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Az orosz állam modernizációja (1801-1825) 
a legújabb historiográfiában 

 
 
A 19. század az orosz állam történetében sajátos helyet foglal el. I. Péter és II. 
Katalin reformjai alaposan megváltoztatták Oroszország patriarchális arculatát, 
miután jelentős mértékben modernizálták a társadalmi-politikai intézményeket, 
az államigazgatás rendszerét, a kultúrát és az ideológiát. Ugyanakkor a 18. 
század reformereinek erőfeszítései az orosz állam fejlődésének fő fékezőjét, az 
abszolút hatalmat nemhogy korlátozták volna, hanem ellenkezőleg, még jobban 
megerősítették.1 

A 18. század folyamán a polgári viszonyok kialakultak Európában, 
fejlődésnek indult a kapitalizmus. Ezek a folyamatok Oroszországot nem, vagy 
alig érintették. A 18-19. század fordulóján egyre jobban észlelhetővé váltak azok 
a tünetek, amelyek azt mutatták, hogy az orosz állam a meglévő állapotában a 
kor követelményeinek nem felel meg, s az előtte álló belső és külső feladatokat 
nehezen tudja megoldani. A nemesi privilégiumokon nyugvó társadalmi-
gazdasági, politikai rendszeren a kormányzatnak változtatnia kellett, hogy 
növelhesse bevételi forrásait, hogy működőképesebbé tegye az államapparátust.2 
A felvilágosodás és a francia forradalom Európában nagy népszerűségnek 
örvendő eszméi – különösen a személyi szabadságjogok és a polgárok 
egyenlőségének eszméje – eljutottak Oroszországba is. Az orosz kormányzat 

                                                 
* E tanulmány Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és 
Közép-Kelet-Európában a 10-20. században a legújabb historiográfia tükrében c. 
nemzetközi konferencián – 2008. május 19-20. ELTE Ruszisztikai Központ – elhangzott 
orosz nyelvű előadás magyar nyelvű változata 
1 SESZTOPALOV, A. P.: Pravityelsztvennij konsztitucionalizm i rosszijszkaja 
goszudarsztvennoszty v nacsale 19 veka, Voproszi Isztorii, 2006. 9. 125. 
2 SZAFONOV, M. M.: Problema reform v pravityelsztvennoj polityike Rosszii na rubezse 
18 i 19 vv., Moszkva, 1988. 236. 
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nem engedhette meg magának, hogy ne válaszoljon ezekre az új politikai 
jelenségekre.3 

A francia forradalom átalakította a nemzetközi kapcsolatok rendszerét is. Az 
Orosz Birodalom nagyhatalommá vált a 19. század elejére, és ambíciói a 
nemzetközi küzdőtéren megnőttek. A kormányzati politika már emiatt is 
működőképesebb államot kívánt megteremteni.4 

A 18. századtól kezdődően az orosz állam átalakítása a kormányprogram 
része lett. Az orosz modernizáció a 19. század elején, I. Sándor trónra lépésével 
(1801) új lendületet kapott.5 A cár uralkodása idején, 1801 és 1825 között 
mindvégig arra törekedett, hogy modern adminisztrációt hozzon létre, az 
abszolút hatalmat törvényekkel korlátozza, a nyugati liberális normát és elveket 
az orosz gyakorlatban meghonosítsa.6 

A 19. század reformokban gazdag első két évtizedének története hamar a 
kutatói és tudományos érdeklődés középpontjába került. M. I. Bogdanovics 
1866-ban az Európai Hírmondóban (Vesztnyik Jevropiben) közre adott 
tanulmányában az orosz történetírásban elsőként összegezte I. Sándor uralkodása 
idején lezajlott átalakítások, változtatások problémáit és eredményeit.7 

Azóta – a 19. és 20. század folyamán – számos monográfia, tanulmány, 
forráskiadvány látott napvilágot. Megállapíthatjuk, hogy az 1801 és 1825 közötti 
aránylag rövid időszak története gazdag orosz és nemzetközi szakirodalommal 
büszkélkedhet. 

A 19. század második felében a téma iránt érdeklődő orosz történészek – A. 
N. Pipin,8 N. K. Silgyer,9 Nyikolaj Mihajlovics nagyherceg10 – még főként I. 
Sándor személyiségével, illetve uralkodása kezdetén bevezetett átalakításainak 
társadalmi fogadtatásával foglalkoztak. Jelentéktelen mértékben érintették az 
orosz állam intézményrendszerében végbement változásokat, az államigazgatást 

                                                 
3 SESZTOPALOV, A. P.: i. m. 125. 
4 HARTLEY, Janet: Alexander I. London, 1994. 58. 
5 KAMENSZKIJ, A. B.: Ot Petra I. do Pavla I. Moszkva, 2001. 479. 
6 BODNÁR Erzsébet: I. Sándor: reformer és diplomata. In: Orosz arcképcsarnok, Kelet-
Európa és Balkán tanulmányok 3., Pécs, 2004. 83.; Kazakov, I. I.: Poszleszlovije. In: 
VALLOTON, H.: Alekszandr I. Moszkva, 1991. 375-376. 
7 BOGDANOVICS, M. I.: Pervaja epoha preobrazovanyij imperatora Alekszandra I. 
(1801-1805). Vesztnyik Jevropi 186. 1. 155-210. 
8 PIPIN, A. N.: Obscsesztvennoje dvizsenije pri Alekszandre I. Szpb., 1871. 
9 SILGYER N. K.: Imperator Alekszandr Pervij. Jevo zsizny i carsztvovanyije. Szpb., 
1897-1898. t. 1-4. 
10 NYIKOLAJ MIHAJLOVICS, velikij knyaz: Imperator Alekszandr I. Szpb., 1912. 
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átformáló reformokra alig fordítottak figyelmet.11 Hasonló tartalmú munkák 
születtek az angolszász szakirodalomban is.12 

A 20. század elején M. N. Pokrovszkij13 világított rá a téma új összetevőjére. 
I. Sándor által követett politikai gyakorlatnak a társadalmi-gazdasági 
folyamatokkal való összefonódására, melyek előzményei már a 18. század 
második felében kifejlődtek, hívta fel a figyelmet. 

Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a 20. század folyamán a téma iránti 
kutatási kedv és érdeklődés csökkent a történészek körében, illetve a korszak 
történetével foglalkozó csekély számú munkában a vizsgálódás középpontjában 
továbbra is I. Sándor életének és ellentmondásos személyiségének olvasmányos 
bemutatása maradt.14 Ez alól kivételt képez A. Je. Presznyakov könyve.15 Tehát 
néhány magányos kísérlettől eltekintve16 a történetírás hosszú ideig alig 
foglalkozott a témával. I. Sándor reformtevékenységének és reformjainak 
kutatása a 20. század utolsó negyedében bontakozott ki ismét.17 

Azóta a téma tartalmilag több elkülönülő kérdéskörének, részproblémáinak 
elemzése kapcsán levéltári kutatásokon alapuló munkák egész sora jelent meg. 
Előtérbe került az orosz reformok és modernizáció kérdésének tisztázása, amely 
egyébként kedvenc témává nőtte ki magát. De mellette hangsúlyt kapott I. 
Sándor személyének, valamint a reformfolyamatban betöltött szerepének, illetve 
reformereinek, elsősorban M. M. Szperanszkij tevékenységének kutatása is. 
Továbbá a történészek jelentős figyelmet szenteltek az adott időszak társadalmi-
politikai gondolkodása vizsgálatának, és terítékre került a megvalósult és 

                                                 
11 Ezek a kérdések főleg a jogtörténeti irodalomban kaptak kellő megvilágítást. 
12 SCHNITZLER, J. H.: Secret History of the Court and Government of Russia under the 
Emperors Alexander and Nicholas. London, 1847; JOYNEVILLE, C.: Life and Times of 
Alexander I. Emperor of all the Russias. London, 3. vol. 1875. (Új kiadása 2004-ben 
jelent meg.) 
13 POKROVSZKIJ, M. N.: Alexandr I. Isztorija Rosszii v 19 veke. Moszkva, 1907. 
14 PALEOLOGUE, M.: Alexander,The Enigmatic Czar. The Life of Alexander I of Russia. 
London, 1938. (Magyarul: UŐ.: A titokzatos cár. I. Sándor. Budapest, 1939.); 
VALLOTON, Henry: Le Tsar Alexandre I. Paris 1966. (Oroszul 1991-ben jelent meg: UŐ.: 
Alekszandr I. Moszkva, 1991.) 
15 PRESZNYAKOV, A. Je.: Alekszandr I. Peterburg, 1924. 
16 PREDTYECSENSZKIJ, A. V.: Ocserki obscsesztvenno-polityicseszkoj isztorii v pervoj 
csetvertyi 19 v. Moszkva-Leningrad, 1957; MCCONNELL, A.: Alexander I.: The 
Paternalistic Reformer. New York, 1970. 
17 JEROSKIN, N. P.: Kreposztnyicseszkoje szamogyerzsavije i jevo polityicseszkije 
insztituti. Moszkva, 1981; MINAJEVA, N. V.: Pravityelsztvennij konsztyitucionalizm i 
peredovoje obscsesztvennoje mnyenyije Rosszii v nacsale 19 v. Szaratov, 1982. 
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megvalósulatlan reformok keletkezéstörténetének, tartalmának, hatásainak 
alapos feltérképezése is. 

Jelen tanulmányomban az említett kérdéskörök 1980-as évektől publikált 
meghatározó kutatási eredményeinek szolid áttekintésére törekszem. 

Az orosz reformok történetének, az orosz modernizáció kérdésének 
bemutatására először N. Ja. Ejdelman vállalkozott A „forradalom felülről” 
Oroszországban18 című munkájában, 1989-ben. A főleg 
népszerűsítő/ismeretterjesztő jelleget magán viselő írásában tulajdonképpen 
arról adott számot, hogy miként vélekedik az orosz történelemről. De a kérdés új 
szempontú megközelítésével vitát gerjesztve a történészek körében számos 
tanulmány és kötet írását ihlette és inspirálta. Hozzá kell tennünk, hogy a 
kérdésfelvetésnek tudományon kívüli (a peresztrojka) aktualitása is volt. Szép 
számban jelentek meg olyan történeti munkák Oroszországban és külföldön 
egyaránt, amelyekben a történészek az orosz reformok és modernizáció sajátos 
összetevőinek, jellemzőinek a megvilágítását tűzték ki célul.19 Azokban a 
fogalmak elvi tisztázásán túl az orosz történelem adott időszakaiban bevezetett 
reformok kérdése és az orosz modernizáció helyzetének elemzése is terítékre 
került.20 1996-ban Hatalom és reformok címmel történész berkekben jelentős 
szakmai visszhangot kiváltó mű jelent meg.21 A tanulmánykötet szerzői 
világossá tették, hogy saját elképzelésüket adták közre, azaz nem törekedtek az 
orosz reformok történetének egységes koncepcióját megalkotni. 

A szakirodalomban a reform fogalmi értelmezésének, megközelítésének, a 
reform orosz sajátosságainak számos változatát lelhetjük fel. A reformok orosz 
történelemben játszott szerepének kérdésével foglalkozó történészek közül Sz. 
V. Mironyenko,22 A. N. Medusevszkij,23 J. V. Anyiszimov,24 A. B. 
                                                 
18 EJDELMAN, N. Ja.: „Revoljucija szverhu” v Rosszii. Moszkva, 1989. (Magyarul: 
EJDELMAN, Natan: Forradalom? Felülről? Budapest, 1989.) 
19 Reformi v Rosszii 16-19. vv. Moszkva, 1992. 
20 Rosszijszkije reformatori 19-nacsalo 20 v. Moszkva, 1995.; MEDUSEVSZKIJ, A. N.: 
Utverzsgyenyije abszolutizma v Rosszii. Moszkva, 1994. 
21 Vlaszty i reformi: Ot szamogyerzsavnoj k szovetszkoj Rosszii. Szpb., 1996. A kutatók 
reflexiójáról ad képet az Otyecsesztvennaja Isztorija 1998. 2. száma, valamint a témának 
szentelt nemzetközi konferencia előadásait közre bocsátó konferenciakötet. (Vlaszty i 
reformi v Rosszii: matyeriali kruglovo sztola. Otyecsesztvennaja Isztorija, 1998. 2. 3-26.; 
Reform in modern Russian History. Progress or Cycle? Cambridge-New York, 1995.) 
22 MIRONYENKO, Sz. V.: Szamogyerzsavije i reformi. Polityicseszkaja borba v Rosszii v 
nacsale 19 v. Moszkva, 1989. 
23 MEDUSEVSZKIJ, A. N.: i. m.; UŐ.: Formirovanyije grazsdanszkovo obscsesztva: 
reformi i kontrreformi v Rosszii. In: Reformi i reformatori v isztorii Rosszii. (Szbornyik 
sztatyej), Moszkva, 1996. 69-78. 
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Kamenszkij,25 A. Ny. Szaharov26 mellett M. Raeff,27 J. Hartley,28 S. Dixon29 
szereztek elévülhetetlen érdemeket, kutatási eredményeik meghatározóak és 
mérvadóak lettek. 

A nagyobb vita a reformok orosz történelemben játszott szerepe és a jellegük 
megítélése, illetve az orosz modernizációnak a kormányzati politikában betöltött 
szerepe és helyzete körül bontakozott ki. 

Jelen tanulmány szűkös kerete pusztán néhány elképzelés és álláspont – 
Kamenszkij, Szaharov, Dixon – vázlatos megjelenítését teszi lehetővé. 

Kamenszkij a munkáiban a 18. század folyamán (1694 és 1796 között) 
bevezetett reformokat egy folyamatos, egységes egészet alkotó 
reformtevékenység eredményeinek tünteti fel. Szerinte I. Pál szakította meg ezt a 
folyamatot, aki trónörökösként megfogalmazott haladó nézetein a francia 
forradalom hatására radikálisan változtatott.30 Kamenszkij hangsúlyozza a 18. 
századi reformok haladó és modernizációs jellegét, illetve kiemeli, hogy a 
szakirodalomban erőltetett ciklikusság erre az időszakra nem alkalmazható. 
Koncepciója szerint a reformok az I. Péter által elkezdett modernizációs 
folyamatot vitték tovább, I. Pál az orosz fejlődés más, ettől eltérő alternatíváját 
valósította meg, és uralma a katalini időszakhoz képest visszalépést 
eredményezett. Véleménye szerint Pál eltávolítását és megölését csupán az 
udvari nemesség kis csoportjának elégedetlenségével kevés megvilágítani, annak 
ennél mélyebb és objektívebb okai voltak.31 Kamenszkij nagy ívű összefoglaló 
munkájában arra is keresi a választ, hogy a 18. században bevezetett reformok 
miként hatottak az orosz állam sorsára a 19. század folyamán. A témánkat érintő 
megállapításai közül a következők kiemelendőek: I. Sándor saját átfogó 
                                                                                                                         
24 ANYISZIMOV, Je. V.: Vremja Petrovszkih reform. Leningrad, 1989; UŐ.: Rosszija v 
szeregyinye 18 v. Borba za naszlegyije Petra. Moszkva, 1986. 
25 KAMENSZKIJ, A. B.: Rosszijszkaja imperija v 18 veke. Tragyícii i modernyizacija. 
Moszkva, 1999; UŐ.: Ot Perta I. do Pavla I. Reformi v Rosszii 18 veka. Opit celosztnovo 
analiza. Moszkva, 2001. 
26 SZAHAROV, A. N.: Alekszandr I. Moszkva, 1998; UŐ.: Az orosz történelem új 
terminológiája. Budapest, 2000; Vonatkozó tanulmánya in Rosszijszkije reformatori 19-
nacsalo 20 v. Moszkva, 1995. 
27 RAEFF, M.: Plans for Political Reform in Imperial Russia 1730-1905. New Yersey, 
1966. 
28 HARTLEY, J.: Alexander I. London, 1994; UŐ.: A Social History of the Russian Empire 
1650-1825. London, 1999. 
29 DIXON, S.: The Modernisation of Russia 1676-1825. Cambridge, 1999. 
30 KAMENSZKIJ, A. B.: (2001), i. m. 523-524. Megjegyzi, hogy I. Pál néhány egyéni 
újítása fennmaradt és a bevezetésükre is sor került a későbbiekben. 
31 Uo. 511. 
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programmal rendelkezett, amelyet uralkodása időszakában igyekezett is 
megvalósítani, és amely a lényegét tekintve az ország politikai rendszerének a 
megváltoztatására irányult. Kamenszkij úgy véli, mivel Sándor ilyen globális cél 
megvalósítását tűzte maga elé, nem tartotta fontosnak, hogy a II. Katalin által 
megalkotott igazgatási rendszert restaurálja, a trónra lépése után ezért 
megelégedett a struktúra I. Pál által szétzilált részének helyreállításával.32 

Szaharov az orosz reform történetével foglalkozó tanulmányában, amelynek 
egyébként magyar fordítása is napvilágot látott,33 azt hangsúlyozza, a 19. század 
Oroszország történetében olyan korszakot jelentett, amikor a társadalmi lét 
megújításának eszméi a társadalmi gondolkodásban is megjelentek. Elterjedtek a 
liberális eszmék, és az állami liberalizmus – amely a kormányzó politikai elit 
szűk körében alakult ki a 18. század utolsó harmada és a 19. század első negyede 
között – támaszra lelt a liberális társadalmi mozgalomban. Az orosz 
reformmozgalom valamennyi tapasztalata azt mutatta, hogy keletkezésüktől 
fogva tükröződött bennük Oroszország általános civilizációs lemaradása.34 Az 
uralkodók voltak a reformok ihletői, támogatták a reformerek kezdeményezéseit, 
de a reformerek sorsáról, a menesztésükről is ők döntöttek, ami nem jelentett 
feltétlenül egyet a reformokról történő lemondással. I. Sándor, bár feláldozta 
Szperanszkijt, de uralkodása idején mindvégig kitartott liberális eszméinek a 
megvalósítása mellett. Ezt tanúsítja a finn és a lengyel alkotmányok bevezetése, 
és ezt igazolják azok a jobbágyrendszer felszámolását célzó tervezetek is, 
amelyek elsősorban A. A. Arakcsejev nevéhez köthetőek. Sándor miután 
megértette, hogy Oroszországban a jobbágyfelszabadítás és az alkotmány 
kérdése megvalósíthatatlan, reformjait a Birodalom olyan területein 
(Lengyelország, Baltikum) vezette be, ahol a társadalom politikailag és 
gazdaságilag érett volt annak elfogadására.35 

Simon Dixon Kamenszkijhez hasonlatosan, egy hosszú időintervallumban, az 
1676 és 1825 közötti időszakban követi végig az orosz reformok sorsát. 
Munkája témánk szempontjából azért fontos és érdekes, mert egy általa 
kimunkált, sajátos modernizációs modellt alkalmaz az orosz történelemre.36 
Dixon megfogalmazásában/meghatározásában a modernizáció „gondolkodási 
attitüd”, amely a szellemi és az anyagi erőforrások teljesebb és kreatívabb 
felhasználására irányul. Szerinte az oroszországi modernizáció legfőbb oka az 
                                                 
32 Uo. 479. 
33 SZAHAROV, Andrej: Az orosz reformmozgalom rögös útja. In: Az orosz történelem új 
terminológiája. Budapest, 2000. 95-123. 
34 Uo. 99. 
35 Uo. 113. 
36 DIXON, S. i. m. 5-7. 
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orosz cárok nemzetközi ambícióiban keresendő. Az erős szomszédos államokkal 
folytatott hatalmi versengés ösztönözte a kormányzatot a reformokra, amelyek 
társadalmi következményekkel jártak, gazdasági változásokat eredményeztek és 
kihatottak az ideológiára, a politikai gondolkodásra is. 

Elmondhatjuk, hogy egészen az 1980-as évekig a történészek a reformokban 
a kormányzati politika olyan eszközét látták, amelyek segítségével a feudális 
viszonyok közepette fejlődésnek induló tőkés gazdasági-társadalmi 
változásokhoz az állami apparátust hozzá igazíthatták. Abban a kérdésben, 
milyen motivációi voltak annak, hogy a kormány a reformok ügyét felvállalja, 
eltérő vélemények fogalmazódtak meg. Korábbi munkáira támaszkodva jelentős 
empírikus anyag elemzésével az elsők között M. M. Szafonov járult hozzá újra a 
19. század elején Sándor által kezdeményezett reformok kutatásának 
fellendítéséhez. A reformok kidolgozásában és bevezetésében kulcsszerepet 
betöltő szervek – az Államtanács és a Titkos Bizottság – fennmaradt iratainak a 
feldolgozása alapján rekonstruálta és követte végig az 1798 és 1803 között 
végbement történéseket, rajzolt pontos képet arról, milyen helyzetben volt és 
milyen nehéz feladatot vállalt magára a fiatal uralkodó a 19. század elején.37 
Szafonov egyrészt annak bemutatására törekedett, miként formálódott ki I. Pál 
uralkodása idején azon kör magja, amely majd I. Sándor hatalomra kerülését 
követően, 1801 és 1803 között főszerepet kapott az átalakítási reformok 
kimunkálásában. De másrészt azt a küzdelmet is igyekezett láttatni, amely a 
reformok hívei és ellenzői között folyt Sándor trónra kerülésének első éveiben. 
Szafonov szerint az állam vezetésében meghatározó szerepet játszó konzervatív 
nemesség befolyásának csökkentése I. Pálnak és I. Sándornak is komoly 
nehézséget okozott. Pál egyeduralmának megerősítésével, az államigazgatás 
centralizálásával, a bürokrácia szerepének növelésével próbálta megoldani ezt a 
problémát. Kísérletei végül a nemesség ellenállását váltották ki és odavezettek, 
hogy a kormányzó politikai elit köreiben is felmerült az uralkodói hatalom 
korlátozásának szükségessége.38 Sándor uralkodása kezdetén azonnal hozzálátott 
az orosz állam átalakításához, és programja egyik fontos elemének, az 
egyeduralom korlátozásának megvalósításához. Ez jellemezte politikáját 
mindaddig, míg meg nem szabadult hatalomra segítőitől, a palotaforradalom 
                                                 
37 SZAFONOV, M. M.: Problema reform v pravityelsztvennoj polityike Rosszii na rubezse 
18 i 19 vv. Moszkva, 1988. Korábbi munkái: Protokoli Nyeglasznovo komityeta. 
Voszpomogatyelnije isztoricseszkije diszciplini (VID) Leningrad, 1976. 7.; UŐ.: 
Konsztyitucionnij projekt P. Zubova-G. Gyerzsavina. VID. Leningrad, 1978. 10.; UŐ.: 
Zapiszka A. Bezborodko o potrebnosztyjah imperii Rosszijszkoj. VID. Leningrad, 1982. 
14. 
38 Uo. 237. 
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szervezőitől és kivitelezőitől. A későbbiekben, miután másodszor kezdett bele 
nagyszabású reformprogramjának végigvitelébe és ismét a nemesség 
ellenállásába ütközött, hagyott fel hatalma korlátozásának megvalósításával.39 

McConnell amerikai történész Szafonovval részben azonos álláspontot 
fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. A már jóval korábban megjelent 
munkájában azt állapította meg, hogy Sándor csupán uralkodásának kezdetén és 
egy rövid ideig, amíg meg nem szabadult azoktól a személyektől, akik uralomra 
juttatták, és akiktől egyébként tartott is, gondolta komolyan azt, hogy hatalmát 
törvényekkel korlátozza.40 M. Raeff viszont olyan konzervatív reformerként 
mutatta be Sándort, aki az átalakítás irányításának folyamatát a kezében tartva 
másképpen, sajátosan értelmezte az alkotmány fogalmát.41 

A vizsgált témánk egy másik részproblémája kutatásának, az 
alkotmánytervezetek elemzésének kiváló összegzése N. V. Minajeva könyve, 
amely 1982-ben jelent meg, és azóta is alapmunkának számít.42 A 19. század 
eleji társadalmi-politikai gondolkodás ilyen alapos vizsgálatát máig nem múlták 
felül. Minajeva azokat a reformtervezeteket veszi számba, amelyek az abszolút 
hatalom korlátozását célul tűzve a 19. század fordulóján születtek meg és 
formálódtak a kormányzati körökben. Nemcsak azt kutatja, hogy a 
felvilágosodás és az alkotmányosság eszméi miként hatottak a haladó 
nemességre, hanem azt is nyomon követi, hogy ezek az eszmék a hatalom 
politikai tervezeteiben milyen formában és mértékben tükröződtek. Az udvari 
körök képviselőinek tervei és a Titkos Bizottság tevékenysége mellett 
Szperanszkij nézeteinek és munkásságának szentel kiemelt figyelmet, és 
nyomon követi N. M. Karamzin politikai elképzeléseinek fejlődését is. 

Az orosz alkotmánytervezetek – benne a 19. század elején született projektek 
– első válogatásának publikálására M. Raeff vállalkozott 1966-ban.43 Az orosz 
alkotmánytervezetek teljes tárát 2000-ben, olasz együttműködéssel az IRI RAN 
adta ki.44 A. N. Szaharov, a forrásgyűjtemény egyik szerkesztőjeként a kötet 
előszavában többek között azt emelte ki, a projektek arról árulkodnak, és azt 
hivatottak bizonyítani, hogy a történelme során Oroszország számára más 
történeti alternatíva is megfogalmazódott és kínálkozott. 
                                                 
39 Uo. 242-243. 
40 MCCONNELL, A.: Alexander I.: The Paternalistic Reformer. New York, 1970. 29. 
41 RAEFF, M.: Plans for Political Reform in Imperial Russia 1730-1905. New Yersey, 
1966. 6. 
42 MINAJEVA, N. V.: Pravityelsztvennij konsztyitucionalizm i peredovoje obscsesztvennoje 
mnyenyije v nacsale 19 v. Szaratov, 1982. 
43 RAEFF, M. i. m. 
44 Konsztyitucionnije projekti v Rosszii 18-nacsalo 20 v. Moszkva, 2000. 
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Az államigazgatás központi intézményeinek és az orosz adminisztráció 
szerveinek történetével számos új munka foglalkozik az utóbbi években. 
Egyébként a téma színvonalas és gazdag irodalma egyben arról is tanúskodik, 
hogy ennek a részproblémának a kutatása iránt mindig kellő érdeklődés 
mutatkozott.45 A legfrissebb eredményeket közre adó munkák közül M. A. 
Prihogykoé érdemel figyelmet, aki a minisztériumi reformok előkészítésének és 
kidolgozásának reformfolyamatát 1802 februárjától szeptemberéig követi 
végig.46 A kutató érdeme, hogy a Titkos Bizottság eddig nem publikált 
protokolljainak, illetve tervezeteinek kéziratanyagát is elemzi, nemcsak magát a 
reformszöveget. A 19. század fordulóján bevezetett reformok bemutatása az 
adminisztratív szféra átalakításának szentelt monumentális monográfiában is 
helyet kapott, amely 2006-ban jelent meg.47 Prihogyko megállapításaival 
egyetértésben a fejezet szerzője is azt hangsúlyozza, hogy az államigazgatás 
rendszerében a 18. század folyamán jelentkező válságjelenségek, amelyek a 19. 
század elején még intenzívebb formát öltöttek, indokolttá tették, hogy a hatalom 
saját ésszerű megújítását keresve lásson hozzá az államigazgatási és az 
adminisztratív rendszer korszerűsítéséhez. A bevezetett újítások, a fennmaradt 
negatívumok mellett is, modern minisztériumok rendszerét, gördülékenyebb 
államigazgatást, átláthatóbb ügymenetet eredményeztek. 

A. P. Sesztopalov mindezekkel megegyező megállapításai mellett azt is 
kiemeli tanulmányában, hogy a Szenátus átszervezése és a minisztériumok 
felállítása a bürokratikus gépezet tökéletesítésén túl az előzőeknél jóval 
pontosabb kompetenciával rendelkező szerveket keltett életre.48 A felelősségük 
meghatározásában pedig szerinte a nyugati minta másolása is tükröződik, és az 
állami stuktúra reorganizálásának következő lépései Szperanszkij 
tevékenységéhez kapcsolódnak. Sesztopalov is felveti a 19. század elején 
Oroszország számára adódó/kínálkozó „történeti alternatíva” gondolatát, és arra 
a következtetésre jut, hogy a kormányzat az állam következetes átalakításával 
ledolgozhatott volna valamennyit a fejlett országoktól való lemaradásából. 

                                                 
45 JEROSKIN, N. P.: Isztorija goszudarsztvennih ucsrezsgyenyij dorevoljucionnoj Rosszii. 
Moszkva, 1968; UŐ.: Kreposztnyicseszkoje szamogyerzsavije i jevo polityicseszkije 
insztituti (pervaja polovina 19 v.) Moszkva, 1981; JEFREMOVA, N. N.: Minyisztyersztvo 
jusztyicii Rosszijszkoj imperii 1802-1917. Moszkva, 1983; ORLOVSKY, D. T.: The Limits 
of Reform. The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia. Cambridge, 1981. 
46 PRIHOGYKO, M. A.: Podgotovka i razrabotka minyisztyerszkoj reform v Rosszii 
(fevral-szentyabr 1802 g.) Moszkva, 2002. 
47 Adminyisztratyivnije reformi v Rosszii: isztorija i szovremennoszty. Moszkva, 2006. 
117-138. 
48 SESZTOPALOV, A. P. i. m. 127. 
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Viszont a belpolitikai (és külpolitikai) helyzet változása nem kedvezett a 
liberális átalakulásnak, 1825. december 14-i események után az állami 
alkotmányosság kísérleteit évtizedekre „befagyasztották”, és csak II. Sándor 
idején kerültek elő ismét.49 Az orosz történetírásban több munkában is 
megjelenő kérdésről témánk szempontjából Sz. A. Ekstut által választott 
vizsgálati modell segítségével nyerünk teljesebb képet. Ekstut a könyvében azt 
kutatja, hogy az orosz történeti fejlődés új alternatíváinak kijelölésében milyen 
szerep jutott I. Sándornak, valamint közvetlen munkatársainak és a 
dekabristáknak.50 

I. Sándorról elég sok monográfia jelent meg az elmúlt három évtizedben, a 
személyiségével és reformtevékenységével foglalkozó munkák közül kettőt, J. 
Hartley és A. N. Szaharov művét emelném ki. Az angol történész a reformer 
uralkodónak és a diplomata cárnak arányosan kellő figyelmet szentel a 
könyvében.51 Bár az uralkodó életrajzának és személyiségének bemutatásakor a 
szokásos sablont használja, de azzal a megállapításával egyet érthetünk, hogy a 
Sándor által kezdeményezett reformok és megvalósulásuk, azaz a tények nem 
igazolják a kortársak és a történetírás által róla kialakított véleményt, mely 
szerint gyenge egyéniség lett volna. Hartley nem osztja azt a modern történeti 
irodalomban eluralkodott nézetet sem, hogy Sándornak az abszolút uralmi 
rendszer iránti gyűlölete csupán fiatalkori idealizmusának volt a gyümölcse.52 
Szaharov a monográfiájában Sándor személyiségének és tevékenységének 
komplex bemutatására törekszik, ami igen szimpatikus.53 

Elmondhatjuk, hogy Sándor reformerei közül a történészek M. M. 
Szperanszkij életének és munkásságának szentelnek nagy figyelmet54, a 
többiekkel mostohán bánik a modern történetírás. Ez az aránytalanság N. N. 
Novoszilcev és A. A. Arakcsejev esetében igazán szembeszökő, róluk máig 
csekély számú elemzés született, a 19. század eleji modernizációs politikában 

                                                 
49 Uo. 131. 
50 EKSTUT, Sz. A.: V poiszke isztoricseszkoj alternatyivi. Alekszandr I. Jevo szpodvizsnyiki. 
Gyekabriszti. Moszkva, 1994. 
51 HARTLEY, J.: Alexander I. London, 1994. 
52 Uo. 7-8. 
53 SZAHAROV, A. N.: Alekszandr I. Moszkva, 1998. 
54 RAEFF, M.: Michael Speransky: Statesman of Imperial Russia 1772-1839. The Hague, 
1969; CSIBIRJAJEV, Sz. V.: Velikij russzkij reformator. Zsizny, gyejatyelnoszty, 
polityicseszkije vzgljadi M. M. Szperanszkovo. Moszkva, 1989. 
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betöltött szerepükről és helyükről vajmi keveset tudunk meg,55 és ez a 
megállapítás Sándor politikai ellenzékének kutatására is igaz.56 

A magyar történetírásban az orosz állam modernizációja (1801-1825) szintén 
kevéssé kutatott, nem büszkélkedhet nagy monográfiákkal. Saját kutatásaim 
mellett a témához kapcsolódó munkáik alapján Niederhauser Emil, Köves 
Erzsébet és Szergej Filippov nevét lehet kiemelni.57 

Megemlítendő még, hogy a témánk jelentős reprint kiadással is gazdagodott 
az utóbbi években.58 

Összegzésképpen elmondható, hogy az elmúlt három évtized új tudományos 
eredményei, amelyek egy-egy részprobléma alapos feltárásának gyümölcsei, azt 
mutatják, hogy az orosz állam modernizációjának 1801 és 1825 közötti időszaka 
bőven ad munkát a történészeknek. 
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At the beginning of the 19th century, the Russian Empire became a Great 

Power and her ambitions on the international stage grew. For this reason, the 
government, desiring to create a more effective Russian Empire, beginning in 

                                                 
55 FJODOROV, V. A.: M. M Szperanszkij i A. A. Arakcsejev. Moszva, 1997; SZAHAROV, 
A. N.: Alekszandr i Arakcsejev. Otyecsesztvennaja Isztorija, 1998. 4. 24-39. 
56 DAVIDOV, M. A.: „Oppozícija jevo velicsesztva” Alekszandra I. Dvorjansztvo i 
reformi 19 veka. Moszkva, 1994. 
57 NIEDERHAUSER Emil-SZVÁK Gyula: A Romanovok. Budapest, 2002; KÖVES Erzsébet: 
I. Sándor cár és reformjai. Valóság, 1988/9, 50-66; FILIPPOV, Szergej (szerk): Az újkori 
orosz történelem forrásai. 19. század. Budapest, 2007; UŐ.: N. M. Karamzin: A régi és 
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the 18th century made the reorganization of the Russian state an important part 
of the government program. 

In the early 19th century, the Russian modernization got a fresh impulse, the 
new policy fit in the reform movement started by Peter I and Catherine II, at the 
same time, had the requirements of the era (the ideas of Enlightenment and the 
principles of the French Revolution) in sight. The reforms, which depended 
mostly on the feelings of Emperor Alexander I, dealt with several problems 
including the modernization of the administration, the abolition of serfdom, and 
the initiation of a Constitution. 

In historiography special attention has been paid to the modernization process 
of the Russian state at the beginning of the 19th century, with primary focus on 
the personality of the Emperor and on the reformers themselves. Academic 
works studying the modernization of administration, the abolition of the serf 
system, and the initiation of a Constitution appeared only in the 1970s and 
1980s. 

Russian historiographers N. Eidelman, N. Minaieva, M. Safonov, S. 
Mironenko, A. Saharov, B. Mironov, A. Medushevskii, R. Eimontova had 
prominent works regarding this subject and a brand new school was founded 
based on the results of their archival research. The credit is theirs that the 
research concerning this subject became picked up, and is still in the center of 
attention up to this day. The young generation of researchers (M. Prihodko, S. 
Ekshtut, A. Shestopalov), have gone beyond the analysis of the established 
reforms, and they also examine the role of these provisions in determining the 
alternatives of the Russian historical development.  

In the Anglo-Saxon historiography the fundamental research of this subject is 
associated with M. Raeff, J. Hartley and S. Dixon. In Hungary, the works of 
Emil Niederhauser and Erzsebet Koves are noteworthy. 




