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Bodnár Erzsébet
Küzdelem a cári trónért
Palotaforradalmak Oroszországban 1725 és 1825 között

„A modem kor embere nosztalgiával gondol a 18. századra, közel áll hozzánk,
kedves szívünknek. Oroszország esetében e század szépsége, izgalma még abban is
rejlik, hogy ez az időszak a modem, a részben európaizált orosz állam »fiatal korszaka«.
E század jellegzetes vonásait gazdagítja az a tény, hogy az uralkodók gyakran
cserélődtek a cári trónon.”1Nem könnyű számba venni és felsorolni azokat az udvarban
bekövetkezett fordulatokat, palotaforradalmakat (dvorcovije perevoroti), amelyek I.
Péter halálától (1725) I. Sándor trónra jutásáig (1801) következtek be.
Az I. Péter halálát követő száz esztendőben kilenc cárnő és cár váltotta egymást
az orosz trónon és minden egyes uralkodóváltás konfliktusokkal járt. Éppen egy
évszázaddal az első orosz imperátor halála után - 1 825-ben - az elhunyt cár, I. Sándor
fivérének, I. Miklósnak a trónra lépése lett a dekabrista felkelés kirobbantója. Csak
az utolsó három orosz uralkodó-II. Sándor, III. Sándor és II. M iklós-örökölte úgy
a birodalmat, hogy nem ütközött ellenállásba. De az ő esetükben nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy II. Sándort terroristák gyilkolták meg, II. Miklóst pedig
a bolsevikok.2
A 18 . század első felében az orosz állam élére az árvától a csecsemőig és a nőkig
oly módon jutottak személyek, amelyre az orosz történelemben addig nem igen volt
példa. A könnyed és vémélküli fordulatok az orosz udvari világ kellékének számítottak.
V. 0 . Kljucsevszkij Oroszország történetének 1725-1762 közötti időszakát „a
palotaforradalmak korszakának”3 nevezte el, amely majdhogynem szinonimája lett
az orosz 18. század I. Pétert követő időszakának.
A 18. század színes, kalandos palotaforradalmai az orosz szépirodalom kedvelt
témája volt és ma is az maradt, viszont a tudományos értekezések kevés figyelmet
szenteltek e probléma részletes és alapos vizsgálatának.4A 19. században kényelmetlen
volt foglalkozni vele, ráadásul a történeti források is elérhetetlennek bizonyultak. A
szovjet korszak történészei az ismert lenini formulát igyekeztek alkalmazni, mely azt
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hangsúlyozta, hogy a hatalomváltás az uralkodó osztály csoportjai között könnyedén
zajlott le és az abszolút monarchia megerősítését szolgálta. A probléma első modem
m egközelítése N. Ja. Ejdelm an és Je. V. Anyiszimov érdem e, m unkáikban a
válsághelyzetben lévő abszolút monarchia cselekvési mechanizmusát, I. Péter utáni
Oroszország politikai rendjének és kultúrájának sajátosságait próbálták felfedni és
elemezni.5
Az orosz történetírásban a palotaforradalom (dvorcovij perevorot) elnevezést
először Sz. M. Szolovjov6 használta, de azt sem a forradalom előtt, sem a szovjet
érában kiadott történeti munkák nem vették át. Helyette a fordulat, államcsíny
(perevorot), az összeesküvés (zagovor), a merénylet (pokusenyije), a lázadás vagy
felkelés (vossztanyije), a kormányzat megbuktatása, megdöntése (szverzsenyije),
esetleg „udvari viharok” (dvorszkije buri) és a hatalomváltás (szmena pravityelej)
stb. elnevezésekkel éltek. A nyugat-európai történészek az orosz 18. század gyakorlatát
nem vonták be vizsgálódásukba, és a coup d’etat (államcsíny) kifejezést is csupán a
19-20. század politikai rendszereiben lezajlott események leírására alkalmazzák.7
Az 1725 és 1825 közötti időszak palotaforradalmainak listáját nem könnyű
összeállítani, hisz kérdéses, hogy abba csupán az uralkodók eltávolítását számítsuk
bele, vagy a miniszterek skandallumos nyugdíjazásait, a teljhatalmú kegyencek
(favoritok, vremenyscsikek) cserélődéseit is idesoroljuk. Továbbá az is kérdéses,
hogyan kezeljük azt az esetet, amikor az egyik „párt” csupán a fenyegetésével
győzedelmeskedett a másik felett. Vajon bekerüljön az összeesküvések sorába V. Ja.
Mirovics VI. Iván érdekében tett szerencsétlen próbálkozása 1764-ben, II. Katalin
uralkodása idején, valamint milyen megítélésben részesüljön a „Lopuhinok ügye” I.
Erzsébet alatt, amely tulajdonképpen egy, a hatalom részéről kreált összeesküvésnek
tekinthető.8
A palotaforradalmak nem véletlenszerű epizódjai az orosz történelemnek, hanem
azok az orosz társadalmi-politikai fejlődésben végbement folyamatok megjelenítései,
és szoros kapcsolatban állnak a 17. század végén lezajlott eseményekkel, valamint a
18. század elején bevezetett reformokkal. A 18. század palotaforradalmai I. Péter
modernizációjának következményei, sajátos fizetség az átalakításokért, mely nem a
reformer cár, hanem örökösei uralma idején jelentkezett.
Azonban érdemes azt is megvizsgálni, hogy a középkorban és a 16-17. században
a hatalom birtoklásáért folyó küzdelmek sokaságából tekinthető e valamelyik
palotaforradalomnak, vagy esetükben egészen más folyamat zajlott le. Az orosz
történetírás jó néhány olyan kegyetlen politikai küzdelmet nagyított fel, mint Andrej
Bogoljubszkij 1174-es meggyilkolása, vagy II. Vaszilij Tyomnij trónfosztása és
megvakíttatása 1446-ban, de ezek nem minősíthetők palotaforradalomnak. Csupán a
15-16. század fordulóján a trón megszerzéséért folytatott harcok szültek a 18. század
palotaforradalmaihoz hasonló helyzeteket. Ilyen események voltak a kiskorú IV. Iván
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uralkodása alatt a bojárok csoportjai között dúló küzdelmek; Fjodor Ivanovics és
utódai ellen szőtt összeesküvés; Borisz Godunov fiának és özvegyének eltávolítása;
I. Ál-Dmitrij meggyilkolása; Vaszilij Sujszkij erőszakos szerzetessé avatása.
A hasonlóságok m ellett azonban lényeges különbségeket is fellelhetünk.
Kétségtelen, hogy a viszonylag gyenge politikai hatalom labilitása (pl., a Zavaros
időszakban) az előkelő csoportok harcához és a hatalmi struktúra széteséséhez vezetett.
Gyakran népfelkelések segítették uralomra a hercegeket vagy a cárokat, ahogyan az
1547-ben, 1584-ben, 1605-1606-ban és 1610-ben is történt. Emellett a hagyományos,
patriarchális rend és az évszázadok alatt kialakult politikai viselkedési normák
megszabták az uralkodók és alattvalóik cselekvési terét, s attól nemigen tértek el.
Működött az a Rettegett Iván által bevezetett rendkívüli időszakban, az opricsnyina
idején is, hisz az alattvalók a törvényes uralkodójuk ellen nem mertek fellépni.9
A 17. században Oroszországban az önkényuralom megerősödését a népi
mozgalmak és a nemesség udvari köreiben a hatalom megszerzéséért folytatott
küzdelmek egyaránt kísérték. A századvégen, az 1682-ben kezdődött politikai válságon
Szofja (Zsófia) lett úrrá, sikeresen számolta fel „a bojár-sztrelec” kettős hatalmat.
Vélhetően ekkorra munkálódott ki a palotaforradalom mechanizmusa is. A lezajlott
eseményekben valamennyi összetevőelem fellelhető: az udvari intrikák összeesküvéssé
nőttek; a hatalomátvétel katonai erejét a privilégizált sztrelecek biztosították; az
uralkodó osztály egyik csoportjától egy másikhoz került a hatalom; előtérbe kerültek
a kegyencek, főleg a kiskorú cárok és „nőszemélyek”uralkodása idején; a hivatalnoki
apparátus felső vezetői kicserélődtek; az új uralkodók a lezajlott események (ideológiai)
igazolására törekedtek. (1682-ben „az eszmei gondoskodást” Szilvesztr Medvegyev
munkái adták, de hasonló céllal születtek a Szoljáról 1689-ben készült koronázási
portrék is.) Továbbá az összesküvések fontos része lett a dokumentumok, források
meghamisítása, esetleges megsemmisítésük, valamint - ha hihetünk a sztrelecek 1689es kihallgatásukon tett vallomásainak, - az orosz történelemben először szóba került
a törvényes cár meggyilkolása is. Ez utóbbi majd az elkövetkező évszázadok során
általános politikai gyakorlattá válik.'0
A palotaforradalom kialakulásának okai a sajátos orosz fejlődésben gyökereznek.
O roszországban a tradícióknak, majd I. Péter reform jainak köszönhetően az
abszolutizmusnak az európaitól sokban különböző sajátos formája fejlődött ki, melynek
fő jellemzője a katonai-hivatalnoki rendszer kiépülése. A katonai és állami szolgálat
összefonódása folytán a Katonai Szabályzat a polgári intézmények és alkalmazottaik
szám ára követendő mintául szolgált. Az állam beavatkozott a rendi fejlődés
folyamatába, a társadalom minden egyes csoportja a szolgálatok meghatározott körét
teljesítette. A társadalom alsó és felső rétegei között kialakult űrt az állam semmilyen
közbülső csoporttal sem tudta kitölteni. A Rangtáblázat (1722) és II. Katalin
erőfeszítései lehetővé tették a nem örökletes nemesség számára - szolgálat útján - a
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felemelkedést, de a problémát az sem oldotta meg. I. Péter reformjai hatására a papság
is elvesztette a társadalomban korábban betöltött szerepét. Megmaradt az uralkodó
korlátlan hatalma."
A nagy átalakítások hatására - bármely korszakban - az újításban (közvetve)
érintett csoportok szem bekerülnek egym ással. O roszországban a reform ok
eredményeként új társadalmi rétegek is születtek, s az orosz arisztokrácián túl már a
trónt a nem örökletes nemesség mellett az idegenek (külföldiek) csoportja is körülvette.
Természetesen az arisztokrácia elégedetlen volt a politikai lehetőségei körének
szűkülését eredményező változásokkal, s így az adott politikai helyzettől függően „e
nagyok pártjai”, a befolyásos személyiségeket bevonva, mindent megtettek a saját
érdekük érvényesítése érdekében.
Az I. Péter által megalkotott hatalmi mechanizmus megteremtette a politikai
rendszer stabilitásának sebezhető helyeit is. Uralmának végére a vezető körök számára
- a súlyos háborúk és a megfeszített reformok hatására- egyre inkább világossá vált,
I. Péter politikáját korrigálni kell, más irányba kell elmozdítani azt. A bürokratikus
gépezet megmutatta, hogy irányító nélkül is működik, és tud alkalmazkodni a politikai
változásokhoz. Az igazgatás katonai-utasításos rendszerével sem lehetett a
palotaforradalmat elkerülni, az I. Péter alatt kialakult kegyenci réteg, „Péter cári
fészkének fiókái”, valamintagárdaezredek-apreobrazsenszkojei és szemjonovszkojei
-to v áb b erősítették annak esetleges bekövetkeztét. Ráadásul Péter a régi tradíciókat
felszámolta, megváltoztak a politikai etikett normái. Az 1722-es Trónöröklési
Szabályzat pedig a hagyományos trónutódlás rendjét szüntette meg, a cár maga
jelölhette ki utódát. A birtokától elszakított nemességet nyomasztotta a végtelennek
tűnő szolgálat, az új adózási rend és a jobbágyokra háruló, növekvő állami terhek
jelentősen apasztották bevételét is. Az állam és a nemesség érdekei között erősödő
ellentét az uralkodó elit köreiben is érződött, amelyről 1725 és 1730 eseményei is
tanúskodnak. A nemesség könnyítést várt a péteri reformok revíziójától. Akkor is,
majd később is bizonyossá vált, hogyha a kormányzati politika sértette a nemesség
érdekeit, az élesen válaszolt arra. A két uralkodó - III. Péter és a fia, I. Pál - sorsának
alakulására ez hatott döntően. III. Péter „abszolutizmusának felvilágosult vonásai”,
konfliktusa a Szenátussal és a gárdaezredekkel végül tragikus halálához vezetett. A
fia, I. Pál nem tanult az eseményekből, a nemesi érdekeket sértő rendeletéi, határtalan
despotizmusa okozta 1801-es elbukását. Az utódai igyekeztek okulni a hibáiból, a
nemesség érdekeit szem előtt tartva hozták meg a rendeleteiket, biztosították a jogaikat
és megerősítették a kiváltságaikat. (Már korábban ezt tette Erzsébet és II. Katalin.)12
A nemesség részben a felső állami intézményekben próbált hatást gyakorolni a
kormányzati politikára. Ezek az intézm ények-a Legfelső Titkos Tanács (1726-1730);
a Miniszterek Kabinetje (1731-1741 ); a Tizenegyek Tanácsa ( 1741 -1756); az Udvari
Konferencia (1756-1762); az Uralkodói Tanács (1762); a Haditanács (1768-1776)106

I. Péter uralkodását követően lettek a nemesi mozgalom fészkei. A történeti
irodalomban ezeket a szerveket az abszolutizmus politikai rendszerének szabályozó
eszközeként említik meg, azok létrehozatalában az uralkodó és a nemesség vezető
köreinek közös érdeke munkálkodott. Azonban nem mindig látták el azt a feladatot,
amit a nemesség elvárt volna. Ezért a 18. század elején olyan igény körvonalazódott,
hogy a Szenátust tegyék meg a nemesség egészét befogadó intézménnyé. Ez 1730ban merült fel először, majd 1761-ben és 1762-ben a trónutódlás bonyodalmai miatt
is ésszerűnek tűnhetett Ny. Panyin tervezetének (1762), - melyben a Szenátust az
Uralkodói Tanács felé helyezte volna - megvalósulása. A nemesség más módon,
kegyencek révén is próbálta befolyásolni a kormányzati politikát. Kegyenc bárki
lehetett a 18. század folyamán, példa erre I. Péter idején A. Mensikov története, vagy
Anna Ivanovna uralkodása alatt E. Biron felemelkedése.13
A nagy reform időszakában az uralkodó körök valamennyi csoportjának jelene és
jövője veszélyben forgott, s ez az általános veszélyérzet aktivizálta és serkentette
összeesküvésre azokat. Az önkényuralmi kormányzat viszonyai közepette küzdelem
indult meg azért, hogy a saját elképzeléseiket képviselő jelöltet ültessék a trónra,
vagy megakadályozzák azt, hogy az ellenzék „pártja” győzedelmeskedjen. Ezért is
fontos az a reformok időszakában, hogy a politikai stabilitást egy olyan erős dinasztia
is garantálja, amely a csoportok között meglévő ellentéteket elsimítja, feloldja vagy
felhasználja. I. Péter a halála után nem hagyott hátra egy ilyen erős dinasztiát. Ennek
fő oka az volt, hogy a trónörökös Alekszej nem osztozott apja politikai nézeteiben,
nem fogadta el a reformjait. A trónörökös személye körüli ellenzék szimbolizálta az
uralkodói vonallal való szembenállást. I. Péter szokatlan módon oldotta meg e
konfliktust. A trónörököst először m egfosztotta a tróntól, majd a cárevicset
összeesküvés vádjával halálra ítélték és kivégezték (1718), ami a korona átadása
hagyományos rendjének vetett véget. Péter feláldozta fiát a reformok érdekében.
Kétségtelen, a társadalmilag elfogadott trónörökös hiánya is hozzájárult az I. Péter
uralkodása után kezdődő palotaforradalmakhoz.14
I.
Péter az 1722. február 5.-én kiadott trónöröklési rendeletével - , amelyben
kimondja, hogy az uralkodó saját belátása szerint jelöli ki utódát - igyekezett elejét
venni a zavaros időszaknak. Ez egyben az orosz monarchiában az abszolút hatalom
megerősítését eredményezte, de viszont, - ahogy az a gyakorlatban meg is mutatkozott,
- nem szolgálta a trón megerősítését. Miután a trón nem az elsőszülött jogán öröklődött,
a törvény értelmében a lehetséges jelöltek számajócskán megnövekedett. így ajelöltek
érdekében - , hogy a trónra kerülésük lehetőségét megteremtsék - már jó korán
megindult az intrikálás és a szervezkedés az orosz udvarban.
A közelgő palotaforradalom előjelének, előzményének tekinthetjük az uralkodó
osztály vezető körének polarizációját, két - haladó és tradicionalista - csoportra
különülésüket. Ez a folyamat a 18. század elején még nyíltan következett be. A külföldi
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követjelentésekből ismert, hogy 1725-ben, már I. Péter halálát megelőzően az udvari
előkelők e két csoportja jelöltet állított. A haladók Jekatyerina Alekszejevnát (Katalint),
a tradicionalisták a kivégzett cárevics, Alekszej fiát, Pétert látták volna szívesen I.
Péter utódaként az orosz trónon. 1730-ban Anna Ivanovna trónrajuttatásakor is hasonló
módon, nyíltan zajlott le a szervezkedés.’5
Azonban idővel e csoportok között felerősödött vetélkedés egyre élesebb és
durvább formát öltött. Az új uralkodó így arra kényszerült, hogy hatalomra jutása
után azonnal jelölje ki örökösét, és a hivatalos manifesztumában törvényesítse kijelölt
utóda jogát a trónra. De a vetélkedő csoportok - rövid úton-találtak az uralkodó által
kiválasztott örökösnél is „törvényesebb” jelöltet. Ez történt például I. Erzsébet
hatalomra juttatásakor. Annak ellenére, hogy Anna Ivanovna már igen korán
egyértelműen kinyilvánította és elfogadtatta akaratát, mely szerint utána nem I. Péter
leánya, hanem V. Iván unokája (Anna Leopoldovna, majd annak születendő gyermeke)
kapja a koronát. Később az Erzsébetet támogatók csoportja mégis úgy vélekedett,
hogy Péter lányának (morális értelemben) is joga van a trónra, amelyet ha szükséges,
akár erővel is megszerezhet.16
Az 1722-es rendelet viszont jelentős mértékben megkötötte ajelöltek kezét, s az
orosz trónon bekövetkező valamennyi személycsere esetén lehetőséget nyújtott a
kalandos vállalkozások számára is. Bár kezdetben e törvényt nem igazán értették és
nehezen értelmezték Oroszországban, a század végére viszont olyannyira elfogadottá
vált betartása, hogy nem volt könnyű, sőt szinte lehetetlennek látszott megváltoztatása.
Az orosz társadalom hozzászokott az utód szabad kijelöléséhez, s nem értette meg,
hogy a hatalom átadását illetően szükség volna egy szigorú öröklési szabályzat
megalkotására a monarchia megerősítése érdekében. Mire az bekövetkezett, akkorra
az udvar már jó néhány palotaforradalmat élt át, s úgy tűnik, a társadalom sem
foglalkozott igazán a dinasztikus viták ily módon történő eldöntésének elemzésével,
elvetésével. Ellenkezőleg, hozzászokott a trón átadása körüli zavarokhoz, s azokban
semmi kivetnivalót sem talált.17
I.
Pál 1797. április 5.-i koronázásakor adott ki új törvényt a trónutódlásról, Péter
törekvésével szakítva a Romanov dinasztia megerősítését igyekezett elősegíteni, bár
- a sors iróniája folytán - új törvénye őt magát sem mentette meg.18
I.
Péter utódai sorsának alakulását az orosz trónon még azzal is megbonyolította,
hogy famíliáját német hercegi családokkal kapcsolta össze. Ezek a matrimoniális
kapcsolatok meghatározott politikai cél érdekében történtek, Oroszország helyzetét
szilárdították meg a nemzetközi viszonyok rendszerében, valamint megerősítették
pozícióját és befolyását a balti régióban. A Romanovok ezen leszármazottai lehetőséget
nyertek arra, hogy az orosz udvarban jelentős befolyással bírjanak és az orosz trón
örökösei legyenek, vagy arra saját jelölteket állítsanak.
Az ellentmondások új csomója bontakozott így ki: egyrészt Péter reformjai és
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katonai sikerei az oroszok nemzeti érzületét erősítették, másrészt a cár politikája
lehetővé tette, hogy az orosz trón körül idegenek (külföldiek) csoportosuljanak, sőt
felesküdjenek arra. Ugyancsak Péter politikájának köszönhetően éppen a 18. században
született meg „a német cár és cárnő” új jelensége az orosz történelemben.19
A nemzeti érzület III. Péter eltávolításakor, 1762-ben öltött határozott formát,
igaz már korábban is hasonló megnyilvánulásoknak lehetünk tanúi a régensek - Biron,
valam int Anna Leopoldovna és férje, A nton Ulrich braunschweigi herceg letartóztatásakor. Ebből a szempontból, de más miatt is érdemes kiemelni Jelizaveta
Petrovna (Erzsébet) trónrajutását. Erzsébet neve 1725-től az orosz trónon bekövetkező
valamennyi uralkodócsere során szóba került, de mindig más szerezte meg a trónt. I.
Péter és Jekatyerina törvényesen nem rendezett házasságából született, s ez a tény
kihatott sorsának alakulására. Először a II. Péter helyett uralkodó Mensikov érte el az
udvarból történő eltávolítását, majd a Dolgorukij család, de a hatalomból teljesen
Anna Ivanovna trónrajutásakor került ki. A Legfelső Titkos Tanács éppen törvénytelen
születésére hivatkozva állította félre és vonta meg tőle a trón öröklésének jogát. Anna
Ivanovna uralma idején az idegen, „a német uralom” iránti gyűlölet - és Biron
rendszere - miatt is fordult felé „az orosz párt”, amely reménységét benne látta. Ebben
a viszonylatban 1741 év Erzsébeté teljességgel ellentéte lett 1725 Erzsébetének. Hiszen
Péter halálát követően a felesége és leányai számítottak az idegenek pártfogóinak,
Anna (I. Péter idősebb leánya) a holsteini befolyás szimbóluma volt. Erzsébet nem
született orosz „hazafinak”, egyszerűen olyan udvari csoport középpontja lett, amely
az adott időszakban kiszorult a hatalomból és amely Erzsébet trónra segítésével Nagy
Péter politikájának folytatását remélte. Míg II. Péter idején „a németek” fűztek hozzá
reményeket, a két Anna (Ivanovna és Leopoldovna), valamint Biron uralma alatt már
a „hazafiak”. Ezen kívül Erzsébet hívei részéről szerveződő összeesküvés még egy
fontos sajátossággal rendelkezett, hogy abban a külföldi hatalmak a követeik révén Svédország részéről Nolcken báró, Franciaország részéről de La Chétardie márki szerepet vállaltak. Erzsébet elfogadta ugyan a francia és a svéd támogatást, de okosságát
és ravaszságát mutatja, hogy semmilyen írásos garanciával sem kötelezte el magát.
1741. november 25.-én vérontás és külföldi segítség nélkül, a preobrazsenszkojei
gárdaezred támogatásával könnyedén jutott hatalomra.
A társadalom elfogadta az idegen (német) uralkodókat az orosz trónon, hiszen
már I. Péterről is az terjedt el, hogy hamis cár, mivel Alekszej Mihaj lovics vérszerinti
gyermekét elcserélték egy németre a Kukujban, vagy pedig külföldön. Péterről a
másság képét a modernizációja alkotta meg, alakította ki, s a kemény és kegyetlen
változtatásai a társadalom ellenérzését is kiváltották.20
I.
Péter a régi hagyományos orosz kultúrát a nyugat-európaival állította szembe,
amely a társadalom egyes szintjeit is különbözőképpen hatotta át. Az orosz
állam h atalo m az u ralkodó szem ély éb en , a felső a d m in isztráció b an (a
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csinovnyikokban), az udvari vezető körökben, a gárdában (a testőrségben), a
kormányzók személyében öltött testet az elnyomott alattvalók szemében. Évtizedek
kellettek ahhoz, hogy az európai kultúra az orosz társadalom további rétegeit is átitassa.
Tehát közvetlenül Péter halála után az európaizálódott orosz udvar - bizonyos
mélységig pusztán annak látszata - szembekerült az elmaradott, tradicionális módon
élő birodalommal, „a cár-atyuska és az alattvalók” patriarchális kapcsolata megbom
lott. I. Péter szétvágta az uralkodó és az alattvalók (a nép) közötti kapcsolatot, gyakorla
tilag elszigetelte magát és utódait a mesterségesen létrehozott új birodalmi fővárosban,
Pétervárott. És ez a későbbiekben a hatalom megszerzésére és megtartására is kihatott.
Az uralkodó egyre inkább közvetlen környezetétől függött, néhány száz embertől, az
udvari előkelőktől, a szenátoroktól és a gárdától. A birodalom maradék részének
társadalma viszont a 18. század folyamán gyakorlatilag egykedvűen viszonyult azok
hoz a változásokhoz, amelyek az udvari nemesség köreinek és a gárdatiszteknek az
akaratából zajlottak le az új, távoli fővárosban. Igaz, néhány év múltán a palotaforra
dalmak hatásaként ismét megjelentek az eltűnt cárok nevét használók, a nép körében
a jó cárról kialakított vágyat megtestesítő hamis cárok. Már 1715-től Ál-Alekszejek,
1732 és 1765 között II. Al-Péterek tűntek fel. A legnagyobb népszerűségnek III. Péter
neve örvendett, legsikeresebb használója pedig Jemeljan Pugacsov volt. Az utolsó ál
cár a 19. században a valójában sohasem uralkodott Konsztantyin nevében lépett fel.21
Az I. Péter által szolgálatra kényszerített nemességből éppen uralkodása alatt
kiformálódott „orosz sljahetsztvo” (slachta) a trónus elé vitte követeléseit. A nemesség
- a katonai és az állami életben érezvén súlyát - politikailag az orosz társadalom
legaktívabb rétege lett. A „sljahetsztvo” (slachta) mindenekelőtt Anna Ivanovnának
köszönheti, hogy visszatért az önkényuralomba, attól az arisztokratikus Legfelső Titkos
Tanács máj dnem megfosztotta.22A nemesség a trón legfőbb támasza volt, de az orosz
monarchia számára a legnagyobb veszélyt is jelentette. A társadalmi-gazdasági és
politikai érdekei alapján sokszínű nemesség számára a palotaforradalmak korszaka
„aranykornak” számított. A helyzete jelentősen I. Pál és I. Miklós uralma alatt változott
meg, miután az abszolút monarchia kibővítette, megnövelte társadalmi bázisát, hiszen
megalkotván a hatalmas csinovnyik (hivatalnok) réteget, amely a 19. század folyamán
15-16 ezerről 385 ezerre nőtt, meggyengítette a nemességet, s miután nem léteztek
számukra a magas állami hivatalok, a palotaforradalomnak is vége szakadt. A hatalom
és az alattvalók konfliktusa pedig új formát kezdett ölteni.23
I. Péter teremtette meg azt a katonai erőt is, a gárdát, amely aztán a 18. század
folyamán az uralkodó és a trónörökösök sorsának alakításában meghatározó szerepet
játszott, s a fordulatok fő tényezője lett. Péter testőrsége nem volt pusztán egy
privilegizált katonai alakulat, hanem igen közel állván az uralkodóhoz, az igazgatás
egy sajátos szerveként is funkcionált. A titkos megbízatások és feladatok, amelyeket
a tisztek, s nem a hivatalos adminisztratív szolgálat teljesített, jócskán megnövelték
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szerepüket és befolyásukat. A hivatali gépezet megreformálásakor az uralkodónak
olyan megbízható, hűséges alattvalókra, személyekre volt szüksége, akik egyetlen
kormányzati szervhez nem kötődnek, s akik vakon teljesítik a parancsát. A 18. század
folyamán az orosz államhatalom egyetlen intézményéhez sem kötődő testőrség ilyen
eszköznek számított. így aztán az uralkodó és a testőrsége között egy sajátos viszony
alakult ki, a gárda szálláshelye, a kaszárnya, valamint az udvar kölcsönös kapcsolatban
álltak egymással. A testőrség vezetői az udvari élet ugyanolyan fontos szereplőivé
váltak, mint a magasrangú állami vezetők, tisztviselők, a szenátorok, a diplomáciai
testület tagjai, és más fontos állami személyiségek. Mivel valamennyi udvari
rendezvényen megjelentek, jártasak voltak az intrikákban.
Az uralkodó a váratlan eseményekben a gárdára, az egyetlen speciális katonai
erőre támaszkodhatott, amellyel szemben semmiféle ellensúlyozó erő nem létezett,
így ebből az következik, hogy senki sem akadályozhatta meg a testőrségnek a
kormányzat eltávolítását, ha éppen az volt a célja. Az I. Péter által alapított gárda
tagjai uralkodása alatt jelentős politikai tapasztalatra tettek szert, mivel az új
kormányzati és igazgatási rendszerben fontos munkát végeztek.24A palotaforradalmak
szellemi atyjai és kivitelezői valamennyien kijárták „a gárda iskoláját”, hiszen ott
teljesítettek szolgálatot.
Az uralkodók mindig kifejezték hálájukat a hatalomátvételben tevékenykedő
ezredek vezetőinek és katonáinak, - Erzsébet pénzjutalmat adott, Anna Ivanovna
komfortosabb öltözéket rendelt el - ugyanakkor érzékelték a bennük rejlő veszélyeket
is, tartottak attól, hogy bármikor bevonhatók egy esetleges palotaforradalomba. Ezért
megelőző intézkedéseik között szerepeltek: a vezetőcserék; más katonai alakulatok
fővárosba vezénylése; a gárda állományának átalakítása úgy, hogy összetételébe
megbízható külföldi katonákat kevertek. Emellett „saját testőrséget” állítottak fel.
Már I. Katalin személyes védelmére 1726-ban testőrség ügyelt, Anna Ivanovna,
pontosabban kegyence, Biron két új ezredet is szervezett a két régi gárdaezred
ellensúlyozására, az izmajlovóit és a Lovastestőrséget; Erzsébet a preobrazsenszkojei
ezredében bízott, III. Péter a holsteini testőrségében, I. Pál a gatcsinai alakulataiban.
II. Katalin volt a legügyesebb ezen a téren, az udvar védelmére felállított testőrsége
élén ő maga állt, helyettesei a hozzá közel álló kegyenceiből kerültek ki. Azonban
mind III. Péter, mind pedig I. Pál sorsának alakulása azt mutatja, hogy a gárda
semlegesítésére, átalakítására tett erőfeszítéseik sikertelenül végződtek.25
A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 18. század folyamán meglévő
hosszú periódusú politikai instabilitás Oroszországban a század elején lezajlott reform
időszakban bevezetett újítások eredménye volt, anélkül, hogy ezzel a péteri reformok
jelentőségét lebecsülnénk, vagy azoknak negatív előjelet szándékoznánk adni.
Oroszországban a hatalom hagyományos szerkezete és annak lehetősége, hogy
együttműködjön az alattvalóival, határozott, markáns átalakuláson ment át. Ennek
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lényege nem csupán az új állami intézmények létrejöttében rejlik, vagy abban, hogy a
kormányzat társadalmi támasza átalakult. Nem kevésbé fontos az is, hogy olyan
pszichológiai fonalak metsződtek el, amelyek a hatalmat az alattvalókhoz fűzték, vagyis
a nép és a hatalom közti kapcsolat megszakadt.
A társadalom politikai struktúrájában bekövetkezett változások a reformok után
azonnal nem értek be. Az Orosz Birodalom új felső vezető rétegének hatalomgyakorlási
és viselkedési stílusa nem esett egybe az alattvalóknak a cár és környezete iránti
változatlan érzéseivel. A pétervári udvar és az alattvalók között így keletkezett
elidegenedés - , amely nem társadalmi, az már adott volt, hanem pszichológiai eredetű
- feloldása hosszú időben tellett.26 Még I. Miklósnak is meg kellett küzdenie ezzel a
problémával, olyan lehetőségeket kellett keresnie, amelyek az uralkodó és a nép közötti
patriarchális viszonyokat újraszülik. I. Miklós próbálkozása sikeres volt, bár
kétségtelen, m ire az orosz m onarchiában a konzervatív n épiség eszm éje
megfogalmazódott,27elmúlt egy olyan évszázad, amely során a birodalom néhányszor
világosan megmutatta gyökerei gyengeségét, amikor is az uralkodó hatalomból történő
eltávolítása a nép körében semmiféle ellenállást sem váltott ki.
Péter reformjaiért a Romanov dinasztia is nagy árat fizetett. A zemszkij szobor
(országos gyűlés) által 1613-ban megválasztott család.a 18. század közepén kihalt,
férfiágon II. Péter (I. Péter unokája), a női ágon I. Erzsébet (I. Péter leánya) volt az
utolsó uralkodó. Oroszország európaizálása a nemzeti dinasztiát is átformálta, 1761től már - a Romanov ház nevét megtartva - a Holstein-Gottorp dinasztia uralkodott
tovább. Az új dinasztia uralmát cárgyilkosságok és titokzatos legendák övezték.
Megölték III. Pétert, I. Pált, II. Sándort, II. Miklóst. I. Sándor és I. Miklós halálát
illetően titkos legendák keletkeztek. Azt mondhatjuk, csupán II. Katalin, valamint
III. Sándor végezte természetes halállal.28
A politikai instabilitásnak, az államhatalom új alapjai keresésének, a politikai
kultúra tradíciói széttörésének légkörében úgy tűnik, a palotaforradalmak váltakozása
természetes, sőt törvényszerű jelenség volt.
A palotaforradalom menete során tulajdonképpen két folyamat zajlott le, egyrészt
az uralkodó, (a régens, vagy a befolyásos hivatalnok, kegyenc) hatalomból történő
eltávolítása, másrészt az új uralkodójelölt trónra emelése. A gyakorlatban valamennyi
esetben mindkét folyamatban a gárda játszotta a meghatározó szerepet, s eleinte azt
csupán a politikai ellenfelek m egfélem lítésére használták, de erőszakot nem
alkalmaztak. I. Katalin trónra juttatásakor (1725) már a gárda felvonulása is igen
hatásosnak bizonyult, Mensikov megbuktatásakor (1727) viszont még az ilyen jellegű
beavatkozásukra sem volt szükség. Ennél is békésebben távolították el évek múltán
Münnichet (1741). 1730-ban Anna Ivanovna hatalomra jutásában az elégedetlen,
hangoskodó gárdatisztek játszották a főszerepet, nekik köszönhette a cárnő
egyeduralmát. Ugyancsak ilyen puhán bántak az évek során azokkal is, akik
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elszenvedték a palotaforradalmat. Eleinte csupán száműzetéssel sújtották őket, s a
szigorú politikai megtorlás fokozatosan érte utol a szám űzőiteket. Ez történt Mensikov
esetében, aki teljes pompával hagyhatta el az udvart, de hasonlóan élték meg a
kegyvesztést a D olgorukijok is II. Péter halála után. Távol a fővárostól a
száműzetésükben is megtarthatták pozícióikat, később a viselkedésük miatt tartóztatták
le és ítélték el őket.29
Az ilyen jellegű puha bánásmódnak az 1740-es évektől vége szakadt, valószínű
Anna Ivanovna szigorú uralma hatására. Ekkortól a fordulat új vonásai munkálódtak
ki. A gárda most m ár jóval tevékenyebb szerepet kapott, a gárdatisztek egy
törvényesebb forma bevezetése érdekében léptek föl, s a jelölteket egymás után
erőszakkal távolították el. Ez, a minőségében és módszereiben is más jellegű
palotaforradalom az orosz politikai életben Münnich 1740-es vállalkozásával kezdődött
el, és az 1825-ig végrehajtott öt palotaforradalomban - először Münnich távolította el
Biront, majd őt Anna Leopoldovna és férje, 1741-ben Jelizaveta Petrovna tette le a
trónról a csecsemő cárt és régenseit, az újabb fordulat 1762-ben, III. Péter uralma
idején következett be, az utolsó összeesküvést 1801 -ben I. Pál ellen szőtték - a hangsúly
az uralkodóváltáson volt.
. Az is szembeötlő, hogy a fordulat áldozatai már nem találkoztak olyan megértéssel,
mint a megelőző évtizedekben. Ebben az értelemben a cári család is keményebb
bánásmódban részesült. Biron egyetlen éjszaka alatt megbecsült régensből államellenes
bűnözővé vált, letartóztatták, bár csupán száműzetéssel sújtották, de az elvonulását
már korántsem övezhette olyan pompa, mint korábban a Mensikovét. A Braunschweigfamília sorsa még kegyetlenebbül alakult, lehetetlenné tették külföldre távozásukat,
az északra száműzött családtól a csecsemő uralkodót (VI. Ivánt) is elszakították, majd
börtönben tartották fogva, aki az 1764-es sikertelen kiszabadításakor vesztette életét.
III. Péter eltávolításakor és meggyilkolásakor az összeesküvők, hogy az uralkodó
halála fedve maradjon, már a palota felgyújtásával is számoltak. 1801-ben, I. Pál
elleni összeesküvés megszervezése során a palotaforradalmak történetében először
merült fel a cári család kivégzésének gondolata, melyet Bibikov gárdatiszt vetett fel,
de ötletét senki sem támogatta. Az uralkodó család kivégzésének lehetősége 1825ben is előkerült, de annak végrehajtását a titkos társaságok a sikeres felkelésük utáni
időszakra halasztották.30
A palotaforradalmak további jellemző vonásaként emelhetjük ki azt, hogy az
összeesküvők nem álltak kapcsolatban olyan állam i intézm énnyel, amely
cselekedetüknek törvényes jelleget kölcsönzött volna, vagy az állami szükségesség
látszatát keltve a fellépésüket törvényesnek ismerte volna el. II. Katalin próbálkozott
a Szenátus ilyen jellegű felhasználásával, de a végén mégsem élt vele. Viszont annak
érdekében, hogy a törvényesség látszatát megőrizzék, s a végbement változást az új
uralkodók törvényesítsék, manifesztumot bocsátottak ki az alattvalóik tájékoztatására,
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amelyben azt igazolták, hogy a palotaforradalom a haza érdekében történt. Ezzel az
állásfoglalással azt igyekeztek megelőzni, hogy a bekövetkezett eseményeknek csupán
a hivatalos pétervári magyarázata, és ne más egyéni verziói terjedjenek el. így már a
palotaforradalom m egtervezésének időszakában hozzáláttak a m anifesztumok
megszövegezéséhez. A fordulat eszmei megalapozása annak sikere végett volt fontos.
A végbement események törvényes formába öntésének másik fontos eleme az
uralkodóra történő felesküvés volt. Az ilyen irányú próbálkozások 1730-ban még
csupán részben voltak sikeresek, viszont az 1741 -ben kiadott hivatalos iratokban már
az Erzsébet által követett politikai elveket fogalmazták meg. Azokban az uralkodónő
I. Péter politikájának folytatását jelölte meg, az 1725 és 1741 közötti időszakot az
idegen uralom és a hanyatlás koraként említette. II. Katalin egy dokumentumgyűjteményt készítetett, mellyel az 1762-es események jogosságát igazolta. Az 1801es palotaforradalomról máig nincs pontos ismeretünk az események lefolyását illetően,
de trónra lépésekor I. Sándor is fontosnak tartotta manifesztumában megjelölni politikai
irányvonalát, hangsúlyozni II. Katalin politikájának folytatását.31
A 18. század 20-as éveitől a palotaforradalmak kísérőjelenségeként megindult az
iratok megsemmisítésének folyamata is. A Legfelső Titkos Tanács kivonta és részben
megsemmisítette Alekszej cárevics ügyével foglalkozó irományokat, 1741-ben
Erzsébet elrendelte az uralkodása előtti időkből származó dokumentumok rendezését
és egy részének megsemmisítését. I. Pál az 1762-es események anyagát tüntette el. II.
Katalin más módon „igazította ki” az orosz múltat, uralmát dicsőítő (tan)könyvek
kiadását szorgalmazta.
Az évtizedek teltével a palotaforradalomban résztvevők száma is jelentős
mértékben megnövekedett. Míg Münnich gyakorlatilag egyedül követte el a fordulatot,
és Erzsébet esetében is csupán néhány aktív elkövetőről szólhatunk, viszont a II.
Katalin érdekében szőtt összeesküvésben már 30-40 összeesküvőt számlálhatunk. I.
Pál ellen kb. 180-300 személy lépett föl, az 1825-ös dekabrista felkelésben a felkelők
száma megközelítette a 600 főt. A résztvevők számának bővülésében szerepet játszott
beosztásuk, rokoni kapcsolatuk, sokakat a félelem sodort a palotaforradalomba, és ez
leginkább a gárda esetében volt igaz.32
A palotaforradalmak határozott jellege, váratlan volta bénítólag hatott arra, aki
ellen irányult. Bár a fordulatok váratlansága relatívnak tekinthető, esetleg Biron
eltávolítása tűnik annak. Igaz, ebben az esetben is elterjedt az udvarban az ellene
készülődő összeesküvés híre, de arra senki sem mert volna gondolni, hogy annak
szervezője a kurlandi herceggel jó kapcsolatban lévő másik német, Münnich lenne. A
további esetekben sem egészen igaz az, hogy az összeesküvéseket teljes titoktartás
övezte volna. Az 1741 és 1825 közötti palotaforradalmaknak nem sikerült kellőképpen
„beérniük”, az összeesküvőknek a cselekvésre a tervezett időnél hamarabb sort kellett
keríteniük, mivel fennállt annak veszélye, hogy a szervezkedést feltárja és felszámolja
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a törvényes hatalom. Ezek a félelmek minden esetben megalapozottak voltak. III.
Péter elleni összeesküvésről már akkor beszéltek, amikor még trónra sem került az
uralkodó, Anna Leopoldovnát pedig jóval előtte külföldről értesítették az ellene készülő
szervezkedésről, de a régensnő Erzsébet ellen sem m ilyen eljárást sem mert
kezdem ényezni.33 I. Pál a trónra ju tá sa pillanatától rettegett egy esetleges
palotaforradalomtól, az ellene szervezkedő ellenzéket igyekezett leleplezni, de elkésett.
Erzsébetet a zárdába kényszerítés, Katalint (III. Péter feleségét) a letartóztatás
fenyegette, a Braunschweig családot pedig Biron akarta Oroszországból eltávolítani,
de valamennyi esetet megelőzte a palotaforradalom. Az összeesküvők feladván eredeti
tervüket, korábban kezdtek a cselekvéshez. Attól való félelmükben, hogy életüket
vesztik, improvizáltak, s szerencséjükre rendkívül gyorsan és határozottan cselekedtek.
Úgy tűnik, sokszor egy-egy váratlan, de fontos beszélgetés mozdította ki nyugvó
állapotából „a legjobb lehetőségre” váró összeesküvőket. Ilyen volt például Erzsébet
és Anna Leopoldovna között lezajlott beszélgetés az összeesküvés előestéjén, valamint
I. Pál és Pahlen kormányzó beszélgetése az 1762-ben meggyilkolt uralkodóról, III.
Péterről.34
A készülő eseményekről utolsónak a hatalom szerzett tudomást. A palotaforradal
makat 1740-1741 után a híresztelések, mendemondák sora övezte, azaz annak
találgatása, hogy a következő fordulat mikor fog bekövetkezni, kik és kinek a javára
fogják azt elkövetni. A híreszteléseket értékelhetjük úgy is, hogy azok az összeesküvők
részéről a „társadalmi közvélemény” tesztelésére szolgáltak, azt óhajtották megtudni,
milyen reakció várható a cselekedetükre, vagy a bekövetkező változásokra igyekeztek
felkészíteni az udvart. De a hírek elterjedése egyben inspiráló erőként is szolgált,
egyre határozottabb cselekvésre ösztönözte az összeesküvés szervezőit is.
A palotaforradalmak már nem csupán az udvari előkelők, az udvar ügye volt. A
dinasztikus viták, a trónöröklés körüli problémák és az előkelők intrikái a külföldi
udvarokhoz is eljutottak követeik jelentései révén, a fordulat után kiadott
manifesztumokból pedig az orosz társadalom egyre nagyobb köre értesült az
eseményekről. Lakájok, mesterek vitatták meg és formáltak arról véleményt, hogy
kit lehet és kit nem törvényes örökösnek tekinteni, s a Romanov dinasztia rokoni kap
csolatainak szövevényében próbáltak eligazodni és „a jó cárra” rátalálni. így született
Erzsébet és II. Katalin idején VI. Ivánról számos legenda. Sőt „a jó és törvényes cár
nak” tekintett uralkodót megpróbálta kiszabadítani egy kalandor, Mirovics.
A palotaforradalom, mint a társadalmi döntésnek teljességgel szokásos módja és
eszköze a társadalom számára elfogadottá vált. Oroszország saját kormányzatával
vívott küzdelmének veszélyes tapasztalatait gyűjtötte össze, s a kormányzat a véde
kezés szerét csak hosszú idő elteltével találta meg. Minden sikeres próbálkozást kö
vetett egy másik, s csupán I. Miklósnak sikerült a maga szigorú rendszerével meg
állítani e folyamatot.
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A palotaforradalmak a 18. század orosz abszolutizmusát ugyanúgy jellemzik, mint
a kegyencek, az álcárok és főleg az uralkodók halálához kapcsolódó legendák. A 18.
század palotaforradalmaiban sok a hasonlatos elem, szinte úgy tűnik, a szervezői
egymás cselekvési programját másolták le, egymást utánozták.
A palotaforradalmat a fejlett nyugati államok nem ismerték, ez olyan sajátosan
oroszjelenség volt, amelynek specifikus jegyei magában a sajátos orosz fejlődésben
rejlettek, és amely a péteri reformok után vált a politikai élet meghatározó tényezőjévé.
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E rz sé b e t B o d n á r

Struggle for the throne of the tsar
Palace revolutions in Russia between 1725 and 1825
During the hundred years after the death of Peter I nine tsars and tsarina followed
each other on the Russian throne and every change o f sovereign brought about con
flicts. The palace revolutions o f the 18th century (dvortsovyie perevoroti) are not ac
cidental episodes o f the Russian history, but they are reflections o f processes taken
place in the Russian socio-political development. Reasons o f emergence o f the pal
ace revolutions have their roots in special Russian development, they are consequences
of Russian traditions and that of the reforms of Peter the Great. It is a special reward
for the transformations taking place not during the rule of the reformer tsar, but dur
ing the time o f his successors. The mechanism o f the palace revolutions had been
formed already during the political crise of the end of the 17th century. Than in the
century after the rule o f Peter, the components o f the special Russian practice of
power struggle have been enlarged with further elements and specific features in the
court leading nobility.
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