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BODNÁR ERZSÉBET

I. Sándor és az európai egység eszméje
(Elképzelés és valóság. A ‘‘Szent Szövetség ”)

A nemzetközi együttműködések közül talán az egyik legérdekesebbnek és leghatékonyabbnak 
az 1815 után létrehozott új nemzetközi rendszer tekinthető. Ez a jól megtervezett, a hatalmi 
egyensúly nevében megalkotott új rend, “a kongresszusok rendszere” az európai hatalmak 
között meglévő fizikai és morális egyensúlyt fejezte ki. Az 1815-ös rendszer két fontos 
dokumentomon is nyugodott, ami majd a későbbi nemzetközi együttműködésekről nemigen 
mondható el.

A hatalmi egyensúly és a legitimáció közötti kapcsolatot Robert Castlereagh 
kezdeményezésére a Négyes Szövetség felállításáról szóló, 1815. november 20-án Párizsban 
aláírt megállapodás hatodik cikkelye, valamint -  a Bécsi Kongresszus eredményeinek 
elismeréseként és megerősítéseként -  az I. Sándor által megfogalmazott, s 1815. szeptember 
26-án aláírt szándéknyilatkozat, a Szent Szövetség alapokmánya fejtette ki. A Szent Szövetség 
kezdeményezője és az eredeti szándéknyilatkozat ihletője, gondolatainak összegzője a diplomata 
cár, I. Sándor volt, bár kétségtelen igazi működtetőjének Klemens von Mettemichet tekinthetjük.

A Négyes Szövetség Európában a külpolitikai biztonságot, a területi egyensúly 
megtartását szolgálta, aláírói a négy győztes nagyhatalom: Anglia, Ausztria, Oroszország és 
Poroszország voltak. A szövetség eleinte Franciaország, mint alapvetően destabilizáló hatalom 
ellen irányult. Még 1815-ben nem számítottak rá a nagyhatalmak, de gyors és eredményes 
belső konszolidációjának, valamint Claries Talleyrand diplomáciai manővereinek köszönhetően 
már 1818-tól ismét részt vehetett az európai “nagyok” együttműködésében.

A Szent Szövetség nyilatkozata egészen más jellegű összefogást kínált és tett 
lehetővé. A bécsi rendezés legeredetibb aspektusaként emlegetett “szövetség” a konzervatív 
uralkodókat, “a három keleti udvart”, Oroszországot, Ausztriát és Poroszországot egyesítette 
az európai forradalmak ellen, arra kötelezve tagjait, hogy egyetértésben cselekedjenek.11. 
Sándor történelmi szempontból is elsőként egy sajátos összeurópai szövetség és megállapodás 
alapjait vázolta fel elvi nyilatkozatában. A 19. századi európai történelemnek ebben a változó, 
átalakuló időszakában született elképzelését az Európa-gondolat egy sajátos variációja 
megvalósulásának tekinthetjük.

Európa békéjének fenntartása érdekében létrejött biztonsági rendszer, amelyben 
valamennyi állam meghatározott szerepet töltött be, angol részről a Pilt-tervnek, orosz részről
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tehát I. Sándor által kifejtett és meghirdetett világbéke gondolatnak a realizálása volt. A 
nagyhatalmi együttműködés célja “a tartós béke” megteremtése és megőrzése lett.2

Az “örök béke” gondolata nem volt újkeletű, hisz konkrét elképzelések és tervek 
már születtek arra vonatkozóan, hogyan lehetne elkerülni az európai államok közötü háborús 
konfliktusokat, s miként lehetne összefogni, egyesíteni Európa államait, milyen elvek és 
szervezetek teremthetnék meg és őrizhetnék meg “az örök békét” . A 18. század elején az 
ilyen vonatkozású tervezetek egyik legismertebb megfogalmazója Saint-Pierre abbé volt, 
aki, 1713-ban az Értekezés-tervezet az örök béke megteremtéséről című munkájában vázolta 
fel elképzelését és azt az utrechti konferencia rendelkezésére bocsájtotta.3 Saint-Pierre abbé 
koncepcióját aztán a 18. század során -  annak utópikusságát hangsúlyozva -  vagy elvetették, 
vagy újragondolták és átfogalmazták. Vitathatatlan tény, hogy hatással volt Leibnitzre, 
Condorcetre, Rousseaura, Herderre és Kantra is.

Az orosz uralkodót, I. Sándort is megérintette “az örök béke” gondolata, amelyet 
még fiatalon, nagyhercegként a nevelője, a svájci származású, republikánus érzelmű 
F.C.Laharpe előadásaiból ismert meg. A hatalomra jutását követően a Napóleonnal folytatott 
küzdelem kezdetén, és Napóleon elképzelésével szemben, mintegy annak ellenpólusaként 
körvonalazott az orosz cár egy olyan új európai együttműködési rendet, amely a hatalmi 
egyensúlyon alapulva valamennyi állam  érdekét tekintetbe vette. A megfogalmazott 
koncepciójára hatással voltak az Európában zajló események, Napóleon politikája által 
megrendített európai stabilitás, az Orosz Birodalom pillanatnyi nemzetközi helyzete és 
Európához való viszonya, de a cár nézeteire hatott a trónrajutásának körülménye is, és az 
orosz birodalom átalakításának szándéka. Azon érződnek -  a nevelőjén túl -  baráti körének 
és tanácsadóinak nézetei, különösen Viktor Kocsubej, Nyikolaj Novoszilcev, Szemjon 
Voroncov és Adam Czartoryski külpolitikai elképzelései.

I. Sándor uralkodásának korai évei -  1801 és 1805 közötti időszak -  fontosak 
annak megítéléséhez, miként viszonyult az uralkodó a külügyiekhez és hogyan látta saját 
maga és Oroszország szerepét Európában. Fontos ez az időszak azért is, mert a későbbi 
külpolitikájának alapjai -  a Szent Szövetség megalkotása és tevékenysége a “kongresszusok 
rendszerében” -  akkor teremtődtek meg, amikor még Oroszország másodlagos szerepet 
játszott az európai kapcsolatokban.

A cárnak a trónra kerülésekor nem voltak világos elképzelései arról, hogyan kell 
az orosz külpolitikát irányítani, s az Orosz Birodalom katonai erejét miként lehet hasznosítani 
annak érdekében, hogy a meglehetősen bizonytalan elképzeléseit a szövetségeseire és 
ellenfeleire rákényszerítse. Nem fogalmazta meg tisztán a külügyi kapcsolatokban követendő 
elveket, s nem gondolta át részleteiben Oroszország szerepét a nemzetközi kapcsolatokban.

Ez részben abból fakadt, hogy az oktatásában kevés figyelmet fordítottak a 
külpolitikai ismeretek tanítására, a hangsúlyt a belpolitikára helyezték. A tanítója, F. C. 
Laharpe főleg a társadalmi rendszerekről, az uralkodás természetéről tartott előadásokat és 
készített feljegyzéseket a nagyhercegnek. Sándor kiválóan beszélt és olvasott több (nyugati) 
nyelven, viszont külföldön sohasem járt. Az európai országokról származó ismeretei egyrészt 
a tanulm ányaiból, m ásrészt személyes (baráti) kapcsolataiból, O roszországban élő 
külföldiektől -  pl. A. Czartoryski -  valamint külföldön járt és ott hosszabb időt eltöltött 
orosz nemesektől -  pl. N. Novoszilcev, R Sztroganov -  eredtek.'1
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Éppen emiatt egy cseppet sem meglepő az, hogy a külkapcsolatokról vallott korai 
nézetei inkább naivak és ideiisták, azoknak kevés közük volt Oroszország erejéhez és az európai 
ügyek korabeli állapotához. Az első szerényen kinyilvánított célja a béke megteremtése és 
biztosítása volt, s azt nem csupán Oroszország, de az egész világ (Európa) számára óhajtotta.

I. Sándor azonban nem volt olyan helyzetben, hogy a békét megteremtse és 
biztosítsa, hogy az európai ügyekre döntő befolyással bírjon s ezáltal az emberiség javát 
szolgálja. Az első diplomáciai lépései az apja, I. Pál cár által teremtett nehézségekre adott 
válaszai voltak. I. Sándor arra törekedett, hogy mind Angliával, mind Franciaországgal jó 
viszonyt építsen ki, de nem kivánt sem Anglia oldalán harcolni, sem Franciaországgal 
szövetségre lépni. 1801 júniusában az angolokkal Pétervárott aláírta azt a megállapodást, 
amelyben szigorít fenntartásokkal ugyan, de elismerte az angol hadihajók nyílttengeri 
ellenőrzési jogát. így 1801 nyarától Anglia és Oroszország között a mindkét ország számára 
oly fontos kereskedelem helyreállt. A francia-orosz békeszerződés és titkos konvenció 
szentesítésére 1801. október 8-án került sor. Napóleon a megegyezés érdekében (formális) 
engedményeket tett -  kiürítette a jón-tengeri szigeteket, elismerte Nápoly integritását, 
elfogadta a cár közvetítését a francia-török kapcsolatok rendezésében.

Tehát I. Sándor 1801 őszére elérte célját, kiszabadította Oroszországot abból a 
helyzetéből, amibe I. Pál uralkodása idején kényszerült. Sikerült elérnie azt, hogy 
O roszország, Anglia és Franciaország bonyolult viszonyába ne keveredjen bele, s 
megteremtette a békét is, igaz nem az egész világ, csupán Oroszország számára.

I. Sándort foglalkoztatta ugyan Franciaország további erősödése, bár ekkor úgy 
tűnt, aggodalomra semmi oka, a francia kormányzat nem  óhajt akcióba bocsájtkozni 
Oroszország ellen, sőt maga is az európai fegyvernyugvást szorgalmazza. Franciaország 
már 1801. február 9-én Luneville-ben aláírta a békét Ausztriával, s február elejétől Angi iával 
is tárgyalásokat folytatott a béke helyreállításáról, amelyet végül 1802. március 27-én, hosszú 
egyezkedés után Amiens -ben kötöttek meg.

I. Sándor uralomra kerülésekor Nyikita Petrovics Panyin -  Nyikita Ivanovics 
Panyinnak, 1763-1781 között II. Katalin külügyminiszterének volt az unokaöccse-kezébe 
került a külügyek vezetése. Az orosz külpolitika irányításáról vallott elképzeléseit Az Orosz 
Birodalom politikai rendszeréről című tervezetében fogalmazta meg és bocsájtotta a cár 
rendelkezésére.5 A munkája bevezető részében azt emelte ki, hogy az ésszerűen felépített 
politikai rendszernek az állam érdekeit kell képviselnie, segítenie kell az államközi 
kapcsolatok létesítését, s meg kell akadályoznia az ellenfelek terjeszkedését.

Majd a következőkben a külpolitika terén követendő alapelveket és az orosz 
diplomácia konkrét teendőit fejtette ki. A feljegyzése első részében a birodalom alapvető 
érdekeitől elválaszthatatlan elveket sorolta fel, a második részében pedig azt mutatta be, hogy 
azok hogyan kapcsolódnak és függenek az európai dolgok pillanatnyi állapotától. Panyin 
hangsúlyozta, hogy az Orosz Birodalom kiterjedése, ereje és számtalan tartaléka révén 
Európában az első államok között foglal helyet, bár a saját politikai fejlődése alapján a 
legfiaíalabbnak számít. I. Péter és II. Katalin zsenialitásának az érdeme a civilizációban betöltött 
gyors fejlődése, amely még messze van attól a foktól, amelyet nagysága, helyzete és bölcs 
vezetése révén elérhet.
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Panyin szerint a népek gazdagságának forrása a mezőgazdaság és az ipar, de azok 
csupán békés időben fejlődhetnek nyugodtan. Éppen emiatt Oroszország számára a béke 
fenntartása fontos, hisz még a legsikeresebb háború is meggyengítheti, s a kormányzata 
számára nehézségeket teremthet. Ezekből az észrevételekből következtetett arra, hogy a 
politikai rendszer első princípiuma a béke fenntartása és támogatása kell legyen. Ennek 
érdekében Oroszországnak arra kell törekednie, hogy a vele szomszédos államok határaiban 
változás ne következzen be, a status quo atérségbenfenmnaradjon, elsődlegesen szerződések 
és békés tárgyalások segítségével kell azt biztosítania az orosz államnak, csupán végső 
esetben szabad fegyverhez nyúlnia.

Tehát az Orosz Birodalom érdekei a béke megőrzését kívánják meg, s annak 
szilárdságát a szomszéd államokkal kötendő szövetségek és megállapodások garantálják. A 
szövetségesekre szüksége van, éppen ezért számba kell venni azokat az európai országokat, 
amelyek segítsége Oroszországnak is hasznos. Panyin a feljegyzésében kiemelte, hogy az 
em lített szempont alapján az Orosz Birodalom természetes szövetségesei Ausztria, 
Poroszország és Nagy-Britannia lehetnek.

A usztria m ár régóta szövetségesi kapcsolatot épített k i O roszországgal, 
Poroszország és a Porta fékentartásának reményében. A francia kormányzat európai hódító 
politikája még nagyobb jelentőséget ad e régi együttműködésnek. Az első védszövetség a 
két állam között 1491-ben létesült, az utolsó 1792-ben, nyolc évre. Ezt a négyszáz éves 
múltra visszanyúló kapcsolatot, amely nem volt az utóbbi években túl sikeres, a francia 
veszély miatt is fel kell újítani és meg kell erősíteni.

Panyin Poroszország esetében azt hangsúlyozta, hogy m iután A usztriával 
vetélkedik, érdeke megkívánja, hogy Oroszország támogatását bírja. A francia terjeszkedés 
miatt az Orosz Birodalomra nézve Poroszország földrajzi fekvése kedvező, m ár ezért is 
fontos vele a szövetség, de fontos Svédország és Ausztria fékenttartása végett is. Igaz, 1726 
óta működő szövetséget most 1800-ban hosszabbították meg nyolc évre, de a megerősítésére 
a jelenlegi európai állapotok miatt mindenképpen szükség van.

A Nagy-Britanniával való szövetséget tartja a legfontosabbnak, mindkét állam 
gazdasági és politikai érdekeinek tökéletesen megfelelne egy új együttműködés megkötése. 
Anglia jelenleg egyedül folytat küzdelmet az egész Európát fenyegető francia hegemónia 
megtörése érdekében. Oroszország érdeke hasonló ebben is és a Portához fűződő viszonyuk 
és szerepük is azonos. Az Orosz Birodalomnak arra kell törekednie, hogy Angliával tartós 
szövetségre lépjen, s a létrehozott együttműködés ne csupán Oroszország, hanem egész 
Európa hasznát szolgálja.

Nyikita Panyin a feljegyzése következő részében azt tekintette át, hogy milyen 
kapcsolatban van Oroszország az említett államokkal, milyen állapotok uralkodnak 
Európában, s milyen veszély fenyegeti Európát. Szerinte három okból származhat Európát 
fenyegető veszély: Franciaország despotizmusából és becsvágyából, Anglia becsvágyából, 
és a forradalmi érzület terjedéséből. E három közül azt emelte ki, amelyet a legsúlyosabbnak 
tartott. Úgy vélte, hogy Európára és Oroszországra egyaránt Franciaország jelenti a 
legnagyobb veszélyt, így ez eldönü az Angliához való közeledést. Végezetül úgy összegezett, 
hogy Oroszország számára fontos az Ausztriával és Poroszországgal korábban megkötött
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szövetség felújítása és megerősítése, és az északi államokkal is törekedni kell az új 
kapcsolatok létesítésére, de az alapvető szövetséget az Orosz Birodalomnak Angliával kell 
megkötnie, amit Oroszország érdekei mellett Európa érdekei is megkívánnak.

A cár trónrajutását követő hónapokban Pétervárott nem  csupán a Külügyi 
Kollégiumban, hanem a Titkos Bizottság ülésein, összejövetelein is -  amelynek tagjai a cár 
fiatal barátaiból kerültek ki -  élénk vita folyt arról, milyen legyen az új orosz külpolitika. Az 
általuk vázolt elképzeléseket “gyönyörűen megszerkesztett” jegyzőkönyvben N. Novoszilcev 
foglalta össze 1801. július 10-én.6 Ebből az iratból az derül ki, hogy az ülésen Sándor fiatal 
barátai Panyimtal sokban hasoló véleményt hangoztattak. Novoszilcev fontosnak tartotta, hogy 
az orosz külkapcsolatok átgondoltak legyenek, s az orosz állant érdekeit szolgálják. V. Kocsubej 
viszont azt fejtegette, hogy Oroszországnak “nem kell semmilyen kötelezettséget vállalnia, 
m int ahogy azt már a megboldogult cárnő is tette. Nem  szabad külső kötelezettségeivel 
kompromittálnia magát, csupán Angliával kell létesíteni kereskedelmi kapcsolatot.” Kocsubej 
is kiemelte, hogy az európai államok között meg kell őrizni a békét és “az igazságos 
erőegyensúlyt”, Franciaország becstelen törekvéseit vissza kell szorítani, Ausztria és 
Poroszország vetélkedését féken kell tartani, Angliával fejleszteiú kell a kereskedelmet. A cár 
Kocsubejjel ekkor teljes mértékben egyetértett, sőt osztozott végkövetkeztetésében is, miszerint 
“ Oroszország lemond az expanzióról, Írisz mostanra természetes határait elnyerte, így számára 
-jelenlegi kiterjedése folytán -  nem szükségeltetik a további teijeszkedés.”7

Tehát I. Sándor és fiatal barátai valamint Ny. Panyin is így arra a következtetésre 
jutottak, hogy az európai egyensúly fenntartását biztosítani kell. A béke megteremtésének 
híveként valamennyien lemondtak a háborúról, s azt fogalmazták meg, hogy Oroszország 
lemond az expanzióról. Panyin elképzelése realistábbnak tűnik. Azt hangsúlyozta, hogy 
Európában a béke és az egyensúly csak szövetséges rendszerben valósítható meg, és 
megnevezte Oroszország “természetes szövetségeseit” is, amelyek szerinte Ausztria, 
Poroszország és N agy-Britannia lehetnek. Kocsubej v iszont úgy vélekedett, hogy' 
Oroszországot el lehet szigetelni Európától, s ezáltal a belső átalakításra lehet koncentrálni. 
Panyin fejtegetésében ffanciaellenességének is hangot adott. Szerinte Oroszország érdekeinek 
legjobban az felelne meg, ha bekapcsolódna és főszerepet vállalna egy Napóleon elleni új 
koalícióba, mert a Napóleon által megbontott európai egyensúly helyreállítása a jövőben 
egy esetleges háborút is elővetít, amelyből az Orosz Birodalom sem maradhat ki. Kocsubej 
viszont teljesen elszigetelné Oroszországot Európától, csupán az európai államok közötti 
kereskedelmi együttműködést tartotta fontosnak.

A cár Kocsubej elképzelésével értett egyet, s igyekezett Panyintól megválni. Nem 
volt könnyű dolga, hiszen Panyin egyike volt azoknak az összeesküvőknek, akik hatalomra 
segítették. Bosszantotta minisztere erős egyénisége, a politikában függetlensége, s az 
elképzeléseivel sem értett egyet. Végül 1801 októberére sikerült a hatása alól kiszabadulnia, 
s eltávolítania a külügyek éléről. A helyére a fiatal barátját, Kocsubejt nevezte ki, aki nem 
csupán szimpatikus volt a cárnak, de a külügyek terén vallott nézeteiben is osztozott. A 
Titkos Bizottság tagjai 1802 elején hallgatták meg az új külügyminiszter elképzelését, 
elfogadták és a támogatásukról biztosították. Úgy látszott, ekkor Sándor is mindenben 
egyetértett vele, s elfogadta azt a megállapítását is, hogy Oroszország számára nem
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szükségesek a szövetségesek. Oroszország izoláltságra törekvése kedvező helyzetet teremtett 
ahhoz, hogy I. Sándor hozzálásson az orosz állam belső átalakításához. De az uralkodó 
figyelme az európai események iránt sem lankadt, ismét azt a véleményét kezdte hangoztatni, 
amelyet trónra kerülésekor fogalmazott meg: Oroszország tárgyalásokat folytathat olyan 
államokkal is, amelyekhez stratégiai érdekei nem fűzik. így különös érdeklődéssel figyelte 
a volt tanára, Laharpe szülőhazája, Svájc sorsának alakulását, sőt függetlenségét támogató 
levelet intézett Napóleonhoz 1802 elején. Hasonlóképpen érdeklődött a Szárd Királyság 
iránt is.

I. Sándor 1802 áprilisától m ár Kocsubejnél rugalmasabb elképzelést fejtett ki, 
amely szerint Oroszországnak aktívabb külpolitikáikén követnie, s a szövetségesekről sem 
szükséges lemondania, hisz azok segítségével az Orosz Birodalom Európára nagyobb 
befolyással bírhat, s azáltal az emberiség javát szolgálhatja. Ennek szellemében 1802 
júniusában -  Kocsubej tudta nélkül -  találkozót szervezett meg III. Frigyes Vilmossal. A 
későbbiekben ezt a látogatását az 1815-ös Szent Szövetség irányában megtett első fontos 
lépéseként emlegette.8

A cár 1802 közepétől -  ellentétben a külügym iniszterével -  az európai 
kapcsolatokban az aktívabb orosz politika híve lett, a vele egyet nem értő Kocsubejt 1802 
szeptemberében elmozdította a külügyi posztról, a helyére Alekszandr Voroncovot tette, 
így az Angliával való szövetség hívei kerültek pozícióba, Oroszország európai ügyekben 
való aktív részvételét, a napóleoni Franciaország elleni háború szükségességét hangsúlyozták 
és sürgették. Szemjon Voroncov, Oroszországot hosszú évek óta Londonban képviselő követ 
körül tömörülő csoport egyre nagyobb befolyásra tett szert. M egnőtt továbbá Adam 
Czartoryskinek, a cár ifjúkori barátjának szerepe és hatása az orosz külpolitikában. 1802 
szeptemberi manifesztumával I. Sándor megalkotta a modern minisztériumok rendszerét. 
Az oly fontos külügyminisztérium élére az öreg és betegeskedő Alekszandr Voroncov gróf 
került, helyettese Czartoiyski lett, aki ekkortól ténylegesen irányította az Orosz Birodalom 
külpolitikáját, bár hivatalosan csak 1804 januárjától lett külügyminiszter.5

Már 1803-ban terjedelmes javaslatot terjesztett az uralkodó elé Politikai rendszer, 
amely követendő Oroszország számára címen.10 A munkája egy olyan külpolitikai program 
volt, amelyben Oroszország aktív részvételét javasolta Európa ügyeiben. Czartoryski is az 
európai tartós béke megvalósítását tűzte ki célul, amihez -  véleménye szerint -  három feltétel 
teljesítése szükségeltetik: az elmaradott népek intenzív civilizálódása, a határok átrajzolása, 
-  a nemzetiségek és a természetes akadályok figyelembe vételével -  és liberális intézmények, 
valamint képviseleti hatalmi rendszer kiépítése.

Az általános elvi fejtegetések után tért ki Oroszország Európában elfoglalt helyére, 
külpolitikájának fő irányaira, a 19. század elejére jellemző nemzetközi helyzetre -  különös 
tekintettel a kontinens hatalm ainak Oroszországhoz való viszonyára. Hangsúlyozta, 
Oroszország nem agresszív birodalom, jövőjét éppen a meglévő óriási területeinek 
berendezésére, nem pedig újabbak meghódítására kell építenie. Elszigetelődése azonban a 
gyengeségének jele lenne, a nagysága és ereje aktív külpolitikát követel tőle. Czartoryski 
reálisan jelölte meg Oroszország lehetséges ellenfeleit, illetve szövetségeseit. Oroszországra 
nézve egyedül Angliát tartotta veszélyesnek, de hozzátette, hogy ez az ország az oroszok
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értékes kereskedelmi partnere és potenciális szövetségese, hiszen a szívén viseli Európa 
békéjét és biztonságát. Véleménye szerint, ha Oroszországnak sikerül megegyeznie 
Angliával, kettejük külpolitikája lesz a törvény az egész kontinensen. Oroszország új 
külpolitikájának a középpontjába ezért az Angliával való szövetséget helyezte.

Czartoiyski külpolitikai programját jóváhagyta mind a Titkos Bizottság, mind az 
uralkodó. NyikitaPanyin által 1801-ben megfogalmazott tervezet, amely felvázolta az Orosz 
Birodalom politikai rendszerét és elveit, megnevezte “a természetes szövetségeseit”, most ismét 
nagy jelentőséget és aktualitást kapott. 1801 -ben “a természetes szövetségesek” minőségében 
első helyre Ausztria került, utána következett Poroszország és Anglia. Viszont 1804-től Anglia 
szerepe felértékelődött. Czartoryski megkapta külügyminiszteri kinevezését, s megszületett 
az a Titkos utasítás11 is, amellyel I. Sándor 1804 szeptemberében Nyikolaj Novoszilcevet 
speciális feladattal Londonba küldte. A Titkos utasítás célja az Angliával történő szövetség 
megkötése volt. I. Sándor e titkos iratban úgy fogalmazott, hogy Napóleon “a szabadság és a 
népek jólétének” jelszavait hódító célra használta fel, feldúlta Európa békéjét. így 
Oroszországnak az angol kormányzattal együttműködve arra kell törekednie, hogy Európát 
felszabadítsa Napóleon uralm a alól, s a felszabadított államokban egy új, a korábbihoz nem 
hasonlatos rendet állítson fel. Európa új rendjét új elveken -  akkor még liberális elveken! -  
állítsák helyre, s a nagyhatalmak együttműködésükkel garantálják a békét. Szánjon Voroncov, 
Oroszország angliai követe is hasonló instrukciókat és megbízatást kapott a cártól.12

Nyikolaj Novoszilcev londoni tárgyalásai így a cár utasítása alapján két irányban 
folytak: szó volt tehát egy speciális szerv létrehozásáról, amely az európai béke fenntartása 
felett őrködne, s ezzel párhuzamosan megbeszélések folytak a Napóleon felett aratott 
győzelem utáni európai területi rendezésről is.

Az orosz kormányzat egyébként már 1803 végétől törekedett arra, hogy az európai 
államok részvételével szövetségi rendszert hozzon létre, s annak segítségével visszaszorítsa 
Franciaország európai terjeszkedését. Ennek érdekében kötött megállapodást Dániával, 
Poroszországgal és megbeszéléseket folytatott hasonló együttműködés létesítéséről Ausztriával 
és Svédországgal is. Ezek a lokális megállapodások csupán a társuló államokat fenyegető 
francia támadás elhárítására irányultak, s az adott térségben garantálták a status quo megőrzését.

1804 őszétől -  amikor már a francia hódítás Közép-Európában és a Födközi tenger 
térségében nyilvánvalóvá vált -  Oroszország lemondott e helyi, részleges megállapodásokról, 
s helyette egy erős és Franciaország ellen hatékonyan működtethető összeurópai szövetségben 
gondolkodott. Egy ilyen szövetség megalkotása Oroszország mellett Angliának állt az 
érdekében. Arról az angol korm ányzattal a londoni orosz követ, Szemjon Voroncov 
kezdeményezett előzetes megbeszéléseket, a további tárgyalásokat a cár a bizalmi emberére,
N. Novoszilcevre bízta. I. Sándor személyes képviselőjeként 1804. november 16-tól 1805. 
január 27-ig tartózkodott Londonban. A titkos küldetése során William Pitt-tel, az angol 
miniszterelnökkel találkozott, akivel I. Sándor által 1804. szeptember 11-én elkészített Titkos 
utasításai alapján megvitatta a kötendő angol-orosz szövetség fontos kérdéseit.

I. Sándor instrukcióiban azt hangsúlyozta, hogy fontos a két állam szövetségét 
megteremteni, mert erőik és eszközeik egyesítése révén alkalmassá válnak arra, hogy 
Európában a franciákkal szemben a lehető legjobb eredményt érjék el. Napóleon eddig a
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leghatásosabb fegyverrel élt, mindenhol a “népek szabadságára és jólétére” hivatkozva 
cselekedett. Szégyenletes lenne ezt tovább tűrni, s szégyenletes dolog az emberiség számára 
is, hogy e nemes elveket egy kormányzat a saját céljaira használhatja fel. Az emberiség 
érdeke kívánja meg, hogy a két állam együttműködve ezt a fegyvert a franciák kezéből 
kitépje és ellenük fordítsa.

Novoszilcev feladata tehát az volt, hogy megértesse az angolokkal, hogy e feszült 
helyzetben az angol-orosz baráti szövetség megteremtése rendkívül fontos. Hisz e két állam 
szövetsége lehetővé tenné, hogy Bonapartétól megszabadítsák Európát és a leigázott népeket. 
Európa népei visszakapván szabadságukat maguk dönthetnének a további sorsukról. Azok az 
eszmék, amiket a Felvilágosodás fogalmazott meg és Napóleon rossz célra használt fel, a régi 
értékeiken állítódnának helyre és azok szellemében működhetaének együtt az európai államok.

Európa a jelenlegi instabil állapotából csak úgy juthat ki, hogyha egy általános 
háború után -  amelyet az angol-orosz alapszövetséghez csatlakozó államok vívnak meg a 
francia kormányzattal -  békét teremtenek. Az európai államok együttműködését és a békét 
egy jól és világosan rögzített nemzetközi jog garantálná. A nemzetközi együttműködés tagjai 
mindenkor ehhez a joghoz igazodnának és arra törekednének, hogy az európai konfliktusokat 
békésen rendezzék.

Az instrukciókból kiderül, hogy Sándor fontosnak tartotta a Franciaország elleni 
háború megkezdése előtt annak tisztázását, hogyan alakul majd az európai államok sorsa. 
Hangsúlyozta, hogy az angol-orosz együttműködés valamennyi hatalom és nép érdekét 
tekintetbe véve dönt majd a legmegfelelőbb határokról, s arra fog törekedni, hogy minden 
á llam  azonos nem zetet egyesítsen. Szerinte az E urópát több évszázad a la tt ért 
megrázkódtatások azért következhettek be, mert figyelmen kívül hagyták a természetes 
egyensúlyt. Éppen emiatt fontosnak tartotta megerősíteni a másodrangú államokat, a 
kisebbeket pedig arra ösztönözni, hogy föderatív szövetséget létesítsenek az erősebb 
államokkal. A Franciaország elleni háború után olyan területi rendezést tartott szükségesnek 
Európában, amely stabilitást és tartós békét eredményez. Ezért Franciaországgal szemben a 
német államok, főleg Ausztria és Poroszország részvételével, valamint Hollandia, Svájc és 
a Szárd Királyság segítségével óhajtott ellensúlyt képezni.

Természetesen a háború utáni legfontosabb feladatnak Franciaország helyzetének 
rendezését tartotta. Úgy vélte, a háború megkezdése előtt szükséges annak kinyilvánítása a 
szövetségesek részéről, hogy a harcok nem a francia nép ellen, hanem kizárólag a 
kormányzata ellen irányulnak, amely nemcsak Franciaországot, de egész Európát leigázta, 
így elérhetőnek tartotta azt, hogy a francia nép bizalommal forduljon a szövetségesekhez, 
akik felszabadítani és nem leigázni akarják. Szabadságot és lehetőséget kínálnak arra, hogy' 
olyan kormányzati formát válasszon a francia nép, amilyet óhajt. Az angolok és oroszok 
tehát azért egyesültek, hogy megszabadítsák Franciaországot a béklyóitól, nem pedig azért, 
hogy újat helyezzenek rá. Franciaország kapcsán Sándor még arról is szólt, hogy az új 
kormányzati forma monarchikus kell hogy legyen, mert Európa érdeke is ezt kívánja. Azt, 
hogy a leendő uralkodó milyen házból kerüljön ki, egyenlőre nem szükséges eldönteni, arra 
viszont majd ösztönözni kell, hogy alkotmányt léptessen életbe. Európa többi államában is 
arra kell törekedni, hogy stabil és alkoünányos rendet valósítsanak meg, s a megteremtett új
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rendet meg is őrizzék. Ha bármely európai kormányzat az instabilitás felé mozdulna el, s az 
Európa stabilitását fenyegetné, a szövetséges államok együttesen lépnének fel ellene.

Sándor ebből a szempontból foglalkozott a Török Birodalommal is. Úgy vélte, 
hogy a Porta -  gyengesége és hódító tervei, valamint a keresztényekkel szemben folytatott 
politikája miatt -  fenyegeti Európa stabilitását és biztonságát. A két kormánynak éppen 
emiatt a jövőben megbeszéléseket kell folytatnia arról, hogy mi legyen a sorsa széthullott 
részeinek, ha nem létezne tovább a Török Birodalom Európában. Ha viszont egyben marad, 
akkor azon kell majd gondolkodni, hogy milyen belső átalakításokra lehet rávenni a török 
kormányzatot annak érdekében, hogy ne veszélyesztesse a kialakított európai rendet.

Az új európai együttműködésnek arra kell törekednie, hogy a népek támaszukat lássák 
benne, mert csupán ily módon számíthat a szövetség is a támogatásukra és az őszinte segítségükre.

Végezetül Sándor megismétli azt, hogy Novoszilcevnek el kell érnie az angol
orosz szövetség megkötését, amelyhez majd a többi európai állam is csatlakozhat. A jelen 
helyzetben Ausztria és Poroszország társulását tartaná a legfontosabbnak. Továbbá utasította 
Novoszilcevet arra is, hogy Anglia által nyújtandó pénzügyi támogatásról is folytasson 
tárgyalásokat. A részletek megvitatása után került sor 1805-ben az angol-orosz egyezmény 
aláírására, amelyhez rövidesen, tíz nap elteltével Ausztria is társult.

Em ellett m egjelent az orosz külpolitikának egy egészen új vonása is, “az 
alkotmányos diplomácia” gyakorlata, ami a cári Oroszország alkalmazkodása volt az 
Európában végbemenő “polgári megújhodáshoz”, vagyis a francia forradalom hatására életbe 
léptetett alkotmányokra adott speciális válasza, alkalmazkodási képességének kifejeződése.13

I. Sándor uralkodása alatt az orosz külpolitika ezen tevékenysége felerősödött, sőt 
a napóleoni háborúkat követően a nyugat-európai államokban virágzott igazán.

A cár az európai rendezésről és és együttműködésről 1804-ben a Titkos utasításban 
kifejtett gondolatait hosszú szünet után, 1814. december 31-én fogalmazta újra. A Bécsi 
Kongresszuson a lengyel és a szász területi rendezés miatt kialakult feszültséget óhajtotta 
valamelyest feloldani Sándor a szövetségesekhez intézett levelével. Abban vázolta nézeteit 
arra vonatkozóan, min alapuljon és milyen legyen az új nemzetközi rendszer. Véleménye 
szerint az európai államok új együttműködését a vallásra, a keresztényi hitre kell alapozni. 
Ebben a levelében már nem lelhető fel az a felvilágosult és liberális szellemű együttműködési 
szándék, amely jellemzője volt a Titkos utasításnak. A helyébe egy konzervatív, vallásos 
alapokon építkező nagyhatalmi együttműködés realizálásának lehetősége lépett. Ezen új 
elveken felépülő európai együttműködésre vonatkozó elképzelését végső formábana Szent 
Szövetség szándéknyilatkozatában fejtette ki és tette közzé 1815 szeptemberében.14

Tehát I. Sándor 1804-ben a Titkos utasításában még a felvilágosodás eszméinek 
felhasználásával vázolt fel egy nemzetközi rendszert, s a nemzetközi kapcsolatok ésszerű 
átformálására törekedett. A liberális színezetű gondolatokat tartalmazó elképzelését Napóleon 
tervével állította szembe, s attól Európa stabilitását remélte, s az orosz alkotmányos 
diplom ácia törekvéseit is éppen em iatt támogatta. A Szent Szövetség okmányában 
m egfogalm azott e lképzelése v iszon t a konzervatív  és va llásos elveken nyugvó 
együttműködést helyezte előtérbe. A Szent Szövetség nyilatkozata egyben Európa és 
Oroszország viszonyában, az orosz uralkodó Európához fűződő kapcsolatában bekövetkezett
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változást tükrözte és jelenítette meg. A káros európai szellemi változásokat kiszűrni az 
állandóságot és stabilitást képviselő konzervatív, vallásos eszmekörrel lehet, Európa 
stabilitása ezen nyugodhat, “ a tartós béke” így őrződhet meg, s az új rend letéteményese és 
záloga az Európában megváltozott helyzete, nagyhatalmi pozíciója révén Oroszország lehet. 
Európa megújhodása és a stabil nemzetközi rend megteremtése tehát Oroszországtól és az 
orosz uralkodótól várható.

A 17. század elejétől az orosz uralkodók, valamint az orosz társadalom művelt rétegei 
egyre határozottabban törekedtek arra, hogy Oroszországot közelítsék Nyugathoz, Európához. 
Ez a szándék a 18. századtól módosult, az Európától való lemaradás leküzdését célul tűzték ki, 
a kormányzati politika középpontjában már a Nyugat utolérése, a felzárkózás került. A 19. 
század elejétől Oroszország és a nyugat-európai államok kapcsolatának fejlődésében és 
alakulásában -  a francia forradalomnak és a napóleoni háborúknak köszönhetően -  további 
jelentős módosulás ment végbe. Oroszország az 1812-es háborúja, majd az 1813-1814-es 
nyugati hadjárata után a sajátos nagyhatalmi pozíciójából eredendően arra törekedett, hogy az 
európai nagyhatalm ak között meglévő viszony újjáépítésében, Európa rendjének 
újjászervezésében és kialakításában részt vegyen.15 Maga az uralkodó, I. Sándor és az orosz 
társadalom művelt csoportjai a kialakult új helyzetről egyaránt úgy vélekedtek, hogy az az 
orosz állam belső fejlődésében egy új korszak kezdetét jelöli ki, de megvoltak győződve arról 
is, hogy az Európában kedvező állapotot eredményez, m iután az európai viszonyok 
megújhodásának forrása Oroszország lesz. Oroszország Európa sorsának alakításában való 
részvételét úgy kezdték szemlélni, mint felülről küldött égi jelet, vagyis úgy vélekedtek, hogy 
az Orosz Birodalomnak és az orosz cárnak missziója, küldetése van Európában.

I. Sándor cár már a Napóleon felett aratott 1812-es győzelmét az isteni gondviselés 
eredményeként emlegette, s a nyugati hadjárat végéhez közeledvén ez a képzet és vélemény 
terjedt el, és az orosz társadalmi közvélemény egyre nagyobb köre vallotta magáénak. Az 
isteni gondviselés révén Oroszország kiválasztott állam lett, Európa számára tartós békét és 
új rendet alakíthat ki. Az orosz uralkodó, I. Sándor legyőzte Napóleont, “az Antikrisztust”, 
s az isteni gondviselés eredményeként győzelmet aratott a forradalmi eszmék felett is.16

Oroszország helyzete tehát megváltozott Európa viszonyrendszerében -  az orosz 
közvéleményben az égi jel fokozott hangsúlyozása is erre mutat rá -  az Orosz Birodalom és 
uralkodója Franciaország és Európa sorsának eldöntőjévé és alakítójává vált. “Az oroszok 
jelenleg részt kívánnak venni a felvilágosult Európa sorsának formálásában”-fogalmazta 
meg az orosz közvélemény nézetét Nyikita Turgenyev.17 Egyre inkább az a gondolat terjedt 
és uralkodott el, hogy a nemzetek és az államok felett egy magasabb erő áll és az dönti el a 
béke ügyét és I. Sándor kiválasztott uralkodója Európának, küldetése van. Az általa 
kezdeményezett keresztényi összefogás képes megszüntetni azt az instabil állapotot, amit a 
francia forradalom és a napóleoni háborúk előidéztek Európában.

Ezek az érzések vezérelték az orosz diplomáciát és az orosz cárt is, amikor az első 
párizsi békét 1814. május 30-án aláírták. Ez a megállapodás mentette meg Franciaországot 
attól, hogy másodrangú hatalommá minősítsék vissza, s kiszoruljon a nagyhatalmak sorából. 
A franciák tehát az előnyös békét jelentős mértékben az orosz diplomácia erőfeszítéseinek 
köszönhették. A valóság természetesen az, hogy Oroszországnak érdekében állt egy erős,
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Poroszországot sakkban tartó Franciaország megtartása. De az enyhe szerződés egyben azt 
is kifejezte, hogy a győztes nagylelkűen gyakorolta a keresztényi megbocsájtást, nem mért 
megalázó békét és büntetést a vesztesre. Ezek az érzések az orosz uralkodót és az orosz 
közvéleményt mélyen áthatották.

1814 tavaszától az orosz cár még erőteljesebben és tudatosabban törekedett arra, 
hogy az Európában betöltött új szerepét kihasználva összefogja az európai államokat és a 
közöttük lévő kapcsolatokat új elvi alapokra helyezze. Az európai ügyeket rendezni hivatott 
Bécsi Kongresszuson azonban az derült ki 1814-1815 telén, hogy nincs egyetértés a 
nagyhatalmak között, a területi rendezés és a nagyhatalmak területi érdekféltése kiélezte az 
ellentéteket, ami 1815. január 3-án Oroszország és Poroszország ellen irányuló angol-osztrák- 
francia titkos szerződéshez vezetett.

1815 márciusában Napóleon szökése, valamint franciaországi sikerei azonban 
m egváltoztatták a szövetségesek álláspontját és egymáshoz való viszonyát. A Bécsi 
Kongresszuson 1814 őszétől 1815 elejéig az ügyek lassan haladtak, a “táncoló kongresszus” 
a szórakozás jegyében (is) zajlott. 1815 márciusától megváltozott a hangulat, gyors döntések 
születtek, a nagyhatalmak megállapodtak a területi rendezésben.

1815 nyarán a szövetséges csapatok másodszor vonultak be Párizsba, ahol egészen 
más álláspontot képviseltek és 1814 tavaszához képest egészen más politikai viszonyok 
keletkeztek. Akkor a béke megteremtése, a területi kérdések eldöntése és rendezése volt a 
legfontosabb, 1815 nyarán a béke garantálása került előtérbe, vagyis egy új háborút kizáró 
béke feltételeinek megteremtése Franciaország számára. Európa szempontjából ez fontos 
volt, éppen ezért Anglia Franciaországnak másodlagos szerepet szánt, Oroszország viszont 
erős államnak kívánta látni.18 Az orosz diplomata, Capo d ’Istria a feljegyzéseiben lejegyezte 
Oroszország álláspontját, amelyet I. Sándor felkérésére készített el. Abban fő célként az új 
európai szövetséget vezérlő elveket rögzítette, hangsúlyozta elsődleges feladat az, hogy 
Franciaországot megszabadítsák Bonapartétól és a forradalomtól. Ezt 1815 nyarán sikerült 
elérni. A következőkben a fő teendő az, hogy Franciaország és Európa nyugalma felett 
őrködjenek a nagyhatalmak, s arra a garanciák morális (keresztényi együttműködés) és 
anyagi alapúak (mint területi rendezés, erődítmények megsemmisítése, stb.) lehetnek.19

I. Sándor 1815 szeptemberében, majd a második párizsi béke aláírásakor, 1815. 
november 20-án úgy vélte, fontos a nemzetközi viszonyok olyan rendszerét megtervezni, 
amely lehetővé teszi a bonj'olult nemzetközi problémák békés rendezését, s Európában “a 
tartós béke” megőrzését segíti elő. Erre a legjobb megoldásnak az európai nagyhatalmak 
közötti baráti szövetség megteremtése kínálkozott, amelynek alapja a keresztényi szeretet 
és vallás lehet. Azok segítségével új alapokra lehet helyezni az államok közötti (nemzetközi) 
kapcsolatok rendszerét. Eddig az európai nemzetközi élet alakulása egy-egy kabinet 
álláspontjától vagy valamely állam vezetőjének, uralkodójának tudásától, képességeitől 
függött, és “szörnyűséges alkotmányokhoz” vezetett.20

Most Oroszország győzelme után új elvekre és elemekre helyezhető az európai 
(nemzetközi) élet: a keresztényi alapelvekre. Eddig a keresztény államok “sajátos 
egoizmussal” vezették az állami életet, ami kihatott az államközi együttműködésekre is.
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1815. szeptember 26-án Párizsban aláírták a Szent Szövetség alapokmányát, amely 
kijelölte azt, hogy az európai államok együttműködésének alapja a keresztény vallás és 
erkölcs legyen. A keresztényi kozmopolitizmus eszméjével töltött dokum entum ot a 
nagyhatalmak után -  kevés kivétellel -  sorban írták alá az európai államok anélkül, hogy 
egyáltalán értették volna annak tartalm át vagy'jelentőségét.

A Szent Szövetség okmányában megfogalmazott szándékot tehát úgy' lehet felfogni, 
hogy' Oroszország uralkodója 1812, majd 1814 után egyre erőteljesebben törekedett arra, 
hogy' az európai államokat a keresztény hit alapján fogja össze, s ezt a tevékenységét -  
miután az európai viszonyokban meghatározó szerepet töltött be az Orosz Birodalom -  
sajátos misszióként fogta fel.

Napóleon 1812-es tám adása Oroszország ellen, majd Oroszország győzelme, 
valamint győztes nyugat-európai hadjárata arra késztette az orosz uralkodót és a művelt 
orosz társadalmat, hogy új módon viszonyuljon Európához, s ez az új viszony tükröződik 
és ju t kifejezésre a Szent Szövetség alapokmányában, és az új nemzetközi rendszerben, a 
Négyes (majd Ötös) Szövetségben is.

A nyilatkozat az európai konzervatív erők egyesítéséért állt ki, s egy olyan ’’speciális 
politikai egyezménynek” tekinthető, amely közös célt fogalmazott meg, közös alapelveket 
fektetett le, s a problém ák m egoldására közös rendezést írt elő. E nnek  konkrét 
megnyilvánulásai az összeurópai nagyköveti és külügyminiszteri találkozók voltak, valamint 
a négy győztes hatalom -  1818-tól Franciaországgal öt -  uralkodóinak és állami vezetőinek 
összejövetelei, a “ko n g resszu so k ” . V ita th a ta tlan  tény, hogy ebben az európai 
együttműködésben az európai egység I. Sándor által 1815 szeptemberében megfogalmazott 
sajátos eszméje realizálódott.21
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Erzsébet Bodnár

A lexander I and idea of European unity
(Theory and reality. The Holy Alliance)

The safety systems of the Quadruple Alliance and the Holy Alliance were established after 1815 in 
order to ensure peace in Europe as the implementation of the idea of global peace propagated by the 
English William Pitt and Alexander I of Russia, with a specific role assigned to each participating 
country. This grand alliance came into being in order to create and maintain ‘permanent peace’.
The first version of the basic principles of the new system to be esteblished following the Napoleonic 
wars was drafted by Alexander I in his ‘Secret Order’ о 1804. This came to be basis of the London 
negotiations between Nikolai No'vosilzheff and William Pitt. Apart from the establishment of the 
English-Russian Alliance, the discussions in London had two directions: concerning the organisation 
of a special body with a view to ensure the maintenance of European peace and the territorial settle
ment following the victory over Napoleon. In his ‘Secret Order’ of 1804, Alexander I outlined his 
ideas of European cooperation, expected to enhance stability in Europe, on the basis of the ideas of 
the Enlightenment, His plans, influenced by liberal ideas, were drafted as a response to those of 
Napoleon. Repeating his views on European co-operation ten years later, in the Declaration of 
Intention to the Holy Alliance (September 26, 1815), however, the main emphasis fell on co-opera
tion of a conservative and religious kind.
He envisaged a new European order based on reconstituted principles reflecting mainly the changes 
that occured in the relationship between Europe and (the emperor of ) Russia, THe Holy Alliance, 
esteblished on the ground of the declaration of intention drafted by Alexander I and generaly deemed 
as the most original aspect o f the Vienna Treaty could be taken as the realisation of a particular 
version of the idea of Europe.
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