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ELŐSZÓ 

 

Az új, Bologna rendszerű egyetemi képzés bevezetésével és felfutásával erőteljesen 

jelentkezett egy olyan hallgatói igény, amely elsősorban az alapozó (BA) képzésben az egyes 

kurzusok, specializációk anyagának jegyzetben, vagy egy kötetben feldolgozott, tömör, 

áttekinthetőés tanulható megjelenítésére vonatkozott. Az alapképzés ugyan is mindössze 4 év, és ez 

alatt a diákoknak az egyetemes történelem egészét felsőfokú szinten végig kell venniük, s 

tanulmányaik befejezésével tudásukról záró vizsgán számot adniuk. Így érthetővolt részükről a jól 

szerkesztett, hozzáférhetőés átfogó oktatási segédeszközök iránti igény, hiszen ezek nagymértékben 

könnyíthetik meg felkészülésüket, hatékony és eredményes vizsgájukat.  

A klasszikus jegyzetírás hagyományainak felelevenítése továbbá azért is célszerűnek tűnt, 

mert így az egyes szemináriumok mellé alap jegyzetet, az előadásfolyamok mellé pedig 

segédanyagot tud rendelni a kiegészítőszakirodalmon túl az oktató, és a több oldalról jövő, 

különféle módszerekkel és eszközökkel közvetített információ és feldolgozásmód tovább növelheti 

az oktatómunka hatékonyságát. 

Továbbá a jegyzet tartalaz gyakorló (teszt alapú) fealadatokat, melyekkel a diákok 

leellenőrizjetik leginkább kronológiai tudásukat. Illetve az önnáló témaköröket is tartalmaz, 

melyeket gyakorlati foglalkozások esetére is fel lehet használni.  

Az Oroszország története c. jegyzet, segít a diákoknak nem csak Oroszország, de a 

világtörténelem eseményeinek a megértését is.  

 

A szerkesztő.  
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BEVEZETÉS 

 

„Ma már tudjuk, hogy a történelem sohasem kezdődik teljesen tiszta lappal, és a múlt nem 

csak hogy számit, néha nagyon is nagy hatást gyakorol a jelenre”. 

(Kenéz Péter) 

 

A fenti idézet talán senkire se illene jobban rá, mint az orosz nép történetére. Oroszország 

múltjának kutatása egy történész számára igazi kihívást jelent. A történelem folyamán kevés olyan 

társadalommal találkozunk, mint az orosz, amely átélte úgy a legfényesebb, mint a légsötétebb 

korokat is. És mindig felállva a kudarcokból és a vereségekből, tovább folytatják életüket, melynek 

legmeghatározóbb eleme, az orosz anyaföld iránti szeretet.  

Leibniz, a nagy német filozófus és tudós a XVIII. század elején egyszer azt találta mondani, 

hogy irigyli Oroszországot. Mivel „Oroszországnak nincs sem civilizációja, sem történelme”. 

Leibniznek abban igaza volt, hogy Oroszország története vizsgálata során, nem csak az orosz nép 

múltját ismerjük meg, de Európa és Ázsia sok-sok nemzetének kalandos története is elénk tárul.   

És talán az Oroszország történelmi sokszínűségét Gogol fejezte ki legjobban a Holt lelkek c. 

művében: „Oroszország! Hová repülsz? Felelj!”.  

 

A tantárgy célja és feladatai: a tantárgy célja bemutatni Oroszország történetét a XII. 

századtól az 1917-es bolsevik forradalomig. A tantárgy alapvető feladata, hogy a diákok elsajátítsák 

az Oroszország történetének főbb eseményeit és fogalmait. A diákoknak a témával kapcsolatosan 

egy átfogó képet kell, hogy kialakítsanak, és hogy történelmi kritikával tudjanak eligazodni a 

források és szakirodalmak útvesztőjében.    

 A diákoknak nyújtandó alapvető ismeretek: 

 forrás és szakirodalom megismertetése. 

 fogalmak tisztázása. 

 az orosz történelem periodizációja.  

 a dinasztiák és uralkodó váltások történelmi folyamata.  

 az uralkodók és események hatását a történelem alakulására. 

 az orosz kultúra és gondolatvilág sajátosságainak megismertetése.  
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A TANTÁRGY TÉMAVÁZLATA 

 

I. Bevezetés Oroszország történetébe 

 

II. A Kijevi Rusz feudális feldarabolódása 

 

III. Észak-kelet Rusz harca a Baltikumért a német-svéd agresszió ellen a XII. – XIII. századba 

 

IV. Észak-kelt Rusz harca a mongol-tatárok ellen 

 

V. Észak-kelet Rusz egyesítése Moszkva alatt 

 

VI. Az Orosz Állam a XV. század végén a XVI. század elején 

 

VII. Az Orosz Állam a XVI. században 

 

VIII. Oroszország a XVI. század végén a XVII. század elején. 

 

IX. A „zavaros időszak” 

 

X. Oroszország politikai- gazdasági fejlődése a XVII. században 

 

XI. A XVI. – XVII. századi orosz kultúra 

 

XII. Az Orosz Birodalom megalakulása. I. Péter reformjai 

 

XIII. Az Orosz Birodalom külpolitikája a XVIII. század első negyedében 

 

XIV. Oroszország a XVIII. század második felében 

 

XV. Oroszország külpolitikája a XVIII. század második felében 

 

XVI. A XVIII. század második felének szociális-politikai gondolatai és az orosz kultúra helyzete 

 

XVII. „Európai cár, ázsiai ország”. A Sándori korszak   

 

XVIII. A Napóleon elleni háborúk és a reformok 
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XIX. A dekabrista felkelés. I. Miklós és a megtorlások kora 

 

XX. Krimi háború 

 

XXI. II. Sándor reformjai 

 

XXII. II. Sándor cár bel- és külpolitikája 

 

XXIII. III. Sándor ellenreformjai 

 

XXIV. Az Orosz Monarchia alkotmányos periódusa.  

 

XXV. II. Miklós 

 

XXVI. Az Oroszország az I. világháborúban 

 

XXVII. Orosz kultúra a XIX. – XX. században 
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I. TÉMA: BEVEZETÉS OROSZORSZÁG TÖRTÉNETÉBE 

 

Az orosz történelem általános fogalmai. A tantárgy feladata. Miért is van szükség az orosz 

történelemre. Az orosz történelem periodizációja. A tantárgy forrásbázisa. A tantárgy sajátságos 

formája.  

Az orosz történelem előzményei, a keleti szláv népcsoportok egyesülése a Kijevi Rusz 

kötelékében. Változások a XII. század folyamán. A fejedelemségek fokozott autonómitásának 

folyamata. Mongol-tatár betörés a Rusz földjeire. A mongol-tatár uralom kezdete az óorosz 

földeken. A mongol-tatár uralom hatása a Kijevi Rusz felbomlásában.  

Az Észak-keleti óorosz földek szociális gazdasági fejlődése. Novgorod, Tver, Vlagyimir, 

Szuszdál és Moszkva folyamatos felemelkedése. Moszkva folyamatos erősödése. Az óorosz földek 

egyesülése Moszkva alatt. A cári rendszer kialakulása és megerősödése. A Rurik dinasztia 

hatalmának megerősödése és a dinasztia kihalása. Az ál-Dmitrijek ténykedése. A „zavaros időszak”. 

A Romanov dinasztia hatalomrákerülése. A XVII. századbeli orosz kül- és belpolitika.  

I. Péter reformjai és Oroszország megújulása. Oroszország közeledése Európához. A 

palotaforradalmak kora. Oroszország XVIII. századi terjeszkedése. Oroszország és az első Nagy 

Honvédő háború. Oroszország aranykora. Másképpen gondolkodók a XIX. században. A Krimi 

háború, Európa Oroszország ellen. Jobbágyfelszabadítás és út a demokrácia felé. Az első alkotmány 

és változások Oroszországban. Az orosz művészet és irodalom aranykora. Oroszország az első 

világégésben. Fokozódó nyomor és út egy más világ felé. Baloldali eszmék terjedése.       

 

 

II. TÉMA: A KIJEVI RUSZ FEUDÁLIS FELDARABOLÓDÁSA 

 

A 12. század az az időszak, amikor a Kijevi Rusz egésze a voloszty – fejedelemség – 

részfejedelemségre alakulás időszakában volt. Az első részfejedelemségek létét ott látjuk 

bizonyítottnak, ahol a nagyfejedelem cím újólag megjelent, és már nemcsak Kijevre vonatkozott. 

Ez Vlagyimir–Szuzdalban következett be először a 12. század utolsó harmadában, Halics–Volhínia 

esetében pedig a 13. század harmincas éveiben. A részfejedelemségek nem tekinthetők önálló 

államoknak; az egyházszervezet, a jogrend, a Kijev feletti uralomra támasztott jogigény – továbbra 

is megmaradtak. A Kijevi Rusz egységéről beszélni a 12. század során is illuzórikus, a tatárjárás 

után pedig kizárt. Az egység hangsúlyozása – akármilyen (pl. egyházszervezeti) szempontból 

történik – nem más, mint a hatalmi igények múltba vetített megfogalmazása 

A Kijevi Rusz fejedelmei a volosztyként birtokolt területtel rendelkezhettek földbirtokosként, 

amennyiben a voloszty otcsinává vált. A fejedelemség, de különösen anagyfejedelemség nem vált 



 8 

otcsinává. A fejedelmek viszont a kisebb otcsina–birtok helyett inkább fejedelemséget igyekeztek 

szerezni. A fejedelemségen belül azonban nemcsak hogy birtokosok nem voltak, de hatalmukat is 

korlátozták, így az egyeduralomtól messze álltak, azt csak egy-egy nagyfejedelemnek sikerült 

átmenetileg megteremteni. A nagyfejedelem hatalmát számos tényező korlátozta, sokkal közelebb 

állt egy nagycsalád senior általi irányítójához, mintsem egy monarchikus királyi hatalomhoz. 

Lényegében a „nagyfejedelem” titulus is ezt fejezte ki.  

Vlagyimir Monomah halála után fia, Msztyiszlav zökkenő nélkül lett kijevi nagyfejedelem 

(1125–1132). Trónra léptével a primogenitura látszott felülkerekedni a senioratus rendszerén. Ez 

azonban csak látszólagos, hiszen a legközelebbi oldalági rokonok már nem voltak életben, illetve 

kiskorúak voltak. Így Msztyiszlav a senioratus kritériumainak is megfelelt. Hadjáratai arról 

tanúskdnak, hogy az „egész Rusz” uralkodójaként tudott megjelenni. Uralmának sikere a Vlagyimir 

teremtette konszolidáción alapult. Ennek jegyében történt a következő hatalomváltás is: 

Msztyiszlavot legidősebb életben lévő testvére, Jaropolk követte a nagyfejedelmi székben (1132–

1139). Jaropolk uralma alatt azonban már a Vlagyimir-teremtette konszolidáció bomlásával 

találkozunk. Jaropolk uralmának visszaszorulását jelezte az 1136. év nevezetes eseménye, amikor 

unokaöccsét, Vszevolod Msztyiszlavicsot a novgorodiak elűzték. Erre korábban nem volt példa a 

Rusz területén. Vszevolod a novgorodi haderőre támaszkodva szeretett volna Szuzdal felé 

terjeszkedni, Jurij Dolgorukijtól területet elhódítani. Sikertelen hadjáratai elégedetlenséget szültek. 

Az ellene felhozott vádak között szerepelt a sok vérontással végződött hadjáratok mellett a 

hűtlenség is. Ekkor utalnak arra, hogy Vszevolod korábban esküt tett arra, hogy élete végéig 

Novgorodban marad, mégis délen keresett volosztyot magának. Vszevolodot családjával együtt 

fogságra vetették, majd másfél év múlva elűzték. Az eset világosan mutatja, hogy e területek feletti 

uralom teljesen kicsúszott a kijevi nagyfejedelem kezéből.  

Jaropolkkal szemben a csernyigovi Olgovicsok sem voltak olyan lojálisak, mint 

Msztyiszlavval. Miután Vszevolod Olgovics Csernyigovban megszilárdította helyzetét, a kijevi 

nagyfejedelemség megszerzésére törekedett. Jaropolk halála (1139) után a Vlagyimir–fiak kijevi 

uralma teljesen összeomlott. A felbomlott Monomah-klán nem tudott egységesen fellépni: 

érdekellentét volt az idősebb generációhoz tartozó Vjacseszlav és Jurij Dolgorukij illetve a fiatalabb 

Msztyiszlav-fiak között. Lényegében a „mérleg nyelveként” jelent meg a csernyigovi Vszevolod, 

akivel kompromisszumot kötöttek. Vszevolod számára is előnyös volt, hogy a Monomah-klánnal 

sikerült kiegyeznie; keményebb ellenfélnek bizonyult a délnyugati részeken megerősödött 

Vlagyimirko Volodarevics, a ljubecsi gyűlés után a peremisl–tyerebovli otcsinát megszerző 

Volodar Rosztyiszlavics fia. Vlagyimirko 1124-ben, amikor apja (Volodar) és nagybátyja 

(Vaszilko) meghaltak, több volosztyot is a fennhatósága alatt tartott, így pl. Zvenyigorodot, Belzet 

valamint ellenőrizte a Szan és a Nyugati–Bug között elterülő részeket is. 1125–1126 táján 
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testvérével és unokatestvéreivel harcolt, de sikereket nem ért el. Csak rokonai halála után jutott 

kezére Tyerebovl és Halics (1141), valamint Peremisl (1143). Vlagyimirko 1141-ben tette 

székhelyét Halicsba, majd Perejaszlav megszerzése után dönthetett úgy, hogy további területeket 

szerez. Emiatt került összetűzésbe Vszevolod Olgovics nagyfejedelemmel, aki két hadjáratot is 

vezetett ellene, 1144-ben és 1146-ban. Előbb a lengyel és magyar hadak mentették meg 

Vlagyimirkót a vereségtől, utóbb Vszevolod betegsége miatt nem ért el eredményeket az ellene 

felvonuló „egész Rusz” serege. Az 1140-es években a Kijevi Rusz térképe teljesen átrajzolódott, a 

perifériák önállósodtak. Egyrészt beértek a ljubecsi gyűlés eredményei: Csernyigov 

Tmutarakannyal illetve délnyugaton Peremisl–Tyerebovl a 12. század közepére önállósodott. 

Csernyigov elveszítette Szuzdalt, ami a 11. század második felében volosztyként ide tartozott; de 

kikristályosodott több olyan központ (Novgorod Szeverszkij, Kurszk, Murom, Rjazany), amely 

felett Csernyigov befolyása érvényesült. A háttérben pedig ott volt a szükség szerint ígénybe vehető 

kun haderő, aminek nem csekély szerep jutott a csernyigovi fejedelmek megerősödésében. A 

ljubecsi gyűlés másik kedvezményezettjei, a peremisl–tyerebovli fejedelmek közül Vlagyimirko 

Volodarevics összekovácsolta a halicsi fejedelemséget több kisebb otcsina-jogú volosztyból. A 

Kijevvel szembeni konfrontáció katonai alapjait itt is a külső (lengyel és magyar; esetleg a déli 

határok mentén felbukkanó sztyeppei kun) haderő teremtette meg. Vlagyimirkónak a demográfiai 

körülmények is segítségére voltak, hiszen a Monomah-klánnal csak távolról rokon család férfitagjai 

elhaltak mellőle, csupán egyetlen riválist hagyva Vlagyimirko számára (Ivan Berladnyik), akivel 

sikeresen szállt szembe. Míg Csernyigov és Halics saját dinasztiát teremtve önállósodott, északon 

Novgorod és Pszkov a fejedelmek „váltogatásával”, a fejedelemre rótt kötelességek (ld. eskü) 

betartatásával őrizte Kijevtől való függetlenségét. Nem is szólva Polockról, amely lényegében az 

1060-as évek óta leszakadtnak tekinthető. Az 1140-es évek elején szilárdult meg a volhíniai 

Vlagyimir Izjaszlav Msztyiszlavics kezében, aki az 1130-as évek végefelé szerezte meg, és az 

1140-es évekre szűkebb családja kezében tudta tartani.  

1169-ben a vlagyimir–szuzdali Andrej Bogoljubszkij komoly hadat vezetett Kijev ellen, a 

támadásnak a város nem tudott ellenállni. Andrej támadása nem a szokásos módon zajlott le, hadai 

nemcsak elfoglalták a várost, hanem alaposan fel is dúlták és ki is rabolták. A győzelem után 

Andrej nem akart kijevi nagyfejedelem lenni, egyik öccsét ültette oda, aki fiatalabb lévén Andrej 

seniori rendelkezése alá tartozott. Kijevet ekkor már aligha tarthatjuk nagyfejedelemségnek, sőt a 

formálódó régiók közt primus inter pares-nek sem. Területe jelentősen összezsugorodott: nyugati 

irányban a Dnyepertől a Szlucs folyóig, északon a Pripjaty alsó folyásáig nyúlott, keleten a Dnyeper 

bal partján csak egy keskeny sávra korlátozódott, délen pedig a sztyeppe irányában védelmet 

biztosító erődítmény vonaláig terjedt. A perifériákon formálódó politikai egységekkel 

összehasonlítva Kijev nagyságrendileg hátrányos helyzetbe kerül, lényegesen kisebb területre 
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zsugorodva. Ha pedig az 1169-ben történteket nézzük, miszerint Kijevet egyik perifériális 

központnak alárendelten kezelték, onnét irányították, akkor jelentősége leolvadt egy voloszty 

szintjére. A 12. század utolsó harmadának és a 13. század első évtizedeinek küzdelmei, amelyet 

Kijevért folytattak, már nem a nagyfejedelemség megszerzése miatt, hanem pusztán a terület 

megszerzése címén történt. Emellett természetesen a presztízsszempontok megmaradtak, és a 

fejedelmeket motiválták. 

 

 

III. TÉMA: ÉSZAK-KELET RUSZ HARCA A BALTIKUMÉRT A NÉMET-SVÉD 

AGRESSZIÓ ELLEN A XII. – XIII. SZÁZADBAN 

 

A Baltikum térsége a 13. század előtt köztes terület volt a nyugati és az ortodox keresztény 

államok között: a létrejövő orosz fejedelemségek nem gondoltak arra, hogy a térség pogány népeit 

megtérítsék, csupán kereskedelmi partnerként léptek velük kapcsolatba. 

A Szentföldön jelentőssé váló, Európában is számottevő erőt képviselő lovagrendek 1200 után 

legfőbb missziós célpontjuknak a Balti-tenger keleti partvidékét tekintették. A Magyarországon is 

megforduló Német Lovagrend 1233-ban leigázta a poroszokat és Marienburg székhellyel szuverén 

államot hozott létre. Később a rend soraiból kiválva, a meghódított Livóniában hamarosan létrejött 

a Kardtestvérek rendje is, a két keresztes rend aztán meghódította a pogány líveket és kúrokat, 

elfoglalta a mai lett és litván államok területét. Ezzel egy időben Svédország a finnek térítésével, 

Dánia pedig a pogány észtek meghódításával biztosította jelenlétét a térségben. 

A „senki földje” az 1230-as évek végére tehát eltűnt, a keresztesek pedig úgy vélték, a 

pogányok legyőzése után ideje visszatéríteni a Rómától elpártolt, hitehagyottnak tartott ortodox 

orosz fejedelemségeket is, melyeket ráadásul az 1240-ben záruló mongol támadás jelentősen 

meggyengített és hűbéri sorba kényszerített. Még az 1240-es esztendőben indult egy sikertelen svéd 

támadás, melyet Alekszander novgorodi fejedelem a Néva torkolatánál vert vissza, elnyerve a 

„Nyevszkij”, vagyis névai jelzőt. A dánok és lovagrendiek által indított újabb támadás azonban már 

felülmúlta Sándor erejét, a keresztesek elfoglalták Izborszk erődjét, majd a jelentős kereskedőváros, 

Pszkov is kezükbe került. Sándor ráadásul Novgorodban sem volt biztos pozícióban, 1241-ben 

elüldözték fejedelmi székéből, igaz, a lovagrendiek sikerei miatt hamarosan visszatérhetett trónjára. 

Nyevszkij mongol hűbérurai és az orosz városok segítségével mintegy 5000 embert gyűjtött, 

élükön 1242. április 5-én a Csúd-tó jegén szállt szembe a fele akkora, ám képzettebb keresztes 

sereggel. A csata elején Alekszander Nyevszkij csapata kihasználta számbeli fölényét, körbezárta a 

lovagsereget, kampókkal rántva le lovaikról a német és dán vitézeket. A bekerítés ellenére a 

győzelmet nem volt egyszerű kivívni, a keresztesek ugyanis derekasan harcoltak, a csatát a Csúd-tó 
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jege döntötte el, melyet a kiömlő vér és a harcolók súlya jelentősen meggyengített, így az beszakadt 

a két sereg alatt. 

A győztes novgorodi fejedelem a csatát nagy veszteségek árán nyerte meg, ám diadala 

sorsfordító jelentőségűnek bizonyult: ez volt a Német Lovagrend egyik legnagyobb veresége, 

melyet követően nem támadott többet orosz területeket. Oroszország történelme legnagyobb 

győzelmei között tartja számon a csúd-tavi jégcsatát, melynek a második világháború idején 

jelentős szerepe volt a németellenes szovjet propagandában is. 

 

 

IV. TÉMA: ÉSZAK-KELT RUSZ HARCA A MONGOL-TATÁROK ELLEN 

 

A kunok és a déli Rusz fejedelmeinek nevezetes csatája, 1223 nyár elején (esetleg 

mármájusban) zajlott le a Kalka folyónál. A tatárok mögött a hódítás terén ekkor már hosszú időre 

visszanyúló tapasztalatok álltak. A „Mongolok titkos története” szerint Dzsingizt, miután az összes 

mongóliai törzset uralma alá hajtotta, 1206-ban nagykánná választották. Ezzel indult el a mongolok 

hódító útja. 1207-ben Dzsingiz és fiai már Szibéria lakóit hódoltatták, 1211-ben Kína ellen 

vonultak, és 1215-re Észak–Kína jelentős részét megszerezték. 1218/1219–1221/1222 között a 

hódításban részt vett Dzsingiz mindegyik fia (Dzsocsi, Csagatáj, Ögödej, Tolujig, a legfiatalabbig). 

Kína után Kelet–Turkesztán, Nyugat–Turkesztán, Afganisztán, Irán következett. Nem kerülhette el 

a tatár pusztítást Khwarezm, a bagdadi kalifátus és Grúzia sem. Mindezek után értek Dzsingiz 

csapatai a Fekete-tenger vidékére.  

A Kalka menti csatáról a halics–volhíniai évkönyvben egy viszonylag hosszabb leírás 

maradt fenn. Eszerint a kunok egy csoportja, a korábbi időben szereplő Koncsak kán fia a Rusz 

fejedelmeihez fordult segítségért. A déli Rusz fejedelmei tanácskozást tartottak Kijevben, jelen volt 

Msztyiszlav Romanovics a szmolenszki Roman Rosztyiszlavics fia, aki 1197-től maga is 

szmolenszki fejedelem volt, majd 1212-ben Kijev trónjára került. A tanácskozás másik résztvevője 

Msztyiszlav Szvjatoszlavics csernyigovi fejedelem volt. Harmadikként megjelent Msztyiszlav 

Msztyiszlavics, 1222-től Halics fejedelme, valamint Danyiil Romanovics Volhíniából, Mihail 

Vszevologyics Csernyigovból és Vszevolod Msztyiszlavics a kijevi nagyfejedelem fia. A kijevi 

tanácskozás résztvevői a kunoknak nyújtandó segítség mellett döntöttek. Rusz északi és déli részei 

közti szakadást jelzi, hogy a Jurij Vszevolodovics szuzdali fejedelem nem volt jelen. A 

segítségkérés és a tanácskozás kora tavasszal lehetett, mert a halicsi csapatok áprilisban már úton 

voltak a Dnyeper felé. A halicsi évkönyv elsődlegesen a halicsi csapatok hadmozdulatairól számol 

be részletesen: hajóval ereszkedtek le a Dnyeszteren a tengerig, majd eljutottak a Dnyeper 

torkolatáig, onnét felfelé hajóztak. A csapatok találkozási helye a Dnyeper varég szigeténél (Zarub 
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közelében) volt, onnét indult a Rusz serege a kunokkal való találkozásra. A Dnyepertől nyolc napi 

járóföldre délkeletre, a Kalka mellett ütköztek a tatárokba. A krónikaíró a csatából a tatár nyilazók 

szerepét emeli ki, a menekülés taktikáját (ami pedig aligha volt ismeretlen), és természetesen 

hangsúllyal szól a későbbi halics–volhíniai fejedelem, Danyiil hősiességéről. A novgorodi első 

évköny szerint a csatában tízezer (?) kijevi vesztette életét, más szöveg szerint összesen hetvenezer 

ember esett el. A megjelölt szám aligha fogadható el, de a veszteség bizonyosan jelentős lehetett. A 

fejedelmek közül a Rosztyiszlavicsok és az Olgovicsok klánjából ketten-ketten haltak meg (mindkét 

klánból egyiket Msztyiszlavnak hívták), valamint öt-hat kevésbé ismert fejedelem. A forráshellyel 

kapcsolatban datálási gondok vannak, mivel a halicsi évkönyv 1224-re helyezi az eseményt. A 

tévedés látnivaló abból is, hogy az előző, 1223. évnél a „nem történt semmi” megjegyzés olvasható. 

Nyilvánvaló, a kronológia rögzítése utólag történt. Figyelemre méltó a krónikaíró érvelése: az 

elkövetett „bűnök miatt” érte ilyen csapás a kunok és a Rusz együttes seregét.  

A tatárok győzelmük után a Krím félszigetre zúdultak, ahol végigdúlták a gazdag Szudak 

városát, majd visszafordultak szálláshelyük felé. A vereséget szenvedett fejedelmek maradékai 

megkönnyebbüléssel vethették tudomásul a tatárok távozását, amelynek pedig – logikusan – be 

kellett következnie. A tatárok „hátában” még meghódításra várt a volgai bolgárok állama is. A Rusz 

egészére nézve nem lett komolyabb következménye a vereségnek, ennek az lehet az oka, hogy a 

tatárok nem ellenük, sőt nem  is a kunok ellen vonultak. A tatár sereg, Dzsebe és Szübőtej vezérek 

vezetésével a Kaukázuson túl hadakoztak, és csak visszatérőben ütköztek meg a kun–óorosz 

sereggel.  

A Kalka menti csatamezőről távoztukban még arra is volt erejük, hogy a volgai bolgárok 

egy seregére csapást mérjenek. Ezután tértek vissza a Szír–Darja vidékére, ahol Dzsingiz 

állomásozott. Dzsingiz 1223–1227 között még Turkesztánban hadakozott, és nincs jele annak, hogy 

nyugat felé akart volna fordulni. 1229-től Ögödej került Dzsingiz örökébe, aki birodalom belső 

rendjének megszervezésére is figyelmet fordított. A központot (Karakorum az Orkhon folyónál) 

fallal vette körül, kancelláriát szervezett, futárszolgálatot hozott létre. A birodalom nagy hódítása 

(Kína) az 1230-as években folytatódott. A további hódítási stratégiáról 1235-ben döntött a kuriltáj: 

keleten Dél–Kína és Korea; nyugat felé Kisázsia és az európai országok lettek megjelölve.  

A tatár had Kalka menti győzelme inkább csak jelezte a mongol–tatár sereg jövőbeni 

támadásait, és a tatárok részéről portyázásnak mondható. Valójában a mongol birodalom Dzsingiz 

halála előtt szervezetlen volt. Dzsingiz kán halála előtt ezt a részt Dzsocsi nevű fiának szánta, aki 

azonban még Dzsingiz előtt meghalt. Dzsocsi örökébe másodszülött fia, Batu (az óorosz 

forrásokban Batij) lépett. A mongol birodalom nyugati fele Batu ulusza (ulusz = részbirodalom) 

lett. Az óorosz források néha Dzsocsi nevével írják le: „Dzsucsijev ulusznak”, amely ténylegesen 

Batu szervezése alatt vált Aranyhordává. Az „ordu/orda” szó az uralkodó szállásterületét jelentette, 
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az „arany” jelző pedig a nagykán rezidenciáját. Nincs rá biztos magyarázat, miért nevezték 

Aranyhordának, talán a káni hatalom gyengülésével több ulusz is a nagykán jogutódjának tekintette 

magát, de szóba jöhet a sátrakon használt arany csík is, mint elnevezésadó. 

 Az 1235. évi készülődésről a domonkosrendi Julianus utazásai alapján értesülünk hiteles 

forrásból. Julianus viszontagságos úton, 1235 tavaszán indult útnak az Azovi-tenger és a Kaukázus 

irányába. Jelentős kitérőt téve jutott el kb. 1236 tavaszán Magna Hungariába, ahol már tatár 

követeket is talált. Közvetlen információkat szerzett a kuriltáj előző évben született terveiről, a nagy 

nyugati hadjáratra készülődésről. Julianus 1236. június 21-én indult hazafelé a mordvinok-lakta 

földön, Vlagyimir–Szuzdalon, Szmolenszken, Minszken keresztül érte el Lengyelországot. 

Lengyelország felől 1236. december 27-én lépett magyar földre, valahol a Szepességben. 1236–

1237 telén Julianus beszámolója nyomán indult útnak újabb négy szerzetes, de ők már Szuzdal 

földjén menekültekkel találkoztak. Tőlük szereztek értesülést, hogy a tatár támadás elindult, a 

Volgai Bolgárországot és Magna Hungariát elpusztították. Az útjukat Rjazany felé folytató két 

domonkos barátnak is nyoma veszett, a másik kettő hazatért. Julianus nem várta be az 1237 telén 

elindultak visszatérését, hanem 1237 tavaszán maga is elindult, de Szuzdal tájékára érve ugyanazon 

tapasztalatok birtokába jutott, mint rendtársai néhány hónappal korábban. Julianus találkozott a 

szuzdali fejedelemmel (Jurij Vszevolodovics) is, ahonnét „pogány betűkkel tatár nyelven írt” levelet 

is hozott magával; valamint a küszöbön álló tatár támadás hírét. Az 1235. évi döntést Batu 

seregeinek támadása követte: 1236–1237 telén feldúlták a volgai bolgárok, Baskíria és a mordvinok 

földjét. 1237–1238 telén fordultak a tatárok az egykori Rusz északkeleti végei ellen. Ezen a 

területen nem létesült olyan védelmi vonal (gyepürendszer) mint délen a sztyeppei népekkel 

szemben. Igaz, a szomszédos volgai bolgárokkal a vlagyimir–szuzdali fejedelmek többször is 

hadban álltak, de ez a hadakozás csupán a „határok” kisebb-nagyobb módosulásával járt. Rjazany 

szomszédságában a finnugor mordvinok éltek, akik részben Rjazanynak, részben a volgai 

bolgároknak adóztak. Ebből az irányból nem volt várható olyan erejű támadás, amely védelem 

kiépítését indokolta volna. 

A tatárok más szokások szerint harcoló nomád csoport volt, amely segédnépeivel 

együtt120–140 ezer harcosból álló tömeget alkotott. Az igen nagy létszám mellett újdonság volt a 

tatár had kíméletlen magatartása az ellenféllel szemben. Az emberélet és a felhalmozott vagyon 

mérhetetlen pusztulása a meghódított terület pacifikálását, gyors hódoltatását készítette elő. Nem 

számíthatott új elemnek a téli hadjárat. A tatár harcmodor miatt a téli hadviselés teljesebb pusztulást 

is eredményezett. Rusz területén nincsenek hegyek, ahová a lakosság elmenekülhetett és 

megbújhatott volna. A nagy hideg miatt a településeken kívül az emberi élet az élelemhiány és a 

fagy miatt önmagában is veszélynek volt kitéve, így a lakosság a településekre húzódott. Az 

erődített helyek cölöpökkel megerősített földsáncok védelmét jelentették, amelyet kőhajító 
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ostromgépekkel és tűzzel pillanatok alatt meg lehetett semmisíteni. A kőből épült templomok adták 

a lakosság utolsó menedékét, de ezek is könnyen a tűz martalékává váltak. A fejedelmek a veszély 

nagyságát bizonyára nem tudták felmérni, ahogyan nem tudták Lengyelországban és 

Magyarországon sem.  

1239-ben folytatódott a Rusz területének további pusztítása, annak ellenére, hogy nagyobb 

hadjáratra nem került sor. Az évkönyvek alapján „csendes” időszaknak látszik, röviden említik meg 

Csernyigov elestét. A tatár had egy része, Möngke vezetésével Rusz szomszédságában maradva a 

csernyigovi föld pusztítását „vitte végbe”. A Szejm folyó mentén hatoltak be a csernyigovi földre, 

módszeresen foglalták el a Csernyigov körüli településeket. Ezzel a fejedelemség központját 

bekerítették. A hadműveletek 1239 nyár végén vagy kora ősszel kezdődhettek, mivel Csernyigovot 

1239. október 18-án vették be. A csernyigovi fejedelem, Mihail és fia, Rosztyiszlav a tatárok 

közeledésének hírére elmenekültek Magyarországra, és IV. Béla király udvarában kötöttek ki. A 

csernyigovi föld feldúlása és elfoglalása után Möngke hadai visszahúzódtak a steppére, és csak a 

következő év őszén indult újabb támadás.  

Az 1239 őszétől 1240 őszig eltelt nyugalmi időszakra nyilván a különböző helyeken harcoló 

tatár hadak összegyűjtése és a támadás megszervezése miatt került sor. Annak ellenére, hogy az 

északkeleti részeken végigsöpört tatár háború híre el kellett, hogy jusson a déli régióba, védelmi 

készületeknek semmi nyoma nincs. Mihail fejedelem bizonyosan azért menekült el, mert nem sok 

esélyt látott az ellenállásra. Mihail menekülése – mivel egyidejűleg Kijev is birtokában volt – 

egyben Kijev feladását is jelentette. A menekülés hírére a halicsi Danyiil bevonult a fejedelem 

nélkül maradt városba, a tatárok közeledtére azonban ő is visszavonult a halicsi fejedelemségbe.  

A tatárok 1240 őszén valóban nagy hadjáratra készültek, hiszen a fővezérséget viselő Batu 

mellett nemcsak testvére, Orda serege vett részt, hanem unokatestvéreik, a többi Dzsingiz unoka is: 

Csagatáj fia, Bajdar, Ögödej fiai Güjük és Kadan, Toluj fiai Möngke és Bödzsek. A tatár hadak 

összehangolt támadásának első célpontja Kijev volt. A támadást déli irányból indították, először a 

Rosz folyó mentén élő nomád határvédő fekete süvegesekkel (csornije klobuki) csaptak össze, és 

Kijev alá a Lengyel kapu felől érkeztek. Az ostromgépekkel szemben Kijev erődítménye sem volt a 

többinél ellenállóbb: 1240. december 6-án a város elesett. A különböző évkönyvek egymásnak 

ellentmondó dátummal adják meg Kijev elestét: november 19. és december 6-a között. A pszkovi 

híradás azt is tudni véli, hogy Kijev tíz hétig és négy napig állta az ostromot. Ez azért hihető, mivel 

egy valóban népes városról van szó, valamint arról is szólnak hírek (Rasid ad-Din), hogy a falakon 

behatoló tatároknak utcai harcokat is kellett vívni. Kijev elfoglalása után Halics és Volhínia lettek a 

következő áldozatok. A tatárok gyorsan eljutottak a Kárpátokig, Rusz területén egyedül Kamenyec 

tanúsított némi ellenállást. A gyors előrejutást jelző dátumok: 1241. április 9-én a sziléziai 

Legnicánál (német neve Liegnietz) Henryk Brodaty fejedelemmel; 1241. április 11-én a muhi 
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pusztán IV. Bélával vívtak győztes csatát. A Kárpát–medencébe több irányból behatoló tatár sereg a 

lerombolt déli Rusz területét otthagyta, és Magyarországon telelt át.  

Az 1237–1240 közötti tatár támadások taglalása után nem kerülhető meg az a kérdés, vajon 

mi vezetett a tatárok gyors sikereihez, illetve mekkora volt a pusztítás. A tatár katonai sikereket 

illetően a korábbi megállapításokhoz nem sok újat lehet hozzátenni. Tatár részről egy jelentős 

létszámú hadsereg (kb. 120–140 ezer fő) fegyelmezett, tervszerű mozgatása a jelentős alaptényező. 

Ehhez járult az ostromgépekkel felszerelt had technikai fölénye és a görögtűz beállítása az 

arzenálba. Nem hanyagolható el a pszichikai nyomás sem, amit az ellenfélre gyakoroltak: a 

megfélemlítés, a meglepetésszerű támadás és a legyőzhetetlenség mítosza. Mindezekből talán a 

meglepetésszerű támadást tagadjuk, hiszen pl. az 1223. évi Kalka menti csata már jelentett némi 

tapasztalatot. A vlagyimir–szuzdali nagyfejedelem, Jurij Vszevologyics számára nem maradhatott 

titokban a szomszédos volgai bolgárok esete, hiszen menekültek érkeztek onnét, tőlük 

informálódott a Szuzdalba visszatért Julianus is. Ugyancsak nem lehetett váratlan az 1240. évi 

támadás sem. A jelek arra mutatnak, hogy a Rusz fejedelmei az információkat alábecsülték. Délen a 

viszályok folytatódtak, nem volt, aki összegyűjtse az „egész Rusz” seregét, illetve akinek hívó 

parancsára a többi fejedelem engedelmesen végrehajtotta volna. A kijevi fejedelmi hatalom teljesen 

lehanyatlott, a vlagyimir–szuzdali pedig a déli ügyektől elfordult, de az északi régióban sem tudott 

összefogást teremteni. Az északiakat amúgy sem érdekelték már évtizedek óta, mi történik délen, 

Kijev 1240. évi eleste is csak egy félmondatos hír az északi krónikákban. A Rusz hadserege külön–

külön meglehetősen kicsi volt. Jurij Vszevologyics a Szity menti csatában háromezer fős segítséget 

kapott, ez már nagy seregnek számított. Az egyes települések önmagukban három–ötezer főnél 

nagyobb létszámú védelemmel bizonyosan nem rendelkeztek. A századforduló neves történésze, 

Szolovjov százezer főre taksálta a tatár támadás idejének „össz-Ruszbeli” hadseregét, ebből 

negyvenezernek gondolta a Rosz folyó menti határvédő nomádok létszámát. Sajnos, konkrét adat, 

amire támaszkodni lehetne, nincs. Az összlétszám a fejedelemségek esetében teljesen teoretikus, 

hiszen egymásnak nem küldtek segítséget. Valószínű, a kapott információ ellenére el sem hitték, 

hogy a tatár támadás bekövetkezhet, ráadásul ilyen módon, ami a korábbi sztyeppei 

tapasztalatoknak ellentmondott.  

A tatár pusztítás felméréséhez ugyancsak hiányzanak az adatok. Az biztos, hogy az 

ellenállást tanúsító településeket a tatárok felgyújtották, kifosztották, a lakosság nem harcoló részét 

is legyilkolták. Ellenállást pedig minden település tanúsított. A nomád szokások szerint bizonyára 

foglyokat is ejtettek tekintélyes számban, hiszen az ember–áru keresett cikk volt a keleti piacokon. 

Rjazany pusztulásáról szóló elbeszélés, a Rusz pusztulása felett kesergő ének a sokkot átélt 

szemtanúk tapasztalatait tükrözik, akárcsak a magyarországi Rogerius Siralmas éneke. A valós 

helyzet azonban biztosan nem volt ennyire kedvezőtlen, bár a tatár támadás két hulláma között 
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különbséget kell tenni. 1237–1238 fordulóján, az északi részeken, a síkvidéken, télen, élelem nélkül 

nem sok esélye volt a túlélésre tatárok közelében maradóknak. Nyugati irányban, Novgorod felé 

bizonyosan sokan elmenekültek, de számuk nem megállapítható. 1240-ben a déli részekről a 

fejedelmekkel együtt sokan mások is elmenekültek. Érdekes eset – talán nem is egyedi –, hogy 

Magyarországra érkezett egy Maladik Ruthenus nevű személy, aki vagyonát is mentette magával. 

Nem is tudnánk létezéséről, ha nem tudott volna a királynak kölcsönözni belőle. Ennek fejében 

birtokot kapott és Magyarországon telepedett le. Az északi Rusz elleni támadáskor a tatárok 

hosszabb jelenlétével kell számolni, a déli támadás idején a gyors továbbvonulással – feltehetően – 

kevesebb foglyot vittek magukkal. Visszatértükben, miután hírt kaptak Ögödej 1241. december 11-i 

haláláról, szintén sietve vonultak. Nemcsak a Kijev környéki kolostorok templomai működtek 

tovább, a tatár támadás után visszatértek az elmenekült fejedelmek. Pl. 1245-ben érkezett vissza 

Magyarországról Kijevbe Mihail fejedelem. Így ha lassan is, de visszatért az élet régi medrébe, a 

„normálishoz” közelített, amennyire egy kirabolt és megtizedelt lakosságú országban ez lehetséges 

volt. 

 

 

V. TÉMA: ÉSZAK-KELET RUSZ EGYESÍTÉSE MOSZKVA ALATT 

 

  A XIII–XIV. sz. fordulóján az észak–keleti Rusz területén 14 fejedelemség alakult ki 

(szuzdali, rosztovi, moszkvai, tveri stb.), amelyek szintén nem voltak egységesek, különböző kisebb 

egységekből álltak össze. A régió központja Vlagyimir lett, a vlagyimiri nagyfejedelem állt a 

fejedelmi hierarchia élén, ami különböző előnyöket biztosított neki, így a részfejedelemségek 

uralkodói ádáz harcot folytattak a nagyfejedelmi jarlik birtoklásáért. A XIV. század elején a 

vlagyimiri trón sorsa az akkor erősebbnek látszó és a nagyfejedelmi jarlikot birtokló tveri és a 

dinamikusan terjeszkedő moszkvai fejedelmek közötti küzdelemben dőlt el. A fordulat I. (Kalita 

/”pénzeszsák”/) Iván (1325–1340) idejére tehető. 1327–ben a tveri lakósság felkelt a tatár 

adószedők erőszakoskodásai ellen, I. Iván kihasználta a helyzetet és tatár csapatok segítségével 

leverte a felkelést „kiérdemelve” ezzel a vlagyimiri nagyfejedelmi jarlikot, amely azután kisebb–

nagyobb megszakításokkal Moszkvában maradt. Paradox módon a tveriek tragédiája átmeneti békét 

teremtett más észak–keleti földeken. A korabeli krónikás szavaival szólva: „És volt azóta 

negyvenéves nagy béke, és nem háborúztak a pogányok az orosz földek ellen és megszabadultak a 

keresztények a tatárok erőszakoskodásaitól”. 

Iván hamar felismerte az egyházzal való együttműködés fontosságát is. Az orosz egyház 

még a politikai dezintegráció idejében is megtestesítette az orosz földek egységét, hiszen a kijevi 

metropólia változatlanul magába foglalta a néhai Kijevi Rusz minden területét, annak vezetője 
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pedig megtartotta a „Kijev és az egész Rusz metropolitája” címet. A XIII. sz. legvégén Makszim 

metropolita a biztonságosabb Vlagyimirbe költözött, és itt maradtak az utódai is. Iván Kalita 

fokozott figyelemmel igyekezett barátságos viszonyt kialakítani Pjotr metropolitával, gyakran hívta 

magához Moszkvába, ahol halála (1326) után el is temették az általa és Iván Kalita által alapított 

Uszpenszkij székesegyházban. És bár nem beszélhetünk arról, hogy a Pjotrt követő orosz egyházfők 

egyértelműen elkötelezték magukat a moszkvai fejedelmek politikája mellett, fokozatosan 

Moszkvát kezdték az orosz földek egyházi központjának tekinteni. 

A vlagyimiri nagyfejedelmi címért folytatott harc Dmitrij moszkvai fejedelem (1359-1389) 

kiskorúsága idején újult ki, amikor a tatárok és a litvánok is Moszkva riválisait támogatták. A külső 

fenyegetettség hatásara mindössze 2 év alatt felépítették a Moszkvát védő Kremlt (1367), a régió 

egyetlen kőből épült erődítményét. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a hamarosan kitört többéves 

háborúskodásban a moszkvaiak sikeresen visszaverték Olgerd litván nagyfejedelem három 

támadását, és Tver megerősítését is megakadályozták. 1375–ben Moszkva, élvezve más észak–

keleti fejedelemségek támogatását, átvette a kezdeményezést, és a moszkvai csapatok ostrom alá 

vették és elfoglalták Tvert. A győzelmet megerősítő szerződés szerint Vlagyimirt a moszkvai 

fejedelmek örökbirtokának (otcsinájának) nyilvánították, Tver uralkodója pedig megelégedett a 

részfejedelmi statussal. 

Moszkva megerősödése felborította a hatalmi egyensúlyt az észak–keleti területeken, ami 

már fenyegette az Arany Horda hatalmát. 1380–ban a tatár állam élére került Mamaj szövetséget 

kötött Litvániával, és hadjáratot indított Moszkva ellen. Dmitrij nagyfejedelem a különböző orosz 

földek egyesített seregével gyorsan átkelt a Don folyón, és a kulikovói csatában megsemmisítő 

vereséget mért az ellenségre. Ez a győzelem nem hozott döntő fordulatot az orosz–tatár viszonyban: 

két év múlva a tatárok újra elfoglalták és felégették Moszkvát, majd újra adófizetésre 

kényszerítették. Ennek ellenére a Kulikovói győzelem után Moszkva megerősítette pozícióit, immár 

mint a tatárellenes küzdelem központja is. A tatároknak fizetett adó mértéke csökkent, az Arany 

Horda kénytelen volt elfogadni Moszkva vezető szerepét az észak–keleti régióban. Halála előtt 

Dmitrij végrendeletében saját örökbirtokaként átadta fiának vlagyimiri nagyfejedelemséget. Dmitrij 

unokája II. (Tjomnij) Vaszilij (1425–1462) volt az utolsó moszkvai uralkodó, aki még kénytelen 

volt átélni a tatár fogságot és a rivális rokonokkal folytatott küzdelem nehéz időszakát (1425–1451), 

amely során elveszítette szeme világát, de fia, III. Iván már annyira erősnek érezte magát, hogy 

1480-ban nyílt konfliktusba keveredett az Arany Hordával, és sikerült véget vetnie Oroszországban 

a tatár uralom majdnem 250 éves időszakának. Az Arany Horda részekre szakadt, a helyén 

kialakultak a kazanyi, krími, asztrahanyi és szibériai kánságok. 
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VI. TÉMA: AZ OROSZ ÁLLAM A XV. SZÁZAD VÉGÉN A XVI. SZÁZAD ELEJÉN 

 

III. Vaszilij ideje alatt (1505–1533) a terjeszkedés folytatódott. 1510–ben Moszkva 

fennhatósága alá került Pszkov, 1514–ben a litvánoktól elhódított Szmolenszk, 1521–ben pedig az 

utolsó független orosz fejedelemség, a rjazanyi. A terjeszkedés ütemét jól illusztrálja az, hogy míg a 

XIII. sz. közepén a Moszkvai fejedelemség területe kb. 15000 km2–t tett ki, a XV. sz. közepére már 

430000 km2–ra, 1533–ban pedig 2,8 millió km2–ra nőtt, és a XVI sz. végére elérte az 5,4 millió 

km2–t. A gyorsan erősödő Moszkvai Nagyfejedelemség uralkodója egyre határozottabban lépett fel 

a bizánci császárok örököseként és a német–római császárok egyenlő társaként–riválisaként. Ezt 

fejezte ki a III. Ivánnak a Sophia Paleológosszal, az utolsó bizánci császár unokahúgával kötött 

házassága (1472), valamint a feltehetően a Német–Római Birodalomtól átvett kétfejű sas hatalmi 

szimbólumként való elterjedése és államcímeri rangra való emelése. 

A megnövekedett állam kormányzása megkövetelte az államigazgatási rendszer jelentős 

átszervezését. A központi hatalmat az országban a nagyfejedelem, a Bojár Duma és az udvari 

intézmények gyakorolták. A nagyfejedelmek jogai közé tartozott a legfelső állami és katonaitisztség 

betöltése, a legfelsőbb szintű biráskodás, a törvények kiadása és a nagyobb hadjáratok vezetése. A 

nagyfedelem mellett állandóan müködő tanacskozó szerv, a Bojárduma eredetileg két csoportból, a 

bojárokból és az okolnyicsijokból állt, amelyekhez később csatlakozott az un. dumai emberek 

csoportja is. A XV. sz. közepétől a régi moszkvai bojárok mellett a Dumában helyet foglaltak 79 

Moszkvához csatolt terület addigi fejedelemei is, akik ezzel a korábbihoz képest alacsonyabb statust 

kaptak („a fejedelmek bojárosítása”). Ezek a területek alkottak nagyobb közigazgatási egységeket, 

az un ujezdeket, amelyeket a Moszkvában kinevezett helytartók irányítottak. A társadalom felső 

rétegét alkotó kb. 200 bojár család képviselői töltötték be a fontosabb állami és katonai tisztségeket 

egy bonyolult számításokon alapuló előkelőségi rangsor (az un mesztnyicsesztvo) alapján. Ez a 

rangsor meghatározta a bojárság tagjainak egymáshoz való viszonyát és a fontosabb tisztségek 

betöltésénél, illetve az udvari szertartásokban érvényesült. A mesztnyicsesztvo–rendszer a 

kinevezéseket nem a jelölt képességeitől, hanem szármázásától és elődei szolgálati sikereitől tette 

függővé. A XV. sz. második felétől az alkalmi megbízások gyakorlatából fokozatosan kezdett 

kialakulni a központi államigazgatás és bíráskodás új struktúrája, a prikázok (kormányszékek) 

rendszere, amely kitermelte a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező, meghatározott jellegű 

ügyekre specializálódó hivatalnokok csoportját (gyjaki). III. Iván korában, 1497–ben kiadták az 

egységes bíráskodást biztosító Törvénykönyvet, amely többek között szabályozta a parasztok 

szabad költözésének idejét (a november 26–i György–nap előtti és utáni héten) és módját. 
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VII. TÉMA: AZ OROSZ ÁLLAM A XVI. SZÁZADBAN 

 

IV. Iván cár (1533–1584) környezete kezdeményezésére végrehajtott számos egyházi–állami 

intézkedés során „intézményesedett”, bekerült a történelmi folyamat szövetébe. Az 1547–es és 

1549–es zsinatokon jelentős mértékben bővítették az összorosz szentek panteonját. E szokatlan, 

tömeges kanonizáció az orosz egyház egységét demonstrálta, erősítette hagyományai tekintélyét és 

igazolta az orosz egyháznak mint a romlatlan pravoszláv hit őrzőjének a jelentőségét. Már az 

évszázad vége felé, a Moszkvai Patriarkátus megalapításával (1589) megtörtént az orosz egyház új 

státusának régóta várt kanonikus rendezése. A XVI. sz. közepére nagyjából kialakult a „Harmadik 

Rómáról”, az igaz hit utolsó szigetéről, az ún. „Szent Oroszországról” alkotott elképzelés, amelybe 

beletartozott a pravoszláv kereszténységnek a nagyszámú „orosz csodatevő szent” által védelmezett 

és megszentelt orosz változata, valamint az állam és a hit tisztasága felett őrködő autokrata cár 

eszménye. Ugyanakkor ebbe a koncepcióba fokozatosan beépült az „igazi keresztényhez illő” 

műveltség sajátos típusa, valamint a pravoszláv ember életének, helyes viselkedésének, sőt még 

külső megjelenésének meghatározott normái is. Az ezeknek a normáknak és elképzeléseknek való 

megfelelés vált a hivatalos eszménnyé, az oroszok a tudatos elzárkózás és hagyományőrzés útjára 

léptek. 

1547–ben a nagykorúvá vált IV. Iván nagyfejedelem hivatalosan felvette a cári címet. 

Uralkodása kezdetén az első cár tanácsadóival kiadta az új, megújított Törvénykönyvet (1550), 

megreformálta a helyi közigazgatást, létrehozta a szabadidejükben iparűzéssel és kereskedelemmel 

foglalkozó, puskával felfegyverzett gyalogos katonákból (sztrelci) álló csapatokat. Kialakult a 

hatalom új intézménye, az ún. Országos gyűlés (Zemszkij szobor), amely alkalomszerűen ülésezett 

(kb. 50–szer a XVI–XVII. sz. folyamán) és döntéseket hozott a külpolitikai és más fontos állami 

ügyekben. Folytatva elődei hagyományos terjeszkedő politikáját, IV. Iván 1552–ben elfoglalta a 

Kazanyi, 1556–ban pedig az Asztrahanyi Kánságot. Az 50–es évek második felétől azonban a 

helyzet megváltozott. 1558–ban megkezdődott az ún. Livóniai háború (1558–1583), amelynek célja 

a balti tengerpart megszerzése volt. A háború eleinte sikereket hozott, a szembenálló német 

lovagrend súlyos vereséget szenvedett, az orosz seregek elérték a Balti tenger partvidékét. Azonban 

a lovagrend legyőzése után Oroszország szembekerült Litvániával, Lengyelországgal, 

Svédországgal és Dániával, és elszenvedte az első vereségeit. 

A kudarcok hatására IV. Iván különös lépésre szánta el magát. 1565–ben két részre osztotta 

Oroszországot: az ún. opricsnyinára és az un. zemscsinára. Az ország nagy részét kitevő, de 

összefüggő területet nem alkotó opricsnyináról cár kitelepítette a korábbi bojár földbirtokosokat, 

elvette birtokait és a területet közvetlen hatalma alá helyezte, miközben a zemscsinát a Bojár Duma 

igazgatta. Az opricsnyikok, a csak a cártól függő, kezdetben ezer, majd hatezer főt számláló 
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rendőri–katonai gárda tagjai, birtokokat kaptak az elkobzott földekből. Általuk gyakorolta IV. Iván 

a rendkívüli áldozatokkal járó terrort, amely a régi bojár nemzetségek megtizedeléséhez, az orosz 

földek és nagyvárosok elpusztításához vezetett. 1571–ben a krími tatárok váratlanul bevették és 

felégették Moszkvát. 1572–ben IV. Iván változtatott az opricsnyina rendszeren, de egyes elemei és 

a rettenetes terror egészen a cár haláláig fennmaradtak. 

 

 

VIII. TÉMA: OROSZORSZÁG A XVI. SZÁZAD VÉGÉN A XVII. SZÁZAD ELEJÉN. A 

„ZAVAROS IDŐSZAK” 

 

Az opricsnyina, az értelmetlen terror és a kudarccal végződő livóniai háború okozta 

pusztítások súlyos gazdasági és társadalmi válságot idéztek elő Oroszországban. Elnéptelenedtek a 

gazdaságilag fejlett központi és északnyugati (Novgorod) területek, amire az állam a parasztok 

szabad költözési jogának korlatozásával válaszolt, ami pedig szociális feszültségekhez vezetett. Az 

1590–es években Oroszországban gyakorlatilag kialakult az örökös jobbágyság rendszere, bár 

végleges jogi rögzítését csak az 1649–es Törvénykönyvben nyerte el. IV. Iván utóda, gyenge 

szellemi képességekkel rendelkező Fjodor (1584–1598) alkalmatlan volt az ország irányítására, és 

gyakorlatilag átengedte a hatalmat sogorának, Borisz Godunovnak, aki sikeresen helyreállította a 

gazdaság erejét, megvédte az országot a krími tatároktól és legyőzte a svédeket. Fontos 

eredményének tarthatjuk a patriarkátus felállítását Moszkvában. Fjodor halála és öccse, Dmitrij 

rejtélyes halálos balesete után kihalt a Rurik dinasztia. Az Országos Gyűlés Borisz Godunovot 

választotta cárnak (1598–1605), aki azonban nem volt népszerű a moszkvai bojárság körében. 

1601–1603–ban az országban kitört az ún. nagy éhség, amelyet a nép a Borisz cár bűneiért kirótt 

isteni büntetésként fogott fel. 

            Ebben a helyzetban elterjedt a hír, hogy Litvániában megjelent egy ember, aki a IV. Iván 

fiának, „csodás módon” megmenekült Dmitrijnek adja ki magát. A litvánok támogatását 

megszerezve Ál-Dmitrij zsoldosokból és kozákokból álló kb. 4 ezer fős serege élén átlépte az orosz 

határt. Az első kudarc ellenére melléálltak a nyugati országrész parasztjai és városlakói, Borisz 

Godunov váratlan halála után pedig a nemesség és a bojárok egy része is. 1605–ben Ál–Dmitrij 

bevonult Moszkvában, ahol cárrá kiáltották ki. Az uralkodása nem volt hosszú, az 1606–ban kitört 

felkelés során megölték, ezután pedig trónra lépett Vaszilij Sujszkij, a bojár cár (1606–1610). 

Sulszkij hatalma azonban ingatagnak bizonyult, felléptek ellene a nemesi csapatok, valamint a 

kozákokból és parasztokból álló, Ivan Bolotnyikov vezette sereg is. Az országban dúlt a belső 

háború, amely során elbukott a Bolotnyikov-felkelés, de Sujszkij cár hatalma is tovább gyengült. 

1609–ben a belső harcokba beavatkozott a Lengyel–Litván Királyság, III. Zsigmond király serege 
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megostromolta Szmolenszket, 1610 nyarán pedig lengyel csapatok indultak Moszkva felé. 

Moszkvában bojárok egy csoportja letette a trónról Vaszilij Sujszkijt, beengedték a városba a 

lengyel csapatokat, és elfogadtak cárnak Zsigmond király fiát. Ezzel egy időben északon 

megkezdődött a svéd csapatok támadása. Ebben a helyzetben a főváros felszabadítására létrejött az 

ún. népfelkelés, amely azonban vereséget szenvedett a lengyelektől. Nagyobb sikerrel járt a 

második népfelkelés Minyin polgár és Pozsarszkij herceg vezetésével, amely 1612–ben 

felszabadította Moszkvát. 1613–ban az Országos gyűlés megválasztotta az új cárt Mihail Romanov 

személyében. Mihail koronázása lezárta a „Zavaros időszak” történetét. 

 

 

IX. TÉMA: OROSZORSZÁG POLITIKAI- GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE A XVII. 

SZÁZADBAN 

 

1613–ban új korszak kezdődött Oroszország történetében. Mihail Romanov uralkodása alatt 

(1613–1645), a „Zavaros időszak” pusztításai után végbement az ország újjáépítése. A „legitim”, 

vagyis az orosz hagyományoknak megfelelő autokrata hatalom helyreállítása után Mihail 

kormánya, amelyben meghatározó befolyással bírt az uralkodó apja, Filaret pátriárka, meghozta 

azokat az elkerülhetetlen intézkedéseket, amelyek biztosították a belső békét, az országban 

fellángolt fegyveres erőszak felszámolását, a „nyugtalan” társadalmi rétegek, mindenekelőtt a 

kozákok megbékítését és a központi és helyi közigazgatás, továbbá a normális gazdasági élet 

helyreállítását. 1617–ben és 1618–ban a kormány megkötötte a háborús állapotokat megszüntető 

békét a Lengyel–Litván Állammal és Svédországgal. 

            Az országépítő munkát folytatta a következő uralkodó, Alekszej Mihajlovics is (1645–

1676). Az átfogó rendezés szükségességét bizonyították azok a lázadások is, amelyek 1630 és 1650 

között közel 30 orosz városban törtek ki. 1648–ban fellázadtak Moszkva lakói is, akik tiltakoztak az 

„erős emberek” önkénye és erőszakoskodásai ellen. A lázadás hatására Moszkvában összehívták a 

közel 300 küldöttből álló Országos Gyűlést, amely 1649–ben elfogadott egy új, 25 fejezetet és 

mintegy 1000 cikkelyt tartalmazó Törvénykönyvet, amely egészen 1832–ig maradt hatályban. Az 

1649. évi Törvénykönyv legismertebb rendelkezése véglegessé tette az orosz parasztság röghöz 

kötését, és jogilag szentesítette a jobbágyrendszert. A XVII. században megerősödött és virágkorát 

élte a kormányszékek (prikázok) rendszere. Közel 80 ilyen kormányszék működött, amelyek közül 

kiemelkedő jelentőséget kapott az ún. titkos ügyek kormányszéke, amelyhez a cár személyes 

döntését igénylő legfontosabb ügyek tartoztak. Az államapparátusban ebben az időben már több 

mint 4500 hivatalnok dolgozott, ami a „bürokratikus autokrácia” kiépítéséről tanúskodott. 

Természetesen az újítások nem kerülték el a hadsereget sem. Ebben az időben jelentek meg az ún. 
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„új hadrendű” csapatok, amelynek a parasztok soraiból kikerült katonáit a külföldről, főleg nyugat–

európából érkező tisztek képezték ki. 

            Az állami konszolidáció sikerei lehetővé tettek új, offenzív külpolitikai lépéseket is. 1653–

ban az Országos Gyűlésen döntés született Ukrajna „befogadásáról” és a lengyel kormányzattal 

fegyveres konfliktusba került zaporozsjei kozákok megsegítéséről. Az 1654–ben Perejaszlavl 

városában megtartott tanácskozáson (Rada) a zaporozsjei kozákok határozatot hoztak az 

Oroszországhoz való csatlakozásukról. Az ezen események nyomán kirobbant orosz–lengyel 

háborúban (1653–1667) az oroszok győzelmet arattak, és az andruszovói békeszerződés szerint 

visszaszerezték a lengyelektől a „Zavaros időszak” során elveszített Szmolenszket, valamint 

Kijevvel együtt megkapták a bal parti Ukrajnát is. 

Az ún. „Zavaros időszak” mély válsága a katasztrófa szélére sodorta az országot. A válságot 

isteni büntetésként értelmezték, úgy tűnt, hogy az orosz nép nem felelt meg az orosz bölcselők által 

felvázolt eszményeknek és a XVI. századi zsinatok által megjelölt normáknak, ezért a XVII. század 

első felében Oroszországban olyan vallási mozgalmak jelentek meg, amelyek az élet pravoszláv 

alapjainak megerősítését igyekeztek elérni. Alekszej Mihajlovics trónra lépésével a vallási 

újjászületésért folytatott harc központja a cári udvarba helyeződött át. A fiatal, mindössze tizenhét 

évesen trónra lépett cár olyan emberekkel vette körül magát, akikhez közel állt az a gondolat, hogy 

az orosz nép vallási élete és erkölcsei javításra szorulnak; ők alkották az ún. „istenszeretők” körét, 

amely hasonló nézeteket valló és hasonló célokkal rendelkező emberek szellemi – és szervezetileg 

nem artikulálódott – közössége volt. A kör tagjai között azonban nem volt egyetértés a szükséges 

reformok jellegéről és irányultságáról. 1653–ban az egyikük, a frissen megválasztott Nyikon 

pátriárka Alekszej cár támogatásával megkezdte az orosz egyházi szertartások görög minta szerinti 

megváltoztatását és a liturgikus könyvek ezzel kapcsolatos „kijavítását”. A pátriárka és a cár között 

kialakult rivalizálás 1658-ban Nyikon bukásához vezetett, de a reformok végrehajtása folytatódott, 

ami kiváltotta a régi szertartások híveinek tiltakozását. Ezzel kialakult az óhitűek mozgalma, és 

1666–1667–ben bekövetkezett a máig érvényben lévő egyházszakadás 

Az egyházszakadáshoz vezető vallási küzdelmek során nyilvánvalóvá váltak a hagyományos 

vallási-kulturális struktúrák válságának tünetei. Ebben a tekintetben a nyikoni reformok bizonyos 

értelemben és paradox módon előkészítették Oroszország „európaizálását”. A XVII. század 

eseményei megmutatták, hogy az orosz állam már nem nélkülözheti a nyugat–európai szakemberek 

(katonák, iparosok, kereskedők, orvosok stb.) segítségét. A század folyamán a nyugat–európai hatás 

fokozatosan erősödött, Moszkvában kialakult egy kb. másfél ezer külföldiből álló ún. Német 

(külföldi) negyed, amelynek lakóit megpróbálták gondosan elzárni az orosz környezettől. A 

jelenség jól illusztrálta a moszkvai kormányzat azon törekvését, hogy a „hasznos” katonai és 

technikai vívmányok átvétele mellett „megvédje” Oroszországot a nem pravoszláv Nyugat „káros” 
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hatásaitól. Így a nyugati hatás csupán „szükséges rossznak” számított és csak nagyon lassan és 

korlátozottan érvényesült Oroszországban. A XVII.–XVIII. század fordulóján azonban az ország a 

nemzetközi versengés egészen új stádiumába lépett. Későbbi sorsa most már attól függött, mennyire 

képes sikeresen felvenni a küzdelmet a jelentős katonai potenciállal rendelkező Svédországgal és a 

hatalmas Oszmán Birodalommal. A XVII. sz. végén tapasztalható katonai és külpolitikai 

eredménytelenség elodázhatatlanná tette az átfogó reformok bevezetését. 

 

 

X. TÉMA: A XVI. – XVII. SZÁZADI OROSZ KULTÚRA 

 

A nyugati Novgorodban támadt föl a zsidózók eretneksége és innen jutott el Moszkvába, hol 

nemcsak a felsőbb papság, hanem még III. Iván udvarában is követőkre talált. A zsidózók tagadták 

Krisztus istenségét, a csodákat és a titkokat, mindazt, ami a keresztény hitet természetfölöttivé tette, 

s az Ó-Szövetséget, meg a zsoltárokat tekintették szent könyveiknek stb. Az eretnekekkel folytatott 

viták során kiderült, hogy a pravoszláv papság műveltsége igen alacsony fokon áll. Ezért a 

novgorodi érsek, Gennadíj az iskolák szaporítását s színvonaluk emelését tartja szükségesnek, s 

elrendeli a Biblia lefordítását (1499) latinból, a Vulgataból. A zsidózók eretnekségét az 1504,-i 

zsinat elítéli. Híveit megégetik vagy megmérgezik. 

Az egyház azonban «modernizálódott» s az ajándékokból, gazdálkodásból megvagyonosodott 

kolostorok nagy részében úri élet folyt. A kolostorok erős támaszai voltak a fejedelmi hatalmaknak, 

pontosan megtartották a törvények betűit, a szertartásokat, de már nem voltak a világtól elvonult 

középkori szerzetesek. Már csak a Volgántúli sztarecek folytattak aszkéta életet. A két irány között 

kitört a harc. Az előbbiek vezére Joszif Volockij, az utóbbiaké Nil Szorszkij volt. A XV. században 

kezdődő harc átnyúlt a XVI.-ba is s a iosziflánok győzelmével végződött, a kolostorok túlnyomó 

része kapcsolatban maradt a világi élettel, a politikával s a kolostorokból sok olyan egyházfő került 

ki, akik irányító szerepet vittek a politikai életben. A XVI. századnak egyik kimagasló jelentőségű 

egyházi férfia, Makarij metropolita biztatására és sürgetésére vette föl Rettenetes Iván moszkvai 

fejedelem a cári (császári) címet s az ő irányítása alatt folyt le a «százfejeze-tű zsinat», amely 

szabályozta a papi emberek életét, harcot kezdett a népi babonák, az asztrológiai könyvek, a szakáll 

és bajusz borotválá-sa s a nyugati műveltség ellen éppúgy, mint a pogány népi babonák s a 

tatároktól átvett ruhák, kattanok, sapkák ellen, melyeket az orosz bojárok már a templomokban sem 

vettek le. 

Ugyanebből az időből maradt fönn a Domosztroj, az orosz családi életet szabályozó 

erkölcstani munka, amely intéseket tartalmaz minden pravoszláv számára, s ezen keresztül igen 

részletes képet nyerünk az orosz erkölcsökről, családi életről, műveltségi állapotokról. Ebben a 



 24 

korban kezdődik a könyvnyomtatás Moszkvában (az első nyomtatott könyv, az Apostol 1564-ben 

jelenik meg) s ebben a században fejti ki az önkényuralom jellegét és természetét Rettenetes Iván 

cár egyik volt hívével, a Lengyelországba menekült kazáni hőssel, Kurbszkij herceggel folytatott 

polemikus levelezésében: az egyeduralmat, melyet Istentől nyert, nincs joga megosztani a 

bojárokkal. Rettenetes Iván cárról, családjáról históriás énekek is készülnek, melyekben a bojárok 

kegyetlen ellensége, mint a nép rokonszenves pártfogója jelenik meg. 

A bizánci eredetű pravoszláv hit és az ennek ellenőrzése, irányítása alatt kialakult orosz 

társadalom féltve őrizte hagyományait s erőteljesen, öntudatosan védekezett minden nyugati hatás 

ellen. Oroszok külföldi utazása, külföldi építészek, mérnökök, fegyverkovácsok Moszkvába 

telepedése semmi hatást nem gyakorolt még az orosz lélekre és stílusra. Még az olaszok által épített 

moszkvai templomok is orosz ízlésben épültek s az ikonok továbbra is olyan merevek és rikí-tóak 

voltak, mintha az Athos-hegyi Panselinos festette volna őket a X. században. A külföld, a Nyugat 

eddig még inkább csak technikai hatással volt Oroszországra. A XVII. század második felében 

azonban Lengyel- és Kisoroszországon keresztül eljut Moszkvába a nyugaton már elvirágzott 

skolasztika s áthatja a prédikációkat s az iskolai tanítást, lengyel hatásra megalakul a vers új 

formája, a szótagszámos (syllabikus) vers és az iskolákban feltűnik az iskola-dráma. Amikor pedig 

a Breszti unió (1596) után a katolicizmus veszélye fenyegeti Dél-Oroszországban a pravoszláviát, 

Kievben a jezsuita kollégiumok mintájára megalakul egy kollégium, az alapítójáról Kievo-

Mogiljanszkij-kollégiumnak nevezett főiskola. 

Már az 1551 -ben tartott «Száz fejezet»-zsinat megállapította, hogy a görög és orosz (ó-szláv) 

nyelvű szertartási könyvek között eltérések vannak, az Oroszországban használatos egyházi 

könyvek szövege a figyelmetlen másolások, vagy a fordításnál az eredeti görög szövegek félreértése 

következtében megromlott. A «Száz fejezet» zsinat megállapította, hogy a romlott szövegek 

használata istenkáromlás s gondoskodni kell kijavításukról. A görög előírás szerint például három 

ujjal kellett keresztet vetni, az orosz szertartáskönyvek szerint kettővel. Az istenkáromlás 

nyilvánvaló volt s meg kellett szüntetni. 

Novgorodnak Moszkvához csatolása után azonban terjedni kezdett Oroszországban a nyugati 

műveltség kritikai szelleme, amely a nemzeti vallást is kikezdte, s ezért az orosz patrióták 

aggodalommal fogadták minden újítási gondolatot. Hogyan lehetne hozzányúlni a hagyományok és 

szent egyházi formákhoz, amikor meggyőződésük szerint Oroszország volt akkor az egyetlen 

istenfélő állam és igaz pravoszláv hitet Moszkván kívül nem lehetett találni. Száz évig tartott, míg 

végre a kijavított szövegeket az 1654. évi zsinat elfogadta, miközben főpapok buktatták meg 

egymást és száműzték távoli kolostorokba, vagy mondtak átkot az ő meggyőződésükkel 

szembenállókra. Az északi monostorok ellenszegültek a zsinat határozatának, mire hadjárat indult 

ellenük. Bár nyolcévi ostrom után sikerült elfoglalniuk a Szolovjecki monostort, északon 
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fennmaradt a régi orosz ortho-dox pravoszlávia, mely már eretnekségnek számított, - egész a bol-

sevizmusig. E hitvita alatt a pravoszláv Keletről és a kisorosz kolostorokból sok művelt szerzetes 

ment Moszkvába s ugyanekkor nyugateurópai kereskedők, technikusok, katonák és orvosok tűntek 

fel az orosz nagyvárosokban. A társadalom vezetői elősegítették az idegenek beáramlását, az 

orthodoxok azonban aggályosnak találták ezt, féltették a «harmadik Rómát», az «új lzraelt», az 

«igazi pravoszláviát".  

 

 

XI. TÉMA: AZ OROSZ BIRODALOM MEGALAKULÁSA. I. PÉTER REFORMJAI 

 

I. Pétert (1682–1725) hivatalosan 1882–ben koronázták cárrá, de tulajdonképpen csak 1694–ben, 

anyja halála után vette át ténylegesen az ország irányítását. Az orosz cárok vonatkozásában 

szokatlan nyugat–európai utazását (1697–1698) követően kezdetét vette az a reformfolyamat, amely 

a cár haláláig folytatódott és radikálisan megváltoztatta Oroszország arculatát. Az első reformok – a 

szakáll viselésének betiltása, a nyugat–európai (magyar) szabású ruha kötelezővé tétele, valamint a 

Krisztus születését alapul vevő időszámítás bevezetése – inkább szimbolikus jelentőségűeknek 

tekinthetők. A reformok fő mozgatórugója a svédek elleni ún. északi háború (1700–1721) kezdeti 

kudarcai, az oroszok megsemmisítő veresége volt, amely még egyszer bebizonyította a 

változtatások szükségességét. Rövidesen megszülettek az első még nem kifejezetten jelentős orosz 

győzelmek is, 1703–ban I. Péter a Néva folyó torkolatánál megalapította Pétervárt, amely 

hamarosan Oroszország új fővárosa lett. 1709–ben az orosz seregek döntő győzelmet arattak a 

svédek felett Poltavánál, az 1714. évi Hangö–udde melletti tengeri orosz siker pedig véglegessé 

tette Svédország vereségét. Az 1721–ben megkötött nystadti békeszerződés szerint Oroszország 

megkapta Esztlandot és Livlandot, amivel kijutott a Balti tengerhez. A békekötés után I. Péter 

megkapta a Szenátustól a császári címet és a „nagy” melléknevet. 

A tetterős cár, aki fivérei – Fjodor (ur. 1676-1682) és Iván (ur. 1682-1696) – halálának 

következtében és nővére, Zsófia kolostorba záratásával szerezte meg az egyeduralmat, hiányos 

neveltetése ellenére Oroszország összes addigi uralkodójánál jobban megértette az „európai leckét”, 

ami a centralizáció, az exportorientált gazdaság, az erős hadsereg és a művelődés kiterjesztésének 

jelszavaira épült. Nagy Péter ezt a leckét meglehetősen sajátos módon tanulta meg, ugyanis a 

mesebeli királyfiakhoz hasonlóan – már egyeduralkodóként – 1697-ben, majd az 1710-es években 

személyesen látogatott Nyugat-Európába, hogy megtapasztalja az ottani viszonyokat. Ismeretes, 

hogy az uralkodó első „tanulmányi körútja” hatására hazatérése után bevezette a híres 

„szakálladót”, európai ruhák viseletére kötelezte alattvalóit, és elrendelte a Julián-naptár 

használatát. 
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A péteri reform azonban nem csak a külsőségekre koncentrált, a cárnak pedig ahhoz is 

elegendő energiája volt, hogy az 1700-ban kezdődő nagy északi háború megpróbáltatásai közepette 

hajtsa végre Oroszország modernizációját. Péternek ehhez legelőször az állam központosítását 

kellett megoldania, amit a tartományi rendszer kiépítésével, a kilenctagú szenátus felállításával 

kezdett el, később pedig – 1718-ban – a vajdaságok és a minisztériumi feladatokat ellátó 

kollégiumok megalapításával tökéletesített. Nagy Péter államreformjában ezen kívül az ortodox 

egyház alávetése is fontos szerepet játszott, amit az uralkodó a moszkvai patriarchátus 

megszüntetésével ért el; a görögkeleti egyház Péter abszolút hatalmának egyik legfőbb támasza lett, 

ezért – illetve a többi felekezet iránt mutatott nagyfokú toleranciájáért – azonban a cárt egyes 

alattvalói az Antikrisztussal azonosították. 

A hatalom centralizálása mellett Nagy Péter a gazdaság fejlesztésére is komoly hangsúlyt 

fordított, amihez ugyancsak a nyugati példa alapján fogott hozzá: védővámokat vezetett be az orosz 

ipar megoltalmazására, és amellett, hogy élen járt a manufaktúraalapításban, adókedvezmények 

révén a nemeseket is sikerrel buzdította erre a tevékenységre. A cár elszántságát mutatja, hogy 

nyugati utazásai alatt, Hollandia hajógyáraiban állítólag a kétkezi munkától sem riadt vissza, a 

voronyezsi manufaktúra felállításakor pedig személyesen tanította be az első munkásokat. Péter 

uralkodása alatt több tízezer ember talált munkát a különféle gyárakban, ahol főként a hadsereg, 

valamint a flotta ellátását és fejlesztését biztosították, illetve luxuscikkeket gyártottak, melyeket 

Oroszország exportra szánt. 

A kincstár azonban más módon is eredményesen növelte bevételeit: az abszolút cári hatalom 

kiépítésével szoros összefüggésben 1718-ban bevezetésre került a fejadó, mely megnégyszerezte az 

uralkodó éves jövedelmét. Nagy Péter a gazdaság mellett a művelődés szervezésére is rengeteg 

energiát fordított. Azon túl, hogy a hadsereg kiképzésére számos iskola épült, a cár a gyakorlati 

ismeretek oktatását is pártfogolta, a nemesek és a hivatalnokok számára pedig egyenesen kötelező 

képzést írt elő. Péter mindeközben orosz kultúrára is vagyonokat áldozott, hiszen az éppen a cár 

által alapított új fővárosban, Szentpéterváron bontotta ki virágait. 

Az izmos állam és gazdaság szinte szükségszerűen magával hozta az erős hadsereget is, 

melynek sikereiben és kudarcaiban Nagy Péter személyesen is osztozott: a helyszínen volt, mikor az 

általa építtetett hajók segítségével az oroszok bevették a fekete-tengeri Azov kikötőjét, az 1700-ban 

kezdődő nagy északi háború elején pedig szintén a csatamező közelében tapasztalta meg a XII. 

Károly svéd király (ur. 1697-1718) ellen elszenvedett katasztrofális narvai vereséget. 

A kudarc után egy időre Péter trónja is veszélybe került, a svédek azonban Lengyelország felé 

fordultak, a cár pedig kellő alázattal és a rá jellemző szorgalommal felkészítette országát a döntő 

összecsapásra. Neki köszönhetően 1709-ben, Poltavánál az orosz hadak már felülkerekedtek Károly 

seregein, így az 1721-es nystadi békével valóra vált a cárok régi álma: Oroszország kijutott a Balti-
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tengerhez, melynek partján 1703 után megkezdődött Péter legmaradandóbb alkotásának, 

Szentpétervárnak a felépítése. 

Paradox módon a nagy cár éppen a gyengélkedő Porta ellen nem tudott sikereket felmutatni, 

sőt, 1711. évi balszerencsés pruti hadjárata eredményeként elveszítette a nemrég meghódított Azov 

kikötőjét is. A péteri évtizedek alatt a birodalom keleten is komoly területekkel gyarapodott: az 

oroszok a cár haláláig elérték a Szibériát és Alaszkát elválasztó földszorost, megpróbáltak behatolni 

Kínába, közben pedig eredményesen háborúztak Perzsiával a Kaszpi-tenger nyugati partvidékéért. 

 

A fent bemutatott államépítő és -gyarapító munkásságot aztán valósággal megkoronázta a 

Néva partján fekvő Szentpétervár, melyet a kortársak „Európára nyitott ablakként” jellemeztek. Ez 

az „ablak” pedig valóságos kirakat volt, hiszen az új fővároson keresztül Péter egész uralkodói 

teljesítménye láthatóvá vált: a hadi siker, melynek köszönhetően az egyébként igen mocsaras terület 

a cár kezére került, a gazdaság mérhetetlen fejlődése, ami a metropolis felépítésének emberfeletti 

munkájában és a Péterváron létesített hatalmas manufaktúrákon keresztül jelent meg, illetve a 

kultúra virágzása, ami a művészi igényű épületeken és az ott virágzó szellemi életen keresztül ma is 

érzékelhető. Szentpétervár tökéletes metszetét adja az 1725. február 8-án elhunyt Nagy Péter 

országlásának; nem véletlen, hogy még az orosz múltat négy sarkából kiforgató szovjet történetírás 

is hajlandó volt helyet biztosítani a „technokrata” cárnak saját panteonjában. 

 

 

XII. TÉMA: AZ OROSZ BIRODALOM KÜLPOLITIKÁJA A XVIII. SZÁZAD ELSŐ 

NEGYEDÉBEN 

 

A Nagy Északi háborúban (1700-1721) a XVII. századi Európa egyik legerősebb állama, 

Svédország ellen fogott össze Oroszország, Lengyelország, Dánia és Szászország. A svédellenes 

koalíciót megalakító három uralkodó: Nagy Péter orosz cár (1682-1725), IV. Frigyes dán-norvég 

király (1671-1730) és II. Ágost lengyel-szász király (1697-1733) közös érdekből "társult", hiszen az 

1700-ban még svéd kézen lévő Baltikum esetleges megszerzése vagy felosztása mind hármójuk 

számára óriási nyereséget jelentett volna. Különösen Oroszország számára volt szinte létkérdés a 

terület megkaparintása, hiszen a Finn-öböl partvidéke kulcsfontosságú melegtengeri kijáratot  és így 

a kereskedelmi fellendülést hozhatta. 

A háború elején Nagy Péter serege Narva városánál ütközött meg először XII. Károly (1697-

1718) svéd király csapataival, ám az összecsapás nagy svéd győzelemmel zárult, így az ifjú cár 

kénytelen volt levonni a szükséges következtetéseket. Ezek közül az első az volt, hogy 

Oroszországnak a végső győzelemhez lényegesen nagyobb és korszerűbb hadseregre van szüksége. 
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Az Északi-háború első szakaszának 1700 és 1707 között időszakában a hadiszerencse inkább 

Svédországnak kedvezett. Amíg ugyanis Péter cár azon munkálkodott, hogy felfegyverezze a 

győzelemhez szükséges 200 ezer orosz és 100 ezer kozák katonát, a svédek visszaszorították a 

Livóniába betörő lengyel-szász erőket. Ám az orosz haderőfejlesztés után Nagy Péter hatalmas 

támadást vezetett, melynek során kiűzte a svédeket Inregmanlandból, majd bevette a Néva parti 

erődöket és 1703 –ban elfoglalta a későbbi Szent Pétervár városának partvidékét. A Nagy Péter által 

alapított város kulcsfontosságú, és az orosz hajózás és kereskedelem számára kulcsfontosságú 

helyen feküdt, így a cár kilenc évvel később, 1712 –ben az egész Orosz Birodalom fővárosává tette. 

A háború második szakasza kezdetben szintén a svédek győzelmeivel kezdődött, mivel 1707 

-1708 –ban sikerült térdre kényszeríteniük Lengyelországot, amikor betörve az országba feldúlták a 

lengyel városokat, köztük Varsót és Krakkót. Mivel a lengyel király II. Ágost egyben szász 

fejedelem is volt, így a svéd seregek Lengyelország után Szászországot is elfoglalták, és Drezdában 

XII. Károly lemondatta II. Ágostot. Az elűzött király helyére saját jelöltjét Leszczyński Szaniszlót 

(1704-1709) ültette, a kikényszerített Altrandstatti egyezményben. (Az új lengyel uralkodó hatalma 

azonban csak addig tartott, amíg a svédek győzelmeket arattak. Később, vereségeik után 

Szaniszlónak távoznia kellett Lengyelországból, és újra visszatérhetett II. Ágost.) A nagy svéd 

diadal után XII. Károly úgy érezte mostmár legfőbb ellenfelének Oroszországnak kell következnie, 

és 1708 –ban teljes haderejével megindult Lengyelországból Moszkva irányába. 

A svéd támadás északi szárnya Rigából kiindulva igyekezett betörni Oroszország belsejébe, 

ám Lesznajánál váratlanul orosz győzelem született 1708 október 9 –én. A svéd főerők azonban 

hittek a végső győzelemben, és álhatatosan vonultak tovább Moszva felé. A svéd erők hátráltatására 

Nagy Péter a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, vagyis az orosz sereg hátrálása közben 

gondoskodott arról, hogy se élelem, se más használható dolog ne kerülhessen a hódító katonaság 

kezébe. Szmolenszk előtt a svéd királyt Mazeppa kozák hetman követei keresték fel, és 

felajánlották, hogy összefognak vele az oroszok legyőzésére, és segítik őt Moszkva bevételében is. 

Az ajánlat mögött az Északi-háború kirobbanása óta megromlott kozák-orosz viszony állt. Ugyanis 

az Északi-háborúban Péter cár rengeteg katonát kért a Zaporozsjei kozák államtól, akiket aztán 

távoli területeken vetett be, és megtizedelve engedett haza. Emellett a kozákok lakta Ukrajna 

parasztjaitól erődítményépítéseket kényszerített ki, és kilátásba helyezte a kozák autonómia 

felszámolását is. Mindezen sérelmek érlelték meg Mazeppa hetmanban a döntést, hogy a 

kozáksággal együtt átáll a svédek oldalára. 

A szövetség gondolata megtetszett a svéd királynak, így közös tervük szerint Szmolenszk 

előtt délre fordult seregével, hogy egyesüljön a hetman kozákjaival. Ám eközben a kozákok 

államában nagy változás történt. A cárhoz hű kozák atamánok távollétében leváltották Mazeppát, és 

helyére új hetmant választottak Ivan Szkoropadszkij személyében. Az új vezető érvénytelennek 



 29 

nyilvánította elődje svédekkel kötött szövetségét, és a kozákok túnyomó többségével távol maradt a 

harcoktól, vagyis nem indult el a találkozási pontra. Közben a svéd erők Mazeppa kisebbségben 

lévő kozákjaival megütköztek Nagy Péter orosz seregével, ám Poltavánál (1709 július 8- án) döntő 

vereséget szenvedtek. A vereséget követően a svédek és Mazeppa dél felé menekültek ki 

Oroszországból, és a török területeken keresztül tértek haza. (Mazeppa a törökök területén halt 

meg.) A poltavai vereség megrendítette a svéd hegemóniát, és XII. Károly ezt követően már nem 

tudott fölénybe kerülni Oroszországgal szemben. Hazatérése után 1716 –ban inkább a dánokkal 

harcolt, ám amikor megtámadta a dánok uralta Norvégiát, Fredrikshul (ma: Halden) ostrománál 

elesett. 

Az északi háború harmadik szakaszában, a harcoktól addig távollévő Török Birodalom is 

hadat üzent Oroszországnak, és 1711 –ben a Prut folyónál nagy győzelmet aratott. Az orosz vereség 

miatt így Nagy Péternek le kellett mondania a Pruti (1711) majd Drinápolyi békében (1713) a 

Fekete-tenger északi partvonaláról, Azov és Taganrog kikötőiről. Ám északi győzelmei révén 

szerzett baltikumi területgyarapodások bőségesen kárpótolták Péter, a déli kikötők elvesztéséért. 

A háború vége 1719 nyarán jött el, amikor az orosz seregek Stockholm közelében partra 

szálltak, ez arra kényszeríttette I. Frederika királynőt, hogy béketárgyalásokat kezdjen. (Később 

1720 -ban és 1721 -ben is partra szálltak jelentős orosz seregek.) A svéd hadsereg teljes mértékben 

felbomlott, így 1721. augusztus 30-án megkötötte Oroszország és Svédország a nagy északi háborút 

lezáró nystadi békét. A békében Oroszország megszerezte Svédországtól a Finn öböl mindkét 

partját, vagyis az egész Ingermannlandot, és egész Észtországot. Ezzel az Orosz Birodalom 

kulcsfontosságú kikötőkhöz, gabonakereskedelmi pozíciókhoz jutott. Oroszország a „birodalom” 

megnevezést innentől használta hivatalosan, és Péter is felvette a „minden oroszok cárja” címet. 

 

 

XIII. TÉMA: OROSZORSZÁG A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

 

Halála előtt I. Péternek nem maradt ideje, hogy megnevezze az utódát és mivel nem volt 

egyenes ági férfi örököse, az ország belpolitikai helyzete destabilizálódott. A trón különböző udvari 

klikkek és gárdaezredek játékszerévé vált, ezért az I. Péter halálától II. Katalin trónra lépéséig eltelt 

időszakot a történészek a „palotaforradalmak korának” nevezik. 1725 és 1762 között 

Szentpétervárott hat olyan uralkodó váltotta egymást, aki bonyolult udvari intrikák vagy katonai 

puccs eredményeképpen került hatalomra. Az I. Péter által elindított reformfolyamat igazi 

folytatására csak II. Katalin idejében (1762–1796) került sor. II. Katalin is egy gárdapuccs 

következtében léphetett trónra, miután lemondatta népszerűtlen férjét, III. Pétert. Rendkívüli 

műveltségű asszony volt, aki jól ismerte a felvilágosodás politikai filozófiai irodalmát, levelezett 
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Voltaire–re és más neves filozófusokkal, és azt hirdette magáról, hogy a felvilágosodás eszméinek 

szellemében kíván kormányozni. 1729. április 21-én a pomerániai Stettinben, a Domstrasse 791-es 

számú házban egy Sophie Augusta Friederika von Anhalt-Zerbst nevű kislány született, akit 33 év 

múlva II. Katalin orosz cárnőként ismert meg a világ. Az újszülött apja, Christian August von 

Anhalt-Zerbst herceg a porosz király seregében szolgált. 1721-ben, 31 éves korában 

vezérőrnagynak nevezték ki, s a 8. gyalogezred parancsnokságát bízták rá. Harminchét évesen vette 

feleségül az akkor tizenöt esztendős Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorp hercegnőt, akitől két 

év múlva Sophie nevű gyermeke született. 

A kislány nem számított szépnek, s – hátgerincferdülése miatt – fiatal korától fűzőt kellett viselnie. 

A „rút kiskacsát” azonban kellemessé tette nyílt tekintete és bájos mosolya. A kortársak, köztük 

nevelője, Cardel kisasszony szerint nem kis gondot jelentett a gőgös és beképzelt hercegkisasszony 

makacsságának letörése, öntörvényű természetének korlátozása. Környezete viszont büszke lehetett 

arra, hogy a kislány Corneille, Racine, Molie`re, La Fontaine művei mellett a francia 

enciklopédisták, Diderot, D’Alembert és Voltaire munkáit is nagy igyekezettel olvassa. 

Sophie tízévesen, az egyik családi ünnepség alkalmával Kielben ismerkedett meg az ifjú 

Karl Peter Ulrich von Holstein-Hottorp herceggel, Svédország és Oroszország trónjának egyidejű 

várományosával – a későbbi III. Péter cárral –, aki egy évvel volt idősebb nála, és harmadfokú 

unokatestvérének számított. A vézna testalkatú fiú anyai nagynénje I. Erzsébet orosz cárnő (1741–

1761) – Nagy Péter kisebbik leánya – volt, aki unokaöccsét jelölte ki utódjának. 

A nagyhercegnő célratörő számításai beváltak. 1761 végén, I. Erzsébet halálát követően III. 

Péter került a trónra, de intézkedései nagy ellenállásba ütköztek. Az egyházi és kolostori birtokok 

szekularizációja, a hétéves háborúban ellenségként harcoló Poroszországgal való váratlan 

békekötése és a gárdaezredek Dánia ellen vezénylésének terve (holsteini birtokai védelmének 

ürügyén) általános felháborodást keltett. Ezzel magyarázható, hogy 1762. június 28-án az udvari 

testőrség tisztjei és katonái palotaforradalmat hajtottak végre. Az államcsíny sikerrel járt: a lázadók 

– Katalin tudtával – az uralkodót letartóztatták, majd néhány nappal később megölték. Állítólag az 

Orlov fivérek, – Barjatyinszkij herceg és a híres színész, Fjodor Volkov – egy nadrágszíjjal fojtották 

meg. 

Így került trónra II. Katalin, akinek ereiben egy csepp Romanov-vér sem csörgedezett. A 

pétervári udvarban többen úgy vélték, hogy a cárnő törvénytelenül ragadta magához a hatalmat, és 

legfeljebb régensként kormányozhatott volna fia, az akkor még kiskorú, 1754. szeptember 20-án 

született Pál cárevics helyett. „Észak Szemirámisza” – ahogyan Voltaire nevezte – azonban 

egyeduralkodóként kívánta kormányozni az Orosz Birodalmat, és sohasem tűrte el, hogy bármi is 

veszélyeztesse hatalmát. 1764-ben végül a schlüsselburgi erődben őrzött VI. Iván cárt börtönőrei 

megölték. 
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Trónra lépése után, 1762. július 6-án a cárnő manifesztumot intézett alattvalóihoz, amelyben 

ésszerű, felvilágosult és liberális intézkedéseket ígért a kormányzásban. Nem felejtette el, hogy a 

nemesi gárda ültette trónjára, ezért ünnepélyesen megfogadta, hogy ennek kiváltságos helyzetét, 

privilégiumait tiszteletben tartja. Programja, amelyet nemzetinek és liberálisnak mondott, a nemesi 

előjogokat kívánta megerősíteni a hadseregben és a közigazgatásban. 

Nem kételkedhetünk abban, hogy uralkodása első éveiben őszintén óhajtotta országa 

modernizálását, a felvilágosult reformok bevezetését. Ezt bizonyítja, hogy eltörölte az uralkodó 

személyének megsértéséért járó halálos ítéletet, enyhítette a bírósági büntetéseket, szekularizálta az 

egyházi birtokokat, megszüntette a vallási üldözéseket, és engedélyezte a külföldön betiltott művek 

terjesztését. Érthető tehát, hogy ezekben az években egész Európa II. Katalin tetteitől visszhangzott, 

legendák keringtek a „filozófus cárnő” felvilágosult politikájáról és a „közjó” érdekében tett 

intézkedéseiről. Persze, azt már kevesebben tudták, hogy a cárnő által jóváhagyott 1765-ös és 1767-

es törvények értelmében az orosz földesurak saját belátásuk szerint bármikor száműzhették, 

kényszermunkára ítélhették, testileg brutálisan megfenyíthették, korlátozás nélkül adhatták-vehették 

és katonának is besoroztathatták jogfosztott jobbágyaikat, „megkeresztelt tulajdonaikat”. 

A II. Katalin nevével fémjelzett kormányzati politika álságos jellegét jól mutatják az 1767-

es Törvénykönyv-szerkesztő Bizottság előkészítő munkájához írott Nakaz (Tervezet) liberális 

frázisai és demagóg szólamai. A cárnő kezdetben komolyan gondolta az oroszországi törvényhozás 

és bíráskodás reformját, mivel ez idő tájt még mindig az 1649-es törvénykönyv alapján ítélkeztek. 

Ezért két éven át szorgalmasan tanulmányozta Montesquieu, Beccaria, Justi, Bielfeld és más 

felvilágosult gondolkodók műveit, amelyekből a Nakaz szövegét kompilálta. Később, a bizottság 

ülésein azonban már megrettent saját javaslatainak radikális szellemiségétől, és a lelke mélyén 

nagyon örült, hogy a Tervezet egyetlen pontja sem valósult meg. Ez a tény is meggyőzően 

bizonyítja, hogy az uralkodónőnek valójában nem állt szándékában a legégetőbb kérdésekben 

lényegi változtatásokat végrehajtani. Az 1773–1775. évi, Pugacsov vezette parasztháború leverése 

és kegyetlen megtorlása végképp leleplezte II. Katalin „felvilágosult” politikájának szemfényvesztő 

jellegét. 

A cárnőnek a megtévesztő intézkedésekkel elsősorban az volt a célja, hogy elnyerje a 

nyugat-európai felvilágosult gondolkodók (Voltaire, Diderot, Grimm, D’Alembert, Buffon, 

Helvetius, Mirabeau, Lafayette és mások) bizalmát. Ennek érdekében sok mindenre hajlandó volt: 

gazdag ajándékokat és jelentős pénzösszegeket küldött nekik. Mindezek fejében viszont elvárta 

tőlük, hogy dicshimnuszokat zengjenek uralkodásáról, felvilágosult tetteiről, bőkezűségéről, 

nagylelkűségéről és mecénási szerepéről. 
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Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy II. Katalin elévülhetetlen érdemeket szerzett az 

irodalom, a művészetek és a tudományok pártfogásával. Racionális intézkedései méltán emelték 

egy sorba olyan kiváló kortársaival, mint II. Frigyes, Mária Terézia és II. József. 

 „Észak Szemirámisza” nemcsak szomorú emléket hagyott maga után Oroszországban, 

hiszen személyében – minden túlzás nélkül – egy Nagy Péter formátumú uralkodót kell látnunk, és 

nem vitathatjuk el tőle hallatlan energiáját, alkotókedvét, az államügyek iránt érzett nagyfokú 

felelősségérzetét sem. A „katalini” sikertörténetnek tehát számos mozzanata érdemel figyelmet. A 

cárnő kétségtelenül eredményes külpolitikát folytatott, és nem volt túlzás azon kijelentése, miszerint 

„Európában immár egyetlen ágyút sem süthetnek el az orosz uralkodó tudta és beleegyezése 

nélkül”. Seregei sikeres háborúkat vívtak 1768–1774 és 1787–1791 között Törökország ellen, 

amelytől elfoglalták a Krím területét (1783), a délorosz sztyeppéket és a Fekete-tenger partvidékét. 

Rumjancev, Szuvorov és Kutuzov hadai fényes győzelmeket arattak a Porta hadai ellen, és senki 

sem kételkedett abban, hogy Oroszország az egyik legjelentősebb európai nagyhatalommá vált. Ezt 

bizonyította Lengyelország három felosztása (1772-ben, 1793-ban, 1795-ben), valamint a svédek 

elleni 1788–1790-es szárazföldi és tengeri győzelmek is. Oroszország nemzetközi tekintélyét 

jelezte, hogy az 1778–1779-es bajor örökösödési háborút lezáró tescheni béke egyik garantálójaként 

lépett fel, 1780-ban pedig – az észak-amerikai függetlenségi háború idején – a tengeri fegyveres 

semlegesség elvét deklarálta. Az expanzív orosz külpolitika jelentős szerepet játszott abban, hogy a 

birodalom területe ez idő tájt már meghaladta a 15 millió km2-t. 

A korabeli orosz állam gazdasági potenciáljának növekedését mutatja, hogy a kincstári 

bevétel összege megháromszorozódott és mintegy 60 millió rubelt tett ki. Ennek egyharmada az 

úgynevezett fejadóból, 28,6%-a a szeszfőzésből és -kimérésből, 8,7%-a a vámtarifákból, 7,1%-a az 

állami sómonopóliumból származott. Az állami kiadások csaknem felét a cári udvar és a hivatalnoki 

szervezet költségei, mintegy 40%-át a hadsereg és a flotta fenntartása emésztette fel, oktatási és 

kulturális célokra alig egy százalék jutott. 

A merkantilista gazdaságpolitikát folytató cárnő aktív külkereskedelmi mérlegre törekedett: 

növelte a hagyományos orosz áruk (nemesprémek, kaviár, gyanta, faggyú, gabona, vas, vászon stb.) 

kivitelét, és csökkentette a behozatalt, amelynek nagy részét luxuscikkek, borok, gyümölcsök tették 

ki. A gazdasági élet élénkülését jelezte, hogy a 18. század utolsó harmadában a manufaktúrák 

száma 567-ről 1200-ra, a városoké 450-ről 634-re növekedett. Az ország népessége 1762 és 1796 

között megduplázódott, s meghaladta a 37 millió főt. 

A „katalini aranykor” tehát az orosz állam nemzetközi tekintélyének erősödését, területi 

gyarapodását és európai nagyhatalommá válását eredményezte. Mindezek mellett a cárnő rendkívüli 

és viharos magánélete is azt tudatosítja bennünk, hogy személyében nem hétköznapi ember ült az 

orosz trónon. Férje halálát követően, 11 éven át az „éjszaka cárjának” szerepét Grigorij Orlov 
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töltötte be, aki – mint nem különösebben intelligens és művelt ember – bizonyára sokat szenvedett 

Katalin szellemi felsőbbrendűségétől. Kettőjük kapcsolatából három gyermek született: közülük a 

legidősebb, Alekszej Bobrinszkij még III. Péter életében. Másik két gyermekük leány volt; az egyik 

1763-ban, a másik 1771-ben látta meg a napvilágot. 

Bár Katalinnak legalább húsz szeretőjéről név szerint tudunk, közülük a nála tíz évvel 

fiatalabb Grigorij Patyomkin volt rá a legnagyobb hatással. A „félszemű Alkibiadész” nemcsak 

szerelmes lovagként, hanem államférfiként, politikusként és hadvezérként is megállta a helyét. 

„Szolgálataiért” a cárnő hercegi rangra emelte, s mintegy 30 milliós vagyonnal jutalmazta. 1776-

ban Patyomkin mégis önként mondott le kegyenci státusáról, és ezt követően ő maga választotta ki 

a cárnő további tizenöt „favoritját”. 

Patyomkin halála (1791) után az akkor 62 éves Katalin Platon Zubovot szemelte ki 

szeretőjéül, akinek személye a kegyencség intézményének mélypontját jelentette. Az utókor 

mégsem „női gyengeségei” miatt marasztalja el elsősorban az 1796 novemberében elhunyt II. 

Katalint: személyében sokkal inkább a felvilágosult cárnő álarca mögött rejtőző önkényuralkodót 

ítéli el. 

 

 

XIV. TÉMA: OROSZORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉBEN 

 

II. Katalin uralkodása a külpolitikai sikerek időszaka volt. Az orosz–török háborúk eredményeként 

Oroszország bekebelezte krími kánság területét, ahol egymás után épültek az új városok, 

Szevasztopol, Odessza, Jekatyerinoszláv stb., amelyek elősegítették a déli termékeny földek 

benépesítését, ugyanakkor megerősítették Oroszország helyzetét a Fekete–tenger környékén. A 

nyugati terjeszkedés célpontja a jelentősen meggyengült Lengyelország lett, ahol orosz, osztrák és 

porosz érdekek ütköztek egymással. 1772–ben, 1793–ban és 1795–ben Oroszország, Ausztria és 

Poroszország felosztották egymás között Lengyelországot; Oroszországhoz csatolták balti 

területeket, Fehéroroszországot és Nyugat–Ukrajnát, Ausztria megkapta Lengyelország déli, 

Poroszország pedig a középső részét Varsóval együtt. 

 

1789–ben Franciaországban kitört a forradalom, és az események hatása természetesen az Orosz 

Birodalmat sem kerülte el. Az 1791. júniusi események: a király szökési kísérlete, letartóztatása, 

később pedig kivégzése után I. M. Szimolin nagykövet elhagyta Franciaországot, és megparancsolta 

a Párizsban tartózkodó orosz alattvalóknak, hogy térjenek vissza hazájukba. 1791-92 fordulóján az 

orosz kormányzatnak a forradalommal szembeni ellenséges magatartása a sajtóellenőrzés 
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megszigorításához, később pedig a külföldi sajtótermékek visszatartásához vezetett. Igaz, a 

franciaországi politikai restaurációt szorgalmazó II. Katalin nem tartotta lehetségesnek a forradalmi 

vívmányok teljes eltörlését, vagyis Franciaországgal szemben meg tudta őrizni megszokott 

józanságát és pragmatizmusát. Az irracionális gyűlölet időszaka később, I. Pál idején (1796–1801) 

köszöntött csak be, aki elsőként tett kísérletet Oroszország Nyugattól való teljes izolálására. 

Megtiltotta a francia ruha- és táncdivat követését, de még néhány szót is, úgymint „klub”, 

„képviselő”, „jakobinus” stb., melyek a franciaországi eseményekre emlékeztettek. A totális 

hatalom kiépítésére törekvő, a „felforgató eszmék” potenciális hordozójának tartott nemesség 

jogainak korlátozásától sem tartózkodó uralkodót azonban az összeesküvők megölték. Az 

Oroszország előtt álló feladatok megoldása az új cárrá hárult. 

 

 

XV. TÉMA: A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK SZOCIÁLIS-POLITIKAI 

GONDOLATAI ÉS AZ OROSZ KULTÚRA HELYZETE 

 

A „nyugatos” (zapadnyik) elnevezést Gogol használta először  A válogatott helyek a 

barátaimmal folytatott levelezésemből (1847) című művében, csak ezután terjedt el széles körben. 

Korábban a nyugatosokat „europizálóknak vagy „nyugati pártnak” nevezték. A vezető nyugatosok 

tevékenységüket szintén a szalonokban és az értelmiségi körökben kezdték. Belinszkij és a 

történész Granovszkij, sőt a fiatal Bakunyin is az 1830-as években megfordultak a Sztankevics-

körben, de a 30-as, 40-es években szintén élénk kapcsolatot tartottak fent Jelagina szalonjával, ahol 

pezsgő vita bontakozott ki a nyugatosok és a szlavofilek között. Az 1940-es években a nyugatos 

párton belül pétervári és moszkvai csoportot lehet megkülönböztetni. A moszkvai csoport élén 

Herzen és Granovszkij állt. A pétervári nyugatosok vezető alakja a kiváló irodalomkritikus 

Belinszkij volt, és hozzá kapcsolódtak pályájuk kezdetén az írók közül Turgenyev, Goncsarov és 

Nyekraszov is. A nyugatosokban, noha eltérő világszemléletű emberek voltak, közös volt az 

európai fejlődés értékeihez való ragaszkodás és az egyházzal összekapcsolódó szlavofil gondolat 

elutasítása. Folyóiratuk az Otyecsesztvennije zapiszki, később pedig a Szovremennyik. 

Mindkettőben Belinszkijé volt a vezető szerep. Herzen és Belinszkij rokonszenveztek az európai 

szocialista eszmékkel, Granovszkij azonban kritikusan viszonyult hozzájuk. 1841-ben jelent meg 

Belinszkij két cikke Nagy Péterről, melyekben világosan kirajzolódott a nyugatos ideológia. 

Belinszkij számára Európa a „tudat”, az „akarat” és az „értelem” országa, Ázsiával szemben gyors 

fejlődésre képes. „Minden, ami emberi, egyúttal európai, és minden, ami európai – emberi” – írta. 

Nagy Péter érdeme, hogy Oroszországot közel hozta Európához, az általános emberi fejlődéshez. 

Belinszkij szemében Péter „…istenség volt, aki élő lelket lehelt a régi Oroszország hatalmas, de 



 35 

halálszerű álomba merült testébe…”. A szlavofilek vitába szálltak Belinszkijjel nemcsak Péter 

értékelése kapcsán, de szembeállították egymással a két fővárost is, és természetesen voksukat 

Moszkvára adták. Herzen is bekapcsolódott a vitába, erről tanúskodik egy 1842-es naplójegyzete: 

„Dicsőség Péternek, aki megtagadta Moszkvát, aki szerint Moszkva nem egyéb, mint a szűk 

érvényű népiség áttelelő gyökérzete, amely majd a későbbiekben az európaiság ellen szegül és újra 

megpróbálja eltávolítani Oroszországot az emberiségtől”. A klasszikus nyugatosság korszaka az 

1840-es évek végére lezárult: Herzen 1847-ben végleg külföldre távozik, Belinszkij pedig 1848-

ban, tüdővészben meghal. Alekszandr Ivanovics Herzen (1812-1870) volt az egyedüli, aki a 

nyugatosok közül igazán ismerte a Nyugatot. Nemesi családból származott, s már fiatal korában, 

Ogarjovval együtt olyan értelmiségi kört  alapított, 94 melynek nyíltan társadalmi-politikai jellege 

volt. Ezért, államellenes tevékenységért néhány évre száműzték. Különösen jellemző volt rá a 

természetfilozófiai érdeklődés, amely etikai idealizmussal kapcsolódott össze. Herzen egyike volt 

azoknak, akik először népszerűsítették Oroszországban az utópikus szocializmust. Miután 1847-ben 

elhagyta Oroszországot, élete végéig emigrációban élt. Először Párizsban, majd Svájcban 

tartózkodott, végül Londonban telepedett le. Londonban adta ki az első orosz emigráns folyóiratot, 

a Kolokolt (Harang), amely hazájában tiltott irodalomnak számított. Külföldön úgy tekintettek rá, 

mint az progresszív orosz erők vezérére. Kapcsolatba került, többek között Garibaldival, Kossuthtal 

és Pulszkyval, Proudhonnal és Karl Marxszal. Az emigráció alatt a Nyugatról alkotott nézetei 

jelentős változáson mentek át. A Nyugatot a filiszter-mentalitás miatt ostorozta, amely szerinte a 

gyakorlatban elposványosítja a magasrendű ideálokat. Az egyetlen progresszív erőnek a 

szocializmust tartotta, noha figyelmeztetett arra, hogy megvalósítása könnyen zsarnokságba 

torkollhat. A marxizmussal kapcsolatban is kifejezte kétségeit. Eszménye az „obscsina-

szocializmus” volt, mellyel bizonyos mértékben rehabilitálta a szlavofil elképzeléseket. Irodalmi 

szempontból a legértékesebb műve az  Emlékeim című könyve, melyben leírja európai vándorlásait, 

és tudomást szerezhetünk belőle lelki-szellemi drámájáról. Herzent az orosz gondolkodásban az ún. 

„perszonalista szocializmus” képviselőjének tartják. 

 

 

 

XVI. TÉMA: „EURÓPAI CÁR, ÁZSIAI ORSZÁG”. A SÁNDORI KORSZAK 

 

I. Sándor Szentpéterváron született Pavel Petrovics nagyherceg, a későbbi I. Pál orosz cár és 

Mária Fjodorovna fiaként. Sándor azután került a trónra, hogy apját meggyilkolták, és ő állt 

Oroszország élén a napóleoni háborúk zűrzavaros időszakában. Uralkodásának első időszakában 

Sándor liberális reformokat próbált bevezetni, de a második időszakban sokkal következetlenebb 
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volt, ami több reform visszavonásához vezetett. Uralkodása alatt Oroszország meghódította 

Finnországot és Lengyelország egy részét. Jellemének ellentmondásossága és halálának titokzatos 

körülményei miatt az egyik legérdekesebb orosz cárnak tartják. 

I. Sándor Pavel Petrovics nagyherceg (a későbbi I. Pál) és Marija Fjodorovna (Württemberg-

Montbéliard hercegnője) elsőszülött gyermeke volt. Nagyanyja, II. (Nagy) Katalin, aki unokájára 

hagyja a trónt, magához vette, hogy felkészítse az uralkodásra. II. Katalin Denis Diderot-t kérte fel 

Sándor nevelőjéül, aki ezt a felkérést visszautasította; a cárnő választása ezek után a svájci Frédéric-

César Le Harpe-ra esett. A meggyőződéses republikánus férfi maradandó hatást gyakorolt a leendő 

cár gondolkodására. Az idő múlásával azonban Sándor egyre inkább szembefordult a cárnővel, és 

csodálattal figyelte apja gatcsinai „kiskirályságát”, amely egyre inkább hasonlított egy katonai 

táborhoz. A kamasz Sándor itt kapta katonai kiképzését egy kemény és szigorú tiszttől, Alekszej 

Arakcsejevtől, aki a későbbiekben az orosz belpolitika meghatározó alakja lett. 

Sándor 16 éves korában befejezte tanulmányait, miután nagyanyjának akaratából elvette 

feleségül a tizennégy éves Lujza baden-durlachi hercegnőt (Jelizaveta Alekszejevnát). A házasság a 

kezdetektől fogva boldogtalannak bizonyult. A kedves, elbűvölő lányt mindenki szerette, csak a 

férje nem. 

Nagy Katalin már megfogalmazta a kiáltványát, amelyben megfosztotta fiát a jogaitól, és 

unokáját jelölte meg örököséül. 1796. november 17-én (november 6.) azonban a cárnő váratlanul 

meghalt, Pál pedig állítólag megsemmisített minden olyan dokumentumot, ami kétségbe vonta az ő 

öröklését. 

Pál, aki I. Pál néven lépett az orosz trónra, már kezdetektől fogva fontos tisztségeket 

ruházott fiára, így például Szentpétervár katonai kormányzójának tisztségét. Sándor tudott az apja 

ellen készülő merényletről, de azt hitte, apját csak le akarják mondatni. Azonban az összeesküvők a 

cár halálát akarták, amit el is értek: I. Pál 1801. március 23-án meghalt. 

A cár Sándorra nagy bizakodással tekintettek alattvalói. A jó megjelenésű, erős, kellemes, 

emberséges, lelkesedéstől fűtött fiatalember átfogó reformok bevezetéséről álmodozott. Előkelő 

származású, de liberális elveket valló barátaival, Adam Czartoryski herceggel, Pavel Sztroganov 

gróffal, Viktor Kocsubej gróffal és Nyikolaj Novoszilcovval megalapította a Titkos Bizottságot 

(Nyeglasznij Komityet), amelynek célja a „nemzet jólétének forrásul szolgáló jó törvények” 

megalkotása volt. Bár Sándor az ügyek többségében rájuk hallgatott, ők óvatos tanácsokat adtak. 

Sándor népszerűségét növelte az is, hogy enyhített a cenzúrán, és II. Katalin politikájához akart 

visszatérni. 

1803-ban törvény született arról, hogy a földesurak felszabadíthatják jobbágyaikat, de 1825-

ig (Sándor uralkodásának végéig) a jobbágyok alig 0,5%-a lett szabad. A cár korlátozta a Szenátus 

működését és jogkörét, ezzel akarva növelni a saját hatalmát. 1802-ben nyolc minisztériumot hozott 



 37 

létre; a minisztereket ő nevezte ki, és ő mentette fel, de a Szenátusnak jogában állt jelentést kérni 

róluk. A Titkos Kancelláriát megszüntették; a politikai foglyok jó részét elengedték, és számos 

száműzöttet visszahívtak az országba. 

Egy másik, szintén 1803-ban kiadott rendelet szerint az egyháznak minden faluban iskolát 

kellett nyitnia, és ingyenes oktatásban részesítenie még a jobbágyok gyermekeit is. A nagyobb 

városokban középiskolák nyíltak, és ekkor tették le Harkov, Szentpétervár és Kazán egyetemeinek 

alapköveit is. 

1808 és 1812 között Sándor legfőbb tanácsadója Mihail Mihajlovics Szperanszkij, aki az 

ország kormányzati intézményeinek modernizálását akarta megvalósítani. 1809-től kezdve a 

hivatalnokoknak afféle a „alkalmassági vizsgát” kellett tenniük; 1812-re elkészült egy polgári 

törvénykönyv I. Napóleon jogi reformjai mintájára (a törvénykönyv azonban nem volt népszerű a 

nemesség körében, és soha nem is használták). Szperanszkij az állam bevételeit közel 

háromszorosára növelte a fejadó megnövelésével és a jövedelemadó bevezetésével (amely azonban 

igen nagy felháborodást keltett az arisztokráciában). 

Szperanszkij tanácsára állították fel az Államtanácsot, amely a törvényjavaslatokat készítette 

elő. Javasolta egy állami duma (parlament) létrehozását is, azonban ezt Sándor hevesen ellenezte, 

mivel úgy érezte, csökkentené a hatalmát. 1812 márciusára világossá vált, hogy a franciák elleni 

háború elkerülhetetlen. Szperanszkijt meglehetősen rosszul fogadták a konzervatívok, így Sándor 

kénytelen volt elbocsátani őt, hogy így békítse meg az elégedetlenkedőket a háború előtt. 

A cár 1824 elején súlyos orbáncot kapott. Abban az évben meghalt kedvenc lánya, Szofja, 

és Szentpétervárat elárasztotta a Néva. A cár ezekben az időkben került közel feleségéhez, de 

Jelizaveta Alekszejevának is megromlott az egészsége a következő évben. A cári pár az Azovi-

tenger partján fekvő egyik városba utazott, hogy a kemény telet ne Oroszországban töltsék. A cár 

megragadta az alkalmat, és meglátogatott néhány arrafelé állomásozó ezredet. Egy ilyen látogatás 

alkalmával belázasodott és 1825. december 1-jén elhunyt Taganrogban. Holttestét a szentpétervári 

temetés előtt nem ravatalozták fel, ezért olyan mendemondák kaptak szárnyra, miszerint nem is halt 

meg, csak lemondott a trónról, és vándorló szerzetesnek állt. Az évek folyamán többen is I. 

Sándornak adták ki magukat, a leghíresebb közülük Fjodor Kuzmics volt. Állítólag nagyon jól 

ismerte a cári családot és az államügyeket, de szinte teljesen lehetetlennek tűnik, hogy az élete 

végén amúgy is gyengélkedő cár eléljen egészen 1864-ig. 
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XVII. TÉMA: A NAPÓLEON ELLENI HÁBORÚK ÉS A REFORMOK 

 

Trónra kerülése után a cár első intézkedéseinek egyikeként rendezte az Angliával apja 

politikája miatt megromlott viszonyt, és a szigetországgal kölcsönös barátsági egyezményt kötött, 

amit elősegített, hogy Franciaország is békét kötött Angliával Amiens-ben, 1802-ben. Visszahívta 

az I. Pál által Közép-Ázsiai expedícióra küldött kozákokat, felmérvén, hogy a katonai kaland csak 

kudarccal végződhet. A franciákkal és az angolokkal egyidejűleg fenntartott jó viszony politikája 

1804-ig tartott, ekkor angol kezdeményezésre katonai szerződést kötöttek Napóleon ellen, amelyhez 

Ausztria és Svédország is csatlakozott. Ebben már nemcsak a forradalmi Franciaország legyőzését, 

hanem a Bourbon restaurációt is célként tűzték ki. A háborút Ausztria indította meg, a támadást 

Kutuzovtábornok vezetése alatt egy 150 ezer fős orosz hadsereg támogatta, a kontinentális akció 

Napóleont tervezett angliai inváziójának feladására késztette. Mack tábornok azonban Ulmban 

megadta magát, ezért Kutuzov is visszavonult, ráadásul egy 6000 fős, Bagratyion tábornok 

irányítása alatt álló utóvédet a franciák lényegében megsemmisítettek. A maradék orosz és osztrák 

erők Austerlitz mellett egyesültek, ahol 1805. december másodikán súlyos vereséget szenvedtek, 

többek között a két uralkodó hadvezetésbe történő felesleges beavatkozása miatt. Ausztria 

legyőzése után Napóleon bevonult Bécsbe, majd Poroszország ellen fordult, Oroszország most a 

porosz szövetséges segítségére sietett, de elkésett, Frigyes Vilmos Jénánál1806-ban vereséget 

szenvedett, még ebben az évben elesett Berlin, 1807 januárjában pedig, a francia csapatok már 

elfoglalták Varsót is. A Cári Monarchia a Visztula középsőfolyása mentén koncentrálta erőit, 

azonban két ízben is vereséget szenvedett: először februárban Eylaunál Kelet-Poroszországban, 

majd június 26-án Friedland mellett. A két ütközetben az orosz hadsereg több mint egynegyede 

odaveszett, ezért Sándor rákényszerült a békekötésre, amire Tilsitbenkerült sor. Ebben az orosz 

uralkodó kénytelen volt Napóleon valamennyi hódítását elismerni, csatlakozni a még 1806-ban 

meghirdetett Anglia elleni kontinentális zárlathoz, s tudomásul venni Lengyelország elvesztését, a 

Varsói Hercegség (később Nagyhercegség) megalakítását. A béke hírére az orosz közvélemény 

ellenségesen reagált, a Titkos Bizottság tagjai lemondtak, hiszen Sándor lényegében vazallusi 

viszonyt vállalt „a korzikai jöttmenttel”szemben. Ekkor ível fel Szperanszkij karrierje, akit a francia 

vonal emberének tartottak. Az Angliával való szakításhoz a francia katonai sikerek mellett az is 

hozzájárult, hogy a szigetország csak töredékét nyújtotta az eredetileg megígért anyagi 

támogatásnak, s orosz vélekedés szerint csak csekély részt vállalt a konkrét hadműveleti 

erőfeszítésekből. 1807-1812 közt a belpolitikában folytatódnak a reformok, a külpolitikában pedig 

Sándor a Balkán és Skandináviafelé fordul. A román fejedelemségekben a törökkel történőhosszas 

háborúskodásban Kutuzov 1811-es ruszcsuki győzelmét követően megszerzi Besszarábiát, ezzel 

párhuzamosan 1808-tól hadat üzen Svédországnak, és sikeres hadműveletek után birtokba vesz egy 
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fontos tartományt, Finnországot. Ezek a sikerek némileg kompenzálták a franciáktól elszenvedett 

vereségeket, s nem jelentéktelen területi gyarapodással jártak. Sándor1809-es finn parlamentben 

elmondott beszédében létrehozta a Finn Nagyhercegséget és egyúttal garantálta autonómiáját, a 

finneknek saját parlamentjük, közigazgatásuk, pénzük lehetett, különleges helyzetüket a 

Szperanszkij által kidolgozott alkotmány biztosította. 1808-ban súlyos kudarc érte az orosz balti 

hadiflottát, egy vihar következtében elkeveredtek az Atlanti-óceánra, és Lisszabon kikötőjében 

megadták magukat az angoloknak.  1808-ban Sándornak kínos kötelezettséget kellett teljesíteni, 

meg kellett jelennie az erfurti találkozón, ahová Napóleon összehívta a csatlós és kliens államok 

uralkodóit, s ezen az orosz uralkodó személye iránti megkülönböztetett figyelem is csak némileg 

enyhített.  1809-ben Ausztria ismét megtámadta Franciaországot, ezt kihasználva Oroszország 

bevonult Galíciába,  s a független  

Krakkói Városköztársaságot megadásra kényszeríttette. A további hadműveletek során a cári 

csapatok passzívak maradtak, de a felhatalmazás nélküli lengyel akció feszültté tette a 

francia−orosz viszonyt. Ehhez hozzájárult, hogy Oroszország a kontinentális zárlatot kezdettől csak 

tessék-lássék módon tartotta be. 

A támadás előtt Oroszország diplomáciai úton kívánta enyhíteni a nyomást, és felajánlotta 

Ausztriának Galícia átengedését, cserébe Szerbiáért és a román fejedelemségekért, Metternich 

azonban visszautasította az ajánlatot.  A Grand Armié 1812. június 24-én kelt át a Nyemanon, 

mintegy 600 ezer főt vonultatott föl, kb. 300 ezer francia mellett 30 ezer osztrákot, 20 ezer poroszt, 

a többiek a német csatlósállamokból kerültek ki, valamint olaszok és lengyelek voltak. Velük 

szemben Barclay de Tollyorosz fővezér 110 ezer emberrel rendelkezett, ehhez jött Bagratyion grúz 

herceg 37000 harcosa, valamint az akb. 50 ezer katona, akik a Balkánról tartottak hazafelé az ottani 

hadműveletek lezárulása után. A franciák sorra foglalják el az orosz erődöket, ugyanakkor a 

hatalmas hadsereg létszáma rohamosan fogyott. Egyrészről, mert az elfoglalt erősségekben 

helyőrséget kellett hagyniuk, másrésről az oroszok Gyenisz Davidov vezetésével partizánháborút 

kezdtek ellenük, így mire Vityebszkalá érnek, már kb. 60 ezer fővolt a vesztességük. Sándor 

erőteljes személyes fellépésére a moszkvai kereskedők óriási összegekkel, a nemesek pedig mintegy 

80 ezer paraszt besorozásával támogatták a honvédő erőfeszítéseket. Barclay az ellenség 

kifárasztására, szétzilálására építette stratégiáját, és a „felperzselt föld”taktikáját alkalmazta. A 

kívülről gyávának tűnő hadvezetést a közvélemény nem fogadta el, és augusztusban Sándor 

Kutuzovot, a balkáni győzőt nevezte ki főparancsnokká. Ő elődje taktikáját tartotta helyesnek, de 

mivel azért nevezték ki, hogy megütközzön, csatát vállalt szeptember 7-én Borogyinónál. 

Napóleon a Kremlben október 19-ig várta a békeajánlatot, hamis pénzt veretett, 

kinyomtatták a plakátokat a jobbágyfelszabadításról, s már készen állt az oroszokat különösen 

gyűlölő litvániai nemesség köréből felállítandó új kormány is a hatalom átvételére. Békeajánlat 
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azonban nem érkezett, így a korán jövőoktóberi fagyok miatt a francia császár a visszavonulás 

mellett döntött: először délre kívánt vonulni, hogy melegebb területen, és nem a már egyszer 

felperzselt földön haladjon végig, de VinkovónálKutuzov seregei megállították, így kénytelen volt 

az eredeti útvonalon haladni, fagyban, élelem nélkül és állandó gerillatámadások közepette. A 

francia uralkodó december 5-én magár hagyta csapatait, amelyekből december 30-ra, a Nyemanon 

való újbóli átkelésre mintegy 30 ezer főmaradt. A korábban visszafordult osztrákokkal és a 

hátrahagyott helyőrségekkel együtt mintegy 100 ezer emberrel rendelkezett, ehhez adódik még az 

Oroszország által 1814-ben elengedett mintegy 30ezer hadifogoly, ennyi maradt a Nagy 

Ármádiából. Az orosz seregek nem álltak meg a határon, hanem gyorsan nyomultak tovább előre, a 

támadáshoz Anglia és Poroszország is csatlakozott, a Napóleonnal dinasztikus házasságba 

kényszeríttet Ausztria még habozott, de több kisebb győzelem után az 1813. február 28-án 

megkötött hármas szövetséghez már csatlakozott. Ez év októberében a 3 napig tartó lipcsei népek 

csatájában a Lajos visszatért, Talleyrand kormányt alakított, Napóleont pedig császári címe 

megtartása mellett Elba szigetére száműzték, Franciaország megtarthatta 1792 előtti 

területeit.kétségbeesett sorozásokat elrendelő, mintegy 300 ezer újoncot mozgósító Napóleon 

vereséget szenvedett, és 1814. március 4-én ChaumontbanAnglia, Poroszország, Oroszország és 

Ausztria megkötötték a négyhatalmi szerződést. Március 30-án a főként orosz erőkből álló 

szövetségesek bevonulnak Párizsba, XVIII. 

A jobbágykérdés megoldásakor a fokozatosság elvéhez tartván magukat, I. Sándor és őt 

körülvevő „fiatal barátai” kidolgozták az egyénekre, illetve csoportokra alkalmazott 

jobbágyfelszabadítás módszerét, amely a földjét és családját megváltani akaró jobbágy és földesura 

közötti közös megegyezésen alapult. A felszabadított jobbágyok meghatározott összegért „szabad 

földművelői” státust és földet is kaptak. Sándor nagy reményeket fűzött ehhez a reformhoz, és éves 

jelentéseket kapott a felszabadítottak számáról: uralkodása alatt mindössze 47 153, 1858–ig pedig 

151 895 ember szabadult fel. Ez azt mutatta, hogy a parasztok többsége még állami segítséggel sem 

tudta előteremteni a megváltásához szükséges összeget, de legfőképpen az derült ki, hogy a 

nemesek szerették volna inkább fenntartani a régi helyzetet, mivel gazdaságilag nem voltak 

érdekeltek mezőgazdasági vállalkozásra való áttérésben. 

            A rendelet sorsa az új Oroszország fejlődésének legnagyobb kerékkötőjét tárta fel: a „régi 

rendszer”, amely Nyugat- és Közép-Európában már súlyos válságba került, Oroszországban még 

messze nem merítette ki lehetőségeit. Az orosz reformerek tevékenységük során következetesen a 

„nyugati példához” igazodtak, azonban az ily módon kialakított reformelképzelések sokszor nem 

rendelkeztek szilárd alapokkal a belső gazdasági és szociális folyamatokban. Ezért a reformok 

kezdeményezői magukra maradtak, nem tudtak semmilyen jelentős társadalmi mozgalomra 

támaszkodni, sőt olyan reformok megvalósítására törekedtek, melyek a társadalomból támogatás 
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helyett inkább ellenállást váltottak ki. A reformtörekvések megvalósításához a legfelsőbb hatalom 

támogatására, de még inkább kezdeményezésére volt szükség: a kormányzat legtehetségesebb tagjai 

másoknál jobban látták az ország fejlődési perspektíváit, és az elgondolásaik megvalósításához 

szükséges politikai erővel is rendelkeztek. Ezzel magyarázható az az érdekes jelenség, hogy a 

különböző reformkorszakok idején a változásokat szorgalmazó uralkodók „liberálisabbnak” tűntek 

a társadalom többségénél, és idővel éles konfliktusba is kerültek azzal. Így volt ez Péter és Katalin 

korában és később, II. Sándor burzsoá reformjai idején, de hasonló helyzet alakult ki I. Sándor 

uralkodásának első felében is. 

A napóleoni háborúk első szakaszát lezáró tilsiti béke megkötése (1807) után I. Sándor 

visszatért a reformokhoz. Ebben az időben egy mindenre kiterjedő átalakítás gondolata állt 

előtérben, melynek kidolgozásával M. M. Szperanszkijt bízták meg, aki abból indult ki, hogy 

európai ország lévén Oroszország törvényeinek meg kell felelniük az európai tendenciáknak. 

Szperanszkij terve két alapelvre épült: „pozitív, szilárd törvények” bevezetésére és a hatalmi ágak 

szétválasztására. Véleménye szerint ennek a két elvnek a kombinációja lehetővé tenné, hogy ne 

csupán szóban, hanem ténylegesen is a törvények talajára helyezhessék az autokráciát. A tervezetet 

azonban végül nem sikerült megvalósítani, legfőképp a cár álláspontjának megváltozása miatt. 

Szperanszkijt minden tisztsége alól felmentették, és száműzetésbe küldték. Közeledett az újabb 

háború Napóleon ellen, és a reformok időszerűtleneknek tűntek, I. Sándor pedig a háború befejezése 

után már soha többé nem tért vissza hozzájuk. 

I. Sándor alkotmányos berendezkedést vezetett be az 1815–ben az Orosz Birodalom 

részeként létrejött Lengyel Királyságban. A reformok elmaradása és az I. Sándor kül– és 

belpolitikájában megjelenő reakciós vonások azonban arra késztették a liberális fiatal nemeseket, 

hogy 1820–as években titkos társaságokat hozzanak létre a fennáló államrendszer megváltoztatására 

(a dekabrista mozgalom). 

 

 

XVIII. TÉMA: A DEKABRISTA FELKELÉS. I. MIKLÓS ÉS A MEGTORLÁSOK KORA 

 

Kihasználva az uralkodó 1825 decemberében bekövetkezett halálát és az azt követő 

trónutódlási bizonytalanságot, a dekabristák katonai puccsot kíséreltek meg december 14–én 

Pétervárott, amelyet végül ágyúlövésekkel vertek le. Öt dekabristát felakasztottak, többeket pedig 

Szibériába száműztek. 

            A fiatal orosz értelmiségiek és katonatisztek tömegesen a napóleoni háborúk során lépték át 

először az Orosz Birodalom határát, s bármenyire háborús körülmények között is, de 

megismerkedtek Európa középső és nyugati felének valóságával. A kontraszt mellbevágó volt. 
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Eleinte bíztak I. Sándor reformjaiban, ám a szent-szövetségi folyamat beindulását, és az 

Arakcsejev-Magnyickij féle belpolitikai retrográd fordulatot követően önálló szervezkedésbe 

kezdtek. Elsőként a Honmentő Szövetség jött létre 1816-ban titkos szabadkőműves páholy 

formájában, Alekszandr Muravjov ezredes irányítása alatt, mintegy 25-30 tag részvételével. 

Programjuk még nem sokban tért el a Sándori reformok eredeti programjától: jobbágyfelszabadítást 

és alkotmányos monarchiát követeltek. Ebben a csoportban tűnik fel egy harcosabb, radikálisabb 

irányvonalat képviselő fiatalember Pavel  Pesztyel, aki az 1818-ban alakult új szervezetben, a Közjó 

Szövetségében már meghatározó szerepet játszik. Nekik már kb. 100 tagjuk, van, programjuk 

középpontjában a köztársaság gondolata áll, s megkezdik vidéki hálózatuknak, az intézőségeknek a 

kiépítését, legjelentősebbé a Tulcsányiban létrejött illegális Déli Intézőség lesz, lényegében innen 

irányítják a mozgalmat. 1821-ben, Moszkvában a szabadkőműves páholyok illegális kongresszust 

tartanak, ahol a mérsékeltek félve Pesztyelék radikalizmusától, az intézőségeket feloszlatottnak 

nyilvánítják. A szétválás után Pesztyel most már önállóan szervezi meg saját táborát, így jön létre 

Odesszában a Déli Társaság. Pesztyel programja végtelenül radikális volt. A hatalmat államcsínnyel 

kellett volna átvenni, amit a cári család likvidálása követett volna, majd ki kell kiáltani az 

oszthatatlan köztársaságot, ideiglenes kormányt kell létrehozni, s az átmenet biztosítására katonai 

diktatúrát kell bevezetni. Az új hatalmat 50 000 rendőr és csendőr garantálta volna, a választójog 

általános és cenzus nélküli, a földet megváltás nélkül odaadták volna a parasztnak, tehát lényegében 

eljutottak a földosztásgondolatáig.  Az 1822-ben Szentpétervárott létrejött Északi Társaság 

Rilejevés  Muravjov irányítás alatt állt, ők egy alkotmányos monarchiát elfogadhatónak tartottak 

volna kétkamarás parlamenttel, cenzusos választójogot, a jobbágyrendszer eltörlését akarták oly 

módon, hogy a föld a nemesség tulajdonában maradjon. Rilejev és társai adták ki 1823-tól a 

„Sarkcsillag” című lapot, amely formailag irodalmi újság volt, de ebben jelent meg első ízben az 

arakcsejevi rendszer nyílt bírálata.  1823-ban, az ukrajnai Volhíniában jött létre a harmadik 

jelentősebb illegális szervezet, az „Egyesült Szlávok Társasága”. A Boriszov fivérek irányítás alatt 

álló szervezetnek nem volt részletesen kidolgozott programja, másokhoz hasonlóan ők is 

jobbágyfelszabadítást és a cárizmus eltörlését kívánták, legfontosabb alapgondolatuk a pánszláv 

eszme egy korai formája, mely szerint „az összes szlávot egyesíteni kell egy demokratikus 

köztársaságban”. A Szláv Társaság hamarosan a déliekhez csatlakozott, és szervezetileg összeolvadt 

vele. A megmozdulásra hirtelen jó alkalmat kínált I. Sándor váratlan halála. Az uralkodó1825. 

december 1-én sárgalázban elhunyt. Miután a trónöröklés kérdésében bizonytalanságok merültek fel 

(Sándor idősebbik öccse  Konysztanytyin egy katolikus lengyel hercegnővel kötött házassága miatt 

lemondott a trónról) a kisebbik testvér, Miklós december 14-éretervezett felesketése napján az 

Északi Társaság kirobbantotta a felkelést. Az előkészítetlen akcióhoz azonban sem a Pátervári 

helyőrség, sem a többi alakulat nem csatlakozott, sőt a főváros lakossága is a felkelők ellen fordult, 
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a diktátorrá kikiáltott Trubeckoj herceg meg sem jelent a Szenátus téren, ahová a felkelők 

kivonultak, s katonai négyszögbe állva hangoztatták követeléseiket. Így több sikertelen 

megegyezési kísérlet után, melynek során a felkelők tüzet nyitottak még a tárgyalni kívánó új 

uralkodóra is, este szétlőtték a felkelőket. A fővárosi megmozdulás kudarca után január 

harmadikáig leverték a néhány vidéken fellázadt alakulatot, és rendőri eszközökkel felszámolták a 

Déli Társaságot is. Alapos bírósági eljárás után a felkelés öt vezetőjét – Muravjov-Apostolt, 

Besztuzsev-Rumint, Pesztyelt, Rilejevet és Kahovszkijt – kivégezték, 31 főt Szibériába száműztek, 

de a felkelés és a per nemcsak az orosz értelmiség és a közvélemény, hanem az új uralkodó számára 

is komoly tanulságokat hordozott. 

I. Miklós (1825–1855) felhagyott mindenfajta reformkísérlettel, és kezdeményezésére megindult az 

oroszországi „európaizáció” teljes örökségének elvi felülvizsgálata. Amennyiben elfogadjuk azt a 

megállapítást, hogy I. Péter „koronás forradalmár” volt, akkor a miklósi korszak ideológiai alapjául 

szolgáló „pravoszlávia, autokrácia és népiség” hármas elve, amely az Oroszországot az európai 

országoktól elválasztó vonásokat hangsúlyozta, egy új, „ellenforradalmi korszak” beköszöntét 

jelezte; ebben a korszakban a péteri törekvések rejtett revíziójának lehetünk tanúi az első orosz 

imperátor állami kultuszának fenntartása mellett. A Nyugat–Európához való viszony általában is 

kiemelt fontosságú kérdéssé válik ebben a korszakban, amiről az ún. „szlavofilek” és a 

„nyugatosok” között kibontakozó vita is tanúskodott. A kormányzatnak a Nyugattól való 

elfordulása mögött természetesen a felszabadító mozgalmak elutasítása állt. A miklósi politika 

egyik legfontosabb célja a forradalmi eszmék és mozgalmak elleni harc volt, eszközei pedig a cár 

személyes irányító szerepének növelése és a társadalom szigorú és széleskörű ellenőrzése. A 

„nemzetközi forradalom” elleni harcban I. Miklós akár a katonai megoldásokhoz is folyamodott, 

mint például a lengyel felkelés (1830–1831) vagy a magyar szabadságharc leverésekor. 

            Az országon belül az I. Sándor idejében létrehozott minisztériumi rendszer mellett 

megnövekedett a cár személyes kancelláriájának szerepe, amely több ügyosztályra tagolódott, és 

biztosította az uralkodó fokozott részvételét a különböző, sokszor kevéssé fontos ügyek 

eldöntésében is. 1826–ban a kancellárián belül megalakult a politikai rendőrség szerepét játszó 

hírhedt III. ügyosztály, amely figyelte a társadalmi, tudományos és irodalmi társaságok, valamint a 

magán szalonok tevékenységét, évi jelentéseket készített a társadalom hangulatáról, ellenőrizte az 

országban tartózkodó külföldieket és külföldi tevékenységet is folytatott. Beszélhetünk a miklósi 

hivatalnoki apparátus „militarizálásáról is: a hivatalnokok fele katonatisztekből került ki, az ország 

41 kormányzóságában tábornokok töltötték be a kormányzói tisztséget. A szükséges reformok 

hiánya, a bonyolult, működésképtelen bürokratikus rendszer és a korrupció akadályozta a 

társadalmi és a gazdasági fejlődést, az erősödő rendőri felügyelet passzivitásba taszította a 

társadalmat. 
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XIX. TÉMA: KRIMI HÁBORÚ 

 

A kezdeményezőfél Oroszország volt, mert Miklós úgy gondolta, hogy 1848/49-es 

szerepvállalásával lekötelezte európai szövetségeseit, másrészt a Török Birodalom olyan állapotban 

van, hogy már nem fog tudni érdemi ellenállást kifejteni, s Oroszország megvalósíthatja évszázados 

álmát, a tengerszorosok megszerzését. A cár 1853-elején nyújtott át egy ultimátumot a Portának a 

Jeruzsálemi Nagytemplom kulcsainak pravoszláv egyház számára történővisszaszolgáltatása 

tárgyában, másrészről egy katolikusok javára történőtörök helytartói döntés kapcsán azt követelte, 

hogy a birodalom ortodoxvallású alattvalói a cárhoz fordulhassanak jogorvoslatért, ha sérelem éri 

őket. Ez gyakorlatilag Törökország lakosságának jelentős részét, mintegy 9 millió embert kettős 

uralom alá helyezett volna. Az orosz hadsereg pedig nyomásgyakorlás céljából június elején 

bevonult Moldvába és Havasalföldre. Miután a tárgyalási kísérletek sikertelenek maradtak, 

októberben a Porta 14 napos határidővel ultimátumot nyújtott be Szentpétervárnak a román 

fejedelemségek kiürítésére, miután ez vasutak híján eleve képtelenség lett volna, Oroszország 

megüzente a hadat, és kitört az újabb orosz–török háború. Miklósnak súlyosan csalatkoznia kellett 

az európai hatalmakban: Anglia gyarmatait és a tengerszorosokat féltette, III. Napóleon nagybátyja 

katonai dicsőségére vágyott, Ausztria alapvetően érdekelt volt a balkáni terjeszkedésben és egy 

balkáni szláv túlsúly kialakulásának megakadályozásban, Poroszország pedig tartott 

Franciaországtól. Így támogatás helyett – amikor 1853. november 18-án Nahimov tengernagy 

Szinopénál megsemmisítette a török flottát –, az egykori szent-szövetségi partnerek még abban a 

hónapban megtartott bécsi konferenciájukon Törökország támogatása mellett kötelezték el magukat. 

Az angol–francia hajók hamarosan megjelentek a térségben, hogy a további orosz terjeszkedést 

megakadályozzák, s az együttműködést a konstantinápolyi szövetségi szerződésben a következőév 

elején újólag megerősítették. Miklós 1854 februárjában deklarálta, hogy beállt a hadiállapot egykori 

szövetségeseivel. Sokáig nem volt világos, hogy hol a háború súlypontja, hiszen svéd seregek 

vonultak fel Finnország visszafoglalására, Ausztria 80 ezer fővel 1854 augusztusában bevonult 

Moldvába és Havasalföldre, angol hajók támadták a Távol-Keleten Kamcsatkát, a Jeges-tengeren 

pedig a Szolovecki kolostort. Mindez az orosz hadviselő felet erői szétforgácsolására 

kényszeríttette, csak északon 200ezer embert voltak kénytelenek állomásoztatni Szentpétervár 

védelmére. A török–nyugati koalíció végül is a Fekete-tenger térségére lokalizálta a háborút, és 

1854-szeptemberében Jevpatorijánál szálltak partra a Krímben, gőzhajóflottával juttatva el az 

embereket, 62 ezer katonával és 207 löveggel, helyben felépíthető vasúttal, végrehajtva ezzel a 

történelem addigi legnagyobb invázióját. Velük szemben Menysikov herceg 35 ezer emberrel és 98 
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löveggel védekezett, az Alma folyó mellett vereséget szenvedett és visszavonult Bahcsiszerájba, 

Szevasztopola Krím-félsziget kulcserődítménye magára maradt. Végül keserves ostrom után 1855. 

június 7-én ürítik ki a romhalmazzá lőtt várost, időközben még ebben az évben a Szárd-Piemeonti 

királyság 15 000 fős expedíciós hadserege is bekapcsolódott a konfliktusba az oroszellenes 

szövetség oldalán.  

A háború során erőteljesen felszínre került az orosz hadsereg műszaki elmaradottsága, hiányoztak 

az ipari forradalom vívmányai. Kiderült, hogy az angol–francia haditechnika (vontcsövű, hátultöltős 

puskák, tüzérség, ágyúk stb.) nagyságrendekkel korszerűbb. Mindeközben az oroszok a 

Kaukázusban sikeres hadműveleteket folytattak a török ellen, elfoglalták pl. Karszterődjét. 1855-

ben Miklós elhunyt, utódja II. Sándor kezdetektől a békekötés híve volt, s mivel az ellenfél is 

kimerült, erre 1856 februárjában, Párizsban nyílt lehetőség. A békekonferencián a vesztes 

Oroszországnak súlyos feltételeket kellett vállalnia: a status quo helyreállítása értelmében el kellett 

hagyniuk a Karszt vidéket, igaz a nyugati erők is elhagyták a Krímet. Besszarábia déli része 

Moldvához került, a Fekete-tengert semleges övezetnek nyilvánították, így megtiltották 

Oroszország számára hadiflotta tartását a térségben, illetve part menti erődjeinek lerombolására 

kötelezték (talán ez volt a legsúlyosabb békefeltétel). A Szent Szövetség kora visszavonhatatlanul 

véget ért, a sértett nagyhatalom érdeklődése mintegy 20 évre a Távol-Kelet felé fordult. 

 

 

XX. TÉMA: II. SÁNDOR REFORMJAI 

 

A reformokat az ország legégetőbb kérdésének, a jobbágyfelszabadítás problémájának a megoldási 

kísérletével indították. Az előkészületek – a nemesség erőteljes ellenállásának közegében − már 

1857 óta folytak, a Konsztantyin herceg vezetésével dolgozó Főbizottság, amely 

szervezőbizottságok munkáját fogta össze, 1861januárjában nyújtotta be az elkészült tervezet az 

Államtanácshoz, II. Sándor pedig január28-i trónbeszédében világossá tette, hogy nincs mód a 

törvény bevezetésének további halogatására. A két részből álló dokumentum érdemi része a 

„Rendelet a jobbágyi függőség alól kikerült parasztokról”címet viselte, és bevezetőjében leszögezte, 

hogy érvényessége a nagyorosz, a kisorosz, a fehérorosz és a litván kormányzóságok parasztjaira 

terjed ki, s az ukázban foglaltak megvalósítására két év átmeneti időáll rendelkezésre. (A többi 

kormányzóságban telkes földbirtoklás volt érvényben, így őket a rendelet nem érintette). Ez alatt az 

átmeneti időszak alatt az obrokot és a barscsinát, azaz az adót és a robotot ideiglenes 

kötelezettségként továbbra is fizetni, illetve teljesíteni kellett, miközben „békeközvetítők” 

dolgozták ki azokat a szabályzati iratokat, amelyek az egyes földesurak és parasztjaik helyi 

megállapodásait tartalmazták. A reform alapelve az volt, hogy a jobbágyot szabadnak 
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nyilvánították, automatikusan tulajdonául írták házát és a körülötte lévő telkét, az obscsina 

osztásföldjének megvásárlására (megváltására) pedig lehetőséget biztosítottak. A rendelet záró 

részében fenntartotta az obscsinát, és előírta, hogy annak szervezetével, a mivel szembeni 

kötelezettségeik a parasztoknak a szabaddá, illetve tulajdonossá válás után is fennmaradnak, csak 

ezek megváltása után hagyhatják el a faluközösséget. Az osztásföldek megvásárlásának a 

lehetőségével a parasztság mintegy 10%-a volt képes élni,a többiek nem rendelkeztek az ehhez 

szükséges pénzeszközökkel. A megváltási díjkiszámítása olyan módon történt, hogy az adott 

kormányzóságban szokásos éves obrok összegét az akkori általános banki kamatlábnak, azaz 6%-

nak tekintették, és ebből visszatőkésítve határozták meg a fizetendő összeget. Ha például az adott 

kormányzóságban az éves adó összege 9 rubel volt, akkor azt a számot keressük, aminek a 6%-a 

azonos 9-el, tehát a megváltási összeg 150 rubel, ha az obrok mértéke 15 rubel évente, akkor 250 

rubel stb. A nemesség szempontjából ez azt jelentette, hogy ha a jobbágyok által megváltott 

telekrész értékét bankba helyezték volna, akkor az még 16-17 évig biztosította volna az elveszett 

jobbágyi szolgáltatások értékét. 

A mindkét fél szempontjából korrektnek tűnő megoldással az volt a probléma, hogy az ilyen 

metódussal számított érték jóval meghaladta a szabad földek valós piaci-forgalmi értékét. Például a 

Pétervári kormányzóság adatai szerint egy gyeszjatyina (orosz hektár, 1,0925 ha) föld megváltási 

ára 61,5 rubelre jött ki, ugyanakkor a szabadpiaci forgalomban 24 rubelért lehetett egy ekkora 

földdarabhoz jutni. Egyes agrártörténeti számítások szerint az ún. nem fekete földi 

kormányzóságokban 1861 és 1906 között a jobbágyok 340 millió rubel megváltási összeget róttak 

le, miközben a birtokukba került földek forgalmi értéke csak 180 millió rubelt tett ki. Az egész 

országra vonatkozó, becslés jellegű számítások azt mutatják, hogy a parasztok a megváltási 

folyamat során mintegy két milliárd rubel összeget fizettek ki, és ennek fejében hozzávetőleg fél 

milliárd rubel forgalmi értékű föld birtokába jutottak. Ezért a parasztok jelentős része eleinte nem is  

szorgalmazta a neki juttatandó osztásföld átvételét, másrészt, mint utaltunk rá, 90%-uk nem 

rendelkezett ehhez megfelelőforrással. 

Azok a parasztok, akik a megváltási összeg legalább20%-át le tudták róni, a fennmaradó 80%-ra 

kincstári hitelt kaptak, amelynek 6%-os kamatát 49 év alatt kellett a tőkével együtt letörleszteniük, 

ehhez a pénzhez a földesurak kamatozó kötvények formájában juthattak hozzá. Egyes vidéken a 

nemesek elengedték a 20% önrészt, annak érdekében, hogy a kincstári kárpótláshoz 

hozzájuthassanak. Nem kellett a 20% saját részt a parasztnak megfizetnie akkor sem, ha a földek 

átadását csak a földesúr szorgalmazta. Amennyiben a parasztok sem a saját rész megfizetésére, sem 

a törlesztések vállalására nem voltak képesek, illetve hajlandóak, akkor a korábbi osztásföld 25%-a 

minden további kötelezettségtől mentesen a tulajdonukba került, így jöttek létre az ún. 

„koldustelkek”, amelyek egy család megélhetését nem, vagy csak nagyon szűkösen biztosíthatták, 
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és így indult meg a paraszti földek elaprózódása. Tovább nehezítette a tulajdonossá vált parasztok 

életét, hogy a tulajdonukba került földeket a kormányzat indokolatlan többletadóval sújtotta: míg a 

megváltott föld minden egyes gyeszjatyinája évi 1,56 rubel egyenes adóval tartozott a kincstár felé, 

addig ugyanez az adófajta 0,23 rubelt tett ki a földesúri tulajdonban maradt  földek után. 

Amennyiben valaki elfogadta az osztásföldet, de kiderült, hogy terheinek viselésére nem képes, úgy 

leghamarább 9 év múltán szabadulhatott meg tőle. Miután a vázolt körülmények miatt a parasztság 

15%-a még mindig az ideiglenes kötelezettségállapotában volt, a cári kormányzat 1881-ben 

kénytelen volt újabb ukázt hozni, amelyben már kötelezte a parasztokat a nekik felkínált föld 

elfogadására. A folyamat közgazdasági eszközökkel történő elősegítésére megalapították a  Paraszti 

Földbankot, amelynek az volt a feladata, hogy kedvezményes, az  átlagos kamatszint alatti 

hitelekkel segítse az önálló gazdaságok kialakítását, igaz, a nyújtott összeg fejében azonnal 

jelzálogot jelzett be az ilyen módon birtokba vett földekre.  

A jobbágyság másik két kategóriájára, a cári család koronaparasztjaira, illetve az állami 

jobbágyokra csak 1863-ban, illetve 1866-banterjesztették ki a reformot. Előbbiek számára 

kötelezővolt a megváltás, utóbbiak választhattak a terhek további fizetése és a megváltás között, 

mivel azonban ez a  réteg személyileg már korábban szabaddá vált, döntőtöbbsége a tulajdonossá 

válás mellett döntött.  1866-ban II. Sándor a katonai telepeket is feloszlatta, így megszüntette a 

jobbágyság utolsó speciális formáját is Oroszországban. 

Zemsztvó reform - Fontos lépés volt a társadalmi önállóság növelésben a  zemsztvo reform, amely 

lényegében önkormányzati rendszert vezetettbe a közigazgatás négy szintjén. Alapja az obscsina 

volt, amelynek régi tradíciói új jogosultságokkal egészültek ki, ezek az agrárrésznél olvashatóak.  A 

zemsztvo nem más, mint választott testület, amely átveszi a korábbi állami közigazgatás legtöbb 

jogosultságát, sőt újabb hatásköröket kap mellé.  Az 1864-ben a Miljutyin vezette bizottság által 

kidolgozott és bevezetett reform lényegében az  önigazgatást kiterjesztette felsőbb szintekre is, így a 

járásokra, a  kerületekre és a kormányzóságokra. A volosztyok, az obscsinákhoz hasonlóan 

működtek azok delegáltjaiból, illetve a helyi nemesekből álltak, az egyes falusi mir szervezetek 

fellebbviteli fórumaiként, felsőbb igazgatási szerveiként működtek.  A kerületekben három kúriában 

működött a zemsztvo, a nemesek valamennyien választók voltak, és 42%-át  adták a testületnek, a 

városi polgárok cenzus alapján kerültek a választók közé és 10,5%-ot tettek ki, a papság 6,5%-ot 

kapott, a parasztok 38%-át adták az önkormányzatnak. Utóbbiak három lépcsőben juttathatták be 

jelöltjeiket a testületbe, először a gazdák elektorokat választottak, ők delegálták a járási 

képviselőket, ők pedig a kerületieket jelölték. A kormányzósági zemsztvokba, a legmagasabb 

szintre a kerületek delegálták a tagokat, ezek 74%-a nemes, 10,5%-a paraszt, 11%-a városi polgár, 

4%-a pap volt. Látható az egyes társadalmi rétegek számára megszabott kvótákból, hogy a rendszer 

a vagyonos, és a tradicionálisan vezetőrétegeknek kedvez, ugyanakkor áttörés jelentőségű volt a 
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népképviseleti és önkormányzati elv megjelenése az orosz közigazgatásban. Már csak egy lépés 

hiányzott volna egy zemsztvo alapú parlament létrehozása felé, egy országos zemsztvo létrehozása, 

amelyet a legnagyobb városok, így Moszkva és Szentpétervár kezdeményeztek is, hiszen 

adottságaiknál fogva sok képviselőt delegálhattak volna. Ez azonban túlnőtt a hatalom pillanatnyi 

elképzelésein, túl gyors haladás lett volna, így a kérdés lekerült a napirendről, a zemsztvok törvényi 

felügyelete pedig megmaradt a belügyminiszternél, illetve az egyes kormányzóknál. 

Bírósági reform - A bírósági reform az európai jogrend felé mozdította el a cári monarchia 

ítélkezési gyakorlatát. 1864-benírta alá a tervezetet II. Sándor, és fokozatosan, először a két 

fővárosban, majd a vidéki városokban, végül országosan vezették be. A reform implicit formában 

elismeri a  törvény előtti egyenlőség fogalmát, mert rendi hovatartozástól függetlenül ítélkezik. 

Elválasztotta egymástól a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat, intézkedett a bírák 

elmozdíthatatlanságáról és illetményük jelentős mértékű növeléséről a korrupció megakadályozása 

végett. Nyilvánossá tette a bírósági eljárásokat, bevezette az ügyvédi karintézményét (eddig jogi 

végzettség nélküli ügykijárók képviselték informálisan a felek érdekeit) valamint bevezették 

amerikai mintára az esküdtek rendszerét. A szisztéma viszonylag nyitott volt, mert az esküdtté 

válást alacsony cenzushoz kötötte. Az esküdtek rendőri felügyelet alatt álltak, egyrészről, hogy 

megvédjék őket, másrészről, hogy ne lehessen megvesztegetni, befolyásolni őket. Egyhangú 

szavazással kellett dönteniük ártatlanság vagy bűnösség kérdésében, a konkrét büntetési tételt az 

eljáró bíró szabta ki. A bírákat és a szakbírákat az igazságügyi miniszter nevezte ki, kizárólag arra 

alkalmas jogi végzetséggel rendelkező emberek közül. A kisebb horderejű büntető és polgári 

pereket a városi és a körzeti békebíróságok intézték, őket a városi dumák, illetve a kerületi 

zemsztvok választották meg 3 évre. Szervezeti értelemben minden kormányzóságban kineveztek 

egy folyamatosan működő, szakképzett bíróságot, fellebbviteli fórumként pedig 10 bírói kamarát 

hoztak létre.  Legfelsőbb bíróságként a Szenátus Polgári, illetve Büntető Osztálya működött, 

együttes ülésükön ellátták a Semmítőszék funkcióját is.  

Az állami hivatalnokok bűnügyei automatikusan a Büntető Osztályra kerültek. 1872-től külön 

osztály jött létre az államellenes bűncselekmények elbírálására, innen csak a másik két osztály 

együttes üléséhez lehetett fellebbezni.  

A városi reform - előkészítése már 1862-től folyt, 1864 után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a 

zemsztvo reform a  városok önigazgatásának problémáját nem oldja meg, ennek ellenére az 1866-ra 

elkészült tervezetből csak 1870-ben lett törvény. Első lépésként a két fővárost és a nyolc 

legnagyobb vidéki várost kormányzósági szintre emelték, a többit pedig kerületire. A városok  

Dumát választhattak, a Duma pedig megválasztotta a városfőtés az intézőséget. A tulajdonképpeni 

városvezetőt (gradonacsalnyik) továbbra is a belügyminiszter nevezte ki. (Szentpétervár és 

Moszkva megkapták azt a jogot, hogy a városvezető személyére kettős jelölést tettek, és a cár 
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közülük választotta ki a tényleges vezetőt.) A városi dumaválasztásokon porosz minta és a 

timokratikus elv alapján a lakosságot három csoportba sorolták, ennek alapja a befizetett adó volt. 

Választó csak az lehetett, akinek háztulajdona volt a városban, vagy kereskedelmi adót fizetett. 

Választhatók csak a saját ingatlannal rendelkezők köréből kerültek ki. A városi választók első 

csoportjába a legtöbb adót fizetők kerültek, a középsőbe az átlagos adót fizetők, a harmadikba a 

„kevés” adót lerovók, közöttük egyharmad-egyharmad arányban lettek elosztva a mandátumok, ami 

nyilvánvalóan erős vagyonos túlsúlyt eredményezett az irányításban, nyilvánvalóan ez is volt a 

törvény célja. A dumák hatásköre lényegében azonos volt a zemsztvokéval, de hatékonyságuk 

mesze elmaradt tőle, mivel a városokban nem éltek vagyonos nemesek. A századfordulóra még 

egyik alapfeladatukat, az utcák kikövezését sem tudták teljes körűen megoldani.  

A hadügyi reform - hivatalosan csak 1874-től lépett életbe, de már lényegében 1861-től, Miljutyin 

hadügyminiszterré történő kinevezésétől kezdve folyamatosan zajlott. 1864-ben az országot15 

katonai körzetre osztották, ezek lettek a hadsereg és a hadügyminisztérium közötti 

összekötőkapcsok. A katonákat még egyelőre toborozták, a kellőtartalék biztosítása érdekében a 

létszámot 25%-al felemelték. 1867-től csökkentették a hadügyminisztérium ügyosztályainak 

létszámát, és megszüntették a tüzérség Nagy Péter óta fennálló különállását.  Katonai középiskolák 

országos hálózatát hozták létre, amelyekben több mint 1500 diák tanult, és ahol élőnyelveket és 

korszerű természettudományos ismereteket oktattak. A kadet hadtesteket felszámolták, csak az 

udvari apród alakulatokat hagyták meg. Megszüntették a katonai telepeket, és velük egyidejűleg az 

itt szolgálók gyerekei számára létrehozott ún. kantoni iskolákat is. A reformnak tulajdonképpen 

csak betetőzése volt az 1874-es rendelet, amely bevezette az általános hadkötelezettséget, ezzel 

párhuzamosan új katonai főiskolákat hozott létre, amelyek a katonai középiskolákhoz hasonlóan 

korszerűszellemben mintegy 600 hallgatót fogadtak a falaik közé. A rendelet szerint 20 éves kortól 

automatikusan mindenkit besoroztak, kivéve, ha egyedüli gyerek, vagy családfenntartó volt, és 

szüleit vagy testvéreit tartotta el, vagy egy fiútestvérük már szolgált a hadseregben. Hat évben 

állapították meg az alap szolgálati időt, amit kilenc év tartalékos állomány követett. Ekkoriban 

Oroszországban rendkívül megérte tanulni, mert a műveltségi cenzus csökkentette a katonaidőt: ha 

valaki elvégezte az elemi iskolát, akkor 4 évre csökkent a szolgálati ideje, a középiskola sikeres 

befejezése esetén már csak két esztendőt, aki pedig egyetemet végzett, annak mindössze fél évet 

kellett a hadseregben leszolgálnia. A katonaságnál igyekeztek emberségesebb viszonyokat 

teremteni, megszüntették a polgári személyekkel szemben testi fenyítést, és a vesszőzését eltörölték 

a katonák esetében is.  A reformok összességükben egy modern európai tömeghadsereg kialakulása  

irányába mutattak. 

Az egyetemi reform - hivatalosan 1863-tóllépett életbe, de ez is ténylegesen egy hosszabb 

folyamat eredménye volt. 1855-től megszüntették a felvételik korlátozását, 1857-től ismét 



 50 

engedélyezték az európai jogrendszer oktatását, sőt 1860-tól a filozófiáét is, a felvételi vizsga és 

tandíj viszont maradt.  1863-tól az egyetemek autonómiát kaptak, maguk választhatták meg 

professzoraikat és lektoraikat, az oktatási miniszter megerősítési joga csak névleges volt. 

Megszüntették az egyenruhát, egyensapkát, és a többi formális kötöttséget is. A tankerületi 

felügyelőknek és kurátoroknak az egyetem életébe történő beleszólási lehetőségük megszűnt, bár a 

funkciók megmaradtak, a továbbiakban az alap és középfokú oktatást ellenőrizték.  1863-tól 

eltörölték a felvételi vizsgát, ezzel párhuzamosan megszigorították a záróvizsgákat, hogy a képzés 

színvonala fennmaradjon. Az egyetemen belül a diákok köröket, egyleteket szervezhettek, ezekben 

autonómmódon ténykedhettek. Az egyetemi reformot a középiskolai és elemi oktatáshatásos 

átalakítása követte. Az 1864 végén bevezetett intézkedés meghagyta a nyolc osztályos 

gimnáziumokat, de a klasszikus, görög-latin műveltséget oktató alma materek mellé új 

reálgimnáziumokat szerveztek, amelyekben már a természettudományos tárgyak oktatására 

helyezték a főhangsúlyt. Mindkét iskolatípusnak voltak négy éves algimnáziumai, ezek elvégzése 

után a tanulást be lehetett fejezni. A meglévő kerületi iskolákat vagy megszüntették, azokból vagy 

algimnáziumot, vagy kétosztályos egyházközségi iskolát alakítottak ki. A felvételiknél a rendi 

megkülönböztetést eltörölték. Az új típusú elemi iskolákban az írás-olvasás, a számtan, és a hittan 

voltak a főtárgyak, és azokban csak papok taníthattak. A tanítókat a kerületi iskolaszék nevezte ki, 

amelynek tagjai a Belügyminisztérium képviselője, a Szinódus, és két zemsztvo képviselővoltak. 

Egy szinttel feljebb a kormányzósági iskolaszékek fogták össze az elemi oktatást, ennek tagjai a 

kormányzó, a helyi püspök, az oktatási igazgató és két zemsztvo képviselővoltak.  

A sajtó- és cenzúrareform is lényeges mértékben enyhített a korábbi hatalmi présen. A cenzúrát 

1860-tól kivették az Oktatási Minisztérium hatásköréből, és külön cenzori igazgatóságot hoztak 

létre, amelyet 1862-től a BM alá rendeltek. Az állami cenzúra mellett továbbra is működött katonai 

és egyházi cenzúra is, de a könyvek és az időszakos kiadványok előzetes cenzúráját eltörölték, igaz 

a brosúrákét fenntartották. A könyvkiadóknál és a sajtóban bevezették a felelős 

szerkesztőintézményét, aki nevének megfelelően felelt a kiadvány tartalmáért, tehát tulajdonképpen 

egyfajta szakmai belsőcenzorrá vált. Megszüntették a magánlevelek és egyéb kirívó dolgok 

cenzúrázását is. A 10 ívnél hosszabb irodalmi műveket teljes körűen mentesítették mind az előzetes, 

mind az utólagos ellenőrzés alól.  A cenzúra tehát megmaradt, de utólagosan, büntetőcenzúraként 

működött,a megjelenéseket előzetesen már nem akadályozták meg, ugyanakkor a külföldieket, azok 

levelezéseit, iratait továbbra is ellenőrizték. 
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XXI. TÉMA: II. SÁNDOR CÁR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁJA 

 

A cárt nagyon aggasztották az 1860-61-es lengyel tüntetések, ráadásul Szentpéterváron 

„rebellis gyújtogatók” (ahogy a sajtó nevezte a sorozatos tűzesetek okozóit) ténykedtek. A 

lengyelek 1862-ben bizonyos fokú autonómiát kaptak, azonban ezzel számos, teljes függetlenséget 

követelő lengyel nem volt megelégedve. A függetlenséget követelők vezetőit besorozással 

próbálták ártalmatlanná tenni, azonban ez 1863 januárjában felkelést eredményezett. A zavargások 

hamar átterjedtek Litvánia, Fehéroroszország, és Ukrajna egyes részeire, és az elfojtásuk 15 

hónapot vett igénybe. 

A lengyel autonómiát visszavonták, minden lengyel iskolában kötelezővé tették az orosz 

nyelv oktatását. A lengyel hivatalnokokat oroszok váltották fel, és a katolikus egyház nem 

érintkezhetett közvetlenül a Vatikánnal. Ukrajnában pedig betiltották az ukrán nyelvű könyvkiadást. 

Az erős oroszosítás nagy elégedetlenséget váltott ki a nem orosz területeken. 

Sándor és az 1861-ben kinevezett Gorcsakov külügyminiszter egészen 1863-ig azon 

fáradoztak, hogy Oroszország ne legyen olyan elszigetelt. Az Egyesült Királyság továbbra sem 

óhajtott kapcsolatot kiépíteni Oroszországgal, Poroszországot pedig (alaposan tévedve) nem látták 

elég erősnek. Franciaország viszont nagyon is jó partnernek számított Ausztria-ellenes érzései 

miatt. Sándor 1857-ben találkozott III. Napóleonnal, és ennek a találkozásnak eredményeként 1859-

ben megegyeztek abban, hogy ha Franciaország lépéseket tenne az osztrákok itáliai kiszorítására, 

akkor Oroszország semleges marad, cserébe pedig a franciák segítenek az 1856-os párizsi 

békeszerződés revíziójában. 

A szövetség azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: az 1859-es rövid francia-

osztrák háború nem hozta meg a franciáknak a hőn áhított sikert, ráadásul Franciaország 

megneheztelt Oroszországra, amiért nem vállalt el tevékenyebb szerepet Ausztria ellen. Sándor 

látta, hogy az 1863-as lengyel felkelést követően III. Napóleon csatlakozik az ő politikáját bíráló 

angolokhoz és osztrákokhoz. A cárral csak a poroszok értettek egyet, így Sándor ettől kezdve úgy 

tekintett a poroszokra, mint lehetséges szövetségesekre. 

1863 és 1870 között az orosz külpolitika az ázsiai terjeszkedésre összpontosított. Az 1858-

ban megkötött ajguni és tiencsni szerződéssel, valamint az 1860-as pekingivel Oroszország már a 

magáénak tudhatta az Amur bal partját, és az Amur-Usszuli térség és a Japán-tenger közötti 

területet. 

Mind Sándor, mind Gorcsakov tudta, hogy Anglia és Franciaország is gyanakodva nézi az 

oroszok csendes-óceáni terjeszkedését, és igyekeznek jó kapcsolatokat kialakítani az amerikaiakkal. 

Oroszország 1867-ben, akkori pénzben nézve 7,2 millió dollárért eladta Alaszkát az Egyesült 
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Államoknak. 1875-ben Japán a szentpétervári egyezményben lemondott Szahalinról a Kuril-

szigetekért cserébe. 

Az 1860-as évek és az 1870-es évek jórészt Oroszország közép-ázsiai terjeszkedéséről 

szóltak, valamint az egyesített német államokról. Az 1870-71 között zajló francia-porosz háború 

lehetőséget adott az oroszoknak arra, hogy érvénytelenítsék a párizsi szerződésnek azon részét, 

amely megtiltotta Oroszországnak a fekete-tengeri flotta tartását. Az 1871-es londoni konferencián 

az európai nagyhatalmak engedélyezték a fekete-tengeri orosz hadiflotta felállítását. 

Az új, egységes Németország fenyegetést jelentett, azonban Sándor sokkal jobban bízott az 

1873-ban létrehozott „három császár szövetségében” (Orosz Birodalom, Német Császárság, 

Osztrák–Magyar Monarchia), mint a Francia Köztársaságban. 

II. Sándor uralkodása alatt terjedt el széles körökben a pánszláv mozgalom, mely szerint 

minden szláv nép védelmezése Oroszország feladata. 1875-ben a szerbek és a bosnyákok felkelést 

robbantottak ki a török elnyomás ellen. Gorcsakov külügyminiszter , aki ellenezte Bismarck német 

kancellár politikáját a franciák ellen, meg akarta erősíteni a szövetséget az Osztrák–Magyar 

Monarchiával, ámde a közvélemény egyre erősebben követelte a felkelők támogatását, főleg miután 

1866-ban a törökök brutális módon verték le a bolgárok lázadását. 

1877 áprilisában Oroszország háborút indított az Oszmán Birodalom ellen, sokkal inkább a 

balkáni területekért, semmint Bulgária védelmében. A kaukázusi fronton egészen 1877 decemberéig 

nem értek el nagyobb sikereket az orosz hadak, a Balkánon pedig a törökök nagyon kemény 

ellenállást tanúsítottak egészen december 10-ig. 1878 januárjában mindkét fél aláírta a 

fegyverszünetet, március 3-án pedig megkötötték a San-Stefanó-i szerződést. Törökország 

megtarthatta európai hídfőállását, de autonóm Bulgáriát kellett kialakítania. A nagyhatalmaknak 

nem tetszett, hogy Oroszország ekkora befolyásra tett szert, ezért rákényszerítették az oroszokra a 

berlini kongresszus döntésének elfogadását: Oroszországnak el kellett fogadnia a San Stefanó-i 

szerződés revízióját, ezáltal Bulgária területe jelentősen csökkent. 

Bár továbbra is orosz kézen maradt Dél-Besszarábia és a korábbi kaukázusi szerzemények, a 

pánszlávisták felfogása szerint Bismarck kancellár, aki pedig megígérte, hogy „becsületes 

közvetítő” lesz, átállt az osztrákokhoz. 
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XXII. TÉMA: III. SÁNDOR ELLENREFORMJAI 

 

III. Sándor Oroszország cárja 1881. március 13-ától egészen haláláig. Uralkodása alatt 

rendeződött Oroszország pénzügyi helyzete; kortársai szerint megnövelte a monarchia erejét. 

Sándor le akart mondani a trónról, ámde apja nagy veszekedések árán rávette, hogy fogadja 

el a sorsát. Azzal, hogy cárevics lett, Sándornak le kellett mondania arról a tervéről, hogy feleségül 

veszi szerelmét, Marija Jelimovna Meszcserszkaját, és helyette Dagmar dán hercegnőt (az ortodox 

kereszténységben Marija Fjodorovnát) kellett oltár elé vezetnie. 

III. Sándort 1881. május 28-án koronázták meg a moszkvai Kremlben, miután apját 

meggyilkolták. Sándor ki akarta végeztetni a merénylet elkövetőit, és legtöbb embere is ezt 

javasolta neki. Lev Tolsztoj levélben könyörgött az elítéltek életéért, azonban az írás nem jutott el a 

cárig: egyik embere, Pobedonoszcev nem volt hajlandó átadni neki. Trónra lépése után nem sokkal 

kiáltványban jelentette ki, hogy meg kívánja őrizni egyeduralmát. Sándor a hozzá hű, szűk 

hivatalnoki kar tanácsaira támaszkodott, amelybe beletartozott Konsztantyin Pobedonoszcev, 

egykori nevelője, és Dmitrij Tolsztoj gróf, akiből később belügyminiszter lett. 

1881 augusztusában az „Átmeneti rendelkezések az állam biztonsága érdekében” című 

rendelet nagyobb hatalommal ruházta fel a kormányhivatalokat és a belügyminisztériumot, ezáltal a 

rendőrséget. Ez a rendelet egyébként egészen 1917-ig érvényben maradt. 

1882-ben megszigorították a cenzúrát és két évvel később az állam ellenőrzése alá vonták a 

felsőoktatást. A cár támogatta az Ohrana (a politikai rendőrség) felállítását. Ezekkel az 

intézkedésekkel Sándor az ellenzéket akarta megsemmisíteni, és az édesapja sorsát elkerülni, aki 

ellen ugyanis több merényletet is elkövettek, mígnem végül 1881. március 13-án felrobbantották. 

1889-ben létrejött a zemsztvo-főnökök intézménye az Államtanács többségének 

támogatásával. A vagyonosabb családokból származó hivatalnokok azzal lettek megbízva, hogy 

ellenőrizzék a parasztok életét, és ha kell, legyenek békebírók. 1890-ben némiképp változtattak a 

rendszeren: kevesebb jelentőséget kapott a parasztok szavazata, és a kormány ellenőrzése alá 

vonták a testületeket. 1892-ben a városi dumák is hasonló sorsra jutottak. 

III. Sándor (akárcsak a fia, II. Miklós) erősen antiszemitista nézeteket vallott. 1887-től 

kezdve korlátozták az egyetemek zsidó hallgatóinak létszámát, és az erős oroszosítás nevében 

megtiltották a nem ortodox egyházak és felekezetek hittérítését. 

Az 1877-78-as orosz-török háború miatt a kormány eladósodott, és a papírpénz elvesztette 

értékét. III. Sándor pénzügyminiszterei igyekeztek stabilizálni az árfolyamot és modernizálni a 

gazdaságot. 

Sándor legelőször Bungét nevezte ki a pénzügyminiszteri posztra, aki csökkentette a fejadót, 

és 1882-ben létrehozta az agrárhitelbankot. 12 éves kor alatt megtiltották a munkát, és 15 éven 
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aluliak esetében szigorúan korlátozták a munkaidőt. Gyári felügyeletet alapítottak, és megtiltották a 

sztrájkolást. Bungét 1886-ban menesztették, mert sokan túlságosan is nagy reformernek tartották. 

A cár előbb Visnyegradszkij (1887-1892), majd később Szergej Witte személyében 

szakembereket választott pénzügyminiszternek. Visnyegradszkij külföldi hitelekkel vasútépítésbe 

fogott, és magas behozatali vámokat vetett ki a fejlődő orosz ipar megvédése érdekében. A kormány 

bevételeit jórészt az egyre növekvő gabonaexport és a magas adók adták, bár 1887-ben eltörölték a 

fejadót. 

1891 és 1892 között éhínség köszöntött az országra, melyet a kolera- és tífuszjárvány tett 

még súlyosabbá. A kormány megtiltotta a sajtónak, hogy használja az „éhínség” szót. 

Visnyegradszkij sürgetésére beszüntették a gabonaexportot; a cár pedig jótékonysági szervezetek 

alapítását javasolta. A nemesség és a műveltebb, jómódú osztályok lelkesen segítettek élelmiszerek 

és gyógyszerek küldésében a rászorulóknak, még maga Miklós cárevics is részt vett a 

jótékonykodásokban. 

III. Sándor egyik első kezdeményezése a „három császár szövetségének” megújítása volt 

1881-ben. A három évig érvényes titkos szerződés garantálta, hogy ha valamelyik fél (Orosz 

Birodalom, Osztrák–Magyar Monarchia, Német Császárság) háborúba keveredik egy negyedik 

országgal, akkor a másik kettő semleges marad. A cár a külügyminisztere, Giers tanácsát 

megfogadva igyekezett jó kapcsolatot ápolni a németekkel, hogy a belügyeknek tudja szentelni a 

figyelmét. 1882-ben csökkentették a hadsereg költségvetését, 1884-ben pedig megújították a 

„három császár szövetségét”. 

Az 1885-87-es bulgáriai válság alatt Sándor rájött, hogy ha úgy hozná a sors, Németország 

inkább az Osztrák–Magyar Monarchiát támogatná Oroszországgal szemben. Így a „három császár 

szövetsége” 1887-ben már nem újult meg. 

Bismarck német kancellár viszont nem akart választani az osztrákok és az oroszok között, 

ezért titokban garanciális szerződést ajánlott az oroszoknak. Ámde a bolgárok Ausztria 

pártfogoltját, Ferdinándot ültették a bolgár trónra, így Ausztria és Oroszország viszonya még 

feszültebbé vált. 

Oroszország gyanakvással kezelte Németország és Ausztria egyre szorosabbá váló 

kapcsolatát, és emiatt kihátrált a politikai egyezményekből. 

Sándor ezután Franciaország felé fordult, mivel számított arra, hogy egy orosz-francia 

szövetség hatására francia befektetők mennek majd Oroszországba. 1891-ben kezdődtek meg a 

tárgyalások, és 1894-ben kötötték meg az egyezményt. Ennek értelmében Oroszország biztosította 

segítségéről Franciaországot egy esetleges német támadás esetén, és fordítva. 

Oroszország közép-ázsiai terjeszkedése III. Sándor alatt volt a legerősebb. Az angolok 

eleinte fenyegetve érezték magukat, mivel az orosz határ egyre közelebb tolódott Afganisztánhoz, 
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de végül a konfliktust sikerült diplomáciai úton megoldani. Kína az 1893-as szerződés értelmében 

Turkesztán egy részét az oroszok kezére adta. 

1861 után megindult a külföldi tőke beáramlása Oroszországba, a századfordulóig 4732 

millió rubelnyi beruházás érkezett. A külföldi vállalkozók hatszor annyit fektettek be, mint az 

eleinte gyengébb orosz vállalkozóréteg, a tőkebefektetés volumene csak századforduló környékén 

egyenlítődött ki. A beruházók sorában első helyen a franciák álltak,  őket követték a belgák, majd a 

németek és az angolok következtek. A kicsi Belgium nagy befektetési volumenét magyarázza, hogy 

− mint  Majoros István kutatásaiból tudjuk − a belga cégek nagyobbik része is francia többségi 

tulajdonban volt. Az első megrendelő, az első vállalkozó maga a cárizmus volt. A nagy volumenű 

befektetések gyors koncentrációt hoztak létre, a századfordulóra az összes profit 45%-a a vállalatok 

1-2%-ának kezében volt, további  8-9% osztozott a másik 50%-on, és az összes többi a maradékon. 

A fejlesztések húzóágazata itt is, mint Európa más országaiban a vasút volt. A vasútépítést 

különösen aktuálissá tették a nagy távolságok, a keleti gyarmatosítás, az infrastruktúra általános 

elmaradottsága, és a krími háború tanulságai. Az 1870-es évek végére a Moszkva központú 

vasútvonalak behálózták az európai Oroszországot. 1891-re készült el a híres transzszibériai vasút, 

az emberiség addigi leghosszabb ilyen jellegű teljesítménye, amely összesen 30723 km pályatestet 

tartalmazott, és az Urálon keresztül haladva átszelte Ázsiát és egészen Vlagyivosztokig haladt, 

összekötve a meleg- és hideg-tengeri orosz kikötőket. Fejlődött a korabeli közlekedés másik 

kulcságazata a gőzhajózás is. Míg 1860-ban csak 399 db „füstokádó szörny” szelte az orosz 

folyókat, addig 1895-ben már 2539 db. A nagyarányú fém és szénszükséglet előmozdította új ipari 

központok kialakítását, illetve a régebbiek továbbfejlesztését. A  Donyeck medencelett a 

szénbányászat új központja,  Krivoj Rogbanbányászták a legtöbb vasat,  Bakupedig a 

kőolajtermelés centrumává vált, a régebbi központok közül az  Ural vidékis dinamikusan fejlődött. 

A szénbányászat volumene a századfordulóig 5390%-al,  az acélé 1280%-al nőtt az 1860-as 

állapotokhoz képest. Az orosz ipari fejlődés kvantitása óriási volt, e tekintetben még Amerikát is 

felülmúlta, de kvalitásában messze elmaradt mind tőle, mind pedig a nyugat-európai fejlődéstől. A 

költségtakarékosság miatt az új ipari központok a nyersanyaglelőhelyekre települtek, megfelelő 

infrastruktúra hiányában azonban nem volt alkalmas településszerkezet, ez később súlyos szociális 

feszültségek forrásává vált. A könnyű és textilipar is fejlődött, de kevésbé voltak látványosak az 

eredményei: a pamutipar 1028%-al, a gyapotipar 571%-al, a posztóipar 261%-al nőtt 

mennyiségileg. A századforduló környékére véget ért a vasútépítési konjuktúra, innentől a 

jelentősebb befektetések a kohászat és a bányászat felé áramlanak, összegszerűen mintegy 344 

millió rubel. A 19-20. század fordulóján már Belgium áll a befektetők között az első helyen a vázolt 

okok következtében, Franciaország formálisan a második helyre szorult, Németország és Anglia 

pozíciói nem változtak.  Az ipari növekedés volumene figyelemre méltó volt, 1883 és 1911 között 
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mintegy 30%-ot tett ki, ez 16,5%-os népességnövekedés mellett mintegy 12%-os egy főre jutó 

termelésbővülést jelent. A monopolformák közül a legfejlettebbnek számító részvénytársaságok 

terjedtek gyors ütemben az erőteljes koncentráció miatt: 1886-ban 462 Rt. működött 594 millió 

rubel tőkeállománnyal, 1900-ban már 990 Rt. 686 milliónyi vagyonnal. Dinamikusan fejlődött a 

bankszektor is, jelentősen nőtt az orosz bankok tőkeállománya: 1881-ben 749,8 millió rubelnyi 

takarékbetétet és folyószámlát tartottak nyilván, 1900-ban már kb. 1 milliárdot. A külföldi bankok, 

hogy pozícióikat biztosítsák, és vezető szerepüket megőrizzék, egyrészről érdekeltségeket szereztek 

az orosz bankokban, másrészről a gazdaság egy meghatározott szegmensének a finanszírozására 

álltak rá. Így pl. ha francia befektetők az Ural vidéken jutottak komoly pozícióhoz, akkor azt francia 

érdekeltségű bankkal finanszíroztatták meg, ily módon csökkentették az állami kisajátítás 

veszélyeit, és megteremtették a tőke repatriálásának feltételeit is. A vázolt fejlődés 

eredményeképpen Oroszország az elsővilágháborút közvetlenül megelőző időszakra a világ 

negyedik ipari, és hatodik kereskedelmi hatalmává nőtte ki magát.  

Az orosz kapitalizáció egy ellentmondásos, újabb problémákat generáló mezőgazdasági 

reform környezetében, félbehagyott társadalmi reformok közepette, egy már önmagában is, korábbi 

elmaradottságából fakadóan számos ellentmondást, konfliktust hordozó gazdasági-társadalmi 

környezetben játszódott le. Ehhez járultak a korai kapitalizmus „gyermekbetegségei” és a külföldi 

tőke gyors megtérülési és repatriációs taktikát követőgyarmati jellegű viselkedése. Ezek a 

problémák, konfliktusok egymásra torlódtak a századfordulóra, és az orosz társadalomban 

robbanásveszélyes helyzetet alakítottak ki. A századforduló környékén a lakosságnak még mindig 

csak 13%-a élt városokban, az export 3/4-ét továbbra is mezőgazdasági cikkek és nyersanyag tette 

ki.  Az összes ipari munkavállaló 25%-a városokba koncentrálódott, nagyon gyorsan kialakult az 

orosz ipar nagyüzemi karaktere. Szerkezeti megoszlását tekintve a századfordulón már a közvetlen 

fogyasztást szolgálóiparágak megelőzték a hagyományos nehézipari ágazatokat: az élelmiszeripar 

került az első helyre a maga 29%-val, a textilipar 26%-al követi, majd a vas és fémipar következik 

20%-al, a kohászat 8,3%-al, az olaj 6,4, a bányászat pedig 5,5%-al. Emellett azonban fennmaradt a 

hagyományos orosz kusztár ipar, sőt nagyon sokan a nagyipar bedolgozóivá válnak, a számuk a 

századvégen még kb. négymilliónyi. A létrejövő nagyüzemi munkásság helyzete még orosz 

mércével mérve is elképesztővolt. Mintegy 23,8 milliónyi ember dolgozott a gyáriparban és a 

bányászatban, és 450 ezer a vasútnál. A nyersanyagra települt koncentrált jelleg, a 

településszerkezet fejletlensége, az infrastruktúra hiánya, a befektetett tőke gyors visszatérülésének 

igénye, a munkaadónak történő teljes kiszolgáltatottság az ipari munka kemény fegyelme 

katasztrofális állapotokat eredményezett a többnyire faluról származó, s a mezőgazdasági 

munkában bizonyos szabadságot, öntevékenységet élvezőmunkások számára. Babuskin 

visszaemlékezéseiben a Bogorodszki Morozov gyárról azt írja, hogy a munkások 3db, egyenként 
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800 fős bérkaszárnyában laktak. Két darab emeletes ágy volt összetolva, ezeket deszkával 

választották el, egy ember számára 1 arsin (kb. 70  cm) széles fekhely jutott. A munkaidő általában 

napi 14-16 óra volt, a hétvégi pihenőnap fogalma ismeretlen, csak a vallási ünnepeket tarthatták 

meg. A női és gyermekunka elterjedt volt, bérezése még a férfimunkánál is komolytalanabb. A 

csekély fizetés egy részét is utalványban kapták, amit csak a gyári kantinban lehetett a tulajdonos 

által szabott árakon levásárolni. Munkástörvényhozás nem létezett, legális politikai erőtér nem volt, 

szakszervezetet nem lehetett alapítani, bármiféle szervezkedést vagy megmozdulást rendőri ügynek 

tekintettek. A 90-es években a gyártulajdonosok külön gyárfelügyelőséget, afféle privát 

hadseregeket hoztak létre a munkások sakkban tartására, a rendőrség kiemelt feladatai közé 

tartozott a munkásmegmozdulások megfékezése. A 19-20. század fordulóján sorra építették a kozák 

laktanyákat a gyárak mellé, ennek költségeit többnyire a gyárosok viselték, arra az estre gondolván, 

ha már sem a saját erejük, sem pedig a helyi karhatalom nem elegendő a munkástömegek féken 

tartásához. Ilyen körülmények között a munkásság szerveződése csak illegálisan, és radikális 

eszmék jegyében mehetett végbe, hiszen a mérsékelt megoldásoknak nem volt gyakorlati 

lehetősége. Nem véletlen, hogy Oroszországban a nyugati munkásmozgalom legradikálisabb 

irányzata, a marxizmusterjedt el. 

 

 

XXIII. TÉMA: AZ OROSZ MONARCHIA ALKOTMÁNYOS PERIÓDUSA. II. MIKLÓS 

 

A XX. sz. elején a II. Miklós vezette (1894–1917), 1914–ben 178 milliós lakosságú, de 

viszonylag kis (8,2 fő/km2) népsűrűségű Orosz Birodalom gyorsan fejlődő, ám komoly 

problémákkal küszködő állam volt. A soknemzetiségű országban az oroszok számaránya 1914–re 

50% alá süllyedt, a kialakuló nemzetiségi mozgalmak pedig szembeszálltak az orosz kormány 

asszimilációs törekvéseivel. Az USA után a második leghosszabb vasúti hálózattal rendelkező 

Oroszország az USA, Svédország vagy Japán mellett a legdinamikusabban fejlődő országok egyike 

volt, azonban több szempontból, például az egy főre jutó ipari termelés tekintetében sokszorosan 

elmaradt a vezető hatalmaktól, és Spanyolország, vagy Olaszország színvonalán állt. Az 1900–ban 

még jelentős deficittel záró állami költségvetés 1913–ban már 48 milliós többletet mutatott. 

Ismeretes, hogy Franciaország után Oroszország volt a világ második legeladósodottabb országa, az 

egy főre jutó államadósság mutatója szerint azonban csupán a 10. helyet foglalta el. Nagyon 

ellentmondásos helyzet alakult ki a mezőgazdaságban is, ahol a folyamatosan javuló termelési 

mutatók ellenére egyre nagyobb gondot jelentett a parasztgazdaságok krónikus földhiánya, a 

fejlődés regionális egyenlőtlensége, valamint az időnként jelentkező alacsony termés és éhínségek. 
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Az orosz gazdasági fejlődés tartós jellegzetességei közé tartozott az állam domináns szerepe és a 

különböző – kapitalista és prekapitalista gazdasági formák egymás melletti élése. 

A hatalom köreiben jól érzékelhetők voltak a válság tünetei, s a kormányzat próbálkozott is 

bizonyos megoldásokkal.  Pénzügyi tekintetben volt előrelépés, hogy a 90-es években Vitte 

pénzügyminisztersége idején aranyalapra helyezték a rubelt, az alkoholizmus problémájára jelentett 

részleges megoldást, hogy üvegben kezdték árulni a vodkát, (korábban favödörben mérték ki) az 

agárproblémát kezelte a Paraszti és a Nemesi Földhitelbank, és hogy 12 évente engedték csak az 

obscsina földjeit felosztani, de mindenekelőtt az, hogy óriási erőket állomásoztattak vidéken. Ez 

utóbbival kapcsolatban úgy gondolták, hogy mivel a megmozdulások csak a szegényparasztság egy 

bizonyos rétegére jellemzőek, a vallásos cárhű többség nem csatlakozik hozzájuk, a 

megmozdulásokat pedig kézben tudják tartani. E részleges problémakezelési technikák mellett 

azonban más volt a helyzet a munkássággal, amelynek tömegessé válása és koncentráltsága jól 

megfogható veszélyeket rejtett magában. A 90-es években egy-két intézkedés már született a 

munkaidőhosszáról, a női és gyermekmunka korlátozásáról, de a munkabért a „két fél szabad 

egyeztetésére bízta”, ami nyilvánvalóan komolytalan megközelítése volt a kérdésnek, mint ahogy az 

sem sokat használt, hogy a kormányzat a gyárosokat önmérsékletre szólította fel. A rendőrség 

elemzői megértették, hogy a kilátástalan helyzetben lévő munkásság a radikális nyugati ideológiák, 

elsősorban marxizmus felé fordul, s ez óriási veszélyeket rejt magában.  Zubatov moszkvai 

rendőrfőkapitány ezért 1898-ban kidolgozta rendőrszocializmus tervezetét, amely lényege szerint 

némi szociális engedményt és szervezkedési szabadságot biztosított volna a munkásságnak, cserébe 

a mozgalmat a gyárfelügyelőségekkel közösen rendőri ellenőrzés alá helyezte volna. 

Tulajdonképpen a parasztsághoz hasonlóan, kihasználva a munkásság vidéki gyökereit, 

vallásosságát, cár hű szellemben kívánták kézben tartani a mozgalmat, azt remélve, hogy ily módon 

a munkástömegek immúnissá válnak a radikálisabb eszmékre. Rendszerének bevezetésére 1900-ban 

kapott engedélyt, s az első néhány évben jól működött. Másik elgondolása szerint az eszerek közé 

titkos ügynököket, provokátorokat építettek be, aki számára még sikeres akciók végrehajtását is 

megengedték, majd láthatóvá téve, előcsalva a kis terrorista eszer sejteket, lehetővé vált 

letartóztatásuk, vagy megsemmisítésük. 1903-ban azonban a rendszer megbukott, mert olyan 

sztrájkok robbantak ki néhány dél-orosz városban, amelyeket monarchista munkásszervezetek 

indítottak, s a belügy nem volt képes leállításukra. Az eszer likvidációs  programot pedig az 

hiúsította meg, hogy  Pleve belügyminisztert, a rendszer egyik atyját, egy olyan merénylő–  

Szazonov– ölte meg, akit ügynökként  ő épített be a szervezetbe – a rendszer visszafelé sült el. 1903 

és 1905 között Gapon pópa, szintén rendőrügynök, kísérletezett még a monarchista 

munkásszervezetek vallási közösségekként történő életbenntartásával, de az orosz−japán háború 

eseményei, a rossz termésű év, a kemény hideg, a háború alatti elbocsátások radikalizálták a 
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munkásságot. Amikor 1905. január 9-én Gapon pópa vezetésével egy alkotmány értékű petíciót 

kívántak átnyújtani a cárnak békés demonstráció keretében – a pópa így vélte kézben tarthatónak a 

mozgalmat –, a cári palotaőrség tüzet nyitott, s az államilag manipulált munkásmozgalom végleg 

összeomlott. Megkezdődött az első orosz forradalom, amelynek paradoxona az volt, hogy bár 

alapvető okai a torlódott orosz társadalmi szerkezetben és az egymásra rakodó 

konfliktushalmazokban voltak, de közvetlenül az a szisztéma robbantotta ki, amelyet ennek 

megelőzésére, illetve elkerülésére hoztak létre. 

Az első orosz forradalom 1905. január 9 – 1907. június 3.  A sortűz követően 

Oroszország szerte sztrájkok és demonstrációk robbantak ki, kitört a forradalom. A hatalom 

krízishelyzetben gyengének mutatkozott, az infrastruktúra nem működött, az ország gyakorlatilag 

szétesett, az események alakulása az egyes helyeken nagymértékben a helyi kormányzóktól, illetve 

a helyi erőviszonyoktól függött. A fellázadt munkások lakóhelyükön és termelési üzemeikben 

szovjeteket (munkástanácsokat) hoztak létre, amelyek egyszerre voltak gazdasági és politikai, majd 

a forradalom során egyre inkább katonai szervezetek is. Februárban az uralkodó megbízta Buligin 

belügyminisztert egy alkotmánytervezet kidolgozásával, amely a kedélyek lecsillapítását hivatott 

volna szolgálni, de magának a demokratizálásnak a kísérlete is a monarchia legszélsőségesebb erőit 

késztette aktivitásra, márciusban megalakult az Orosz Emberek Szövetsége, az első feketeszázas 

párt. A nyár folyamán a hatalom az eseményeken nem tudott úrrá lenni, a helyi karhatalom erői 

mindenütt elégtelennek bizonyultak, pedig Ridzejevszkij hadügyminiszter mobil katonai 

alakulatokat ún. „repülőosztagokat” szervezett, amelyeknek az egyes helyszíneken a helyi erőket 

kellett volna kisegíteni, ám a vasúti közlekedés megszakadása után ők sem tudtak mozdulni. Ősszel 

már elkerülhetetlennek látszott egy alkotmány kihirdetése, mert az események másképp nem tűntek 

megfékezhetőnek. Erre az orosz−japán háborút a vereség mértékéhez képest sikeresen lezáró új 

miniszterelnök, Vitte kapott megbízást, és az általa készített tervezetet II. Miklós nem kis 

vonakodás után aláírta, s azt október 17-én, mint az orosz történelem első elfogadott alkotmányátki 

is hirdették, ez lett az októberi manifesztum. Az év folyamán, kihasználva az események okozta 

társadalmi földindulást, aktivizálódtak és párttá szerveződtek azok az erők, amelyek már a 

századforduló óta bontogatták szárnyaikat. Létrejött az alkotmányos demokraták, orosz nevükből 

kadetok pártja, amely elsősorban a liberálisan gondolkodó oroszországi nagytőkét tömörítette, 

politikai elképzeléseik egy nyugati mintájú demokrácia felé mutattak. Az októberi manifesztumban 

foglalt mérsékelt alkotmányossággal elégedett középosztálybeli erők létrehozták az Október 17-i 

Szövetséget, ők lettek az oktobristák. Az oroszországi szociáldemokratáka Trockij vezette szovjetek 

köré tömörültek, és egy nem kellően előkészített felkeléssel Moszkvában 1905 decemberében át 

kívánták venni a hatalmat, ám ez a kísérletük még korainak bizonyult, a karhatalom és a monarchia 

spontán módon szerveződött irreguláris erői, a feketeszázas harci druzsinák, felszámolták őket. A 
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szociáldemokratáktól is balra álltak az eszerek, akik a forradalom körülményei között is folytatták 

egyéni terrorakcióikat, súlyos események, megtorlások előidézőivé válva ezzel. A paletta 

jobbszélén az ultrakonzervatívok álltak, a feketeszázak, akik a Monarchia bármilyen eszközzel és 

módon történő megvédését tekintették a feladatuknak, 1905. október végén jött létre Puriskevics 

besszarábiai kisnemes, belügyi hivatalnok vezetésével a gyűjtőpártjuk, az Orosz Nép Szövetsége. 

Az októberi manifesztum mindkét oldal erőit aktivizálta; a liberálisok és szociáldemokraták 

eufórikusan ünnepeltek, a monarchisták ugyanilyen elkeseredetten vonultak az utcára, több helyütt 

rendkívül súlyos összecsapásokra került sor.  1905 novemberének első felében játszódott le az orosz 

történelem legsúlyosabb pogromhulláma, a provokációk által is felheccelt feketeszázas tömegek 

megtámadtak az egyes városokban a zsidó negyedeket, és ott irtózatos pusztítást vittek végbe, a 

halottak száma megközelítette a 10 ezret. A karhatalom nem avatkozott az eseményekbe, sőt sok 

helyütt a pogromistákat támogatta.  Ősszel időközben lezajlottak az első duma-választások is, 1906 

januárjában összeülhetett az orosz történelem első legálisan választott parlamentje, a „népi 

reménység dumája”.  Bár a választási kúriák rendkívül aránytalanul voltak felállítva, és a 

szocdemek valamint a feketeszázak is bojkottálták a választásokat, a testület összetétele még így is 

túl radikálisra sikeredett. Miután a trudoviknak nevezett parasztküldöttek az első ülésnapokon 

élesen felvetették a földosztás és a nemesi birtok végleges felszámolásnak kérdését, II. Miklós 6 hét 

után úgy döntött, hogy a dumát feloszlatja. Tovább szűkített választójog alapján kiírták ugyanakkor 

az alkotmányosság látszatának fenntartása végett a 2. duma-választásokat, amelyet már az egyes 

politikai erők sem bojkottáltak, így összetétele még az elsőnél is radikálisabbra sikeredett, ez lett a 

„népharag dumája”. Ezt a testületet, miután követelései nem kevésbé voltak élesek, mint az elsőé, 

az uralkodó már nem akarta feloszlatni, hanem a feladatot az új miniszterelnökre, Sztolipinra bízta. 

A tehetséges fiatalember, korábban Szaratovi kormányzó, a szociáldemokratákat vádolta meg a 

terrorizmussal történő együttműködéssel, és követelte a terroristák kiadását, majd ennek 

megtagadására hivatkozva 1907. június 3-án szétkergette a második Állami Dumát is. Az új duma, 

sorrendben a harmadik – tovább szűkített, tovább szigorított választójog alapján – már megfelelt a 

hatalom igényeinek, ez lett az ”urak, pópák, lakájok  

dumája”, s ez már nem lépett fel radikális követelésekkel a kormányzattal szemben, így ki is tudta 

tölteni öt éves mandátumát. Ezzel a miniszterelnöki puccsal véget ért az első orosz forradalom, és 

megkezdődött a cárizmus utolsó időszaka, a Júniusi Monarchia (1907-1917). 

 A cárizmus útja a bukás felé. Sztolipin ambiciózus és tehetséges ember volt, ahogy írták, 

Oroszország utolsó utáni reménysége. Kemény kézzel felszámolta a forradalom maradványait, a 

súlyos bűncselekményeket keményen megtoroltatta, igyekezett elérni, hogy mindkét oldal bűnösei 

az igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Nem rajta múlt, hogy míg az eszer és szociáldemokrata 

résztvevőket sok esetben kivégezték, addig a feketeszázas pogromisták a cári bíróságok 
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részrehajlása miatt csak formális büntetéseket kaptak. Tisztában volt vele, hogy a birodalmat csak 

hatékony reformok menthetik meg, s ezeket próbálta olyan módon megoldani, hogy jó 

kompromisszumokkal minél kevesebb érdeksérelmet okozzon. 1906-os agrárreformjával lezárta az 

1861 óta húzódó földkérdést. Az obscsinákat két részre osztották, egyikben továbbra is felosztottáka 

földeket, a másikban azonban, ha a közösség tagjainak egyötöde úgy kívánta, véglegesen ki kellett 

mérni a földeket, és át kellett térni az egyéni telkek rendszerére. Ám az első esetben is bárki 

kikérhette a földjét a közösből és önálló gazdálkodásba foghatott, minden további díj fizetése 

nélkül. Ha az obscsina fennmaradt, de valaki önálló gazdává vált, akkor otrubnyiknak, külön 

telkesnek nevezték, ha az obscsina felszámolta önmagát, akkor mindenki hutornyik, azaz tanyás 

gazda lett. A modell főbb vonásaiban az amerikai farmergazdaságokra emlékeztetet, ami 

mindenkinek az álma volt a századelő Oroszországában. A kormányzat hitelekkel, vetőmaggal 

támogatta az új egyéni gazdákat, igyekezett elősegíteni megerősödésüket, mert ez nemcsak 

gazdaságilag stabilizálta a hatalmat, hanem politikai értelemben is lehetőséget nyújtott egy szilárd 

középosztályszerű bázis megteremtésére. További zsenialitása volt reformjának, hogy a parasztság 

földigényének kielégítését, a földéhség problémájának megoldását a nemesi birtok érdeksérelme 

nélkül vitte végbe, úgy, hogy végre felszámolta fejlődés gátját jelentő, sokáig érinthetetlennek 

gondolt obscsinát. Egy szaratovi jobboldali lapnak ekkortájt adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, 

hogy ha Oroszország kap 20 békés esztendőt, akkor problémái reformok és békés átalakítás útján 

megoldhatóak. Az obnovlenista (megújuló, a korlátozott alkotmányos monarchiát politikai 

realitásként elfogadó) monarchista és nacionalista erők támogatásával szilárd parlamenti többségre 

tett szert, s ez kormányzatának stabil támaszt biztosított. Sztolipin veszte az lett, hogy a reformokat 

túlságosan is komolyan gondolta.  Igyekezett fejleszteni az önigazgatási rendszert, növelni a 

bíróságok önállóságát, megszüntetni a lakosság egyes csoportjainak hátrányos megkülönböztetését, 

rendezni a jövedelemadót. Akkor lőtt túl a célon, amikor a nemzetiségi területekre is ki akarta 

terjeszteni a zemsztvo-rendszert, ekkor a szélsőséges és konzervatív erők időszerűnek érezték 

eltávolítását a hatalomból. Ez azonban nem ment békésen, ugyanis az első miniszteri válság idején 

egy, a hadsereg kormányellenőrzés alá vonására irányuló javaslata miatt már egyszer, 1909-ben 

lemondásra kényszeríttették, ám mivel úgy tűnt, hogy nem mennek nélküle a dolgok, kénytelenek 

voltak visszahívni, s ekkor II. Miklós írásos, nyilvános ígéretet tett, hogy nem fogja többé leváltani. 

Ezek után 1911-ben a Kijevi Operában egy Bogrov nevű eszer merénylő agyonlőtte,  miközben a 

cár két székkel arrébb ült mellette. Bogrov két napja volt tagja az eszer pártnak, színházjegyét a 

kijevi Ohrana főnökétől kapta, ezért már a kortársak körében szilárdan tartott magát a 

meggyőződés, hogy a miniszterelnök meggyilkolását a hatalom legfelsőbb köreiből rendelték meg. 

Ugyanebben az évben robbant ki a Bejlisz-ügy, a 20. századi orosz történelem egyik legnagyobb 

botránya. Kijevben megöltek egy 12 éves kisfiút, s a gyilkossággal a közeli téglagyár zsidó 
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származású művezetőjét, Mendem Bejliszt vádolták meg. Bár a nyomozás során már a legelső 

napokban kiderült, hogy a tettet Bejlisz nem követhette el, a francia Dreyfus-ügyhöz hasonlítható 

jelentőségű per az orosz belpolitikai élet erőinek nyíltszíni mérkőzésévé vált. A konzervatívok és a 

jobboldal el kívánták ítéltetni, s zsidó származását a Volga vidéken antiszemita hisztéria keltésére 

és újabb pogromokra, valamint rendőrségi hamisítványok, így a hírhedt „Cion Bölcseinek 

Jegyzőkönyvei” kiadására és terjesztésére használták fel. (Ennek a dokumentumnak volt feladata 

bizonyítani a zsidók világuralmi szándékát és összeesküvését). Az orosz liberálisok, radikálisok, 

alkotmányosok és szociáldemokraták pedig a tárgyilagos és igazságos ítéletért küzdöttek, de a 

jobboldal legjobbjai (pl. Sulgin) is belátták a per kutyakomédia jellegét, s a befejezésére szólítottak 

fel. Végül 1913-ban a bíróság felmentő ítéletet hozott, ami önmagában a sztolipini konszolidáció 

sikerét bizonyította. 

 

 

XXIV. TÉMA: AZ OROSZORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 

 

A kialakult hatalmi tömbök közt egyre feszültebbé váló politikai helyzet a Balkánon 

sűrűsödött igazi nemzetközi konfliktussá. A Balkánon 1878-ig a Török Birodalom volt az úr. Ám 

1878-ban a török ellenes szerb-bolgár felkelés orosz támogatással elűzte a törököket, és a Berlini 

Kongresszus már négy önálló új állam megalakulásáról dönthetett. Így jött létre a független Szerbia, 

Románia, Bulgária és Montenegro. A négy állam egymással szemben támasztott területi követelései 

megosztották a nagyhatalmakat. 1908-ban a Monarchia annektálta Bosznia-Hercegovinát, ami a 

nagyszerb álmokat dédelgető Szerbia számára elfogadhatatlan volt. A két ország – Szerbia és a 

Monarchia - éles ellentétbe került. Fokozta az ellentétet, hogy a korábban Ausztria barát politikát 

folytató I. (Obrenovics) Sándor szerb királyt 1903-ban merénylet érte, így halála után Ausztria 

ellenes Karagyorgyevics Péter lett az új uralkodó. Az új szerb vezető a hadfelszerelési 

megrendeléseket már nem Bécsnek, hanem a franciáknak adta le. Válaszul megkezdődött az 1904-

1910 közt zajló disznóháború, amelyben a Monarchia lezárta határait a szerb állatbehozatal előtt. 

Fajsúlyos probléma volt a szerb – osztrák válság mellett az orosz – osztrák válság is! 1897-

től fogva a két nagyhatalom kölcsönös egyetértésben óvta a balkáni status quót, amelyről szóló 

megegyezésüket most a Monarchia az ellentételezés nélküli annexióval felrúgta. Az orosz 

külpolitika a japán vereségből ocsúdva még nem volt olyan állapotban, hogy emiatt érzett 

felháborodását háborúval fejezze ki, főként, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság nem volt 

hajlandó támogatni ebben a kérdésben. 

Később 1912-13 –ban a négy balkáni állam a törökök balkáni birtokaiból újabb területeket 

hasítottak ki, majd Bulgária túlzott megerősödése után újabb határrendező háborút vívtak (Balkáni 
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háborúk) Azonban az európai hatalmak vitái továbbra is megmaradtak a balkáni államok 

tekintetében. 

Bosznia területén számos titkos szerb társaság alakult azzal a céllal, hogy merényletekkel 

destabilizálják a vitatott területeket. A társaságokat – titokban – támogatta a szerb kormány is. Noha 

Szerbia és Oroszország között semmilyen írásos szövetségesi szerződés nem volt, a szerbek 

megalapozottan számítottak Oroszország későbbi katonai segítségére. Oroszország ugyanis Bosznia 

annexiója és Szerbia legyőzése esetén kénytelen tudomásul venni, hogy teljesen kiszorult a 

Balkánról. Ez a kiszorulás persze ugyanolyan túlreagált félelem volt, mint a központi hatalmak 

részéről később említésre kerülő "most, vagy soha". 

Az eredeti német haditerv azzal számolt, hogy a teljes haderőt a nyugati frontra 

csoportosítja. Azzal Moltke is tisztában volt, hogy a Monarchia egymaga nem bír el az orosz és 

szerb hadsereggel, de arra számítottak, hogy az oroszok csak lassan tudnak majd felfejlődni, és mire 

Keleten komolyabbra fordul a helyzet, már kezükben lesz a francia kapituláció. Nem így történt, 

ugyanis az oroszok gyorsabban tudtak mozgósítani, mint azt bárki hitte volna, és már 1914 

augusztus 7-én megtámadták Németországot. A váratlan támadás miatt hátráló német erők élére 

ekkor került Paul von Hindenburg és „jobb keze” - hadműveleti főnöke - Erich Ludendorff. Az idős 

de nagyon tehetséges tábornok 1914 őszén kettős győzelmet aratva állította meg az oroszokat, így 

előbb Tannenbergnál (1914.aug.28-30) majd a Mazúri tavaknál (1914.szept.6-15) könyvelhetett el 

diadalt. 

A Monarchia 1914 nyarán nyomult be Szerbia területére, ám a Drin folyónál a szerbek 

megállították az előretörést. Az osztrák hadvezetés ekkor ismerte fel az oroszok Galícia felől induló 

támadásának sokkal nagyobb veszélyét, így átcsoportosításokkal ellentámadást kezdeményezett a 

birodalom északkeleti határvidékén. Az előretörést azonban a túlerőben lévő orosz sereg könnyedén 

megállította, és bár a Monarchia elérte Németország tehermentesítését, az osztrák-magyar 

veszteségek már 1914 őszén és telén is nagyon súlyosak voltak. A harcok középpontjába 1914 

őszén Galícia legnagyobb erődje, a Krakkótól 200 km-el keletre fekvő Przemysl vára került, melyet 

az oroszok nagy erőkkel ostromoltak. 1914 utolsó hónapjaiban a németek Varsó-Lodz térségében 

August von Mackensen tábornok vezetésével próbáltak előretörni, míg a monarchia 30 hadosztálya 

Krakkó környékén harcolt (Limanowa-i csata) Összeségében az év végére a Monarchia 800 ezer 

katonája elvesztése árán, de megállította az oroszokat a Kárpátok hegyei közt. 

Az oroszokkal szemben kierőszakolt átmeneti győzelmek lehetővé tették, hogy az osztrák-

magyar sereg másodszor is kísérletet tegyen Szerbia legyőzésére. Mivel azonban a támadás 1914 

novemberében egyidejűleg indult északon Belgrád ellen, és Bosznia irányából a Drinán keresztül, 

így a szerbek utolsó erőtartalékaikkal ismét vissza tudták verni a támadást. A harmadik és egyben 

döntő Szerbia elleni támadásra majdnem egy évvel később, 1915 októberében került sor, amikor 
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végre sikerült felőrölni a szerb haderőt, így novemberre Szerbia teljes területe a Központi hatalmak 

kezére került. A menekülő 150 ezres szerb hadsereget az Antant előbb Korfura menekítette, majd 

onnan Szalonikibe szállította, hogy a Gallipoliból Görögországba áthelyezett új fronton segítsék az 

angol-francia csapatokat. 

A központi hatalmak számára a keleti fronton 1915 elején Przemysl várának felmentése lett 

a legfontosabb feladat. Ám a februárban, majd márciusban indított felmentési kísérletek sorra 

kudarcot vallotta, így végül 1915. március 22-én Przemysl vára kapitulált az oroszok előtt. 

Az Antant nyugati hatalmai a verduni és sommei harcok idején a cártól követelni kezdték, 

hogy indítson támadást keleten, a német erők megosztása érdekében. A három orosz 

frontparancsnok közül egyedül Alekszej Alekszejevics Bruszilov tábornok, a Galícia határán 

állomásozó négy orosz hadsereg parancsnoka jelezte, hogy képes nagy erejű támadást indítani. A 

Bruszilov offenzíva végül 1916. június 4-én indult meg, a Monarchia serege ellen, és óriási 

sikereket hozott az oroszoknak. A Monarchia vesztesége elérte a fél milliót (200 ezer halott-

sebesült, és 300 ezer fogoly) A frontvonal nyugatra tolódott, a központi hatalmak 25 ezer km2 –t 

vesztettek, és Gorlicei áttörés során elfoglalt orosz területek egy része, a frontszakasz legdélibb 

részén - Luck városától délre Bukovináig - visszakerült az oroszokhoz. A Monarchia hadereje 

egymaga képtelennek tűnt megállítani a nagy orosz offenzívát, ezért Németország Verdun alól vont 

el csapatokat, hogy segíteni tudjon. Ezzel a Bruszilov offenzíva azonnal stratégiai sikert ért el: az 

ígéretes asiagói osztrák támadást a Monarchiának félbe kellett hagynia, és a németeknek a verduni 

harcokból is értékes egységeket kellett elvonnia. Az orosz offenzíva három és fél hónapos ideje 

alatt felemésztette a Monarchia erőtartalékának javát és az orosz hadsereg átmenetileg újra 

elfoglalta Kelet-Galíciát. A támadás során maga az orosz haderő is egymillió főre tehető veszteséget 

szenvedett, mely nagyban hozzájárult a cári rendszer destabilizálásához. 

Az orosz sikerek felbátorították Romániát is, mely a háború kirobbanása óta kereste az 

alkalmas időpontot arra, hogy csatlakozzon az Antanthoz. Végül 1916 nyarán Románia tető alá 

hozta megállapodását a nyugati hatalmakkal, és miután megkapta az ígéretet arra, hogy a háború 

után megkaphatja Erdélyt, sőt nyugati határait egészen a Tiszáig tolhatja, 1916. augusztus 27-én 

csatlakozott az Antanthoz és bevonult Erdélybe. Válaszul 1916. szeptember közepén a 9. német 

hadsereg, élén az ide buktatott Falkenhaynnal megérkezett segíteni. Mackensen szeptember 3-án 

egy szintén sebtében összeállított bolgár-török-német haderővel Bulgária felől északi irányba 

támadt, a 9. német hadsereg pedig Nagyszebennél győzelmet aratott a románok fölött. 

A cári Oroszország 1917 tavaszára a Monarchiához hasonlóan erőtartalékai végére ért. A 

nép 5 millió halottját, eltűntjét, fogságba esettjét gyászolta, hiányolta. Az infláció 700%-osra nőtt, 

kenyér nem volt, az élelmiszerért kígyózó sorok álltak napi nem ritkán 10 órát. A sorozatos 

tüntetések, munkásmegmozdulások és a ezekből kialakuló februári forradalom hatására az orosz 
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kormány 1917 március 13-án, II. Miklós cár pedig március 15-én lemondott. (A cár öccse javára 

mondott le, de az sem vállalta az uralkodást, II. Miklóst pedig másfél évvel később 1918 nyarán 

kivégezték.) 

A forradalom küszöbén négy politikai párt hívta táborába az elégedetlenkedő népet: 1.) 

Kadet párt: alkotmányos demokratákként megalakult polgári párt volt, és mérsékelt változásokat 

követelt 2.) Oktobristák pártja: szintén mérsékelt polgári párt volt, mely fent kívánta tartani a 

cárizmust, de alkotmányos formában megújítva, a parlamentnek (duma) nagyobb önállóságot 

juttatva. 3.) Eszer párt: a parasztok számára szerveződött irányzat volt 4.) Mensevikek: 

szociáldemokraták voltak, akik nevüket még 1903-ban kapták, amikor az Oroszországi 

Szociáldemokrata Munkáspártban kisebbséget alkottak, így mensinsztvo azaz kisebbségjelzővel 

illették, majd 1912-ben kizárták őket.  5.) Bolsevikok, ők alkották az Oroszországi 

Szociáldemokrata Munkáspárt többséget. 

A cár lemondásával Oroszországban két hónapra kettős hatalom alakult ki, ugyanis a 

mensevikek és az eszer párt, felfegyverzett és tényleges hatalommal is bíró tanácsokat (szovjeteket) 

szervezett az ország nagyvárosaiban, ugyanakkor a kadet párt és az oktobristák 1917. március 18-án 

egy új polgári ideiglenes kormányt szerveztek Georgij Lvov herceg vezetésével. Az új vezetés öt 

hónapig irányította az országot (1917. március-július) ám közben 1917. májusában átalakult a 

kormány, mikor a mensevikek és eszerek is beléptek a minisztertanácsba. Így megszűnt a kettős 

hatalom, mivel a nagykoalíciós kormányban 10 polgári és 6 szovjetbeli miniszter kapott tárcát. 

Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij hadügyminiszteri tárcát kapva 1917. július elsején megindította 

Galíciában a Kerenszkij offenzívát, mely az egy évvel korábbi Bruszilov offenzíva sikerét akarta 

megismételni. Ám a támadás az első néhány nap sikere után nagyarányú visszavonulássá vált. A 

240 km-t hátráló hadsereg négyszázezer fős veszteséget szenvedett és morálisan összetört. Az 

offenzíva sikertelenségéhez nem csekély részben járult hozzá, hogy a katonák tanácsokba 

tömörülve kezdték vitatni és felülbírálgatni a tisztek parancsait, s ha ezek után adott esetben 

engedelmeskedtek is, az már túl késő volt ahhoz, hogy eredményt érjenek el általa. A vereség után a 

katonaság gyakorlatilag nem engedelmeskedett többé a parancsoknak, bár a hazáját még hajlandó 

volt védeni. 

A forradalom júliusi időszakában az addig kisebbségben lévő bolsevikok fokozottabb 

előretörésre szánták el magukat. Elsődleges céljuk az volt, hogy a mensevik túlsúlyú szovjetekben 

többségbe kerüljenek, majd második céljuknak a polgári kormány megdöntését tűzték ki. Azonban 

1917 nyarán még elhamarkodottan hajtották végre tüntetéseiket, így a kormány a tisztiiskolások 

segítségével leverte a júliusi bolsevik lázadást. Összesen 700 halott maradt az utcákon, a 

bolsevikvezetőséget letartóztatták, és menekülésre kényszerítették. A bolsevik megmozdulások első 
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számú vezetője ekkor már a 47 éves Vlagyimir Iljics Lenin (Uljanov) volt, aki eredetileg ügyvéd, 

majd 1903-tól az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik frakciójának vezetője volt. 

A bolsevik puccs sikerrel zárult, amikor a Kerenszkij kormány lemondott és külföldre 

menekült. Az új kormányt a Népbiztosok Tanácsa jelentette, a belső karhatalmat pedig a Cseka 

nevű politikai rendőrség. Az új rendszer ugyan tartott választásokat 1917 novemberében, de miután 

ezen a bolsevikok csupán 25%-ot tudtak elérni, feloszlatták az Alkotmányozó Gyűlést. Érzékelve a 

népigényt a szovjet hatalom mihamarabb véget akart vetni a háborúnak. Így 1917. december elején 

fegyverszünetet kötöttek a központi hatalmakkal, majd 3 hónapon keresztül tartó béketárgyalások 

után, 1918. március 3-án megszületett a Breszt-Litovszki béke. December 28-án az ukrán 

Centralnaja Rada is fegyverszünetet írt alá a központi hatalmakkal. A béke eredményeképp 

Oroszország 1 millió km2 –nyi területet vesztett, lemondva a Baltikumról, Belorusziáról, és 

elfogadva, hogy Ukrajna és Finnország önállóságát. A békék sorát a románokkal megkötött március 

ötödiki béke zárta. 

 

 

XXV. TÉMA: OROSZ KULTÚRA A XIX. – XX. SZÁZADBAN 

 

A XIX. század végén, a társadalmi kataklizmák előérzetétől áthatott, mind történelmi-

politikai, mind szellemi-kulturális vonatkozásban megfogalmazott prognózisok Oroszország 

útkeresésének rendkívüli változatosságát mutatják. Továbbra is központi kérdés marad azonban a 

„Nyugat-Kelet dilemma”, mint a nemzeti identitástudat egyik meghatározó eleme. Egy történelmi 

korszak lezárulásának csaadajevi víziója az „egyetemes színjáték megoldásáról”, a „nagy 

apokaliptikus összefoglalásról” az „ezüstkor” pozitív apokaliptikájában ölt testet. A századelőn 

megszületett „új vallási öntudat” rendkívüli hatást gyakorol az értelmiségre, kivált annak a kor 

tragikumát megsejtő, Oroszország jövőjét a szellemi igazságok kiteljesedésében prognosztizáló 

rétegére. Az 1905-ös forradalom bukása az ún. „legális marxisták” (Sz. Bulgakov, Ny. Bergyajev, 

Sz. Frank) gondolati rendszerében olyan fordulatot jelent, mely új irányt szab az orosz bölcseletnek: 

a vallásos tapasztalás történetfilozófiai közegbe emelése az „orosz eszme” meghatározó elemévé 

válik. Egy „új humanizmus” és egy „újkeresztény etika” koncepciója körvonalazódik a századelő 

jeles gondolkodóink írásaiban, melyek közül a legnagyobb hatást a korabeli szellemi életre a 

„Mérföldkövek” c. cikkgyűjtemény gyakorolta. „Ezek a gondolkodók ugyanis valóban radikálisan 

szakítanak az orosz radikális értelmiséggel, valóban megtagadják az eleddig egyedül üdvözítőnek 

hitt politikai utat, valóban lerombolnak minden bálványt, amelyet megkérdőjelezhetetlen eszmékből 

épített az előző értelmiségi nemzedékek sora, s a ledöntött politikai idolumok helyett valóban olyan 
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morális elveket kínálnak a környező világ megítélésére, melyek semmiképp sem értelmezhetők 

politikai kategóriák rendszerében.” 

Nyikolaj Bergyajev e nemzedék legismertebb, s talán legkarizmatikusabb alakja. „A 

filozófia igazsága és az értelmiség igaza” c.  írásában az orosz értelmiség bölcseleti attitűdjét 

elemzi, miközben rámutat a korabeli szellemi élet ellentmondásosságára, mindenek előtt a keleti és 

nyugati elv érvényesülésének problematikus voltára.   

A századforduló krízisállapota szinte egy időben hív elő apokaliptikus és utópikus 

látomásokat. Az utópikus gondolat következetes, radikális elveket valló képviselője a filozófus-író, 

Nyikolaj Fjodorov. „Projektív” filozófiájában meghökkentő módon ötvöződik a keresztény 

eszmekör és a                                                  

Sz. Bíró Zoltán: Ideák, idolumok, démonok (Utószó)  // Az orosz forradalom démonai. 

Századvég, Bp. 1990. 306. 250 természettudományos gondolat. „A közös ügy filozófiája” azt a 

meggyőződést hirdeti, miszerint a világmindenség civilizációs vívmányok alkalmazásával történő 

átalakítása a megváltás, az evangéliumi program realizálása, mely elvezet az emberiség önmaga 

általi feltámasztásához, az „immanens feltámadáshoz”.   

A századelő eszmei áramlatai között jelentős helyet foglal el a marxizmus, mely szintén 

„kiépíti” a maga filozófiai és esztétikai kódrendszerét. Georgij Plehanov marxista filozófus a 

történelmi materializmus kérdéskörével összefüggésben fogalmazza meg esztétikai nézeteit, melyek 

több ponton érintik Oroszország Nyugat és Kelet közötti „ingadozásának”, majd fokozatos 

europaizálódásának problémáját. Az orosz marxista gondolkodók mellett a nyugat-európai 

értelmiség jónéhány képviselője is reflektál az orosz századforduló kulturális jelenségeire. Köztük 

Rosa Luxemburg, akit politikai állásfoglalásain túl, éppen az orosz irodalommal kapcsolatos írásai 

tettek ismertté, s egyben vitatott személyiséggé is orosz marxista körökben.   

A történelmi sokkhelyzetek és az egymással szembesülő kultúrafelfogások közegében 

kialakuló irodalmi irányzatok alapvetően két, egymással merőben szembenálló esztétikai program 

mentén formálódnak. Az egyik irányadó tendencia a XIX. századi realizmus hagyományait követi, 

melynek vezető egyénisége Maxim Gorkij. Az ezzel vitába szálló, s a kortárs nyugat-európai 

kezdeményezésekkel rokonítható törekvések, melyekben a művészi elvek öntörvényűsége kap 

hangsúlyt, az igen sokszínű orosz modernizmust alapozzák meg. Leonyid Andrejev, akit „az orosz 

irodalom  

Ivan Karamazovjaként” tartottak számon, a kor konkrét tapasztalataiból kiindulva (háború, 

forradalom, éhínség), ugyanakkor mélyen filozofikus megközelítésben értelmezi az individuális 

szabadság és történelmi szükségszerűség problémáját realista és expresszionista jegyeket egyaránt 

felmutató prózájában. 
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GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK/ÖNÁLLÓAN FELDOLGOZANDÓ 

KÉRDÉSKÖRÖK TEMATIKÁJA 

 

I. Téma: A Kijevi Rusz feudális feldarabolódása (2 óra) 

1. A Kijevi Rusz politikai, gazdasági és közigazgatási berendezkedése.  

2. Az önálló fejedelemségek létrejötte, megerősödődése és különválása a Kijevtől.  

3. Különbségek és hasonlóságok az északi és déli fejedelemségek között.  

4. A Kijevi Rusz felbomlásának szociális gazdasági hatásai.  

 

II. Téma: Észak-kelet Rusz földjeinek egyesülése Moszkva alatt (2 óra) 

1. Az Észak-kelet óorosz földjeinek szociális gazdasági, és politikai viszonyai a mongol-

tatár uralom idején.  

2. Moszkvai fejedelemség kialakulása és felemelkedésének folyamata. 

3. A Moszkvai fejedelemség területszerző háborúi.  

4. A mongol-tatár uralom vége az óorosz földek területén.  

 

III. Téma: Orosz Állam a XVI. században (2 óra) 

1. Az Orosz Állam szociális gazdasági berendezkedése a XV. század végén a XVI. század 

első felében.  

2. IV. (Retteget) Iván hatalomrájutása. A cárizmus intézményének kialakulása.  

3. IV. (Retteget) Iván bel- és külpolitikája.  

4. Művészet és gazdaság a XVI. századi Oroszországban.  

 

IV. Téma: Oroszország politikai- gazdasági fejlődése a XVII. században (2óra) 

1. Mihail Romanov próbálkozása a belső ügyek normalizálására.  

2. Gazdasági reformok Oroszországban a XVII. század első felében.  

3. Külpolitikai események hatása az orosz belpolitikára.  

4. Hadsereg, kereskedelem és pénzreform.  

 

V. Téma: Orosz kultúra a XVI – XVII. században (2 óra) 

1. mindennapi élet az orosz földeken a XVI –XVII. században.  

2. Az egyház helyzete. Harmadik Róma elmélet.  

3. Nyugati és keleti kultúra keveredése Oroszországban.  

4. Orosz művészet és építészet a XVI – XVII. században.  
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VI. Téma: Az Orosz Birodalom megalakulása. I. Nagy Péter reformjai (2 óra) 

1. I. Péter trónra kerülésének történelmi problematikája.  

2. Első lépések Oroszország „europizálására”. 

3. A hadsereg és gazdaság megreformálása.  

4. Közigazgatási és oktatási reformok I. Péter idején.  

 

VII. Téma: Oroszország külpolitikája a XVIII. század második felében (2óra) 

1. Az orosz külpolitika aktivizálódása a XVIII. század második felében. A külpolitika fő 

irányvonalai. 

2. Ukrajna déli területének és a Krim félsziget gyarmatosítása.  

3. Orosz – török ellentétek és háborúk a Fekete tenger térségének birtoklásáért.  

4. Oroszország keleti terjeszkedése.  

 

VIII. Téma: A XVIII. század második felének szociális-politikai gondolatai és az orosz 

kultúra helyzete (2 óra) 

1. Új politikai gondolatok Oroszországban az európai hatások következtében.  

2. Az orosz ortodox egyház helyzete az „új” Oroszországban.  

3. Szentpétervár, mint Oroszország „európai” városa.  

4. Művészet és építészet.  

 

IX. Téma: I. Sándor kora (2 óra) 

1. I. Sándor történelmi portréja.  

2. A francia forradalom Oroszországi hatása.  

3. I. Sándor előtt álló feladatok.  

 

X. Téma: Napóleoni háborúk és reformok Oroszországban (2óra) 

1. Oroszország diplomáciai kapcsolatai az 1800-as évek első évtizedében.  

2. Orosz-francia szövetség megkötésének és felbomlásának okai.  

3. A Nagy Honvédő háború.  

4. Oroszország, mint Európa vezető hatalma.  

XI. Téma: I. Miklós reakciós időszaka (2 óra) 

1. Dekabrista felkelés okai, jellege és lefolyása.  

2. I. Miklós hatalomra kerülése. Megtorlások időszaka.  

3. Belpolitikai viszonyok Oroszországban a XIX. század első felében.  

4. Orosz külpolitika. Oroszország európai elsőbbségének elvesztése.  
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XII. Téma: Krimi háború (2 óra) 

1. Orosz diplomácia kudarca Európában.  

2. Orosz-török háború. Európai államok külpolitikája Oroszországgal szemben.  

3. Külföldi intervenció a Krimen.  

4. A Krimi háború vége. A párizsi béke.  

 

XIII. Téma: II. Sándor bel- és külpolitikája (2 óra) 

1. II. Sándor belpolitikai reformjai.  

2. II. Sándor próbálkozásai a külpolitikai elszigeteltség enyhítésére. 

3. Orosz – német - osztrák-magyar kapcsolatok. A budapesti titkos egyezmény.   

4. 1877-78-as orosz-török háború.  

 

XIV. Téma: Oroszország az I. világháborúban (2 óra) 

1. Oroszország szociális- gazdasági helyzete a világháború előtt. 

2. Oroszország antanton belül elfoglalt helye és kötelezettségvállalása a szövetségben.  

3. A háború első évei. Győzelmek és kudarcok.  

4. A háború utolsó évei. Az 1917. februári forradalom és a cárizmus bukása.  
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OROSZ FEJEDELMEK, NAGYFEJEDELMEK ÉS CÁROK LISTÁJA  

Vlagimiri fejedelmek és nagyfejedelmek 

Portré Uralkodó Uralkodott 

 

I. András 

* 1111 

† 1174. június 28. 

1168 – 1174 

– 

I. Mihály 

* 1151 

† 1176. június 20. 

1174 – 1176 

 

III. Nagyseregű Vszevolod 

* 1154 

† 1212. április 13. 

1176 – 1212 

– 

II. György 

* 1189. november 26. 

† 1238. március 4. 

1212 – 1216 

– 

Konstantin 

* 1186. május 18. 

† 1218. február 3. 

1216 – 1218 

– II. György (2x) 1218 – 1238 

 

I. Jaroszláv 

* 1190. február 18. 

† 1246. szeptember 30. 

1238 – 1246 
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– 

Szvjatoszláv 

* 1196. március 27. 

† 1252. február 3. 

1246 – 1248 

– 

(II.) Mihály 

* 1229 

† 1248. január 15. 

1248 

– 

II. András 

* 1222 

† 1264 

1249 – 1252 

 

I. Szent Sándor 

* 1220. május 30. 

† 1263. november 14. 

1252 – 1263 

– 

II. Jaroszláv 

* 1230 

† 1272. szeptember 16. 

1263 – 1272 

 

Vaszilij 

* 1241 

† 1276 

1272 – 1276 

 

I. Dmitrij 

* 1254 

† 1294 

1276 – 1281 

– 

III. András 

* 1255 

† 1304. július 27. 

1281 – 1283 
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I. Dmitrij (2x) 1283 – 1293 

– III. András (2x) 1293 – 1304 

 

II. Mihály 

* 1271 

† 1318. november 22. 

1304 – 1318 

 

III. György 

* 1281 

† 1325. november 21. 

1318 – 1322 

– 

II. Dmitrij 

* 1299 

† 1326. szeptember 26. 

1322 – 1326 

– 

II. Sándor 

* 1301. október 1. 

† 1339. október 29. 

1326 – 1327 

– 

III. Dmitrij 

* 1324 

† 1383. június 5. 

1359 – 1362 
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Moszkvai fejedelmek és nagyfejedelmek 

 

Dániel 

* 1261 

† 1303. március 4. 

1283 – 1303 

 

György 

* 1281 

† 1325. november 21. 

1303 – 1325 

 

I. Pénzeszsák Iván 

* 1288 

† 1340. március 31. 

1325 – 1340 

 

Büszke Simeon 

* 1316. november 7. 

† 1353. április 27. 

1340 – 1353 

 

II. Szelíd Iván 

* 1326. március 30. 

† 1359. november 13. 

1353 – 1359 

 

Dmitrij 

* 1350. október 12. 

† 1389. május 19. 

1359 – 1389 
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I. Vaszilj 

* 1371. december 30. 

† 1425. február 27. 

1389 – 1425 

 

II. Vak Vaszilij 

* 1415. március 10. 

† 1462. március 27. 

1425 – 1433 

 

II. György 

* 1374. november 26. 

† 1334. június 5. 

1433 – 1434 

 

II. Vak Vaszilij 

(2x) 
1434 

 

II. György 

(2x) 
1434 

 

(III.) Vaszilij 

* 1421 

† 1448 

1434 
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II. Vak Vaszilij 

(3x) 
1434 – 1445 

 

II. Dimitrij 

* 1420 körül 

† 1453. július 17. 

1445 

 

II. Vak Vaszilij 

(4x) 
1445 – 1446 

 

II. Dimitrij 

(2x) 
1446 – 1447 

 

II. Vak Vaszilij 

(5x) 
1447 – 1462 

 

III. Nagy Iván 

* 1440. január 22. 

† 1505. október 27. 

1462 – 1505 
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III. Vaszilij 

* 1479. március 25. 

† 1533. december 3. 

1505 – 1533 

 

IV. Iván 

* 1530. augusztus 15. 

† 1584. március 28.[1] 

1533 – 1547 

 

Orosz cárok 

Portré Uralkodó Uralkodott 

 

IV. Rettegett Iván 1547 – 1584 

 

Szemjon Buktakovics 

* ? 

† 1616. január 5. 

1575 – 1576 

 

I. Fjodor 

* 1557. május 31. 

† 1598. január 16./17. 

1584 – 1598 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Vasiliy3_titularnik.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Vaszilij_moszkvai_nagyfejedelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/1479
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1533
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1505
http://hu.wikipedia.org/wiki/1533
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Iioan4.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Iv%C3%A1n_orosz_c%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1530
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_15.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1584
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_28.
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_28.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1533
http://hu.wikipedia.org/wiki/1547
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ivan_grozny_frame.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Iv%C3%A1n_orosz_c%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1547
http://hu.wikipedia.org/wiki/1584
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Boris_Godunov_(Pushkinsky_zapovednik).jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szemjon_orosz_c%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1616
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_5.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1575
http://hu.wikipedia.org/wiki/1576
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tsarskiy_titulyarnik_feodor_iv.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Fjodor_orosz_c%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1557
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_31.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1598
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_17.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1584
http://hu.wikipedia.org/wiki/1598


 78 

 

Borisz Godunov 

* 1551 

† 1605. április 23. 

1598 – 1605 

– 

II. Fjodor 

* 1589 

† 1605. június 20. 

1605 

 

I. Ál-Dmitrij 

* 1581 

† 1606. május 17. 

1605 – 1606 

 

IV. Vaszilij 

* 1552. szeptember 22. 

† 1612. szeptember 12. 

1606 – 1610 

 

I. Mihály 

* 1596. július 12. 

† 1645. július 13. 

1613 – 1645 

 

Alekszej 

* 1629. március 9. 

† 1676. január 29. 

1645 – 1676 
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III. Fjodor 

* 1661. június 9. 

† 1682. május 7. 

1676 – 1682 

 

V. Iván 

* 1666. szeptember 6. 

† 1696. február 8. 

1682 – 1696 

 

I. Nagy Péter 

* 1672. június 9. 

† 1725. február 8. 

1682 – 1725 

 

I. Katalin 

* 1684. április 15. 

† 1727. május 17. 

1725 – 1727 

 

II. Péter 

* 1715. október 23. 

† 1730. január 30. 

1727 – 1730 

 

Anna 

* 1693. február 7. 

† 1740. október 28. 

1730 – 1740 
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VI. Iván 

* 1740. augusztus 23. 

† 1764. július 16. 

1740 – 1741 

 

Erzsébet 

* 1709. december 29. 

† 1762. január 5. 

1741 – 1762 

 

III. Péter 

* 1728. február 21. 

† 1762. július 17. 

1762 

 

II. Nagy Katalin 

* 1729. május 2. 

† 1796. november 17. 

1762 – 1796 

 

Pál 

* 1754. október 1. 

† 1801. március 23. 

1796 – 1801 

 

I. Sándor 

* 1777. december 23. 

† 1825. december 1. 

1801 – 1825 
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I. Miklós 

* 1796. július 6. 

† 1855. március 2. 

1825 – 1855 

 

II. Sándor 

* 1818. április 29. 

† 1881. március 13. 

1855 – 1881 

 

III. Sándor 

* 1845. március 10. 

† 1894. november 1. 

1881 – 1894 

 

II. Miklós 

* 1868. május 18. 

† 1918. július 17. 

1894 – 1917 

 

II. Mihály 

* 1878. december 4. 

† 1918. június 13. 

1917 
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TESZTKÉRDÉSEK OROSZORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL (XII. sz. – 1917) 

 

Melyik folyón halat keresztül a főbb kereskedelmi útvonalak a mongol-tatár betörésig? 

a) Volga. 

b) Dnyeszter. 

c) Dnyeper. 

d) Oka.  

 

Mikor említik először az évkönyvek Moszkvát? 

a) 1059. 

b) 1147. 

c) 1240. 

d) 1222.  

 

Melyik a kakukktojás (csak egy van) 

a) Novgorod. 

b) Tver. 

c) Moszkva. 

d) Krim. 

 

Mikor dúlják fel az orosz földeket a mongol-tatárok? 

a) 1120 

b) 1240 

c) 1278 

d) 1300 

 

Melyik dinasztia uralkodott a Romanovok előtt? 

a) Habsburg. 

b) Rurik. 

c) Szász-Holstein. 

d) Anjou.  

 

Mi az a „jarlik”? 

a) Kiváltság levél. 

b) Adó. 
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c) Nemesi cím. 

d) Katonai rendfokozat. 

 

Hol kellet „tiszteletüket” tenni a rusz fejedelmeinek a mongol-tatár kánnál? 

a) Kijevben. 

b) Moszkvában. 

c) Szarajban. 

d) Bakuban.  

 

Dmitrij mikor győzi le a tatárokat Kulikovónál? 

a) 1250. 

b) 1380. 

c) 1450. 

d) 1500. 

 

Az orosz földeken élők melyik vallást gyakorolták? 

a) Muzulmán. 

b) Ortodox (pravoszláv). 

c) Római-katolikus. 

d) Görög-katolikus. 

 

Milyen volt az orosz egyház helyzete a mongol-tatár uralom idején? 

a) Nem működhetett. 

b) Nem is létezet még egyház ebben az időben az orosz földeken. 

c) Szabadon működhetett. 

d) Csak titokban gyakorolták a vallásukat az emberek. 

 

Moszkva melyik századra veszi át a vezető szerepet az orosz földeken? 

a) X. 

b) XIV. 

c) XVI.  

d) XX.  

 

Melyik nem illik ide? 

a) III. Iván. 
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b) III. Vaszilij. 

c) IV. (retteget) Iván. 

d) Alekszej Mihajlovics. 

 

Melyik az a dátum, melyet a mongol-tatár uralom végének tekintenek? 

a) 1400. 

b) 1480. 

c) 1590. 

d) 1600. 

 

Mikor uralkodott III. Vaszilij? 

a) 1503 – 1533. 

b) 1456 – 1490. 

c) 1613 – 1645. 

d) 1645 – 1682. 

 

Melyik uralkodót illeték a „Groznij” előnévvel? 

a) III. Iván. 

b) III. Vaszilij. 

c) IV. Iván. 

d) Borisz Godunov. 

 

Mikor uralkodott Borisz Godunov? 

a) 1598 – 1650. 

b) 1598 – 1605. 

c) 1500 – 1605. 

d) 1600 – 1680.  

 

Ki vagy kik voltak az Ál-Dmitrijek? 

a) A reformáció terjesztői. 

b) Külföldi követek. 

c) Trónbitorlók. 

d) Arab utazók. 

 

Mikor került hatalomra a Romanov dinasztia? 
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a) 1600. 

b) 1610. 

c) 1650. 

d) 1613. 

 

Ki volt az első Romanov uralkodó? 

a) Mihail Fjodorovics. 

b) Alekszej Mihajlovics. 

c) Péter. 

d) Katalin. 

 

Mikor készül el az új törvénykönyv (Országgyűlési törvénykönyv) 

a) 1613. 

b) 1649. 

c) 1682. 

d) 1654. 

 

A parasztoknak mikor lehetett költözniük? 

a) Amikor csak akartak. 

b) Szent György napkor. 

c) Amikor a cár meghal. 

d) Amikor vége a télnek. 

 

Melyik cár uralkodása idején csatolják az ukrán földeket Oroszországhoz? 

a) Alekszej Mihajlovics. 

b) Péter. 

c) Katalin. 

d) Iván. 

 

Mikor volt a perejaszlavi rada (tanács)? 

a) 1610. 

b) 1648. 

c) 1654. 

d) 1660. 
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Melyik ország ellen harcolt Oroszország a perejaszlavi rada után. 

a) Franciaország. 

b) Magyarország. 

c) Lengyelország. 

d) Anglia.  

 

Az 1654-es pénzreform miről szólt? 

a) Bevezették a papírpénzt. 

b) Az ezüstpénz helyett rézpénzt kezdtek el használni. 

c) Megszűnt a pénz használata. 

d) Minden város külön pénzt verethetett. 

 

1667-ben milyen béke zárja le az orosz - lengyel háborút? 

a) Rigai. 

b) Andruszovói. 

c) Lvovi. 

d) Kijevi. 

 

1667 után, Kijev melyik országhoz tartozott? 

a) Oroszország. 

b) Lengyelország. 

c) Magyarország. 

d) Önálló volt. 

 

Mikor alakul meg az első orosz színház? 

a) 1500. 

b) 1650. 

c) 1672. 

d) 1700. 

 

Ki volt Sztyepan Razin? 

a) Metropolita. 

b) Kozák felkelő. 

c) Gazdag kereskedő. 

d) Hitújító.  
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Kik a bojárok? 

a) Kereskedők. 

b) Földbirtokos nemesség. 

c) Gyalogos katonák. 

d) Idegen bevándorlók. 

Zsófia Alekszejevna mikor uralkodott régensként? 

a) 1680 – 1690. 

b) 1682 – 1689. 

c) 1682 – 1690. 

d) 1682 – 1700. 

 

Mikor hal meg Péter testvére Iván Alekszejevics? 

a) 1690. 

b) 1698. 

c) 1996. 

d) 1699. 

 

Mikor és kitől foglalják el az Azov erődöt? (a helyes választ összehúzni). 

a) Lengyelország   1699. 

b) Törökország   1700. 

c) Svédország   1696. 

d) Perzsia    1694. 

 

I. Péter mikor kezdi meg az európai követjárását? 

a) 1696. 

b) 1697. 

c) 1999. 

d) 1700. 

 

Milyen Álnéven utazik I. Péter? 

a) Alekszej Mihajlovics. 

b) Vlagyimir Iljics. 

c) Pjotr Mihajlovics. 

d) Alekszej Fjodorovics. 



 88 

 

Mikor kezdődött az Északi háború?  

a) 1699. 

b) 1700. 

c) 1701. 

d) 1702. 

 

Az Északi háború kirobbanásakor kivel volt szövetséges Oroszország? 

a) Franciaországgal. 

b) Finnországgal. 

c) Lengyelországgal. 

d) Magyarországgal. 

 

Mikor alapították meg Szentpétervárt? 

a) 1700. 

b) 1701. 

c) 1702. 

d) 1703.  

 

Mikor volt a Poltavai csata? 

a) 1703. 

b) 1709. 

c) 1711. 

d) 1713.  

 

1717-ben I. Péter hova utazik dinasztikus szövetséget kötni? 

a) Bécsbe. 

b) Párizsba. 

c) Berlinbe. 

d) Londonba.  

 

Melyik béke zárta le 1721. augusztus 21-én az Északi háborút? 

a) Potsdami. 

b) Nyistadi. 

c) Rigai. 
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d) Bécsi. 

 

Mikor vezetik be Oroszországban a Julianus- naptár használatát? 

a) 1700. 

b) 1701. 

c) 1710. 

d) 1721. 

 

Mi volt a legnagyobb újítás az orosz hadseregbe, I. Péter idején?  

a) Új egyenruha. 

b) Általános sorozás. 

c) A lovasság megszüntetése. 

d) A tüzérség megszüntetése.  

 

Mikor állt fel a Szent Szinódus.  

a) 1720. 

b) 1721. 

c) 1722. 

d) 1723. 

 

Ki lett az új uralkodó 1725 után? 

a) Katalin. 

b) Erzsébet. 

c) Péter. 

d) Péter. 

 

Ki volt Mensikov? 

a) Kozák lázadó. 

b) Krimi kán. 

c) Katalin kegyence. 

d) Külföldi követ. 

 

Mikor uralkodott II. Péter? 

a) 1721 – 1727. 

b) 1727 – 1730. 
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c) 1727 – 1735. 

d) Még trónrajutása előt meghalt.  

 

Anna cárnő mikor kerül a hatalomra? 

a) 1727. 

b) 1730. 

c) 1733. 

d) 1736. 

 

1735 – 1739. között melyik országgal háborúzott Oroszország? 

a) Lengyelországgal. 

b) Svédországgal. 

c) Törökországgal. 

d) Havasalfölddel. 

 

Mikor alapítsák meg a moszkvai egyetemet? 

a) 1750. 

b) 1752. 

c) 1755. 

d) 1759.  

 

Mikor kezdi meg uralkodását II. Katalin? 

a) 1760. 

b) 1761. 

c) 1762. 

d) 1763. 

 

Mikor adják ki a kiáltványt a nemesi szolgálat eltörléséről? 

a) 1760. 

b) 1761. 

c) 1762. 

d) 1763. 

 

Ki volt II. Katalin? 

a)  I. Katalin lánya. 
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b)  I. Péter unokája. 

c)  III. Péter felesége. 

d)  Erzsébet testvére. 

 

Mi volt a lényege az 1768-as pénzreformnak? 

a) Bevezették a lengyel zlotyit. 

b) Eltörölték a kopejkát. 

c) Bevezették a papírpénzt. 

d) Ólúmból verték az új pénzt. 

 

Mikor osztják fel először Lengyelországot? 

a) 1770. 

b) 1772. 

c) 1774. 

d) 1776. 

 

Pugacsov kinek vallotta magát. 

a) Péternek. 

b) Péternek. 

c) Péternek. 

d) VI. Ivánnak. 

 

Mikor annektálták a Krím félszigetet?  

a) 1780. 

b) 1783. 

c) 1785. 

d) 1789.  

 

Ki volt megbízva dél-Ukrajna és a Krím félsziget gyarmatosításával? 

a) Osterman. 

b) Mensikov. 

c) Potyomkin. 

d) Szuvorov. 

 

Mikor volt a Szuvorov vezette olasz és svájci hadjárat? 
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a) 1798. 

b) 1799. 

c) 1800. 

d) Ilyen nem volt. 

 

Ki ellen indult harcba I. Pál belső Ázsiában, amilyért megölték? 

a) Perzsák ellen. 

b) Törökök ellen. 

c) Angolok ellen. 

d) Kína ellen. 
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VIZSGA/BESZÁMOLÓ KÉRDÉSEK 

 

1. A szlávok eredete és széttelepülése a források információi alapján. 

2. A keleti szláv törzsek területeinek természeti, éghajlati és forrás viszonyai. 

3. A keleti szlávok gazdasági tevékenységének alapjai. 

4. A keleti szlávok társadalmi életének megszervezése az államiság elötti időszakban. 

5. Az ókeleti szlávok vallásos meggyőződései. 

6.  Észak- és Észak-kelet  Rusz területének kelet szláv kolonizálása (IX – XI sz.). 

7. Novgorod alapítása és a város vezetésének struktúrája. 

8. Novgorod kapcsolatai Kijevvel. 

9. Az óorosz feudális törvénykezés – a „Russzkaja Pravda”. 

10. A votcsina (örökbirtok) és obscsina (faluközösség) a „Russzkaja Pravda” alapján. 

11. A feudálisan függő lakosság a „Russzkaja Pravda” alapján. 

12. A mezőgazdaság fejlődésé  Északkelet- és Észak Ruszban a IX – XI sz. 

13. A városok és városi élet fejlődése Északkelet- és Észak Ruszban a IX – XI sz. 

14. A kézművesség és kereskedelem fejlődése Északkelet- és Észak Ruszban a IX – XI sz. 

15. A feudális széttagoltság kezdete valamint az Északi  és Északkeleti Rusz fejedelemségek 

elkülönülése a XI – XIII sz. kezdetén. 

16. A Rosztovo-Szuzdali (Vlagyimiri) fejedelemség a XI – XIII sz. elsö felében. 

17. A Novgorodi feudális Köztársaság a XI – XIII sz. elsö felében. 

18. A Muromi-Rjazanyi fejedelemség a XI – XIII sz. elsö felében. 

19. A Szmolenszki fejedelemség a XI – XIII sz. elsö felében. 

20. A mongol betörés az északkeleti rusz földekre és annak következményei. 

21. A svédek és livónok (németek) betörése a Novgorodi Köztársaság területére. 

22. Az Arany Horda és viszonyai az orosz fejedelemségekkel. 

23. A feudális széttagoltság új korszaka (XIII – XIV sz. elsö felében). Az orosz földek  Moszkvai 

fejedelemséghez történő csatolásának kezdete. 

24. A gazdasági kultúra és kézművesség Északkelet- és Észak Rusz földeken (IX – XIII sz.). 

25. Északkelet- és Észak Rusz építészetének és képzőművészetének sajátosságai (IX-XIII sz.).  

26. Északkelet- és Észak Rusz vallása és egyháza (IX-XIII sz.). 

27. Északkelet- és Észak Rusz írásbelisége és irodalma (IX-XIII sz.). 

28. A Moszkvai fejedelemség területének növekedése a XIV – XV sz. elsö felében. 

29. A Kulikovói csata és annak  következményei. 

30. Novgorod, Tver, Rjazany, Pszkov Moszkvához csatolása. 

31. A mongol iga megdöntése. 
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32. A Moszkvai fejedelemség belpolitikai fejlődésének sajátosságai a XV– XVI sz. kezdetén. 

33. A bojár kormányzás kora és Rettegett Iván uralkodásának kezdete. 

34. Az Opricsnyina idöszaka. 

35. A Moszkvai fejedelemség külpolitikája a XVI sz. 

36. A Moszkvai fejedelemség társadalom-politikai fejlődése a XVI sz. 

37. Borisz Godunov uralkodása és a lengyel-svéd intervencio idöszaka (XVII sz. kezdete). 

38. A Moszkvai fejedelemség belpolitikai fejlődésének sajátosságai a XVII sz. elsö felében. 

Mihajlo Romanov. 

39. A Moszkvai fejedelemség belpolitikai fejlődésének sajátosságai a XVII sz. közepén. Olekszij 

Romanov. 

40. A Moszkvai fejedelemség külpolitikája a XVII sz. elsö felében és közepén. 

41. I Péter tronra lépése és önnálló uralkodásának kezdete. 

42. I Péter gazdasági reformjai. 

43. Szociális és életmódi változások I Péter idejében. 

44. Az államigazgatás reformja I Péter idejében. 

45. I Péter Azovi hadjáratai. 

46. A „Nagy követség” és következményei. 

47. Az Északi háború és következményei. 

48. A Kaszpi béke és következményei. 

49. Harc a hatalomért I Péter halála után (I Katalin, II Péter). 

50. Anna Ivanivna uralkodása. 

51. Jelizavetta Petrivna uralkodása. 

52. III Péter uralkodása. 

53. Az orosz császárság II Katalin uralkodása idején.. 

54. Az orosz-török háborúk a XVIII sz. II felében. 

55. Oroszország részvétele Rzecz Pospolita felosztásában. 

56. II Katalin kormányának harca a forradalmi Franciaországgal. 

57. Az 1812-es honvédő háború okai és jellege. A francia hadsereg veresége Oroszországban. 

58. Oroszország külpolitikája 1815-1825. 

59. I Sándor reformkísérletei, kudarcba fulladásuk okai.  

60. Az 1864-es bírósági reform. 

61. Az Orosz birodalom külpolitikája a XIX század 80-90 éveiben. 

62. Az 1863-1864-os lengyelországi felkelés. Okai és következményei. 

63. M Szperanszkij tevékenysége és államreform-tervezete.  

64. A termelés monopolizálása Oroszországban a XIX század végén – XX század elején. 
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65. Az oktatásügy és sajtó megreformálása 1863-1865 között. 

66.  Orosz politikai konzervatizmus a XIX század 30-40-es éveiben. A „hivatalos narodnoszty” 

elmélete. 

67. Oroszország területe és lakossága a XIX század második felében. A lakosság szociális 

összetétele. 

68. Az  orosz szocializmus koncepciója és kiemelkedő képviselői – A. Gercen és Ny. 

Csernisevszkij. 

69. Oktatás, tudomány és technika Oroszországban a XIX század második felében. 

70. Az orosz művészet a XIX század második felében (képzőművészet, színház, zene). 

71. Oroszország harca a távol-keleti hegemóniáért (a XIX század 80-90-es éveiben).  

72. A dekabristák első titkos szervezetei. Szerkezetük, tevékenységük.  

73. Forradalmár-szervezetek és körök Oroszországban a XIX század 60-70-es éveiben. 

74. A történelemtudomány fejlődése Oroszországban a XIX század végén – XX század elején.  

75. A helyi önkormányzat szabályzása II Sándor uralkodása idején: a zemszkij (1864) és városi 

(1870) reform. 

76. Keleti kérdés az orosz külpolitikában a XIX század elején. Az orosz-török (1806-1812) és 

orosz-iráni (1804-1813) háború. 

77. Az első orosz munkásszervezetek létrejötte és tevékenysége. 

78. A XIX század második felének orosz irodalma. 

79.  Liberális-ellenzéki mozgalom az első orosz forradalom előtt. 

80.  Az első világháború kezdete és az Orosz birodalom 

81.  Oroszország nemzetközi helyzete és külpolitikája a Berlini kongresszus után (1878). 

82.  A jobbágyreform bevezetésének jellemzői a nemzetiségi területeken. 

83.  Jobbágyrendszer-ellenes mozgalom Oroszországban a XIX század első felében. 

84. A pétervári „Szövetség a munkásosztály felszabadításáért ”. 

85.  Nemzetiségi kérdés az önkényuralmi rendszer belpolitikájában Oroszországban a XIX század 

végén – XX század elején. 

86.  Az 1861 február 19-i rendelet. A reform főbb jellemzői. 

87.  A „Munka felszabadítása” csoport és szerepe a marxizmus elterjedésében Oroszországban. 

88.  A Sztolipin-féle agrárreform. Fő irányvonalai és eredményei. 

89.  A Fekete-tengeri szorosok problémája az orosz külpolitikában a XIX század 30-40-es 

éveiben. 

90.  Sz. Vitte iparosítási politikája Oroszországban. 

91.  Az önkényuralom krízise a XIX század 70-80-as éveiben. Lorisz-Melikov „Alkotmánya”. 

92.  Az 1905-1907-s forradalom okai, jellege és mozgatórugói. 
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93.  Oroszország történelmi fejlődésének kérdése a 30-40-es évek társadalomkutatásában. 

Szlavofilok és zapadnyikok. 

94.  Az 1904-1905-ös orosz-japán háború. A cárizmus vereségének okai. 

95.  Az ipari forradalom befejezése és a piacrendszer kialakulása Oroszországban. 

96.  A XIX század 80-90-es éveinek marxista körei. 

97.  Az 1825 december 14-i felkelés Péterváron. A csernyigovi ezred felkelése.  

98.  A jobbágyrendszer eltörlésének előkészítése. 

99.  A narodnyik mozgalom krízise. „Narodna volja” és „Csornij peregyel”. 

100.  Az 1877-1878-as orosz-török háború. A San-Stefanoi békeszerződés és áttekintése a Berlini 

kongresszuson. 

101.  A kooperativ mozgalom fejlődése Oroszországban a XIX század végén – XX század elején. 

102.  Oktatás, tudomány és technika Oroszországban a XX század elején. 

103.  Az 1808-1809-es orosz-svéd háború. Finnország Oroszországhoz csatolása. 

104.  Oroszország nemzetközi helyzete a krími háború után (1856-1878). 

105.  A keleti krízis kezdete és népi mozgalom a délszláv népek támogatására a XIX század 70-s 

éveiben. 

106.  A jobbágyrendszer eltörlésének gazdasági és szociális előfeltételei Oroszországban. 

107.  Gyári törvények a XIX század 80-as éveiben. 

108.  Az orosz művészet a XIX század elején: képzőművészet, színház, zene. 

109.  A Krími háború (1853-1856): okai, menete, következményei. 

110.  I Miklós konzervatív modernizációs politikája. 

111.  A bolsevizmus megjelenésének okai és radikális programjai Oroszországban. 

112.  Keleti kérdés az orosz külpolitikában a XIX század 20-s éveiben. 

113.  A kapitalista gazdaság fejlődése és a kormány gazdaságpolitikája a XIX század 60-80-as 

éveiben. 

114.  Filozófiai tanok és szociológia Oroszországban a XIX század végén – XX század elején. 

115.  Oktatás és tudomány Oroszországban a XIX század elején. 

116.  Liberális mozgalom a XIX század 80-90-es éveiben. Liberális narodnyikok és legális 

marxisták. 

117. Oroszország adminisztratív-területi felosztása a XIX század első felében. A lakosság rendi 

felosztása. 

118.  Az 1905. október 17-i kiáltvány. A többpártrendszer kialakulása Oroszországban. 

119. Oroszország részvétele a Napóleon-ellenes koalícióban. 

120.  Az Északi és Déli társaságok. A dekabristák programjai. 

121. A tudományos ismeretek elterjedése és a képzettség szintjének emelkedése Oroszországban 
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a XIX század végén – XX század elején. 

122.  A „Zemlja i volja” (Föld és szabadság) szervezet létrejötte és tevékenysége (1876-1879). 

123.  Az orosz kultúra kiemelkedő alakjai a XIX század elején. 

124.  A nemzetiségi körzetek gazdasága Oroszországban a XIX század végén – XX század 

elején. 

125.  Az 1899-es Nemzetközi hágai konferencia. Orosz békekezdeményezések. 

126.  Az orosz önkényuralom belpolitikája a XX. század elején. 

127.  Oroszország harca a távol-keleti hegemóniáért (a XIX század 80-90-es éveiben).  

128.  A reformok utáni Oroszország gazdasági fejlődése. 
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SZAKDOLGOZATOKRA/REFERÁTUMOKRA JAVASOLT TÉMÁK 

 

1. A Kijevi Rusz, mint az első keltei szláv államalakulat. Tények és tévhitek. 

2. A Kijevi Rusz széttagolódásának okai és következményei.  

3. Az Észak-keleti szláv földek evolúciója a XII. – XIV. században.  

4. Német-svéd agresszió az óorosz földek ellen.  

5. Mongol-tatár az óorosz földek területére. A hódoltság kezdete. 

6. Élet az óorosz földek terültén a mongol-tatár uralom idején.  

7. A moszkvai fejedelemség kialakulása. I. (Kalita) Iván.  

8. Moszkvai Oroszország kialakulásának jellege és okai.  

9. A moszkvai ortodox (pravoszláv) egyház kialakulása.  

10. IV. (Retteget) Iván terror uralkodása.  

11. Az Orosz Állam külpolitikája a XVI. században.  

12. Az ál-Dmitrijek anarchizmusa.  

13. A Rurik dinasztia uralkodóinak történelmi arcpoétikája. 

14. Mihail Romanov és az új dinasztia az orosz trónon.  

15. Az orosz kultúra sajátos fejlődése a XVI – XVII. században.  

16. (Nagy) Péter megítélése Oroszország történelmi fejlődésében.  

17. Oroszország göröngyös útja Európához.  

18. Szentpétervár. „Ázsia Európája”.  

19. Cárnők kora.  

20. Katalin.  

21. Ukrajna déli részének gyarmatosítása.  

22. Nagy Honvédő háború. I. Sándor Oroszországának küzdelme „Európa” ellen.  

23. Dekabrista felkelés.  

24. I. Miklós diktatúrája.  

25. A Krimi háború.  

26. Az Orosz Birodalom külpolitikája a XIX. század második felében. 

27. I. Miklós és III. Sándor életútjának hasonlóságai és különbségei.  

28. Az alkotmányos monarchia megszületése Oroszországban.  

29. Oroszország helye a világ nemzetközi kapcsolatrendszerében a XIX. század végén a XX. 

század elején.  

30. A cárizmus bukásának okai és következményei.  
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