -hoz
Gorbacsov a televizi6 nyilvi{noss6ga el6tt lemond a szovetsdgi
elnoki tisztr6l
Jel ci n ren delete a foldek m ag6nk €zbe j uttat6s 6n ak el6kdszft6 s6r6l
A FAK kilenc tagilllama kollektiv bizions 69r szerzld€,st kdt egy-
m6ssal
Jelcin bejelenti, hogy fel kivr{nja oszlatni a parlamentet
Borisz Jelcin nyilt tdmaddsa a Ndpi Ktildottek Kongresszusa el-
len: tankok l6vik Moszkv6ban a parlament 6pi.ilet6t. Megszilfir-
dul az elndki rendszer, lezfrrul a rendszervdlt6s folyamata
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