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A rejtélyes uralkodó

Minthogy a világtörténelem számos uralkodóját lehet ezzel ajelzővel illetni, számos 
uralkodó esetében ez meg is történt. Sietve előre kell bocsátani, hogy ezúttal I. 
Sándor orosz császárról van szó, aki 1801-1825 között uralkodott.

Már a gyermekkor nehezen kezdődött. Atyja, a későbbi I. Pál császár igen 
rossz viszonyban volt anyjával, az uralkodó II. Katalin császárnővel. Katalin 
kifejezetten gyűlölte fiát, aki viszont anyjában saját atyja, III. Péter voltaképpeni 
gyilkosát látta. Katalin nem is engedte át unokái nevelését az apának, maga vette 
kezébe. Sándor nevelőjének többek között egy La Harpe nevű svájcit jelölt ki, aki 
valójában meggyőződéses republikánus volt, a felvilágosodás nagy híve. Sándort 
is ebben az értelemben igyekezett befolyásolni. Francia filozófusokat olvastatott 
vele, azokat, akiket nagyanyja is tanulmányozott ifjúkorában. Persze amellett 
megtanulta a katonáskodást is. Ez élete végéig kedvenc időtöltése volt, a katonai 
parádék végignézése. Meg nyelveket is kellett tanulnia, meg hittant is persze, ahogy 
az egy igazhitű keresztényhez illő volt. De valahol lelke mélyén mindvégig maradt 
valami La Harpe tanításából, aki elsősorban becsületes embert akart belőle nevelni.

Katalin halálával minden megváltozott. Akik vezető politikai szerepet játszottak, 
most sorra eltűntek. Pál mindent másképp akart csinálni, mint anyja. Sok politikai 
számüzöttet hazaengedett Szibériából, többek közt a je les gondolkodót, 
Ragyiscsevet. Nem mintha gondolataival rokonszenvezett volna. De ha Katalin 
száműzte, akkor most elégtételt kellett neki adnia. Minden egyéb megfontolástól 
függetlenül, mert ő, Pál így akarta. Az uralkodói elhivatottságért a trónon ülők 
ritkán szoktak másokhoz fordulni. De Pál ezt valahol eltúlozta. Végül is több mint 
harminc éven át rettegett attól, hogy anyja bebörtönözteti. Most kiélvezte az 
uralkodást. Megkövetelte, ha kikocsizott Szentpéterváron, mindenki szálljon le 
hintójáról, és térdeljen le előtte. Katalin korában az ilyen dolgok ismeretlenek voltak. 
Meg olyat is tett Pál, hogy heti három napban maximálta 1797-ben a jobbágyoktól 
megkövetelhető robotnapot. Ahol addig ennél többet is követeltek, nem
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csökkentették a munkaidőt. Ahol viszont ennél kevesebb robotnapot követeltek, 
ott most áttértek a heti három napra. Jobbágy és földesúr viszonyában eddig az 
uralkodó, vagyis az állam sohasem szólt bele. A nemesi társadalom ezt is rossz 
néven vette Páltól. Nagyon ellenezték éles külpolitikai fordulatát.

Pál 1796-ban lépett a trónra, amikor a francia forradalom már túl volt a jakobinus 
terroron, a polgári rend konszolidációja felé haladt. De azért az európai uralkodók 
szemében még mindig a levágott fejekkel labdázó szörnyeteg maradt. Már évek 
óta folyt a háború a forradalom ellen. A vezető hatalom ebben a nagy küzdelemben 
Anglia volt. Az orosz külpolitika már régóta az angolokkal működött együtt. És 
ekkor jött a fordulat. Pál - a középkor romantikus rajongója is mellesleg -  létrehozta 
a máltai lovagrend orosz szárnyát. Máltát viszont az angolok szállták meg. Pál 
ellenük fordult, kiépítette kapcsolatát a francia, elvben még mindig forradalmi 
kormányzattal. Hamarosan az ennek élére került Bonaparte tábornokkal. Egy nagy 
kozák lovas-osztagot el is indított az ázsiai pusztaságokon át India ellen, hogy ott 
támadja meg az ellenséget.

Ez már mindenkinek sok volt. A szentpétervári angol követ, Whitworth kezdett 
egy politikai csoportosulást szervezni. Ennek célja Pál lemondatása volt. Az éppen 
Pál által hozott új rend szerint az orosz trón egyenes fiágon öröklődött, vagyis 
Sándornak kellett trónra lépnie. Az előkészületekbe magát Sándort is beavatták 
idővel. 1801-ben, amikor cselekedni szándékoztak, az 1777-ben született Sándor 
elvégre már 24 éves volt. Alkalmas kor a hatalom megragadására. Sándor végül is 
beleegyezett, de azt kikötötte, hogy atyja életét megkímélik. Ezt meg is ígérték.

Az orosz naptár szerint 1801. március 11-ére tűzték ki a fordulat időpontját. 
Olyan államcsínynek indult, amilyen a 18. században már akárhány volt az 
országban. Pál ekkor a M ihály-palotában lakott. Az éjszaka megbízható 
gárdaosztagok látták el a császár őrzését, akik az összeesküvőket be is engedték. 
Előtte még a szokásos családi vacsora zajlott le. Sándor is ott volt természetesen. A 
vacsora után a császár visszavonult emeleti hálószobájába. Oda törtek be az 
összeesküvők, Pahlen gróf, egy balti főnemes, Platon Zubov, Katalin utolsó 
“hivatalos” szeretője és még néhányan. Pál felfigyelt a zajra, elrejtőzött egy paraván 
mögé, de megtalálták. Miután az előkészített lemondási nyilatkozatot nem volt 
hajlandó aláírni, Pahlen rendjelének a szalagjával fojtották meg. Az egyik 
összeesküvő értesítette Sándort. A remegő fiatalembert megrázta azzal, hogy legyen 
férfi, mert itt az ideje az uralkodásnak. A nagyközönség reggelre arról értesült, 
hogy a császárt éjjel szélütés érte. A ravatalon a fojtogatástól vörösre változott arc 
még hihetővé is tette ezt.

A fordulat tehát megtörtént. Az ország már hozzászokott ahhoz -  Nagy Péter 
óta, hogy Oroszországban az történik, amit Szentpéterváron akarnak. A katonaság 
és a hivatalnokok mindenütt felesküdtek az új császárra. Sietve futárt menesztettek
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a kozákok után, hogy forduljanak vissza. Az együttműködés az angol kormánnyal 
helyreállt. Sándor azonban élete végéig nem tudta elfelejteni ezt az éjszakát. Mindig 
ott volt a trauma, hogy ő okozta apja halálát. Hiába vigasztalta magát azzal, hogy ö 
kikötötte Pál életben hagyását. Nem egy későbbi történész ezzel a traumával 
magyarázta Sándor egész későbbi politikáját. Ez alkalmasint túlzás, de hogy nem 
jelentéktelen volt az eseménysor hatása, az bizonyosnak tűnik.

Nem sokkal a trónra lépés után az időközben Svájcba hazatért La Harpe 
meglátogatta egykori tanítványát. Több hónapot töltött a fővárosban. Gyakran 
beszélgetett Sándorral. Elképzelhető, hogy egykori oktatásaira emlékeztette őt. Alig 
néhány hónappal a fordulat után Sándor -  vele nagyjából egykorú barátaiból -  
titkos bizottságot hozott létre. Sztroganov, Novoszilcec, Kocsubej voltak a tagjai, 
meg egy lengyel főúr, Adam Czartoryski, mellesleg Sándor német feleségének a 
szeretője. Sándor ugyanis sohasem tudta beérni egy nővel. Legkevésbé unalmas 
német feleségével, Erzsébettel.

Ez a titkos bizottság hetenként legalább egyszer összeült, hogy megtárgyalja 
azokat a reformokat, amelyekre a birodalom erősítése érdekében szükség volt. 
Katalin egykori főemberei, akik most mind visszatértek az udvarba, és különböző 
föméltóságaikat visszakapták, a maguk konzervatív szemlélete szerint visszariadtak 
attól, ami itt készülődött. Az ifjú barátokat csak “jakobinus bandának” titulálták. A 
kezdeti lendület azonban idővel mégiscsak alábbhagyott. 1803 után már 
abbamaradtak a heti összejövetelek. Addig sem került rájuk sor hetenként.

Először még a trónra lépés alkalmából kiáltványt kívántak intézni az ország 
lakosaihoz. Ebben utalás történt volna bekövetkező változásokra, netán valamiféle 
alkotmányos rendnek a bevezetésére. Az adott pillanatban persze ez még Európában 
sem volt általános. Végül is ennek a kiáltványnak a kibocsátására nem került sor. 
Az egész reformkezdeményezés kissé emlékeztet az előző század második felének 
a nagy vonulatára, a felvilágosult abszolutizmus politikájára. Ez a korabeli Európa 
perifériáján általános jelenség volt. Lényege érdemben olyan reformok bevezetése, 
amelyek az abszolutizmus megtartása mellett valójában előkészítik az átmenetet a 
polgári rendre. Ezzel Sándor érdemben valójába Katalin politikáját folytatta volna.

Azt a „jakobinus banda” tagjai is tudták, hogy az alapvető kérdés az 
agrárrendszer, a jobbágyok helyzete, amelyen valamit változtatni kellene. 1801- 
ben megszületett egy rendelet arról, hogy polgárok, vagyis nem nemesek is 
vásárolhatnak földtulajdont, amennyiben a földön nem ülnek jobbágyok. 1803- 
ban lényegesebb reform következett. A szabad földművelőkről szóló rendelet. Ennek 
értelmében a jobbágyok szerződést köthetnek a földesurakkal, és megfelelő 
pénzösszeg fejében elnyerhetik szabadságukat. Az általuk megművelt földet is 
megkapják a szerződés értelmében. Ennek megfelelően persze a földesurak, ha 
egyáltalában hajlandók voltak a szerződésről tárgyalni, jókora összegeket kértek.
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Érdemben ez azoknak a jobbágyoknak a számára volt járható út, akik elsősorban 
nem a földművelésből, hanem ipari mellékfoglalkozásokból éltek meg. Ilyenek 
nem is kevesen voltak. Csakhogy az egyezkedés mégis a földesurak önkényétől 
függött. Sándor uralkodásának a végéig 47 153 jobbágycsalád szerezte meg ilyen 
formában szabadságát és földtulajdonát. Ez az összes magánföldesúri jobbágyság 
nem egészen fél százalékát jelentette, vagyis érdemben nem volt megoldás.

A közigazgatás is rászorult volna valamiféle reformra. Itt egy vonatkozásban 
csakugyan komoly változás állt be. 1802-ben a központi kormányzatban a Nagy 
Péter óta használt kollégiumi rendszert felváltotta a miniszteri. Nyolc minisztériumot 
hoztak létre, most már egyszemélyes felelős vezetéssel az addigi kollegiális rend 
helyett. Csak minisztertanácsot nem hoztak létre. Az egyes miniszterek a maguk 
hivatalában önállóak lettek, de mindig a császárnak tartoztak beszámolni.

A háború egy időre elvonta a figyelmet a belső ügyekről. Aztán 1807 után, a 
Napóleonnal való barátkozás idején, erre megint sort lehetett keríteni. Ekkorra a 
sokfelé távozott iljú barátok helyében egy még csak nem is nemesi származású 
értelmiségi, M. M. Szperanszkij lett a változások motorja. Eredetileg jobbágyfiú 
volt, vezetéknév nélkül. Környezete találta ki családnevét, a latin sperare ‘remélni’ 
igéből. 1809-ben nagyarányú javaslatot terjesztett Sándor elé. Voltaképpen az 
alkotmányos világ felé való átmenetet. A lakosságot három rendbe sorolta. Az első 
természetesen a nemesség. A második a középrend. Ebbe tartoztak bele a szabad 
városlakók, de az állami jobbágyok is. Harmadikként a munkásnép rendje, a 
parasztok, munkások, szolgák.

Az első két rend tagjainak meglettek volna a politikai jogai. Cenzusos alapon 
választhattak volna képviselőket, négy szinten, végül az Állami Dumába. Ez a 
császár mellé rendelt tanácsadó testület lett volna. Ezen túlmenően Szperanszkij a 
hatalmi ágazatok megosztását is napirendre tűzte, ahogy azt Montesquieutől 
megtanulta. Ha a miniszteri rendszer az akkori Európában nagyon modern volt, ez 
a tanácsadó testület még nagyon elmaradt a kortól, amikor már egyes országokban 
választott parlamentek hozták a törvényeket. Az orosz politikai elitnek azonban ez 
a nagyon félénk lépés is túl sok volt.

Az ellenzők szószólójaként a korszak egyik jeles irodalmára, N. M. Karamzin 
lépett fel. Ö is Sándorhoz fordult a régi és az új Oroszországról szóló emlékirattal. 
Ellenzett mindenféle változást. Az eszményképet Katalin korszakában látta, a 
változatlanságban. Az udvar hangadói Karamzin mellé álltak. Sándor elbocsátotta 
Szperanszkijt, pedig az általa javasolt államtanács, a törvényelőkészítő bizottság 
titkára volt. Nem egyszerűen elbocsátásról volt szó. Szperanszkijnak száműzetésbe 
kellett mennie. Sándor életében már nem is került vissza a fővárosba. 1812-ben 
vagyunk, hamarosan egyéb események homályosítják el Szperanszkij bukásának a 
szenzációját.
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Sándor az angol orientáció híveként került a trónra, és am ikor rövid közjáték 
után 1804-ben ismét kitört a háború a forradalmi Franciaország és a reakciós Európa 
között, Sándornak term észetesen ott volt a helye.

Az orosz csapatok a cseh tartományokig jutottak el a Habsburg-birodalom 
védelmében. Az idős orosz hadvezér, M. I. Kutuzov morva területen óvott a csatáról. 
Sándor azonban ifjonti hévvel és küldetéstudattal sürgette a megütközést. 1805. 
december 2. volt. Akkor Austerlitznek hívták a falut, amelynek a közelében lezajlott 
a csata. A helyi múzeum ma is őrzi s csatában elesett orosz katonák ikonjait. Három 
császár csatájának szokták nevezni, már akkor is úgy nevezték, hiszen a francia, az 
osztrák és az orosz császár vívta meg. A megsemmisítő vereségtől függetlenül, a 
két legyőzött császár nyugodtan megvacsorázott egy közeli kastélyban. A 
protokolltól már akkor sem lehetett eltérni. Igaz, hogy Ausztria heteken belül békét 
kötött Pozsonyban. A helyét Poroszország foglalta el, amely éppen tíz éve már, 
távol tartotta magát a korzikai szörnyeteg ellen vívott harctól. Napóleon az oroszokra 
mért újabb vereség mellett a poroszokat is úgy megverte, hogy területük jó  részét 
el is vette. Abból hozta létre a varsói hercegséget, hogy a lengyeleknek is tegyen 
egy gesztust, de nem lengyel államot hozott létre. Ez a gesztus Sándornak szólt. A 
határfolyón, a Nyemanon egy tutajon találkozott a két ellenfél, hogy semleges 
legyen a terület. Az alapelvekben már ott megállapodtak. Voltaképpen felosztották 
egymás között Európát. A többi államnak azt kellett tennie, amit Napóleon akart. 
Angliát csak a tenger óvta meg a behódolástól.

1808-ban Erfurtban ismét találkozott a két császár. Jónéhány vazallus uralkodó 
emelte az eseménysorozat fényét. A barátság még töretlennek látszott, de már csak 
látszott. Az ellentétek halmozódtak. Napóleon még 1806 őszén -  a megszállt 
Berlinben -  hirdette meg a kontinentális zárlatot, Anglia térdre kényszerítését a 
vele folytatott kereskedelem tilalma révén. A zárlatot -  gazdasági okokból -  még 
Franciaország sem tudta betartani. Oroszországnak nagy károkat okozott, ezért a 
kormányzat fel is hagyott vele. 1811-ben már tudni lehetett, hogy Napóleon 
Oroszország megtámadására készül. Kémek ekkor is akadtak.

Napóleon minden vazallusát bekényszerítette a hadjáratba. Ausztriát és 
Poroszországot is. 800 000 főből állt a nagy sereg. A franciák már kisebbségben 
voltak. Napóleon az eddigi villámháborúk mintájára képzelte el a hadjáratot. Egy, 
legfeljebb két csatában megveri az oroszokat, és azok majd békét kérnek. A számítás 
ezúttal nem vált be. Az orosz sereg élére Kutuzovot kellett kinevezni. Az egyetlen 
tábornokot, akiben a lakosság is megbízott. Kutuzov a visszavonulás, a kifárasztás 
híve volt. Persze nemcsak a közvélemény, a császár is sürgetett valamiféle ütközetet. 
Szeptemberben -  mintegy három hónappal a francia betörés után -  ez Borogyinónál 
be is következett. Napóleon ugyan ottmaradt, Kutuzov tovább vonult vissza, a 
csata mégis döntetlen volt. Még Napóleon is így értékelte utólag. Kutuzov még
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Moszkvát is feladta. Napóleon bevonult a városba, amely akkorra már égett. 
Valószínűleg az oroszok maguk gyújtották fel, bár a kérdés körül még folyik a vita. 
Napóleon ég mindig a békeajánlatra várt, sőt maga is küldött embert az orosz 
császárhoz. Csakhogy Sándor akkorra már kijelentette, hogy ameddig idegen 
csapatok tartózkodnak orosz földön, nem tárgyal békéről.

Napóleon serege maradványaival visszavonult a borzalmas orosz télben. 800 
000 helyett valami 30 vagy 40 000 katona hagyta el az orosz földet. A háború még 
1814 áprilisáig folyt, azután 1815-ben néhány hónapra kiújult. Napóleon végül 
mindkétszer vesztett. Először Elba szigetére kellett mennie. Még császári címét is 
meghagyták. A második vereség után már a biztos, jó messzi Szent Ilona szigetére 
vitte egy angol hadihajó. Még hat évig élt. Személyével itt már senki sem törődött. 
Legendája annál élőbb volt Európában.

A nap hőse viszont Sándor volt. A győztesek ugyan Bécsben ültek össze mindent 
elrendező békekongresszusra, nem Szentpéterváron. Az már akkor is messze volt. 
Meg Ferenc császárnak is volt valamelyes nimbusza, a sok vereség ellenére. A 
kongresszus hosszú hónapokat vett igénybe. A vezérlő alapelv a teljes restauráció 
volt. A francia forradalom előtti Európa helyreállítása. A részvevők közül az 
okosabbak tisztában voltak vele, hogy ez persze lehetetlen. Sándor és az Ausztriát 
erélyesen képviselő Metternich kancellár vitték a szót. Sándor állásfoglalásának volt 
tulajdonítható, hogy a Párizsba visszatért, semmit sem felejtő, és semmire sem 
emlékező Bourbonok alkotmányt adtak országuknak. Sándor azt is elérte, hogy 
feltámasztották a lengyel királyságot, persze az utolsó felosztás alkalmával a 
poroszoknak és osztrákoknak jutott területet Sándor sem tudta visszaszerezni. De 
ezt a Lengyelországot alkotmányos királysággá tette. Maga is beleszólt a liberális 
alkotmány kidolgozásába. 1818-ban Varsóban megnyitotta az első választott 
parlamentet, francia nyelvű beszéddel, és ebben hitet tett az alkotmányos rend mellett. 
A királyság nagyjából a Napóleon létrehozta Varsói Hercegség, illetve később 
Nagyhercegség területével volt azonos. A korábbi felosztások során Oroszországnak 
jutott területeket Sándor sem adta vissza. 1815 után azonban olykor hírek terjedtek 
arról, hogy erre is hajlandó lenne. Mindez persze nem növelte népszerűségét az 
orosz „társadalom” belül -  így hívták a politikai és társadalmi hangadó elitet. Volt, 
aki az ősi orosz területek visszaadásától irtózott volna, volt, aki azt kérdezte -  persze 
magában és halkan -, hogy ha a Lengyel Királyságban alkotmány van, ha a balti 
kormányzóságokban még éppenséggel fennáll a német bárók kezében lévő rendi 
alkotmány, akkor az anyaországnak miért nem juthat alkotmány.

Szokták azt mondani, hogy Sándor uralkodásának első fele, úgy 1812-ig a 
reformok jegyében telt el. A második felében viszont ezekről már szó sem volt. 
Persze erről valójában nincs szó. Kisebb változások még 1812 után is bekövetkeztek. 
És nem feledkezhetünk meg arról, hogy éppen 1816-1819 során következett be a
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nagy fordulat a három balti kormányzóságban, a jobbágykérdés egyfajta megoldása. 
Végül is a jobbágykérdés, láthattuk, az első hetektől kezdve szerepelt. A nagy 
probléma itt is, meg mindenfelé, ahol még létezett, a jobbágyság volt, és ez 
Európának majdnem a felét jelentette 1848 előtt. A felszabadítás legfontosabb kérése 
az volt, hogy a jobbágyokat az általuk megművelt földdel együtt kell-e 
felszabadítani, vagyis az egykori jobbágytelket (vagy ami annak felelt meg, hiszen 
Oroszországban ilyen nem volt) a felszabadult jobbágyok tulajdonába kell adni, 
vagy pedig maradjon meg a földesurak tulajdonában, hiszen elvben - a 
jobbágyrendszer korában is - az ő tulajdonuknak számított. Az utóbbi megoldás a 
polgári rend és a magántulajdon szempontjából is az igazán megfelelő megoldás 
lehetett. A két mecklenburgi nagyhercegségben a 18. század során végül is ez 
valósult meg. Az estlandi, livlandi és kurlandi kormányzóságban ugyancsak ezt a 
megoldást választotta a kormányzat. A személyes szabadságot megkapták az egykori 
jobbágyok, csakhogy ezúttal voltaképpen földönfutókká is váltak, hiszen a földhöz 
most már semmi joguk sem volt, mint még a jobbágyrendszer idején. Nem véletlen, 
hogy a kérdésnek ezt a megoldását csak kevés helyen választották. Ott is 
ideiglenesnek bizonyult, mint ebben a három kormányzóságban is, ahol néhány 
évtized múlva majd módosítani kellett a rendezést, és a parasztoknak valamilyen 
formában biztosítani a földtulajdont. Sándort persze megnyugtathatta az, hogy a 
jobbágyok személyi függése felszámolódott.

Csakhogy Sándor a bécsi kongresszuson már beleszokott abba a szerepbe, hogy 
ő Európa legnagyobb hatalmassága. Európában annak kell történnie, amit ő akar. 
Ez volt az egyik mozzanat, amely a Szentszövetség létrehozására vezetett. A másik 
Sándornak az egyre inkább előtérbe kerülő vallásossága. La Harpe világias, 
dekrisztianizált felfogásával Sándor sohasem tudott teljesen egyetérteni. A Katalintól 
kapott késztetés az ortodoxia tiszteletére ugyancsak nem múlt el hatástalanul.

Sándor eredeti elképzelése az volt, éppen a teljes restauráció jegyébe (amelyet 
persze ő akadályozott meg többek között), hogy Európa keresztény uralkodóinak 
szövetkezniük kell egymással a rend fenntartására, a népek jólétének biztosítása 
érdekében. Ha úgy tetszik, egyfajta uralkodók (nem nemzetek) szövetsége lett volna 
ez, amúgy is mindkét esetben államokat jelentett, ahogy mindmáig. Metternich, 
amikor először elolvasta a Szövetség alapítólevelét, nem tudta, nevessen-e, vagy 
napirendre térjen fölötte. Végül is persze a pápa, az angol király és a török szultán 
kivételével valóban minden európai uralkodó csatlakozott a szövetséghez. Többnyire 
még ott helyben, Bécsben. Persze, ez érdemben csak valamiféle jámbor egyesülés 
volt. Az igazi hatalmat voltaképpen a még 1814 elején Chaumont-ban Napóleon 
legyőzése érdekében létrehozott négyesszövetség jelentette: Oroszország, Ausztria, 
Poroszország és Anglia szövetsége. Céljának elérése után is fennmaradt ez a 
szövetség. A Bourbonok ájtatossá szelídült Franciaországa is csatlakozott hozzá. A
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béke és a jólét elsősorban az egyes országokban megmutatkozó forrongások, 
zavargások felszámolását jelentette. Először a német egyetemi iijúság kezdett 
rendetlenkedni. Ennek hamar véget lehetett vetni. De az 1820-as évek elején Európa 
legkülönbözőbb térségeiben mozdult meg a föld, Nápolyiéi Spanyolországig, sőt 
Görögországig. A szövetség több kongresszuson intézkedett ezekben az ügyekben. 
1823-ban meg éppen Franciaországot bízták meg a spanyol forradalom leverésével. 
Ezt a francia kormányzat ügybuzgón meg is tette.

Sándor lelkiismeretesen részt vett ezeken a kongresszusokon. Tárgyalt, 
intézkedett, rendelkezett, lelkesedett. Később azt mondta, hogy uralkodása idejének 
jórészét postakocsin utazva töltötte el. Otthon közben egy időre egy Krüdener bárónő 
hatása alá került, aki éppen misztikus hajlamait ápolgatta. Míg korábba nem állt 
távol az ekkor a haladást elősegítő mozgalom, a szabadkőművesség - ha nem is 
támogatásától, de - megtörésétől, 1822-ben egyenesen betiltotta oroszországi 
tevékenységét. Melyik hát az igazi Sándor? Az ifjúkori kísérletezések embere, vagy 
a keresztény uralkodó?

Amíg a forradalmi megmozdulások nyugaton mentek végbe, Sándor 
egyértelműen felszámolásuk mellett volt. Csakhogy éppen 1821 -ben a görög felkelés 
jóval fogasabb problémát vetett fel. A görögök a szultán ellen lázadtak fel, vagyis 
törvényes uruk ellen. A szentszövetségi elvek értelmében akkor be kellene avatkozni. 
Csakhogy a görögök ortodoxok, egy valláson vannak az oroszokkal. És ez mindjárt 
más megvilágításba helyezi a lázadást.

Sándor sokáig tépelődött. Végül mégis a hit azonossága volt az erősebb. 1824 
őszén javaslatot tett az angol kormányzatnak. Több, egymástól független kis görög 
állam felállítására gondolt, a szultán hűbérurasága alatt. A kompromisszum mindkét 
elvet kielégíthette, de végül mégis a görögök felszabadítása mellett foglalt állást.

A javaslatra Sándor már nem kapott választ. Betegeskedő feleségét kísérte el 
1825 őszén a Kaukázusba. Közben a kedvelt hadgyakorlatok és parádék is 
megvoltak. De megkapta a sárgalázat, és “meghalt Taganrogban”, mint Puskin írja 
róla egyik versében. Talán szimbolikusnak tartotta, hogy az enigmatikus császár 
egy eléggé elfekvő kisvárosban halt meg. A koporsót sietve vitték Szentpétervárra, 
nehogy esetleg fertőzzön. Erzsébet, betegsége miatt, csak lassabban tudott utazni. 
Nem is volt ott a temetésen.

Sándornak azonban van még egyfajta utóélete. 1837-ben Szibériában feltűnt 
egy magát Fjodor Kuzmicsnak nevező sztarec, vándor szerzetes, aki igen 
öntudatosan viselkedett, rendelkezett. Idegen nyelveket is beszélt, ami a jámbor 
szerzetesekkel Oroszországban nem szokott megtörténni. Majdnem egy 
negyedszázadig járta az orosz gyarmatot. A császári családból többen is felkeresték 
a férfiak közül. Hosszan tárgyaltak vele. Jónéhány levele is fennmaradt. Több 
írásszakértő szerint alapjában véve azonosítható Sándor írásával.

40



Azután az udvarban akadtak, akik visszaemlékeztek arra, hogy Sándor több 
ízben is beszélt arról, hogy majd egyszer eltűnik az udvarból, és amikor majd utódja, 
Miklós végighajtat hintóbán Szentpéterváron, ő a tömegből nézi, és boldog lesz, 
hogy megmenekült az uralkodás gondjaitól. A dinasztia egyik tagja, Nyikolaj 
Mihajlovics nagyherceg 1912-ben két kötetben írta meg Sándor életrajzát (egyéb 
történeti munkái is vannak, nem a legrosszabb volt a korszak orosz történészei 
körében). О is ismerte Fjodor Kuzmics történetét. Foglalkozott is részletesen a 
történet hitelessége mellett és ellene szóló érvekkel, de végeredményben elvetette 
a történetet. A szovjet történetírás természetesen nem a gonosz cárok történetével 
foglalkozott, az ilyen bulvárszintű történetek végképp nem érdekelték.

*

*  *

Fjodor Kuzmics történetéről a Voproszi Isztorii című vezető szovjet történeti 
folyóirat egyik számából értesültem. Akkoriban folyóiratszemléket készítettem a 
Századok számára. A folyóiratnak, mármint a Voproszinak akkor volt egy 
eseménytörténeti rovata. A sok halálosan unalmas elméleti értekezés vagy 
gazdaságtörténeti vagy eseménytörténeti részletkérdés után, amelyek a folyóiratot 
megtöltötték, egyenesen felüdülés volt ez a rovat, kétségtelenül sok újdonsággal. 
Konkrétan azt is meg lehetett tudni a Fjodor Kuzmicsról szóló cikkből, hogy 
valamikor az 1880-as évek első felében III. Sándor felnyittatta I. Sándor koporsóját 
a Péter-Pál-erődben: a koporsó üres volt.

Akkoriban (végül is 32 éven keresztül) hetenként jártam le Debrecenbe oktatni. 
M enyhárt Lajost tanítottam . Szem inárium ra já rt hozzám. Rácz István 
felfedezettjeként a végzés után már be is került tanársegédként az egyetemre. Hosszú 
hónapokba telt, amíg sikerült rávennem, hogy viszonozza a tegezésemet. Hetenkint 
beszámoltam neki, és persze a többieknek is a pesti eseményekről, olvasmányaimról, 
többek között éppen Fjodor Kuzmicsról. Lajos érdeklődését felkeltette a cikk. El 
is olvasta (nagyon jól tudott oroszul, pedig a történelem mellett földrajz volt a 
másik szakja). Ettől kezdve ő is érdeklődéssel olvasgatta a folyóirat esemény- 
történeti vázlatait, amelyekre addig ügyet sem vetett. így függ össze Sándor, Fjodor 
Kuzmics és Menyhárt Lajos. Talán ez is egy adalék Menyhárt Lajos elévülhetetlen 
portréjához.

És most vissza a címhez. Rejtélyes személyiség volt Sándor csakugyan ? III. 
Pétertől II. Miklósig végiggondolva az orosz császárok sorát, önként adódik olyan 
benyomás, hogy egy inkább vagy erősen negatív uralkodó után (III. Péter, I. Pál, I. 
Miklós, III. Sándor) mindig következik egy inkább pozitív figura (II. Katalin, I. 
Sándor, II. Sándor, II. Miklós). Nyilván -  cum grano salis értendő az inkább pozitív
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jelző. Sokáig hozzászoktunk ahhoz, hogy az uralkodók csak gonoszak vagy 
tehetségtelenek (a magyar és a régi orosz uralkodók közül akadt azért néhány 
kivétel). A nép történelemformáló szerepe miatt az uralkodók személyével illett 
nem sokat foglalkozni. Holott éppen az orosz uralkodók kapcsán mindig el kellett 
szörnyülködni korlátlan hatalmukon. De hát, ha csakugyan korlátlan a hatalmuk 
(és bizony megközelítően valóban ilyen volt), akkor mégiscsak fontos történelmi 
személyiségek, szerepük az ország, a nép, a nemzet történetében nem 
elhanyagolható. És ehhez hozzátartozik egyéniségük is. Katalinnál a hiúság mellett 
a nagy intellektus, II. Sándornál a gyenge uralkodói tehetség mellett a kor 
kihívásainak a felismerése és egyfajta válasz rá. II. Miklósnál az a tény, hogy jó 
családapa volt, és az uralkodást is valahogy így, családi alapon képzelte el, ami 
egyénileg nagyon tiszteletreméltónak tekinthető, de a századfordulón már messze 
nem volt elég egy európai nagyhatalom elkormányzásához.

Ha csak az említetteket vesszük figyelembe, netán a korábbi Romanovokat is, 
meg a még régebbi cárokat, nem volt köztük is rejtélyes? Persze minél messzebbre 
megyünk vissza a múltban, annál kevesebb a forrásunk, amelynek alapján ezt 
megítélhetnénk. De talán még a legvitatottabb, IV. Iván sem nevezhető rejtélyesnek. 
Lehet klinikai értelemben vett őrült, lehet gonosz, lehet nagyon is céltudatos és 
végeredményben pozitív autokrata, de valami megmagyarázhatatlan rejtély mintha 
mégsem volna benne.

Sándort nevezték a színlelés mintaképének, elvtelennek, persze velejéig 
reakciósnak, csapodárnak és erkölcstelennek, de ugyanakkor áporodott 
fundamentalistának, és erkölcscsősznek, meg még sok minden egyébnek is. 
Mindegyik jelzőben, megállapításban volt valami igazság. Egymásnak gyökeresen 
ellentmondó emberi tulajdonságok. De egymással összeegyeztethetetlen 
kormányzati elképzelések is. Nagy elhivatottság tudat, európai küldetés, és belső 
elbizonytalanodás. Republikanizmus és autokrácia. Az ellentéteket még hosszan 
lehetne sorolni. A figura sokszínűsége miatt egy inkább pozitív és egy inkább negatív 
szem élyiség egyaránt kikeverhető a színekből. A történész szubjektív 
megfontolásokból számos választ adhat, melyik volt az igazi Sándor. Egyik 
magyarázat sem egyértelműen perdöntő. Marad: a rejtélyes uralkodó.
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Emil Niederhauser

The mysterious ruler

A major field of interest Lajos Menyhárt was focussed in was the history of Rus
sia. He was notified from the periodical Voprosii Istorii of the mythical history of 
Fiodor Kuzmitsch, who was identified in the public consciousness and folk leg
endary with Tsar Alexander I who abdicated the throne and had himself buried. 
This paradoxical ruler reigned from 1801 to 1825. He could succeed to the throne 
only by murdering his father. At the beginning of his reign he invited the Swiss 
tutor of his youth, La harpe and appointed him one of his councillors. However, he 
finally put an end to the intentions to rule in harmony with the reforms brought 
forward by the Enlightenment. His commitment to being a monarch was rivalled 
in his mind with his inner anguish on account of the murder of the tsar and his 
mystic piety. His ascension to the throne brought about a split-up wit the Francophile 
foreign policy. He put the Russian diplomacy and the army in favour of English 
interests. In this way Russia got into conflict with France. In this struggle it was 
Alexander I that was victorious. It was also his idea and will to establish the Holy 
Alliance. In the autumn of 1825 the monarch celebrated throughout Europe ac
companied his queen consort to the Caucasus, from where only his coffin was 
brought to St. Petersburg. In the first half of the 1880s Tsar Alexander III had his 
coffin opened, but found it empty. This was also to nurture the legend further that 
some Fiodor Kuzmitch who appeared in Siberia in 1837 would have been identical 
with Alexander I himself. The legend is not justified by facts. What remains to us 
is a mystery.
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