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Az utóbbi idôkben csak – ahogy Moldova György
szokta mondani – „szeriôz” dolgokat írtam. Rég
nem írtam igazi népszerûsítô történelmi cikkeket.
Pedig annak idején, fiatal történészként bátran vállaltam ezt az akadémiai tudományosság által, ha
éppen nem is tiltott, de inkább csak tûrt mûfajt.
Idôsödô történészként sem gondolom azonban,
hogy a historikusnak ne lenne dolga a szórakoztatva tanítás, a megszerzett tudás és ismeretek minél
szélesebb körben való terjesztése. Elôvettem hát
25-30 évvel ezelôtt, zömmel az immár legendássá
nemesedett tudományos-népszerûsítô magazinban,
az Interpressben közölt írásaimat, hozzájuk tettem
egy ekkortájt, 1981-ben írt és soha nem publikált
tanulmányom megsárgult papírjait, s megkíséreltem leporolni ôket. Legnagyobb megelégedésemre azonban nem kellett hozzányúlnom a szövegekhez. Szakmailag ma is vállalhatók, s ez számomra nem kis elégtétel változó korunkban.
A másik izgalmas felfedezést az jelentette, hogy
az írások teljesen lefedik Oroszország történeté-
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nek legtragikusabb szakaszát, a „zavaros idôszakot”. Ezeket a XVII. század eleji eseményeket –
amelyek gyökere IV. (Rettegett vagy Félelmetes)
Iván uralkodásáig nyúlnak – az orosz nemzeti múlt
egyik legsötétebb fejezetének éli meg a kollektív
emlékezet. Valami hasonló történt az oroszokkal
az 1990-es években is – legalábbis nagyon sokan
vonnak ilyen párhuzamot a közel- és régmúlt között. A téma tehát hirtelen igen aktuálissá vált: a
putyini rendteremtést ugyanis nem lehet – történészként semmiképp sem – a jelcini anarchia ismerete nélkül értelmezni. Erre persze, nem most jöttem rá, ezért a régi írásaim elé tettem egy tíz évvel
ezelôtti cikket is, amely errôl az analógiáról szól.
Így állt össze ez a kis kötet. Talán csak az utolsó cikk „szeriôz” egy kicsit – a többi garantáltan
nem az. Trónbitorló szélhámosokról, rettenetes és
ügyefogyott cárokról, kozák és lengyel martalócbandákról, becsvágyó asszonykákról és kalandorokról, esendô, meghökkentô és olykor karizmatikus személyiségekrôl, krimi- és meseszerû történetekbe ágyazva szól a könyv. Benne lüktet – én
legalábbis úgy érzem – az egész orosz történelem.
Ereszkedjünk hát le az idôkútba, s a múltban megmerítkezvén, elmélkedjünk el a jelen dolgain.
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Elôszó helyett
BORISZ

ELNÖK

– BORISZ

CÁR

(A „zavaros idôszak” második kiadása)

Nem sokkal az 1993-as véres Jelcin-puccs után a
Magyar Ruszisztikai Intézet Jelcinscsina címmel
egy kis tanulmánykötetet tett közzé. A kötet szerzôi arra tettek kísérletet, hogy a jelcini rendszer
jellemzôit az orosz társadalom- és politikatörténet
egészébe ágyazva határozzák meg. Akkor még
nem lehetett elôre sejteni, hogy ez a korszak mindössze fél évtizedig fog tartani, bár a történészeknek és a politológusoknak semmi alapjuk nem volt
arra – ellentétben a nyugati média és a politikusok
többségével –, hogy a jelcinizmusban a hosszú távú perspektíva lehetôségét lássák. Egyszóval, újra
fellapozva a kötetet, a közelmúlt eseményeinek
tükrében sem szükséges, hogy megcáfoljuk vagy
átértékeljük az abban foglaltakat. Mégis, ha az elsô
kötetben csak elôrejelzést adtunk, természetesen a
mélyebb történelmi tendenciákat és kapcsolatokat
figyelembe véve, addig most már a végsô történeti-politikai elemzését adhatjuk e mára már lezárult
korszaknak.
Jómagam 1993-ban a történelmi összehasonlító
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elemzést alkalmazva, megkíséreltem párhuzamot
vonni I. Péter és Jelcin között, elismerem, hogy egy
orosz ember számára meglehetôsen sokkoló módon. Ám ez az összehasonlítás csak akkor meglepô, ha I. Pétert fenntartások nélkül az orosz történelem progresszív alakjai közé soroljuk. Miközben
én is osztom Kljucsevszkij véleményét arról, hogy
az orosz birodalom érdekei nem esnek egybe alattvalói érdekeivel. Tehát, ha valaki ennyi erôt fektetett
egy katonai nagyhatalom megteremtésébe, még
nem biztos, hogy saját népének is jót tett, és még
kevésbé biztos, hogy áldást hozott a következô
nemzedékek számára. Megengedem azonban, hogy
I. Péter a legtöbbet tette, figyelembe véve lehetôségeit és a rendelkezésére álló erôket. Nem lehet
szemrehányást tenni neki azért, mert teljesítette
küldetését: megerôsítette az orosz államot.
Amit nyilvánvalóan nem lehet elmondani Jelcinrôl. A párhuzam csak a felülrôl jövô európaizációt
illetôen helytálló közöttük. Más kérdés, hogy nézetem szerint éppen itt rejlik az „oroszkérdés”
megoldásának kulcsa. Erôszakosan európaizálni
nem lehetséges, s az elsietett modernizáció sem lehet eredményes, mert elôbb vagy utóbb az organikus fejlôdés utat tör magának, és megteszi a saját,
a történelmi fejlôdés logikájából következô korrekcióit. Péter, aki ablakot nyitott Európára, valójában elázsiásította az orosz társadalmat.
Tagadhatatlan, hogy Jelcin westernizálni akarta

8

ELÔSZÓ

HELYETT

Oroszországot, ám amíg Péter mindezt velejéig
orosz módon végezte, addig Jelcin keletiesen viselkedett, ravaszul, ingadozva, határozatlanul. A legtöbb amit elért az, hogy politikai agóniája nem
elôzte meg a fizikait, azonban saját hatalmi ambícióinak oltárán feláldozta a reformok sorsát.
Moszkva európaibb várossá vált, mint valaha, ám
az ország egészérôl ezt nem lehet elmondani.
És ezen a ponton véglegesen szétválik e két,
idôben egymástól oly messze élô történelmi személyiség útja. I. Péter korában a birodalom problémái sajátos orosz megoldást találtak, még akkor
is, ha megelôlegezték – történelmi perspektívából
szemlélve – a késôbbi kataklizmákat. A globalizáció korában kétségeket ébreszt, lehetséges-e egyáltalán sajátos orosz válaszokat találni. Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy Jelcin nem találta meg
ezeket. „Kudarca” inkább emlékeztet a XVII. század elejének „zavaros idôszakára”, semmint a péteri európaizációra.
Lapozzuk fel a négyszáz évvel ezelôtti forrásokat, és vessünk egy pillantást a „zavaros idôszak”
elsô kiadására. Az ország éppen csak túl volt IV. Iván
terrorpolitikáján, Borisz Godunov az állam konszolidációjára törekszik. Az orosz történelemben oly
gyakran ismétlôdô váltakozás (ciklikusság) szemtanúi lehetünk: a „rossz” korszakok után „jók” jönnek, a „húzd meg!” idôszakát az „ereszd meg!”
követi. Borisz Godunov kezében csak egyetlen esz-
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köz van a cári hatalom természetes szociális bázisának számító szolgáló nemesség megerôsítésére:
az ún. „tiltott évek” gyakorlata, a parasztok szabad
elvándorlásának megtiltása. Ami nem más, mint a
jobbágyok röghöz kötésének politikája, amely elsô
ízben polarizálja két szemben álló osztályra – a
földbirtokosokra és jobbágyokra – az egész orosz
társadalmat. A helyzet „forradalmi”, már csak egy
ideológia kell, amely a felszínre segíti a súlyos társadalmi feszültséget kiváltó szembenállást.
Ez pedig az „álcárhit”. Valaki azt állítja, ô az
utolsó legitim uralkodó, IV. Iván leszármazottja,
ami elegendô arra, hogy lényegében mindenki elforduljon Godunovtól. Még az „elit” is, amely hatalmi újraelosztásban reménykedett. Mintegy tízéves periódus kezdôdik, amikor a kozáksátrakban
egy egész sor önjelölt cár születik, az igazi cár hamissá, az álcár „igazivá” válik, a bojárok hol az
egyiknek, hol a másiknak tesznek hûségesküt, miközben a nép fellázad, és szörnyû pusztításokat visz
végbe, és a külföldi hatalmak sem ülnek ölbe tett
kézzel. Mindez azzal végzôdik, hogy Moszkvát elfoglalják a lengyelek, Novgorodot a svédek. Végeredményben a korlátlan cári hatalom rendszerében addig soha sem tapasztalt összefogás menti
meg az országot, a Kijevi Rusz primitív demokráciájára emlékeztetô népmozgalom, az ún. „népfelkelés”. Egy olyan hadseregrôl van szó, amelyet fôként a privilégiumokon kívül maradó szolgáló ne-

10

ELÔSZÓ

HELYETT

mesek tömegei alkottak, akiknek élén a nem túl
elôkelô származású Pozsarszkij herceg és Minyin
kupec állt. A törvényes cár a lengyelek fogságában
volt, az országot irányító bojárok lepaktáltak a lengyelekkel: ám hirtelen váratlan lehetôség csillant
fel Oroszország történetében, esély egy demokratikus fordulatra. És megtörtént. A népi egység
megtette a magáét: Moszkva felszabadult.
Ám akkor a társadalom széles rétegeit képviselô
választók összegyûltek, és cárt választottak. Mindenki megkönnyebbülésére trónra lépett az elsô
Romanov. A közvélemény tudatában akkor ért véget a „zavaros idôszak”, amikor az ország irányítása – legalábbis elvben – ismét egy cáratyuska kezébe került. A továbbiakban minden a megszokott
módon haladt a korlátlan cári hatalmi rend medrében, hogy aztán néhány évtized múlva felbukkanjon az orosz történelem legradikálisabb önkényura
– I. Péter.
Milyen tanulság vonható le mindebbôl a ma
számára? A primitív összehasonlítgatásokat – bármennyire is csábítóknak tûnnek – itt nyugodtan
mellôzhetjük. Csábítónak tûnik például az álcárokkal való analógia, hiszen Jelcin hatalma 1993-tól valójában illegitim volt. Érdekes párhuzamokat lehetne vonni a bojárok magatartása és aközött, hogy a
rendszerváltás után hogyan állt az új hatalom mellé a volt pártnómenklatúra, egészen addig, hogy
elôbbiek a külföldiek kezére adták az országot.
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A valóban komolyan elgondolkodtatók a strukturális hasonlóságok. Ezek közül is legfontosabbnak
a társadalmi-termelési viszonyok megváltozása tûnik. A múltban a feudális, jelenleg a kapitalista viszonyokról van szó. Elôbbi megerôsödésének már a
XVI. század végén komoly elôjelei voltak, ám amikor Borisz cár váratlanul, radikálisan és felülrôl beavatkozott ebbe a folyamatba, a társadalom hisztérikusan reagált. Borisz elnök esetében ugyanezt láthatjuk, azzal a lényeges különbséggel, hogy a posztszovjet kor embere még kevésbé volt felkészülve a
változásokra, mint az orosz a késô középkorban.
A végeredmény – teljes állami anarchia, a hatalmi
központ diszkreditációja, a gazdaság végleges összeomlása. A számok is meglepô hasonlóságot mutatnak, ha a XVII. század gazdasági összeomlását és a
90-es évek közepének gazdasági mutatóit vetjük
össze. Emellett szembetûnô az orosz lakosság túlélési technikáinak változatlansága. A középkorban az
északi terméketlen földek nem kényeztették el az
orosz parasztokat. Ezért a földmûveléssel együtt,
ami az alapvetô megélhetési forrást biztosította, az
erdôk és folyók hasznát is igénybe vették. Vadászat,
halászat, gombák és erdei gyümölcsök gyûjtögetése.
Kis túlzással ez a mai idôkre is jellemzô.
Még inkább figyelemre méltó a politikai folyamatok hasonlósága. A uralkodó hatalmának gyengülésével egy idôben megerôsödnek a demokratikus intézmények. Éppen úgy, mint négyszáz évvel
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ezelôtt, ma is a korlátlan államhatalom meggyengítésére tett alkotmányos kísérlet figyelhetô meg.
A központi hatalom gyengülése ma is a régiók
erôsödését vonja maga után: ahogy az elsô, úgy a
második „zavaros idôszak” idején is de facto területi bomlás megy végbe a befolyási zóna de jure
elvesztésével egy idôben. És ez sérelmes az oroszok számára. Sem a múlthoz, sem a jelenhez való
viszonyban nem lehet nem figyelembe venni, milyen ideológiai szerepet játszik a közvéleményben
a birodalmi öntudat. A pravoszláv lélekben. Ez
régen is így volt, most is így van.
Ilyen történelmi tapasztalatok birtokában nehéz
belegondolni a várható következményekbe. A bomlás folyamata felgyorsul, még nagyobb lesz a káosz, amit – mint a népi akarat megnyilvánulása –
egy új nemzeti egység (birodalom) létrehozása követ, élén az új, legitim vezetôvel. Ám a globalizáció a középkorhoz képest kétségtelenül új történelmi jelenség. És ez talán optimizmusra ad okot.
Ám fel kell ismerni az akadályokat is. Ebben az értelemben Borisz cár uralma Jelcin számára több
tanulságot szolgáltathat(ott volna). Oroszország sajátszerû ország, ezeréves tradíciókkal, amelyek ignorálása önkényes megoldásokat eredményezhet.
Nem lehet felelôssé tenni egy népet történelmi
determinációiért, ám egy XX. század végi államférfitól elvárható lenne, hogy okuljon elôdei tapasztalatából.
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Rettegett Iván*

A világ teremtésének 7038. (1530.) évében,
augusztus hó 25. napján Moszkva városában a harangok csengése-bongása örömteli hírt tudatott a
világgal: III. Vaszilij nagyfejedelemnek fia született! Bizony, sokat kellett várni rá.

FELBUKKAN JELENA...
Negyedszázada lebegett a nagyfejedelem szeme
elôtt az utódnemzés magasztos célja, de könnyebb
volt megvívnia száz csatát, elfoglalnia a rjazanyi
nagyfejedelemséget, megfékeznie a bojárokat vagy
visszaszorítania a tatár hordákat, mint eleget tenni
a dinasztia-fenntartó kötelességeknek. Húsz hosszú
esztendeig élt Vaszilij békés-küzdelmes házasélet* Az 1985-ben a Gondolat Kiadónál megjelent Iván, a Félelmetes címû kötetem óta IV. Ivánt mindenhol „félelmetesnek” hívom, ám itt megtartottam az eredeti – 1979-es – szóhasználatomat.
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ben feleségével, Szolomonija Szaburovával, míg
végül megelégelte az áldatlan állapotot, és új feleség után nézett. Szegény Szolomonija hiába bizonygatta ártatlanságát az ügyben – nem maradt
más választása, mint a kolostor. Igaz, a rossz nyelvek szerint mentegetôzése nem volt egészen alaptalan; úgy hírlett, késôbb a kolostorban egészséges
fiúgyermekkel bizonyította igazát. Az emberek
azonban összevissza beszélnek.
Az új asszony a Vaszilijnál huszonöt évvel fiatalabb Jelena Glinszkaja lett, a litvániai Glinszkijek
nemzetségébôl. A tüzes menyecske kézzelfogható
elônyöket mutatott a férjével együtt öregedô Szolomonijához képest, így hát a fejedelem új hévvel
és új reményekkel látott hozzá a vonzó feladat elvégzéséhez, amelyhez a mindenható uralkodó akarata önmagában kevés volt. Aztán eltelt négy esztendô. A bizakodást csüggedés, a vállalkozókedvet
lankatag kötelességteljesítés váltotta fel. És akkor,
ahogy a krónikaírónál olvassuk: ,,…Isten… meghallotta szolgája, az istenfélô és Krisztust szeretô
uralkodó, Vaszilij Ivanovics, egész Oroszország
nagyfejedelme imáit…”
A mai ember talán mosolyog az évkönyvíró
gyermekes naivitásán. Pedig megeshet, hogy valóban III. Vaszilijtól származott az értékes újszülött,
a kis Iván. Adatokkal mindenesetre nem tudjuk
bizonyítani az ellenkezôjét. Abban persze nem
egyezik véleményünk a világi ügyekben nyilván
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nem egészen jártas szerzetesével, hogy a csodát
Vaszilij példamutató hitbuzgósága és az egyház
irányában tanúsított bôkezûsége idézte elô. Valószínûbb, hogy a külsô segítség sokkal realisztikusabb formában érkezett. És igen magvas segítségnek kellett lennie, hiszen késôbb Ivánnak öccse is
született. Ami után a fejedelmi atya aggkori elgyengülésben el is hunyt. Halála után özvegye ragadta magához a hatalmat, és hamarosan magas
polcra emelt egy erôtôl duzzadó ifjút, név szerint
Tyelepnyev-Obolenszkij herceget…

EGY

RETTEGETT GYERMEK

A gyermek tehát, ha nehezen is – megszületett.
Mégpedig, ahogy a legenda tartja, két foggal jött
a világra! S Iván a késôbbiek során sohasem cáfolt
rá e baljós elôjelre. Gyermekéveire vonatkozóan a
források igen szûkszavúak. Maga Iván cár korában
sokat hivatkozik gyermekkori sérelmekre. Azzal
vádolja a bojárokat, hogy anyja halála után ugyancsak mostohán bántak vele: „Nyolcéves voltam
akkor: alattvalóim megérték vágyuk teljesedését;
uralkodó nélküli országot kaparintottak a kezükbe, nem gondoskodtak rólunk, vagyont harácsoltak és dicsôségre törtek, s közben egymással marakodtak… Bennünket pedig Istenben boldogult
Georgij fivérünkkel együtt úgy neveltek, mint ide-
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III. Vaszilij

geneket vagy koldusokat szokás. Mennyi szükséget is szenvedtünk öltözékben és élelemben!…”
Ha talán hátsó szándékkal dramatizálja is a késôbbi cár a történteket, elképzelhetô, hogy a gyermek
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uralkodó tehetetlen báb volt a bojárcsoportok kezében hatalomért vívott harcukban.
Ez az állapot azonban nem tartott sokáig. Azon
a télen (1543-ban), december 29-én Iván Vasziljevics, egész Oroszország nagyfejedelme, nem tûrvén tovább a bojárok törvénytelenségeit és hatalmaskodását, „megparancsolta fô tanácsadójuk,
Alekszej Sujszkij herceg lefogatását, és megparancsolta, hogy vessék ôt a sintéreknek… és attól fogva a bojárok rettegni kezdték ôt.” Az évkönyvben
leírt eset persze nem jelentette még Iván önálló
uralkodásának kezdetét. Csupán azt jelezte, hogy
az egyik udvari klikket felváltotta a másik, amely
azonban már más taktikát folytatott az ifjú nagyfejedelemmel szemben. Eljátszották, hogy valóban
ô a hatalom birtokosa, s látszatra tényleg így is
volt. A hamar serdülô kamasz azonban ,,cárságát”
szadista játékokban élte ki – a birodalom ügyeit
továbbra is a bojárok intézték. Ô eközben elôbb
állatkínzással szórakozott, tizennégy éves korára
viszont már embereket kívánt véres játékaihoz.
Hasonlatosan a spártai ifjak rabszolgáik ellen indított „hadjárataihoz”, Iván is kilovagolt társaival a
Kremlbôl, és a moszkvai városlakók közé gázolva
lóhátról csépelte ôket.
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CÁR

SZÜLETIK

Új korszak virradt fel Iván és egész országa életében, amikor az orosz egyház feje, Makarij metropolita vette kezébe a gyermek nevelését. Makarij
kulturális központot alakított ki Moszkvában, s az
egyházfejedelem köré tömörülô csoport munkája
felkeltette az egyébként fogékony, jó eszû ifjú érdeklôdését. A késôbb rettegett cár, talán gyermekéveinek hányattatásai következtében, igen befolyásolható volt, spontán felbuzdulásait kihasználva
könnyen meg lehetett nyerni a legkülönbözôbb
céloknak. Oroszország szerencséjére a metropolita
jó irányba terelgette a fekete bárányt. Arra biztatta, hogy vegye fel a cári címet, ami neki azért volt
érdeke, mert az orosz állam tekintélyének növekedése az orosz egyház presztízsét is emelte volna.
Ivánnak nem kellett különösebben bizonygatni e
lépés jelentôségét, de rokonai (elsôsorban a
Glinszkijek) is hamar megértették, milyen elônyük származhat abból, ha Iván cárrá magasodik: így hát 1547. január 16-án, nem egészen tizenhét éves korában, IV. Ivánt Makarij metropolita az uralkodók „Monomah-sapkájával” cárrá
koronázta.
Fél év sem kellett hozzá, hogy kiderüljön, milyen tiszavirág-életû a cári dicsôség. A moszkvai
nagy tûz után, június 26-án a felkelô városi nép
betört az Uszpenszkij-székesegyházba, ahol a cár
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IV. Iván
(XVI. sz.
második fele,
metszet)

éppen istentiszteleten vett részt, a tömeg kihurcolta Iván nagybátyját, Jurij Glinszkijt a térre, és ott a
helyszínen halálra kövezte. A cár Vorobjovo falu-
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ba menekült. A felfegyverzett tömeg oda is követte; nagyanyját, Anna Glinszkaját követelték, mert
az a hír járta, hogy az ô „boszorkánykodásai” minden baj okozói. A moszkvai kormányzat végül úrrá
lett a helyzeten, de Iván nehezen nyelte le a megaláztatás keserû piruláját. Amíg azon kesergett,
hogy az isteni eredetû abszolút uralom Makarij
által beléoltott eszméje milyen ingatag alapokon
áll, talán észre sem vette, hogy új bojárcsoport, a
Zaharjin-Jurjevek vették át az államügyek irányítását. A kulcspozícióba került családi klikk szövetséget kötött Makarijjal, valamint Iván új kegyenceivel, bizonyos Adasevvel és Szilvesztr pópával; és
ekkor kezdôdött a cár uralkodásának azon egyetlen idôszaka, amikor átgondolt módon kormányozták a hatalmas országot.
A birodalomnak súlyos feladatokat kellett megoldania. A nagyapa, III. Iván és az apa, III. Vaszilij
ugyanis jócskán kiterjesztette az ország határait.
Az óriásira duzzadt államot már nem lehetett a régi módon kormányozni. Aztán itt volt Oroszország évszázados nyavalyája, a tatár átok. S bár az
elôzô század végére III. Iván gyakorlatilag függetlenítette magát a tatároktól; Oroszország határain
továbbra is ott ólálkodtak a barbárság lovasai. Az
orosz állam számára tehát történelmi szükségszerûséget jelentett erôinek koncentrálása, ésszerûsítése, ha le akarta rázni válláról az ôsi fenyegetés
terhét.
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KAZANY
Az 1550-es évek reformjai a központosított hatalom megteremtése irányába mutattak. Közöttük is
természetesen elsô helyen álltak a hadsereg ütôképességének növelésére irányuló intézkedések. Hogy
ezen a téren elôrelépésre volt szükség, azt leginkább a Kazanyi Kánság központja, Kazany elleni
két sikertelen hadjárat tette nyilvánvalóvá. A harmadik nekirugaszkodás elôtt végre sikerült ráncba
szedni a rivalizáló hadvezéreket, megalakult a „lövész-” vagy sztrelecsereg, és alaposan felkészültek
az ostromra. Az oroszok már korábban felépítették Kazannyal szemközt, a Volga túlsó partján a
Szvijazsszk nevû faerôdítményt, amely most a város bevételének támaszpontja lett.
1552 augusztusának végén kezdték ágyúzni Kazany gerendákkal erôsített sáncait. A fôkapuval
szemben háromszintes, tizenöt méter magas ostrombástyát építettek, ahonnan pusztító tûz alá
vették a várost. Ugyanakkor alagutat fúrtak a városfalak alá, és felrobbantották a város vizét adó
kutakat. A döntô ütközetre ezután, október 2-án
került sor. A keskeny utcákon véres kézitusát vívtak a halálos ellenfelek. S napnyugtakor az utcákat,
a tereket hullák hegyei borították. Az ostrom alatt
Gorbatij herceg vitézkedett leginkább. Már az ütközet elsô napjaiban tôrbe csalta és megsemmisítette az orosz tábort nyugtalanító tatár portyázó-
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kat. A cár is jelen volt Kazany bevételénél. A sereg
harci felkészítésében részt is vett, de a döntô csata
napján tartalék seregével a várostól egyversztányira
táborozott. A haditanács döntése értelmében
ugyanis csak végszükség esetén kerülhetett sor a
tartalék bevetésére. Amikor aztán mégis összetrombitálták a tartalékot, a cár éppen tábori templomában imádkozott, de olyan buzgón, hogy a
bojárok sürgetô kérésére sem volt hajlandó megszakítani az ájtatosságot. Amikor serege élén végre
megjelent a vár alatt, akkorra már orosz zászlók
lobogtak a bástyákon.

OPRICSNYINA
A kazanyi gyôzelem után fél évvel a cár súlyos betegségbe esett. Mivel minden pillanatban várható
volt a halála, a bojárok már a nagybeteg ágyánál
marakodni kezdtek a hatalomért. Az addigi „koalíciós” kormányzaton a legválságosabb percben keletkeztek tömíthetetlen rések. De a cár mégis felépült, és akkor felébredt benne a gyanakvás, ami
aztán soha többé nem hagyta el. Csak az alkalmas
pillanatra várt. A leszámolásra hét év múltán nyílott lehetôsége, felesége, Anasztazija halála után.
Adasevet és Szilvesztrt azzal vádolták ellenségeik, hogy ôk az okozói Anasztazija betegségének,
sôt maga Adasev mérgezte meg a cárnét. A bosszú
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rettenetes volt: Szilvesztrt életfogytiglan számûzték, Adasev öngyilkosságba menekült, egész famíliáját és nemzetségét kiirtották, de közeli-távoli
barátait, ismerôseit sem kímélte meg a cári harag.
Hogy a véres „kormányváltás” oka tulajdonképpen mi lehetett, arra késôbb maga Iván válaszolt:
Adasev és Szilvesztr „maguk uralkodtak, ahogy
csak akartak, engem pedig megfosztottak az uralomtól: szavakban uralkodó voltam, de ténylegesen semmi hatalmam nem volt”.
Iván harmincéves korára szabadult fel végérvényesen a gyámság alól. Ekkor kísérelte meg az abszolút uralom eszméjét a gyakorlatban is alkalmazni. De kezdetben csak a bosszúállás és a féktelen
duhajkodás terén mutatott fel eredményeket.
Igaz, a cár önálló külpolitikai elgondolásokkal állt
elô – a balti Livónia meghódításának tervével –, de
a kezdeti sikerek után kudarc kudarcot követett.
Ebben a kritikus helyzetben szökött át a hadszíntérrôl az ellenséghez egykori bizalmas embere,
Kurbszkij herceg, akit mások is követtek. A cár
rádöbbent, hogy félnie kell a bojároktól. Most már
mindenkiben ellenséget kezdett látni, amíg végül
felpakolta családját, az államkincstárt, és otthagyva
csapot-papot, 1564. december 3-án elvonult székvárosából.
A fôváros lakossága nem tudta mire vélni az
uralkodó hirtelen távozását, s az emberek szívében
nagy nyugtalanság támadt. Nemsokára azonban
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IV. Iván
miniatúrája
a XVII.
századi
Cári Címerkönyvbôl

meghozták a küldöncök a cár erôdfalvából küldött két levelét. Az egyikben, amelyet a városlakóknak címzett, az uralkodó kifejti, hogy Moszkva városával nincs semmi baja, annál több azon-
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ban az áruló bojárokkal. A tömeget ezzel sikerült
a bojárok ellen hangolnia, akik végül arra kényszerültek, hogy követséget menesszenek a cárhoz, azzal a kéréssel: térjen vissza a trónra. A cár erre kegyesen hajlandónak bizonyult – egy kikötéssel:
szabad kezet követelt a bojár „összeesküvések” elleni harcban.
Ennek jegyében született meg 1565. február
közepén az opricsnyináról szóló rendelet. Mi is
volt ez a különös intézmény? A cár az országot
kétfelé osztotta: a számára fontos részeit saját hatalma alá rendelte (ez volt az opricsnyina), míg a
fennmaradó részeket (a zemscsinát) a bojárság vezetô szerve, a bojár duma hatáskörébe utalta, fenntartván magának a legfontosabb kérdésekben a
döntés jogát. Az opricsnyinából kiköltöztette az
ottani földbirtokosokat, s helyükbe megbízható
embereket telepített. Létrehozott egy 5-6000 fôbôl álló testôr-rendôr gárdát is, amely személyes
védelmén túl állandó rettegésben tartotta betöréseivel a zemscsinát. Iván tehát két egymással szemben álló ellenséges részre osztotta országát, amelyben a zemscsina teljesen ki volt szolgáltatva az opricsnyikgárda garázdálkodásainak.
IV. Iván tehát a terror útjára lépett. Ezt a politikát jórészt tulajdon eszközeitôl való megrettenése hívta életre. Az uralkodó, elsô kudarcai után,
szinte elveszítette józan ítélôképességét. A bajok
okát mindig másokban kereste, és most kezdték
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igazán rettegni a nevét. A szélsôséges módszerek
azonban potenciális ellenséget termeltek, s ezt a
jelenséget Iván betegesen élénk képzelete mindent
elborító hatalmas bojár-összeesküvésnek fogta fel.
Ezért sorra küldte a vérpadra valóságos és vélt ellenségeit. Ez az „árnyékbokszolás” lassan felôrölte
saját idegzetét is, és elhatalmasodott rajta az üldözési mánia, amely élete utolsó szakaszában már a
kifejlett paranoia tüneteit mutatta.
Az 1567-tôl 1570-ig tartó úgynevezett „tömeges terror” idôszakának politikai történetét egy
sohasem bizonyított, koholt vád határozta meg.
Összeesküvésben találják bûnösnek Cseljadnyin
bojárt, amiért kivégzik, egyúttal büntetôexpedíciót indítanak birtokai ellen, a földjeit felperzselik,
szolgáit, parasztjait legyilkolják. Az opricsnyinában szolgáló német Schlichting, valamint Taube és
Kruse szerint a bojárt maga a cár szúrta le, de
elôbb arra kényszerítette, hogy cárnak öltözzék, és
a trónra üljön, mondván, úgyis az volt a szíve vágya. (Érdekes, hogy ezt a motívumot használja fel
Eizenstein híres filmje Vlagyimir Sztarickij halálának ábrázolásakor.) A következô áldozat éppen
Vlagyimir Sztarickij részfejedelem, a cár unokatestvére volt. A hivatalos vád szerint az uralkodó
életére tört, de a bizonyítékot ehhez egy lefizetett
szakács szolgáltatta. Vlagyimir fejedelemnek nem
maradt más választása, kiitta a méregpoharat. Anyját széngázzal ölték meg, de nem kerülte el sorsát
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IV. Iván
bevonulása
Novgorodba
1570. január
8-án

második felesége s ebbôl a házasságból származó
kilencéves lánya sem.
A cár szabályos hadjáratot indított – tökéletes
hírzárlattal –, így annak ellenére, hogy katonáinak
útját felégetett települések és halomra gyilkolt emberek tetemei (Sztarickij állítólagos hívei) kísérték,
Novgorod lakosai nem sejtették, mi vár rájuk. A véres színjáték rablással kezdôdött. A cár csapatai ki-
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fosztották az érseket, a kolostorokat és a novgorodi kereskedôket, majd módszeresen irtották a lakosságot. Sokat és meglehetôsen „színesen” írnak
ezekrôl a napokról a különféle források. Érthetô
elfogultságuk miatt azonban lehetetlen rekonstruálni a pogrom áldozatainak számát. Egyesek háromezerre, mások negyvenezerre vagy még többre
teszik a meggyilkoltak számát. Egy azonban biztos: az opricsnyikok válogatás nélkül öldösték a lakosságot – mégpedig jórészt olyanokat, akiknek
semmi közük nem volt a „nagypolitikához”.
A novgorodi hadjárattal nem ért véget a koloszszális méreteket öltô „összeesküvés”. Hullámai átcsaptak a cár közvetlen környezetére – akadtak
ugyanis, akik a Novgorodban történteket már túlzásnak tartották –, s megkezdôdött az újabb leszámolás. 1570. július 25-én 300 elítéltet vezettek
Moszkvában a nyilvános vesztôhelyre – 184-nek a
mindenható cár a helyszínen megkegyelmezett. A
többiekre azonban kínzások és kegyetlen halál várt.
Ivánt hihetetlen belsô energiák feszítették. Ezeket vezette le vérengzéseiben, és ilyen szelepek
funkcióját töltötték be féktelen dorbézolásai is.
Orgiákká fajuló mulatozásai során elkövetett minden bûnt, amit keresztény ember elkövethet. Pedig mélyen vallásos volt, bigott fajtából való.
Elzarándokolt a szent helyekre, sûrûn látogatta a
kolostorokat, amelyekhez igen bôkezû volt. Egy
szerzetesközösséget is létrehozott híveibôl erôdí-
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tésfalvában, amelynek ô volt az apátja. A zord opricsnyikok, akik csupa feketében, fekete lovon, kutyafejjel és seprûvel száguldozva gyilkoltak, fosztogattak, szorgalmasan hányták a keresztet, és
mindenben példamutató buzgósággal tartották be
a kolostori élet szabályait.
Néha rádöbbent a cár, hogy mindez csupán
játék, s akkor igazi kolostori életrôl ábrándozott.
Adatok bizonyítják, hogy fenntartatott magának
egy cellát a kirillo-beloozerói kolostorban, ahová,
úgy tervezte, a világ zajától egyszer visszavonul.
Kedvelte a teátrális jeleneteket. Gyakran a „nagypolitika” eseményeit is színházi effektusokkal rendezte meg. Ebbôl a szempontból figyelemre méltó
az az eset, amikor egy tatár szolgáló fejedelem,
Szimeon Bekbulatovics javára lemondott trónjáról. (Egyébként még kétszer jelentette be, hogy
visszavonul az uralkodástól, hogy aztán mégis tovább üljön a trónon.) Szimeon közel egy évig volt
Oroszország nagyfejedelme, amíg a cár, szerény
Moszkvai Iván néven a trónteremben, a bojárok
között, a sarokban húzódott meg csendesen.
Az uralkodó kedvtelései közé tartozott az írás.
Persze nem ô maga ragadott tollat, csak diktált, de
azt rendkívül szenvedélyesen. Terjedelmes leveleket írt alattvalóinak és uralkodótársainak (közöttük Angliai Erzsébetnek vagy Báthory Istvánnak).
A régi orosz irodalom egyik gyöngyszemévé vált a
közte és a külföldre szökött Kurbszkij közötti le-
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vélváltás. Ebben a cár Kurbszkijt általában csak
„kutyának” titulálja, akinek ,,tanácsai jobban bûzlenek, mint a trágya”. Dühödten vitatkozott,
agyafúrtan érvelt; ha kellett, dorombolt, akár a

IV. Iván
portréja
az 1630-as
évekbôl
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macska, de ha arra volt szükség, éktelenül káromkodott. Mindent úgy, mint az életben.
Bár 1572-ben az opricsnyinát hivatalosan megszüntették, az ország kettéosztottsága Iván haláláig megmaradt. Az opricsnyikok rablógazdálkodása
következtében az ország központi területei pusztává váltak: a parasztok a határszélekre menekültek.
A gazdasági csôd következtében a hadsereg sorra
szenvedte el vereségeit. 1571-ben például a krími
tatár kán Moszkváig jutott, s fel is égette a várost.
A következô évben ugyan sikerült visszaverni a
pogányt – de az uralkodó presztízsét a gyôzelem
sem emelte, ugyanis mindkét esetben a csata helyszínétôl sok száz versztányira tartózkodott. A livóniai hadszíntéren Báthory István lengyel király is
sorra aratta gyôzelmeit. Tétova hangok kezdtek hallatszani arról, hogy a tetterôs trónörökös, Iván cárevics méltóbb lenne a legfelsô hatalomra. A cárevicsnek mégsem emiatt kellett meghalnia…

1581
A végzetes napon, 1581. november 9-én a cár egy
szál ingben találta menyét a durranásig befûtött
kályha mellett. A korabeli Oroszországban uralkodó erkölcsi normák három réteg ruha viselését
írták elô egy magára valamit adó nônek. A helyiségbe belépô Ivánt az „erkölcstelen” látvány ékte-
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len haragra gerjesztette. Amúgy sem szívlelte menyeit. Addigra már fia két feleségét zárta kolostorba, s ez, a harmadik is csak azért kerülte el sorsát,
mert áldott állapotban volt. De most csordultig
telt a pohár; a cárnak jó alkalom kínálkozott arra,
hogy menyét alaposan elnáspángolja. Amikor a férj
a felesége védelmére sietett, neki is jutott az atyai
ütlegekbôl. A fémbot ütése a halántékát érte, a
cárevics néhány nap múlva belehalt a sérüléseibe.
A rémült fiatalasszony elvetélt. IV. Iván egyetlen
unokája halva jött a világra. A pillanatnyi ôrület
után magához térô cárt megviselte az eset; súlyos
és hosszan tartó apátiába esett. Erre minden oka
meg is volt, hiszen sorban következô fia – a trónörökössé elôlépett Fjodor – gyengeelméjû volt.
Az ország bel- és külpolitikai, gazdasági és katonai, valamint dinasztikus csôdbe került. A cár
minden társadalmi erôt elidegenített magától terrorpolitikájával. A livóniai háborút ugyan negyedszázados küzdelem után sikerült befejezni, de az
ország erejét felemésztô harc nem hozott sikert,
sôt az orosz államtól nagy területeket ragadtak el
az ellenfelek. A cár a szakadék szélére sodorta az
erôtôl duzzadó birodalmat.
Iván mindössze bô két évvel élte túl fiát. Élete
végére elhatalmasodott rajta egyfajta, utólag természetesen nehezen diagnosztizálható idegbetegség. Ez teljes szenilitással párosult; az elaggott
uralkodónak kedvenc szórakozása az volt, hogy
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csillogó drágaköveit nézegette. Állapota 1584 februárjának végére vált válságossá. A cár végrendeletet készíttetett, amellyel sok tekintetben szembefordult egész addigi politikájával, továbbá utasította a kirillo-beloozerói kolostor barátait, hogy
imádkozzanak felépüléséért. A halál 1584. március
19-én, a sakktábla mellett érte.
Rettegett Iván nem tartozik az orosz történelem
pozitív alakjai közé. De nem vérengzései miatt,
vagy azért, mert saját fiát is megölte. Lényegében
ugyanezt mondhatnánk el Nagy Péterrôl is, aki
mégis az orosz történelem kiemelkedô egyénisége.
A középkori európai történelem egyébként sem
szûkölködik hasonló jellemekben; utalhatunk III.
Richárdra vagy VIII. Henrikre. Ráadásul a források szûkszavúsága, részrehajló jellege miatt ma
már nem is lehet pontosan eldönteni, hogy a történelmi pletykáknak mennyi a valóságalapja, így
aztán értékelésünk mércéje csakis ez lehet: mit tett
IV. Iván az orosz birodalom felvirágoztatásáért? A
rettegett cár néhol bomlott agyra valló katasztrófapolitikájával gazdasági csôdöt, anarchisztikus
belállapotokat, demoralizálódott társadalmat és a
katonai vereségek következményeként csonka országot hagyott maga után. A két évtizeddel késôbbi nagy krízis, az úgynevezett „zavaros idôszak”
gyökerei Rettegett Iván opricsnyinapolitikájáig
nyúlnak vissza. Ezért kell a rettegett cárnak felelnie a történelem ítélôszéke elôtt.
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Uglicsi rejtély

1591. május 15-én, déltájban néhány kisfiú békésen játszadozott az uglicsi fejedelmi palota hátsó
udvarában. Az emeleti szoba ablakában álló ôr
fentrôl talán meg sem tudta különböztetni Rettegett Iván korán árván maradt serdülô fiát játszópajtásaitól. A gyerekekre felügyelô dadusok néhány
méterrel arrébb, a fal árnyékában tereferéltek egymással. Néha ugyan oda-odapillantottak a kis cárevicsre, hiszen a lelkükre kötötték, úgy vigyázzanak
Dmitrijre, mint a szemük fényére. A fiú néhány nap
után akkor mehetett ki elôször a levegôre, nemrégiben ugyanis újra kitört rajta a vissza-visszatérô
roham. Most csak anyja kezét harapdálta össze, de
régebben elôfordult az is, hogy késsel megszurkálta. A rettenetes cár utolsó – hetedik! – házasságából származó fia minden bizonnyal magán viselte
apja aggkori ôrületének örökletes következményeit. Nemcsak hogy epilepsziában szenvedett, hanem normális periódusaiban is fékezhetetlen vadóc volt. Följegyezték róla, hogy télen hóembereket épített, s – miután a legtekintélyesebb bojárok
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nevére keresztelte ôket – levágta a fejüket, mondván, ezt teszi velük a valóságban is, ha majd egyszer hatalomra kerül. Most mindenesetre a betegségnek nyoma sem látszott rajta; elmélyülten dobálta kését a földbe. A bágyadt, unalmas és meleg
nap a következô pillanatban azonban tragikus fordulatot vett: mire a dadák fölpillantottak, a cárevics vérbe fagyva feküdt a földön – mellette a kése.

LINCSHANGULAT
Az események viharos gyorsasággal követték egymást. A kiáltozásra leszaladt az ebédlôbôl az anya,
Marija Nagoj. Halott fiának látványa féktelen dühöt váltott ki belôle: nekiesett az egyik dadának,
Vaszilisza Volohovának. Ütni-verni kezdte, s azt
sikoltozta, hogy a gyilkos Volohova fia, Oszip.
Megkongatták a harangokat, perceken belül hatalmas tömeg lepte el a palota elôtti teret. (Közben a
helyszínre érkezett Marija fivére, a jócskán ittas
Mihail Nagoj is.) A cárnô eszelôs kiáltozásától felajzott tömeg már éppen Oszip lincseléséhez készülôdött, amikor megjelent a központi kormányzat helyi megbízottja, Mihail Bitjagovszkij, aki
utasítást adott, hogy szüntessék be a harangozást,
majd felszólította Mihail Nagojt: ,,Csillapítsa le a
tömeget, és ne csináljon ostobaságot.”
A cári tisztviselô közbeavatkozása azonban ola-
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jat öntött a tûzre. Már csak azért is, mert egyébként sem volt felhôtlen Bitjagovszkij és Marija
kapcsolata. Az özvegy cárné korábban ugyanis szabadon rendelkezett az uglicsi részfejedelemség jövedelmeivel, de Bitjagovszkij megvonta tôle ezt a
jogot, s gyakorlatilag „gyámság” alá került. Ezért
a vérig sértett, megalázott özvegy és Mihail Bitjagovszkij között napirenden voltak a nézeteltérések,
amelyek olykor nyílt összetûzésig fajultak. Ilyenformán az adott pillanatban Marijának szinte természetes reakciója volt, hogy meglátván Bitjagovszkijt, régi ellenlábasára irányította a népharagot –
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most már ôt is vádolván a gyilkossággal. A tisztviselô pillanatok alatt elvesztette uralmát a válságossá vált helyzet fölött, s azonnal bezárkózott hivatali helyiségébe. A feltüzelt városi nép rátörte az
ajtót, s kezdetét vehette az önbíráskodás, összesen
tizenöt ember lelte halálát.
A tömegôrület jól ismert tüneteit fedezhetjük
fel a történtekben. A cári adminisztráció épületét
feldúlják, kirabolják, az ott talált férfiakat megölik
– közben a pincében fölfedezett boroshordókat
csapra ütik –, Bitjagovszkij feleségét meztelenre
vetkôztetik, és hajánál fogva a térre hurcolják. Életét – és lányaiét is – csak két arra sietô szerzetes
menti meg. Nem kerüli el sorsát azonban kamaszfia, akit a tömeg apjával együtt koncol föl. Az Uglicsban történtek híre hamar eljutott Moszkvába.
Harmadnapra megérkezett a vizsgálóbizottság,
Vaszilij Sujszkij bojár vezetésével. A moszkvai kormányzat sürgôsen utána akart járni a dolognak, de
vajon mi érdekelte inkább: Dmitrij halálának – és
esetleges gyilkosainak kiléte – vagy a cári emberek
lemészárlásának körülményei, a zendülés?

BORISZ GODUNOV,

A CÁR KOMÁJA

Hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk, néhány évet vissza kell pergetnünk az idô kerekén.
1584-ben, fél évszázados országlás után elhunyt
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Rettegett Iván. Miután három évvel korábban halálra sebezte legidôsebb fiát, utóda második fia,
Fjodor lett, akinek a kortársak által oly nagyra tartott
„jámbor istenfélelme” mögött valójában a gyengeelméjû ember életképtelensége húzódott meg.
A cárt a buzgó imádságokon kívül semmi más nem
érdekelte, így a hatalmas birodalom sorsának
irányítása átkerült a bojárok kezébe. Pontosabban
szólva egyetlen bojár, Borisz Godunov kezébe.
Borisz „régi bútordarab” volt a hatalom szentélyében. Szegény nemesi származású családból került a cári udvarba, ahol Rettegett Iván iránti hûsége jutalmául rövid idô alatt nagy karriert futott
be: a cár egyik legközelebbi tanácsadója lett. Ezekrôl az éveirôl szinte semmit sem tudunk, csak elôrehaladását regisztrálhatjuk. Nem tudni, mennyire
érvényesülhettek a késôbbiekben olyannyira világosan látható érdemei. Egy biztos: a legfontosabbat, a túlélés képességét már akkor is elsajátította.
Talán azért sikerült életben maradnia, mert nôvérét a cárhoz, Fjodor Ivanovicshoz adta feleségül.
És Borisz jól élt azzal a lehetôséggel, amit a cári
komaság nyújtott neki.
Persze nem volt könnyû a dolga. Idôrôl idôre
súlyos harcot kellett vívnia a hatalomra törô bojárcsoportokkal, de az udvari belvillongásokban
rendre gyôzelmet aratott. Egy ilyen összezördülés
után a Borisz elôjogait elvitató Nagoj család kénytelen-kelletlen Uglicsba távozott – a kis cáreviccsel
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együtt. Az uralkodásra nyilvánvalóan alkalmatlan
cár közvetlen környezetében veszélyes összehasonlításokra adhatott alkalmat egy másik, vér szerinti leszármazott. Borisz Godunov mindezt pontosan tudta. De vajon érdeke volt-e eltétetni láb
alól a potenciális trónörököst?

UGLICSI

A
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„KIVÉGZÉSE”

Mit mond Dmitrij cárevics haláláról az egykorú
hivatalos jegyzôkönyv? Hitelességéhez nem fér
kétség, de sokan vádolták – és vádolják ma is –
részrehajlással. Nem alaptalanul, mert ha figyelmesen végignézzük a nyomozást lebonyolítók kérdéseit, kiderül, hogy a hatóságokat valóban jobban
érdekelték a véres tömegjelenetek értelmi szerzôi,
mint a föltételezett gyilkosok. Ráadásul a kulcsszerepet a jegyzôkönyvben a sértett személyek játszszák: Bitjagovszkij özvegye, a félig agyonvert Volohova, valamint a cárevics játszótársai. Nyilvánvaló, hogy – lévén a legközvetlenebbül érintettek
az ügyben – nem támasztották alá a gyilkosságverziót, de az is, hogy tanúvallomásuk Nagojékra
nézve csöppet sem lehetett kedvezô. Következésképpen a vizsgálat a cári hivatalnokok gyilkosainak
felelôsségre vonását készíti elô, nem pedig a cárevicset elveszejtôkét.
Mindenesetre, a vallomások egybehangzóan bizonyítják, hogy Dmitrij öngyilkos lett. Kitört rajta
egy epileptikus roham, s a kezében lévô késsel torkon szúrta magát. Mire társai és a dadák fölocsúdtak, már halott volt. Ha pedig öngyilkosság történt, akkor Bitjagovszkij vétlen az ügyben, de bûnösök a Nagojok, akik a cárevics halálát kihasználták a központi kormányzat gyûlölt embereivel
való leszámolásra. S akkor jogossá válik a bosszú:
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néhány hónappal az uglicsi események után Borisz
Godunov kolostorba küldte Mariját, a nô két fivérét börtönbe záratta, szolgáikat jórészt kivégeztette, sok száz uglicsit Szibériába számûzetett, mi
több, „kivégeztette” a részfejedelemség önkormányzatát jelképezô városi harangot is.
Hihetünk-e a jegyzôkönyvben olvasható vallomásoknak? Lehetséges ugyanis, hogy a tanúk azért
tartottak ki az öngyilkossági verzió mellett, mert
közülük való volt a gyilkos. Ám ez esetben kétség
fér a vizsgálatot végzôk tárgyilagosságához is: nyilván nem véletlenül nyugodtak bele ebbe a megoldásba.

CUI

PRODEST?

Kinek állt érdekében a gyilkosság? Ha a késôbb
történtekbôl visszatekintve akarnánk megfelelni a
kérdésre, egyértelmû volna a válasz. 1598-ban Godunovot cárrá választják, miután Fjodor cár halálával magva szakad a több évszázados moszkvai dinasztiának. Borisz tehát – mintegy elôre látva az
események menetét – lépésrôl lépésre készítette
elô a hatalomátvételt. Elôször kizárólagos hatalomra tett szert Fjodor mellett, aztán kivételezett
helyzetét formálisan is elismertette. (Ezt dokumentálják a külföldi uralkodókkal váltott levelek is,
ahol ôt nyíltan elismerik az ország ügyeinek tény-
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leges irányítójaként. Vagy az, hogy megkapja ,,a
cári szolga és sógor” kitüntetô címet.) És Fjodor
amúgy sem sokáig húzza, örököse pedig csak nem
akar születni. Egyetlen akadály áll már csak Borisz
útjában: Dmitrij cárevics, aki abban az esetben, ha
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fivérének nem születik fia, elôlép trónörökössé,
majd esetleg cárrá. S akkor rossz napok várnak a
Godunovokra: a levágott fejû hóemberek érzékletesen festik meg a jövôt.
Borisznak tehát kapóra jött Dmitrij cárevics halála. Lehet, hogy ô bérelte volna föl a gyilkosokat
is? De ha netán így történt, akkor miért avatta vol-

44

UGLICSI

REJTÉLY

Borisz
Godunov
cár

na be sötét terveibe egyik legnagyobb riválisát, Vaszilij Sujszkij herceget? Inkább arról lehet szó,
hogy azért bízta meg e feladattal éppen a nagy
befolyású, tekintélyes bojárt, hogy még a gyanú
árnyéka se vetôdjön nevére. Persze így is lehetséges, hogy Borisz és a gyilkos (vagy gyilkosok) között van valamilyen kapcsolat. Túl sokan voltak
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azonban jelen a feltételezett gyilkosságnál – köztük gyerekek is –, ezért elképzelhetetlen, hogy ne
találta volna meg egy tárgyilagos vizsgálóbíró az
egyeztetett hamis vallomások gyenge pontjait. És
milyen óriási kockázatot vállalt volna Borisz Godunov egy ilyen gyilkossággal, ha kiderül, hogy ô
az értelmi szerzô! Akkor, amikor még minden
esély megvolt arra, hogy nôvére fiúgyermeknek ad
életet – hiszen lánya már született –, így kívánta
volna biztosítani családjának kivételezett helyzetét
a hatalomban? Ne feledjük: Borisz céltudatos ember volt – a józan, nem pedig a hazardôr fajtából!
Így hát aligha valószínû, hogy köze lett volna
Dmitrij cárevics halálához. Közvetve ezt bizonyítja a Nagojok otromba próbálkozása, akik – amint
az egyik szolgájuk tanúvallomásából kiderül – utólag véres késeket helyeztek Bitjagovszkijék tetemei
mellé, hogy ily módon is „bizonyítsák” a gyilkosságot.
Vagy olyannyira átlátszó volna ez a trükk, hogy
talán nem is lehet igaz? És a megfélemlített emberekbôl kikényszerített hamis tanúvallomások rendszerének egyik láncszemét alkotná? Hiszen, az igazat megvallva, a vallomásokban elég különösen
hangzanak az öngyilkosság körülményei. És meglehetôsen sztereotipek ahhoz, hogy ne lehetne kizárni a sugalmazás lehetôségét.
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Nyugodtan eldönthetetlennek tarthatjuk a problémát, hiszen a késôbbi történések megmutatták,
hogy lényegében nem is az a fontos: megölték-e
Dmitrijt, hanem az, hogy egyáltalán meghalt-e.
Legföljebb Borisz Godunov portréjához tenne
hozzá egy újabb vonást az utólagos oknyomozás
eredménye. Borisz, a történelmi személyiség értékeléséhez aligha meghatározó jelentôségû az esetleges bûnrészesség. Mert ha szigorúan morális
szempontból közelítünk alakjához, akkor egy bûnnel több vagy kevesebb, nemigen változtat az
összképen. Nem egy és nem két gyilkosság terhelte a lelkiismeretét – ebben aligha különbözik a középkor más uralkodóitól. S ha igen, akkor inkább
a mértékletesség okán.
Nem szívbajos, amikor politikai ellenfeleit kell
lemosni a politika színpadáról – de ha tehette, elkerülte fizikai megsemmisítésüket. Persze, túlzás
volna mértéktelen könyörületességgel gyanúsítani,
mindazonáltal észjárása, taktikai és diplomáciai érzéke megkímélte a fölösleges vérontástól. Téves
úton járnánk tehát, ha az orosz nemesi-polgári
történészek nyomán elítélnénk ôt egy nem is bizonyítható gyilkosság miatt. Igazságtalanok volnánk
vele szemben, mert nem túl hosszú országlása idején kissé föllélegezhetett a Rettegett Iván-i katasztrófapolitikába belefáradt, kizsigerelt ország.
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Éppen Borisz Godunovra várt a feladat, hogy újra
fölvirágoztassa – vagy legalábbis rendbe szedje – a
szétzüllesztett birodalmat. S talán el is jutott volna
a végsô megvalósításig: ám korai halála után szinte
pillanatok alatt összeomlott az általa épített rendszer.
Az ítélet-végrehajtó az uglicsi áldozat, Dmitrij
cárevics volt. Természetesen nem képletes formában, ahogyan azt Puskin híres drámájában megírta, amelyben Borisz halálát a gyermekgyilkosság
miatt érzett gyógyíthatatlan lelkiismeret-furdalás
okozta. A végzet valóságos személy alakjában jelent meg, akit Dmitrij cárevics néven tisztelt a
zászlaja alá sorakozó és az önkény ellen fölkelt sok
tízezer ember. Mindez 1605-ben történt – tizennégy évvel az uglicsi események után. Dmitrij föltámadt volna? Vagy talán meg sem halt annak idején? Esetleg valaki a nevét bitorolta? Ez már egy
másik, nem kevésbé különös történet…
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Dmitrijt, Rettegett Iván legkisebb fiát, 1605. július 30-án koronázták meg. Csaknem másfél évtizeddel azután, hogy rejtélyes körülmények között
életét vesztette. Az egymást kizáró állítások között
ellentmondás feszül. A lehetséges föloldások közül
a feltámadást eleve kizárhatjuk, már csak azért is,
mert a mégoly istenfélô korabeliek sem számoltak
ezzel a lehetôséggel. A másik megoldás – az tudniillik, hogy a kis cárevics csodálatos módon kiszabadult a gonosz Borisz Godunov küldötte bérgyilkosok karmai közül – már jóval valószínûbbnek tetszik. Maga Dmitrij így számol be egyik, éppen
Borisz Godunovhoz címzett levelében a történtekrôl: „Akadályok valánk neked a trónhoz vezetô
úton, és így elpusztítván a nagyurakat, ránk kezdted fenni a kést, felbujtottad deákunkat, Mihail
Bitjagovszkijt és tizenkét társát… hogy megöljenek; …de mi – megmenekültünk a haláltól.” Mégpedig oly módon, hogy a cárevics nevelôje, értesülvén a sötét tervrôl, hasonló korú kisfiút fektetett Dmitrij ágyába, akit aztán meg is öltek. A sze-
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mélycserérôl senki, így a cárevics anyja sem tudott.
A trónörökös egy nemesi családnál bújt meg, majd
pártfogója halála után beöltözött szerzetesnek –
félvén az esetleges leleplezôdéstôl. Sorsát azonban
így sem kerülhette el; egy szerzetestársa felismerte,
ezért kénytelen-kelletlen Litvániába szökött.
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NÉVBITORLÓ?
Nem véletlen, hogy Borisz Godunovot korántsem
elégítette ki az események ilyetén való magyarázata. Elôször nem nagyon törôdött azzal, hogy a határon túlról kósza hírek szállingóznak egy emberrôl, aki IV. Iván jog szerinti örökösének mondja
magát. Csak akkor kezdett behatóbban foglalkozni az üggyel, amikor tudomására jutott, hogy a
magát Dmitrijnek nevezô ismeretlent a Lengyel–
Litván Királyságban sokan elismerik trónkövetelônek. Vizsgálatot indított tehát a névbitorló személyazonosságának felderítésére. „Kiderült”, hogy
Dmitrij nem más, mint Grigorij (Griska) Otrepjev.
E felfedezés eredményét rögtön meg is küldte
Lengyelországba: „Juska Otrepjev, ahogy beöltözése elôtt hívták, az elfajzott fiú nem hallgatott
apjára, eretnekségbe esett, és lopott, rabolt, szerencsejátékot ûzött és részegeskedett, és apjától
sokszor elszökött; és leleplezôdvén beöltözött
szerzetesnek.” A hivatalos állásfoglalást láthatólag
az az igyekezet hatja át, hogy a trónkövetelôt
szimpla kis bûnözônek állítsa be, aki mögött semmiféle oroszországi erô nem áll.
Ez volt a kormányzat külföldnek szánt verziója,
belföldi használatra azonban alkalmatlannak tartotta, ezért csupán szigorú kordont vonatott a határ köré, és megtiltott minden Dmitrij cáreviccsel
kapcsolatos fecsegést. Csakhogy a tiltott híreknek
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éppen az a tulajdonságuk, hogy futótûzként terjednek. Oroszországban sem maradhatott sokáig
titokban a Lengyelországban csapatokat gyûjtô
cárjelölt léte, legföljebb a kilétérôl tudtak keveset.
Csak hitelességre igényt tartó magyarázat léphetett fel azzal a céllal, hogy a tömegeket megnyugtassa, ezért a kormány részletesebb magyarázatot
is nyilvánosságra hozott, amely szerint a névbitorló
a Litvániából Oroszországba vándorolt Otrepjev
család Uglicsba letelepedett ágából származik.
Griska apja, Bogdán 1577-ben Kolomnában kapott birtokot, majd néhány évvel ezután megszületett fia, aki a keresztségben a Jurij nevet nyerte el.
Mindez az idô tájt történt, amikor a rettegett
cárnak, Ivánnak Dmitrij nevû fia is világra jött.
Juska azonban hamar árvaságra jutott: apja életét
vesztette egy kocsmai verekedésben. A fogékony,
jó eszû kisfiú teljesen anyjára maradt, aki megtanította a Szentírás olvasásának tudományára. Ez már
jó alapnak ígérkezett arra, hogy a kamaszt Moszkvába küldjék szerencsét próbálni. A fôvárosban
Szemejka Jefimjev deák, anyai nagybátyja lett a
pártfogója, valószínûleg nála sajátította el a szerzetesi karrierjében oly nagy szerepet játszó szépírás
mesterségét. Addig azonban, míg az Otrepjev fiú
a csuhát magára öltötte, a világi életben is szerencsét próbált: a Romanov-család szolgálatába szegôdött. Nem rossz ez a választás, hiszen a Romanov-Jurjevek IV. Iván elsô felesége, Anasztazija
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óta a legbefolyásosabbak közé tartoztak a cári udvarban. Még a trón várományosaiként is szóba jöhettek – amint azt a késôbbi orosz történelem igazolja is –, hiszen például Godunovnál származásban egy csöppet sem voltak alávalóbbak, így hát a
szegény szolgáló nemes számára el sem lehetett
volna képzelni kínálkozóbb lehetôséget. Egy dolgot
azonban sosem szabad elfelejteni – s ezzel nyilván
tisztában volt Griska is –, azt tudniillik, hogy a
szolgának jóban-rosszban követnie kell urát. És
neki nem adatott meg, hogy részesedjék a jóból,
kizárólag a rossz maradt. 1600-ban, amikor Borisz
rászánja magát a Romanovok félreállítására, szabályos ütközet alakul ki a cári csapatok és a Romanov-birtokokat védelmezô erôk között. A fegyveres ellenállásért pedig halál jár – hacsak a cári igazságszolgáltatás elôl nem sikerül elmenekülni egy
kolostorba. S mert Juskát Grigorij néven 1600-tól
már csuhában láthatjuk viszont, valószínûsíthetô,
hogy a Romanovok szolgálatából a kolostor falai
közé vezetett útja.
Mindenesetre Griska ismételten bebizonyította,
hogy nem elveszett ember. Alig két év alatt tüneményes karriert futott be a szerzetesrendben, a
moszkvai Csudov-kolostorba, onnan pedig a pátriárkai udvarba került, ahol régi könyvek másolásával,
szerkesztésével foglalkozott. Tehetségére gyorsan
felfigyeltek. Nyilván a püspöki süveg sem lehetett
volna számára elérhetetlen álom, ha nincs egyetlen –
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igaz, annál veszedelmesebb – gyengéje: fantasztikus méreteket öltô, majdhogynem patologikus
becsvágya.

SIKERTELEN

TRÜKK

Griska cár akart lenni. Ma már nem tudjuk rekonstruálni, hogy pontosan mikor és milyen körülmények hatására fogalmazódott meg benne a nagy
ötlet. Azt tudjuk mindössze, hogy 1602 februárjában Dmitrij cárevics – akkor még mint Grigorij
Otrepjev – átlépte a litván–orosz határt. Ami közvetlenül ezután történt vele a Lengyel Királyságban,
arról jórészt egyik társa, Varlaam szerzetes elbeszélésébôl szerezhetünk tudomást. Varlaam 1602ben, a nagyböjt második hetének hétfôi napján
találkozott elôször a késôbbi cárral Moszkvában.
A fiatal barát elmondta neki, hogy a Szentföldre,
Jeruzsálembe szeretne zarándokolni, s felajánlotta,
hogy tartson vele. Az idôsebb szerzetes kissé húzódozott, mert ahhoz elôbb át kellett jutniuk a litván határon, ami akkortájt egy csöppet sem volt
könnyû vállalkozás. De Grigorij megnyugtatta:
húszéves békét kötött a cár a lengyel királlyal, így
nem jelenthet gondot a határátlépés.
S valóban így is volt, az idôközben háromtagúra
szaporodott kis társaság minden nehézség nélkül
eljutott Novgorod Szeverszkijbe, s onnan a hatá-
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ron túlra, a kijevi Pecsorszkij-kolostorba. Grisa
már itt megpróbálkozott a trükkel: hirtelen heves
rosszullét fogta el, s a közeli halált várva „megvallotta” titkát. Elmondta, hogy ô tulajdonképpen
Iván cár fia. A fôpróba nem járt sikerrel: pravoszláv
egyházi körökben nem ültek fel neki. Ezután viszonylag nem túl hosszú, de annál hányatottabb
idôszak köszönt be életében. Több környékbeli
nagyúr udvarházának kapuján kopogtat be „portékájával”, de sehol sem érzik meg benne a zseniális
játékost, sôt egy helyütt – ellátás fejében – még
konyhai munkára is fogják. A kudarcot vallott ifjúnak 1603 tavaszán nyoma vész. Grigorij Otrepjev
eltûnik, hogy néhány hónap múlva már Dmitrij
cárevicsként szülessék újjá.

MAJD

A KOZÁKOK…

Nem tudjuk, hogy a lengyel–litván urak elutasító
magatartása miatt érzett csalódottság kergette-e
Griskát a zaporozsjei kozákok közé, mindenesetre
éleslátására vall a tudatos vállalkozás, hogy – mai
szóhasználattal élve – tömegbázist teremtsen magának. Utólag már látjuk, minden a kezére játszott: egész Oroszország forrongott, hiszen majd
minden társadalmi rétegnek akadt valami sérelme,
amely a viszonylag békés felszín alatt szinte feloldhatatlannak látszó társadalmi ellentétekrôl árulko-
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dott. Borisz Godunov erôs keze és a cári tekintély
egyelôre féken tartotta az indulatokat, a nép elégedetlensége azonban hatalmas méreteket öltött.
Amióta Borisz eltörölte a parasztok György-napi
szabad költözését, a muzsikokra teljes súllyal nehezedett az örökös jobbágyság terhe. Ráadásul
1601 és 1603 között szörnyû természeti katasztrófa is sújtotta az országot: a hároméves „nagy
éhség”. Az idôjárás tartós rosszabbra fordulása, az
évszakváltás rendjének megbomlása, a hideg és az
állandó esôzések, árvizek elpusztították a termést.
A parasztok nem költözhettek kedvezôbb körülmények közé, a nagyurak pedig szélnek eresztették kíséreteiket, hiszen nem tudták ellátni ôket.
Szökött jobbágyok, csavargó szolgák lepték el az
országot, ilyen körülmények között nem várathatott sokáig magára az elsô nagyobb megmozdulás,
a Hlopko vezette felkelés 1603-ban.
Volt azonban a paraszti osztályharcnak egy hagyományosan bevált másik formája is: a tatárok,
litvánok és oroszok közötti ütközôterületre, a
„senki földjére” menekülés. Ez annál is népszerûbb volt, mert a doni, zaporozsjei, tyereki kozákok közé állni a szabadság egyetlen reményét jelentette. Hiszen a folyóvidéki kozákcsapatok választott vezetôikkel saját törvényeik szerint éltek –
az egyenlôség alapján. Az orosz kormányzat számára tulajdonképpen elônyökkel járt, hogy a kozákok felfogták a tatártámadásokat, egyszersmind

56

I.

ÁL-DMITRIJ

azonban gondot is okoztak, végtére is az Oroszországban akkortájt kialakuló örökös jobbágyság
rendszerén ütöttek rést. Ezért Borisz cár megpróbálta letelepíteni és szolgálatába fogadni a kozákokat, akiket így – ha szelídebb formában is – szintén elért a jobbágytartó állam keze.
Azokkal szemben viszont, akik nem voltak hajlandók alávetni magukat az államnak, és még távolabbi helyekre húzódtak, súlyos szankciókat foganatosított. Mindennemû érintkezést megtiltott velük, csakúgy, mint az élelem-, puskapor- és fegyvereladást. Nos, ilyen kozákok közé ment Grigorij
Otrepjev, hogy tömegeket nyerjen fantasztikus
célja megvalósításához. Érdekazonosságuk objektív alapja – az elôbbiek értelmében – adott, s ehhez járult még egy, korántsem lebecsülendô szubjektív mozzanat. Az tudniillik, hogy a középkorban általános jelenség a néptömegek „jó király”,
,,jó cár” hite. Ez önmagában elegendô lett volna
ahhoz, hogy Borisz Godunov hatalmát közvetlenül ne érje támadás. Egész más a helyzet azonban,
ha kiderül, hogy a cár valójában jogtalanul bitorolja a trónt, s a felkent uralkodója törvényes utódját
kellene visszahelyezni az ôt megilletô helyre. A támadás így nemhogy istensértô felséggyalázás, de
éppenséggel a felséggyalázó jól megérdemelt büntetése volna.
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Maryna
Mniszech
(metszet
a XVII.
századból)

SZERELMI

ROMÁNC

Amikor Dmitrij-Griska önbizalomban jócskán
gyarapodva visszatért Zaporozsjéból, váratlanul komoly pártfogót talált magának, Visnyeveckij herceg személyében. A befolyásos személyiség – legalábbis a külvilág elôtt – elismerte Dmitrij cári
származását, s a környék urait megkísérelte a trónkövetelô oldalára állítani. Történt aztán egyszer,
hogy a szigorú szerzetesi fegyelmet mindig is ne-
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hezen elviselô ifjú megpillantotta egy helybeli hatalmasság, Mniszech vajda egyik lányát, Marynát.
A fiatalok meglátták, és… Nos, hogy megszerették-e egymást, arról semmi biztosat nem tudhatunk, mindenesetre Dmitrij számára e nap sorsdöntô volt.
És végzetes. A késôbb történtek ugyanis azt az
érzést keltik az utókori érdeklôdôben, hogy e kapcsolat meglehetôsen egyoldalú érzelmeken alapult.
Az álcárevics – hogy egy esetleges házasság legfontosabb akadályát ledöntse – hajlandó áttérni a
katolikus hitre, azt azonban titokban tartotta, mert
különben nemigen számíthatott volna a mélyen
hívô pravoszláv tömegekre. Persze az is lehetséges,
hogy e „furcsa” lépés mégsem csupán Griska önzetlen szerelmének bizonyítéka. Elvégre a házassággal nemcsak Maryna hôn áhított kezéhez jutott
volna, hanem elérte azt is, hogy fogadja ôt Krakkóban Rangoni pápai követ. A nuncius aztán
összehozta III. Zsigmond lengyel királlyal is, aki
ugyan félt az Oroszországgal való nyílt összeütközéstôl, ezért nyilvánosan nem ismerte el az álDmitrijt valódi Dmitrijnek, de négyszemközt nem
rejtette véka alá, hogy a cárevics mellett áll. Mi
több: nem tiltotta meg, hogy magánszemélyek
fegyveresen segítsenek a trónkövetelônek.
Dmitrij mindenkinek mindent megígért. A pápának, hogy Oroszországot visszavezeti a római
anyaszentegyház kötelékébe; a lengyel királynak,
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hogy visszaadja az Oroszorország által elhódított
területeket; remélt apósának egymillió aranyat
meg kölcsönök visszaadását; menyasszonyának a
cári kincstár briliánsait és étkészletét, továbbá
Nagy-Novgorod és Pszkov városát. Egy hónap
múlva a „cárevics” ez utóbbi ígéretét megtoldotta
a Szmolenszki és Szeverszki Fejedelemségek nagy
részével is, így aztán sikerült összetoboroznia vagy
másfél ezer szedett-vedett zsoldost – a szabad rablás csábította ôket – és körülbelül kétezer doni
kozákot. A maroknyi sereggel indult útjára 1604.
augusztus 15-én, hogy meghódítsa az orosz birodalmat.
Borisz Godunov ezekben a hónapokban már
intenzív harcot folytat az egyre jobban terjedô legenda ellen. Embereket küldözget Lengyelországba, hogy leplezzék le ál-Dmitrijben a kiugrott
szerzetest. Griska azonban ezt leleményesen használja ki: fûnek-fának híreszteli, hogy Borisz ismét
bérgyilkosokkal akarja elveszejteni.

SÜNDISZNÓÁLLÁSBAN
És Godunov hiába küldte rá fô ütôkártyáját, Grigorij Otrepjev nagybátyját Zsigmond király nem
fogadta. Az ál-Dmitrijre nézve másik veszedelmes
személyiség, Varlaam, az egykori szerzetestárs sem
leplezhette le szemtôl szemben a trónkövetelôt, ôt
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I. ál-Dmitrij
(metszet
a XVII.
századból)

ugyanis az apósjelölt csukatta börtönbe. Borisznak
tehát végképp nem maradt más választása, mint
felkészülni a harcra – s legalábbis Oroszországban
elhitetni az emberekkel, hogy Dmitrij cárevics rég
halott. Ezért Moszkvába hozzák a kolostorból
Dmitrij anyját, akit maga Borisz vallat, ennek során a felesége állítólag gyertyalánggal akarta kioltani az excárné szeme világát. A boriszi kampány
része az is, hogy a pátriárka körlevélben leplezte le
a trónkövetelô csalót, s ebbéli igyekezetében teljes
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mértékben támogatta ôt Vaszilij Sujszkij herceg,
aki elmagyarázta a moszkvai népnek, hogy annak
idején ô maga temette el Dmitrij cárevicset.
A harc azonban elkerülhetetlen. A kérdés csupán az, hogy sikerül-e maga mellé állítani a széles
tömegeket. És noha Borisz mindent megtett ezért,
s végül is az igazság az ô oldalán állt – amennyiben
hitelt érdemlôen bizonyítani lehet, hogy Griska
Otrepjev és Dmitrij cárevics valóban egy és
ugyanaz a személy –, az elnyomott néprétegek
nem hittek neki. Mert nem akartak hinni. Amikor
Dmitrij októberben átlépte a határt, a kozákok és
szökött parasztok csak úgy tódultak a zászlaja alá.
A nyílt mezôn, januárban mégis vereséget szenvedett, s elôtte Novgorod Szeverszkij várának bevétele sem járt sikerrel.
Dmitrij hadvezérként nem árult el különösebb
tehetséget, viszont annál ügyesebb politikusnak
bizonyult. Minden lehetôséget megragadott, hogy
megnyerje magának a hadjárat során érintett környékek lakosságát: tiszteletben tartotta az itteni
oroszok vallásos hitét, s magát is hithû pravoszlávnak állította be. Amikor Mniszech lengyel zsoldosai magára hagyták, súlyos vereséget szenvedett a
cári csapatoktól. Mindazonáltal megnyert egy sokkal nagyobb csatát: végérvényesen kivívta a tömegek rokonszenvét. Szívesen fogadták el így, népi
cárként – mint katolikus lengyelbérenctôl idegenkedtek volna tôle.
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Lovas katonák

Igazi népi háború folyt. A portyázó kozákok
például hatalmas területeket hódoltattak Dmitrij
nevére, aki pedig éppen Putyivl várában próbálta
kitalálni, mit hoz számára a jövô. Az idô mindenesetre neki dolgozott. Amíg sündisznóállásában
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ült, a kozákok jóvoltából egyre nagyobb országrészek felett parancsnokolt. Csakhogy hiába birtokolt
jelentôs területeket, egyetlen pillanatig sem volt
reális esélye arra, hogy nyílt mezôn legyôzze Borisz
reguláris hadait. A tehetetlen és egymással rivalizáló cári hadvezérek késleltették a végsô leszámolást,
azonban még így sem lehet kétségünk afelôl, hogy
a Putyivl várában meghúzódott ál-Dmitrijt végül
is kifüstölték volna – hiszen már útban volt a sereg
felé az új, energikus fôvezér, Pjotr Baszmanov.
Április 13-án azonban Borisz Godunov váratlanul meghalt. S bár fiának Moszkva városa fölesküdött, a fôsereg május 7-én átállt Dmitrij oldalára.
Ezzel pedig megpecsételôdött a Godunov-dinasztia sorsa. Vajon mi okozta a felszínen oly szilárd
rendszer fölbomlását? Talán az, hogy az álcárevics
hatalmas tömegeket állított maga mellé? Csakhogy
a középkori parasztfelkelések többnyire nem vezettek gyôzelemre, ösztönös, szervezetlen jellegük
miatt elôbb vagy utóbb fejet kellett hajtaniuk az
uralkodó osztály szervezte túlerônek.
A mi esetünkben éppen fordítva történt. Az
erôskezû Borisznak kénytelen-kelletlen behódoltak ugyan a moszkvai arisztokraták, de amint lehetett, azonnal kihasználták Dmitrij fellépését.
Rájöttek, hogy az állítólagos trónörökös lényegében véráldozatok nélkül – a tömegek rokonszenve
révén – képes megsemmisíteni a Godunov-dinasztiát. S ha a piszkos munkát elvégezte, akkor még
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mindig van idô arra, hogy bebizonyítsák: nem
Rettegett Iván fia ô, hanem egy kiugrott, csaló
szerzetes.

AZ

ÖNJELÖLT CÁR ORSZÁGLÁSA

Június 1-jén megérkezik Moszkva elôvárosába
Dmitrij két küldötte az önjelölt cár levelével. Az
esemény hatására a moszkvai nép betör a cári palotába, s elfogja a cári családot. Mindebben nem
kis szerepet játszik az a Vaszilij Sujszkij, aki nem is
olyan régen még arról igyekezett meggyôzni a városlakókat, hogy Dmitrij réges-régen meghalt.
Most azonban már azt bizonygatja a fôtéren, hogy
a cárevics annak idején Uglicsban csodálatos módon megmenekedett… Ál-Dmitrij június 20-án
vonul be ünnepélyesen Moszkvába. Dmitrijt cárrá
koronázzák, már csak azért is, mert „anyját”, Mariját ismét Moszkvába hozatják, s a „fiával” történt
négyszemközti beszélgetés után hajlandó is fiának
elismerni. Július 30-án tehát Dmitrij annak rendje
és módja szerint „Minden Oroszok Cárja és Nagyfejedelme” lesz.
Ami országlását illeti, túl kevés idôt tölt Oroszország trónján, hogy határozott képet alkothassunk róla. Az mindenesetre tény, hogy esze ágában sincs betartani azokat az ígéreteket, amelyeket
a patrónuskeresés idôszakában tett Lengyelország-
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ban. Az sem dokumentálható, hogy valóban komolyan gondolta volna a pravoszláv egyház katolizálását, unióját Rómával. Sôt éppenséggel elég
szemrehányó levelet kap amiatt, hogy a lengyelekkel
és a pápával szemben vállalt kötelezettségeit nem
tartja be. Ha belpolitikáját nézzük, akkor az a benyomásunk, hogy megpróbál lavírozni az egyes társadalmi osztályok és rétegek között. És megkísérli,
hogy népek fölött álló, könyörületes bíró szerepében tetszelegve mindenkinek kedvezzen. Ahogy a
korabeli leírásokból kitûnik, szívesen és tehetséggel
foglalkozik államügyekkel. Bojárjainál mûveltebb és
szélesebb látókörû: „nyugati típusú” cárnak számít
– amennyiben Oroszországba érkezése után sem
felejti el a külföldön szerzett tapasztalatokat.

A

VÉGZETES FRIGY

A legnagyobb taktikai hibát mindenesetre akkor
követi el, amikor feleségül veszi a katolikus Maryna Mniszechet. Javára írhatjuk, hogy mindez hónapokig tartó huzavona után történt meg, mindvégig ragaszkodik ugyanis ahhoz, hogy majdani
felesége titokban tartsa hitét. Több levelet vált a
pápával, akinek Maryna Oroszország „megtérésére” lett volna biztosíték, míg a lengyel királynak a
két ország közötti jó viszonyra.
Talán történelmietlen a kérdés, mégis megkoc-
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káztatható: mi történt volna Oroszországgal, ha
Dmitrijnek sikerül megkapaszkodnia a trónon? Ha
sikerül megôrizni jó kapcsolatát Lengyelországgal
és Rómával? Egy évszázaddal Nagy Péter elôtt
Oroszország alighanem bekerül az európai vérkeringésbe. Csakhogy Dmitrij próbálkozása végül is
csôdbe jut. A bajok már akkor kezdôdnek, amikor
1606. május 8-ára, péntekre teszi az esküvô napját, mi több: nem lép fel határozottan a nagyszámú lengyel kíséret botrányos viselkedése ellen. Sôt
még ki is költöztet számos oroszt – köztük bojárokat – a Kremlbôl, hogy elhelyezhesse a vendégsereget. Az idegeneket gyûlölô városi nép körében
az elégedetlenség napról napra nô, a számûzetésbôl visszatérô Sujszkij ezt használja ki.

ÁL-DMITRIJ

Éjféli találkozó
Vaszilij Sujszkij
házában
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Május 16-ára virradóra egy összeesküvô csoport
élén megszállja a várat, megkongatja a harangokat,
mondván: az idegenek a cár életére törnek. Közben csapatának tagjai behatolnak a palotába;
Dmitrij az üldözôk elôl leugrik az emeleti ablakból, s alaposan összetöri magát. Látszólag szerencsés, mert az arra járó ôrség felfedezi, és a védelmére siet. Az összeesküvôk sorsa pillanatok alatt
válságosra fordul: gyülekezik ugyanis a nép, amely
éppen Dmitrij megmentésére igyekszik a Kremlbe.
A lázadóknak sikerül maguk mellé állítaniuk az ôrséget: megfenyegetik ugyanis ôket, hogy az otthon lévô feleségeiket, gyerekeiket lemészárolják,
ha nem adják ki a cárt, aki amúgy se cár, hisz maga
az anyacárné tagadta meg. Az önjelölt cár tehát
dicstelen véget ér.
Kezdetét veszi a vérfürdô, amelynek során sok
száz lengyelt megöl a vérszagra gyûlô városi nép.
A cár holtteste még három napig van közszemlére
téve a fôtéren, csalónak kijáró bohócruhában. Késôbb eltemetik, majd kiássák, elégetik, hamvait
puskaporral összekeverik, és ágyúból kilövik – abba az irányba, ahonnét Oroszországba jött. Így ért
véget tehát a világtörténelem egyik legnagyobb
csalójának pályafutása. Vaszilij Sujszkijt, a „bojárcárt” május 17-én cárrá kiáltják ki, hamarosan kiderül azonban, hogy súlyosan csalódniuk kell
azoknak, akik a sokmilliós tömegeket csak a palotaforradalmak engedelmes eszközének tartják. Ki-
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Dmitrij utolsó
pillanatai
(K. B. Velics
festménye)

tör ugyanis a Bolotnyikov vezette hatalmas parasztfelkelés – s a szökött szolgák és parasztok ismét csak az idôközben újra feltámadt Dmitrij nevében harcolnak. És a kozákjurtákban egyre-másra
születnek a cárevicsek: Pjotr, Iván, Fjodor, Klemen-
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tyij, Lavrentyij, Szavelij, Szemjon, Jeroska, Martinka, Gavrilka…
I. (ál-)Dmitrij történelmi érdemének, ha mást
nem, azt mindenképpen elismerhetjük, hogy akaratán kívül ugyan, de megtalálta a kozák–paraszti
osztályharc ideológiáját. Mert ne feledjük: sokkal
késôbb, a híres-nevezetes Pugacsov is cárnak
mondta magát.
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Hamis cárok,
igaz kozákok
1606 egyik nyári napján rendkívüli következményekkel járó esemény történt Samborban, a
Lengyel–Litván Királyság e Dnyeszter-parti városában. Az itt rejtôzô Dmitrij cár, aki minden oroszok urának mondta magát, a következô szavakkal
fordult egy Ivan Bolotnyikov nevû egykori gályarabhoz: „Most nem adhatok sokat neked, itt van
harminc dukát, egy szablya és egy barna ló. Érd be
hát ennyivel. Menj ezzel a levéllel Putyivl városába, Sahovszkoj herceghez, ô majd elegendô pénzt
ád néked a kincstáramból, és néhány ezer harcos
vezérévé tesz téged, s ha isten kegyes lesz hozzád,
szerencsét próbálsz esküszegô alattvalóim ellen.
Mondd el, hogy láttál engem, és beszéltél velem
itt Lengyelországban, s hogy én ilyen vagyok, amilyennek most a magad szemével látsz, s hogy ezt a
levelet saját kezûleg adtam át neked.”
Nem mindennapi pillanata volt ez az orosz történelemnek. Egy pénztelen és országát vesztett
uralkodó egy volt gályarabba helyezi minden reményét, és harcba küldi saját alattvalói ellen, akik
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aligha hihettek túlságosan uruk cári származásában, ha egy jöttmentnek kellett ôket meggyôzni
errôl.

ÉPEN

MARADT TETEM

És a hitetlenkedôknek valóban megvolt minden
alapjuk a kételkedésre: Rettegett Iván Dmitrij nevû fia ugyanis, akinek nevét a cár bitorolta, kétszeresen is halott volt. „Elôször” 1591-ben halt meg,
máig tisztázatlan körülmények között, majd a nevét felvevô zseniális szélhámos (aki Dmitrij néven
közel egy évig valóban uralkodott is) személyében
„másodszor” is jobblétre szenderült, miután a fellázadt bojárok 1606. május 17-én megölték. Egy
második ál-Dmitrij jelentkezett volna tehát? Mielôtt válaszolnánk erre a kérdésre, tekintsük végig,
mi is történt a gyilkosságot követôen.
Az összeesküvôk – merôben szokatlan módon –
már két nappal az elôzô cár halála után cárrá kiáltották ki Vaszilij Sujszkij bojárt. Az új cár trónra
léptekor jelentôsen korlátozta hatalmát a bojárok
javára. Vaszilij Sujszkij ünnepélyesen megesküdött
arra, hogy ezentúl önhatalmúlag senkit nem végeztet ki, a bûnösök rokonainak vagyonát sértetlenül hagyja, „ártatlanul senkit nem sújt kegyvesztéssel”. Bár ígéretekben az elôzô cárok sem szûkölködtek, ezek azért túlmentek a megszokotta-
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Vaszilij
Sujszkij cár

kon. A szinte koronázási feltételeknek felfogható
fogadalom az elsô pillanattól fogva nyilvánvalóvá
tette, hogy az „Isten kegyelmébôl uralkodó cár”
valójában nem lesz több, mint „elsô az egyenlôk
között” – vagyis a bojárok viszonzást várnak tôle
trónra emeléséért.
Sujszkij ötvennégy éves öregemberként, a bojá-
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rok pedig az elôzô erôskezû cárok uralkodása alatt
megtizedelve érték meg oly sokáig teljes képtelenségnek látszó álmuk megvalósulását: egy bojár cári
trónra kerülését. Az események azonban nagyon
hamar megmutatták: korai volt még az örömük.
Az új kormányzat nem hiába igyekezett az uralkodó körök kedvében járni. Az utolsó év zivataros
eseményei hatására jól sejtették, hogy az álcár halálával még nem dôlt el teljesen a harc. Emlékeztek
ugyanis még arra, hogy I. ál-Dmitrij a nép támogatásával került hatalomra, a nép sérelmeit pedig a
bojároknak eszük ágában sem volt orvosolni.
Ezért az országban, különösen a Lengyel–Litván
Királysággal határos délvidéken továbbra is pattanásig feszült volt a helyzet. A társadalmi ellentétek
mélyben lappangó oka lényegében az elôzô cár,
Borisz Godunov alatt állandósított örökös jobbágyság rendszere volt, amely az addig szabad költözési joggal rendelkezô orosz parasztságot a
fennálló hatalom ellen hangolta.
Az elsô nem sok jóval kecsegtetô elôjel szinte
egyidôs volt Sujszkij cárrá választásával. Az emberek ekkor suttogni kezdtek, hogy a várfalakon
kívül elhantolt Dmitrij szegényes sírjánál csodák
történnek, s az ebben az évszakban ritka erôs fagyok
is minden bizonnyal miatta vannak. Nem volt tehát
mit tenni, kiásták a bajkeverô tetemét, elégették, s
a hamvakat lôporral elkeverve ágyúból kilôtték
abba az irányba, ahonnan a cárszélhámos annak
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idején Oroszországba indult. És ezalatt került sor
az állítólagos cárral történt – az elôzôkben elbeszélt – találkozásra.
De csodák csodájára, ezután mégis egyre-másra
terjedtek Moszkvában és másutt az elhunyt cár
megmenekülésérôl szóló hírek. Sok szemtanú kételkedni kezdett abban, hogy valóban Dmitrij teteme feküdt napokig a Vörös téren – a cár lengyel
szolgálója, Hvalibog például esküdözött, hogy egy
kis kövér emberkét fektettek oda gazdája helyett,
mások szakállt véltek felfedezni a holttesten, ami
szintén kizárta volna „valódiságát”. Suttogni
kezdtek arról is, hogy a gyilkosság hajnalán három
paripa eltûnt a cári istállóból, s még látni is vélték
a menekülô uralkodót. A nagy számban érkezô,
pecséttel ellátott állítólagos „uralkodói” levelek
aztán a híreket szinte bizonyossággá változtatták a
moszkvai lakosság szemében. Pedig a „csodának”
nagyon is ésszerû magyarázata volt; valóban elszökött a kérdéses idôszakban valaki, aki gondoskodott arról, hogy a lengyel határig tartó vágtájában
a cárral összetévesszék: Dmitrij hírhedt bizalmasa,
Mihail Molcsanov. (És éppen ô volt az a rejtélyes
személyiség is, aki Bolotnyikov elôtt cárnak adta ki
magát. Ezen egyedüli eset kivételével azonban
nem vállalta késôbb ezt a szerepet.) Másrészt
Sujszkij egyik elsô intézkedéseként Dmitrij legbizalmasabb híveit mintegy számûzetésként távoli
erôdökbe küldte parancsnoknak, így került például
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Sahovszkoj herceg Putyivl várába, Dmitrij egykori
mozgalmának központjába.
Sujszkij nem számolt azzal, hogy ez a terület
nem szûnt meg elôdjét támogatni, s a sértett Sahovszkoj gondoskodott arról, hogy a volt cár nevében a jelenlegi ellen tüzelje a lakosságot. „Magánál felejtette” ugyanis Dmitrij pecsétjét, amelynek segítségével Sujszkij uralmának elsô napjaitól
kezdve kiterjedt propagandatevékenységet folytatott, s Putyivlt az új cárral szembeni ellenállás bázisává tette. Helyzetét megkönnyítette, hogy a
környezô erôdökbe szintén Dmitrij egykori hívei
kerültek (Csernyigovba például A. Tyeljatyevszkij
herceg), akik együttmûködtek a putyivli központtal. Az új kormányzat tehát már megalakulása pillanatában végzetes hibát követett el: a hajdani népmozgalom tûzfészke és a késôbbi ellenállás közötti
folytonosságot mintegy saját kezûleg teremtette
meg. Sujszkij ugyanakkor még a fôvárosban sem
mondhatta magát teljesen a helyzet urának. Ô lett
a cár, akinek megadatott az a ritka lehetôség, hogy
szinte minden intézkedésének népszerûségét lemérhette palotája ablakából a Vörös téren rendszeresen összeverôdô tömegen. S ô volt az is, aki
végérvényesen lekoptatta a moszkvai néprôl az addig kikezdhetetlennek tûnô alattvalói magatartást:
a cár istenként való tisztelését.
Ezekben a zûrzavaros idôkben, amikor az addigi cárjukról azt bizonygatták nekik, hogy egyszerû
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szélhámos volt, s tette ezt elsôsorban épp az az új
cár, aki nemrég még valamennyi bojártársával
együtt ellenkezô véleményen volt, törvényszerûen
megingott a cárság intézményének mindenhatóságába vetett hitük. Különösen akkor, amikor senki
számára sem volt titok, hogy a cár valójában semmivel sem hatalmasabb kormányzatának tagjainál.
Pedig Sujszkij eredeti ötletekkel próbálta felvenni
a harcot az újjáéledô Dmitrij-legenda ellen. Különösen ügyes lépése volt, hogy június 3-án Moszkvába hozatta Rettegett Iván fiának, az 1591-ben
elhunyt Dmitrij cárevicsnek a tetemét. Ennek kapcsán egy kis csalásért sem ment a szomszédba:
amikor ugyanis Uglicsban kihantolták a 15 évvel
azelôtt meghalt cárevicset, a szemtanúk láthattak
csodát: a koporsóban teljesen ép tetem feküdt, egy
kisfiú, aki mintha csak az igazak álmát aludná, kezében a diókkal, amelyekkel azon a végzetes napon játszott. (Sokan tudni vélik: egy pópa kilencéves fiát áldozták fel a furfangosan kitervelt „csoda” céljára.)
S a csodáknak ezzel még korántsem volt vége.
Moszkvában a sír mellett bénák álltak lábra, vakok
nyerték vissza szemük világát. Mint láthatjuk,
Sujszkij csengô aranyai valóban csodát mûveltek.
Csakhogy az eseményeket egyszerû ügyeskedéssel
már nem lehetett kordában tartani. A délnyugati
területek lakossága ugyanis – hála Sahovszkoj és
társai tevékenységének – nem esküdött fel az új
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uralkodóra, féltette a népvezérnek megismert
Dmitrijtôl kapott kiváltságait. Sahovszkoj felhívására ezért a lakosság megszervezte a védelmet, és
csatlakozott az ellenállókhoz. Az országnak egy
jelentôs része ily módon gyakorlatilag elveszett a
cár számára; kénytelen-kelletlen seregeket küldött
hát visszahódítására. Jellemzô módon az ideirányított katonaságnak fogalma sem volt arról, hogy
honfitársaik ellen kell harcolniuk. Sujszkij ugyanis,
amíg tehette, eltitkolta, milyen aggasztó a helyzet
a határvidéken, s az állítólagos tatárveszélyre hivatkozva mozgósította csapatait. Az elôkészületek
már júniusban megkezdôdtek, s a következô hónapban már meg is érkezett két cári sereg a mozgalom leverésére. Az itteni csatározások döntô fordulata azonban akkor következett be, amikor a
harcmezôn megjelent történetünk hôse…

FÖLRÖPPEN

A VÖRÖS KAKAS

Ivan Bolotnyikov a késôbbi események fôszereplôje lesz; indokolt tehát, hogy megismerkedjünk
„elôéletével”, már amennyire a rendelkezésre álló
szûkös források ezt lehetôvé teszik. Keveset tudunk ifjabb éveirôl, és ebben nincs semmi rendkívüli: Bolotnyikov ugyanis eredetileg A. Tyeljatyevszkij herceg fegyveres szolgája volt, s a közemberek, mellékszereplôk tetteit ritkán örökítik meg
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a krónikák. Bolotnyikov az ál-Dmitrijtôl kapott
megbízatása idején már javakorabeli, ereje teljében
lévô férfi lehetett. V. I. Koreckij, a neves történész
arra is fényt derített, hogy elszegényedett szolgáló
nemesi családból származott, valószínûleg Moszkva környékérôl. Egyike lehetett azoknak a tönkrement nemeseknek, akiknek nem lévén más választásuk, szabadságukat feladva egy-egy nagyúr fegyveres szolgálójává szegôdtek.
Nem tudjuk, mennyi ideig bírta a szolgaélet
megaláztatásait, de az bizonyos, hogy egy idô
múltán már a doni kozákok között bukkan fel.
Bolotnyikovot azonban csakhamar újabb, keservesebb szolgaság várja: a krími tatárok ellen indított
egyik kozák portya alkalmával a tatárok foglyul ejtik, s eladják rabszolgának. Az orosz nemesifjú ezután vasra vert gályarabként egy török hajón találja
magát, ahol utolsó leheletéig hasíthatta volna evezôlapátja a Fekete-tenger vizét, ha a véletlen segítségére nem siet. Gályájukat ugyanis megtámadta
egy német hajó, amely nemcsak a rakományt rabolta el, hanem magával vitte a rabszolgákat is.
Bolotnyikov Velencébe került, valószínûleg egy ottani német kereskedôcéghez. Innen vezetett aztán
az útja vissza Oroszországba, s ezalatt került sor az
állítólagos cárral történt – elôbbiekben elbeszélt –
találkozására.
Ha minden úgy történt, ahogy a „cár” meghagyta neki, akkor Bolotnyikov elôször Putyivlba
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ment Sahovszkoj herceghez. Ezt nem tudjuk biztosan, azt viszont már igen, hogy seregével augusztus utolsó napjaiban a Sujszkij seregei által
ostromlott Kromi erôdjének a felmentésére indul,
s visszaveti onnan J. Trubeckoj és B. Likov herceg
csapatait. Ezután Jelecnél gyôzedelmeskedik a putyivli központ másik felkelôserege, Isztoma Paskov
vezetésével. Egy szemtanú szerint a cáriak nyolcezer fôt vesztettek, s hat mérföldön keresztül üldözték ôket ellenfeleik. A fékeveszetten futó ellenség nyomában megnyílt tehát az út Moszkva felé.
A Dmitrij nevében harcoló két különálló sereg
azonban továbbra sem egyesült, s különbözô utakon haladt a fôváros irányába. A két csapat közötti
különbséget az is érzékeltette, hogy Rjazanynál Isztoma Paskov seregéhez csatlakoztak Prokopij Ljapunovval az élükön a rjazanyi és Grigorij Szumbulov vezetésével a tulai szolgáló nemesek. Ezek a jórészt tehetôs birtokosok vagy személyükben voltak
elkötelezve az elôzô cárnak (mint például a Ljapunovok), vagy egyszerûen ragaszkodtak azokhoz a
tôle kapott kiváltságokhoz, amelyeket az új kormányzatnak nem állt szándékában elismerni.
Átmenetileg tehát egy rendkívül széles szövetség indult harcba a megválasztott cár ellen. Képviseltette magát benne az arisztokrácia (például
Sahovszkoj, Tyeljatyevszkij herceg), a vidéki szolgáló nemesek nevesebbjei (például a Ljapunovok)
és derékhada (I. Paskov és társai), illetve a kozá-
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kok, parasztok nagy tömegei, akiket Bolotnyikov
testesít meg. A résztvevôk sokarcúsága a mozgalom jellegére is rányomta bélyegét: a bojár cár elleni harc örve alatt mind erôteljesebbé váló osztályharc egy ideig békésen megfért a szervezôdô
szolgáló nemesek bojárok elleni harcával, sôt a bojárságon belüli hatalmi harccal is. Ez annál inkább
lehetségessé vált, mivel – hasonlóan más középkori
parasztfelkelésekhez – a Bolotnyikov vezette szárny
a hagyományos hatalmi rend keretein belül gondolkodott. Amint az Hermogen pátriárka késôbbi
gyújtó hangú pásztorleveleibôl kiderül, a felkelô
parasztok célja is a meglévô tisztségek, kiváltságok
és természetesen a birtokok újrafelosztása volt.
Tipikus parasztháború képe bontakozik ki elôt-

Korabeli
katona- és
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tünk: a jobbágyi lét elôl menekülô harcosok könyörtelenül leszámolnak a Sujszkijhoz hû földbirtokosokkal. Fölröppen a vörös kakas az udvarházak tetejére, az ellenállókat levágják, keresztre feszítik, medvebôrbe öltöztetve kutyákkal tépetik
szét. A Bolotnyikov útjába kerülô területek nemessége válaszút elé kerül: egyesek rémülten menekülnek Moszkvába, Sujszkij védôszárnyai alá,
mások pedig átállnak a népvezérhez. Ez utóbbiak
általában megkapják elmenekült társaik földjeit,
miként a felkelôk közül is számosan. Október végén, amikor Bolotnyikov és Paskov seregei körülvették a fôvárost, Sujszkij és hívei számára rendkívül válságossá vált a helyzet. A felkelôk ekkor
már több mint hetven várost vagy várral rendelkezô települést tartottak ellenôrzésük alatt. A délvidéken tartósan berendezkedtek, s a moszkvai hadjárat során az útjukba esô központi területet is
meghódították. De a putyivli kiindulású mozgalomtól látszólag teljesen függetlenül, a birodalom
egyéb térségeit is megcsapta a lázadás szele. Városi
felkelés tört ki Pszkovban, nyugtalan volt Perm és
a Vjatka környéke, és fellázadt Asztrahán és a Volga középsô folyásának vidéke is.
A fôváros alá elôször Isztoma Paskov ért csapataival, és Bolotnyikovot be sem várva felszólította
a fôvárost a behódolásra. Bolotnyikov megérkezése után a lázadók ultimátumban követelték nemcsak
a cári család, „különféle bojárok”, „városi elôkelô-

82

HAMIS

CÁROK, IGAZ KOZÁKOK

ségek”, a Dmitrij elleni „sikertelen” merénylet bûnösei kiszolgáltatását, hanem lényegében az egész
uralkodó réteg, beleértve a leggazdagabb moszkvai városlakók kiadatását is. Csakhogy a felkelôk
vezére a fôváros lakosságának küldötteivel való tárgyalásai során saját csapdájába esett: tárgyaló partnerei ugyanis nem elégedtek meg vele mint Dmitrij cár küldöttével: magát a cárt kívánták látni, s
hajlandóknak is mutatkoztak annak felesküdni. Ha
viszont a cár mégsem élne – s ezt bizonyosan tudták, hisz három napig szemlélhették a tetemét –,
akkor – hangzott a követelés – hajtson fejet Bolot-

A moszkvai
Kreml térképe
Alekszej
Mihajlovics
idejében
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nyikov Sujszkijnak. A kozákvezérnek nem volt hát
mit tennie: levelet küldött Sahovszkojnak, amelyben kérte, hogy sürgôsen küldjenek a cárért Lengyelországba. Eddigre azonban már értékes heteket
vesztegettek el, s a moszkvai elôkelôk taktikázása
miatt a fôváros vértelen elfoglalásának lehetôsége
mindinkább csak vágyálommá vált.
Végül Bolotnyikov is felkészült az immár elkerülhetetlennek látszó harcra: elsô lépésként Kotli
faluban felvert táborát átköltöztette a jobb stratégiai helyzetben lévô Kolomenszkojéba. Egyébként
e harcászatilag igen fontos két helységet elôzôleg
majdhogynem csak erôszakkal sikerült megszereznie Paskovtól, aki az elsô érkezô jogán már befészkelte magát ide. A két felkelôsereg Moszkva alatti
egyesülése tehát mindjárt konfliktussal kezdôdött,
s ebben Paskov húzta a rövidebbet. Bolotnyikov
volt az erôsebb; a serege is nagyobb volt, de az is
fölényt biztosított számára, hogy Dmitrij cár „személyesen” bízta ôt meg „helyettesítésével”. Paskov
fejet hajtott, de nem felejtett. Nemsokára alkalma
is nyílt a visszavágásra.

KOZÁKOK

SZEKÉRVÁRAI

A felkelôseregek látszólag ugyan blokád alá vették
a várost, ám elkövették azt a hibát, hogy félmegoldással is megelégedtek, hiszen például az Északi
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és Nyugati kapun szabadon kivonulhatott a cári
sereg Moszkvából Volokalamszk irányába, azzal a
céllal, hogy megtisztítsa az utat a Szmolenszk felôl
várt felmentô sereg számára. A hetekig tartó tétovázás és az igen hézagos ostromgyûrû lehetôséget
adott Sujszkijnak, hogy rendezze sorait. Amikor a
felkelôk Moszkva alá értek, helyzete még válságos
volt. Idô kellett ahhoz, hogy a parasztháborútól
gyakorlatilag érintetlen északi, északkeleti területek katonáiból új sereget toborozzon, s az ellenségtôl elzárt nyugati, északnyugati határvidékrôl
erôsítés érkezzék.
Sujszkij hatalma ebben a pillanatban gyakorlatilag Moszkvára korlátozódott, de még itt sem érezhette magát teljes biztonságban. Bolotnyikovék sikereire ugyanis a város lakossága állandó mozgolódással reagált, s nem lehetett tudni, mikor egyezik
ki a cár háta mögött a lázadókkal. Emelkedtek az
élelmiszerárak, s velük párhuzamosan az emberek
nyugtalansága is. Ebben a kilátástalannak tûnô helyzetben Sujszkij sok mindent megpróbált. Mozgósította a hatalmát elismerô városok csapatait – de
azok vonakodtak teljesíteni a parancsot. Amikor
végre megérkezett kétszáz katona, akkor elhíresztelte, hogy ötezer fôs sereg jött megsegítésére. Az
igazi felmentô seregre (vagy talán csodára) várva
állóháborúra rendezkedett be, s legfeljebb kisebb
kitörésekre vállalkozott. Mivel pedig Bolotnyikov
elárasztotta a várost a szegényeket az urak elleni
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harcra felszólító kiadványaival, a cár ideológiai fronton is megkísérelte a védekezést. Ekkor prédikálja
a város templomaiban Tyerentyij pópa „látomását” a békétlen rablókról, s ekkor küldi szét Hermogen pátriárka a „gyilkos eretnekeket” leleplezô
pásztorleveleit. A legnagyobb sikert Sujszkij mégis
a számára talán legmegfelelôbb terepen, az ellenség megosztását célzó praktikáiban érte el. Már a
kezdet kezdetén, Bolotnyikov megbékéltetésének
érdekében is a legkönnyebbnek tûnô megoldást
választotta. Megígérte neki a „nagy hadvezér” kitüntetô címet és az ezzel járó egyéb kiváltságokat.
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Csakhogy a minden hájjal megkent udvari intrikus és a szolgából lett népvezér nem egy nyelven
beszélt.
Ezzel szemben hamar közös nevezôre jutott
Sujszkij a szolgáló nemesek vezetôivel, Ljapunovval és Szumbulovval, akik november közepén át is
álltak hozzá csapataikkal együtt, természetesen nem
ingyen, hanem különbözô kiváltságok és megtisztelô címek fejében. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáló nemesek csak erôfitogtatásképpen csatlakoztak a mozgalomhoz. Úgy is
mondhatnánk: pusztán meg akarták zsarolni egy
kicsit a kormányzatot, kedvezôbb áron akarták eladni magukat, s ez a cár szorult helyzetében sikerült is nekik. És Paskov seregében is számosan voltak olyanok, akik szívesen belementek volna egy
ilyen vásárba… Bolotnyikov ekkor legkevesebb 30
ezer harcosnak parancsolt. A személyes vezetése
alatt álló fôsereg Kolomenszkojéban várakozott
egy jól védhetôvé kiépített táborban. A földsáncokon kívül itt a felkelôk a kozák hadviselésbôl jól
ismert eljárást alkalmazták: két-három szénával tömött szekeret egymás tetejére rakva többsoros szekérgyûrût vontak a tábor köré, majd vízzel néhányszor leöntötték az építményt, miáltal az kôkemény erôdítménnyé fagyott. Paskovék ugyanekkor
a Moszkva folyó másik partján tartózkodtak. A felkelôk azonban hosszú hetekig igen passzívan viselkedtek; Bolotnyikov feltehetôen még mindig a ka-
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lugaihoz hasonló megoldásban reménykedett,
amikor a fellázadt városi nép és saját serege szinte
két tûz közé szorította a cáriakat.

ÖNFELÁLDOZÓ

UTÓVÉD

November 26-án aztán elhatározta magát a támadásra. Döntésében közrejátszott, hogy ettôl kezdve az idô múlása már nem az ô malmára hajtotta a
vizet. Ljapunovék árulása után ugyanis katonái
egyre-másra szökdöstek el a táborból, s várható
volt az is, hogy elôbb-utóbb valóban megérkeznek
a Sujszkijt felmentô seregek. Ezen a napon ezért a
felkelôk, elôször csak kisebb erôket bevetve, kísérletet tettek arra, hogy keleti és északkeleti irányból
bezárják az ostromgyûrût. Bolotnyikov kétezer
harcost a Moszkva folyón túlra, Karacsovo falu
körzetébe küldött, míg Paskov a Jauzán túl, Krasznoje falunál igyekezett elzárni a jaroszlavli és vologdai utat – a heves harcok ellenére lényegében
sikertelenül. Másnap már a fôerôk ütköztek meg,
most a Moszkva jobb partján. Sujszkij érezve,
hogy sorsdöntô pillanatok elôtt áll, elszánta magát
a nagy összecsapásra. Valamennyi harcosát hadrendbe állította, magához vette a szent ereklyéket,
és csapatai élén elindult az ellenség felé. Elôtte
még megparancsolta Hermogen pátriárkának,
hogy Dmitrij cárevics sírjánál mondjon imát értük,
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XVII. századi
hadvezér

és áldja meg a seregét. Kétséges persze, hogy a fohászok vagy az ereklyék segítették-e, de az tény,
hogy Sujszkij nagy vereséget mért a felkelôkre, s
teljesen visszavetette ôket sáncaik mögé.
A sikeren felbuzdulva a cár december 2-án végsô
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döntésre akarta vinni a dolgot. Ekkor már ugyanis
összehasonlíthatatlanul kedvezôbb helyzetben
volt, mint az ostrom elején: részint azért, mert Bolotnyikov serege azóta meggyengült, másfelôl pedig, mert egy ideje már folyamatosan érkeztek a
régóta várt szmolenszki és rzsevi felmentô csapatok. Az ütközetre Kotli falunál került sor, amely a
felkelôseregek elszánt védekezése ellenére a cári hadak gyôzelmét hozta. A vereséghez döntô módon
hozzájárult Paskov árulása, aki ahelyett, hogy a másik oldalról támadva segítséget nyújtott volna a fôseregnek, csak színleg vállalta a harcot, s az elsô
adandó alkalommal megadta magát. Elhatározása
minden bizonnyal nem abban a pillanatban született: feltételezhetô, hogy Paskov már néhány nappal azelôtt titokban alkut kötött a cárral. Jutalma
nem is maradt el: régebbi száznagyi rangjánál egygyel elôbbre rukkolt a cári seregben. A felkelôseregrôl ezzel levált – ahogy azt várni is lehetett –
a kiváltságos rétegek utolsó csoportja is.
A szervezetten visszavonuló paraszti seregek láthatóan a vereség ellenére sem adták fel a küzdelmet; tartósan berendezkedtek megerôsített táborukban. Három napig állták a cári csapatok megmegújuló rohamait, földsáncaikban csak kevés kárt
okoztak az ágyúlövedékek. (Ezeket általában nedves tehénbôrökkel tették ártalmatlanná.) Sorsukat
végül is az pecsételte meg, hogy az ostromlóknak
sikerült egy olyan „nyelvet” fogniuk, aki elárulta
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védekezésük titkát, s ezt követôen a cáriak gyújtóbombákkal lángra tudták lobbantani az erôdítményt. Bolotnyikov a sereg maradványaival átvágta magát az ostromgyûrûn, és Kalugába menekült.
Más felkelôk Tulába mentek. Rosszabbul jártak a
Zaborjéban elhelyezkedô kozákok, akik lényegében Bolotnyikov menekülését fedezték: az ellenség összes erôit ellenük fordította. Reménytelen
helyzetüket látva végül a kozákok megadták magukat, de addig társaik egérutat nyertek. Hôsiességükért iszonyú árat fizettek. Egy korabeli leírás
szerint százával vitték ôket esténként a Jauza folyó
jegére, ahol sorba állították, s mint a bikákat, husánggal letaglózták, majd a jég alá lökték ôket. Az
urak esztelen bosszúja volt ez az ellenük lázadt
egykori szolgáik ellen, amit a rettegésben eltöltött

A Bolotnyikovfelkelés
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hetek pszichikai nyomása is fokozott, és nyilván
közrejátszott ebben az elrettentés szándéka is.
Csakhogy Sujszkijnak ismét csalódnia kellett. Az
ellenállást nem sikerült megtörnie, sôt az még sokkal elkeseredettebbé vált.
Míg Sujszkijék a moszkvai gyôzelmet ünnepelték, Bolotnyikov bevette magát a neki már elôzôleg is nagy szolgálatokat tett Kaluga városába. Ezzel a népi háború újabb szakasza vette kezdetét.
A rendelkezésére álló két hetet a város megerôsítésére használta fel. Kalugát nem vette körül kôfal,
még erôdje sem kôbôl épült. Bolotnyikov ezért a
vár körül földdel megerôsített cölöpsort veretett,
amelynek mindkét oldala mentén árkot is ástak.
A hamarosan odaérkezô cári sereg, úgy tûnik, nem
teljesen józanodott még ki a gyôzelmi ünnep részeg mámorából: ott folytatták Kaluga alatt, ahol
Moszkvában abbahagyták, összevissza lövöldöztek, részegeskedtek, a harccal nemigen törôdtek.
Annál inkább Bolotnyikov: állandó kitöréseivel
napról napra megtizedelte az ellenséget.
Egy hónap sem telt el, s a nemesi felkelésen
nyugvó cári hadviselés megint csôdöt látszott
mondani. Sujszkij ezért újabb sereget küldött Kaluga alá Msztyiszlavszkij, Szkopin-Sujszkij és
Tatyev vezetésével. Az ostromlók ekkor új taktikával próbálkoztak. A helybéli parasztokat kizavarták
a környezô erdôkbe, ahol fákat vágattak ki velük,
majd azokat több száz hatalmas szánon az erôdhöz
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szállították. Egy egész hegyet hordtak így össze –
írja egy szemtanú. Ebbôl a fából aztán mozgó
erôdöt emeltek az ostromlott fal szinte teljes hoszszában. Ezzel védetté váltak a várból jövô lövésekkel szemben, és a kerekekre helyezett erôdítményt
egyre közelebb tudták tolni az ellenséghez, ami
azzal a veszéllyel fenyegette a védôket, hogy a
mozgó erôd rájuk omlik, és ha közben meggyújtják, a menedéküket jelentô faerôdöt is felégeti.
Bolotnyikov nem kevésbé agyafúrt ellenlépést dolgozott ki. Kiszámítva a mozgó erôd mozgási sebességét és irányát, megkísérelte felrobbantani az
erôdöt még a várfalakon kívül. Föld alatti járatokat
fúrva emberei robbanótölteteket helyeztek el alatta, és a megfelelô pillanatban felrobbantották,
iszonyú veszteséget okozva ezzel az ellenségnek,
hiszen nemcsak a „csodafegyver” röpült így a levegôbe, hanem a benne elrejtôzött harcosok is.

AZ

UTOLSÓ MENEDÉK

Kaluga védôinek kitartása kedvezô helyzetet teremtett a felkelôknek a harc folytatásához a szomszédos várakban és az ország más vidékein is. Tulában, a cárral szembeni ellenállás másik nagy központjában ezalatt színre lépett egy Pjotr nevû új
trónkövetelô. „Cári” származására hivatkozva átvette a vezérletet, és energikus kísérleteket tett Ka-
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luga felmentésére. A. Tyeljatyevszkij vezetése alatt
sereget küldött a városhoz, s a Pcselna folyónál
május 3-án meg is ütköztek az ostromlók táborából odairányított Tatyev herceg által vezetett sereggel. A csata a cáriak katasztrofális vereségével
végzôdött, amihez az is hozzájárult, hogy Sujszkij
négyezer kozákja az ütközet alatt átállt az ellenséghez. Egy korabeli – nyilván valamelyest túlzó –
leírás szerint Tatyev 14 ezer embert vesztett, s maga is holtan maradt a harcmezôn. A felkelôk gyôzelmére végül is Bolotnyikov tette fel a koronát: a
visszaözönlô vert seregre másnap a várból kitörve
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rátámadt és megfutamította. Bátor rajtaütésével
olyan pánikot idézett elô a cári csapatok soraiban,
hogy azok tüzérségük, élelmiszer-, lôszerkészletük
nagy részét hátrahagyva, fejvesztetten menekültek.
A gyôzelem teljes volt, Sujszkij megint a fôvárosba szorult, a fölkelôk pedig Tulába tartottak.
Sujszkij viszont így megint szusszanásnyi idôhöz
jutott. Már az eddigiekbôl is kiderült, hogy nem
csinált túl jó vásárt cárságával, hiszen egész uralkodása lényegében vesszôfutás volt. Most azonban
végre sikerült egy hatalmas – a kisegítô személyzettel mintegy 100 ezresre becsült – sereget toboroznia. A magyarázat: a moszkvai tehetôsebb körök végre megértették, milyen veszély leselkedik
rájuk. Sôt több adatunk is van arra, hogy érezvén
a végveszélyt, még Sujszkij elmozdítása is felmerült megoldásként. Mindenesetre valószínû, hogy
egy széles körû tanácskozáson a bojárok még egy
utolsó lehetôséget adtak a cárnak, amelyet az természetesen meg is ragadott. Maga állt a Szerpuhovban gyülekezô sereg élére, és ünnepélyes fogadalmat tett: élve csak gyôztesként látja ôt viszont
Moszkva népe.
A Tula elleni hadjárat hivatalosan május 21-én
veszi kezdetét, ám Sujszkijnak hangzatos szavai
ellenére esze ágában sincs kimozdulni Szerpuhov
biztonságot adó falai közül, így végül mégis a felkelôk szánják rá magukat a támadásra – ekkor már
összehasonlíthatatlanul kedvezôtlenebb feltételek
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között, mint legelôször. Menet közben még meg
is gondolták magukat, és elfordultak Kasira irányába, ahol egy kisebb cári sereg várakozott Golicin
herceg vezetésével. Június 5–7-én a Voszma folyónál – mint késôbb kiderült – sorsdöntô csatára
került sor közöttük.
A Bolotnyikov és Tyeljatyevszkij vezetésével érkezô mintegy 30-40 ezres sereg fogadására a
Voszma jobb partján készült fel Andrej Golicin,
csupán egy kisebb csapatot hagyva a folyón túl –
nyilván tartalékként. A harc elsô szakaszában 1700
gyalogos kozáknak sikerült átkelni erre a partra, és
egy vízmosásban fedezéket lelve, tûz alá vették a
cári katonákat. Ezek nagy nehézségek árán mégis
átjutottak fôseregükhöz, s mivel idôben érkeztek,
el is döntötték a csata sorsát, amihez hozzájárult
még egy felkelô csapattest átállása is a cáriakhoz.
Bolotnyikovnak és Tyeljatyevszkijnek csak seregük
maradékával sikerült visszamenekülnie Tulába. Az
ellenség kezébe került tüzérségük és több zászlójuk is. Golicin csapatai 30 versztán át üldözték
ôket, majd a vízmosásban rekedt kozákok hevenyészett erôdítése ellen fordultak. Két teljes napig
sikertelenül próbálkoztak megvívásával, ezért
többször kegyelmet ígértek ellenfeleiknek, ha azok
megadják magukat. A kozákok azonban a harcot
választották, és utolsó golyójukig küzdöttek. A harmadik napon aztán elérkezett az elkerülhetetlen
vég. A frontális támadást indító, óriási túlerôben
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lévô cári csapatok elfoglalták a vízmosást. A legyôzôttekbôl hírmondó sem maradt.
Sujszkijt a gyôzelem sem tudta eltéríteni a kivárás taktikájától. Ezért csak a Voszmánál harcoló
csapatokat és Szkopin-Sujszkij vezetésével a szerpuhovi sereg egy részét küldte Tula ellen. Ezek a
várostól 20 versztányira egyesültek, majd június
12-én megütköztek az elébük vonult felkelôkkel.
A csata a Voronyja folyócska bal partján vette kezdetét, s a felkelôk ügyesen megszervezett védelmével a cáriak kezdetben nehezen boldogultak: a
mocsaras, ingoványos, sûrû cserjésekkel, erdôkkel
körülvett Voronyja ugyanis komoly akadályt jelentett a támadók számára, és ideális lehetôséget nyújtott a védekezésre. Miután azonban a védelmi vonal több pontján végül is sikerült átjutniuk, a csata
eldôlt a cári sereg javára, s Bolotnyikov csapatai a
tulai várba való visszahúzódásra kényszerültek.
Ez az erôdítmény összehasonlíthatatlanul erôsebb volt a kalugainál. Nem hevenyészve levert cölöpök, hanem vaskos falak védték. A külsô várat
2200 méter hosszan tölgyfa fal vette körül, összesen 19 bástyával. Ezt a falat a várbeli építményektôl mély árok választotta el. A városon keresztül
folyó Upa bal partján magasodott a kôbôl épített,
szabályos négyszög alakú tulajdonképpeni vár. Falai valamivel több mint egy kilométer hosszan húzódtak, 12 méter magasak, két és fél méter vastagok voltak, és körbástyák, illetve néhány 20 méter
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magas várbástya magasodott fölöttük. A városban
hozzávetôleg húszezres – több ostromot átvészelt,
harcedzett – védôsereg tartózkodott. A cár katonáira tehát nem akármilyen feladat várt.

SUJSZKIJ „DIADALMENETE”
A kezdeti tapogatózás után az ostrom június 30án, Sujszkij Tula falai alá érkezésével lép új szakaszába. Az Upa bal partján állnak fel a fô erôk, valamint a rjazanyi csapatok, míg a jobb parton helyezkedik el Andrej Golicin kasirai serege, mellettük a különféle tatár, cseremisz, csuvas segédcsapatok. A várat állandóan ágyútûz alatt tartották, nagy
veszteségeket okozva az ostromlottaknak. Ennek
ellenére Sujszkij egész nyáron át nem tudta ötszörös túlerôben lévô seregével döntésre vinni a dolgot. Sôt a védôk napjában többször is végrehajtott
kitöréseikkel állandóan érzékeny veszteségeket
okoztak a cáriaknak.
Sujszkijnak végsô soron azonban megfelelt ez az
állapot, hiszen a felkelôk fô erôit körülzárta, s ezalatt kisebb csapataival megadásra kényszerítette a
környezô várakat, déli, délnyugati irányban egészen Brjanszkig eljutva. Bolotnyikovot így lassan
sikerült elzárnia a népfelkelés egyéb gócpontjaitól,
ám az idô közben egyre telt. Ez általában az ostromlóknak szokott kedvezni – s valóban, a védôk
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egyre nehezebb helyzetbe kerültek –, ám az ôsz
közeledtével a Sujszkij hadában harcoló szolgáló
nemesek mind nagyobb számban szöktek haza
birtokaikra. A cári sereg helyzetében beállt drámai
fordulatot mégis egy Sztarodubból érkezô hír
okozta: ismét megjelent Dmitrij cár, s megindult
hûséges harcosai megsegítésére.
Ne foglalkozzunk most azzal a kérdéssel, ki is
volt az újabb ál-Dmitrij – ez külön fejezetet érdemelne. A lényeg az, hogy a hír végre határozott
cselekvésre kényszerítette a cárt. A Tula alatt eltöltött hetek azonban bebizonyították, hogy a várostromlás hagyományos módszerei itt nem hozhatnak gyors döntést. Csak a fortély segíthetett.
Ekkor jelentkezett egy egyszerû harcos, bizonyos
Krovkov fia, Iván Szumin bojárfi. Ötlete elsô pillantásra elképesztônek tûnt: építsenek egy duzzasztógátat, s árasszák el a várost az Upa folyó vizével. Az eset egyebek között megvilágítja a sajátos orosz viszonyokat is, pontosabban azok belsô
demokratizmusát. Igaz ugyan, hogy a korabeli
gondolkodásban mindenki a cár rabszolgájának
számított – de ez egyben azt is jelentette, hogy a
gyakorlatban meglévô jelentôs különbségek ellenére a társadalomban valamiféle kiegyenlítôdési
tendencia is létezett. Hiába nevették tehát ki elôször az önálló ötlettel elôálló egyszerû közkatonát,
a javaslattal maga a cár és bojárjai foglalkoztak, s
végül is elfogadták. Több mint két hónapos meg-
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feszített munka vette kezdetét. Az utászfeladatokat ellátó parasztokkal fákat vágattak ki, földet és
szalmát tömettek zsákokba, s így óriási töltést építtettek ki valamivel a Voronyja torkolata elôtti folyószakaszon. Miután ezzel megvoltak, a városra
zúdították az Upa felduzzasztott vizét. A mesterséges természeti katasztrófa aztán megpecsételte a
várban rekedtek sorsát.
A kezdeti idôszak napi háromszori-négyszeri kitörései után Bolotnyikovnak teljes hadvezéri tekintélyére szüksége volt, hogy éhezô katonáit féken
tartsa. Az ostromlottak kutyát, macskát, férges lóhúst ettek – s ezt Bolotnyikovnak minden rátermettsége, egyéni hôsiessége ellenére nehéz volt
gyújtó szavú szónoklataival ellensúlyoznia. A kozákok háborogtak, ami lassanként lázongásba csapott át. A vezérnek végül már minden nap egy-egy
megnyert csatával ért fel. Volt úgy, hogy öngyilkossággal fenyegetôzött harcosai elôtt, csak hogy
további kitartásra buzdítsa ôket. Sahovszkojon azonban már ô sem tudott segíteni: a herceget a kozákok börtönbe csukták, megelégelve végül a Dmitrij cárra való kilátástalan várakozást. Sahovszkoj
esete nyilván a feszültség levezetését szolgálhatta
Bolotnyikov számára, aki szintén meglehetôsen
kínos helyzetben volt a cár segítségének elmaradása miatt. Amikor aztán valóban biztató hírek érkeztek a közeledô Dmitrijrôl, már minden hiábavaló volt: az özönvíz megtette a hatását.
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Tula október 10-én kapitulált, s az álcár seregei
ekkor még messze jártak. A források egyöntetû véleménye szerint a város feladására a védôk „végelgyengülése” miatt került sor. Abban azonban már
egyáltalán nem egyeznek leírásaik, hogy végül is
milyen körülmények között történt mindez. A hivatalos változat szerint Tyeljatyevszkij, Sahovszkoj
és Bolotnyikov összefogott, s kiadták Sujszkijnak
Pjotr „cárevicset”, majd kapituláltak. Más források
szerint a várkatonák fogták el vezéreiket, és álltak
át az ellenséghez. A legvalószínûbbnek azonban a
harmadik magyarázat látszik. Eszerint Bolotnyikovék elôzetesen megállapodtak a fegyverletételrôl, a
cár mindenkinek (kivéve valószínûleg az álcárevicset) kegyelmet ígért, esküjét azonban rútul megszegte, s Pjotrt januárban, Bolotnyikovot egy jó
hónappal késôbb megölette.
A felkelôk vezéreit brutális módon végezték ki:
Bolotnyikovot például megvakították, majd jég alá
lökték. (Elôbb persze Sujszkij négy fehér paripa
húzta, vörös posztóval bélelt hintójában diadalmasan bevonult velük a fôvárosba, a bámész sokadalomnak mutogatva a két „fôkolompost”.) Még a
megtorlásban is érvényesültek a magát a mozgalmat
is megosztó osztályszempontok: az elôkelô származású Sahovszkojnak és Tyeljatyevszkijnek ugyanis megkegyelmeztek. Sok parasztot börtönbe vetettek, ahonnan késôbb „kikölcsönözték” ôket a
birtokosok: ideiglenes érvénnyel utóbbiak „tulaj-
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donai” lettek. Nagy tömegeket azonban szélnek
eresztett Tula alól a kormányzat, abból a hamis
helyzetértékelésbôl kiindulva, hogy leszámolt a
népi ellenállással.
Sujszkijnak természetesen ismét – ki tudja már
hányadszor – csalódnia kellett: a cárellenes mozgalom tovább folytatódott, s ehhez közvetett módon
ô maga is hozzájárult: a szabadon engedett tulaiak
ugyanis újra fegyvert ragadtak. Kétségtelen azonban, hogy Tula elestével a népi háború fokozatosan lefelé ívelô szakaszába érkezett. Többek között
azért, mert ezek után már nem olyan tehetséggel
és fôleg nem akkora elhivatottsággal megáldott
népvezér állt a felkelés élén, mint Bolotnyikov, aki
fogolyként is ezt merte ôrei szemébe vágni: „Nemsokára én foglak benneteket vasra veretni és medvebôrbe varratni!” Bolotnyikovot megölték, de
mozgalma nem ért véget. Életben maradt harcosai
az újabb álcár táborába özönlöttek, s folytatták elkeseredett küzdelmüket a fennálló rend ellen, ôrizve emlékezetükben halott vezérüket, akinek neve
méltán állítható a nagy középkori parasztháborúk
legjelentôsebb alakjai mellé.
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Amikor 1604 elején Maryna belépett a történelembe, mai mértékkel mérve a maga 15-16 évével,
bakfis volt, az akkori idôk normái szerint azonban
eladósorban lévô kisasszony, aki álmaiban természetesen hercegnél alább nem adta, ha leendô férjérôl volt szó. Hercegbôl pedig volt elég a Lengyel–Litván Királyságban, hiszen a litvániai fejedelmek számos leszármazottja mind viselhette e
büszke címet. Az ilyen vôlegény ki is járt Marynának. Apja nagy hatalmú úr volt: a sandomierzi
vajda, a szenátus tagja. Marynának legfeljebb várnia kellett egy kicsit a sorára, mert csak negyedik
volt a családban a lányok között. A Mniszech
család ugyan nem Krakkóban élt, hanem a sambori
várban, de nem lehet azt állítani, hogy élete a
XVII. századi nemesek mindennapjaihoz hasonlóan unalmas lett volna. Az apa, Jerzy Mniszech
ugyanis a Dnyeszter-parti erôdben teljhatalmú fejedelemként uralkodott. Vajdasága idején udvari
mintára valóságos palotát alakított ki, amelyben
meglehetôsen fényûzô élet folyt, s ez fel is emész-
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tette a család anyagi tartalékait. De Mniszech nem
lett volna Mniszech, ha a prózai gondok mértékletességre intik. Öt fiát Itáliában és Franciaországban taníttatta, s gondoskodott arról, hogy az európai kultúra minden vívmánya eljusson palotájába.
Hogy minderre nem futotta a családi vagyonból? Az állami és magánjavakat nagyvonalúan egybemosó feudális nagyurak sohasem csináltak különösebb gondot abból, hogy a korona jövedelmeit idônként saját kincsesládájukba irányítsák.
Jerzy úr sem volt szégyenlôs: még karrierje kezdetén azzal tette hírhedtté nevét a lengyel nemesi
körökben, hogy – állítólag – testvérével együtt eltüntette II. Zsigmond Ágost király (1548–72) kincseinek egy részét. Az uralkodó bizalmát egyébként azzal érdemelték ki, hogy ôk kerítették neki a
könnyûvérû hölgyeket. Jerzy úr nemes egyszerûséggel úgy segített megrendült pénzügyi helyzetén, hogy vagy tizenöt éven keresztül szüneteltette
az állami befizetéseket. Ezt azonban még a mágnások és a köznemesség befolyása alatt álló királyi
hatalom sem nézhette tétlenül. Végül 1603 júniusában III. Zsigmond (1587–1632) a Mniszech-birtokra két királyi tisztviselôt küldött, hogy a vajda
vagyonát zárolják.
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ÉS HADAK

Nem volt mit tenni, a vajda elkeseredett lépésre
szánta el magát: a birtok egy részét eladta, az érte
kapott 28 ezer aranyat pedig törlesztésül kifizette.
Ezzel persze csak lélegzetvételnyi idôhöz jutott,
mert az összeg korántsem fedezte tartozásait. Már
csak a csodában bízott, amikor megjelent udvarában egy ifjú, aki mesés kincseket ígért neki, ha
hozzásegíti a moszkvai trónhoz.
Nem nehéz kitalálnunk, mit válaszolt Mniszech
az ajánlatra. És azt sem hihetjük, hogy különösebben firtatta volna, igaz-e a mese, amellyel e rejtélyes idegen elôállt. Állítólag ô lenne IV. Iván cár
legkisebb fia, Dmitrij, aki megmenekült Borisz
Godunov bérgyilkosainak kezébôl, s most örökségéért száll harcba. A lengyel vajda akár hitte, akár
nem, hogy egy igazi cárevics áll elôtte, egy biztos:
az ifjú kapóra jött neki. Mniszech úrnak teljesen
váratlanul alkalma támadt, hogy egy kiadós háborúra hivatkozva továbbra se fizesse állami adósságait. Sôt jó esetben még tisztes zsákmány is ütheti
a markát. Arról nem is beszélve, hogy ha védencébôl netalán cár lesz, az az igazán nagy távlat!…
Jerzy Mniszech maga is becsvágyó ember lévén,
aligha hihetô, hogy ez utóbbi lehetôséget teljesen
számításon kívül hagyta volna.
A döntés hamar megszületett: támogatja a szélhámost. Széles körû levelezésbe fogott a tekinté-
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I. ál-Dmitrij
és saját kezû
aláírása

lyesebb lengyel urakkal és a királlyal, s végül személyesen is a királyi udvarba kísérte az orosz trónkövetelôt. Mindezt persze nem ingyen cselekedte.
Szüksége volt ugyanis biztosítékokra. Ezeket volt
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hivatott egy személyben garantálni történetünk
fôhôse, Maryna.
Maryna és Dmitrij elsô találkozásáról nem maradtak ránk hiteles adatok. A késôbbi események
ismeretében könnyen hajlamosak lehetnénk e pillanatot a „meglátni és megszeretni” formulával
minôsíteni. Ennek az a tény mond ellent, hogy
sem a lány, sem az ifjú nem volt szépségideálnak
nevezhetô, s ezzel még nem is mondtunk sokat.
Ha hinni lehet a korabeli pletykának, Maryna igen
alacsony növésû volt: késôbb állítólag az mentette
meg az életét, hogy társalkodónôje szoknyája alá
tudott rejtôzni. Kicsinységét arcának szépsége sem
ellensúlyozta. Apró szeme, hosszú, mégis nyerges
orra nem vonzotta a szerelemre sóvár ifjakat. Végül is azonban Maryna nem volt visszataszító, egyszerûen csak jelentéktelen; ám arcvonásai határozott, erôs akaratot tükröztek. Külsejét tekintve
„szerelmese”, Dmitrij jóval lehangolóbb látványt
nyújtott: erôs testalkatú, de az átlagosnál alacsonyabb, izmos, köpcös férfi volt. Arcán nem nôtt
szôr, s mély vágáshoz hasonló barázda szelte át
egyik orcáját, uralva egész külsejét.
Az elônytelen megjelenés mögött a lélek ugyan
szép vonzalmat szülhet, az ô esetükben mégis közelebb járunk a valósághoz, ha románcukat inkább
politikai ügyletnek, két szerzôdô fél alkujának
tartjuk. Aligha tükrözi híven az igazságot e tekintetben Puskin Borisz Godunov címû drámája,
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I. ál-Dmitrij
(ismeretlen
lengyel festô,
XVII. század)

amelyben az álcárevics mint romantikus érzelmekkel telített hôsszerelmes jelenik meg, szemben a
számító, gátlástalan Marynával. Az eddigiekbôl
már kiderült, hogy a Mniszech családnak milyen
érdeke fûzôdött a két fiatal frigyéhez. Ezt a biztonság kedvéért két szerzôdésben is rögzítették.
Ezek értelmében Maryna nászajándéka, ha férjének sikerül trónra ülnie, Novgorod és Pszkov városa lesz a körülötte fekvô területekkel együtt. Az
após a szmolenszki és szeverszki területeket kapja,
ráadásként még egymillió aranyat. Errôl az oldal-
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ról kétségkívül elég hathatós érvek hangzottak el a
házasság mellett.
Persze a szélhámos cárevicset sem a jó szíve vagy
a nagyvonalúsága hajtotta ezekre az ígéretekre.
Egyelôre ugyanis csak ígéretekkel fizetett, cserébe
viszont komoly ellenszolgáltatásokban részesült.
Leendô apósa közbenjárására fogadta a lengyel király. Mniszech úr korábban is sokat tett azért, hogy
az ifjú oldalára állítsa a lengyel közvéleményt, csapatokat toborzott, és állta a hadviselés költségeit.
Dmitrij, ha hinni lehet a mendemondának, a csudovói monostorból kiugrott szerzetes volt, de nagyon is jó helyre igyekezett nôsülni. Amikor 1604
nyarán végre átlépte kis csapatával a litván–orosz
határt, Samborban hagyta epekedô aráját, így még
az a lehetôség is nyitva állt elôtte, hogy egyszer s
mindenkorra megfeledkezzék az egyezségrôl.

AZ ÚR

VENYIGÉJE

Egy év sem telt bele, és az álcárevics története népmesei fordulatot vett. Hála a Borisz Godunov-féle
kormányzattal elégedetlenkedô nép és a hatalom
újrafelosztását remélô bojárcsoportosulások átmeneti támogatásának, Dmitrijt cárrá koronázták. Az
eddigiek alapján azt várhatnánk, hogy egy nemesi
kisasszony már nem felelt meg nagyra törô terveinek. A valóság azonban mindig sokkal bonyolul-
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tabb az utólagos spekulációknál. Az újdonsült cár
egyre-másra küldözgette menyasszonyához a sürgetô leveleket: jöjjön már Moszkvába, hogy annak
rendje és módja szerint kapcsolatuk egyházi segédlettel az égben is megpecsételôdjék. Maryna azonban látszólag nem sok hajlandóságot mutatott
erre.
Mi lehetett emögött? Egyfelôl: vajon mi késztette arra Dmitrijt, hogy érzelmeit változatlan hevességgel újabb és újabb levelekben bizonyítsa, a
nagyobb nyomaték kedvéért idônként csinos kis
summával is megtoldva? Aligha helyes az a válasz,
hogy az idô és a távolság megszépítette számára
Marynát. Annál is kevésbé, mivel a kényszerû távollétet az új cár igen kellemesen vészelte át. Történt, hogy sajátos véletlen folytán Borisz Godunov
halála után emberei csak egyvalakit hagytak életben a cári családból: Borisz lányát, a szépséges
Kszenyiját. Több forrás is megemlékezik arról,
hogy az új cár magányát a cárkisasszony megédesítette… Tehát ismét politikai meggondolást kell
kiolvasnunk az epekedô szerelmes leveleibôl. ÁlDmitrij számára ugyanis éppen egy viszonylag elôkelô lengyel hölggyel kötött házasság volt az ideális. Ez biztosította a jó kapcsolatokat a szomszéd
országgal, ugyanakkor semmire sem kötelezte.
És vajon mi állt Maryna húzódozásának hátterében? 1605 novemberében még látszólag minden úgy ment, mint a karikacsapás. Ekkor a cár
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személyes megbízottja, Afanaszij Vlaszjev a gazdája nevében hivatalosan is eljegyezte Marynát. Különösen pompás ünnepi külsôségek közepette,
Krakkóban került sor a szertartásra, a király jelenlétében. A ceremóniát a nagy nyilvánosság elôtt, a
piactéren rendezték meg, és Maciejowski kardinális celebrálta. A kardinális egyébként nagy híve volt
a római katolikus és a keleti egyház egyesítésének.
Szépen formált beszédében Dmitrijt Ábrahámhoz
hasonlította, aki – amint a Bibliában, úgy most is –
elküldte hû szolgáját Rebeka megkeresésére. A „hû
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szolga” egyébként oly nagy buzgalmat mutatott
magasztos küldetése sikeres végrehajtása terén,
hogy a lengyelek rögtön rá is ragasztották a bumfordi jelzôt. Afanaszij ugyanis Marynában már a
jövendô cárnét tisztelte, ezért a jelenlévôk minden
rábeszélése ellenére sem volt hajlandó megérinteni
a kezét. Mivel pedig a menyasszony nagy izgalmában az ünnepi lakomán nem evett semmit, a követ
is csak sót és kenyeret fogyasztott. Késôbb már
nem volt ilyen udvarias, amikor cárja ráparancsolt,
hogy noszogassa a jövendôbeli cárnét a mihamarabbi indulásra.
A lány még két hónap elteltével sem szánta rá
magát az utazásra. Amikor 350 ezer aranyat ígértek neki kedvcsinálás gyanánt, akkor is egyre húzta-halasztotta az indulást. Különös viselkedés,
mégis egyszerû a magyarázata. Feltehetôen az események alakulásában a lengyel királynak is lehetett
némi szerepe, aki jól tudta, hogy Maryna adu a
kezében, sakkban tarthatja vele a cárt, akivel egyáltalán nem volt elégedett. De Mniszech vajda is
eléggé bizonytalannak ítélte a vôjelölt helyzetét.
Hírek érkeztek arról, hogy a bojárok le akarják taszítani a trónról. Ezért a lengyelek a kivárás taktikáját választották. Ürügyül a menyasszony katolikus hite szolgált. Dmitrij tudniillik jó pravoszláv
uralkodóhoz híven azt követelte, hogy Maryna ne
látogasson katolikus templomot, szerdán böjtöljön, orosz ruhában járjon, stb. Az ügyben számos
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levél ment a Szentszékhez a cártól is, a jövendô
apóstól és feleségétôl is. A Vatikán ugyanakkor
nem sietett a döntéssel, hiszen kényes helyzetbe
került. Egyrészt érdeke volt, hogy a katolikus nô
az orosz cár felesége legyen. Ezt Marynának egyértelmûen tudtára is adta a pápa, azt írván, hogy
venyigének tekinti ôt az Úr szôlejében, tehát reméli, hogy megtermékenyülvén az igaz hit híveit
fogja szaporítani. Másrészt azonban nem kívánta
engedélyezni áttérését.

MENEDÉK

A SZOKNYA ALATT

Dmitrijnek érthetôen nem kedvezett ez az állásfoglalás; újabb levélváltások következtek. Az idô
pedig múlt, és ez Mniszechék malmára hajtotta a
vizet. Amikor a cár már szinte mindenbe beleegyezett, a szigorú erkölcsû após elôvette Kszenyija
ügyét. A cárnak nem volt más választása: a gyönyörû cárleány kolostorba vonult, hogy átadja helyét a
kevésbé kívánatos, ám annál hasznosabb lengyel
kisasszonynak. Végül, 1606 márciusának elején
Maryna rászánta magát a nagy utazásra. A mintegy
kétezer fônyi lakodalmi menet azonban továbbra
sem szaporázta lépteit, ezért a cárnak idôrôl idôre
csengô aranyakkal kellett gyorsabb tempóra ösztökélnie. Többheti utazás után végre megtörtént a
bevonulás az orosz fôvárosba.
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A május 8-i esküvô elôtti napokat Maryna egy
kolostorban töltötte a cár anyjánál, ahol a pletyka
szerint a vôlegény az éjszakai órákban buzgón látogatta. A május 8-át követô héten aztán országvilág elôtt kiélhette aktivitását: egymást érték az
esküvôi ünnepségek, önfeledt mulatozások, részeg
tivornyák. A város állandó karneváli hangulatban
élt. A moszkvaiak egyébként nem nagyon akarták
a folytonos ünneplés napsugaras oldalát látni. Kezdôdött az egész azzal, hogy a seregnyi idegen elözönlötte a pravoszláv fôvárost. A lakossággal való
összeütközések már a Moszkva felé vezetô úton
napirenden voltak. Az unatkozó, részeg katonák
minduntalan belekötöttek az oroszokba, akiket
különben is nagyon zavartak a számukra idegen
szokások, a fennhéjázó viselkedés. Moszkvába érve
aztán a mindennapos ünnepek felfokozott hangulatában a vendégek teljesen elveszítették a fejüket.
Békés járókelôkkel erôszakoskodtak, duhajkodtak,
becsmérelték a helybelieket, beszennyezték templomaikat. Egyszóval, önérzetében sértették a lakosságot.
Ráadásul senki elôtt nem maradt rejtve, amit a
cár gondosan igyekezett eltitkolni a közvélemény
elôtt: minden oroszok cárjának és nagyfejedelmének felesége úgy lett cárnévá, hogy nem tért át a
pravoszláv hitre. Ez egyszer pedig Dmitrij igen
ügyelt a látszatra. Maryna orosz ruhában jelent
meg, a házasulandó párt az orosz egyházfô adta
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össze. A nagy nyilvánosságot azonban kizárták.
Ezt követôen egy olyan, két részbôl álló, bonyolult szertartást rendezett az uralkodó, hogy a jelenlévôk sem nagyon tudták, megtörtént-e a cárné
áttérése vagy sem.
A gyanú szele azonban megcsapta a pravoszlávokat. És a következô napok eseményei rossz elôérzetüket mindenben alátámasztották. Maryna
ugyanis az esküvôi ünnepségek alkalmával mindvégig kihívóan hangsúlyozta lengyel mivoltát, de
férje is kettôs játékot ûzött. Volt úgy, hogy rendezett egy hivatalos lakomát, ahol cári öltözetben
pompázott, majd pedig külön egyet a lengyelek
számára, ahol viszont lengyel ruhában forgolódott.
Az idegenek erôszakoskodása és a bojárok ezt
meglovagoló suttogó propagandája egy hét alatt
elviselhetetlenné tette a helyzetet. Május 17-én
hajnalban szélvészként terjedt Moszkvában a hamis hír: a lengyelek meg akarják ölni a cárt! A keletkezett zûrzavart kihasználva a bojárok aztán
meg is ölték az uralkodót. Maryna csodával határos módon úszta meg a leszámolást. Férje még
menekültében odakiáltotta neki, hogy fusson, de
nem volt hova. Maga Dmitrij az ablakon ugrott ki,
össze is törte magát. Marynának nem maradt más
hátra – legalábbis egy korabeli szemtanú állítása
szerint –, mint hogy társalkodónôje szoknyája alá
bújjék, és ott vészelje át a harag elsô nagy hullámát.
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A bojárok aztán leszerelték a tömeget, és két
nap múlva társukat, Vaszilij Sujszkijt kiáltották ki
cárnak. Ekkor a volt cárnét minden kincsétôl megfosztva átvitették apjához, akit Borisz Godunov
egykori házában tartottak fogva. Késôbb egy szerényebb házba zárták, végül 1606 augusztusában
Jaroszlavl városába számûzték ôket.

DMITRIJ

FELTÁMAD

A cárnévá emelkedett leány tehát életben maradt.
Hirtelen emelkedett szédítô magasságba, majd
ugyanolyan átmenet nélkül zuhant vissza egy
mély, a felkapaszkodásra nem sok reményt adó
szakadékba. A következô több mint két év során
azonban a lehetôségekhez képest Mniszech és leánya megfelelô körülmények között élt. Az oroszok
ugyanis tiszteletben tartották a vajda vezetô szerepét a többi 375 lengyel között, hiszen nekik is
érdekükben állt, hogy a foglyok táborában rend
uralkodjék. A számûzetést ugyanis a szabadsághoz
szokott nemesurak meglehetôsen nehezen viselték. A késôbbi korokból és más népek által is ismert
tipikus nemesi magatartás bontakozott ki az ekkortájt vezetett naplóikból, emlékirataikból. A szolgákkal szemben a fogságban is megtartották fennhéjázó modorukat, a rongyokból is kikandikált túlburjánzó öntudatuk, a hosszan tartó apátiát idôn-
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ként megszakították a kétségbeesett, irreális ellenállási kísérletek. Az unalomûzô szerencsejátékok és
az italozás nyomán véres jelenetek következtek, a
kényszerközösség teljes felbomlása.
A vajda azonban megpróbált úrrá lenni a helyzeten, és az oroszok ezen igyekezetét honorálták.
Szolgáikkal együtt Mniszechék négy udvarházat
kaptak, s bár a külvilágtól teljesen elzárták ôket,
szabadon sétálhattak, fürödhettek a folyóban.
Aligha hihetjük azonban, hogy ez a viszonylagos
mozgási szabadság Marynát özvegyi gyászában
különösebben vigasztalta volna. Sok idô telt el azóta, hogy férje, alig egyhetes házasélet után, meghalt. Bizonnyal nem volt már több számára, mint
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egy valószerûtlen, egyre jobban homályosuló emlék.
Ám pünkösdi királyságát nem feledhette. Kiváltképp a bezártság, a börtönélet sajátos pszichózisából fakad, hogy az egykori dicsôség, a hatalom
emlékei nem halványulnak. Ellenkezôleg, az elviselhetetlen és ezért irreálisnak tetszô kontraszt miatt még inkább felfokozódnak. Talán nem járunk
messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy Maryna
soha nem tudott szabadulni attól a gondolattól,
hogy egykor koronás fô volt, és kényszerû semmittevésében sokszor eljátszott azzal a gondolattal,
hogy újra az lesz. Egyelôre azonban még a szabadulás órája is nagyon távolinak tûnt.
Ám ekkor a politika ismét a segítségére sietett.
Sujszkij cár ellen idôközben kibontakozott a Bolotnyikov-felkelés, majd egy újabb szélhámos, aki
megint azt terjesztette magáról, hogy ô Rettegett
Iván fia, Dmitrij, igen nehéz helyzetbe hozta a
kormányzatot. Vaszilij Sujszkij a belsô zûrzavarban jobbnak látta, ha legalább a lengyelek felôl
biztosítja magát. Ezért hajlandóságot mutatott arra, hogy a számûzötteket hazaengedje a Lengyel–
Litván Királyságba. Egyetlen kikötése az volt, hogy
Maryna a továbbiakban ne címeztesse magát cárnénak. Pontosabban, volt még egy záradéka az
egyezségnek, de az csak amolyan aggályoskodó
túlbiztosításnak látszott. A cár ebben azt kérte,
hogy a Mniszech lány ne menjen férjhez a második
ál-Dmitrijhez.
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Lehet, hogy éppen ez adta az ötletet a vajdának?
Nem tudhatjuk, de tény, hogy miután Mniszech
és kísérete elhagyta Moszkvát, máris II. ál-Dmitrij
táborában látjuk viszont ôket. Mi történt? Az eseményrôl különféle változatok regélnek, amelyek
addig a pontig megegyeznek egymással, hogy a
Moszkvát körülvevô álcár hadaitól való félelmében
a kis csapat kerülô utat választott. Gyakran fejszével vágott utat magának az erdôrengetegben.
Augusztus 6-án így is az álcár táborának közvetlen
közelébe ért a társaság, majd két részre vált. Az
egyik, az orosz kísérôk javaslatára, a hosszabb útvonalat választotta, és augusztus végén gond nélkül át is jutott a határon. A másik, élén a szenátorral és lányával, a rövidebb, de veszélyesebb úton
haladt. Ôket nemsokára az álcár udvarában üdvözölhetjük.
Hogy mindez nem lehetett a véletlen mûve?
Mindenesetre már a korabeliek számára is gyanús
volt. Nem véletlenül kellett három év múlva a lengyel szejm elôtt Mniszechnek tisztáznia magát bizonyos vádak alól. Hogy milyen sikerrel, az már
más kérdés. Tény, hogy a második álcár 300 ezer
aranyat és a szeverszki országrészt helyezte kilátásba számára. Valószínû tehát, hogy a vajda ismét
eladta leányát, de mint „használt árut”, erôsen leszállított áron. Kevésbé egyértelmû Maryna szerepe: egyes szemtanúk szerint az özvegy csodában
reménykedett, és izgatottan várta a második álcárral
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való találkozást. Erre néhány nappal azután került
sor, hogy a társaságot II. ál-Dmitrij egy különítménye elfogta. Maryna hangulata ezalatt sokat változott, lengyel kísérôje ugyanis nyíltan a szemébe
vágta, hogy a „cár” csaló. Ez a cárnét rendkívül
nyugtalanította. Nem véletlen tehát, hogy elôször
az álcárral szövetséges Sapieha litván nemesúr védelme alá helyezte magát. A nagy hírû család sarja
közvetített az excárné és az álcár között. Hosszú
tárgyalások után Maryna ünnepélyesen bevonult
ál-Dmitrij Moszkvától nem messze lévô, Tusino
nevû fôvárosába. Ha addig volt is némi reménye,
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hogy valóban férje az, aki csodálatosan megmenekült, most bizonyossá vált, hogy egyáltalán nem
errôl van szó.
Sajátos módon elôször Dmitrij táborában sem
volt egyértelmû a vélemény: kell-e nekik a cárné
vagy sem. A megosztottságra jellemzô, hogy az elsô csapat, amelyet a trónkövetelô Maryna után
küldött, elszalasztotta a nôt, és csak a második különítmény fogta el. A véleménykülönbség hátterében nyilvánvalóan az állt, hogy ál-Dmitrij hívei sem
voltak biztosak abban, sikerül-e Mniszech vajdával
és lányával egyezséget kötni vagy sem. Ha ugyanis
Maryna elismeri, hogy a „tusinói tolvajnak” csúfolt második Dmitrij az ura, akkor nagyot lendíthet az ügyön. Végül is mégiscsak ô a legilletékesebb
férje személyazonosságának eldöntésében. Másrészt
azonban nagy volt a kockázat is: mi történik, ha
Maryna leleplezi az új Dmitrijt, kijelentvén, hogy
nem a hitvese? Nyilvánvalóan saját csapdájába esne
a szélhámos. Ezért kellett tehát a hosszas alkudozás.

A

KIRÁLY MEGINDUL

Éppen e kölcsönös agyonbiztosítások ismeretében
nevezhetô váratlannak Maryna reakciója. Amikor
elôször pillantotta meg „férjét”, egy szemtanú szerint a fiatalasszonyt annyira megviselte „rég nem
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látott hitvese” látványa, hogy tôrt rántott, és azt
kiáltotta: „Inkább a halál!” Nincs okunk a heves
érzelemnyilvánítás ôszinteségét kétségbe vonni,
hiszen a tusinói tolvaj bizonyíthatóan különösen
visszataszító férfi volt. A bánatos özvegybôl fantasztikus gyorsasággal fiatal menyecskévé változó
Maryna azonban nyilván lehiggadt, mert a következô hónapokban mindvégig „férje” hûséges támasza volt a mozgalmas események során. Egyébként ekkor II. ál-Dmitrij már nem csupán idézôjelben volt a férje, ugyanis mindjárt az elején titokban házasságot kötöttek. Az asszonyka a nagy
nyilvánosság elôtt hajlandó volt a csalót urának elismerni, a hálószobájába azonban csak papi áldással engedte be.
Ha eddig kétségeink lettek volna a Maryna
egyéniségét alapvetôen meghatározó jellemvonásokat illetôen, az 1609-es év viharos eseményei
egyértelmûen felszínre hozták mérhetetlen becsvágyát. Pedig körülményei korántsem kedveztek az
effajta tulajdonságoknak. A világfi I. ál-Dmitrijjel
ellentétben ugyanis a második álcár egy minden
egyéniséget nélkülözô, tehetetlen báb volt a lengyelek kezében. Ráadásul a magánéletében is erôsen kiütközött, hogy a sors kiszámíthatatlan szeszélye folytán magasra kapaszkodott „cár” valójában csak egyszerû csavargó. Marynának egyáltalán
nem volt gyöngyélete: apja visszatért a Lengyel–
Litván Királyságba, ô pedig egyre-másra írta neki a
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II. ál-Dmitrij

könnyel öntözött leveleket. „Szenvedek attól,
hogy idegenben és magányosan élek” – írta, és apja közbenjárását kérte, hogy „kedvességet és tiszteletet” kaphasson férjurától, aki „semmiben sem
tartja meg adott szavát”. A kôszívû atya azonban
nem sietett lánya segítségére, de még csak lelkének
istápolását sem vállalta magára. Maryna 1609
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augusztusában azt panaszolta, hogy apja tíz hozzá
intézett levele közül egyre sem válaszolt.
Ekkor még nem sejthette, hogy valaha lesz ennél sanyarúbb helyzetben is, hogy még mindig
jobb, ha mellette van a férje, még ha az a „tusinói
tolvaj” is. 1609 ôszén ugyanis a nagypolitikában
jelentôs változások történtek. Az addigi helyzet,
amikor a hivatalos cár, Vaszilij Sujszkij és a trónkövetelô II. ál-Dmitrij több mint egy éven keresztül állóháborút folytatott Moszkva alatt, megszûnt. Mégpedig az ellencár számára kedvezôtlen
módon: III. Zsigmond lengyel király tudniillik hivatalosan megindította az Oroszország elleni háborút. Szmolenszket kezdte ostromolni, és megparancsolta az ál-Dmitrij táborában lévô alattvalóinak, hogy térjenek vissza hozzá. Ez megindította
a tusinói központ felbomlását.

KETTÔ

KÖZÖTT A HARMADIK

Másrészt a moszkvai cár helyzete jelentôsen megerôsödött. Vaszilij Sujszkij unokaöccse, SzkopinSujszkij herceg ugyanis Novgorodban jelentôs
erôket toborzott, és svéd segédcsapatai támogatásával lassan, de biztosan tört Tusino felé. Ebben
a kritikus helyzetben az ellencár 1609 decemberének végén, parasztruhába öltözve, Koseljov nevû
bohócával együtt angolosan távozott fôvárosából,
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és a biztonságosabb Kaluga várába menekült, Marynát hívei és ellenségei prédájául hagyva. Tusinóban az amúgy is feszült hangulat ezután felfordulásba torkollott. Napirenden voltak a lengyel zsoldosok, az orosz szolgáló nemesek és a kozák harcosok torzsalkodásai. A belsô anarchia végül szabályos ütközetté fajult az egymással szemben álló
csoportosulások között, amelynek során a lengyel
.
parancsnok, Rózyński katonái egyesek szerint vagy
kétezer kozákot lekaszaboltak.
Maryna tehát szinte ugyanolyan helyzetbe csöppent, mint 1606 májusában a moszkvai nép felkelésének idején. Férje árulását követôen élete köz-
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SzkopinSujszkij
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hadvezérrel
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közelében
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vetlen veszélybe került. Nem az oktalanul pánikba
esô nô szólal meg tehát apjának írott újabb levelében: „Ha valamikor is veszély fenyegetett, akkor
az most van, mert senki nem tud nékem olyan helyet mutatni, ahol nyugodtan élhetek, senki sem
akar nékem tanácsot adni…” Érvényes volt mindez tulajdon apjára is, ezért a cárné végsô elkeseredettségében a lengyel királyhoz fordult segítségért. Nagyon sokat elárul azonban levelének következô része: „Mindentôl megfosztott engem az
állhatatlan Fortuna, csupán a moszkvai trónra formált törvényes jogom maradt meg…” Maryna tehát
az összeomlás küszöbén is majdnem eszelôs következetességgel tart ki követelései mellett, kockáztatva
még azt is, hogy akitôl a segítséget kéri, az is szembefordul vele. Ez meg is történt, hiszen III. Zsigmond terveiben nem volt hely egy uralkodói jogaihoz fanatikusan ragaszkodó alattvaló számára.
Van valami bámulatos az olyan elszántságban,
amely minden realitással dacol. A korabeliek írják,
hogy Tusinóban az állattetemek és az ürülék miatt
szinte elviselhetetlen bûz terjengett örökösen. Az
udvarnak nem volt feje, de még alattvalói sem maradtak, legfeljebb csak egymást marcangoló hordák. És ha mégsem pusztítaná el önmagát a tusinói birodalom, akkor is csupán pillanatok kérdése,
mikor roppantja össze az egyre szorosabbá váló
ellenséges gyûrû. De Maryna minderrôl mintha
tudomást sem vett volna. Ahelyett, hogy józanul
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belátta volna: itt a vég, még egy elkeseredett kísérletet tett. Hiába futott el ál-Dmitrij, felesége végigjárta a táborban lévô valamennyi lengyel csapatot, betért valamennyi sátorba, és az ellencár mellett agitált. Nem is sikertelenül! Asszonyi könnyeivel, no meg busás ígéreteivel meglágyította számos
marcona harcos szívét.
Éppen ez okozta azonban a vesztét, mert
.
Rózyński terveit keresztezte. A lengyel vezér elhatározta, hogy kiadja a nôt királyának, ami Maryna
uralkodói vágyainak végét jelentette volna. Nem is
volt más választása, mint hogy ô is elhagyja a
süllyedô hajót. A szóbeszéd szerint egy káposztát
szekerezô kalmár segítségével fölvette férjével a
kapcsolatot, majd férfiruhában utána szökött.
Döntésének okáról beszél a táborban hátrahagyott
levele: „Népek uralkodónéjaként, moszkvai cárnéként nem térhetek vissza a lengyel nemesi hölgyek
közé, ismét alattvaló immár nem lehetek…” E sorok
tartalmazzák, mondhatni, Maryna „ars poeticáját”.
Ebben a vissza nem fordítható helyzet motívuma a
leglényegesebb, és mint a görög tragédiákban, magában hordozza a végzetet. Maryna számára persze már az is felért a végzettel, hogy külsôleg és
belsôleg egyaránt undort keltô férjéhez láncolta a
sors. Néhány jel arra utal, hogy ezekben a napokban megpróbált fellázadni Fortuna ellen. Önállósulási hajlandóságára fényt vet Zsigmond királynak
írott levele, amelyben a moszkvai trónra támasz-
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Maryna
Mniszech

tott jogát nem az új, hanem az elôzô ál-Dmitrijjel
kötött házasságából eredezteti. De a tusinói táborból való szökése és a férjéhez való megérkezése
között eltelt néhány hét szintén azt a föltételezést
erôsíti, hogy a cárné erôsen fontolóra vette, megéri-e neki, ha a politikailag tehetetlen, de a magánéletében annál agresszívabb férjéhez pártol. Elképzelhetô, hogy gondjait megosztotta az életében
egyszer már felbukkanó nemesúrral, Sapiehával,
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akihez most Dmitrov városába menekült. Néhány
héttel késôbb mégis úgy döntött, hogy visszamegy
a férjéhez. Az annyira áhított hatalmat csak az ô
segítségével remélhette.
A következô hónapok eseményei eleinte döntése jogosságát erôsítik. 1610. június közepén a
moszkvai cár váratlan vereséget szenvedett egy kis
erôkbôl álló lengyel seregtôl. Ezzel az ellencár
elôtt hirtelen megnyílt a Moszkva felé vezetô út.
Úgy látszott, hogy a két szemben álló fél neki kaparta ki a gesztenyét. De csak egy pillanatra. Július
közepén ugyan már Moszkva alatt táborozott, de
ez a tény annyira megrémítette a fôvárosi bojárokat,
hogy gyorsan kiegyeztek a lengyelekkel. A „nevetô” harmadik tehát egyszeriben két tûz közé
került. Ráadásul a seregében szolgáló lengyelek
nyomban felismerték a veszélyt, és tárgyalni kezdtek a lengyel királyi sereggel.

„KARD

KI KARD!”

Jellemzô, hogy ál-Dmitrij helyzete milyen siralmas
volt saját táborában: az alkudozások a háta mögött
folytak. Amikor a cárság helyett felajánlották neki
részfejedelmi jogon a Lengyel–Litván Királyságban Sambor vagy Grodnó városát, azt felelte: „Inkább szolgálok egy parasztnak egy karéj kenyérért,
mint akármit is elfogadjak ôfelségétôl.” Maryna
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pedig még ennél is határozottabban fogalmazott:
„Adja a király a cárnak Krakkót, majd akkor a cár
Ôfelségének adja Varsót.” Az erôviszonyok ugyanakkor egyáltalán nem támasztották alá Maryna
pökhendi magabiztosságát. A király oldalán lévô
lengyelek egy éjszaka váratlanul az ellencár táborára támadtak. Dmitrij azonban ekkor már feleségével és egy Zaruckij nevû kozákatamán csapatával
régen árkon-bokron túl volt.
Ismét sündisznóállás következett. Az eddig igen
gyorsan pergô események menetében nyugalmas
idôszak köszöntött be. Marynára ez rá is fért, mivel igen elôrehaladott áldott állapotában érte a tragédia: férjét tatár hívei orvul meggyilkolták. Tudjuk, hogy Marynát nem fûzték a férjéhez gyöngéd,
meghitt szálak. Az adott helyzetben mégis érthetô, ahogy az esemény hírére reagált. Szemtanúk
szerint haját tépve ôrjöngött fájdalmában, sôt
egyesek azt állították, hogy az öngyilkosságot is
megkísérelte. Megvolt rá minden oka: önmagát és
születendô gyermekét siratta, s uralkodói álmait
temette. Úgy látszott, ezúttal örökre és végérvényesen mindennek vége. A cár meghalt, az özvegy
cárné pedig fôként, ha valójában csak egy trónkövetelô özvegye volt, megszûnt politikai tényezô
lenni. Maryna azonban nem lengyel nemeslány lett
volna, ha nem próbál meg ismét talpra állni. Eszelôs makacssággal küzdött rögeszmévé vált céljáért,
és ezúttal is egy férfi sietett a segítségére.
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Az elején azt mondottuk, hogy Maryna nem
rendelkezett különösen vonzó külsôvel. Most viszont megállapíthatjuk, hogy a férfiak mégis igen
nagy szerepet játszottak az életében. Ez akkor is
így van, ha nem a viszonyok érzelmi oldalát kell kiemelnünk. Más kérdés, hogy ezeknek a férfiaknak
sem jött rosszul a nô szerelme, hiszen mindannyian politikai elônyöket reméltek tôle. Zaruckij atamán, aki arra vállalkozott, hogy az özvegy gyászát
megédesítse, szintén hatalomra tört az újonnan
elôállt zavaros helyzetben. Szándéka „törvényes”
alapját éppen az szolgáltatta, hogy ô gyámolítja a
cárnét és a közben megszületett cárevicset, aki –
úgymond – a trón jogos örököse. Maryna reményeit is a csecsemô élesztette újjá, aki még jobb
alanya is volt nagyravágyó elképzeléseinek, hiszen
biztosította a jogcímet a hatalomhoz, de úgy, hogy
nem kért részt belôle. Egy pólyásbaba azonban
akármilyen fontos is a törvényes látszat szempontjából, még nem elég az üdvösséghez. Ezért állt végül Maryna Zaruckij mellé, aki többezres seregével
valós katonai erôt képviselt.
Zaruckij nagyobb tehetséget mutatott a kicsinyes cselszövésben és a „kard ki kard!” harcban,
mint a nagypolitikában. Végül háttérbe szorult a
Minyin és Pozsarszkij vezette, fôként nemesi bázisú egységfronttal szemben. Kozákvezér társával
is összeveszett, ezért 2500 emberével futva távozott Moszkva falai alól 1612 júliusában. Az orosz
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seregek az ô távollétében verték ki a lengyeleket a
fôvárosból. Zaruckij korábban még megkísérelte
bérgyilkosokkal eltetetni láb alól a felszabadító sereg fôvezérét, Pozsarszkijt. A lassan konszolidálódó politikai helyzetben – mivel ily módon kompromittálta magát – ennélfogva nem játszhatott
szerepet. Nem volt számottevô katonasága sem.
Sokra nem futotta erejébôl: a védtelen rjazanyi
földeket feldúlta csapatával, majd amikor az új cár
megválasztásával rendezôdni kezdtek a belsô viszonyok, távolabbra, Asztrahánba húzódott.

AKI

ÉLETBEN MARADT

Bolyongásai, dúlásai, majd menekülése során
Maryna mindvégig követte ôt gyermekével együtt.
Az 1613-as cárválasztás során Mihail Romanov
ellenében a kozákok közül sokan szerették volna
II. Dmitrij gyermekét trónra emelni, Zaruckij és
Maryna számításának tehát volt némi reális alapja.
Az erôviszonyok végül mégis úgy alakultak, hogy
Maryna Mniszech, a cárné, majd trónkövetelôné
egy közönséges rablóvezér élettársává alacsonyodott. Ennél mélyebbre nem is süllyedhetett, és
ezúttal már nem nyílott újabb út felfelé.
Végül éppen a kisgyermek okozta vesztüket. Az
újonnan megkoronázott cár, Mihail Romanov hatalmának megszilárdításához szükség volt a trónját
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veszélyeztetô személyek kiiktatására. 1613-ban és
1614-ben ezért válhatott Zaruckij, fôleg pedig
Maryna kisfia az ország „elsô számú közellenségévé”. Hiába tárgyalt segítség reményében Zaruckij
a volgai és tyereki kozákokkal, a nogaj tatárokkal,
a perzsa sah megbízottaival, sôt hiába igyekezett
egyes híresztelések szerint ô maga is Dmitrij cárnak kiadni magát, végül mindenki szembefordult
vele. Így történhetett, hogy az Asztrahánból továbbmenekülôket egy Hohlov nevû sztrelecvezér
1614. június 25-én elfogta. Zaruckijt karóba húzták, a trónra veszélyes kisgyermeket felakasztották,
egyedül Marynát hagyták életben. Kolostorba
csukták, de ez talán még kegyetlenebb büntetés
volt számára, mintha megölték volna. Így végül
élve temették el, emlékeivel és reményeivel, fényes
múltjával és még fényesebbnek vágyott jövôjével
együtt. Egyébként nem sokkal élte túl gyermekét.
Maryna Mniszech, a lengyel nemeskisasszony,
egy bô hétig „minden oroszok cárnéja”, majd egy
cár özvegye és egy trónkövetelô felesége, további
három évig egy áltrónörökös anyja, szívében
mindhalálig az oroszok uralkodónôjének képzelte
önmagát. Sorsa az átlagos emberi sorsnál viszontagságosabb volt. Egyre jobban süllyedt a szennybe és mocsokba, de lelke mindvégig a Kreml tróntermében röpködött. Élete fanatikus álom volt,
amelybôl az ébredést csak a halál jelenthette.
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A kupec és a herceg

1611-et írunk; egyelôre nem sok jel mutat arra,
hogy egy Minyin nevû polgár és Pozsarszkij herceg szobra valamikor majd Moszkva fôterén fog
állni. A Vaszilij Blazsennij-székesegyházra a Kreml
falairól lengyel ágyúk csövei merednek, a várban
idegen helyôrség ül, a Lengyel–Litván Királyságig
vezetô utat szintén ellenség tartja ellenôrzése alatt;
Novgorodot a svédek kaparintották meg, keresztül-kasul az országon zsákmányra éhes lengyel,
svéd zsoldosok, kozák és tatár martalócbandák
száguldoznak. Oroszország a végveszély közvetlen
közelébe került, nemzeti függetlensége forgott
kockán. Soha nem fejezett ki röpirat idôszerûbb
érzelmeket az ekkortájt Moszkvát lázba hozó nyílt
levélnél: „Eljött az idô, hogy megmutassátok hôsiességteket – hangzott a felhívás –, hiszen, ha most
nem halunk meg, késôbb úgyis elpusztulunk…
Mire vártok, miért engeditek magatokhoz ellenségeiteket, miért hagyjátok, hogy a gonosz gyökér és
mag a földben megkapaszkodhasson?” A végeredményt már tudjuk: az orosz városok nem hagyták,
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hogy a „gonosz gyökér és mag a földben megkapaszkodjon”, nem hagyták, hogy az országon idegen hatalmak osztozkodjanak. Hosszú és keserves
küzdelemben sikerült kiûzni az ellenséget az országból, s ebben a harcban történetünk két hôsének kitüntetett szerepe volt. Mielôtt azonban ennek históriájával megismerkednénk, választ kell
adnunk az óhatatlanul elénk tornyosuló kérdésre:
hogyan jutott Oroszország odáig, hogy a nemrég
még a Baltikumban terjeszkedô IV. Iván birodalma a pusztulás szélére került?

LENGYEL

GARNIZON A

KREMLBEN

A belsô, társadalmi ok az örökös jobbágyság intézménye ellen lázadó orosz parasztságnak a Bolotnyikov-felkelésbe torkolló harca volt, amelyet még
tovább bonyolított a legfelsô réteg hatalmi harca,
pontosabban az uralkodó osztály egyes csoportjainak a hatalom újrafelosztásáért indított küzdelme. Ezt a harcot, amelyben ideig-óráig a legszélsôségesebb szövetségi csoportosulások jöhettek
létre, a felszínen az álcárhit, vagyis a törvényes
uralkodó ellen küzdôknek az a hite (vagy tudatos
csalása) mozgatta, hogy hamis cár ül a trónon, és
az állítólag csodálatosan megmenekült (valójában
régen meghalt) Dmitrij cárevics az igazi uralkodó.
A belsô ellentétek által szabdalt ország helyzete
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azonban különösen akkor vált súlyossá, amikor a
Lengyel–Litván Királyságban levert nemesi felkelés
„munka nélkül maradt” zsoldosai a konc reményében, a méltán zavarosnak érzett orosz viszonyokat
kihasználva, 1607 második felétôl, majd tömegével 1608 elejétôl a határon túlra özönlöttek.
A Sztarodub városában felbukkant II. ál-Dmitrijt a tömegeknek mutogatva 1608 nyarára Moszkva közvetlen közelébe értek, és egy Tusino nevû
faluban letáboroztak. Itt valóságos második fôvárost hoztak létre, és portyázó különítményeikkel
1608 ôszére szinte teljesen körülzárták Moszkvát.
Nem kellett azonban sok idônek eltelnie, és a „jó
cár” igézetében élô lakosság rájött, milyen uralkodó lenne a lengyelek által tehetetlen bábként
rángatott álcár, ha valóban megkoronáznák az
orosz cárok Monomah-sapkájával. Adószedô csapatai ugyanis feladatukat leplezetlen rablásnak értelmezték, és csakhamar anarchisztikus állapotokat
teremtettek az általuk ellenôrzött területen. Még
bonyolultabbá vált a helyzet, amikor kihasználva a
zûrzavart, a Lengyel–Litván Királyság hivatalosan
is megindította a harcot Oroszország ellen. III.
Zsigmond királlyal az élükön reguláris csapatok
lépték át a határt, és 1609 szeptemberében Szmolenszk városát ostromgyûrûvel zárták körül. Az
ostromlók azonban nem bírtak a hôsiesen küzdô
védôkkel; ugyanakkor a tusinói központ is felbomlott, mivel a király sokakat visszaparancsolt (csa-
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logatott) az ottani lengyel alattvalók közül. Egyidejûleg a törvényes cár unokaöccse, SzkopinSujszkij herceg Novgorodból indulva felmentô
seregével, ellentámadásba ment át, és jelentôs sikereket ért el.
1609 végén tehát egy pillanatra úgy tûnt, hogy
Oroszország a nehézségek ellenére hamarosan kilábal a bajból. Hogy ez mégsem így történt, azt
sokan az ifjú, huszonnégy éves vezér rejtélyes halálával hozták összefüggésbe. 1610. április 23-án
Mihail Szkopin-Sujszkij herceg egy lakomán hirtelen rosszul lett (megállíthatatlanul dôlt az orrából
a vér), majd két héttel késôbb meghalt. Az egyko-

Szmolenszk
ostroma,
1609–1611
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SzkopinSujszkij herceg

rú pletykák szerint korai halála nem a szeszélyes
véletlen mûve volt, hanem másik nagybácsijának (a
trónörökösnek) felesége csempészett mérget poharába. A mendemondának lehet is valamilyen
alapja, hiszen a harcosai által bálványozott herceg
népszerûsége kezdett már sokak számára fenyegetô méreteket ölteni. Oroszország balszerencséjére
éppen az ezt sérelmezô nagybácsi, a cár öccse,
Dmitrij Sujszkij lett a cári csapatok fôparancsnoka,
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aki 1610 júniusában Klusino falu mellett sokszoros túlerôben lévô seregével megsemmisítô vereséget szenvedett a lengyelektôl.
Ez úgy történt, hogy egy nagy mulatozás utáni
alkoholmámorában az igazak álmát alvó fôvezéren
és mit sem sejtô harcosain, az éj sötétségét kihasználva, Zólkiewski hetman vezetésével rajtaütött a
nehézfegyverzetét maga mögött hagyó, nesztelenül közeledô ellenség. A kibontakozó, fordulatokban gazdag ütközetben a kedvezôtlen terepviszonyok miatt nem érvényesülhetett kellôképpen az
oroszok számbeli fölénye, és a külföldi segélycsapatok is megfutamodtak. Dmitrij Sujszkij is futásnak eredt, meg sem állva Moszkváig. Veszni hagyta
a sereg élelmiszer- és fegyvertartalékait, az aranykelyheket, ezüstkupákat és drága öltözeteket. Mi
több, pánikszerû menekülésében állítólag lovát is
hagyta a mocsárba veszni, és csizma nélkül, egy
paraszt gebéjén jutott el Mozsajszkig. Ennek a vereségnek, amely teljesen szétzilálta a cáriak fôseregét, az lett az eredménye, hogy a néhány ezer fôbôl álló lengyel csapat lényegében ellenállás nélkül
juthatott Moszkváig.
Egy másik úton azonban a korábban a fôváros
falai alól elmenekült álcár is idetartott, ezúttal már
zömmel kozákokból álló seregével. Ez a fejlemény
annyira megrémítette a Bolotnyikov-felkelésre
még nagyon is élénken emlékezô bojár kormányzatot, hogy a két rossz közül az általa kisebbnek
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ítéltet választotta, és lepaktált az ellenséggel, csakhogy az segítsen neki leszámolni az álcárral.
Zólkiewski hetman állta is a szavát: segített – de
nem önzetlenül. Mire a bojárok észbe kaptak, már
lengyelek ültek a Kremlben. A fôváros elvesztése
tehát sokkal inkább egy leleményes hadvezér
ügyességének, és a bojárok néptôl való esztelen
félelmének, mint egy reális alapokon nyugvó hadisikernek volt az eredménye. Zólkiewski maga tudta a legjobban, hogy alig négy és fél ezer emberrel
nem lehet tartani egy százezres várost, ezért a diplomáciai megoldást sürgetve, a még mindig Szmolenszk alatt veszteglô lengyel táborba távozott. Az
utódául hagyott parancsnok azonban már jóval
kevesebb taktikai érzékkel rendelkezett, ráadásul a
lengyel hivatalos politikában is változás állt be:
III. Zsigmondnak idôközben megjött az étvágya,
amennyiben már nem fia, Ulászló, hanem saját
maga cárrá koronázását szorgalmazta.
Moszkva lakossága 1610 hideg ôszének napjain
dermedten figyelte az eseményeket. Egyre több hír
érkezett arról, hogy egy katolikust akarnak a pravoszlávok legfôbb oltalmazója, „minden oroszok
cárja és nagyfejedelme” trónjára emelni, s ez a
mélyen vallásos, „igaz hitüket” féltve ôrzô moszkvaiakból világvége hangulatot váltott ki. Az elégedetlenséget az is szította, hogy az új lengyel parancsnok, Gosiewski nyílt katonai diktatúrát vezetett be. A városban lengyel különítmények cirkáltak,
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este kijárási tilalmat léptettek életbe, az utcákat
elválasztó vasrácsokat leszerelték, de még a tûzifa
vásárlását is megtiltották, nehogy a nép torlaszokat
emelhessen. Pattanásig feszült volt a hangulat, és
ezt az idegen katonák is érezték: napjában többször is riadót fújtak, többnyire minden ok nélkül.

KÖPÖNYEGFORGATÓ

FÔVEZÉR

Mindezek ellenére az ellenállás megszervezése nem
ment könnyen, aminek a legfôbb oka az volt, hogy
az álcár nevének emlegetésével továbbra is sakkban
lehetett tartani az uralkodó köröket. 1610. december 11-én aztán olyasvalami történt, ami örök
idôkre eloszlathatta a „tusinói tolvajnak” csúfolt
álcárral kapcsolatos félelmeket. A kozákvezér szerepében tetszelgô önjelölt cár a kiadós ebéd után,
ahogy azt általában tenni szokta, jóféle mézsörökkel teli flaskákkal felszerelve egy kis részeg száguldozásra indult szánjával. Körülötte azok a tatárok
lovagoltak, akik korábban megbízható hívei voltak. Az álcár azonban nem sokkal elôbb kivégeztette vezérük apját, és a tatárok bosszút forraltak.
A fiú, Pjotr Uruszov csak a kedvezô pillanatra várt:
amikor a „cár” már alaposan lerészegedett, odaugratott hozzá, és közelrôl belelôtt, majd kopjára
tûzve levágott fejét, visszavágtatott a táborba.
Így ért véget a Dmitrij nevét fölvevô második
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Hermogen
pátriárka

szélhámos kalandokban gazdag földi pályafutása.
Halála nagy megkönnyebbülést okozott Moszkvában. A nép és az idegenek ellen egyidejûleg folytatandó harcot nem vállaló uralkodó osztály ekkor
cselekvésre szánta el magát: Hermogen pátriárka
gyújtó hangú pásztorlevelekben szólította fel a lakosságot a „hitetlenek” (tehát a katolikus lengye-
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lek) elleni harcra. De ki álljon a nemzeti felszabadító küzdelem élére? – lógott a levegôben a kérdés, amelyre különösen érzékeny volt az egyes
rivalizáló hatalmi csoportosulások által megosztott
orosz közvélemény. Vaszilij Sujszkijt, a tehetetlen
cárt a bojárok már korábban lemondatták, ôk maguk viszont lengyelbarátságukkal kompromittálták
magukat a tömegek szemében. Az ellenállás megszervezésének feladatát már korábban jórészt az
egyes volgai és Volgán túli városok vállalták magukra, köztük az a Nyizsnyij Novgorod, amelyben
történetünk egyik hôse, Kuzma Minyin hal- és
húskereskedô élt.
Az álcár halála után rövid idô alatt összeverbuválódott a késôbbiekben „elsô népfelkelésnek” elkeresztelt, egyes becslések szerint százezres orosz
sereg. Derékhadát a szolgáló nemesek csapatai alkották, de gyakorlatilag valamennyi társadalmi réteg és csoport képviseltette magát benne; így azok
a kozákok is, akik annak idején az álcárt támogatták. A szolgáló nemesek és a kozákok közötti, utólag különösnek tûnô szövetségnek egy egyszerû
taktikai felismerés volt az alapja. Ha a reguláris
szolgáló nemesi hadsereg nem is nagyon hitt a kozákok megbízhatóságában, azt pontosan fel tudta
mérni, hogy jobb egy ilyen veszedelmes, békétlen
társaságot maga mellett, mint maga ellen tudnia.
A fôvezér végül egy Prokopij Ljapunov nevû rjazanyi szolgáló nemes lett, aki formálisan megosztot-
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ta a hatalmat a kozákok vezéreivel, Trubeckojjal és
Zaruckijjal. Pályája még ebben az árulást elfogadott magatartásformának tekintô idôszakban is kitûnt váratlan fordulataival. Részt vett a Bolotnyikov-felkelésben, majd csakhamar szembefordult
azzal, és átállt Vaszilij Sujszkij cár oldalára, hogy a
késôbbiekben annak megbuktatása mellett kardoskodjék. A korabeliek szerint cselekedeteit az mozgatta, hogy titokban a trónra áhítozott. Az mindenesetre biztos, hogy roppant becsvágyó ember volt.
A Ljapunov vezette sereg 1610. február 8-án
indult el Nyizsnyij Novgorodból, és március második felében már a fôváros falai alatt vert tábort.
Addig azonban Moszkvában, a március 17-i virágvasárnap ünnepe utáni második napon tragikus
események játszódtak le. A megszállók már elôbb
rosszat sejtettek, és a virágvasárnap hagyományosan nagyszabású ünnepségein részt vevô tömegtôl
való félelmükben rendkívüli óvintézkedéseket tettek. Az izgatott várakozás ellenére március 17-én
mégis nyugalom honolt a városban. A levegôben
azonban a vihar elôtti csend feszültsége vibrált,
amelyet az idegen katonaság számára elviselhetetlenné fokozott Ljapunov közeledtének a híre.
Csak valami apróság kellett ahhoz, hogy kirepüljenek hüvelyükbôl a kardok: a várakozás felôrölte
a zsoldosok idegeit. Az ürügyet az szolgáltatta,
hogy március 19-én a Kreml elôtti piactéren az
oroszok megtagadták, hogy ágyúkat vigyenek föl a
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Kitajgorodnak nevezett városrész falaira. A téren
teljes harcrendben álló lengyel lovasok nekirohantak a népes piaci forgatagnak, és válogatás nélkül
öldösték a békés lakosságot. Hétezer embert mészároltak le ezen a véres keddi napon.
De ezzel még nem értek véget e nap borzalmai.
A vértôl megittasult zsoldosok nekitámadtak a Kitajgorodon túl elterülô harmadik városgyûrûnek, a
Belijgorodnak is. Itt azonban kemény ellenállásba
ütköztek. A városlakók hevenyészett barikádokkal
torlaszolták el a szûk utcákat, és a falakról, ablakokból nyilakkal lôtték, kövekkel, dorongokkal
dobálták az ellenséget. Elszántságukat fokozta,
hogy idôközben a város alá érkezett az elsô népfelkelés elôvédje, éppen annak a Dmitrij Pozsarszkij
hercegnek a vezetésével, aki késôbb oly fontos szerephez jutott. Vitézségét most is – éppúgy, mint a
korábbi évek számos kisebb-nagyobb ütközetében
– fényesen bizonyította. Csekély erôkkel bár, de
három oldalról is körülkerítette a városrészbe betört ellenséget, és ügyesen elhelyezett könnyûágyúival pusztító tûz alá vette ôket. A lengyelek
csakhamar fejvesztett menekülésbe kezdtek, majd
szorult helyzetükben fölgyújtották a várost. Amint
maga Zólkiewski hetman írta emlékiratában:
„…nagy öldöklés támadt: a nôk és gyermekek sírása, kiáltozása olyan volt, mintha az utolsó ítélet
napja jött volna el; sokan feleségeikkel és gyerekeikkel tûzbe vetették magukat…”
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A lengyelek azonban pirruszi gyôzelmet arattak.
Igaz, akkor ennek még nem voltak tudatában.
Fölégették a hatalmas élelmiszer-tartalékokat, betörtek a templomokba, letördelték az ikonok nemesfém részeit, csapra verték a moszkvai pincék
hordóit. Igazi diadalünnepet ültek, önfeledt örömükben gyöngyöket lövöldöztek muskétáikkal a
levegôbe. Az orosz fôsereg ugyanakkor, mit sem
törôdve az ellenség diadalmámorával, április l-jére
már a Belijgorod falaihoz ért, és hamarosan a városrész nagy részét el is foglalta. A Kremlbe zárkózott idegenek helyzete végképp megpecsételôdni
látszott; hiába érkezett némi erôsítés, hiába voltak
az összeharácsolt mesés kincsek, ha nem volt mit
enniük, a gyûrû pedig egyre szorosabbra zárult
körülöttük.
Annak az oka, hogy végül nem roppantak össze
az ostromlók nyomása alatt, csakis az orosz tábor
belsô ellentéteiben rejlett. A már eleve külön táborozó kozák- és szolgáló nemesi csapatok ugyanis
hosszabb ideig képtelenek voltak egymással békében megférni. Különösen azután mérgesedett el a
helyzet, hogy a legfelsô államhatalmat megtestesítô seregparancsnokság egy olyan rendeletet adott
ki, amely korlátozta a kozák portyázó csapatok
mozgási szabadságát, és megkísérelte a kozákság
egyes csoportjainak szembeállítását. Csak olaj volt
a tûzre, hogy a vezérlô triumvirátus tagjai sem állhatták egymást, különösen az a Zaruckij volt félté-
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Orosz
lovas katona
(S. Herberstein
Feljegyzések c.
munkájában)

keny Ljapunovra, akit a források úgy jellemeztek,
hogy „mindenre volt esze és szíve, különösképpen, ha valami gonoszságot kellett mûvelnie…”
Így hát kapóra jött a kozákoknak a lengyel fôvezér
provokációja. Gosiewski egy orosz foglyot „beavatott a titkába”, miszerint Ljapunov szövetségre készül lépni vele, majd kicserélte egy lengyel fogolyra.
A kiszabadult katona aztán beterjesztette „bizonyítékát” a sereg kancelláriájának, és még mielôtt
bármit tisztázni lehetett volna, a feldühödött kozákok felkoncolták Ljapunovot.
A fôvezér halála megpecsételte az elsô népfelkelés sorsát; a kozák- és szolgáló nemesi csapatok

147

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

összecsaptak, majd az utóbbiak nagy része Moszkva alól birtokaira vonult. A fôváros alatt egy zabolátlan sereg maradt, amely alkalmatlan volt a szabályos hadviselésre, ráadásul a helybéli lakosságot
is sanyargatta. Az általános zûrzavart kihasználva a
svédek idôközben megkaparintották Novgorodot,
és utolsó óráit élte a másfél éve hôsiesen védekezô
Szmolenszk: soha nem tûnt olyan reménytelennek
az idegen hódítók kiûzése orosz földrôl, mint
1611 nyarának végén.
A nemzet pusztulásának víziója ezekben a hónapokban kézzelfogható, reális veszélyként tudatosodott az ország lakosságában. Nagyon is érthetô
tehát, ha e kollektív veszélyérzet az addigi orosz
történelemben páratlan jelenséget hívott életre.
Szinte az egész népen önvizsgáló, vezeklési hullám
csapott át, melynek során a „nagypolitikában” addig járatlan tömegek kíméletlen ôszinteséggel tették fel a kérdést: ki a felelôs a történtekért, és hogyan lehetne jóvá tenni mindezt. Futótûzként terjedtek a különféle csodálatos látomásokról szóló
hírek, s az azokból kihallani vélt isteni parancs:
böjtöljetek három napig, tisztuljatok meg bûneitektôl, s az Úr majd segít rajtatok. De szerencsére
szép számmal akadtak olyanok is, akik igyekeztek
megkönnyíteni az Isten dolgát.
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PÉLDÁT MUTAT

Az ország fôvárosa az ellenség halálos ölelésében
vergôdött, a megújulás központja ezért egy kisebb,
de hûségét mindvégig megôrzô város, Nyizsnyij
Novgorod lett. A Volga és az Oka találkozásánál
fekvô kereskedôváros egyike volt a legjelentékenyebb orosz településeknek. Természetesen az
óriási Moszkvával és a nemrég még önálló városköztársasági életet élô Novgoroddal és Pszkovval
nem versenyezhetett, de tízezres lakosságával közvetlenül utánuk következett. Gazdasági súlya is
elôkelô helyzetet biztosított számára a rangsorban, hiszen kereskedelmi forgalma után a hatodik
legnagyobb adót fizette az országban. Gazdasági
fontossága elsôsorban földrajzi helyzetébôl adódott, amely kulcspozíciót biztosított számára a
volgai közvetítô kereskedelemben. Ide úsztattak
fel a messzi Kaszpi-tengerrôl s a még távolabbról,
Perzsiából érkezô rakományok, vásárterén az
orosz kupecek mellett ott sürögtek-forogtak a perzsa, angol, hivai, buharai kereskedôk. Sok kézmûves is munkálkodott itt: a városban több tucat
mesterséget ûztek az iparosok; közülük a legjelentôsebb a hajóépítés, a kovács- és cipészmesterség,
illetve bôrkikészítés volt. Ha Moszkvával összehasonlítva Nyizsnyij Novgorod kisvárosnak tûnt, ez
a különbség még fokozottabban volt érezhetô a
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két város lakói esetében. Moszkvában nagy hatalmú bojárokból állt a vezetô réteg, Nyizsnyijben
gazdag kereskedôk is szóhoz jutottak. Egyikük –
aki nem is tartozott a legtehetôsebbek közé – volt
az a férfi, aki a városban elôször kezdett beszélni
az ország felszabadításának magasztos feladatáról.
Kuzma Minyin a városlakók közepesen vagyonos
rétegéhez tartozott. Családjáról nem sokat tudunk. A szomszédos Balahna városából költözött
ide, még Minyin gyermekkorában. Késôbb, 1609ben már ô is részt vett az északi városok csapatainak harcaiban, és nyilván ekkor szerezte azt a sebet
is, amely miatt egyik keze elsorvadt. (Innen származik ragadványneve, a „Száradtkarú.”)
A késôbbi legendák hajlamosak Minyin harcra
szóló felhívását szintén valamiféle látomásból eredeztetni. Kétségtelen, hogy erre ô maga adott alapot, amikor utóbb arra hivatkozott, hogy az egyik
nagy tiszteletben álló orosz szent, Szergij Radonyezsszkij világosította meg elméjét. Ez azonban
nem volt más, mint egyike azoknak az akkoriban
bevett fogásoknak, amelyekkel szinte minden alacsonyabb körökbôl származó vezér élt. Föltehetôleg 1611. szeptember 1-jén Minyint a városlakók egyik elöljárójukká választották. Ez az amúgy
is makulátlan tisztességû ember hírében álló Kuzmának „hivatalból” tekintélyt biztosított. A leginkább azonban a tettvágy hangulatával magyarázható az a valóban ritka és különös eset, amikor egy
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egyszerû vidéki kupec meghirdeti az ország felszabadításának programját.
Föltételezésünknek éppen az a legjobb bizonyítéka, hogy Minyin szavai nem találtak süket fülekre, amikor az ország bajairól, a nép tennivalóiról, a
közös összefogásról és áldozatvállalásról kezdett
beszélni. Dolgát jelentôsen megkönnyítette, hogy
a Nyizsnyij Novgorod-iak nagyon jól fel tudták
mérni, milyen veszélyeket rejt számukra az anarchia. A város jövedelmeinek állandó csökkenése
önmagáért beszélt. Nyizsnyij nem véletlenül har-

M. I. Peszkov:
Kuzma Minyin
felhívása
a Nyizsnyij
Novgorodiakhoz
1611-ben
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XIV–XVIII.
század közötti
orosz viselet

colt már addig is mindig a törvényes cár oldalán,
hiszen az uralkodó egyben az állami élet rendjét,
következésképpen a kereskedelmi ügyletek biztonságát is garantálta. Másrészt, mivel a város a korábbi évek viharaitól viszonylag távol maradt, most
jelentôs anyagi erôk álltak rendelkezésére.
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A legenda szerint elsôként Minyin rótta le anyagi áldozatát a haza oltárán. Csaknem egész vagyonát fölajánlotta erre a célra, s ha még az se lenne
elég – mondta –, akkor adjuk el akár házunkat, feleségünket, gyermekeinket. Példamutatása, gyújtó
hangú beszédei nem maradtak hatástalanok: a kereskedôk, kézmûvesek városrészében megindult
mozgalom egyre terebélyesedett. Csakhamar a városi tanács is foglalkozott az üggyel, és az elôkelôségek támogatásukról biztosították a népmozgalmat. Így történhetett meg, hogy a tanácsülést követô napon nagy harangzúgás közepette összegyûlt a város apraja-nagyja a Szpasszko-Preobrazsenszkij-székesegyházban és környékén, és közfelkiáltással a harc megindítása mellett szavazott.
A felbuzdulást azonnal tett is követte: mindenkire
nézve kötelezô vagyonadót róttak ki, és a szervezés irányításával Kuzma Minyint bízták meg.
Ahhoz, hogy pontosan érzékelhessük a szakirodalomban „második népfelkelésnek” nevezett ellenállási mozgalom helyzetét, elég arra utalnunk,
hogy ebben az idôben a város mindössze ezer
fegyveressel rendelkezett. A felhívások nyomán
azonban csakhamar még ezer szolgáló nemes csatlakozott a sereghez, és a városból szállongó hírek
újabb és újabb erôket vonzottak a felszabadító
harc táborába. Közeledett azonban a tél, és a seregnek még nem volt vezére. Azért azonban aligha
lehet a városlakókat hibáztatni, hiszen ôk egyszerû
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és méltányolható feltételeket szabtak: a parancsnok legyen talpig becsületes, jó és lehetôleg híres
katona, aki „soha nem volt áruló”. Nos, az elsô és
az utolsó kívánalomnak ebben a zavaros idôszakban – amelynek egyik jellemzô jegye az alattvalóknak a lengyel király, az álcár és a moszkvai uralkodó közötti állandó ingázása volt – nem lehetett
olyan könnyen eleget tenni. Ez viszont legalábbis
a választásban jelentett könnyebbséget. Végül jelentôsebb ellenjelölt nélkül döntött a város
Dmitrij Mihajlovics Pozsarszkij herceg mellett.

ÉHEZNEK

AZ IDEGENEK

Ô csakugyan megfelelt minden igénynek: egész pályafutása alatt a mindenkori törvényes cár oldalán
küzdött, több csatában – legutóbb éppen Moszkva falai alatt – tüntette ki magát, ráadásul Nyizsnyijben jól ismerték, hiszen a közelben feküdt a
birtoka. Csak – dacára a hangzatos hercegi címnek
– az elôkelôséggel volt némi probléma. A címek
ugyanis a korabeli Oroszországban nem sokat jelentettek: a cári udvar hemzsegett a különbözô
hercegektôl, mivel az egykor egységes kijevi fejedelmi családnak az évszázadok során hihetetlenül
megszaporodott leszármazottai mind viselhették e
büszke titulust. A Pozsarszkij nemzetség a valamikor önálló kis Sztarodubi Fejedelemség uralko-

154

A

KUPEC ÉS A HERCEG

dó családjából származott, annak egy jelentéktelen
ágát alkotta. Mivel nem nagyon siettek feladni önállóságukat az orosz földek Moszkva körüli egyesítésének idôszakában, ez késôbb erôsen éreztette
hatását a család pályafutásában. Dmitrij Pozsarszkij
apját hiába keressük a hatalmasságok, a fontosabb
állami és katonai megbízatásokat elnyerô bojárok
között. 1587-ben azonban az akkor kilencéves
Dmitrij, hála anyja családi kapcsolatainak, mégis az
udvarba került. Hamarosan az asztalnokságig
vitte, de még így sem tartozott a legtekintélyesebb
száz fôúr közé. Csak a zavaros idôszak rendkívüli
körülményei nyitották meg a hozzá hasonló, második vonalban lévô szolgáló nemesek számára a
kiugrás lehetôségét.
Bármily különösnek tetszik is ezek után, Dmitrij
Pozsarszkij hercegnek nem nagyon akaródzott
élni a kivételes lehetôséggel. Amikor a Nyizsnyij
Novgorod-iak népes küldöttsége mugrejevói birtokára érkezett, nem kis erôfeszítésbe került megnyernie magának a herceget. A különös huzavona
hátterében azonban valószínûleg egy régi orosz
szokás állt, amely hasonló esetekben megkövetelte
az újbóli felkérések reményében történô színpadias visszautasításokat. Tudjuk, hogy Pozsarszkij
ekkor már régen egyeztette nézeteit Minyinnel,
tehát a gyakorlatban semmi akadálya sem volt a
feladat vállalásának. Nem véletlen, hogy a herceg
egyetlen érdemi kikötése az volt, hogy a gazdasági
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ügyek intézésére Minyint jelölje ki a város. A kölcsönös udvariassági gesztusok után aztán elvállalta
a tisztséget, és 1611 októberének legvégén Nyizsnyij Novgorodba érkezett. Az elsô lépés a hadsereg megszervezése volt. Minyin és Pozsarszkij
abból az egyszerû felismerésbôl indult ki, hogy
mivel Krisztus koporsóját sem ôrizték ingyen, a
betolakodók elleni küzdelmet is csak elôrelendítheti a harcosok bôkezû javadalmazása. A felkelés
vezetôi semmit sem akartak a véletlenre bízni: jól
fölszerelt, jól ellátott reguláris sereget kívántak kiállítani, amely pénz és élelem híján nem fut szét
egy-két harcban töltött hét után, és a lakosságot
sem bôszíti maga ellen az erôszakos rekvirálásokkal. Éppen ezért a katonák szabályos zsoldot kaptak, amely magasabb volt a szolgáló nemesek korábbi átlagos javadalmazásánál.
A rend és a fegyelem jelszavaival (no meg az
anyagi befektetésekkel) Nyizsnyij viharos gyorsasággal állította maga mellé mind az északi, mind a
Volga felsô folyásánál délebbre fekvô városokat.
A város rohamos erôsödését és népszerûségét féltékenyen nézték az „elsô népfelkelés” még mindig
Moszkva falai alatt táborozó kozák maradványai,
amelyek ki akarták sajátítani maguknak az idegenek elleni harcban (és így az államban) a vezetô
szerepet. A Nyizsnyij Novgorod-i mozgalom vezetôinek körültekintését dicséri, hogy a szervezômunka e szakaszában – legalábbis szóban – sosem
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vitatták el Trubeckojék elsôbbségét, közben azonban igyekeztek elaltatni a kozákok éberségét, hogy
katonailag észrevétlenül fölébük kerekedhessenek.
Amíg viszont ezt nem érték el, Pozsarszkijék kalandorságnak ítélték a nyílt kenyértörést. Ez a ma-
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gyarázata annak, hogy 1611. november végén és
december elején, amikor lehetôség kínálkozott
volna a lengyelek kiûzésére, a „második népfelkelés” még nem mozdult. Pedig Moszkvában az idegenek egyre kritikusabb helyzetbe kerültek. A megszállók egymást öldösték a fantasztikus méreteket
öltô élelmiszerhiány által kiváltott pánikhangulatban. Hiába voltak ugyanis a rablott kincsek, ha egy
zsák rozs ára már meghaladta egy zsák drága fûszerét is. A zsoldosok ezért elvonulással fenyegetôztek, és ha ez nem is következett be, zsákmányoló csapatok rajzottak ki a fôvárosból, ami igen
meggyengítette az amúgy is teljesen demoralizált
védôket. Minyin és Pozsarszkij azonban nem élt a
kínálkozó alkalommal. A kozáktáborból ugyanis
fenyegetô hírek érkeztek.
Az év végére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
mind több és több város ismeri el Nyizsnyij Novgorodot Oroszország tényleges irányítójának, és
vonja kétségbe Trubeckoj és Zaruckij jogcímét a
hatalomra. A kozákok ezért végül lépésre szánták
el magukat, és egy kisebb sereget Jaroszlavl felé
küldtek, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy leszûkítsék a „második népfelkelés” vonzáskörzetét,
illetve hogy várható elôrehaladását a Volgán meggátolják. Ebben a helyzetben Pozsarszkijéknak is
gyorsan kellett cselekedniük, és elôreküldött csapataiknak 1612 februárjában sikerült is megelôzniük a kozákokat. Márciusban aztán a fôsereg is kö-
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vette ôket. A „második népfelkelés” tehát kimozdult Nyizsnyij Novgorodból, de még mindig nem
érezte magát elég erôsnek a nyílt harcra. Jaroszlavlban ezért ismét erôgyûjtésre rendezkedett be.

GYÔZ

A NÉPFELKELÉS

Aggodalmukat alátámasztani látszott, hogy az
egyre inkább védekezésre kényszerült kozákok kísérletet tettek arra, hogy mozgalmuk mélypontján
a már jól bevált eszközzel, az álcármesével lendüljenek át. Felesküdtek hát az idôközben Pszkovban
felbukkant újabb – immár a harmadik – álDmitrijre, egy Szidorka nevû szélhámosra. De ekkorra már az álcár-ideológia annyira kompromittálódott, hogy a kozákok saját csapdájukba estek:
nemhogy nem sikerült III. ál-Dmitrij nevének segítségével kiszélesíteni a mozgalmat, hanem éppen
az ellenkezôje történt: újabb városok váltak ki a
fennhatóságuk alá tartozó területekbôl. Ezért a végén maguk is úgy döntöttek, hogy meg kell szabadulni e tehertôl, és 1612. április 11-én a korábbi eskü értelmi szerzôje személyesen leplezte le Pszkovban a csalót. A lengyelek ugyanakkor komoly erôsítést kaptak, úgyhogy fokozatosan a kozákok is
megbékéltek a „második népfelkeléssel” kötendô
szövetség gondolatával.
Ennek a szükségességét belátták Pozsarszkijék
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is, annak ellenére, hogy a Jaroszlavlban eltöltött
négy hónap alatt végérvényesen kikristályosodott
rendteremtô programjuk. Ennek pedig tartalmát
tekintve szükségképpen kozákellenesnek kellett
lennie: ezt várta el az ország Pozsarszkijék vezetô
szerepét elismerô és nyugalmat, biztonságot remélô népességének többsége. Ezt a politikát erôsítette meg a Jaroszlavlban a városok küldötteibôl
alakult gyûlés is, amely negyven-ötven tagú tanácsadó testületet hozott létre azzal a céllal, hogy
ez elôsegítse a program végrehajtását. Ebben a
tanácsban egyébként Pozsarszkij csak primus inter
pares (elsô az egyenlôk között) volt, ám a kozá-
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kokkal folytatott taktika kérdésében nem jelentett
számára különösebb gondot elképzeléseinek érvényre juttatása. Mindenki egyetértett ugyanis azzal, hogy a kozákokat lehetôség szerint távol kell
tartani, és hogy a lehetô legkedvezôbb megoldás
az lenne, ha Moszkva alatt összecsapva a lengyelekkel, kölcsönösen legyengítenék egymást. Így a
jaroszlavli sereg egyetlen ütôképes erôként a helyzet urává válhatna.
Nem volt azonban ilyen összhang a távolabbi
jövô dolgait illetôen. Az elsô és legfontosabb feladat a cárválasztás lett volna, a korabeli orosz gondolkodásban ugyanis hosszú távon a rendet és
konszolidációt csak a cár személye biztosíthatta.
Abban a kérdésben azonban, hogy ki legyen az
uralkodó, megoszlottak a vélemények. Voltak, akik
a lengyel királyfi trónra hívása mellett törtek lándzsát, mások egy svéd herceget akartak, egy harmadik csoport pedig nemzeti uralkodót. Sôt egyszer még egy Habsburg fôherceg neve is felmerült
lehetséges jelöltként. A kérdést azonban egyelôre
nem tudták eldönteni, ugyanis híre jött, hogy egy
tizenkétezres lengyel felmentô sereg tart Moszkva
felé. Tovább már nem lehetett halogatni a fôvároshoz vonulást.
A Nyizsnyij Novgorod-i mozgalom jóval több
mint tízezres seregének elsô egysége 1612. július
24-én ért Moszkva falai alá. A Troice-Szergijevkolostor, és személy szerint egy Avraamij Palicin
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nevû szerzetes közvetítésének köszönhetôen az
utolsó pillanatban létrejött a kozák–szolgáló nemesi szövetség. Igaz, nem akármilyen áron. Trubeckoj hajlott a szövetségre, míg a másik vezér,
Zaruckij élesen ellenezte azt, és hogy egyszer s
mindenkorra meghiúsítsa az erre irányuló próbálkozásokat, bérgyilkosokat küldött Pozsarszkijra.
Amikor azonban sötét üzelmei kitudódtak, a kozákseregnek mintegy felét kitevô kétezerötszáz
emberrel sebbel-lobbal elvonult a hadszíntérrôl.
De a Moszkva alatt maradt Trubeckojjal sem volt
felhôtlen a viszony. Amikor a fôsereg augusztus
20-án a városhoz ért, nem egyesült a kozákcsapatokkal. Majd két nap múlva, amikor a Chodkiewicz
hetman vezetésével szintén a fôvároshoz érkezô
lengyel sereggel Pozsarszkijék megütköztek, a kozákok ölbe tett kézzel nézték, hogyan viaskodnak
a szemük elôtt a szemben álló felek. Talán vereséget is szenvedtek volna az oroszok, ha az ütközet végén néhány kozákatamán nem gondolja meg
magát, és nem siet a szorult helyzetbe kerültek segítségére.
Az eldöntetlenül végzôdött csata után két nappal a lengyel vezér ismét elkeseredett kísérletet tett
arra, hogy egyesüljön a várban rekedt garnizonnal.
Chodkiewicz most a kozákokra támadt, és sikerült
is kivetnie ôket állásaikból. Ezek aztán a visszavonulás után ismét csak tétlenül nézték a továbbra
is változatlan hevességgel dúló küzdelmet, egé-
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szen addig, amíg Palicin barát busás ígéretekkel rá
nem tudta venni ôket a harc folytatására. Míg a
fôsereg szilárdan védte pozícióját, ezek a kozákok,
valamint Kuzma Minyin egy kisebb csapat élén két
oldalról rajtaütöttek az ellenségen, és megfutamították azt. Ezt követôen Pozsarszkij is a menekülô
sereg üldözésére indult; a Kremlben lévô, támogatás nélkül maradt lengyelek sorsa ezzel végérvényesen megpecsételôdött. S bár gôgösen visszautasították a békés kapitulációt, amikor az oroszok
a várat lövetni kezdték, kénytelenek voltak megadni magukat. A kivonuló lengyelek helyét a „második népfelkelés” csapatai foglalták el, és 1612.
november 1-jén, az elsô szabad vasárnapon ünnepi
körmenet adott hálát az Úrnak a gyôzelemért.
Moszkva tehát fölszabadult. Messze volt azonban még az az idô, amikor az utolsó idegen fegyveres is elhagyta az orosz földet. A „második felkelés” diadala nem annyira lezárt egy korszakot,
mint inkább a kibontakozás lehetôségét teremtette
meg. A kiemelkedô szerepet játszó két személy,
Minyin kupec és Pozsarszkij herceg még a késôbbiekben is számos alkalommal bizonyíthatta vitézségét. Jutalmuk sem maradt el: magas méltóságba
emelték ôket, és az utókor sem feledkezett meg
róluk: 1818-ban állították fel azt az emlékmûvet,
amely mindmáig az orosz nép háláját hirdeti.
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Az orosz történelemnek I. ál-Dmitrij felbukkanásától (más felfogások szerint Borisz Godunov
trónra jutásától) a hagyományosan az elsô Romanov megválasztásáig számított korszakát már a korabeliek is igen „zavarosnak” ítélték meg, így az
egykorú feljegyzések, publicisztikai mûvek meglehetôsen hûen adják vissza a XVII. század eleji
Oroszországnak a megtörtént események szintjén
is rendkívüli ellentmondásokkal terhelt képét.
Aligha csodálkozhatunk tehát, ha e kor tükrözôdése a késôbbi történetírásban sem mutat sokkal
letisztultabb képet, amit jószerivel még alaposan
meg is tetéz az a körülmény, hogy a majdani historikusok sem voltak sokkal kevésbé elfogultak e
távoli korszak iránt, mint a vérzivataros eseményeket megélt korabeliek. A „zavarok” az idôk
múlásával tehát, ha lehet, még fokozódtak, ami
nemigen könnyítette meg tisztánlátásunkat az
orosz történelem e sorsfontosságú periódusának
mozgatórugóit illetôen. A továbbiakban ezért,
döntôen a forrásokkal szembesített történeti irodalomra támaszkodva megkíséreljük e bonyolult
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idôszak eseményeit logikus rendbe szedni, azok
alapvetô tartalmát meghatározni, illetve érvényesülését nyomon követni.

Elôzmények: Az orosz társadalom alapvetô
ellentmondása a XVI. század végén
A zavaros idôszak zavarai a korabeli ember számára jórészt abból fakadtak, hogy kihalt az „isten
kegyelmébôl” uralkodó Rurik-Monomah-dinasztia, s az új, különféle választott és önjelölt cárok
nem voltak képesek a régiek karizmatikus hatalmát
átörökíteni maguknak. Érthetô tehát, ha minden
baj okozója Borisz Godunov volt a szemükben, aki
– állítólag – megölette IV. Iván utolsó fiát, Dmitrij
cárevicset. (Ebbôl a logikából szinte természetszerûleg következik, hogy sokan Fjodor Ivanovics cár
halálával is ôt vádolják, sôt némelyek IV. Iván
meggyilkolásában is bûnösnek tekintik.) Ha azonban igazán következetesen akarunk végigmenni
ezen a gondolatmeneten, akkor tulajdonképpen
IV. Ivánt kellene vádolnunk, aki 1581-ben akaratlanul, de megölte saját trónörökösét, s ezzel objektíve elôkészítette a dinasztikus krízist. Erre természetesen rájöttek a XVII. század elején is, számunkra viszont aligha megnyugtató ez a megoldás,
Nem kétséges azonban, hogy a XVII. század
eleji válság mélyen fekvô okait IV. Iván uralkodá-
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sának idején kell keresnünk, csakhogy társadalmi
szinten. Már Sz. F. Platonov érdemben kifejtette
azt a gondolatot, hogy alapvetô összefüggés van
IV. Iván uralkodása második felének eseményei és
az ország centrális területeinek elnéptelenedése, illetve a határterületeknek az elôbbi helyekrôl szökött parasztokkal történt viszonylagos benépesítése között. Hasonló módon rámutatott az ebbôl
következô konfliktusforrásra is: a parasztjaiktól

Fjodor
Ivanovics és
Ivan Groznij
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megfosztott szolgáló nemesek állami politikával
való elégedetlenségére. A hírhedt opricsnyina tehát erôszakos kitelepítéseivel, a stabil birtokviszonyok szétforgácsolásával, a békés lakosságot demoralizáló pogromhadjárataival, szoros összefüggésben az erôn felül viselt livóniai háború okozta
megterhelésekkel és pusztításokkal, valamint a
helyzetet még tovább súlyosbító természeti csapásokkal, az l570–80-as évekre súlyos gazdasági krízist eredményezett, amelyre a parasztság spontán
reakciója az elvándorlás volt. Ennek következtében
azonban a szolgáló nemesség hadviselésre alkalmatlanná vált. A kormányzat számára ezért egyetlen megoldás maradt, a parasztok röghöz kötése,
amely megoldani volt hivatott a hadsereg zömét
alkotó szolgáló nemesek munkaerôgondjait. Ennek értelmében már IV. Iván uralkodásának utolsó éveiben sor kerül egy-egy éves érvénnyel a parasztok nevezetes György-napi szabad költözésének felfüggesztésére, amely tulajdonképpen az
oroszországi örökös jobbágyság rendszerének kialakítása irányában történô elsô határozott lépésként fogható fel. A korszak fô ellentéte ily módon
társadalmi erôvonalak mentén kristályosodott ki, s
általánosan fogalmazva az uralkodó és elnyomott
osztály szembenállását tette drasztikus módon
nyilvánvalóvá.
Az örökös jobbágyság oroszországi kialakulásáról évszázadok óta folyik a vita, s ha manapság
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már nem is akörül csapnak magasra az általa korbácsolt hullámok, hogy volt-e olyan rendelet vagy
sem, amely kodifikálta volna ezt az új állapotot, számos részletkérdésben még eléggé ellentétesek a vélemények. Az azonban vitathatatlannak látszik, hogy
Fjodor Ivanovics uralkodásának elején a szabad költözés felfüggesztése már tartós berendezkedésnek
számított. Éppen ezért kívánta meg az elnyomott
lakosság e korban még szintén igen népes rétege a
holopok helyzetének hasonló rendezését.
A privilegizált nagybirtokosok (elsôsorban az
egyház) ugyanis sokkal kedvezôbb feltételeket tudott biztosítani a parasztok számára, mint a szolgáló nemesek, ezért igen elterjedt e körben az a
megoldás, hogy a parasztok feladták szabadságukat, és önként holopnak álltak egy-egy nagybirtokra. Ennek vonzerejét kívánta csökkenteni a kormányzat, amikor 1597-ben kimondta: aki fél évet
vagy annál többet eltölt egy nagyúrnál annak önkéntes holopjaként, az központilag nyilvántartott
örökös szolga lesz.
A lassanként szilárdabb formát öltô örökös jobbágyrendszeren azonban nagy rés tátongott. Hiába lettek ezentúl öt évre visszamenôleg felkutatandók a szökött jobbágyok, ha a nagy folyók mentén
kialakult „kozákbirodalmak” a szabadulás reményét jelentették számukra. S bár a kormányzatnak
a kozákságra katonapolitikai okokból nagy szüksége volt, igyekezett megrendszabályozni ôket, s egy
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kisebbségét állami szolgálatba fogadni. Hasonlóképpen viszonylag privilegizált helyzetben volt az
ország délnyugati határvidékén élô földmûves lakosság is, amely nagyobbrészt szintén a központi területekrôl menekült a „senki földjére”, s itt félig földmûves, félig katonáskodó réteggé alakult. A nagy
kiterjedésû állami földeken azonban robotra fogták ôket Borisz Godunov alatt, ami miatt itt feszültté vált a helyzet. Csakúgy mint a kozákok táborában, akik az állam fennhatóságát nem ismerték el, és Borisz emiatt hozott néhány szigorú
intézkedésére igen ingerülten reagáltak. Összegzésként tehát elmondhatjuk, hogy a XVI. század
utolsó negyedében kialakult új helyzet az orosz
társadalom igen tarka alsó régiójának valamennyi
rétegét a fennálló rend ellen hangolta.
Ebben az alapszituációban tört az országra az
1601–1603-as ún. „nagy éhség”. Alapjául a klimatikus viszonyok rendjének tartós megbomlása
szolgált. A XVI. század végén, XVII. század elején
egész Európában – az egész évezredet tekintve –
szokatlan mértékben lehûlt a hômérséklet. Ezzel
párhuzamosan egy sor országban a termés szempontjából jó és rossz évek ciklikus változása is
megbomlott a rossz évek javára. S amíg a fejlettebb mezôgazdasággal rendelkezô országok e természeti katasztrófát különösebb megrázkódtatások nélkül átvészelték, addig az Oroszországban
sokkal súlyosabb következményekkel járt.
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A IV. Iván-i katasztrófapolitikába belerokkant
ország Borisz Godunov eredményes konszolidációja következtében lényegében hamar regenerálódott. A mostani tragédia azonban túlságosan hamar jött. És az is az igazsághoz tartozik, hogy e
konszolidáció ára az volt, hogy a szolgáló nemesek
érdekeit elsôrendûen szem elôtt tartva, a parasztságot gyakorlatilag földhöz kötötték. Most viszont –
amikor legszerényebb becslések szerint is százezrek haltak éhen –, hogy kilábaljon a bajból, a cár
ideiglenesen visszaállította a szabad költözést. Ezzel azonban tömegbázisát, a szolgáló nemességet
hangolta maga ellen. Utóbbiak egyébként – a tönkremenés határán – arra kényszerültek, hogy szélnek eresszék szolgahadukat, amelyet immár nem
tudtak eltartani. Kóbor, a fennálló rendre nézve
veszedelmes elemek lepték el az utakat, s általában
a délvidékre igyekeztek, ha csak éhen nem haltak
menet közben.
Érthetôen nem kellett tehát soká várni az elsô
„éhséglázadásra”. A Hlopko vezette (ahogy a vezére neve is mutatja) zömmel szolgákból álló felkelôcsapat 1603-ban még Moszkvát is fenyegette.
Elindulási helyük valószínûleg a délvidék volt, s
szétszóratásuk után is oda tértek vissza. Ezzel az
itteni feszült, robbanással fenyegetô hangulat állandósulni látszott: e terület a késôbbi népmozgalmak számára jó kiindulási pontul szolgált.
Az országban, s fôként annak déli, délnyugati
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határvidékén lappangó óriási feszültség mindazonáltal nem volt veszélyes Borisz Godunov hatalmára, s gyaníthatóan a Hlopko-felkelés és sok kisebb
megmozdulás közvetlenül nem is tört e hatalom
ellen. Ezekre az ellenállási mozgalmakra a középkori parasztfelkelésekre jellemzô elszigeteltség,
spontaneitás, szervezetlenség, a világos cél hiánya
volt a jellemzô. Gyülevész hadaikat könnyen szétverte a cári haderô. A Godunov-éra szerencsétlenségére azonban ekkor közbejött a véletlen, szubjektív faktor, amely alapjaiban megváltoztatta az
erôviszonyokat, s a mélyben húzódó ellentéteket a
felszínre segítette.

1. szakasz: I. ál-Dmitrij mozgalma
I. ál-Dmitrij tevékenysége, szerepe felbukkanásától kezdve máig vita tárgya. Pontosabban, az orosz
nyelvû történeti irodalom elsöprô többségének véleménye abban mindenképpen megegyezik, hogy
valami módon negatívan kell értékelni, ám a miértekben már nagy eltérések lehetségesek.
Korábban már foglalkoztunk az önjelölt cár kilétének rejtélyével, a Lengyel–Litván Királyságban
folytatott szervezômunkájával, mostani témánk
szempontjából ezek a problémák kevésbé érdekesek. Csak annyit szögezzünk le, hogy az ál-Dmitrij
Grigorij Otrepjev azonosítás, bár bizonyos szem-
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pontból meggyôzônek hat, kétséget kizáróan nem
tekinthetô egyértelmûen bizonyítottnak. Mostani
gondolatmenetünk számára sokkal fontosabb,
hogy a bizonyítottan halott Dmitrij cárevics nevét
felvevô trónkövetelô megjelenése, a magáról mint
törvényes örökösrôl, s a trónon ülô cárról mint bitorlóról szóló meséje elementáris hatást váltott ki
a határvidéken, elsôsorban is az ún. szeverszki országrészben, majd kozákcsapatainak kirajzása következtében az Okán túli – az ukrajnai – „mezô”
végén, egyszóval az egész délvidéken. A „fellazítást” még a határon innen elkezdte – a litvániai
gabonaszállítmányokat használva fellázító levelei
átcsempészésére –, így kellôen elô volt készítve
számára a talaj orosz földön. Fôserege ellenállás
nélkül vette be az elsô várakat, miként a külön utakon portyázó zaporozsjei, doni kozákok is különösebb gond nélkül eskették fel nevére a környék lakosságát. Egyre-másra zajlódott le a jól ismert jelenet: az álcárevics csapatai közeledtének hírére egyegy erôdítmény sztrelecei, sorozott katonasága a
környék lakosságával együtt fellázad, lefogja a várparancsnokot, s összekötözve ál-Dmitrijhez viteti.
Komolyabb ellenállás – mint pl. Novgorod-Szeverszkijnél – csak ott van, ahol a helyi katonaságot
moszkvai sztrelecekkel erôsíti meg a kormányzat.
Utóbbira egyébként megkésve szánta rá magát
Borisz Godunov, amint általában véve is elmondhatjuk, hogy az uralmát fenyegetô veszélyre késôn
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reagált. A trónkövetelô lengyelországi próbálkozásait leszerelni kívánó titkos, majd nyílt diplomáciai
lépések már elôzôleg is nagy határozatlanságról
árulkodtak, és még akkor sem eszmélt fel igazán,
amikor már ál-Dmitrij kb. 3500 fôbôl álló serege
átlépte a határt. Sôt feljegyezték a cár olyan megnyilatkozását, amelybôl egyértelmûvé válik, hogy
egyenesen lebecsülte a veszélyt. Szorosan vett katonai szempontokat mérlegelve talán igaza volt.
Három tényezôt azonban nem vett figyelembe
(talán nem is tehette). Túlságosan bízott a lengyelekkel két évvel korábban kötött húszéves békében, és nem gondolt arra, hogy III. Zsigmond a
megállapodást látszólag tiszteletben tartva is támogatni fogja az álcárevicset. Másrészt – annak
ellenére, hogy az ukrajnai kozákok már az elôzô
századból jól ismerték az álfejedelemhitet, és meglehetôsen éltek is vele moldvai hadjárataik alkalmával – Oroszországban odáig ismeretlen volt az
álcárhit, és nem lehetett kiszámítani a tömegekre
gyakorolt hatását. Harmadsorban pedig a cár gondolni sem mert arra, hogy szolgáló nemesi hadserege gyakorlatilag hadviselésre képtelen.
A hadszíntérre késôn érkezô cári hadsereg enyhén szólva ugyanis enerváltan harcolt. S bár 1605.
január 21-én Dobrinyicsinél szétverte ál-Dmitrij
seregét – miután azt a lengyelek otthagyták, és
visszamentek Lengyelországba –, a Putyivl várába
menekülô álcárevics továbbra is háborítatlanul
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szervezkedett, a kirajzó kozákok pedig egyre nagyobb területeket vontak ellenôrzésük alá. Ez idô
alatt a hatalmas cári sereg egy Kromi nevû stratégiailag fontos – a Moszkva felé vezetô utakat ellenôrizte –, ám gyengécske erôd ostromával volt
elfoglalva. Látszólag csak idô kérdése volt itteni
sikerük, majd Dmitrij teljes megsemmisítése.
Valójában azonban a cáriak nem harcoltak meggyôzôen. Könnyû lenne ebben a tényben „árulást”
látni, miként Godunov tette, amiért is a korbács és
cukor politikáját egyként alkalmazta velük szemben. Kétségtelen, hogy a sereg demoralizálódott,
de ez magára a cárra és környezetére is érvényes
volt. Az egykorú feljegyzések alapján a cáron szinte az üldözési mánia jegyei ismerhetôk fel, aminek
természetes következménye a terrorpolitika, ez
utóbbi pedig mindig a tömegbázis szûkülésével
jár. Megemlékeztünk a szolgáló nemesek sérelmeirôl is, tudjuk azt is, hogy az elôkelô bojárcsaládok
szívük mélyén soha nem ismerték el Godunov jogcímét a trónra, s ellenérzésüket csak fokozta a cár
irányukban megnyilvánuló „határozott” politikája,
ám mégsem beszélhetünk szabotálásról. A „nemesi felkelésen” alapuló hadviselés ennyire volt e korban képes. Tulajdonképpen a katonák nem is minden alap nélkül zúgolódtak: a tél beálltával már haza kellett volna ôket engedni, hogy legközelebb
csak tavasszal vegye ôket ismét igénybe a kormányzat. Miután ez nem történt meg, a szökések egyre
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Orosz nemesi
viselet

szaporodtak, és mindenki azt várta, mikor térhet
már haza a birtokára. Ebben a közegben az álcármese természetesen erjesztôleg hatott, de egyelôre
a trónon ülô cár hatalma sokkal félelmetesebbnek
tûnt annál, hogy a Putyivlba zárt trónkövetelô oldalán nyíltan felsorakozzanak.

178

OSZTÁLY-,

RÉTEG- ÉS DINASZTIKUS HARC

Ezért tehát – annak ellenére, hogy ál-Dmitrij az
orosz társadalom reálisan meglévô ellentmondásait
meglovagolva tört célja felé – csak a véletlen segítette a trónhoz. Borisz Godunov ugyanis 1603.
április l3-án váratlanul meghalt, s a cár nélküliség,
illetve a kiskorú cárok idôszakában, amint arra a
korábbi és késôbbi orosz történelemben számos
példa található, viszonylag jó lehetôség kínálkozott a hatalom újrafelosztásáért vívott harcra. Nyitott természetesen a kérdés: a cár természetes halállal halt-e meg, vagy – ahogy sokan vélték – megmérgezte magát (netán eltették láb alól). Az erôszakos halál verziója ugyanis – e véletlen mozzanat
teljes kiiktatásával – még egyértelmûbbé tenné a
kettôs szorításba került boriszi rendszer objektíve
amúgy is törvényszerû bukását.
Ál-Dmitrij azonban még így sem ért volna célt,
ha mozgalma megmarad a népi ellenállás keretei
között. Moszkvába való 1605. június 20-i bevonulását, majd egy hónappal késôbbi megkoronázását annak köszönhette, hogy a fejedelmi és bojári
arisztokrácia, részint a moszkvai néptôl való félelmében, részint mert stratégiailag is így látta jobbnak, átállt az oldalára. Ezzel utóbbiak lényegében
saját hatalomátvételüket készítették elô, amire Vaszilij Sujszkij személyében szinte már Dmitrij bevonulásának másnapján – sikertelen – kísérletet
tettek.
Dmitrij mozgalmának jellegét az ôt hatalomra

179

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

segítô széles, igen polarizált osztályszövetség ismeretében nem könnyû meghatározni. Seregében
kozákok, holopok, sztrelecek, sôt még a délvidék
sok szolgáló nemese is harcolt, a Komarickaja kerületben pedig a fekete földes parasztok is fegyvert
fogtak Godunov ellen. A végén pedig híveinek köre a legelôkelôbbekkel is kibôvült. Kétségtelen tehát, hogy a kalandor egy népi ellenállásnak indult
mozgalmat használt fel céljaira, s azt menet közben kibôvítette, majd hatalomra kerülése után igyekezett szalonképessé tenni.
Értékelésünket nagyban megkönnyítené, ha az
álcár uralomra jutása után az elôzôleg bôkezû ígéreteivel oldalára csábított néptömegeket mindenben rászedte volna. Csakhogy a valóságban nem ez
történt. Tömegbázisát végül is épp az szûkítette le,
hogy továbbra is minden ígéretét igyekezett megtartani. Osztálypolitikájának minôsítésekor abból
kell kiindulnunk, hogy mélyen hitte, s ezt a gyakorlatban is érvényesíteni kívánta, hogy ô az elôzô
korlátlan hatalmú uralkodók örököse. Politikájában tehát alapvetô jelentôsége van a folytonosság
gondolatának. A cári hatalomról vallott egyik programízû megnyilvánulása pl. csaknem szó szerint
egyezik Ivan Pereszvetov ama nevezetes hasonlatával, amelyben a lovát keményen megzabolázó
lovas az uralkodó, a ló pedig az alattvalók. Ha pedig „igazi” cár akart lenni, akkor természetesen a
szolgáló nemesség kedvében kellett járnia. És nem-
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csak szavakban tett így (egyébként megint szinte
az idevonatkozó pereszvetovi gondolatot hangoztatva), hanem a gyakorlatban is. Adományaival
minden elôzô koronás fôt túlszárnyalt.
A szolgáló nemesek számára azonban a föld és a
rajta ülô parasztok kérdése volt a leglényegesebb.
Ezt a problémát ugyanakkor már nem lehetett
megoldani a mindenkit kielégíteni kívánó módszerrel. A „nagy éhség” alatt és az azt követô idôkben ugyanis tömegesen szöktek a parasztok a délvidékre. A szolgáló nemesek többsége ezért azt
kívánta, hogy juttassák vissza embereiket. Az ô érdekeiket figyelembe véve hozta az új kormányzat
1606. február 1-jén azt a rendeletet, amelynek értelmében a szökött parasztok öt év öt hónapra
felkutatandók lettek. S hogy az új gazdák, a déli
földbirtokosok kedvében is járjon, azt a megszorítást tette, hogy a „nagy éhség” idején elmenekültek – kivéve, ha igazolni tudják uraik, hogy nem az
éhhalál elôl menekültek parasztjaik – új helyükön
maradhattak. Ezzel az ellentét adva volt, arról nem
is beszélve, hogy ez utóbbi megszorítás eléggé homályos volt, és nagy visszaélésekre adott lehetôséget.
Még inkább csalódottaknak érezhették magukat
azok a parasztok, akik a „nagy éhség” elôtti évben
és az azt követô két évben szöktek el, jobb sorsért
vívott harcuk így végül is eredménytelen maradt.
Ugyancsak felemásra sikeredett az 1606. január 7-i
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rendelet, amely a holopok egy jelentôs részét felszabadította, de távolról sem valamennyit. Szerepelt azonkívül Dmitrij készülô új törvénykönyvében a szabad költözés ismételt kimondása, s a cár
mentesítette a délvidéket valamennyi adó alól is –
ám ennek ellenére sem érezték magukat elégedetteknek az alsóbb néprétegek. Mindez viszont túl
sok volt a szolgáló nemességnek. Az össznépi felbuzdulás által trónra emelt cár tömegbázisa tehát
hirtelen összeszûkült.
Ebben a szituációban indította meg ellene aknamunkáját a bojári ellenzék. A bojárok már igen
korán (1605 elején) tárgyalást kezdeményeztek a
lengyel királlyal egy új cár ügyében, s ezután is kitartó propaganda-hadjáratot folytattak a csaló ellen. A feszültség fokozódásának számos látható
jele volt, ezért Dmitrij Moszkvába hívta a tyereki
kozákok által „kinevezett” új álcárevicset. Pjotr
vagy Ilejka (Gorcsakov) Muromec, alias Pjotr cárevics személyében tehát már igen korán az álcárhit
egy újabb kinövésével találkozunk, ami elôrevetíti
e hiedelem hihetetlen „termékenységét”.
A két álcár találkozására azonban már nem kerülhetett sor, mert idôközben Moszkvában az
összeesküvô bojárok eltették I. ál-Dmitrijt láb alól.
1606. május 17-én hajnalban, 200 fôs csapat élén
Vaszilij Sujszkij, az általuk keltett pánikhangulatot
kihasználva, leszámoltatott a trónon ülô szélhámossal. Jellemzô módon a Kremlbe igyekvô nép a
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cár védelmére sietett, mert a bojárok azt terjesztették, hogy az idegenek az uralkodó életére törnek.
Közvetve valóban ôk okozták a cár halálát, ugyanis
az újdonsült feleség esküvôi kíséretében lévô csaknem kétezer lengyel nemes a szûnni nem akaró
esküvôi ünnepségek során rendkívül feszült helyzetet idézett elô Moszkvában: a nyílt erôszakoskodásokon túl ennek fô oka az volt, hogy pravoszláv
érzületében sértették meg a lakosságot, „furcsa,
hitetlen” szokásaikkal, megalázó viselkedésükkel.
A gyilkosság után az új cár, Vaszilij Sujszkij különféle publicisztikai eszközöket felhasználva igyekezett leszámolni az álcárlegendával. Többek között terjedelmes bûnlajstromot állíttatott össze
vélt és valóságos bizonyítékok alapján. A sokszor
képtelen vádak mögött két alapvetô húzódik meg.
Sokat sejtetô tényt takar, hogy ezek az érvek – az
elsô megfogalmazás nyilvánvaló aktuálpolitikai indíttatása ellenére – tûntek fel késôbb a korról ítéletet alkotó történészek fegyvertárában is. Célszerûnek látszik tehát egy kissé közelebbrôl megvizsgálni ôket.
Az egyik az álcár „pápistasága”. Ha nem pravoszláv („nemzeti”) szemüveggel nézzük ezt a
problémát, akkor annyiban jelentôs a konkrét történelmi kérdés szempontjából, hogy felveti a cár
„talajtalanságának” kérdését, hogy elkerülhetetlenül idegennek kellett maradnia, ami e korban még
megelôlegezte a biztos bukást. Ha így nézzük a
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kérdést, akkor meg kell állapítanunk, hogy az uralkodó igen taktikátlan volt. S vallási közömbösségével sokakat fordított maga ellen, tehát személyes
hibái is hozzájárultak egyéni tragédiájához. A kérdésnek azt az oldalát is megvizsgálva, hogy katolikus hitre titokban történt átkeresztelkedése milyen veszélyekkel járt Oroszországra nézve, azt kell
megállapítanunk, hogy vajmi kevéssel. Rövid uralkodásának diplomáciatörténetébôl ugyanis egyértelmûen kiderült, hogy nem óhajtotta alattvalóit is
áttéríteni, s a Vatikánnal fenntartott kapcsolata
nemhogy nem ártott, hanem éppenséggel használt
a birodalom presztízsének. Felmerült ugyanis egy
törökellenes szövetség terve, amelyben Oroszország
is részt vállalt volna, s realizálódása esetén esetleg
az orosz állam játszhatta volna el azt a szerepet,
amelyet egy évszázaddal késôbb a Habsburgok.
Mivel ezen a ponton már a bizonyíthatatlan feltevések világába jutunk, csak azt szögezzük le,
hogy a keresztes eszme jegyében történô diplomáciai lépések a lengyel állammal való szövetséget is
feltételezték, ami gyökeresen új viszonyt eredményezett volna a régóta szemben álló rivalizáló hatalmak között. Hangsúlyoznunk kell, hogy az
egyenlôség alapján. Szó sincs tehát arról, hogy az
álcár ki akarta volna szolgáltatni az országot a Lengyel–Litván Királyságnak. Ennek sokkal inkább az
ellenkezôje az igaz. Tény, hogy I. ál-Dmitrij nem
váltotta be III. Zsigmondnak még trónkövetelô
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korában tett bôkezû ígéreteit, így azokat nyugodtan a cél megkövetelte üres szavaknak tekinthetjük. Sôt mint cár a késôbbiekben elkeseredetten
védte birodalma érdekeit – elsôsorban éppen a lengyel király ellen. A lengyel követekkel folytatott
heves viták a „cári” titulus kérdésében ezt eléggé
egyértelmûvé teszik. S ha tekintetbe vesszük, hogy
egyes források kapcsolatba hozzák a III. Zsigmond
elleni lengyel rendi ellenállással, miként a lengyel
királyt is a bojári ellenzékkel, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a késôbbi történetírás
egy része által ráaggatott „lengyelbérenc” jelzô
önálló uralkodásának idôszakában nem helytálló.
Ha végül mégis inkább negatívan ítéljük meg
tevékenységét, akkor azt más okok miatt tesszük.
I. ál-Dmitrij egymagában nem oka a „zavaros idôszak” tragédiájának. Mint láttuk, annak sokkal mélyebben fekvô okai vannak. Mint cselekvô történelmi személyiség természetesen ô is felelôs a történtekért – más cároknál azonban nem nagyobb
mértékben. De nem egyszerûen azért értékeljük
negatívan, mert nem volt kiemelkedô történelmi
személyiség, s így nem fordíthatta Oroszországot
a mindenkori cároknak megadatott óriási hatalmánál fogva „jó” irányba. Szerencsétlen dolog lenne
I. Péterrel történô összevetése: mások voltak a körülmények, s úgy hisszük Péter „nagyságához” apjának, Alekszej Mihajlovicsnak is volt némi köze.
Dmitrij legfôbb hibája az volt, hogy felkent
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cárként is megmaradt kalandornak. Kevesebb mint
egyéves uralkodása alatt ezért csak egy dologban
maradt mindvégig következetes: megalomániájában. Szimpatikus kezdeményezései kidolgozatlanul maradtak, „modernizálási” felbuzdulásai hamvukba haltak, az önmaga korlátok nélküli hatalmába és elhivatottságába vetett fanatikus hite ugyanakkor taktikátlan uralkodói viselkedéshez vezetett,
s ezt könnyen ellene tudták fordítani az összeesküvô bojárok.

2. szakasz: A Bolotnyikov-felkelés
Hogy a születési arisztokrácia csak átmenetként
fogta fel I. ál-Dmitrij uralmát a szemükben ugyancsak trónbitorló Borisz Godunov országlásától az
ô hatalomra kerülésükig, azt jól bizonyítja, hogy
Vaszilij Sujszkij már Dmitrij megkoronázása elôtt
megkezdte ellene aknamunkáját. Dmitrij halála
után viharos gyorsasággal ôt kiáltották ki cárrá –
néhány összeesküvô társa gyakorlatilag ráoktrojálta ôt a Vörös téren összegyûlô tömegre, ami a cári
méltóság rohamos értékcsökkenésének egyik kezdeti mozzanata volt, hiszen annak idején még az
elsô nem Rurik-Mononomah-családból származó
cárt, Borisz Godunovot is szabályos Országos Gyûlésen választották. Ráadásul Sujszkij cárrá koronázásakor megesküdött néhány, a hatalmát korláto-
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zó feltételre, ami merôben szokatlan eljárásnak
számított az addigi orosz történelemben. Ebbôl is
látható, hogy Sujszkij a bojárok cárja volt, aki
rendkívül szûk osztálybázisát úgy kívánta megszilárdítani, hogy a régi moszkvai bojárcsaládok és a
fejedelmi származású arisztokrácia legbefolyásosabb
tagjait egységfrontba igyekezett tömöríteni. Ezért
úszták meg csekély büntetésekkel I. ál-Dmitrij
egykori hívei, sôt a leghatalmasabbak még pozícióikat is megtartották.
De a legfelsô körökben sem tudta ténylegesen
megerôsíteni pozícióját az új cár, mert a közös
ellenség elpusztítása után azok rögtön egymással
kezdtek rivalizálni. Még kevésbé voltak megelégedve Sujszkijjal a vidéki szolgáló nemesek, akik
joggal láttak benne bojárcárt, és okkal féltették tôle I. ál-Dmitrij alatti kiváltságos helyzetüket. Különösen érvényes volt ez a délvidék szolgáló nemességére, amely eléggé elkötelezte magát az álcár
mellett, s cserébe busás, most elveszni látszó jutalmakat kapott. A szökött parasztokat és holopjaikat
pedig kivétel nélkül a visszatoloncolás várta – a
cárellenes fellépés tömegbázisa tehát továbbra is
adva volt.
Vaszilij Sujszkij ugyanakkor elkövette azt a hibát, hogy Dmitrij néhány közeli emberét éppen a
délvidékre „számûzte” helytartónak. Ezek pedig
gondoskodtak arról, hogy az álcárlegenda továbbra se haljon ki: elterjesztették a Dmitrij újbóli cso-
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dálatos megmenekülésérôl szóló mesét, s a térség
lakosságát maguk mellé állították. A birodalom egy
jelentôs része tehát gyakorlatilag már Sujszkij uralkodásának kezdetén szembefordult vele. Ekkor
kapcsolódott be az oroszországi események menetébe Ivan Bolotnyikov, aki lengyel területrôl érkezve valószínûleg jó néhány ezer emberrel növelte az ellenállók haderejét, s már pusztán ezzel is
lökést adott a cárellenes harcnak.
A Bolotnyikov-felkelés történetében a mai napig
számos homályos mozzanat van, helyenként igenigen hézagosan áll össze az utókor szemlélôje elôtt
a kép, ezért olykor döntô kérdésekben bizonytalan
a válaszunk. Elég keveset tudunk pl. a népi háború
Bolotnyikov fellépése elôtti szakaszáról. Ez pedig
azt is jelenti, hogy egy elvi jelentôségû kérdésben
a késôbbi korok kutatója találgatásokra van utalva,
ami magában rejti a legellentétesebb végeredményekre jutás lehetôségét is. A források szûkszavúsága miatt ugyanis kevés szó esik a putyivli helytartó, Sahovszkoj herceg és elvbarátai szervezôtevékenységérôl, az általuk népszerûsített Dmitrijlegenda terjedésérôl és szerepérôl még a Bolotnyikov oroszországi megjelenése elôtti idôszakban.
Ismert tény továbbá az is, hogy Bolotnyikov érkezésekor már fegyverben állt Isztoma Paskov vezetése alatt egy felkelôsereg, hogy Bolotnyikov maga
is elôször Sahovszkojhoz ment Putyivlba „eligazításra”. Ha e kevés számú adatból mégis megkísér-
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lünk következtetéseket levonni, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a népi ellenállás Bolotnyikov-felkelésként ismert szakasza tulajdonképpen
már a vezér fellépése elôtt kezdetét veszi, és az elôzô szakaszhoz hasonlóan egy széles osztályszövetség harcaként indul – a cáron kívül immár a vezetô
bojároligarcha-csoportot is támadva.
A Bolotnyikov-felkelést közvetlenül megelôzô
eseményekbôl levont következtetésünk ugyanakkor összhangban van a „zavaros idôszak” népmozgalmairól általában kialakított képpel. Kétséget
kizáróan bizonyítani lehet ugyanis, hogy a Bolotnyikov fellépése utáni idôszakban is az álcárhit
szolgál a mozgalom ideológiájául, továbbá a felkelôsereg Moszkva elleni hadmozdulatainak, összetételének kísérteties egyezései is azt bizonyítják,
hogy folytonosság volt tulajdonképpen már a
Hlopko-féle megmozdulás, de érdemben az I. álDmitrij-féle mozgalom és az ún. Bolotnyikov-felkelés között. Ha pedig így vetjük fel a kérdést,
akkor az ún. „putyivli koordináló központ” tevékenységének megítélésénél sem azt kell hangsúlyozni, hogy Sahovszkojék mesterkedéseivel vette
kezdetét a parasztháború, hanem azt, hogy Putyivl
valóban játszott egyfajta közvetítô szerepet a népmozgalom két fázisa között.
A Bolotnyikov vezette parasztháború késôbbi
eseményei aztán világossá teszik a két szakasz közötti minôségi különbségeket is. 1606 augusztusá-
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nak végén azonban, amikor Bolotnyikov Krominál
visszaveti az ellenséget, s ezzel mind maga, mind
pedig a külön harcoló Isztoma Paskov serege számára megnyitja az utat Moszkva felé, még ezek
kevéssé érzékelhetôk. A kortárs Konrad Bussov
szerint Bolotnyikov már ekkor is Dmitrij cár „hadvezéreként” tevékenykedett. Elôzôleg ugyanis a
Lengyel–Litván Királyságba menekült kalandor,
Mihail Molcsanov úgy mutatkozott be neki, mint
a megmenekült cár, s megbízta ôt oroszországi serege vezérletével. Nincs okunk kételkedni abban,
hogy Bolotnyikov elhitte ezt a mesét, ugyanis a
késôbbiekben is mindig mint Dmitrij cár hadvezére járt el. A Dmitrijt Kremlbe segítô népmozgalom tehát látszólag megismételte önmagát: a délvidékrôl kiindulva kozákok, holopok, sztrelecek,
szolgáló nemesek fogtak fegyvert a bojárcár ellen.
Három döntô különbség azonban már ekkor felfedezhetô volt: 1. az „új” mozgalmat nem támogatták külföldi erôk, 2. csakúgy, mint a bojárok, akik
éppenséggel szembefordultak velük, és végül 3. a
még így is elég széles cárellenes egységfront csak
formailag létezett, a gyakorlatban már a kezdet
kezdetén két különálló seregtest indult Moszkva
ellen, külön utakon. S a két sereg különbözô társadalmi rétegekbôl verbuválta harcosait.
A korabeli források, ha tehetik, agyonhallgatják
Bolotnyikovék sikereit, így elég nehéz rekonstruálni a háború menetét. Most egyébként sem egy ese-
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ménytörténeti áttekintés felvázolása a feladatunk,
ezért mindössze annyit szögeznénk le ebben, hogy
a sokszor nehezen eldönthetô kimenetelû csatákban Bolotnyikov a nyílt mezôn gyakorlatilag nem
nyert nagyobb ütközetet – végeredményben azonban rendkívül eredményesnek bizonyult. Nyílt terepen jobban boldogult az Isztoma Paskov vezette
sereg. Ennek oka a két hadsereg eltérô összetételében kereshetô. Az egykori holop, Bolotnyikov
vezette sereg ugyanis jórészt vezére képére formálódott, és zömmel kozákokból, holopokból, rég
vagy frissiben szökött szolgákból, parasztokból állt,
s ennek megfelelôen elsôsorban az irreguláris harcmodor felelt meg neki. Nem így Paskov seregének,
amely zömmel szegényebb szolgáló nemesekbôl,
sorozott katonaelemekbôl állt, s idôközben kiegészült még Prokopij Ljapunov és Grigorij Szumbulov vezetésével a rjazanyi és a tulai szolgáló nemesekkel is. Érthetô tehát, ha a szigorúan vett harcászati értelemben felülmúlták a másik felkelôsereget.
A hadviselés terén megmutatkozó különbség
azonban csak folyománya volt a lényegi eltérésnek.
Bolotnyikov tudniillik nemcsak nem tudott – de
jószerivel nem is akart „szabályos” háborút folytatni. Az igazi cárról mint hamisról és az álcárról
mint igaziról szóló legenda most mutatta meg igazából az osztályharc szempontjából áldásos praktikusságát: egy népvezér, mint a cár hadvezére,
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„törvényes” harcot folytathatott a trónon ülô uralkodó ellen, miáltal az egész népi ellenállás legitim
formát nyert. S hogy Bolotnyikov küldetését a szó
teljes értelmében osztályharcként értelmezte, arra
meggyôzô példákat lehet felsorolni a moszkvai
úton történt eseményekbôl. Nem véletlenül vezetett számára Paskovénál göröngyösebb út a fôvárosig. Utóbbi ugyanis általában megelégedett az
útba esô területek birtokosainak „szelídebb” formákban történô megleckéztetésével, s a nehezebb
esetekben a putyivli központra bízta a döntést.
Bolotnyikov azonban teljesen önállóan járt el: az
ellenálló szolgáló nemeseket kíméletlenül kivégeztette, birtokaikat feldúlta. S mint Hermogen pátriárka pásztorleveleibôl tudjuk, arra szólította fel a
környezô területek lakosságát, hogy számoljon le
uraival. A középkori parasztfelkelések tehertétele
ugyanakkor, hogy céljaiban általában nem tudnak
túlmutatni az általuk támadott rend keretein, csupán számukra igazságosabb elosztást követelnek –
nagyjából hasonló hatalmi elrendezésben. A felkelôk derékhadát a kozák szabadság mint kivívandó
cél motiválta, ugyanakkor egy feltehetôleg vezetô
kisebbség a háború folyamán birtokokhoz jutott.
A célok tekintetében megnyilvánuló különbség tehát Bolotnyikovék esetleges hatalomra jutása esetén szembefordította volna az uraik elleni harcban
egységes sereget.
A szolgáló nemességet a közös ellenség csak
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ideig-óráig tudta azonban a cárellenes mozgalom
táborában tartani. Félelmeik megalapozottak voltak az egyértelmûen a bojárokra támaszkodó új
cárral szemben, ezért találjuk ott ôket Isztoma
Paskov seregében. Az igazi cár nevében folytatott
harc ugyanis ôket is veszni látszó privilégiumaik
garantálásával kecsegteti. Számukra azonban a
mozgalomban való részvétel nem több erôfitogtatásnál, s amikor Sujszkij szorult helyzetében tárgyal velük, a rjazanyi és tulai szolgáló nemesek az
elsô hívószóra átállnak hozzá. Ôk ezzel tulajdonképpen el is érték céljukat, hiszen nem maradt el a
jutalmuk. A Moszkva alatti döntô harcok idôszakában aztán Isztoma Paskov is átáll Sujszkijhoz.
S bár tettét valószínûleg a Bolotnyikovval szembeni rivalizálása motiválta, árulása objektíve azzal
az eredménnyel járt, hogy a cárellenes mozgalom
ettôl kezdve nyíltan és egyértelmûen népmozgalommá egyszerûsödött – megfosztódván immár a
birtokosrétegek képviselôitôl. Ezért – annak ellenére, hogy Bolotnyikov Moszkva ostromának felhagyására kényszerült – a Kaluga, majd Tula várába szorult felkelôk harcuk tetôpontjára értek el.
Nincs lehetôségünk az ország más térségeiben
kibontakozott népi ellenállással is foglalkozni,
ezért csak megemlítjük, hogy ezek értelmezése is
sok szempontból problematikus. Egy egységes, az
egész birodalmat elborító nagy népi háborúnak
semmiképpen sem nevezhetjük, ugyanis csak rit-
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kán dokumentálható az egyes régióknak a felkelés
centrumával való – egyébként általában a Dmitrijlegenda terjesztésén keresztül érvényesülô – kapcsolata, és a cárellenes fellépést sok helyen „nemzeti” ellentétek, a tradicionális helyi különállás
megôrzésére irányuló törekvések is magyarázzák.
Sajátosan alakul ugyanakkor a felkelés centrumának helyzete is. Az ellenállás fô fészkét hagyományosan Kalugába, majd Tulába helyezzük – jogosan, hiszen az köti le a cári sereg fô erôit. Meg
kell azonban jegyeznünk, hogy a délnyugati határvidék az egész felkelés idôtartama alatt sem szûnt
meg Sahovszkojék irányítása alatt maradni, és megôrizte koordináló szerepét. Nem véletlenül innen
küldik útra több ízben is a Bolotnyikovék felmentésére induló csapatokat. Még egyértelmûbbé válik
ebben a vonatkozásban a kép, amikor hosszú kerülôútja végén megérkezett a térségbe Pjotr „cárevics”, aki – amennyire ez a lezajlott eseményekbôl
kikövetkeztethetô – Dmitrij cár „testvére” jogán
átvette a parancsnokságot Sahovszkojéktól, és
megindult Bolotnyikov megsegítésére. Ezzel a
népmozgalom újabb fordulatot vett. Részint ismét
szoros kapcsolatba kerültek vele a délvidék szolgáló nemesei, részint az álcár-ideológia szellemének
megfelelôen az irányítás átkerült – Dmitrij cár „távollétében” – egy kozákvezér kezébe. A szociális
tekintetben ismét kiszélesedô mozgalom szinte
pikánsnak nevezhetô helyzeteket és konfliktusfor-
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rásokat eredményezett. A Kalugánál Bolotnyikovot megsegítô sereg parancsnoka például a népvezér egykori ura, Tyeljatyevszkij herceg volt, aki
dolga végeztével, Bolotnyikovot be sem várva, a
hadszíntérrôl azonnal eltávozott. Ez egyébként
egyik oka lehetett annak, hogy Bolotnyikov másodszor nem vonult Moszkva felé, bár ekkor jó
esély kínálkozott annak megvívására. S ha Tyeljatyevszkij húzódozását feltehetôleg az magyarázta,
hogy Dmitrij cár hadvezéreként egykori holopja
parancsnokolt volna felette közös hadi vállalkozás
esetén, Bolotnyikov és Pjotr esetében fordított volt
a helyzet. Bolotnyikovnak minden valószínûség
szerint át kellett engednie a fôvezérletet a „cárevicsnek”.
A Bolotnyikov-felkelés végül is nem végzôdhetett másként, mint a középkori parasztfelkelések
általában. Rá is jellemzôek voltak ugyanis azok
gyengeségei. Annak ellenére elmondhatjuk ezt,
hogy le kell szögeznünk: ez a népi háború sok tekintetben éppen abban különbözött más középkori felkelésektôl, hogy derékhadát katonaelemek alkották, ezért csapataik ütôképesebbek voltak, a
szolgáló nemesi erôk pedig egy ideig szervezettséget is biztosítottak neki. Bukása ennek ellenére elkerülhetetlenné vált, amikor az uralkodó osztály
valamennyi rétege összefogott ellene.
A bojárok állásfoglalása ebben a tekintetben egy
pillanatig sem volt kétséges. Egy rövid idôszaktól
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eltekintve a tehetôsebb szolgáló nemesek reakciója szintén egyértelmû volt. S amikor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a barikád két oldalán elhelyezkedôk társadalmi osztályok szerint polarizálódnak, elhagyta a felkelôk táborát az utolsó szolgáló nemes is. A kormányzatra nézve kedvezô végkimenetelre ugyanakkor minden bizonnyal hatással volt Sujszkij megosztásra törekvô politikája is.
Közvetlenül ugyan nem tudjuk dokumentálni,
hogy milyen hatása volt az 1606. március 7-i rendeletének, amely megszüntette az 1597-es intézkedést, de nyilvánvalóan jelentôs holoprétegeket
választott le a felkelésrôl. Hasonlóképpen tömegbázis teremtô éle volt a parasztokról szóló két nappal ezutáni rendeletének, amely felemelte a szökött parasztok felkutatási idejét 15 évre. Ezzel láthatólag a központi területek birtokosai kedvében
próbált járni. S hogy ne vadítsa el magától teljesen
a délvidék birtokosait sem, a szökött parasztokért
való jelentkezés határidejét hat hónapban maximálta.
Sujszkij kérészéletû sikerét hatalmának mélypontján érte el. Ô volt az a cár, aki alig néhány hónap alatt az addigi „Isten kegyelmébôl” uralkodott cárok tekintélyét teljesen és hosszan tartóan
aláásta. A bojárok között legföljebb primus inter
pares volt, aki még saját fôvárosában sem érezhette
magát biztonságban, mert a moszkvai nép szinte
minden harctéri eseményre az utcákra való kivo-
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nulással, zavargásokkal reagált. Ilyen alkalmakkor
pedig nemegyszer szem- és fültanúja volt a cárt
személyében sértô atrocitásoknak. A fôváros lakosságának egyébként sem volt sok bizodalma cárjában: jól kellett emlékezniük arra, hogy Sujszkij
még bojár korában hányszor változtatta meg a
nyilvánosság elôtt Dmitrij cár „valódiságával” kapcsolatos véleményét.

3. szakasz: II. ál-Dmitrij mozgalma
Azért nevezhettük kérészéletûnek az imént Sujszkij kínkeservesen kivívott gyôzelmét, mert még
nem is mérte a döntô csapást a Bolotnyikov-felkelésre, amikor Sztarodub városában már felbukkant
a Bolotnyikov által hiába várt, állítólag csodálatos
módon ismét megmenekült „Dmitrij cár”. II. álDmitrij személyével ezúttal nem foglalkozunk, témánk szempontjából ugyanis csak az a fontos, hogy
ô szintén egyszerû szélhámos volt. Egész Moszkva
népe bizonyíthatta ugyanis, hogy I. ál-Dmitrij teteme három teljes napig volt közszemlére téve a
Vörös téren. Sokkal lényegesebb, hogy személye
ismét fellobbantotta a népmozgalom kihamvadtnak vélt tüzét. Ebben egyébként Sujszkij maga is
részes volt. A Bolotnyikov-felkelést ugyan véresen
megtorolták, ám a sereg maradványainak zömét
szélnek eresztették, s azok a még mindig háborgó

197

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

délvidékre vonultak vissza. Ugyanakkor beköszöntött 1607 tele, s II. ál-Dmitrij egyelôre még csekély erôkbôl álló csapatát a kormányzat nem tudta
szétzúzni, mert a szolgáló nemeseket haza kellett
engedniük birtokaikra. Ezalatt II. ál-Dmitrij nyugodtan erôt gyûjthetett, és az egész konszolidálatlan terület lélegzetvételhez jutott.
A második álcár mozgalma már a kezdet kezdetén jelentôsen különbözik a cárral szembeni ellenállás elôzô szakaszaitól. Esetében ugyanis egyértelmûen idegenek által mozgatott bábról volt szó,
aki teljesen a táborába özönlô lengyel zsoldosok
hatalma alatt állt. A lengyel kalandorok különösen
1608 elejétôl kezdtek megszaporodni seregében,
fôként annak köszönhetôen, hogy III. Zsigmond
leverte a Lengyel–Litván Királyságban a rendi ellenállást, és a szétvert nemesi csapatok, illetve a
hirtelen támadt békében „állás” nélkül maradt katonák közül sokan Oroszországban próbáltak szerencsét. Az így létrejött szituáció kétszeresen is
veszélyes volt a cár számára: az új ál-Dmitrij megjelenése új lendületet adott a népmozgalomnak, a
lengyel fegyveresek jelenléte pedig korszerû nyugati haditechnikájuk, harcmodoruk következtében
katonailag is ütôképessé tette az álcár Moszkva
ellen csakhamar meginduló hadseregét.
II. ál-Dmitrij 1608 tavaszán mozdult ki téli pihenôjérôl, s lényegében különösebb nehézségek
nélkül ért el júniusra Moszkváig. A fôsereggel pár-
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huzamosan Lisowski lengyel nemesúr vezetésével
északkelet felé haladva egy másik csapat is a fôváros felé tartott, utóbbi célja az volt, hogy összeszedje a Bolotnyikov-felkelésben részt vett sereg
maradványait. Szeptember elsô napjaiban aztán a
szmolenszki úton megérkezett Jan Piotr Sapieha
hétezer fôs serege is. Sujszkij helyzete szinte kilátástalannak tetszett 1608 ôszén. Amerre II. álDmitrij elhaladt, az erôdítmények katonasága és a
környezô lakosság mind átállt mellé, Moszkva alól
kirajzó csapatai pedig egészen a Volgán túlig eljutottak, és az „igazi cár” nevére eskették az egyáltalán nem ellenkezô városokat. Az álcár a fôvárostól nem messze egy Tusino nevû faluban tartósan

Alekszandrovszkaja
erôdítésfalu

199

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

berendezkedett, és ostromgyûrûbe fogta a várost.
Csupán Kolomna felé egy keskeny sáv maradt szabadon. A birodalom nagyobb része az álcár mellé
állt.
Másfél éves patthelyzet vette ekkor kezdetét.
Sujszkij még képes volt arra, hogy a fôváros falai
elôtt megmerevedô állóháborúban fenntartsa magát, ugyanis a rjazanyi területek, Nyizsnyij Novgorod, Novgorod és még néhány kisebb nyugati
város támogatta. Továbbá hatott a cárellenes mozgalomra az 1608. februári rendelet, amely felszabadította a felkelésben részt vevô holopokat, illetve bûnbocsánatot hirdetett minden felkelésben
részt vevô birtokos számára. A rendelet hatékonyságát ugyanakkor csökkentette, hogy II. ál-Dmitrij
mozgalmának rohamosan felfelé ívelô szakaszában
hozták, így viszonylag nem sokakat tudott eltántorítani az álcár oldaláról. Hogy az álcár ennek ellenére nem tudta dûlôre vinni a dolgot, annak elsôsorban saját táborán belüli okai voltak. A Tusinóban lényegében második fôvárost létrehozó,
„valódi” cárként viselkedô s a „cárságnak” minden
külsô kellékével ellátott szélhámos uralma valójában teljes anarchiát takart. Az egymástól kisebb
vagy nagyobb távolságban tevékenykedô csapatai
gyakorlatilag önállósultak, vezéreik saját szakállukra háborúztak, és „Dmitrijnek” még Tusinóban is
.
át kellett adnia a tényleges elsôbbséget Rózyńskinek, a lengyelek hetmanjának.
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A seregben uralkodó anarchisztikus állapotok
aztán hatottak az ellenôrzésük alatt álló területekre is. Gátlástalan fosztogatásaikkal, erôszakoskodásaikkal hamar maguk ellen hangolták a tömegeket.
Ezek tisztánlátását nagyban megkönnyítette az a
tény, hogy az álcár zsoldosai idegenek, „hitetlenek” voltak, így objektíve adva volt a II. ál-Dmitrij
elleni nemzeti (vallási) alapon történô összefogás.
A Moszkvától északra esô területeken gyakorlatilag
már 1608 telén meginduló álcárellenes szervezkedést ugyanakkor az is nagymértékben elôrelendítette, hogy a cár egy valóban rátermett embert,
Mihail Szkopin-Sujszkijt, unokaöccsét küldte elôzôleg Novgorodba, aki mintegy koordinálóként
lépett fel az északi városok mozgalmában. II. álDmitrij táborát emellett, a nap mint nap megismétlôdô belsô villongásokon túl még a nép illojalitásának egy másik megnyilvánulása is gyengítette.
Azok, akik az álcár cári allûrjeivel nem kívántak
megbékülni, sajátos módon szintén az álcár-ideológia jegyében szervezkedtek. Egyre-másra születnek ez idô tájt IV. Iván vagy éppen Fjodor Ivanovics soha nem élt fiai, ami azt bizonyítja, hogy
bizonyos rétegeknek terhessé vált már az álcár valódi cárokra emlékeztetô hatalma, és külön akartak
válni mozgalmától. Ezért nincs semmi meglepô
abban, hogy ál-Dmitrij meglehetôsen ingerülten
reagált „kollégái” jelentkezésére; kettôt ki is végeztetett közülük.
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Ebben a bizonytalan helyzetben egyetlen alattvaló sem lehetett már biztos abban, hogy kinek az
oldalán az igazság. Hiszen még Sujszkij mint – ráadásul gyanús körülmények között – választott
sem volt a szó teljes értelmében vett „igazi” cár.
Mindez elég „pikáns” jelenséget hív életre a korabeli orosz társadalomban. A két hatalmi központ
között megkezdôdik a bojárok és a szolgáló nemesek ide-oda vándorlása, ami mindig abban az
irányban történt, amerre a politikai széljárás kedvezôbbnek ígérkezett. És a „két” cár erôtlenségét
mutatja, hogy valójában semmit nem tettek ez ellen, sôt egymást túllicitáló ígéreteikkel tulajdonképpen táplálták ezt az intézményt.
1608 végére, 1609 elejére Oroszország gyakorlatilag történeti-földrajzi alkotórészeire esett szét.
A cár hatalmát Moszkván kívül nem tudta érvényesíteni (s ott is igen korlátozva volt). Ez a szituáció ugyanakkor igen kedvezônek mutatkozott a
különféle társadalmi rétegek politikai aspirációi
szempontjából. A magukra hagyatott északi városok például jórészt demokratikus alapokra helyezve belsô életüket, a legszélesebb rétegeket mozgósították az álcár elleni harcra. A helyi önállóság
gyakorlati megvalósulása, egyfajta városi autonómia körvonalazódása ugyanakkor perspektívájában
az orosz birodalom addigi központosított állami
berendezkedésének mondott ellent. Ebben a hatalmi vákuumban mozgolódni kezdett a korábban
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önálló politikai erôként még nem jelentkezett
szolgáló nemesség is. Ismert tény például, hogy a
rjazanyi terület, Prokopij Ljapunov helytartóval az
élen, gyakorlatilag saját politikát folytatott, és
Szkopin-Sujszkijt szerette volna cárként látni.
A tusinói táborba is elsôsorban a második vonalbeli bojárok, szolgáló nemesek igyekeztek, amiben
elsôrendû szerepet játszott a bojároligarcha-csoport
uralma elleni fellépésük, a hatalomban való részesedési igényük. A késôbbi események ugyanakkor
még megmutatják, milyen nehézségekbe ütköztek
az orosz uralkodó osztály középsô rétegeinek politikai jellegû szervezkedései. Ez szoros következménye volt a szolgáló nemesség gazdasági, jogi
helyzete konszolidálatlanságának, a rendi fejlôdés,
az ilyen típusú mozgalmak hagyományai hiányának.
Az önálló politikai fellépés azonban nem egyes
társadalmi rétegek sajátja volt, hanem erôteljesen
befolyásolták földrajzi tényezôk is. A központi hatalom gyengülésével fordított arányban álltak a birodalom egyes régióinak önálló politikára irányuló
törekvései. Gyakran nem is annyira egyes társadalmi rétegek formálták képükre a Sujszkij- vagy éppen az álcárellenes mozgalmat, hanem a különállás
évszázados tradíciói, korlátozott szeparatista tendenciák. De ha idôlegesen külön is választották
egyes területek, városok sorsukat a fôvárosétól, s
tágabb értelemben a birodalométól, saját falaikon
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belül nekik is meg kellett vívniuk osztályharcukat.
Asztrahán és késôbb Pszkov például jellemzô módon saját álcáreviccsel (elôbbi többel is) rendelkezett, és Novgorodot is megosztotta az álcárság intézménye. A dinasztikus mezbe öltöztetett osztályés rétegharc tehát a fôvárostól távol esô területeken
objektíve szeparatizmust erôsítô tendenciákhoz
vezetett, ami nem utolsósorban azt bizonyította,
hogy a centralizált orosz állam még igen messze
állt a valóságos központosítástól.
A lengyel és kozák katonák okozta atrocitások
miatt egyre szélesebb tömegek szemében kompromittálódó II. ál-Dmitrij és a nép bizalmát kezdettôl fogva nélkülözô – ám a moszkvai vezetô körök
és az állami élet anarchiáját éppen komoly gazdasági funkcióik miatt erôsen megérzô északi városok szemében még mindig a törvényes rend jelképének tekintett – Sujszkij állóháborújának végét
végül egy külsô körülmény – III. Zsigmond oroszországi viszonyokba való közvetlen beavatkozása –
jelentette. E tanulmány kereteit meghaladja azon
okok vizsgálata, amelyek III. Zsigmondot e lépésére késztették, úgyszintén ennek eseménytörténeti következményei. Témánk szempontjából is
igen fontos azonban Szmolenszk 1609 szeptemberében megindított ostroma, mert pontot tett a
tusinói belsô bomlási folyamat végére, és jól kitapinthatóan polarizálta az álcár szociális tekintetben addig is igen vegyes táborát.
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A lengyel király nyílt színvallása után a lengyelek
számára feleslegessé vált álcárt Kalugába történt
szökését követôen néhány, az addigi két ál-Dmitrijnek személyében elkötelezett személyen kívül csak
kozákok követték, ám továbbra is maga mellett
tudhatta a délvidék várainak katonaságát. A Moszkvából hozzá átköltözô második vonalbeli bojárok
és szolgáló nemesek az újonnan elôállt helyzetet
használták fel önálló politikai cselekvésük
érvényre juttatása érdekében. A zavaros korszak
eseményeit felszínen mozgató dinasztikus harc
ezen új társadalmi réteg elôtérbe kerülésével új
szakaszába érkezett.

4. szakasz: A szolgáló nemesi és kozákszövetség
kísérlete
Az álcárról magukat leválasztó ún. „tusinói oroszok” úgy ítélték meg, hogy elérkezett az idô,
amikor a népmozgalmat és annak legitim ideológiáját is nélkülözve a siker reményében vehetik fel
a harcot a hatalmon ülô bojárarisztokrácia ellenében. A népmozgalmat megszemélyesítô álcárral
szembefordulva, útjuk szükségképpen az ország
Sujszkijjal szemben álló, pillanatnyilag egyetlen
reális hatalmi tényezôjéhez, III. Zsigmondhoz vezetett. A Zsigmond követeivel Tusinóban 1610.
február 4-én aláírt megállapodásuk jól érzékelteti
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azt a sajátos helyzetet, amelyet a szolgáló nemesek
részint az álcár népmozgalmával, részint a moszkvai arisztokráciával szemben elfoglaltak, s amely a
külsô erô igénybevételére hajlította ôket. Az oroszok által javasolt megállapodás maga nem maradt
ránk, csupán Zsigmond erre adott válaszából tudunk képet alkotni a februári paktum aláíróiról.
Társadalmi helyzetüket pontosabban behatárolják
azok a cikkelyek, amelyek a parasztokról szólnak.
Ezek megerôsítik a földbirtokosok jobbágyaikra
formált jogait, megvonják utóbbiak szabad költözését. A kozákok ügyét ideiglenesen függôben
hagyják, ám éppen azért, hogy a késôbbiekben
még visszatérjenek arra a kérdésre, hogy egyáltalán
szükség van-e viszonylagosan önálló kozákságra.
Másrészt a szövegbôl hiányoznak a moszkvai bojárságra vonatkozó utalások: ôk kimaradnak abból
a jogbiztosításból, amely pedig az egész uralkodó
osztályt érinti. Bekerül viszont egy olyan mondat,
amely – bizonyos tekintetben a mesztnyicsesztvón
alapuló egész addigi politikai gyakorlattal szemben
– a szolgálati elômenetelben meghatározó hangsúlyt ad az egyén szolgálati elôéletének is.
Az 1610. februári megállapodás, fentiekbôl is
látható, elsôsorban az uralkodó osztály legfelsô
arisztokratakörei alatti rétegének képére formálódott. Tágabb értelemben azonban az egész szolgáló nemességnek – beleértve immár a bojárokat is
– a cári hatalom alóli addig elég gyökértelen eman-
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cipálódási törekvéseit is kifejezi. Az aláírók ugyanis
Sujszkij helyett a lengyel király fiát, Ulászlót kívánták meghívni a trónra, ami csak részben értékelhetô úgy, mint lengyelorientációjuk logikus megkoronázása. Legalább ennyire motiválta ôket az a
lehetôség, amely Ulászló trónra kerülése esetén
számukra, mint a hatalom reális birtokosai számára
megnyílt volna. A pravoszláv Oroszországban talajtalan idegen cár ugyanis elképzeléseik szerint
mindenben az ô akaratuk szerint járt volna el, amit
az egyfajta „koronázási feltételeknek” felfogható
egyezmény jogilag garantált is. Ha ez a februári
megállapodás megvalósul, akkor Oroszország történetében példátlan hatalmi képlet jött volna létre:
bojáruralom a cár kodifikált névleges hatalma mellett. (Szinte kínálkozna az Európa nyugatabbi részei történetébôl vett analógiás terminus, a „rendi
monarchia” idevonása. Ezt a meghatározást azonban az imént vázolt helyzetben körvonalazódó
fejlôdési alternatívára többek között azért sem alkalmazhatjuk, mert Oroszországban a legfelsôbb
bojárcsaládok és a szolgáló nemesek közötti határvonal nem annyira gazdasági, jogi téren húzódott,
mint a származási és elôkelôségi rangsorrend személyekre lebontott pozícióiban.)
A tusinói oroszok kísérlete azonban eredménytelen maradt, ami végsô soron annak volt következménye, hogy erôtlenségük következtében ezek
idegen hatalomtól várhatták céljaik megvalósítását,

207

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

ami viszont társadalmi bázisuk szûküléséhez vezetett. S ha elgondolásaiknak kezdetben nem is
volt különösebb rezonanciája az orosz társadalom
körében, a cári seregek 1610. júniusi katasztrofális
tusinói veresége után egy pillanatra úgy tûnt, hogy
az ô irányvonaluk kerekedik felül. 1610. július 17-én
a rjazanyi szolgáló nemesek vezére, Ljapunov „felbujtására” a moszkvai bojárok jóváhagyásával lemondatták Vaszilij Sujszkijt a trónról. Ulászlót pedig elfogadták lehetséges cárnak, hiszen személye
mint cáré az uralkodó osztály valamennyi rétege
számára a rég várt konszolidációt jelentette volna.
Idôleges kiegyezésüket pedig mind jobban sürgette II. ál-Dmitrij, aki egy ideig ugyan igen szûkös
mozgástérrel rendelkezett Kalugába történô futása
után, a tusinói vereséggel elôállt új helyzetet kihasználva azonban ismét Moszkvának indult – a
fôvárosi mocsár pedig, mint mindig, ezúttal is az
álcárral szimpatizált.
Végül is ez a fejlemény adta a döntô lökést ahhoz, hogy a moszkvai bojárok héttagú vezetô testülete kiegyezett a másik úton közeledô tusinói gyôzôvel, Zólkiewski hetmannal, aki meg is futamította
helyettük az álcárt. (II. ál-Dmitrijt nem sokkal ezután tatár kíséretének tagjai megölték.) A két rossz
közül tehát a kormányzó bojárok úgy ítélték meg,
hogy a külsô ellenség a kisebbik rossz, és szövetséget kötöttek vele a népmozgalmat megtestesítô
II. ál-Dmitrijjel szemben. Tipikus osztálypolitika
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volt ez, ami szépen dokumentálható a hetmannal
kötött 1610. augusztus 17-i egyezményben. Ez
utóbbi lényegében a februári megállapodás megismétlése volt – számottevô eltérésekkel, amelyek
konzervatív lényege abból fakadt, hogy ezúttal a
moszkvai bojárok voltak az aláírók. A gyakorta olvasott leegyszerûsítô értékelésekkel szemben, ebbôl az egyezménybôl nem következik eleve elkerülhetetlenül az ország idegen hatalomnak való
kiszolgáltatása. A bojárok számos olyan garanciát
kötöttek ki, amelyek alkalmasaknak látszottak az
állam integritásának biztosítására. Az anarchia dúlta országban azonban nem volt reális hatalom a
birtokukban, ezért az akkor még élô álcár általi fenyegetettség árnyékában behódoltak III. Zsigmondnak, amikor az fia mellett saját személyére is
fel akarta esketni az országot. Ezzel viszont a társadalom legszélesebb körei szemében kompromittálódtak, hiszen egy katolikus uralkodó veszélye
vált így kézzelfogható realitássá a pravoszláv alattvalók számára.
A politikai irányítás ezáltal teljesen kicsúszott a
tradicionális végrehajtó szerv, a bojár duma kezébôl. Moszkvában a katonai diktatúrát megvalósító
lengyel Gosiewski ragadta meg a hatalmat, míg az
orosz társadalmat a középsô rétegek kezdték mozgósítani az idegen betolakodók ellen. Ezzel új szakasz vette kezdetét a zavaros idôszakban. Addig
ugyanis az események fô sodrában egy dinasztikus
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mezbe bújtatott cárellenes mozgalom állt, amelynek tömegbázisát az osztályharcukat vívó alsóbb
néprétegek alkották, de rövidebb-hosszabb ideig
csatlakoztak hozzájuk a mozgalomtól a hatalom
újrafelosztását remélô bojárok és a politikai függetlenségüket homályosan bár, de körvonalazni
óhajtó középsô rétegek is. A most meginduló
mozgalom azonban már nem osztályerôvonalak
mentén szervezôdött, hanem „nemzeti” alapokon. Fô deklarált célja az idegen betolakodók kikergetése lett, s ily módon magában hordta azt a
lehetôséget, hogy a társadalom legszélesebb rétegeit tudja megnyerni magának.
A nyílt harcot a lengyelek által ôrizetben tartott
Hermogen pátriárka hirdette meg, aki a cár nélküliség idején tisztségénél fogva az ország elsô emberének számított. Jellemzô módon erre csak akkor
szánta rá magát, amikor értesült II. ál-Dmitrij haláláról. A gyakorlati szervezômunka oroszlánrésze
Ljapunovra hárult, aki a Moszkvához hû szolgáló
nemeseket mozgósította. Csatlakoztak hozzájuk
Szkopin-Sujszkij egykori seregének maradványai, a
heterogén összetételû északi népfelkelô csapatok
is. Végül pedig sikerült megnyerni a kozákokat is,
akik lengyelellenessége már az álcár számára is sok
gondot jelentett. A viszonylag gyorsan összeverbuvált, óriási túlerôben lévô sereg azonban alkalmatlannak bizonyult az elôtte magasodó feladat
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teljesítésére; alig néhány hónap alatt önmagát
bomlasztotta fel Moszkva falai alatt.
A hagyományosan elsô népfelkelésnek nevezett
sereg ugyanis az ellenséggel folytatott harcok során is mindvégig megôrizte kettéosztottságát: külön tábort alkottak benne a kozákok és külön tábort a szolgáló nemesek. A közös cél, az idegenek
kiûzése ugyanakkor szövetségüknek csak eléggé
labilis alapját jelentette, ugyanis mint kiderült,
mindkét fél másképp értelmezte azt. A szolgáló
nemesek és az északi területek kereskedôi, kézmûvesei, parasztjai számára ez egyet jelentett az anarchisztikus állapotok megszüntetésével, a konszolidációval, míg a kozákok nem óhajtottak semmiféle
konszolidációt, hiszen az úgyis az uralkodó osztály
képére formálódott volna. Számukra a lengyelek
elleni harc logikus folytatása volt az álcárok oldalán vívott osztályharcuknak, hiszen egyként harcoltak a Moszkvát megszálló idegenek és azok bojár kiszolgálói ellen. Tulajdonképpen ebben nem
volt döntô eltérés a szolgáló nemesek és a kozákok
állásfoglalása között, hiszen maga Ljapunov is az
áruló bojárokra zúdította a fô tüzet harcba hívó
leveleiben – ellentétben a pogány katolikusok ellen
tüzelô pátriárkával. Ez pedig azt jelzi, hogy a nemzeti felszabadító mozgalommá váló Moszkvával
szembeni ellenállás külön osztály- és rétegszempontokkal is rendelkezett.

211

OROSZORSZÁG

ZAVAROS IDÔSZAKA

Ljapunov minden egyéni rátermettsége, taktikázása sem volt azonban elég ahhoz, hogy a szolgáló nemesek és a kozákok között feszülô osztályellentét felszínre kerülését elnapolják a közös ellenség elleni gyôzelem utáni idôre. Az elsô népfelkelés nem egyszerûen egy harcban álló sereg volt,
hanem idôközben az ország egyedüli reális orosz
hatalmi tényezôje lett, és Moszkva alatti táboraiban magára kellett vállalnia az ország hozzájuk
csatlakozott területeinek irányítását is. Legfelsôbb
törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltatási szervet, kormányhivatalokat hoztak tehát létre, helytartókat neveztek ki, stb. Megkíséreltek rendet teremteni az általuk ellenôrzött vidékeken – a szolgáló
nemesi érdekeknek megfelelôen. S bár a vezetô triumvirátusban az álcár egykori híveivel, Zaruckij
kozákatamánnal és Trubeckoj herceggel szemben
Ljapunov kisebbségben volt, a szolgáló nemesek a
kozákok fölé kerekedtek. Még drasztikusabban bizonyította ezt az 1611. június 30-i rendelet, amely
például az ún. fiatal, újkozákok (tehát a kozákság
többsége) számára kilátásba helyezte a jobbágyi állapotba való visszakerülést. Az ellentét tehát objektíve kibékíthetetlen volt az elsô népfelkelés két
pólusán elhelyezkedô néprétegek között, ami
csakhamar nyílt összeütközéshez, Ljapunov meggyilkolásához és a szolgáló nemesi csapatok Moszkva alóli elvonulásához vezetett.
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5. szakasz: Osztályharc és nemzeti
felszabadító küzdelem
A jelzett események után nem véletlenül vonult
végig az országon egy bûnbocsánatért esedezô,
vezeklési hullám. A birodalom sorsa ekkor adott
legkevesebb optimizmusra okot az orosz alattvalók számára. Az egyetlen ütôképes hadsereg önmagát számolta fel, s a helyébe lépô és folytonosságot, a felszabadító harc továbbfolytatását hirdetô kozáksereg csak fokozta az anarchisztikus
állapotokat. Egy olyan sereg munkálkodott ekkor
az ország felszabadításán, amely a birodalom alattvalói – leszámítva természetesen magukat a kozákokat, szökött parasztokat, holopokat és a valamivel
szélesebb társadalmi összetételû délvidéki lakosságot – számára legalább olyan félelmetes volt, mint
az idegen elnyomók.
A volgai városok csakhamar újra erôs sereget
kiállító összefogása ezért új alapokon jött létre. Az
idegenek elleni harc jelszava és végsô célja mellett,
s azt idôben megelôzve, meghirdették a rend helyreállításáért, s ami ezzel egyet jelentett, a kozákok
ellen folyó küzdelmet. Míg Nyizsnyij Novgorodból elindult, Jaroszlavlban idôzött és Moszkvához
elérkezett, a második népfelkelésnek nevezett sereg
taktikája azonban többször is módosult. A kezdeti
vehemens kozákellenességet követôen csakhamar
ismét felmerült a szolgáló nemesi–kozák összefo-
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gás lehetôsége, ám a Pozsarszkij és Minyin vezette
népfelkelés nem óhajtott engedni az országban
kivívott és mind hatalmasodó pozícióiból. Zaruckijék pedig ragaszkodtak – az elsô népfelkeléssel
való jogfolytonosságukra hivatkozva – a fôhatalomhoz. Utóbbiak ugyanakkor egyre szorultabbá
váló helyzetükben ismét az álcárság intézményével
óhajtották a holtpontról kilendíteni mozgalmukat,
és felesküdtek az Ivangorodban felbukkant III. álDmitrijre. Ezzel aztán teljesen kútba esett a szövetség terve.
A történeti irodalom általában jól megokolja,
miért idôzött olyan sokáig a második népfelkelés
Jaroszlavlban, és miért halogatta a fôváros ellen
vonulást – az ostromlott Troice-Szergijev-kolostor
barátai kétségbeesett sürgetô levelei ellenére is.
Kétségtelen, hogy a rend helyreállításának jelszavával felfegyverkezett hadseregnek rendet kell teremtenie saját sorain belül és azokon kívül is, a
fennhatóságát elfogadó mind nagyobb területen.
Az állami élet rendes kerékvágásba való visszazökkentéséhez, illetve sok tekintetben újrateremtéséhez pedig idô kellett. De talán akkor sem járunk
nagyon messze az igazságtól, ha feltételezzük,
hogy Pozsarszkijék taktikájában olyan szempont is
jelentôségre jutott, amely a kivárást tanácsolta addig, amíg a Moszkva alatt szemben álló két – Pozsarszkijék számára egyforma – ellenség kölcsönösen szétmorzsolja egymás erôit.
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Végül Moszkva felszabadítására mégis a konfliktusoktól továbbra sem mentes kozákokkal való
együttmûködés révén került sor. Ez azonban már
egyértelmûen a második népfelkelés erôfölényének
jegyében valósult meg, miután a Moszkva alatti
kozákság táborában szakadás történt. A Pozsarszkijékkal való szövetséget ellenzô Zaruckij ugyanis
– miután nem sikerült Pozsarszkijt bérgyilkosokkal
megöletnie – a kozáksereg kb. felével elvonult,
mielôtt a második népfelkelés csapatai a fôváros alá
érkeztek volna. S bár nem tudjuk dokumentálni,
hogy milyen arányban képviseltették magukat a
két seregfélben az úgynevezett „fiatal”, illetve „régi kozákok”, az kétségtelennek látszik, hogy a szakadás a kozákságot megosztó társadalmi erôvonalak mentén történt. Trubeckoj mellett ugyanis már
kezdettôl II. ál-Dmitrij egykori, jórészt birtokoselemekbôl összetevôdô orosz hívei álltak, akik törvényszerûen nagyobb lojalitást mutattak a második népfelkelés derékhadát kitevô szolgáló nemesek iránt, mint Zaruckij kozákjai, akik feltehetôen
zömmel a Trubeckoj környezetével is szemben álló „fiatal” kozákok voltak.
Zaruckij Moszkva alól való távozása egy hosszú
folyamat végére tett pontot. Azt jelzi, hogy az osztályharc és a nemzeti függetlenségi harc egy ponton egymást kizáró tényezôk lettek, és nem fértek
meg egy táboron belül. (Nem mintha természetesen a szolgáló nemeseket minden tekintetben egy-
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séges tömbnek kellene felfognunk. Felmerül például Károly Fülöp svéd herceg trónra hívásának
ötlete is, az ezzel kapcsolatos érvek-ellenérvek
éppen belsô véleménykülönbségeikrôl árulkodnak,
s már a jövôbeni hatalmi harcot elôlegezik meg.)
A szolgáló nemesek vezette második népfelkelés
nem tûrte meg a saját szempontokkal rendelkezô
és a bojár–lengyel szövetség elleni küzdelmet osztályharcként értelmezô kozákokat. A legradikálisabbak ezért elhagyták a tábort, s késôbb az új cár,
Mihail Fjodorovics Romanov ellen is folytatták
harcukat.
A Hlopko-féle felkeléssel kezdetét vevô, majd
több fejlôdési szakaszon keresztülmenô népmozgalom tehát 1612-ig odáig jutott el, hogy akadályává vált az ország függetlenségéért folytatott
össztársadalmi küzdelemnek. Mivel pedig maguk
nem tudtak és jószerivel nem is akartak saját programot kidolgozni az ország megmentésére, konszolidálására – s ha akartak volna, se tudtak volna
ehhez ütôképes osztályszövetséget mozgósítani –,
azt kell megállapítanunk, hogy a kozákság ekkor
már az ország függetlenségéért vívott harcának
tehertételévé vált. Ez a tény pedig ismételten azt
bizonyítja, hogy a feudalizmus évszázadaiban az
osztályharc nem „nemzeti” jelszavakkal folyik, és
az osztály-, illetve nemzeti felszabadító harc nem
okvetlenül egymást feltételezô, egymást erôsítô
történelmi fogalmak. És ezzel nem kívánjuk egyik
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történelmi jogosultságát sem kétségbe vonni –
legkevésbé a tárgyalt idôszakban –, csupán azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a „haladó” és „reakciós”
ellentétpár nem minden egymással szembekerülô
történelmi folyamat értékelésére használható.
A fenti eszmefuttatásnak látszólag ellentmond
az a tény, hogy a kozákság jelentôs szerepet játszott Moszkva felszabadításában, majd tulajdonképpen egymaga mentette meg a várost, amikor
néhány hónappal késôbb III. Zsigmond ismét betört az országba. Az itt harcoló kozákok (vagy legalábbis hangadóik), akiknek egyébként komoly

Mihail
Fjodorovics
cárrá
választása
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szavuk volt az elsô Romanov, Mihail Fjodorovics
megválasztásában is, azonban a kozákságnak egy
privilegizált felsô rétegét alkották, amely ugyan
jelentôsen különbözött a szolgáló nemességtôl –
ezt tükrözi a megválasztandó cár körüli politikai
harc –, de amely végül is kiegyezik az utóbbival, és
állami szolgálatba áll. Zaruckij kozákjai és más
„fiatal” kozákok pedig még évekig folytatják a harcot, nem kevésbé „zavaros” körülmények között,
de már az új cár megválasztása miatt a korabeliek
szemében lezárult zavaros idôszak után.
Az objektív történelmi események nem támasztják alá a korabeliek optimisztikus határkôlátását
Mihail cárrá választásában. Sok évnek kellett még
eltelnie míg az orosz állam végérvényesen konszolidálódott. Kétségtelen azonban, hogy a harcokba
belefáradt ország számára a rend helyreállításának
kezdetét az az aktus jelentette, hogy a többség
által elfogadott uralkodó került a trónjára. Ennyiben tehát az 1613-as év eleje valóban egy új kibontakozás kezdeti dátuma Oroszországban. A dinasztikus harc eldôlt – az osztályharc azonban tovább folytatódott, de az álcár-ideológia hiányában
tömegbázisát vesztve egy-egy nagyobb kozákcsapat pusztító hadjárataira egyszerûsödött. Az államhatalom fokozatos helyreállításával párhuzamosan „fáradnak ki” s zabolázza meg ôket a kormányzat. Nem szûnnek meg ugyanakkor az uralkodó osztályt megosztó rétegellentétek sem, ame-
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Mihail
Fjodorovics
cár

lyek azonban perspektívájukban már a középsô
rétegek gyôzelmét ígérik, s megvetik a XVIII. századi orosz abszolutizmus szolgáló nemesi alapját
A zavaros idôszak Oroszország történetének
egyik legtragikusabb periódusa volt. Ennek ellené-
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re több olyan történelmi jelenség születését vagy
kibontakozását követhetjük nyomon ezen évek során, amelyek sok tekintetben új minôséget képviseltek az orosz történelemben, és egy pillanatra
bár, de felvetették egy más fejlôdési alternatíva lehetôségét. Anélkül hogy részletesen kifejtenénk
ezeket a gondolatokat – amelyek jórészt még további kidolgozásukat várják –, csak utalnánk arra,
hogy az állami élet felbomlása, a cár nélküliség idôszakában Oroszországban az állam megmentésének feladatát a saját belsô életüket demokratikus
alapokra helyezô, szinte önálló városköztársaságokként funkcionáló városok szövetsége vállalta
magára, hogy önálló erôként lép fel az uralkodó
osztály középsô rétege és az uralkodó osztály egészével együtt körül akarja bástyázni az uralkodóval
szembeni jogait, stb. Az 1613-at követô idôszakban ezek a kezdeményezések meghatározott okok
következtében nem fejlôdtek tovább, és az orosz
állam csakhamar ismét korlátlan egyeduralommá
alakult.
A régi kerékvágásba azonban nem egykönnyen
zökkent vissza – nem véletlenül nevezik a „rövid”
XVII. századot „lázongó” századnak –, s amikor
ez végül mégis megtörtént, akkor egy új, magasabb szinten valósult meg. A „zavaros idôszak”
ugyanakkor felvetett egy sor megoldásra váró kérdést, amelyek közül a hadseregé volt a leglényegesebb, hiszen a szolgáló nemesi hadviselés elavult-
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ságát a korszak eseményei drasztikus módon nyilvánvalóvá tették. Az ország védelmének, illetve
nagyra törô külpolitikai terveinek megvalósítása
csak a nyugati vívmányok átvételével volt megoldható. A korábbi korlátlan uralomból kinövô péteri
abszolutizmust többek között ezért nem nevezhetjük egyszerûen a régi rend megismétlésének,
hanem egyben annak „modernizálását” is látjuk
benne. A zavaros idôszak eseményeit több egymást keresztezô szinten mozgató ellentétek tehát
sok áttétellel bár, de befolyásolták a szûk évszázaddal késôbbi történéseket is, úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy „kihívást” jelentettek, amelyre
majd csak I. Péter adta meg a maga excentrikus
módján az adekvát választ.
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