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Cári házasságkötések Oroszországban a kora újkorban

Russell E. Martin, a The Tsar’s Happy Occasion. Rituals and Dy-
nasty in the Weddings of Russia’s Rulers 1495–1745	című	könyve	
szerzője,	a	Westminster	College	(New	Wilmington,	Pennsylvania)	
professzora,	 jól	 ismert	 szakértője	 az	 orosz	 történelemnek.	Elsőd-
leges	 kutatási	 területét	 a	Rurikidák	 és	 a	Romanovok	 uralkodásá-
nak	 dinasztikus	 aspektusai	 képezik.	 Elismertségét	 jelzi,	 többek	
közt,	 hogy	 a monumentális	 terjedelmű	The Routledge History of 
Monarchy (London, 2019, 760. o.)	 című	 kötetnek	 nemcsak	 egyik	
társszerkesztője,	hanem	a	könyv	3.	részének	(Dynasty and Succession)	
koordinátora,	 valamint	 e	 rész	 bevezetője	mellett	 az	 egyik	 fejezet	
(Anticipatory Association of the Heir in Early Modern Russia Suc-
cession: Primogeniture and Successsion in Russia’s Ruling Dynas-
ties)	szerzője	is.	

Jelen kötetének	 témája	 is	ebbe	a vonalba illeszkedik, melynek 
ismertetését	 érdemes	 mindjárt	 magával	 a	 címadással	 kezdeni. A 
könyv	 főcíme,	 amit	–	 a	magyarul	kissé	körülményesen	hangzó	–		
„a	cár	boldog	eseménye”		fordítással	lehet	visszaadni,	egy	korabe-
li	orosz	kifejezés,	a	goszudareva radoszty	 („az	uralkodó	öröme”)	
szabad	 fordítása,	 amely	 először	Mihail	 Romanov	 1624-es	 (első) 
házasságkötésekor	 jelent	meg	hivatalos	dokumentumban,	bár	ko-
rábban	is	ismert	volt.	Mihail	házasságkötése	ugyanakkor	nemcsak	
pusztán	az	uralkodó	számára	számított	 fontos	eseménynek:	mint-
hogy	ő	volt	az	első	Romanov	az	orosz	trónon	(1613–1645),	a	há-
zasság	alapvető	jelentőségű	volt	abból	a	szempontból	 is,	hogy	az	
új	 cári	dinasztia	megalapítója	 legyen	 törvényes	 utódok	 születése	
révén.	 Ez	 a	 frigy	 ugyan	 nem	 tartott	 sokáig	 a	 cárné	 halála	miatt,	
éppen	ezért	Mihail	már	1626	februárjában	ismét	megnősült,	bizto-
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sítandó	az	utódlás	előfeltételét.	Annak	érdekében	pedig,	hogy	a	Ro-
manovok	az	előző	cárok	igazi	utódjaiként	tűnjenek	fel	az	alattvalók	
szemében	–	erre	az	első	Romanovok	minden	szempontból	kínosan	
ügyeltek	 –	 a	 két	 házasságkötés	 rituáléja	 is	 alapvetően	 a	 korábbi	
hagyományokat	követte.	

A	szövegben	eszközölt	iménti	kiemelésekkel	el	is	érkeztünk	az	
alcím	kérdéséhez.	Amint	a	szerző	a	bevezetőben	világosan	kifejti:	a	
házassági	rituálék	és	a	dinasztia	kapcsolatát	helyezi	a	középpontba,	
amellett	persze,	hogy	még	fel	nem	dolgozott	primer	források	révén	
aprólékos	 leírást	 ad	 az	 uralkodóház	 házasságkötéseinek meneté-
ről,	 nem	korlátozva	 azonban	a	 témát	kizárólagosan	a	már	 trónon	
ülő	uralkodók	házasságaira.	Az	egyes	házasságkötések	részletekbe	
menő	tárgyalása	azért	fontos,	mert	más	rituálékhoz	hasonlóan,	mint	
amilyen	 például	 különösen	 a	 koronázás	 volt	 a	monarchiák	 törté-
netében,	a	kisebb-nagyobb	változtatások,	hangsúlyeltolódások	egy	
adott	szituációban	jól	megtervezett	politikai	szándékot	közvetítet-
tek,	vagy	éppen	a	társadalomban	végbemenő	változásokat	tükröz-
ték, így	 azok	 szélesebb	 kontextusában	 értelmezhetők.	A	modern	
polgári	állam	megteremtése	előtt	ugyanis,	ahogy	azt	Edward	Muir	
Ritual in Early Modern Europe	(Cambridge,	1997.)	című	könyvé-
nek	egyik	fejezetcímében	(Government as a ritual process)	meg-
fogalmazta,	a	kormányzás	alapvetően	„rituális	 folyamat”	volt.	 	A	
szerző	idézi	is	Muir	klasszikus	művét,	miszerint	„ha	a	társadalmak-
nak	szükségük	van	rituálékra,	akkor	a	változó	társadalmak	változó	
rituálékat	fognak	produkálni”,	amely	megállapítást	Martin	a	XVII.	
század	végének	Oroszországára	is	érvényesnek	tartja.

Maguk	 az	 uralkodók	 házasságai	 kapcsán	 (jelen	 ismertetésben	
döntően	 erre	 koncentrálok)	 ki	 kell	 emelni,	 hogy a	 cárok	 felesé-
gei	 a	 tárgyalt	korszakban	nem	külföldi	uralkodóházakból,	hanem	
országon	 belülről	 kerültek	 ki,	 mégpedig	 az	 ún.	 menyasszonyje-
löltek	 bemutatása	 keretében.1	Mivel	 az	 uralkodó	 házassága	meg-
	1	 	Ezt	a	gyakorlatot	mutatja	be	szintén	részletesen	a	szerző	korábbi	könyve:	A Bride for the 

Tsar: Bride-Shows and Marriage Politics in Early Modern Russia.	(Northern	Illinois	Uni-
versity	Press,	2012).	A	menyasszony	kiválasztásának	ezen	módja	alól	Nagy	Péter	második	
felesége	kivétel	volt,	mint	ahogy	maga	a	házasságkötés	 is	új	 rend	szerint	zajlott.	Ennek	
néhány	részletét	lásd	később.
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határozó	 eleme	 volt	 a	 mindenkori	 udvari	 politikai	 erőviszonyok	
alakulásának,	 így	 esetenként	 intrikák	kísérték	 a	menyasszony	ki-
választásának	 folyamatát,	 hiszen	 a	 leendő	 feleség	 rokonságának	
érkezése	alapvetően	átírhatta	a	politikai	befolyás	kérdését.	Érdekes	
megemlíteni	például	ennek	kapcsán,	hogy	Mihail	cár	1616-ra	ter-
vezett	házassága	meghiúsult,	mivel	az	1615-ben	általa	kiválasztott	
menyasszonyjelöltön	betegség	 jelei	kezdtek	mutatkozni	–	később	
kiderült,	hogy	a	hölgyet	megmérgezték	az	udvarban,	amiben	maga	
a	cár	anyja	(!)	és	a	cár	közeli	rokonai,	a	Szaltikovok	voltak	a	bű-
nösök!	

A	könyv,	a	bevezetésen	és	a	konklúzión	kívül, nyolc	fejezetre	ta-
golódik,	ahol	az	1689-ig	(I.	Péter	első	házasságáig)	terjedő	krono-
logikus	részeket	(1–3.)	a	hozzájuk	kapcsolódó	tematikus	egységek	
követik	(4–6.),	majd	újra	a	kronologikus	rendező	elvé	lesz	a	fősze-
rep,	mégpedig	a	Péter	idején	bekövetkezett	változások	(7.),	illetve	
a	péteri	örökség	által	felvetett	problémák	megoldása	(8.)	kapcsán.	
Ugyanis,	mint	ahogy	sok	más	területen	Oroszország	történetében,	
így	az	uralkodóház	házasságkötéseinek	esetében	is	az	1680-as	évek	
és	az	1725	közti	időszak	hozta	a	legtöbb	a	változást	a	szerző	által	
vizsgált	időintervallumban.

Az	 első	 fejezet	 a	 nagyfejedelmi/cári	 házassági	 rituálé	 eredetét	
tekinti	 át,	 különös	 hangsúlyt	 helyezve	 III.	 Vaszilij	 (1505–1533)	
nagyfejedelem	1526-os	második	házasságára.	Ez	ugyanis	egyrészt	
minden	bizonnyal	 az	 első	olyan	 rituálé	volt,	 amely	már	 speciáli-
san	 az	 alkalomra	 tervezett	 forgatókönyv	 szerint	 zajlott,	másrészt	
viszont	modellként	szolgált	a	XVI.	század	további	részére	a	cárok	
házasságkötései	számára.	Az	1495-ös	kezdődátumot	pedig	az	indo-
kolja,	hogy	innen	datálható	az	első	olyan	forrás,	amely	kifejezetten	
az	uralkodóház	(annak	egyik	nőtagja,	III.	Iván	lánya)	házasságkö-
tésével	foglalkozik.	

A 2–3.	 fejezet	 a	 két	 első	 Romanov	 cár,	 Mihail	 és	 Alekszej	
(1645–1676)	 házasságkötéseit	 veszi	 górcső	 alá	 részletesen,	 majd	
rövidebben	elemzi	Alekszej	fiainak,	III.	Fjodor	cárnak	(1676–1682)	
(1680,	1682)	majd	a	társcároknak,	V.	Ivánnak	(1682–1694),	illetve	
I.	 Péternek	 (1682–1725)	 az	 1684-ben,	 illetve	 1689-ben	 jelzajlott	
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házasságkötéseit.	A	4.	 fejezet	 az	uralkodócsalád	nőtagjainak	más	
(katolikus	 és	 protestáns)	 felekezetekhez	 tartozó,	 külföldi	 uralko-
dóházakból	 származó	személyekkel	kötött	házassági	ceremóniáit,	
valamint	 az	 I.	Ál-Dmitrij	 házasságkötését	vizsgálja,	 elsősorban	a	
vallási	rituálé	oldaláról	–	megállapítva,	hogy	a	felekezeti	különbsé-
geket	sokkal	aggasztóbbnak	tekintették	az	orosz	udvarban,	mint	az	
orosz	rituáléban	meglevő	kereszténység	előtti	elemeket.	A	5.	feje-
zet	a	résztvevők	különböző	csoportjaira	(udvari	előkelők	szerepére,	
a	menyasszony	rokonságához	való	viszonyra	stb.)	fókuszál,	míg	a	
6.	az	ajándékadás	kérdésére.	

Az	első két	Romanov	cár	házassági	rituáléja	nem	véletlenül kapott 
nagyobb	 teret	 az	 1680-as	 években	 lezajlott	 házasságokhoz képest, 
amit	a	vonatkozó	források	mennyiségi	különbsége	 indokol.	Mihail 
esetében	az	a	tény,	hogy	a	két	házasságkötés	(az	első	feleség	korai	
halála	miatt)	 időben	 igen	közel	 esett	 egymáshoz	 (1624,	1626),	 azt	
eredményezte,	hogy	a	két	rituálébeli	különbségek	elenyészők	voltak.	
Mindegyikben	alapvető	eleme	volt	azonban	a	koncepciónak	a	hagyo-
mányok	megőrzése,	és	ennek	részeként	hangsúlyosan	a	dinasztikus	
kontinuitás	megteremtésének	igénye,	ami	mind	az	elhangzott	szöve-
gekben	(áldás	kérése,	hogy	„a	cári	dinasztának	adassék	meg	örökre	
az	utódlás”),	mind	az	ún.	mini-zarándoklatok	publikus	 eseménnyé	
tételében	megjelent.	Az	utóbbiak	lényege	abban	állt,	hogy	az	ural-
kodók	a	dinasztia	védőszentjének	tekintett	Radonyezsi	Szent	Szergij	
Moszkvában	őrzött	ereklyéihez, valamint a moszkvai	uralkodók	és	
feleségeik	 temetkezési	 helyéül	 szolgáló	Kreml-beli	 templomokhoz	
vonultak	el	imádkozni.	Martin	rámutat,	hogy	e	zarándoklatok	a	Ro-
manovok	előtt	csak	kis	nyilvánosságot	kaptak	a	házasságkötés	ritu-
áléjának	hosszú	folyamatában	elfoglalt	helyük	miatt.	A	mini-zarán-
doklat	 időzítésének	 megváltoztatása	 azonban	 publikus	 eseménnyé 
tette	a	rituálénak	ezt	az	elemét	Mihailtól	kezdve.

Alekszej	 cár	két	házasságát	 (1648,	1671)	már	 sokkal	nagyobb 
időintervallum	választotta	el	egymástól,	így	különösen	a	második	
esetében	 a	 dinasztikus	 aspektus	 nem	 volt	 hangsúlyos,	 viszont	
tükrözte	a	század	közepén	bekövetkezett	változásokat.	Nevezetesen, 
például	 a	 cár	 hatalmának	 erősödését,	 amit	 világosan	mutatott	 az,	
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hogy	míg	a	korábbi	házasságkötések	koreográfiáját	kizárólag	a	hi-
vatalnokok	készítették,	addig	Alekszej	maga	is	belefolyt	az	1671-
es	verzióba.	Ez	a	tény	pedig	részben	előrevetítette a	rituáléban	be-
következő	XVIII.	század	eleji	változásokat.

Martin	 hangsúlyozza,	 hogy	 Fjodor	 cár	 két	 házassága,	 vala-
mint	Iván	és	Péter	társcárok házasságkötései	az	1680-as	években,	
szemben	a	korábbiakkal,	nem	voltak	nagyszabású	udvari	esemé-
nyek	a	XVI.	századi	uralkodók,	illetve	az	első	két	Romanov	cár	
házasságkötéseivel	való	összehasonlításban	–	Iván	és	Péter	eseté-
ben	még	a	ceremóniarend	leírása	sem	maradt	ránk!	Az	egyik	ké-
zenfekvő	magyarázat	az	események	egyszerűbb	voltára	a	dinasz-
tia,	 mint	 egész	 stabilitása	 lehetne,	 de	 szélesebb	 perspektívából	
nézve,	érvel	a	szerző,	ezek	a	házasságkötések	mintegy	tükrözték	
az	udvarban	és	a	politikában	végbemenő	változásokat.	Csak	egy,	
de	a	legfontosabb	példát	kiemelve,	a	házasságkötés	ceremóniájá-
nak	 változását	 összekapcsolja	 a mesztnyicsesztvo kérdésével. A 
mesztnyicsesztvo	a	katonai	és	civil	igazgatásban	betöltött	pozíció-
kat	szabályozta,	de	fontos	elem	volt	abból	a	szempontból	is,	hogy	
ki milyen szerepet töltött be és	milyen	helyet	foglalt	el	az	udvari	
ceremóniák,	így	az	egyes	uralkodói	házasságkötések	során.	Fjo-
dor	1682-ben	rendeletileg	eltörölte	a		mesztnyicsesztvot	–	az	erre	
vonatkozó	 hivatalos	 dokumentumokat	 pedig	 a	Vörös	 térre	 dob-
ták	 ki,	majd	 rituálisan	 elégették!	Ez	 a	 lépés	 részben	 annak	volt	
betudható,	 hogy	 a	 bojár	 elit	 létszáma	már	Alekszej	 alatt	 jelen-
tősen	megnövekedett,	 ugyanakkor	 ennek	következtében	 a	duma 
befolyása	lecsökkent,	mert	a	cár	egy	szűk	körrel	együttműködve	
kormányzott,	viszont	Fjodor	intézkedése	mindenképpen	a	hagyo-
mányokkal	 való	 egyértelmű	 szakítást	 jelentette.	 Így	 1682	 után	
nem	volt	szükséges,	vagy	nem	érezték	szükségét	annak,	hogy	az	
uralkodói	 házasságkötés	 ceremóniarendjét	 külön	 az	 alkalomra	
készítendő	hivatalos	dokumentumban	szabályozzák	–	mindaddig,	
amíg	egy	új	koncepció	igénye	nem	jelentkezett	e	téren,	Nagy	Pé-
ter	reformjainak	következtében.	Péter	1700	utáni	reformjai,	nem	
utolsó	sorban	a	nyugatosodás	okán,	már	egy	új	ceremóniarendet	
követeltek	meg.
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Péter	1712-es	publikus	házasságkötése	–	a	cár	ugyanis	már	1711-
ben	feleségül	vette	titokban	metreszét,	az	írástudatlan	lett	szárma-
zású	 parasztlányt,	Marta	Szkavronszkaját,	 aki	 később	 az	 ortodox	
keresztségben	a	Katalin	nevet	kapta	és	I.	Katalin	(1725–1727)	né-
ven	Oroszország	uralkodója	is	lett	Péter	halála	után	–	egészen	más	
koncepciót	követett,	mint	a	korábbiak.	Bár	nem	szakított	 teljesen	
a	ceremónia	moszkvai	hagyományaival,	a	változások	szembetűnők	
voltak	–	nemcsak	a	helyszín	okán,	minthogy	az	esemény	Szentpé-
tervárott történt. A	házasságkötést	maga	a	cár	koreografálta	meg,	
a	 tűzijáték,	az	antik	mitológiai	alakok,	a	külföldiek	jelenléte,	sőt,	
a	nők	és	a	 férfiak	együtt	 történő	ünneplése	egy	ovális	asztalnál	a	
nyugatosodás	egyértelmű	jelei	voltak	–	de	az	újdonságot	nem	ki-
zárólag	ezek	jelentették.	A	ceremónia	egésze	ugyanis,	immár	nem	
magáról	a	Romanov	dinasztiáról,	hanem	Péterről,	az	ő	személyes	
karizmájáról	szólt.	Péter,	persze,	ekkor	még	nem	kérdőjelezte	meg	
magának	a	dinasztiának	szerepét,	de	az	ő	 felfogásában	az	elődök	
csak	mint	hozzá	vezető	előzmény	jutottak	szerephez:	a	cár	ugyanis	
a	dinasztiát	kizárólag	a	saját	személyével	akarta	összekötni. Ami-
kor	ez	a	terve	meghiúsult	–	első	házasságából	származó	fiát,	Alek-
szejt	1718-ban	kizárta	az	öröklésből	és	árulás	vádjával	elítéltette,	
Alekszej	pedig	a	kitűzött	kivégzése	napjának	hajnalán	meg	is	halt,	
második	házasságából	származó	fiúutódai	pedig	korán	elhunytak,	
és	 Péternek	 csak	 a	 lányai	 érték	meg	 felnőttkort	 –	 1722-ben	 ren-
deletet	hozott	a	trónutódlásról,	ami	elvben	megszüntette	a	dinasz-
tikus	 elvet.	 Eszerint	 ugyanis	 a	 trónt	 bárki	 örökölhette,	 uralkodói	
kijelölés	 alapján,	 függetlenül	 attól,	 hogy	 a	 dinasztiából	 szárma-
zott-e	 vagy	 nem.	Az	már	 Péter	 utódaira	 várt,	 hogy	 a	 dinasztikus	
elvet	visszahozzák	az	uralkodóház	házasságkötéseinek	rituáléjába.	
Ezek	 leírásával	 zárul	 a	 kötet,	 amelynek	 zárómozzanata	 az,	 hogy	
Nagy	Péter	 lánya,	Erzsébet	 (1741–1761)	 idején	1745-ben	miként	
koreografálták	meg	a	korábban	külföldről	hazahívott	és	utóddá	tett	
unokaöcs	(Karl	Peter	Ulrich	von	Holstein-Gottorp),	a	későbbi	III.	
Péter	(1761–1762)	esküvőjét	a	dinasztikus	elv	jegyében	Sophie	von	
Anhalt-Zerbst	hercegnővel,	aki	aztán	férjét	megpuccsolva	később	
II.	Katalinként	(1762–1796)	Oroszország	uralkodója	lett.
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A	 főszöveg	 utáni	 függelékekben	 leszármazási	 tábla,	 érdekes-
ségképpen	pedig	Mihail	1624-es	házassági	rituáléjának	eredetiben	
közölt	 munkavázlata	 található. A	 könyvet	 (végjegyzetek	 formá-
jában)	 terjedelmes	 hivatkozási	 apparátus	 és	 bibliográfia,	 továbbá	
névmutatót	zárja.	Russell	E.	Martin	 írása,	amellett,	hogy	érdekes	
betekintést	 nyújt	 az	 egyes	 házasságkötések	 apró	 részleteibe,	 egy	
új	szempontból	világít	rá	a	cári	hatalom	legitimációjára,	végül	pe-
dig	arra	a	bonyolult	problematikára	is,	hogy	Nagy	Péter	uralkodása	
mennyiben	tekinthető	fordulópontnak	Oroszország	történetében.
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