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A keleti kérdés az orosz külpolitikában a 19. század elején
(1799-1806)

A keleti kérdés a 18. század végén és a 19. század elején az orosz külpolitika fon
tos problémája volt. A történetírásban azonban olyan vélemény is megfogalmazó
do tt hogy az „a napóleoni háborúk időszakában alávetett jelentőséggel bírt”.1 Az 
európai kontinensen folytatott háborúk, az ott elszenvedett vereségek elfedték a 
Közel-Keletet, valamint a Balkán-félszigetet érintő eseményeket, az orosz külpo
litika irányítói „másodlagos tényezőként” értékelték és kezelték azokat. A korszak 
levéltári forrásai és az orosz forráskiadványok,1 2 az orosz külpolitikában, valamint 
a nemzetközi kapcsolatok történetében végzett legutóbbi kutatások3 a fenti állítá
sokat cáfolni látszanak. Meggyőzően igazolják, hogy a keleti kérdés a 19. század 
elején is az orosz külpolitika fontos, önálló problémája maradt. E munkák révén 
érthetőbbé vált az orosz-francia viszony is, amelynek jellegét, lényegét, alakulását 
a Közel-Keleten kialakult ellentétek formálták.

A 18. század végén az orosz kormányzat nem rendelkezett a keleti kérdés keze
lésének és megoldásának végleges programjával, továbbra is II. Katalin uralkodá-

1. Kinjapina, N. Sz.: Vnyesnyaja polityika Roszszii pervoj polovini 19 véka, Moszkva, 
1963. 5.

2. Vnyesnyaja polityika Roszszii 19 i nacsala 20 véka, Dokument! Roszszijszkovo 
MinyisztersztvaInosztrannihgyei,Szériái.,! í.Moszkva, I960.;t .2. Moszkva, 1961.; 
t. 3. Moszkva, 1963. -Arhiv vnyesnyej poliíyiki Roszszii, fond MID; fond poszolsztv v 
Londonye (1801-1807); v Konsztantinopolje (1801-1806); v Párizsé (1801-1804).; -  
Centralnij goszudarsztvennij Arhiv, (Szpb.)

3. Isztorija vnyesnyej polityiki Roszszii. Pervaja polovina 19. véka, Moszkva, 1995. -  
Alexandria  Napóleon i Balkáni, Balkanszkije iszszledovanyi ja. Vip. 18., Moszkva, 1997. 
-  Schroeder. Paul W. : The Transformation of European Politics (1763-1848), Oxford, 
1994. -  Saul, N.: Russia and Mediterranean 1797-1807, London, 1970. -  Kennedy 
Grimsted, Patricia: The Foreign Ministers of Alexander I., Los Angeles, 1969. -  Jelavich, 
Bam bara: A  Balkán története I., Budapest, 1996.

165



sa idején kialakult két irányzat folytatott küzdelmet egymással a követendő elvek 
és politika eldöntéséért. Az uj koncepció kidolgozására, és annak végső formájára 
döntő mértékben Franciaország keleti hódító politikája hatott. A megosztott orosz 
diplomácia néhány képviselője (F. V. Rosztopcsin, A. A. Bezborodko) az Oszmán 
Birodalom birtokainak megszerzése érdekében kész volt Napóleonnal együttmű
ködni. Az orosz kormányzat is hajlott arra, hogy a Török Birodalom európai terü
leteinek felosztásában részt vegyen, és ily módon közeledjen Franciaországhoz. 
Az orosz politikusok másik csoportja (Ny. R Panyin, a Voroncov-fívérek) viszont 
határozottan kiállt az Oszmán Birodalom egységének megőrzéséért és számoltak 
szövetségével a Napóleon elleni küzdelemben. Mindkét elképzelés tulajdonkép
pen a hivatalos orosz kormányzati politika azon törekvését tükrözte, hogy a ten
gerszorosok kérdését Oroszország szempontjából a legelőnyösebben oldják meg, 
és tovább növeljék befolyását a Balkán-félszigeten, ahol ekkor számára a Dunai 
Fejedelemségek játszották a főszerepet.4

A francia terjeszkedés a 18. század végén az orosz keleti politikába így beso
dort egy új, átmeneti jellegű problémát is, a földközi-tengerit. Az 1799-es orosz- 
török szövetségi szerződés5 értelmében az orosz hajóhad F. F Usakov admirális 
vezényletével áthajózott a tengerszorosokon és a Földközi-tenger térségében aktív 
hadicselekményekbe kezdett a franciák ellen. A törökökkel együttműködve a Föld
közi-tenger keleti medencéjéből és a Jón-szigetekről kiszorították a franciákat. A 
harcok sikerre! zárultak, 1799. február 20-án Korfu is elesett. Az elfoglalt terüle
tekből jött létre Törökország fennhatósága és Oroszország védnöksége alatt álló 
Hét Sziget Köztársaság.6

Usakov expedíciója a második koalíció (Ausztria, Anglia, Oroszország és Tö
rökország) Franciaország elleni küzdelmének egyik fontos mozzanata volt. Élthez 
az időszakhoz kötődnek A. V. Szuvorov győzelmei Itáliában. Usakov és Szuvorov 
hadisikerei csökkentették a földközi-tengeri francia befolyást és növelték Orosz
ország súlyát e térségben, amely egyben kiváltotta a szövetségesek ellenérzését is. 
Ausztria Itáliában, Anglia a Jón-szigeteken törekedett megsemmisíteni az oroszok 
eredményeit, mivel egyikük sem óhajtotta további erősödését. A koalíciós partne
reinek hálátlan politikája I. Pált új külpolitikai kombináció kimunkálására sarkall
ta. Leállította a földközi-tengeri hadműveleteket, az orosz flotta visszahajózott a 
Fekete-tengerre. Ezzel I. Pál végrehajtóidnak nyilvánította „az orosz külpolitika

4. Vosztocsnij voprosz vo vnyesnyej polityike Roszszii, Moszkva, 1978.48-49.
5. Az orosz-török szövetség létrejöttének körülményeiről lásd részletesen: Bodnár Erzsé

bet: Egy furcsa szövetség. Orosz-török közeledés és együttműködés a 18. század végén, 
in: Hatalmi ideológiák a szláv népek körében, Kelet-Európa és Balkán tanulmánvok 1.. 
Pécs, 2001. 129-150.
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földközi-tengeri programját”,6 7 ahol megállította a francia előretörést. Az orosz
francia ellentét oldódni látszott, az orosz-osztrák-angol szövetség viszont széteső
ben volt. Az 1800-as év második felére, miután az angolok elfoglalták Máltát és az 
oroszoknak tett ígéreteiket ott nem teljesítették, az angol-orosz kapcsolat megsza
kadt.

Ebben a politikai helyzetben született meg a külügyi kollégium vezetőjének, F. 
V. Rosztopcsin grófnak nevezetes tervezete a Török Birodalom felosztásáról. 
Rosztopcsin elképzelését a Feljegyzés c. munkájában összegezte és 1800. október 
2-án tárta az uralkodó elé. A megváltozott orosz külpolitika irányához kapcsolódó 
tervezet lényegében az Oszmán Birodalom felosztását Franciaországgal, Ausztriá
val és Poroszországgal együtt képzelte el. „A reménytelenül beteg emberhez ha
sonlatos Törökországból”8 Rosztopcsin terve szerint Oroszország Bulgáriát és 
Moldvát; Ausztria Boszniát, Szerbiát, Havasalföldet; Franciaország Egyiptomot 
kapta volna meg, Görögországból és a Szigetekből orosz védnökség alatt köztársa
ságot szerveztek volna. Az orosz diplomácia által kidolgozott első felosztási terv
hez, „a görög tervhez” képest Oroszország területi igényei jelentősen megnöve
kedtek. II. Katalin és A. A. Bezborodko még olyan elképzelést ötlöttek ki, amely 
alapján egy baráti Görög Birodalmat alkottak volna meg, és nyíltan nem fogalmaz
ták meg az orosz területi követeléseket sem.9 Rosztopcsin viszont a Balkán-félszi
get jelentős részével számolt. Miután a koncepciója nem esett egybe a Török Biro
dalom esetében a keleti kérdésben elfogadott hivatalos irányvonallal, a tervezete 
az orosz diplomácia soron következő ábrándja maradt. Rosztopcsin véletlenszerű
en választotta ki az Orosz Birodalomhoz csatolandó területeket, Oroszországnak 
Moldvát, Ausztriának Havasalföldet juttatta volna, amikor éppen ezekben a feje
delemségekben volt az orosz befolyás a legerősebb és az orosz kormányzat Bal
kán-politikájának fontos eleme volt. A tengerszorosokról és Konstantinápolyról 
viszont említést sem tett. Az orosz politikusok kétkedve fogadták Rosztopcsin 
munkáját, az uralkodó, I. Pál pedig a következőképpen összegezte arról a vélemé
nyét: „Áttanulmányozván a tervezetét azt kívánom, hogy Ön kezdjen hozzá annak 
megvalósításához”.10 Az orosz kormányzat Rosztopcsin elképzelésével ellenkező

6. Lásd részletesen: Sztanyiszlavszkaja, A. M.: Roszszija i Grecija v koncé 18-nacsale 19 
veke, Moszkva, 1976.

7. S z ta n y is z la v szk a ja , A. M .: Ruszszko-anglijszkije otnosenyija i problemi 
Szregyizemnomorja 1798-1807, Moszkva, 1962. 124.

8. Zapiszka grata F. V. Rosztopcsina о polityicseszkih otnosenyijah Roszszii v poszlednyi je 
meszjaci pavlovszkovo carsztvovanyija, Ruszszkij Arhiv, 1878. 104.

9. Sztyegnyij, P. V:. Jiso ráz о grecseszkoj projektye Jekatyerini IL, Novaja i Novejsaja 
Isztorija, 2002.4. 105.

10. In: Vosztocsnyij voprosz ( 1978). 51.
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lépéseket tett meg. 1800-ban Sz. A. Kolicsevet Párizsba küldték, hogy békét és 
szövetséget kössön a franciákkal. A számára elkészített instrukciókban a Törökor
szággal való szövetség tartóssá tételét hangsúlyozták. Kolicsev Franciaországgal 
az Oszmán Birodalom egységének fenntartását szorgalmazta, és tolmácsolta I. Pál 
Napóleonnak tett ajánlatát, hogy együtt űzzék ki az angolokat Egyiptomból és a 
visszaszerzett területet adják át a török szultánnak.11 A Kolicsevnek adott instruk
ciók meggyőzően mutatják, hogy Oroszország reálpolitikája ebben az időszakban 
teljes mértékben eltért Rosztopcsin javaslatától. Ha számolunk Oroszország Fran
ciaországhoz való közeledésével, akkor is azt állapíthatjuk meg, hogy I. Pál az 
1799-es orosz-török egyezmény érvényben tartását fontosnak ítélte és a szövetsé
gesének, Törökországnak a megerősitéséről és területi integritásáról igyekezett 
gondoskodni, például Egyiptom visszaadásával.

I. Sándor 1801 márciusi trónra kerülésekor nehéz külpolitikai örökséget vett át 
az apjától. Az 1. Pál által 1800-ban és 1801 elején követett meredek külpolitikai 
irányváltás után stabil külpolitika kialakítására volt szükség. Az orosz kormányzat 
így arra törekedett, hogy az európai ügyekben semleges maradjon, kimaradjon az 
angol-francia vetélkedésből, ezért „a szabad kéz politikáját" választotta. A keleti 
kérdésben viszont az I. Pál által kezdeményezett és képviselt „békés" török orien
táció híve maradt, és az 1799-ben megkötött orosz-török szövetségi szerződés 
megerősítésére törekedett.11 12 1801 elején a Török Birodalom egyben tartását szor
galmazó csoport erősödött meg, amelynek vezetői Nyikita Petrovics Panyin és 
Viktor Kocsubej voltak. Panyin Az Orosz Birodalom politikai rendszeréről c. fel
jegyzésében 1801 júliusában azt hangsúlyozta, hogy Törökország és a Közel-Ke
let kiemelt helyet foglalnak el Oroszország külpolitikájában, és a szövetségesek 
keresése esetében is ebből a tényből kell kiindulni. A Voroncov-testvérekkel egyet
értve -  akik egyébként az angol-barát politika hívei voltak -  meg volt győződve 
arról, hogy Oroszország Angliával a Török Birodalmat érintő kérdésekben meg 
tud egyezni. Úgy összegezte a véleményét, hogy „a legnagyobb veszélyt Oroszor
szág számára Franciaország jelenti, ami eldönti az Angliához való közeledést.”13 
Kocsubej ekkor még külügyminiszterként az izolációs politika előnyeit fejtette ki, 
az év végén, 1801. december 30-án I. Sándor számára a keleti kérdésről készített 
részletes feljegyzésében viszont mar arra mutatott rá, hogy a Török Birodalom 
egységét feltétlenül fontos megőrizni, mert Oroszországnak a gyenge szomszéd

11. Uo.
12. Szirotkin, V G Duel dvuh diplomatyij. Roszszija i Francija v 1801-1812., Moszkva, 

1968. 10-15.
13. Vnyesnyajapolityika Roszszii 19 i nacsala 20 véka, (VPR), Dokumenti Roszszijszkovo 

Minyisztyersztva Inosztrannih gyei, Szer. 1.1. 1., Moszkva, 1960. dók. 16., 72.
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léte mindenképpen hasznos.w Azt tanácsolta az uralkodónak, hogy biztosítsák az 
eddigi orosz foglalásaikat, és a Jón-szigeteket Oroszország védelmi bázisává ala
kítsák át, küldjenek oda hajókat, tüzérséget és katonaságot.14 15 Az Államtanács 1802 
februárjában jóváhagyta Kocsubej javaslatát, és augusztusban G. D. Mocenigo 
gróf, Oroszország rendkívüli követe öt hajóval, 1600 fős expedíciós hadsereggel 
Ogyesszából a Jón-szigetekre hajózott. Mocenigot azzal is megbízták, hogy albá
nokból, montenegróiakból és görögökből orosz tisztek által vezetett csapatokat 
szervezzen. 1. Sándor 1802 márciusában a Nápolyi Királyságból kivont orosz csa
patokat is a Jón-szigetek védelmére rendelte. Mindez azt mutatja, hogy az orosz 
diplomaták megértették, az egyre erősödő francia terjeszkedés Keleten veszélyez
teti a Török Birodalom létét, a fennmaradása védelmében a törökökkel korábban 
megkötött szövetségét kell megújítani. Az orosz kormányzat hivatalos álláspontját 
I. Sándor az európai államokban diplomáciai szolgálatot teljesítő követekhez kül
dött instrukciójában így összegezte: ,.A politikai rendszerem alapelve, melynek 
megtartásán egész erőmmel fáradozni fogok, hogy megőrizzem azt az államot, 
amelynek gyengesége és rossz kormányzása védelmünk értékes garanciája.”16 I. 
Sándor elsősorban diplomáciai úton óhajtotta az Usakov által elért eredményeket 
megerősíteni, és a Portát a francia befolyástól megvédelmezni, ezért ajánlotta fel 
Oroszország közvetítő szerepét a francia-török békekötésben, amire egyébként az 
1801. október 10-én Párizsban aláírt francia-orosz békéhez csatolt titkos konven
ció harmadik cikkelye jogosította fel.

A békekötés Franciaország és Oroszország között a keleti kérdésben a Közel- 
Keleten meglévő ellentéteket nem számolta fel, és nem eredményezte a várt közele
dést sem, csupán egy rövid szünet következett be a küzdelmükben. Napóleon elő
ször ekkor körvonalazta Törökország felosztását szorgalmazó javaslatát a párizsi 
orosz követnek, A. M. Morkovnak. A francia elképzelés nyugtalanságot keltett a 
szentpétervári kabinetben, ezért megtiltották, hogy a további tárgyalásai során ezt a 
kérdést érintse. A francia-török békekötési tárgyalások idején az orosz diplomácia a 
török udvarban és Párizsban egyaránt igen aktív tevékenységet folytatott. I. Sándor 
V. Sz. Tomarához, a konstantinápolyi követhez küldött levelében azt kérte, hogy 
kövessen el mindent a francia befolyás gyengítése érdekében.17 Morkov pedig olyan 
utasitást kapott, hogy segítse a török delegáció munkáját Párizsban és érje el, hogy 
a franciák vonják ki a csapataikat Egyiptomból. Hosszú egyeztetés után orosz köz
vetítéssel végül 1802. június 25-én sikerült a francia-török megállapodást aláírni.

14. Vosztocsnij voprosz ( 1978), 51-52.
15. VPR, Szer. 1.1. 1., dók. 50., "Zapiszka о Szemi Szoegyinyomúh osztrovah”. 157-159.
16. Uo. dók. 12., 54.
17. Uo. dók. 42., 145-146.
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A békekötést követően az orosz diplomácia taktikát változtatott, a török udvar
ban növekvő francia befolyás letörésének zálogát az orosz-török szövetség szoro
sabbra fűzésében látta. Ennek szellemében elsőként az orosz-török kapcsolatok
ban neuralgikus pontnak számító, Oroszország Balkán-politikájában centrális he
lyet elfoglaló Dunai Fejedelemségek státusát igyekezett rendezni. A cári diplomá
cia a kücsük-kajnardzsai béke által garantált protektori jogára hivatkozva avatko
zott be a fejedelemségek ügyeibe, amitől egyben a Török Birodalomban élő ke
resztények körében befolyásának erősödését remélte. Emellett Oroszország szá
mára a Dunai Fejedelemségek stratégiailag is fontosak voltak. Moldva és Havasal
föld egyesítésének kérdését azonban addig, amíg jól működött a török-orosz szö
vetség, nem vethette fel, de diplomáciai úton nyomást gyakorolhatott a Portára, 
hogy az. ott élő lakosság helyzetén a török kormányzat könnyítsen. Az 1802-ben 
aláírt új megállapodást egyébként a fejedelemségekben kibontakozó elégedetlen- 
ségi hullám váltotta ki. A Porta ugyanis a korábban megkötött, Moldvára és Hava
salföldre vonatkozó egyezményeket sorra megsértette, a szultáni adminisztráció
tól függő keresztény lakosság helyzete pedig egyre romlott. V. Sz. Tomara, a kons
tantinápolyi követ 1802 első felében az orosz kormányzat nevében több jegyzék
ben tiltakozott a Portánál és követelte a fejedelemségek jogainak helyreállítását.58 
Ugyanebből a célból küldte I. Sándor a levelét III. Szelim szultánhoz.18 19 Az orosz 
kormányzat a fejedelemségek megszállásával is riogatott és elérte, hogy a Porta 
1802. szeptember 24-én aláírja Moldva és Havasalföld új státusáról szóló megálla
podást, amelyben kiegészítő cikkelyeket ígért csatolni a 18. század 70-90-es évei
ben kiadott hatt-i-serifekhez. A konvenció a fejedelmek uralkodásának idejét hét 
évben szabta meg, és az elmozdításukat az orosz uralkodó jóváhagyása nélkül a 
Porta nem kezdeményezhette. Több cikkely érintette a parasztság vagyoni és jogi 
helyzetének jobbítását.20

Az 1802-ben megkötött konvenció a Dunai Fejedelemségekben és a Balkánon 
az orosz befolyás erősödését jelentette, de miután annak aláírása a török kormány
zat megosztását eredményezte, a későbbiekben az. orosz-török viszony megromlá
sához is jelentősen hozzájárult. Franciaország ugyanis sietve használta ki a Porta 
konvencióval szemben megnyilvánuló ellenérzését, és az orosz-török szövetség 
szétszakítására, Oroszország balkáni pozíciójának gyengítésére törekedett. Az 1802- 
es francia-török békekötésre apellálva Napóleon Törökország védelmezőjének tün
tette fel magát és rövid idő leforgása alatt elérte, hogy a Díván franciabarát vonala 
megerősödjön. Rendkívüli követei Konstantinápolyban arról győzködték a szül-

18. Uo. dók. 95-96., 250-254.
19. Uo. dók. 104., 276.
20. Uo. dók. 115., 301.
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tátit, hogy Franciaország az igaz barát, míg „Ypszilanti és Morazzi -  Moldva és 
Havasalföld fejedelmei -  ügynökei és kiszolgálói Oroszországnak”.21 Morkov 
Párizsból, az új követ, A. Ja. Italinszkij Konstantinápolyból rémülten jelentették, 
hogy Franciaország Oroszország elleni háborúba taszítja Törökországot.22

Napóleon „keleti terve” is, a Török Birodalomtól újabb területek bekebelezése, 
1803-ra határozottabb formát öltött. A Balkán-fél szigeten -  Moldvában, Havasal- 
földön, Albániában, Morcában, Görögországban a francia berendezkedést nép
szerűsítő ügynökök függetlenséget Ígértek a balkáni népeknek. Sebastiani tábor
nok Napóleon megbízásából Szíriába, Egyiptomba és a Jón-szigetekre utazott, ahol 
kapcsolatot létesített a Franciaországot támogató körökkel. A Porta érzékelte a 
kétszínű francia politikát, bízott Oroszországban és értékesnek tartotta az orosz
török szövetséget. I. Sándor, Napóleon „új keleti tervére” válaszul, továbbra is az 
Oszmán Birodalom területi integritása mellett állt ki. Az angol-orosz közeledést és 
a harmadik koalíció összekovácsolását az európai ügyek mellett így' a Közel-Kelet 
problémái is motiválták.23 Alekszandr Voroncov orosz külügyminiszter a fivér
ének, Szemjon Voroncov londoni követnek az értesüléseire alapozva 1803. márci
us 6-án az uralkodónak küldött jelentésében arról számolt be, hogy Anglia is a 
Török Birodalom integritását óhajtja, és annak érdekében kész együttműködni 
Oroszországgal. I. Sándornak azt tanácsolta, kössön Angliával egy ilyen tartalmú 
megállapodást.24 Az orosz uralkodó azonban ekkor még „a szabad kéz politikájá
nak” híve volt, nem akarta elkötelezni m agát, és nem fogadta el Voroncov javasla
tát, de a francia-angol konfliktus rendezésében a közvetítő szerepre ajánlkozott. 
1802 végétől 1803 elejéig  N apóleonnak és az angol követnek, Charles 
Whitworthnak az amiens-i béke vitás kérdéseiről folytatott tárgyalásai Párizsban 
eredménytelenül értek véget. 1803. május 18-ától Anglia és Franciaország között 
elkezdődött a háború, amely tulajdonképpen Napóleon uralmának a végéig tartott. 
A háború felgyorsította az angol-orosz közeledést. A. R. Voroncov 1803. október 
18-án kelt levelében azt ecsetelte igen látványosan, miként eredményezi a Közel- 
Keleten várható francia hódítás a Török Birodalom felbomlását. „Délen az ügyek 
ijesztő fordulatot vettek: a francia kormányzat jelentős erőket összpontosított az 
Adriai-tenger partjára és a Nápolyi Királyságba ... nem kétséges, Bonaparte a 
közel jövőben partra száll Dalmáciában és Görögországban”.25 Valószínűleg 
Voroncov azért „rémisztgetett”, hogy 1. Sándort az. angol szövetség felé tolja. Azt

21. Vosztocsnij voprosz ( 1978), 54.
22. VPR, Szer. !.. 1.1. dók. 155., 382-383.
23. Uo. dók. 161. 394-395 ; dók. 154., 381-382
24. Uo. dók. 159. 389.; dók. 162., 396.
25. Uo. dók. 222. 527.
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tanácsolta, Oroszország készülődjön a Franciaország elleni háborúra. A. R. 
Voroncov elsőként fogalmazta meg, hogy Oroszország nem tudja megállítani a 
francia terjeszkedést diplomáciai úton, a háborúhoz viszont szövetségesre van szük
sége, amely jelen esetben Anglia lehet. Az orosz kabinetben Adam Czartoryski 
volt az Angliával kötendő szövetség másik támogatója, melyet az Oszmán Biroda
lom integritása miatt ítélt szükségesnek.26 A betegeskedő A. R. Voroncov helyett ő 
irányította az orosz külügyminisztériumot. Az orosz kormányzat a keleti kérdésről 
az angol kabinet részére 1804. február 29-én készítette el a javaslatát. A Hét Sziget 
Köztársaság fenntartása, a görög nép helyzetének javítása, a Török Birodalomban 
élő keresztények érdekében Oroszország védnöki jogának megerősítése mellett 
foglalt állást; Anglia megkapta volna Máltát, ezt a stratégiailag fontos szigetet a 
Földközi-tengeren.27

A francia-orosz viszony Enghien hercegének kivégzése után (1804. március
21.) tovább romlott, és tovább mélyültek az ellentéteket a keleti kérdésben is. Na
póleon tiltakozott a Jón-szigeteken állomásozó orosz csapatok létszámának növe
lése miatt, amelyet I. Sándor azért rendelt el, hogy ellensúlyozza a francia erőket 
az Adriai-tengeren. Az Államtanács 1804. április 17.-i ülésén foglalkozott az új 
nemzetközi helyzettel és a követendő politikával. Ahogyan 1801 és 1803 között, 
most is két nézőpont ütközött a keleti kérdésben. Czartoryski, aki 1804 januárjától 
ténylegesen intézte a külügyeket, azt javasolta, hogy az orosz udvar jegyzékben és 
gyásza kinyilvánításával tiltakozzon a herceg kivégzése miatt. Szakítsa meg a dip
lomáciai kapcsolatait Franciaországgal, és Angliával nyíltan tárgyaljon egy fran
ciaellenes koalíció megszervezéséről. Az ellenzőket azzal nyugtatta meg, hogy „a 
szakítás még nem jelenti a háború kezdetét”, ez a politika Oroszország számára 
nem veszélyes, miután nem határos Franciaországgal, nem fenyegeti közvetlen 
támadás.28 A Franciaország elleni háború hívei örömmel fogadták Czartoryski kez
deményezését, „a szabad kéz politika” követői viszont ellene voltak. A gyász ki- 
nyilvánításával egyetértettek, de hogy háborúba lépjen Oroszország más európai 
államok érdekeiért, azt ellenezték. Rumjancev Czartoryskivel szemben azt java
solta, hogy „csupán a gyászban osztozzunk, minden másról hallgassunk”. És ha 1. 
Sándor a felháborodását határozottabban akaija érvényre juttatni, „a franciákkal a 
kapcsolatot rövid ideig szüneteltesse, de ne keveredjen háborúba Napóleonnal” .29 
Bár döntés nem született az Államtanács ülésén, de az nyilvánvalóvá vált, hogy „a 
szabad kéz politikája” hosszú ideig nem tartható, az angolokra a keleti kérdés mi

26. Uo. dók. 256., 624-627.
27. Uo. dók. 259., 234-237.; dók. 260., 639-640.
28. Uo. dók. 278., 693.
29. Uo. dók. 278.. 696.
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alt is szüksége van Oroszországnak, mert egyedül, az angol flotta segítsége nélkül 
a Balkán-félsziget hosszú tengerparti vonalát nem tudja megvédeni a franciáktól. 
Ilyen előzmények után következett, be a szakítás Oroszország és Franciaország 
között 1804-ben.

A keleti kérdés vitás problémái a franciákkal felgyorsították az angol-orosz 
közeledést, és a franciaellenes koalíció megalakulásához vezettek. Az orosz diplo
mácia már 1802-től érzékelte a  franciák konstantinápolyi befolyásának növekedé
sét, és pontos értesülései voltak Napóleon „keleti tervéről” is. 1804-re nyilvánva
lóvá vált, hogy a francia-orosz kapcsolatok megszűnése esetén a hadicselekmé
nyek várható fő helyszíne Európa lesz, ennek megfelelően át kellett gondolni az 
európai ügyekben és a keleti kérdésben követendő orosz külpolitikát a Napóleon 
elleni háború esetére.30 Az 1804-es év második fele és 1805 az angol-orosz diplo
máciai kapcsolatok „aranykorszaka” volt. Az angol-orosz szövetség hívei orosz 
részről -  Pétervárott Czartoryski, Novoszilcov, Sztroganov; Londonban Sz. R. 
Voroncov; Becsben Razumovszkij -  mind azon fáradoztak, hogy egy erős francia- 
ellenes koalíciót kovácsoljanak össze. Az angol kabinettel a londoni követ, Szemjon 
Voroncov kezdeményezett előzetes megbeszéléseket, a további tárgyalásokat a cár 
bizalmi emberére, N. Novoszilcovrabízta, aki 1804. november 16-tól 1805. január 
7-ig tartózkodott Londonban. A titkos küldetése során William Pitt-tel, az angol 
miniszterelnökkel találkozott, akivel a cár által 1804. szeptember 11-én elkészített 
Titkos utasítás alapján megvitatta a kötendő angol-orosz szövetség fontos kérdése
it.31 Az angol-orosz szövetségi szerződés aláírására 1805. április 11-én került sor, 
és ahhoz tíz nap elteltével Ausztria is csatlakozott.

Napóleon Anglia és Oroszország elleni háborúja kezdetén, diplomáciai úton a 
keleti kérdésben próbált eredményt elérni, Törökországra igyekezett nyomást gya
korolni. III. Szelimtől azt követelte, hogy ismerje el a császári címét. Miután a 
szultán -  maga mögött tudván az oroszók és angolok támogatását -  ezt megtagad
ta, a francia diplomáciai testület 1804 novemberében távozott Konstantinápoly
ból. Az orosz és francia diplomácia párbajából, jelentős angol segítséggel, ekkor 
az orosz került ki győztesen.32 A Porta a francia támadástól tartva azonnal, már 
1804 decemberében kérte Oroszország támogatását és az 1799-es szövetségi szer
ződés megerősítését. Az orosz kormányzat elérte célját, hiszen Szentpétervárnak 
„a Porta baráti semlegessége és támogatása” jól jött a francia-orosz háború esetén, 
így az 1799-es egyezmény megerősítésében mindkét fél érdekeit volt. Egyébként a

30. Uo. dók. 240., 577.; dók. 241., 581-584.
31. VPR, Szer. I., t. 2., Moszkva, 1961. dók. 50., 146-151.
32. Shupp, Paul F .: The European Powers and the Near Eastern Question 1806-1807, New 

York, 1931.68.
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tengerszorosok francia hadihajók előtt történő bezárásának kérdése már 1804 ja
nuárjától az orosz-török diplomáciai tárgyalások központi problémája volt. 1804 
decemberétől A. J. Itaünszkij orosz követ hivatalos megbeszéléseket folytatott a 
török miniszterekkel egy új szövetségi szerződés megkötéséről, amelynek aláírá
sára, hosszú egyeztetések után végül 1805. szeptember 23-án került sor. A huszon
öt cikkelyből -  amelyből tíz titkos volt -  álló szerződés a Török Birodalom és 
Oroszország bonyolult viszonyát szabályozta.33 A megállapodás teljes mértékben 
Franciaország ellen irányult, az első, a második és a hatodik cikkelyekben a köl
csönös segélynyújtásról volt szó a Napóleon ellen vívandó háború esetén. Török
ország megerősítette Oroszország protektori jogát és engedélyezte a tengerszoros
ok szabad használatát az orosz hadihajók számára. A szerződő felek megállapod
tak abban is, hogy a tengerszorosok védelmét együtt biztosítják. Több cikkely érin
tette a balkáni népek helyzetét, a nyolcadik titkos cikkely a görögökkel, a negyedik 
a Jón-szigetek orosz megszállásával foglalkozott. A szerződés sajátos pontja, a 
hetedik titkos cikkelye a Fekete-tengert orosz-török belterületté nyilvánította. 
„Mindkét magasságos szerződő fél úgy számol a Fekete-tengerrel, mint zárt ten
gerrel, és nem engednek ott megjelenni semmilyen hadihajót vagy fegyverrel fel
szerelt hajót semmiféle hatalom részéről ... Ebből következik, hogy az Orosz Bi
rodalom uralkodójának hadihajója és hadiszállítmánya szabadon átjárhat a kons
tantinápolyi csatornán, amelyhez a Fényes Porta minden támogatást és segítséget 
megad”.34 A lezárt tengerszorosok így a bonyolult nemzetközi viszonyok közepet
te egy rövid ideig Oroszország déli határainak védelmét is biztosították. A szerző
dés értelmében az orosz hadihajók kijuthattak a Földközi-tengerre, ami növelte 
Oroszország Franciaország elleni háborújának mozgásterét és lehetővé tette a Jón- 
szigetek védelmét. A Jón-szigetek védelmére küldött orosz hajóhad, ezúttal D. Ny. 
Szenyavin tengernagy parancsnoksága alatt, ismét megjelent a Földközi-tengeren, 
és Nápolyba is küldtek orosz csapatokat.

Az 1805-ös orosz-török megállapodás azonban igen rövid ideig maradt érvény
ben. A harmadik koalíció Austerlitznél történő szétzúzása után (1805. december 
2.), amelynek összekovácsolása 16 hónapot vett igénybe, Napóleon viszont keve
sebb, mint két és fél hónap alatt felmorzsolta, a megváltozott nemzetközi viszo
nyok az orosz-török kapcsolatra is rávetültek. A pozsonyi béke (1805. december 
6.) Franciaországnak juttatta Velencét, de ami az orosz kormányzatot igen nyo
masztotta, Ausztria átadta balkáni területeit is, Isztriát és Dalmáciát. Ezzel a fran
ciák közel kerültek az oroszok fontos hadiflotta bázisához, a Jón-szigetekhez.35

33. VPR, Szer. 1.1. 2. 589-594.
34. Uo. 593.
35. Szirotkin, V. G i. m. 25.
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Austerlitz után az orosz diplomácia ismét megosztottá vált. Az orosz kormány
zat a megváltozott helyzetről és az orosz külpolitika követendő vonaláról 1806 
januárjában ült össze tárgyalni. Az ülésen Czartoryski felolvasta A politikai ügyek 
helyzete Európában e. feljegyzését. Utána éles vita bontakozott ki arról, milyen 
politikát folytasson Oroszország a továbbiakban, és megoszlottak a vélemények az 
Oszmán Birodalom jövőjét illetően is. Többen a felosztását szorgalmazták. Ekkor 
már a külügyminiszter, A. Czartoryski is ezt az álláspontot képviselte, aki Len
gyelország függetlenségének helyreállítására törekedett és a délszláv államok Tö
rök Birodalomtól való függetlenedését kívánta. Czartoryski tervével sokan egyet
értettek, például V. Kocsubej is, aki korábban a Török Birodalom területi integritá
sa mellett állt ki.36 Oroszország vezetőinek megváltozott a nézete a keleti kérdést 
illetően, amely több tényező hatására következett be, de arra elsősorban a francia 
balkáni és földközi-tengeri terjeszkedés hatott. A cár és környezete meg volt győ
ződve arról, hogy a Török Birodalom francia támadás esetén széthull. Törökor
szág belső problémái ezt igazolni látszottak, a pasák szeparatista törekvései, az 
1804-ben kirobbanó szerb felkelés, valamint az udvari körök III. Szelim reform 
kísérleteivel való szembeszegülése, ellenállása egyre instabilabbá tették a török 
államot. Ennek hatására nem csupán Oroszországban, de Európa-szerte tervek szü
lettek az Oszmán Birodalom felosztására. 1806 elején azonban még nem körvona
lazódott végleges elképzelés arról, hogy Oroszország milyen politikát folytasson a 
keleti kérdésben. Bár az orosz kabinet továbbra is a Török Birodalom területi in
tegritása mellett állt ki, a vele megkötött szövetség fenntartásában és megerősíté
sében volt érdeleit, és arra törekedett, hogy csökkentse a francia befolyást a török 
udvarban.37 Azonban számolt azzal is, hogy Angliával és Franciaországgal egyet
értésben, a harmadik koalíció háborúját lezáró békekötések garanciájával és orosz 
védnökséggel megalakulhat néhány független szláv állam a Balkán-félszigeten. 
Valójában ez az elképzelés a Török Birodalom részleges felosztását eredményezte 
volna, és P. Ja. Ubri orosz követ párizsi béketárgyalásán elő is került.38 Oroszor
szág, cserében azért, hogy hajlandó volt elismerni Napóleon császári címét és az 
új hódításainak jelentős részét, azt kérte, adja fel a Balkánon és a Földközi-tenger 
keleti medencéjében megszerzett területeit. Az oroszok kompenzációs politikájuk
kal először tettek kísérletet arra, hogy tárgyaljanak a francia uralkodóval Európa 
érdekszférákra történő felosztásáról. Napóleon tervei azonban ekkor ellentétesek 
voltak az orosz elképzelésekkel. Talleyrand az Ubrival folytatott tárgyalásain min
dent elkövetett annak érdekében, hogy Oroszország földközi-tengeri befolyását

36. VPR, Szer. 1.1. 3. Moszkva. 1963. dók. I., 7-16.
37. Uo. Primecsanyija, 651.
38. Uo. dók. 45., Prilozsenyije No. 2, 136.
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csökkentse. Elérte, hogy az orosz követ által aláírt békeszerződésben (1806. július 
20.) Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy kivonja csapatait Cattaroból és 
Montenegró, Dalmácia, Raguza körzetéből, a Jón-szigeteken állomásozó orosz had
erő létszámát, amely 1804 őszén már 11 ezer töt tett ki, 4 ezerre csökkenti le.39 I. 
Sándor azonban a megállapodást nem óhajtotta ratifikálni, így a tárgyalások véget 
értek. Létrejött a negyedik franciaellenes koalíció, szeptember végén elkezdődtek a 
hadműveletek Kelet-Poroszországban, amelyeknek a kimenetele a keleti kérdés to
vábbi alakulására is kihatott. Napóleon szétzúzta a porosz hadsereget Jéna ésAuerstadt 
mellett, és október végén már csak orosz csapatok álltak szemben a franciákkal.

Az önálló szláv államok megalakításának orosz tervét sem a franciák, sem az 
angolok nem támogatták. P. A. Sztroganov 1806 februári speciális londoni küldeté
se sem volt sikeres.40 Oroszország keleti kérdésben követett politikájának ez az el
lentmondásossága azzal magyarázható, hogy I. Sándor az orosz állam érdekeire hi
vatkozva ellenezte ugyan a Török Birodalom teljes felosztását, ( többek között emi
att került összeütközésbe Czartoryskivel is és távolította el a külügyminiszteri posztról 
), de részleges feldarabolását el tudta képzelni, sőt ösztönözte. (A későbbiekben ez 
az elképzelés képezi majd Oroszország Balkán-politikájának az alapját.)

1804-ben és 1805-ben Törökország még lavírozhatott, választhatta Angliát és 
Oroszországot vagy Franciaországot, és a külpolitikáját a biztonságának, a védel
mének az érdekében alakíthatta. A súlyos belső problémái és a balkáni népek felsza
badító mozgalmai miatt erős, megbízható szövetségestekjre volt szüksége. Austerlitz 
után Napóleon befolyása megnőtt Európában és a Közel-Keleten, és ez meghatároz
ta az egyre erőtlenebb Török Birodalom szövetséges! politikáját is. A török kor
mányzatban a revans hívei tovább erősödtek, az austerlitz-i orosz vereség hírét öröm
mel fogadták, mert azt remélték, hogy a 18. század végén az Orosz Birodalomhoz 
került területek visszaszerezhetők. Rövid idő alatt elérték, hogy’ az oroszokkal szim
patizálók háttérbe szoruljanak. Már 1806 januárjában 111. Szelim levélben üdvözöl
te Napóleont és elismerte a császári címét. Ezzel egyidejűleg a török kormányzat 
arra törekedett, hogy szűkítse az 1805-ös orosz-török szerződésben rögzített jogo
kat. 1806 áprilisában a Porta arra hivatkozva, hogy tartanak a francia megtorlástól, 
azt kérte A. Ja. Italinszkijtól, tolmácsolja az orosz kormányzat felé, hogy csökkentse 
a tengerszorosokon a Földközi-tengerre áthaladó hadihajói számát. Ezt 1806 júliu
sában, értesülvén a francia-orosz tárgyalások kudarcáról, már követelte, majd 1806 
őszétől pedig lezárta a szorosokat az orosz hadihajók előtt. „Erős és mondhatni ki

39. Uo. dók. 89., 229-231.
40. Lásd részletesen: Nyikoíaj Mihajlovi.cs, velikij knyaz: P. A. Sztroganov, t. 3., Szph., 

1903.9-11.
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vételes befolyásunk ezzel véget ért, abban osztozni Franciaországgal fogunk, és ez 
másképpen nem is történhet”,41 összegezte keserűen Italinszkij a történteket.

1806 tavaszától komoly diplomáciai küzdelem folyt Konstantinápolyban a fran
ciák és oroszok között. Horace Sebastiani tábornok, az új francia követ 1806. júni
us 20-án К onstantinápolyba azzal a megbízással érkezett, hogy oroszellenes szö
vetséget kössön Törökországgal. (Gardane tábornok Perzsiában ugyanerre töreke
dett.) A célja elérése érdekében mindent bevetett. Az ígéretével, hogy' az Oszmán 
Birodalom a kücsük-kajnarzsai béke előtti határok között helyreállítható, a szultán 
visszaszerezheti a Krímet és a Fekete-tenger partvidékét, a török kormányzat tá
mogatását megszerezte.42 A törökök a felkorbácsolt revans szellemében készültek 
a háborúra Oroszország ellen. Az orosz-török megállapodásokat, sem a tengerszo
ros-egyezményt, sem Moldvára és Havasalfödre vonatkozó szerződéseket, nem 
tartották be. A Dunai Fejedelemségek éléről Oroszország jóváhagyása nélkül távo
lították el a fejedelmeket, Constantin Ypszilantit és Alexander Moruzzit. Erre vá
laszul I. Sándor 1806 novemberében elrendelte a fejedelemségek megszállását. 
1806 december végén az orosz követ, A. Ja. Italinszkij elhagyta Konstantinápolyi, 
1806 december 20-án a Porta hadat üzent, és ezzel kezdetét vette a több mint öt 
évig elhúzódó újabb orosz-török háború.43

A 19. század elején a Közel-Keleten és a Balkánon lezajlott események azt 
mutatják, hogy a keleti kérdés több problémájának a megoldása az orosz-török 
viszony alakulásától függött. Az oroszok a tengerszorosok kérdését, a Földközi- 
tenger keleti medencéjének problémáit, sőt a Balkán-kérdést is sikeresen kezelték 
a Törökországgal kötött szövetség keretein belül. Az orosz-török viszony megrom
lásához, a szakításhoz és a háborúhoz a nemzetközi viszonyokban bekövetkezett 
változások, elsősorban Napóleon sikeres európai háborúi és a keleti kérdésben 
növekvő aktivitása, a Török Birodalomban erősödő befolyása vezettek. Az orosz
török háború kezdetén az orosz kabinet fontosnak ítélte közel-keleti politikájának 
átgondolását, és egy új program kidolgozását, amire a tilsit-i francia-orosz béke
kötés után (1807. június 25.) kerülhetett sor.

41. In.: Voszíocsnyij voprosz(1978), 58,
42. Shupp, PaulF.: i. in. 75-76.
43. Jelavich, Barbara: A Balkán története I., Budapest, 1996. 113-114.
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The Eastern Question in the Russian Foreign Policy 
at the beginning odf the 19th century (1799-1806)

In the political treatment of the Eastern Question there were two pol itical courses 
struggling with one another. The councillors and a number o f diplomats were even 
willing to co-operate with Napoleonic France concerning the dismemberment of 
Turkey, if  it was to receive a sufficient share of the Ottoman Empire. The other 
course wished to retain the integrity' of the Turkish Empire. It was in this way they 
wanted to get Turkey involved in the war against France. The study gives an over
view of the struggle of the representatives of the two orientations, pointing out 
how the home power relations were being developed from time to time-depending 
on the international situation-in respect of judging the issue.
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