
V. MOLNÁR LÁSZLÓ

Sztyepan	Razin,	a	lázadó	atamán

1671. június 4-én a Szerpuhovból Moszkvába vezetQ úton kétezer sztrelec kísért egy sze-
keret, amelyhez két jól megtermett, vállas, szakállas férfi volt odaláncolva. ErQsen t_zött 
már a nap, amikor dél körül felt_ntek a moszkvai templomok kupolái. Az út szélén bá-
mészkodó tömeg félelemmel vegyes szánakozással figyelte a menetet, a foglyokat, akik 
közül az egyiktQl nem is olyan régen fél Oroszország rettegett, a másik fele pedig benne 
látta reményei megtestesítQjét…

A néhány éve még legendás hír_ kozákvezér, Sztyepan Tyimofejevics 1630 körül szü-
letett a Don folyó melletti Zimovejszkaja sztanyicán, egy néhány száz fQs településen. 
Apja, Tyimofej Razin VoronyezsbQl származott, és jómódú, tehetQs személynek számított 
a környéken. Házukban gyakori vendégek voltak a kozák sztarsina (vagyonos réteg) tag-
jai, a seregkörzeti gy_lés (krug) atamánjai, és maga Kornyilij Jakovlev is, a cserkasszki 
fQparancsnok, aki egy személyben Sztyenka Razin keresztapja volt. Nem meglepQ tehát, 
hogy Razin fiatal korától részt vett a doni sereg (Donszkoje Vojszko) gy_lésein, és – gyors 
észjárása miatt – hamarosan nagy tekintélyre tett szert a kozákok körében.

Az elsQ hiteles adat Sztyepan Razin életérQl 1652-bQl származik, amikor apja halálának 
évfordulóján engedélyért folyamodott a cserkasszki elöljárósághoz: szeretne elzarándo-
kolni – Moszkván keresztül – a fehér-tengeri szolovecki kolostorhoz, hogy ott Zoszima és 
Szavvatyij szentek közbenjárását kérve, az elhunyt Tyimofej Razin és saját lelki üdvéért 
imádkozzon. Levéltári dokumentumok bizonyítják, hogy 1661-ben Sztyepan Razin részt 
vett a krími tatárok elleni hadjáratban, amelyet Ivan Hitrovo atamán vezetett, majd 1662. 
március 8-án már az Q parancsnoksága alatt Perekop alá vonultak a kozákok, és onnan 
gazdag zsákmánnyal tértek vissza, miután szétverték Szafar Kazi aga katonáit.

Nem sokkal ezelQtt Razin kozák diplomataként is megjelenik a forrásokban: viszony-
lag fiatalon, 1658-ban követségben járt Moszkvában, és ott a tárgyalások során találkozott 
a bojár duma (a fQurak legfelsQ tanácsa) tagjaival. A fQvárosban azonban a kozákoknak 
megalázó fogadtatásban volt részük, mivel nem bocsátották Qket az uralkodó, Alekszej 
Mihajlovics (1645–1676) cár elé. Ezen kívül Razin megfordult követségben a krími, a 
nogaj (tatár részfejedelemség) és a kalmük kánok udvaraiban is, ami arra mutat, hogy 
minden bizonnyal jól értette nyelvüket.

1665-ben Razin – Ivan és Frol nev_ testvéreivel együtt – részt vett a lengyelek ellen 
indított hadjáratban. Az ottani események aztán soha nem múló nyomot hagytak emléke-
zetében. Az történt ugyanis, hogy Qsszel a kozák csapatok cári engedély nélkül haza akar-
tak térni, ezért Jurij Andrejevics Dolgorukij herceg a hangadókat – köztük Razin báty-
ját – hadbíróság elé állíttatta és kivégeztette. Sztyepan Tyimofejevicset érthetQ módon 
elkeserítette és felháborította testvére vitatható halála, ezért megesküdött, hogy bosszút 
áll érte. MielQtt azonban kiderülne, hogy Sztyepan beváltotta-e fogadalmát, vessünk egy 
pillantást atyafiai, a függetlenségükre mindig büszke katonaréteg történetére!

A kozákság a XVI. század második felétQl a dél-oroszországi területeken, a Don, a Jaik 
(Urál), a Tyerek, valamint a Kubán folyók vidékén élt, és ebben az idQben fQként a hatá-
rok védelme volt a feladata. Annak fejében, hogy a fegyverforgatásban gyakorlott, a ha-
dakozásban jártas könny_lovas katonaság megvédte a délorosz területeket és a termékeny 
Ukrajnát a gyakori török és tatár portyázásoktól, a cárok – IV. (Rettegett) Ivántól kezdve 
– évente zsoldot, fegyvert, lQszert és élelmiszert küldtek az úgynevezett bejegyzett kozá-
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kok számára. Így volt ez Alekszej Mihajlovics (a második Romanov uralkodó) idejében 
is, amikor a kozákok – az évi zsold ellenében – részt vettek az Oroszország és Ukrajna 
egyesítéséért folytatott harcban (1648–1654), majd a Lengyelország és Svédország ellen 
vívott háborúkban.

Ezek a fegyveres konfrontációk ugyanakkor leírhatatlan nyomorúságot okoztak a 
kozákság szegényebb rétegei és az egész orosz parasztság körében. Az általános elége-
detlenséget országszerte csak tovább fokozta a történetírásban „jámbor”-nak nevezett 
Alekszej Mihajlovics cár központosító politikája, amely újabb és újabb terheket rakott a 
parasztság vállára. Az uralkodói ukázok értelmében állandóan növekedett a kötelezQ heti 
robotnapok száma, a termény- és pénzbeszolgáltatás mértéke, valamint az állami adók 
nagysága. Ezenkívül az 1649. évi törvénykönyv kimondta – többek között – az orosz job-
bágyság örökös röghöz kötését, a szabad költözési jog teljes megvonását. Ez a rendelke-
zés heves ellenállást váltott ki a parasztság körében, amely a XVI. század végéig a Szent 
György-napot megelQzQ és követQ héten – kötelezettségeinek teljesítése után – szabadon 
elköltözhetett egyik földesúr birtokáról a másikéra. A XVI–XVII. század fordulójától 
azonban sorra láttak napvilágot a szabad költözést akadályozó cári rendeletek, amelyek 
azt is elQírták, hogy a földesuraknak öt-tizenöt év felkutatási idQn belül joguk van karha-
talommal visszakényszeríteni szökött jobbágyaikat.

Ezek a rendelkezések mégsem tudták elejét venni a tömeges jobbágyszökéseknek: pa-
rasztok ezrei menekültek ugyanis a Don vidékére, a szabad kozákok közé, ahonnan csak a 
legritkább esetben szolgáltatták ki Qket a hatóságoknak. A szökött parasztok – a kozákok 
szegényebb elemeivel közösen – gyakorta szerveztek kisebb katonai akciókat, amelyek 
során le-lecsaptak a krími és a nogaj tatár kánok méneseire, állatcsordáira. A zsákmányolt 
állatokat aztán értékesítették, így biztosítva egy rövid idQre megélhetésüket.

Az általános elégedetlenséget tovább fokozta a XVII. század közepére megerQsödQ va-
gyoni és társadalmi rétegzQdés a kozákság körében, s egyre tisztábban rajzolódtak ki egy 
tehetQs, jómódú réteg (sztarsina) és a szegény kozákság (golitba) körvonalai. Újabb fe-
szültséget váltottak ki azok az ukázok is Alekszej Mihajlovics cár uralkodása idején, ame-
lyek a hagyományos kozák elQjogokat és kiváltságokat igyekeztek megnyirbálni. A Don 
vidéki közhangulatot jól szemlélteti az a tény, hogy 1666 nyarán Vaszilij Rogyionovics 
Usz atamán vezetésével ötszáz fQs kozák csapat indult Moszkvába, hogy az uralkodó 
jóindulatát, segítségét, valamint az elviselhetetlen állapotok, a nyomor enyhítését kérje. 
Amerre Usz és kozákjai elvonultak, jobbágyok százai csatlakoztak hozzájuk, hogy a cár-
nál panaszt tegyenek földesuraik túlkapásai és kegyetlenkedései ellen.

Vaszilij Usz csapatának megjelenése a központi orosz kormányzóságokban nagy ria-
dalmat keltett, ezért az uralkodó Jurij Nyikityics Barjatyinszkij herceg vezetésével regu-
láris alakulatot vezényelt ki ellenük, hogy gátat vessen a métely további terjedésének. A 
kozák atamán azonban Voronyezs környékén kitért a döntQ összecsapás elQl, és ezáltal 
egysége sértetlenül tért vissza a Donhoz, ahol szétszéledt a környezQ erdQkben. Ezt köve-
tQen egy év sem telt el azonban, és újra fegyvert ragadtak a Don-vidék kozákjai. Élükre 
történetünk fQhQse, Sztyepan Tyimofejevics Razin, az orosz történelem egyik legendás 
kozákvezére állt.

Az általa vezetett felkelés nyitányát az jelentette, hogy 1667 kora tavaszán lázas készü-
lQdés kezdQdött a doni kozákok között. Kezdetben olyan hírek terjedtek el, hogy a Don 
torkolatánál fekvQ, török kézen levQ Azov erQdjének bevétele lesz a hadjárat célja, majd 
egyre többen kezdték suttogni, hogy valójában a gy_lölt bojárok, a cári hivatalnokok és 
a gazdag kereskedQk ellen vonulnak. Razin jó és határozott szervezQnek bizonyult: né-
hány hét leforgása alatt maga köré gy_jtötte az elégedetlenkedQket, akik – a seregkörzeti 
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gy_lés határozata nélkül – a portyák és különbözQ hadi vállalkozások folytatása mellett 
kardoskodtak, mivel ezek hosszabb-rövidebb idQre enyhítették a közkozákok és a job-
bágyszökevények nyomorát. Ezzel végképp szakadás állt be a kozákság jómódú és sze-
gényebb rétege között, bár Razin lelkesítQ-lázító beszédei, amelyek heves kirohanásokat 
tartalmaztak az atamánok, a földesurak, a kereskedQk, a hivatalnokok és a pópák ellen, 
nagy hatással voltak környezetére. Ezzel magyarázható a felkelQk elhatározása, hogy – 
zsákmányszerzés céljából – a perzsa partokhoz hajóznak. A kozák különítmény – kezdet-
ben mintegy ötszáz fQ – 1667 áprilisában indult el négy dereglyén felfelé a Don folyón. 
Útközben sokan csatlakoztak hozzájuk csónakokon és vitorlás hajókon, miközben sorra 
kifosztották a földesúri kastélyokat, a gazdag kereskedQket, s ily módon drága kelmék, 
posztók, ékszerek, fegyverek birtokába jutottak. Kornyilij Jakovlevics Jakovlev atamán 
– Razin keresztapja – ezért lovas csapatot indított utánuk, hogy a felkelQk vezetQit letar-
tóztassa, és elvegye a kedvüket a további rablásoktól, fosztogatásoktól. Az akció azonban 
nem érte el célját, sQt az atamán katonái közül is többen a lázadókhoz csatlakoztak. Razin 
alakulata – ekkor már mintegy kétezer fQ – április végén érte el a Don felsQ vidékét, ahol 
partra szállt, és elindult a védm_vekkel megerQsített Panysin gorodok felé. Miután szinte 
az egész környék szegény lakossága csatlakozott hozzájuk, hadi tanácskozást tartottak, 
hogy megvitassák a további teendQket. A kozákok itt találkoztak Andrej Gyementyevics 
Unkovszkij caricini (ma: Volgograd) vajda megbízottaival, akik uruk parancsára köve-
telték, hogy a felkelQk vonuljanak vissza és akkor nem esik bántódásuk. Razinék fittyet 
hányva a vajda utasítására, huszonöt dereglyén, bárkán és csónakon elindultak a Volgán 
lefelé. Néhány versztnyi út után reguláris sztrelec (puskával felfegyverzett) alakulatok 
várták Qket. Ekkor a kozákok kikötöttek, sáncokat, mellvédeket emeltek, árkokat ástak, 
majd véres ütközetben szétverték a reguláris erQket.

Május 25-én a felkelQk Caricin alá értek, amelynek helyQrségparancsnoka nem merte 
megtámadni Qket, ezért tovább hajózhattak Csornij Jar irányában. Ott azonban május 31-
én Szemjon Fjodorovics Beklemesov sztrelec (lövész) egysége várta Qket, de Razinék 
rövid összecsapás után megfutamították a túlerQben levQ ellenséget. Az ütközet után 
három sztrelec század átállt a felkelQk oldalára, és késQbb mindvégig h_ségesen tel-
jesítette Razin utasításait. Maga a sebesült Beklemesov nagy nehézségek árán eljutott 
Asztrahánba, és jelentést tett Ivan Andrejevics Hilkov vajdának a történtekrQl.

A következQ állomás június végén Jaickij gorodok (ma: Uralszk) volt, amelynek hely-
Qrsége élén Ivan Alekszandrovics Jacin kapitány állt. A támadás elQestéjén a városi sze-
gények kiszöktek a felkelQkhöz, és támogatásukról biztosították Razint, aki a település 
elfoglalására ravasz tervet eszelt ki. Másnap reggel negyven szerzetesnek öltözött kozák 
jelent meg az erQd falai alatt, hogy bebocsátást nyerjenek a helyi templomba, és ott imád-
kozhassanak. Amikor azonban a kapu kinyílt, elQhúzták fegyvereiket, és az álszerzetesek 
mindaddig keményen tartották magukat, amíg a fQerQk meg nem érkeztek. A felkelQknek 
nagy segítséget nyújtott Jaickij gorodok lakossága is, amely husángokkal és kaszákkal 
támadt a sztrelecekre. Az ütközetben százhetven sztrelecet öltek meg Razin katonái, majd 
a helyQrség többi tagját is kivégezték Rakovaja közelében. Itt értesültek arról is, hogy a 
cár leváltotta I. A. Hilkov asztraháni vajdát, amiért hagyta Qket kijutni a Jaik (Urál) folyó-
hoz, és helyére Ivan Szemjonovics Prozorovszkij és Szemjon Petrovics Lvov hercegeket 
nevezte ki. 1667–1668 telét a felkelQk az elfoglalt erQdítményben töltötték, ahova újabb 
kozák erQk érkeztek a Dontól. De a Kuma és a Tyerek folyón is szüntelenül hajóztak ko-
zákok, szökött jobbágyok, városi nincstelenek.

A tél folyamán volt idQ többször is megvitatni az uralkodó levelét, amelyben a felke-
lQknek mentelmet ígért, ha visszatérnek a Donhoz és leteszik a fegyvert. A kozák krug 
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(katonai tanács) azonban minden alkalommal elutasította a cári ajánlatot, és a további 
harc mellett döntött. Erre hamarosan alkalmuk is nyílt, hiszen 1668. március elején a cári 
kormány rábírta a kalmük kánokat, hogy támadják meg Jaickij gorodokot. A megveszte-
getett kalmük vezetQk – Sukur Dajcsin kán vezetésével – március közepén tízezres sereg-
gel támadtak Razin felkelQire. Mivel az erQd ostroma megfelelQ ágyúk és tüzérség híján 
nem járt sikerrel, a kalmükök kénytelenek voltak visszavonulni sztyeppéikre.

Alig lélegeztek fel azonban a védQk, amikor Jakov Bezobrazec vezetésével felt_ntek az 
asztrahani sztrelec egységek. Razin hallani sem akart az erQd átadásáról, sQt az asztrahani 
vajda követeit nyomban felköttette. Ekkor a sztrelecek kísérletet tettek az erQd bevételé-
re, de a felkelQk gyilkos küzdelemben kitörtek, és a falak elQtt gyQzték le a támadókat, 
akik közül többen átálltak Razin oldalára. Március végén aztán újabb – ezúttal békés – 
kísérletet tett a kormányzat a felkelQkkel való megegyezésre. Leonyid Tyerentyev atamán 
érkezett a táborba a doni seregkörzet és az uralkodó utasításával, amelyben a lázadókat 
hazatérésre és fegyverletételre szólította fel. A követ értésükre adta azt is, hogy Alekszej 
Mihajlovics cár ukázának megfelelQen a környék katonai parancsnokai szigorú utasítást 
kaptak, hogy haladéktalanul tegyenek intézkedéseket a felkelés elszigetelésére és a láza-
dók könyörtelen megbüntetésére.

Sztyepan Razin azonban mit sem törQdött az uralkodó fenyegetésével. Tavasszal 
újabb csapatok érkeztek táborába, majd április közepén a kozákvezér hatezres seregével 
a Tyerek folyón elindult a Kaszpi-tengerhez, hogy aztán a perzsa partoknál kössön ki. 
A felkelQk május végén érték el Perzsiát, amelyet a II. Abbasz (1642–1666) sah halálát 
követQ idQszakban feudális anarchia, az egymással szembeforduló fQurak marakodása 
jellemzett. Az új perzsa uralkodó, I. Szulejmán (vagy más néven: II. Szafi, 1666–1694) 
képtelen volt rendet teremteni országában. Ezzel is magyarázható, hogy Razin csapatai 
1668 nyarán nem ütköztek komolyabb ellenállásba, és ezáltal lehetQségük nyílt rövid idQ 
alatt kifosztani a teljes partvidéket Bakutól Derbentig.

Mázandarán tartomány kirablása és Asztrabad elfoglalása után Razin egységei Rasht 
városához érkeztek, amelynek közelében szétverték a sah seregét, majd kifosztották a 
Perzsa Birodalom egyik leggazdagabb települését. Egy hét múlva I. Szulejmán újabb had-
sereget mozgósított ellenük, amely kiszorította Qket a városból. A kozákok ekkor gyorsan 
hajóikra szálltak és elvitorláztak Ferabat irányába. A Rasht melletti vereség azonban ér-
zékeny veszteséget jelentett számukra, mivel négyszáz katonájuk elesett, ágyúik zömét 
kénytelenek voltak hátrahagyni, és csak alig tudtak kimenekülni a városból. Ráadásul 
maga Sztyepan Razin is súlyosan megsebesült és emberei csak nagy áldozatok árán tudták 
kimenteni az atamánt.

Amint Razin katonái elérték Ferabat városát, tervet dolgoztak ki annak bevételére. A 
kozákok egy része kereskedQnek öltözve bejutott a gazdag zsákmánnyal kecsegtetQ vá-
rosba. Öt napon át jó kalmárokhoz illQen árulták, cserélték portékáikat, de aztán fegyve-
rükhöz nyúlva kifosztották a várost, és fürge dereglyéiken elhajóztak.

Razin csapata az 1668–1669-es telet Milan Kale környékén, a Kaszpi-tenger délkele-
ti részén töltötte. Tavasszal ismét áthajóztak a nyugati partokhoz, ahol 1669 júniusában 
döntQ tengeri ütközetre került sor. Ekkor a perzsák Mohamed kán vezetésével ötven na-
gyobb hajót összeláncoltak, hogy így kerítsék be és semmisítsék meg a jóval kisebb kozák 
dereglyéket. Razin emberei azonban felrobbantották az ellenséges vezérhajót, amelyen a 
lQport is tárolták, majd egyenként süllyesztették el az immár mozgásképtelen hajóhadat 
négyezer fQnyi legénységével együtt.

Érdekes fejezetét képezik Razin perzsiai hadjáratának azok a tárgyalások, amelyeket 
a kozákok követei folytattak I. Szulejmán sah megbízottaival. A doni atamán ugyanis 
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felkínálta szolgálatát a perzsa uralkodónak, amennyiben szabad letelepedést biztosít a 
felkelQknek. A tárgyalások azonban nem vezettek sikerre, mivel Alekszej Mihajlovics cár 
levélben kérte I. Szulejmánt – akihez szövetség f_zte a törökellenes harcokban –, hogy 
haladéktalanul semmisítse meg Razin különítményét. A sah ezek után újabb erQket vont 
össze szárazföldön és tengeren egyaránt. A kozák vezér szerette volna elkerülni a várha-
tó veszteségeket, ezért elhatározta, hogy Asztrahánon keresztül visszavonul a Donhoz. 
Razin ugyanis világosan látta, hogy a hosszas harcokban emberei kimerültek, ezért pihe-
nésre, újabb erQk toborzására, a rend és a fegyelem megszilárdítására van szükség, hogy 
elkerülje csapatának széthullását.

A hajóhad 1669. augusztus 19-én ért Asztrahánhoz, ahol Ivan Szemjonovics Prozorovszkij 
herceg, az új vajda és Szemjon Petrovics Lvov herceg, a helyQrség parancsnoka átnyújtotta 
neki a cári „kegyelemlevelet”, amely szabad elvonulást ígért, ha a felkelQk békésen visz-
szatérnek a Donhoz. A tárgyalások után, augusztus 22-én a kozákok Asztrahánban hagytak 
huszonegy nehézágyút, tíz zászlót, és átadták a helyQrségnek összes foglyaikat, köztük a 
perzsa fQparancsnok fiát, Sabin Debej kánt. Razin lépése józan kompromisszumnak tekint-
hetQ, hiszen ellenkezQ esetben – a perzsa és a cári erQk által két t_z közé szorítva – minden 
bizonnyal a teljes megsemmisülés fenyegette volna seregét. Csapatának feltétlenül pihenés-
re és idQnyerésre volt szüksége ahhoz, hogy sikeresen folytathassa a harcot.

A Prozorovszkij herceggel kötött megállapodás értelmében a felkelQk augusztus 25-én 
elhagyták Asztrahánt, és a Volgán keresztül elindultak a Donhoz. Szeptember elején ér-
tek Caricinhoz, ahol az ottani katonai parancsnok, Leontyij Bogdanovics Plohovo rövid 
idQre visszatartotta Qket, és a fegyvereik átadását követelte. Razin erre azt válaszolta, 
hogy a nehézágyúkat és a zászlókat már beszolgáltatta Prozorovszkij hercegnek, a kisebb 
kaliber_ ágyúkra és kézi lQfegyverekre azonban szükségük lesz, ha esetleg útközben tatár 
egységek támadnák meg Qket.

Október közepén kötöttek ki Razin hajói a védm_vekkel megerQsített Kagalnyickij 
gorodok (ma Kagalnyik) közelében, ahol az 1669–1670-es telet töltötték. Ez utóbbi év 
kora tavaszán a cári udvar mindent megtett, hogy végképp leszámoljon Sztyepan Razin 
mozgalmával, de képtelen volt rövid idQn belül jelentQsebb erQket összpontosítani a lá-
zadók ellen. Ezért Alekszej Mihajlovics ismét a kalmük feudális urakat igyekezett meg-
nyerni a felkelQk leverésére. 1670 február–márciusában Ajuka és Batir Ajagejev kánok 
vezetésével kétszer is tízezres kalmük lovas sereg vonult Kagalnyickij gorodok falaihoz, 
de vereséget szenvedett.

1669–1670 telén Razin több alkalommal is tárgyalásokat folytatott a cár követével, 
Geraszim Jevdokimov bojárral, de megbeszéléseik eredménytelenek maradtak, sQt a ha-
ragra gerjedt kozákok megölték a cár bizalmasát, és holttestét a Donba vetették. Ezzel 
Razin és tábora a nyílt szakítás útjára lépett. Véget ért a mozgalom elsQ periódusa, és 
kezdetét vette a XVII. század legvéresebb parasztháborúja.

Május elején indult el Razin hada Kagalnyickij gorodokból Perevolok irányában, hogy 
a Volga menti városok és erQdök elfoglalása után a gy_lölt bojárok, hivatalnokok és ke-
reskedQk ellen Moszkva felé vonuljon. Május 9-én értek a Don folyó bal partján fekvQ 
Panysin gorodok falaihoz, ahol a mintegy ezerötszáz lovas és négyezer gyalogos gy_lést 
tartott. Sztyepan Tyimofejevics ekkor részletesen kifejtette a hadjárat célját. Eszerint azért 
vonulnak a fQvárosba, hogy az uralkodónál kivívják a leggy_löltebb bojárok és egyes 
vezetQ egyházi személyiségek szigorú felelQsségre vonását. Mindez – mai szemmel – 
rendkívüli naivitásra vall. A parasztháború résztvevQi szinte kizárólag csak a felsorolt 
személyekben látták a bajok igazi okát, ugyanakkor hittek a „jó cárban”, és úgy vélték: a 
tanácsadó bojárok a rosszak, Qk a nép igazi ellenségei.
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Május közepén Razin serege a Volgán elindult lefelé, Caricin irányába. A kozákok 
minden nehézség nélkül bevették az erQdöt, és annak parancsnokát – népítélet alapján 
– kivégezték. Caricinban értesültek a felkelQk arról, hogy Asztrahán felQl Ivan Lopatyin 
kétezres sztreleckülönítménye közeledik, Csornij Jar mellett pedig Szemjon Ivanovics 
Lvov herceg és Leontyij Bogdanovics Plohovo vajda hajtottak végre csapatösszevonáso-
kat. Május végén CaricintQl hét versztnyire (1 verszt = 1067 m) északra – a Gyenyezsnyij-
szigetnél – Razin csapatai megtámadták Ivan Lopatyin egységét, amelyet öldöklQ küz-
delemben megsemmisítettek. Magát a parancsnokot és a tiszteket helyben lefejezték, a 
fogoly sztreleceket pedig gályarabságra vetették.

Razin CaricintQl nem fordult azonnal északnak – Moszkva ellen –, mivel délrQl, 
Asztrahán felQl újabb sztrelec csapatok támadására lehetett számítani. Ezért július elején 
Csornij Jarhoz vonultak, amelynek katonasága ugyan tüzet nyitott a felkelQkre, de késQbb 
fellázadt, és kiszolgáltatta a tiszteket Razinnak. Ezeket könyörtelenül lefejezték, csak 
Lvov hercegnek, és egy Ludvig Fabritius nev_ holland tisztnek kegyelmeztek meg, aki 
késQbb könyvében részletesen beszámolt az eseményekrQl. Csornij Jar sikeres bevétele 
fontos stratégiai elQnyökhöz juttatta a felkelQket, mivel ezzel megnyílt az út a Volga-vidék 
legnagyobb közigazgatási és katonai központja, Asztrahán felé. Útközben Razin csapatai 
Kamisin erQdje mellett haladtak el, amelyet hadicsellel foglaltak el. A kozák vezér utasí-
tására sztrelecruhába öltözött felkelQk kísértek egy csapat foglyot, mintha át akarnák adni 
Qket a helyi hatóságoknak. Amikor azonban megnyílt elQttük a kapu, néhány óra leforgása 
alatt megadásra kényszerítették a meglepett védQket.

Kamisin bevétele után a kozákok azonnal Asztrahán felé indultak, amelynek falai július 
19-én t_ntek fel elQttük. Razin tisztában volt azzal, hogy az alaposan megerQsített várat 
nem lesz könny_ bevenni, hiszen azt Pjotr Ivanovics Prozorovszkij herceg parancsnok-
sága alatt mintegy hatezer sztrelec és ötszáz ágyú védte. Sztyepan Razin július 21-én kö-
veteket küldött a herceghez, hogy tárgyaljanak vele a város átadásáról, de Prozorovszkij 
nyilvánosan felköttette Qket. Erre a felkelQk vezérkara a július 22-rQl 23-ra virradó éj-
jel általános rohamot rendelt el, és a védQk félrevezetése céljából elhíresztelte, hogy a 
Voszkreszenszki kapu felQl fognak támadni. Az ostrom elQtt Razin lelkesítQ beszédet 
mondott katonái elQtt: „Harcra fel, testvéreim! Ma bosszút állhattok a zsarnokokon, akik 
eddig állati elnyomásban tartottak benneteket…! Eljöttem, hogy szabadságot adjak nek-
tek, csak legyetek állhatatosak és szilárdak!” A fQvezér szavait lelkes éljenzés fogadta, s 
esküt tettek, hogy készek meghalni Razinért.

Kegyetlen és véres harc kezdQdött, amelynek során Razin katonái feljutottak a vár-
falakra, majd ezután elfoglalták a bástyákat és lQállásokat. A sztrelecek – elQre látva a 
csata kimenetelét –, a város lakóival összefogva saját maguk gyilkolták meg tisztjeiket, 
és nagyon sokan átálltak a felkelQk oldalára. Június 23-án délre Asztrahán ostroma be is 
fejezQdött. Razin katonái a földig rombolták Prozorovszkij palotáját, a hatalom gy_lölt 
jelképét, az ott talált hivatalos iratokat elégették, a herceget pedig – a tömeg követelésére 
– a legmagasabb bástya fokáról taszították le a mélybe. Délután Razin katonái lefoglal-
ták a gazdag kereskedQk és a magas rangú hivatalnokok vagyonát, s letartóztatták Joszif 
metropolitát is, az ellenállás szellemi atyját.

Közel egy hónapot állomásozott Razin immár tizenháromezer embere Asztrahánban, 
ahol idQközben állandóan folyt a hadsereg szervezése. A felkelQk csaknem minden fegy-
vernemmel (gyalogság, lovasság, tüzérség, flotta) rendelkeztek, és nagy gondot fordí-
tottak a tartalékképzésre is. Fegyverzetük viszont meglehetQsen silány volt, amit egy 
ideig még ellensúlyozni tudott az urak elleni kérlelhetetlen gy_lölet, a hQsiesség és az 
elszántság. Razin kétezer fQnyi helyQrséget hagyott hátra Asztrahánban, majd a fQsereg 
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mintegy kétszáz hajón elindult fölfelé a Volgán. Útközben a felkelQk azt híresztelték, 
hogy köztük van Alekszej Alekszejevics cárevics (Alekszej Mihajlovics uralkodó fia) és 
a kegyvesztett, egyházi méltóságától megfosztott Nyikon pátriárka is. Ez természetesen 
nem felelt meg a valóságnak, mivel a cárevics még 1670 januárjában meghalt, Nyikon 
pedig – az egyházi reform életre hívója – a ferapontovi börtönben raboskodott. Mégis so-
kan hittek ezeknek a hamis híreszteléseknek, mivel a foglyul ejtett Andrej Kambulatovics 
Cserkasszkij pjatyigorszki herceg felt_nQen hasonlított a cárevicsre, és ez a tény ezreket 
vonzott Razin táborába.

A fQsereg július 29-én érkezett Caricinba, ahol rövid pihenQ után a vezérkar haditaná-
csot tartott. Azt vitatták meg, hogy a továbbiakban a Donon vagy a Volgán haladjanak-e 
a birodalom fQvárosa ellen, vagy esetleg a sztyeppei utakat válasszák. Végül az döntött, 
hogy amennyiben a Donon hajóznak, könnyen beleütközhetnének a tambovi és a kozlovi 
körzetben állomásozó reguláris erQkbe. Ha pedig a sztyeppén haladnának, hatalmas élel-
miszer-szállítmányokra lenne szükségük, mivel ez a terület meglehetQsen néptelen, és 
az utánpótlás is csak nehezen biztosítható. Ezért az látszott ésszer_nek, hogy a fQerQk a 
Volgán hajózzanak tovább, hiszen ennek körzetében mindenütt számíthattak a jobbágyok 
csatlakozására.

1670 nyarán számos cári rendelet látott napvilágot, amelyek szigorúan megparancsol-
ták a közigazgatási egységek vezetQinek: haladéktalanul lássanak hozzá reguláris erQk, 
szolgáló nemesi különítmények, valamint büntetQosztagok szervezéséhez. Ezek az uta-
sítások azonban egy idQre hatástalanok maradtak, mivel Razin felkelQ hadának létszáma 
egyre nQtt, és lavinaként zúdult elQre, egymás után foglalta el a Volga menti településeket. 
Útja során nemcsak szökött jobbágyok, szegény kozákok és városlakók csatlakoztak hoz-
zá, hanem az elnyomott nemzetiségek (csuvasok, marik, mordvinok, tatárok) tömegei is. 
Amerre elvonult a felkelQk hada, ott leszámoltak a helyi hatóságok vezetQivel, a gy_lölt 
földesurakkal, kereskedQkkel és katonai parancsnokokkal. Felgyújtották házaikat, lemé-
szárolták családjaikat, így állva bosszút rajtuk korábbi sérelmeikért.

1670 nyarán Razin nevétQl visszhangzott Oroszország. Az uralkodó osztály tagjai gy_-
lölték, és csak „tolvaj Sztyenkának” hívták, de a szegények megváltójukat, felszabadító-
jukat látták benne, aki kegyetlenül leszámol a gy_lölt elnyomókkal, Oroszország uraival. 
Úgy t_nt, nincs erQ, amely megállíthatná a felkelQk hadait. Nyár végére hatalmas terüle-
tek hódoltak meg elQttük: a penzai, kazanyi, tambovi, szimbirszki, nyizsnyij-novgorodi, 
jaroszlavli, vjatkai, vologdai kormányzóságok, sQt a Moszkva alatti területek egy része 
is. A fQváros urai aggodalommal figyelték az eseményeket, a szegények viszont szívesen 
megnyitották volna elQttük a kapukat.

Augusztus 7-én indultak el a fQerQk – amelyek zömét ekkora már fegyverforgatáshoz 
alig értQ, a harcban járatlan jobbágytömegek tették ki –, és minden nagyobb ellenállás 
nélkül 15-én elfoglalták a Volga jobb partján fekvQ Szarátovot. Itt a Bogorogyickij-
kolostor apátja kenyérrel és sóval fogadta Qket, majd Kuzma Ivanovics Lutohin vajdát – a 
város szegényeinek követelésére – kivégezték. Ezt követQen Razin Szamara városát (ma 
Kujbisev) foglalta el. Razin ezután gyorsan szerette volna bevenni a stratégiai fontosságú 
Szimbirszket (ma Uljanovszk), hogy aztán Moszkva ellen vonulhasson. Szimbirszk öt-
ezer fQs helyQrségének parancsnoka ekkor Ivan Bogdanovics Miloszlavszkij herceg, a cár 
közeli rokona volt, aki jól felkészült az 1648-ban épített erQd védelmére: megerQsítette a 
falakat, sáncokat emeltetett, és bQven gondoskodott élelemrQl és lQszerrQl.

Razin fQerQi szeptember 4-én értek a jól megerQsített Szimbirszk elé. Másnap el-
szánt küzdelem bontakozott ki a város birtoklásáért. Ekkor értek a helyszínre – Ivan 
Miloszlavszkij megsegítésére – Jurij Nyikityics Barjatyinszkij herceg két lovasezrede 
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és Pjotr Szemjonovics Uruszov nemesi osztagai, amelyek a cár augusztus elsejei ukáza 
értelmében indultak el Moszkvából a védQk katonai támogatására. A felkelQk azonban 
szétverték, megfutamították Barjatyinszkij ezredeit, Miloszlavszkij pedig kénytelen volt 
visszavonulni a fellegvár falai mögé. Razin azonban nyomban hozzáfogott a citadella 
ostromához, amely egy hónapig tartott. Ezzel viszont helyrehozhatatlan stratégiai hibát 
követett el, mivel Szimbirszk falai alatt feleslegesen vesztegette az idQt, ahelyett, hogy 
azonnal a fQváros ellen vonult volna, annál is inkább, mivel ez az idQszak a parasztháború 
tetQpontja volt: országszerte mintegy kétszázezer felkelQ vívta élethalálharcát elnyomó-
ival szemben.

Szimbirszk ostroma – a támadók minden hQsiessége ellenére – sem járt eredmény-
nyel. Október 3-án ugyanis a város falai alá ért egy ötezer katonából álló reguláris cári 
sereg, amelynek parancsnoka korának egyik legkiválóbb hadvezére, Jurij Alekszejevics 
Dolgorukij herceg volt. De megérkezett közben Kazanyból Jurij Barjatyinszkij herceg 
egysége is, amely szeretett volna visszavágni korábbi vereségéért. A felkelQk két t_z közé 
kerültek, mivel Miloszlavszkij helyQrsége is kitört a várból, ezáltal a bekerítés és a teljes 
felmorzsolódás veszélye fenyegette Razin seregét. Október 4-én maga a kozák fQvezér is 
súlyosan megsebesült, és csak h_séges környezetének köszönhette megmenekülését, akik 
csónakba fektetve vitték el a harctérrQl.

A cári hadsereg kihasználva létszámbeli és tüzérségi fölényét, október 5–6-án dön-
tQ csapást mért a vezér nélkül maradt felkelQk hadára, amely kénytelen volt elvonulni 
Szimbirszk alól. A vereség azonban még nem jelentette az egész mozgalom végét, mivel a 
fQerQk dél felé vonulva elfoglalták Penza, Szaranszk, Narovcsat, Sack, Nyizsnyij Lomov 
és Verhnyij Lomov városokat. Ezekben a sikerekben oroszlánrésze volt Mihail Haritonov 
atamánnak, Sztyepan Razin h_séges segítQtársának.

A szimbirszki kudarc ellenére Razin nem mondott le a harc további folytatásáról, mivel 
bízott abban, hogy rövid idQ alatt új erQket tud gy_jteni a Don vidékén. A késQbbi esemé-
nyek azonban nem Qt igazolták, hiszen fQerQi súlyos vereséget szenvedtek október 17-én 
Sack, 22-én Muraskino, majd Konobejev alatt. A felkelQk seregének maradványai ezután 
Kozmogyemjanszk, Kurmis, Civilszk és Unzsa irányában vonultak el. Hasonlóan veresé-
get szenvedtek a népi mozgalmak 1670 Qszén a tambovi és kozlovi kormányzóságokban. 
Ugyancsak elbuktak a Volga középsQ szakasza vidékén fellángolt nemzetiségi küzdelmek 
is, amelyekben különösen a mordvin, a mari és a csuvas szegények vettek részt.

1671 márciusában Razin maradék csapatai még kísérletet tettek Cserkasszk elfoglalá-
sára, de ez a katonai akció nem járt eredménnyel. Március végén a kozák elQkelQségek 
ötezer fQs hadsereget küldtek a felkelQk téli szálláshelye, Kagalnyickij gorodok bevételé-
re. Kornyilij Jakovlevics Jakovlev atamán csapatai pedig foglyul ejtették a sebesült Razint 
és testvérét, Frolt, majd erQs Qrizet alatt Moszkvába szállították Qket.

A kivégzés elQtti napon, június 5-én Razint egy vasrácsos szekérhez láncolva szállítot-
ták végig a fQváros utcáin, majd kegyetlen kínzásoknak vetették alá. A hóhérok értették 
munkájukat: s_r_n csattantak a korbácsütések, amelyek mély barázdát szántottak a fogoly 
hátára. Razin mindezt szótlanul t_rte, semmiféle beismerQ vallomást nem tudtak kicsi-
karni belQle. 1671. június 6-án a Vörös téren ítélték nyilvánosan halálra, „mivel lázadást 
szított, az uralkodó és az állam ellen támadt és káromolta az istent”. Zúgtak a harangok, a 
bojárok ünnepeltek, hiszen ott volt elQttük megbilincselve a legendás népvezér, akiért né-
hány hónappal azelQtt még ezrek mentek t_zbe, s ragadtak fegyvert egyetlen hívó szavára.

1671 nyarán a helyzet egészen más volt: a megfélemlített tömeg csendben, szánako-
zó együttérzéssel figyelte a csatákban tanúsított bátorságáról és állhatatosságáról híres 
kozákvezér tortúráját. A hóhér elQször Razin jobb karját vágta le könyékig, aztán a jobb 
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lábát térdig, majd tövig mindkét kezét és lábát. A szörny_ kínzások alatt egyetlen szó sem 
hagyta el az egykori doni atamán ajkát. Testvére, Frol nem tudta elviselni a fájdalmakat, 
és végül beismerte b_nét. Ezért Qt csak késQbb, 1676. május 28-án végezték ki: karóba 
húzták, levágták a fejét, majd testét felnégyelték.

Razin halálával távolról sem ért véget az orosz szegényparasztság és kozákság moz-
galma, hiszen a felkelQk Alekszej Hromov vezetésével 1671 nyarán Ukrajnában bevették 
Osztrogozsszk, Csugujev, Zmejev, Carjov-Boriszov és Kolontajev településeket, amelye-
ket még heteken át megszállva tartottak. A Szoloveckij-kolostor fellázadt jobbágyai pedig 
egészen 1672 tavaszáig ellenálltak a reguláris erQk ostromának, és csak akkor adták meg 
magukat a hatóságoknak, amikor élelmiszer-tartalékaik teljesen kimerültek.

Sztyepan Tyimofejevics fQerQinek maradványai 1671. június 9-én dereglyéken 
Szimbirszk alá hajóztak, hogy ismét megostromolják az erQdöt. Pjotr Vasziljevics 
Seremetyev, a helyQrség parancsnoka azonban sikeresen verte vissza a rohamokat, majd 
a július 3-ai ütközetben elért gyQzelmével arra kényszerítette a felkelQket, hogy felhagy-
janak Szimbirszk blokádjával. Július 13-án a felkelQk újabb kísérletet tettek az erQd 
bevételére, de ez alkalommal is kénytelenek voltak visszavonulni Asztrahánba, amelyet 
viszont augusztus közepétQl Ivan Miloszlavszkij herceg vett ostrom alá, harmincezres se-
regével. Razin egykori katonái több mint három hónapon keresztül hQsiesen védelmezték 
az erQdöt, de végül gyQzött a túlerQ. Ezzel kezdetét vette a kegyetlen megtorlás: az elfo-
gott felkelQket elQbb szörny_ kínzásoknak vetették alá, majd valamennyiüket kivégezték. 
A megtorlás méreteire jellemzQ, hogy több tízezer felkelQt végeztek ki vagy kínoztak 
halálra, nem is szólva a szám_zöttekrQl és a kényszermunkára ítéltekrQl. A korabeli le-
írások szerint csak Arzamaszban három hónap alatt tizenegyezer felkelQt akasztottak fel 
Jurij Dolgorukij herceg parancsára. Mindenütt hullák, levágott fejek hevertek, akasztott 
emberek lógtak a fákon.

A cári hatóságok kíméletlen bosszúja, szörny_ kegyetlenkedései sem tudták azonban 
kitörölni az elnyomott emberek tudatából a csakhamar népdalokban megénekelt Sztyepan 
Razin mozgalmának emlékét, a legendás atamán iránti tiszteletet és rokonszenvet. 
Mintegy száz év múlva pedig ugyanarról a Zimovejszkaja sztanyicáról – ahol Razin is 
született – indult el Jemeljan Ivanovics Pugacsov (1773–1775), hogy a nagy elQdje által 
elkezdett utat folytatva, élére álljon az elégedetlenek mozgalmának, és – ha átmeneti idQre 
is – véget vessen az orosz társadalom kilencven százalékát kitevQ jobbágysággal szemben 
alkalmazott embertelen bánásmódnak és a földesúri önkénynek.
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