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Bebesi György 

 

II. Sándor „peresztrojkája” 

Oroszország békés modernizációjának 19. századi nagy kísérlete 
 

z Orosz Birodalom az 1853-  között zajló krí i há orú a  saját terü-
leté , egykori Sze t- Szövetségi part ereitől súlyos vereséget sze ve-

dett, a i e  elsősor a  e eri vagy a yagi vo atkozásait teki tve 
volt jele tős, ha e  hatal i presztízsé e  i gatta eg a hatal as álla ot.1

 

Oroszország , Napóleo  legyőzése és a Sze t Szövetség egalakítása óta Eu-

rópa első osztályú hatal á ak szá ított, a ely értékadó ódo  avatkozott e 
minden esetben a e zetközi folya atok a, - a  pedig lezárta határait és 
eljátszotta Európa se dőré ek szerepét. Évszázados agy ál át, a te gerszorosok 
megszerzését és a Török Birodalo  felosztását azonban nem tudta egvalósíta i, 
elsősor a  szövetségesei asszív ellenállása iatt. I. Miklós téves diplo á iai 
helyzetértékeléssel - e  úgy látta, hogy a forradalom utá i Európa elkötele-

zett Oroszország ak és ozgásképtele , ezért a agy él egvalósításra ost yí-
lik lehetőség. A ikor azo a  a há orút o dva si ált okkal kiprovokálta, eg-

dö e ve kellett tapasztalnia, hogy egykori Szent- Szövetségi part erei az iszlá  
Török Birodalo  ellé áll ak, ert e  kívá atos szá ukra a te gerszorosok 
orosz kézre kerülése, és Oroszország Földközi-te geri egjele ése.2

 Másfél év 
utá  a há orú a Krí -félszigetre tevődött át, és felszí re került az angol-francia 

haderő ipari forradalo  révé  elért óriási te h ikai fölé ye, a ely ek következté-
ben az orosz álla  saját területé  egalázó vereségek sorát sze vedte el, ég e-

vehetetle ek hitt lege dás erődjét, Szevasztopolt is elfoglalták, sőt -től a 
Szárd-Pie o ti Királyság had elépésével úja  ország haderejével került sze e.3

 

Miklós szá ára sak a fegyverszü et kérése lehetetett vol a az egyetle  valós 
egoldás, á  ő erre politikai presztízs ől e  volt hajla dó, az értel etle é váló 

há orú egésze  - e  ekövetkezett haláláig folytatódott. 
Utódjá ak, II. Sá dor ak első dolga volt a ékekötés, a elyre  fe ruárjá-

a , Párizs a  került sor, s a tárgyalások utá  a hadikikötői lero olására ké y-

szerített Oroszország ak tudo ásul kellett ve ie, hogy a vereség következté e  
ár e  az elsőszá ú hatalo , ha e  is ét sak egy az európai hatal i té ye-

zők közül.4
 A szláv irodalo  át e etileg visszavo ult az aktív európai politizálás-

tól, és kelete , a gyar atosítás a  keresett – sikeresen - ko pe zá iót.5
 Volt 
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azo a  egy súlyosa , távola  utató hatása, ta ulsága is a vereség ek: az 
orosz uralkodó elit ek eg kellett érte ie, hogy technikai- te h ológia-kato ai ér-

tele e  is ét erőse  le aradt Európától, társadal i gazdasági el aradottsága 
i áro  sze eötlő, s a e yi e  e  hajt végre radikális refor okat, végképp 

ásodosztályú hatalo á válik. II. Sá dor, egértve a kor üze etét, erőteljes 
e esi elle állás közegé e  refor er ta á sadóival kidolgozta agysza ású re-

for progra ját, a . század agy peresztrojkáját, a ely ek a Birodalo  eg-

mentése és oder izá iója lett vol a a egvalósíta dó feladata.
6
 

 

A reformprogram 

 

A reformokkal kap solatosa  kezdettől az volt a nagy kérdés, hogy azok sak az 
ipari-kato ai oder izá iót fogják e szolgál i, Oroszország kato ai pote iáljá ak 
visszaszerzése érdeké e , vagy sor kerül té yleges társadal i, álla szervezeti, gaz-

dasági refor okra is, a elyek a Birodalo  politikai re dszerét közelíte ék az euró-
pai álla okéhoz, zárt társadalo szerkezetét egtör ék, jogre dszerét korszerűsíte-

ék, álla ere dezkedését pedig de okratizál ák. II. Sá dor e  hagyott kétséget 
a felől, hogy a refor okat kidolgozó izottságok a ásodik változatra, a té yleges, 

valódi oder izá iót szolgáló refor ok kidolgozására kaptak utasítást. 
A peresztrojka első, ár agyo  időszerű lépése a jo ágyfelsza adítás volt, 

a elyre az európai álla ok sorá a  az utolsók között került sor.7
 A közel  éves 

előkészítő u ka utá  az  fe ruárjá a  elfogadott törvé y a parasztok ház-

helyét és kertjét egváltás élkül tulajdo okul írta, az o s si a osztásföldjé ek 
egvásárlásra pedig kötelezte őket, egy kétéves át e eti periódust iztosítva er-

re, ez alatt ékeközvetítők dolgozták ki a helyi egyezségeket. A egváltási összeget 
oly ódo  szá ították ki, Arak sejev elügy i iszter ég -es évek-beli elgon-

dolását felhasz álva , hogy az éves adó összegét az akkor szokásos egységes anki 

ka atlá ak, %- ak teki tették, s e ől visszatőkésítve határozták eg a föld 
egváltási árát.8

 Pl. ahol  ru el volt az éves o rok, ott  ru el lett a egváltási 
összeg, ahol  ott , ahol  ott , st .  Azok a parasztok, akik e  tudták a 

egváltási összeget kifizet i ‒ ők voltak tö ségben – % kifizetése utá  a tö i 

részre  éves lejáratú álla köl sö t kaphattak, s akik ég %-ot sem tudtak, 

vagy nem akartak fizetni, azok ingyen megkaphatták a nekik juttatandó föld egy-

negyedét, így jött létre a egélhetést e  iztosító koldustelkek re dszere Orosz-

ország an. Területe ké t eltérő érték e , ,  gyeszjatyi a földet osztottak ki 
saládo ké t, a ely ö agá a  elege dő lehetett a tisztes egélhetéshez.9 

A jószá dékú és szükséges i tézkedés szá os elle t o dást hordozott magában, 

                                                 
6
 Vö: BEBESI György: Velikaja popitka modernizacii Roszii v XIX. veke. Presztrojka Alexandra II. IN: 

VÉGVÁRI Valenytina (szerk.): Rosszija: isztorija i jazik. Mezsdunarodnij szbornyik naucsnih trudov 

konferencii. 40- . POK, Pé s, . . 
7
 BEBESI György: Refor kísérletek és jo ágyfelsza adítás. IN: ENDRÉDI Lajos (szerk.): Az Illyés 

Gyula Pedagógiai Főiskola Tudo á yos Közle é yei. III. Kötet. Szekszárd, . -42. 
8
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9
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a elyek késő  súlyos ko fliktusok forrásai lettek: az is ertetett egváltási etó-
dussal kiszá ított földek pia i ára irreálisa  agas lett a sza adpia o  vásárolható 
földekhez képest, ráadásul a törvé y szeri t a parasztok  évig e  is sza adulhat-

tak meg ké yszerűe  szerzett tulajdo uktól. Az új paraszti irtoklás alá került földe-

ket súlyos terhek sújtották, földadó, egváltási összeg, hiteltörlesztési díj, a elyek 
együttes összege tájegysége ké t eltérő ódo , de a paraszti jövedelmek akár 50-

100%-át is kitehette.10
 Az obscsina, a paraszti lét faluközösségi for ája fe aradt, 

sőt e sak hogy fe aradt, ha e  hatósági jogosítványokat kapott: a falut csak 

azok hagyhatták el sza ado , akik a egváltási összeget kifizették, a tö iek sak a 

egváltási összeg %-nak letétbe helyezésével,  évre szóló, ár ikor visszavo ha-

tó ideigle es sze élyigazolvá yal hagyhatták el a közösséget. Igaz, ár ikor vissza 
is térhettek, s részüket kikövetelhették a közös ől.11

 Fe tiek iatt írja Gers he kro , 
a kérdés a erikai kutatója, hogy ár a sza ad u kaerőt a jo ágyrefor  egte-

re tette, de a felvevőképes sza adpia ot e , ert a jo ágyok vásárlóereje és 
o ilitása végig agyo  korlátozott aradt, így ez kapitaliz us széles körű ki o ta-

kozásá ak, a középosztály kialakulásának ko oly gátat sza ott.12
 

A nemesség se  járt jo a , hisze  irtokai ak átlagosa  %-át elvesztette, cse-

kély megváltási összeghez jutott, az álla i hitelt e  kapta eg, azt kötvé yek formá-
já a  éve te sorsolták, így e  jutott tőkéhez, eg aradt földjeit – éhá y óriás ir-

tokot kivéve - e  tudta oder izál i. A kialakult gyakorlat az lett, hogy a parasztok 

áre dá a haszo érlet e  vették a földesúr földjeit, eze  gyakorlatilag tö et keres-

tek, i t a tulajdo uk a került földek űvelésével, a földesúr pedig legalá  eg tud-

ta űveltet i aradék földjeit, s a érlet kifizetése utá  eg aradt ter é yt pia o  
értékesíthette.  és  között városi vállalkozók, kereskedők, eggazdagodó pa-

rasztok felvásárolták a aradék e esi földek tová i %-át, így az első világhá orú 
idejé  az orosz e esség ár egykori földjei ek alig egy egyedével re delkezett.13

 

Bár a törvé y szá os elle t o dást tartalmazott, s a ezőgazdasági űvelési kultúra 
is - éhá y óriás irtokot kivéve – ala so y aradt, a refor  szükséges volt a paraszt-

ság felsza adítása és a sza ad földtulajdo lás egteremtése sze po tjá ól. 
II. Sá dor gazdasági refor jai a külföldi tőke és te h ológia evo ását, az ipari 

oder izá iót szolgálták. A fra ia, elga, é et, a gol társaságok á yákat yitottak 

vagy vásároltak, vasutat, feldolgozóüze eket építettek, leá y a kokat alapítottak. Ez 

a törté et akár a re dszerváltás utá i Magyarországo  is íródhatott vol a. Az orosz tő-
ke kezdet e  gye ge volt, s a e zeti efektetések volu e e sak a századforduló 
körül egye lítette ki a külföldi tőkét.

14
 A profithajsza, a gyors egtérülés igé ye gyar-

ati viselkedést ered é yezett a külföldi efektetők él, így jöttek létre azok az elké-
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pesztő élet és u kakörül é yeket yújtó ipar és gyártelepek, a elyek viszo t ajd 

a radikális u kás ozgalo  kialakulásához vezet ek a századfordulóra.15
 A felzárkó-

zást erőltető orosz tőkések se ivel se  ta úsították agyo  e pátiát unkásaik 
irá t i t a külföldiek, az álla  pedig re dőri, karhatal i eszközökkel iztosította a 

re det, szo iális refor ok és e ged é yek helyett,
16

 égis a kapitalista modernizá ió 
összességé e  egkerülhetetle  lépés volt. 

Té á k sze po tjá ól azo a  II. Sá dor ak azok az i tézkedései fo tosak, 
a elyek ől egy ékés és fokozatos társadal i de okratizálódás képe o takozik 
ki. Ezek sorá a  első helye  kell e líte ü k a zemsztvo reformot, a ely az ön-

kor á yzatiság és a épképviselet elemeit vitte e a járási, voloszty  kerületi, és 
kor á yzósági közigazgatás a. A Miljutyi -féle refor izottság által kidolgozott 

törvényt 1864- e vezették e, és 1917-ig érvé y e  volt. A kerületek  kúriá a  
választhattak képviselőket, vala e yi e es választó volt, ők adták az ö kor-

á yzat %-át, a parasztok 38%-ot, a tö it külö öző re di városi választók és a 
papság. A kor á yzóságok a Szpera szkij egykori elgo dolása szeri t a kerületek 
delegálhatták a tagokat, itt ár % volt e es, , % paraszt, % városi polgár 
és % pap.17

 A ze sztvok feladata a re dfe tartás, a közegészségügy, és a köz-

igazgatás egszervezése volt, az ülések közötti időszak a  egy választott testület 
i tézte az ügyeket, a ely dö tései ek végrehajtásához karhatal at is igé y e ve-

hetett, ezért a helyi re dőrséget, a ely ek a vezetője az iszprav yik volt, a 
ze sztvok alá re delték. A kor á yzósági ze sztvok vezetői auto atikusa  a he-

lyi e esség arsalljai lettek, így a e esi vezetés i dig iztosított volt.18
 Jogo-

sultak voltak az újo a  felállított testületek adót kivet i, a ely ek %-át álla i 
feladatok egoldásra kellett fordíta i, a tö it pedig az oktatás és egészségügyre. 
A korá i törté etírás álláspo tjával elle tét e  a ze sztvok jól űködtek, és ér-

de e  alakították át a Birodalo  közigazgatását, és ár e  ará yosa , de e-

vo ták a a a társadalo  külö öző soportjait. A re dszer ek egy országos 
ze sztvoval törté ő „ egkoro ázása” gyakorlatilag egyfajta épképviseleti elven 

űködő országgyűlés, ha úgy tetszik egy parla e t felállítást jelenthette volna, 

amely szerepelt az is az uralkodó tervei között, aki a ko krét tervezet kidolgozásá-
val eg ízta Lorisz-Melikov elügy i iszter-re dőrfő ököt. Az „országos 
ze sztvo” evezetését főké t a két agyváros, Moszkva és Sze tpétervár képvise-

lő testülete szorgal azta, ugya is a re dszer felépítésé ől következőleg ez a két 
város küldhette vol a legtö  képviselőt az országos testület e.19

 

Legalá  ilye  fo tos volt a írósági refor  is, a ellyel az európai jogfejlődés 
vív á yait kívá ták Oroszországra adaptál i. A szi té  -ben bevezetett reform 

elválasztotta törvé yhozó és a végrehajtó hatal at, i pli it for á a  elismerte a 
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törvé y előtti egye lőséget, ugya is re di hovatartozástól függetle ül ítélkezett, 
eze  kívül rendelkezett a írák el ozdíthatatla ságáról, és a korrup ió egfékezése 
érdeké e  a írák jövedel é ek jele tős értékű e eléséről. A írósági tárgyalá-
sok yilvá ossá váltak, létrejött az ügyvédi kar, a vádlottakat az eddigi ügykijáró 
rendszer helyett jogi végzettségű ügyvédek képviselték, a ű össég teki teté e  a 
dö tést a erikai i tájú esküdtszék mondta ki, a ely ek tagjait itt ül ökök ek e-

vezték, a dö tésük utá  a ü tetés ko krét értékét az ítélkező író határozat eg. 
A kise  jele tőségű, általá a   év él kevese  ü tetéssel fe yegetett ügyeket a 

körzeti és a városi éke íróságok i tézték, őket a városi du ák és a kerületi 
ze sztvok választották. A írákat az igazságügyminiszter nevezte ki, s űködött a 
jogorvoslati re dszer is, felle viteli fóru ké t  írói ka arát hoztak létre, legfel-

ső  íróságké t pedig a Sze átus ü tető, illetve polgári osztálya szolgált. 1872-től 
külö  osztályt hoztak létre az álla elle es ügyek el írálására, a ely dö tései elle  
sak a ásik két osztály együttes üléséhez lehetett fellebbezni.

20
 

II. Sá dor városi refor ját 1870-től vezették e.
21

 Első lépéské t a két fővárost 
és a yol  leg agyo  várost kor á yzósági szi tre e elték, a tö i város kerületi 
rangot kapott. A városok polgár estert és i tézőséget választhattak (uprava) de a 

város tulajdo képpe i irá yítóját, a gradoncsal yikot a elügy i iszter evezte ki. 
A városi törvé yhozó szerve a Du a evet kapta, tagjait ti okratikus vagyoni) elv 

szeri t választották, általá a  a háztulajdo osok és a kereskedel i adót fizetők 
lehettek választók. Nyilvá való volt, hogy a városi refor  a ze sztvo refor ot 
akarta le ásol i helyi szi te , de e  lett olya  hatéko y, ert hiá yzott ögüle 
a nagyszá ú vagyo os e esi réteg, a városok tö sége a századfordulóig általá-

a  ég az ut ák kikövezésé ek pro lé áját se  tudta megoldani.
22

 

Óriási jele tőségű volt a hadsereg oder izá iója, a hadügyi refor  is. A ár 
1861-től zajló, és -re kiteljesedő folya at fo tos ele e volt a rossz e lékeze-

tű kato ai telepek felszá olása, és a birodalom 15 katonai körzetre osztása, a tü-
zérség Nagy Péter óta fe álló külö állásá ak egszü tetése. A szakszerű irá yí-
tás s az utá pótlás iztosítása érdeké e  kato ai középiskolai hálózatot és kato ai 
főiskolákat hoztak létre, a elyek e  a kadetok ár élő yelveket és oder  ter-

észettudo á yos is ereteket ta ultak. A refor  leglé yegese  ele e az álta-

lá os hadkötelezettség evezetése volt. Húszéves korától i de ki hadköteles lett, 

de a szolgálati alapidőt a korá i -ről  évre sökke tették, ezt követte ég  év 
tartalékos idő. Há orú esetén a kato ákat lakta yák a  szállásolták el, egszü tet-

ve ezzel a jo ágy saládok eszállásolással, ellátással kap solatos kötelezettségeit.23
 

II. Sá dor korá a  érde es volt ta ul i, hisze  aki legalá  ele i iskolai végzettség-

gel re delkezett, a ak sak  évet kellett szolgál ia, középiskolával a ak  évet, 
egyetemi végzettséggel  hó apot. Szá os ázsiai vo ást kivezettek a hadsereg gya-

korlatá ól: egszü tetették pl. a testi fe yítést i d a kato ák, i d a hadsereg 

                                                 
20

 Uo. 369-370. 
21

 HELLER, Mihail: Az Orosz Birodalo  törté ete, Osiris, Budapest, 1996. 502. 
22

 FONT-S)VÁK-NIEDERHAUSER-KRAUSZ: 372. 
23

 HELLER: 503. 



 

 

Be esi György: II. Sá dor „peresztrojkája” - Oroszország ékés oder izá iójá ak . századi agy kísérlete 

 

80 

alkal azásá a  álló polgári sze élyek eseté e  is. Érdekes ódo  a törvé y szo iá-
lisa  érzéke y volt, az egyedülálló fiúgyereket e  vitték el, és akkor se  kellett 

szolgálatot teljesíte i, ha a sorköteles szülei vagy testvérei eltartásáról egyedül gon-

doskodott, valamint abban az esetben se , ha egy fiútestvérük ár szolgált a hadse-

regben.
24

 A te h ikai fejlesztések ellett ezek a szervezeti változások egtere tet-

ték a oder  tö eghadsereg alapjait Oroszországban. 

A kulturális refor ok sorá a  első helye  kell szól u k az egyete i refor ról. 
Már -től fokozatosa  egszü tették a felvételik korlátozását, is ét ta re dbe 

állították a korá a  etiltott tárgyakat, így pl. e gedélyezték az európai jogre d-

szer, a filozófia oktatását, de a felvételi vizsgát az alkal atla ok kiszűrése érdeké e  
tová ra se  törölték el, és a diákok ak ezutá  is - ár sökke tett összegű - tandí-
jat kellett fizet iük.25

 A folya at legfo tosa  ered é ye volt, hogy -tól hely-

reállították az egyete i auto ó iát, az u iversitasok aguk választhatták professzo-

raikat és rektoraikat, a i iszteri egerősítés i téz é ye sak for álissá vált.26
 

Megszü tették az egyete i egye ruha kötelező viselését és szá os ás for ai kö-
telezettséget is, a diákok sza ado  alapíthattak egyesületeket, klubokat.

27
 Kissé fur-

sa ódo , az egyete i refor ot sak késő  követte a közép és ele i iskolai i téz-

kedés so ag. Középfoko  a gi áziu ok elterjedése vált jelle zővé, tová ra is 
működtek a klasszikus iskolák, de ellettük roha osa  őtt a reálgi áziu ok 
szá a is. Előttük  éves algi áziu ot kellett végez i, a régi kerületi iskolákat eltö-
rölték, és azok ól algi áziu ot, vagy  osztályos egyházi iskolákat alakítottak ki, a 
ta ulást  év utá  e lehetett fejez i. Fo tos volt, hogy az iskolai felvételik él eltö-
rölték a re di jellegű egkülö öztetést.28

 Az alapfokú oktatás kikerült az egyház 
kizárólagos fe hatósága alól, a ta ítókat a kerületi iskolaszékek evezték ki. 

Ne  elha yagolható fo tosságú i tézkedése a sá dori peresztrojká ak a sajtó és a 
szorosa  hozzátartozó e zúra refor  se , külö öse , ha az I. Miklósi példátla ul szi-

gorú e zúrára go dolu k. -tól eltörölték az előzetes e zúrát, de az utólagos, 

ü tető jellegű eg aradt.29
 Megszű t a magá levelek e zúrázása, de a külföldieket 

tová ra is elle őrizték, úgyszi té  a külföldre utazó oroszokat. A sajtó ál evezették 
a felelős szerkesztő i téz é yét a it késő  szi te az egész világ átvett tőlük, és a 

mai napig is alkalmazzák  a i lé yegé e  első szak ai e zort jelentett.
30

 

Szi té  eg kell e líte ü k, hogy II. Sá dor kor á yzata ko oly lépéseket tett 
a irodalo  egyik régóta egoldatla  pro lé ája, a zsidók egye jogúsítása, eman-

ipá iója tárgyá a  is. -től egszü tették zsidó fiatalokra vo atkozó külö  sor-

ázási sza ályokat, pl. korá a  ár -éveskoru a  ár elvitték őket  s a ás 
alattvalókra vo atkozó re delkezéseket alkalmazták rájuk. 1859-től a gazdaga  ke-
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reskedők, i tegy fél ezre , e gedélyt kaptak letelepedési övezete  kívüli kereske-

dele re és lakóhelyválasztásra. Az -es írósági refor  eg yitotta jogi pályákat 
a zsidó fiatalok előtt, irodal i iskolare dszer e  törté ő ta ul á yaik elősegítésre 
külö  ösztö díjat alapítottak. -től egszü tették a kéz űvesek sza ad ozgá-
sá ak korlátozást, és -től pedig lé yegé e  i de  felsőfokú végzettséggel 
re delkező zsidó sza ado  választhatta eg lakóhelyét a Birodalomban.

31
 

 

Konklúziók 

 

Összességé e  el o dhatjuk, hogy a vázolt i tézkedések egy átgo dolt, fokoza-

tos, tervszerűe  felépített refor progra  részét képezték, a ely e a lakosság, el-

le tét e  a agy péteri kiké yszerített refor okkal a ikor egy e eröltő alatt 
akarták tö  száz év el aradását ehozni, s a ely ek sorá  az álla  lakossága a 

há orúk, járvá yok, felkelések, szökések következté e  40%-al sökke t) senki sem 

pusztult ele, sőt összességé e  javult az e erek élet i ősége. Javult a társada-

lo  közérzete, lehetőség yílt a sza ad vállalkozásra, az ország gazdasági pozí iói 
erősödtek, a jogre dszer európai á, a re dszer űködése szi te i de  szeg en-

sé e  de okratikusa á vált, egjele t az ö kor á yzatiság és a épképviselet 
esz é ye, fel ukka t a szo iális érzéke ység. Úgy tű t, hogy a nagy terv sikerül, és 
Oroszország ékés úto  oder izálódik, felzárkózik Európához. Hogy e  így tör-

té t, a ak tudjuk, hogy legalapvető  oka, hogy a refor er uralkodót akit agán-

élete iatt a kortársak e  tiszteltek a yira, i t az utókor törté észei  1881. 

ár ius elejé  eggyilkolták fiatal a ar hista terroristák, akik tettükkel e sak a 

ár életét, ha e  a ékés felzárkózás lehetőségét is elvették.32
 

Hogy kik és iért ölték eg az orosz törté ele  egyik legkie elkedő  ural-

kodóját, az egy külö  ta ul á y té ája lehetne. Itt csak annyit jegyezü k meg, 

hogy orosz értel iségi, diák fiatalok egy soportja élve az egyete i kö yítések-

kel, pl. a klu alapítások e gedélyezésével, programokat dolgoztak ki Oroszország 
jövőjével kap solat a . Elutasították az autokrá iát, mint rendszert, de a kor kapi-

taliz usa se  volt vo zó szá ukra, ezért egy harmadik utat, egy sajátosa  orosz 

fejlődés odellt, a faluközösségek országos szövetségére épülő ö kor á yzó álla  
go dolatát, ásképpen fogalmazva, az obscsina szocializmus esz éjét fogalmaz-

ták eg. Legis erte  eze  dolgozatok közül Csernisevszkij „Mit tegyü k” í ű 
u kája lett, a ely a korszak értel iségi fiatalságá ak szi te i liájává vált.33

 Te-

óriájuk a  a szlavofil elképzeléseket tová go dolva, a parasztság ak jutott volna 

kitüntetett szerep, és i tegy évtized yi eléggé zártkörű el életi unka és vita 
után, a Lo do a  élő teoretikus Herzen felhívására parasztság politikai felvilágo-
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sítás ellett dö töttek. Az 1874- e  i duló és agyo  rövid idő alatt lezáruló 
„ épközéjárás” azo a  súfos kudar ot vallott, ert a árhű, iste félő parasztok 

provokátorokat láttak az idegen, város ól érkezett fiatalok a , és egverték, ill. 

re dőrkézre adták őket.34
 A kudar  frusztrálta a mozgal at, és radikalizálta a cso-

port egy részét, akik tö szöri szervezeti változások utá  -ben létrehozták a 
Narodnaja volja Népakarat  evű titkos politikai for á iót, a it a törté ele  első 

oder  terrorszervezeteké t tartanak szá o .35
 A narodovolecek azon politikai 

elgo dolásokat tették agukévá, amelyek azt hirdették, hogy ha a parasztság e  
képes felismerni a saját törté elmi szerepét, akkor az álla ot egy kis összeesküvő 
soport ak kell egdö te ie, s ajd hatalo  irtoká a  végre tudják erő ől haj-

ta i azokat a változásokat, a elyek az általuk egál odott társadalmi rend kiala-

kulást ered é yezik.
36

 Nyilvá osa  hadat üze tek az álla ak, és egkezdték ter-

rorista ódszerekkel az álla hatalo  képviselői ek „levadászását,” azt re élve, 

hogy vagy összeroppa tják ezzel az álla ot, vagy legalá  pár eszédre ké yszerí-
tik.

37
 Végül sokadik pró álkozásra sikerült a ár szá os eré yletet túlélt „halha-

tatla ” árt is eggyilkol iuk, és az ő szá ukra is csak ekkor vált világossá, hogy 
tettüknek ilye  eláthatatla  következ é yei lesznek.  

Mi de estre II. Sá dor utódai visszatértek a ke é y kéz politikájához, és a re-

for ok ól sak a gazdasági-kato ai jellegűeket hagyták eg, a elyek így rárakódva 

korá i egoldatla  pro lé ák hal azára sak tová i súlyos feszültséget gerjesz-

tettek. Az egy ásra torlódott egoldatla  pro lé ák a századforduló  ko oly el-

le állást váltottak ki a társadalo  legszélese  rétegei e , s az agrár eg ozdulá-
sok

38
 ellett egjele t az új réteg, a agyüze i u kásság radikális ozgal a is, 

a elyet az álla hatalo  e  volt képes kezel i.39
 Mindez súlyos ítva téves, és sú-

lyos következ é yekkel járó külpolitikai dö tésekkel, pl. az -1905-ös orosz-

japá  há orúval,40
 vala i t az utolsó Ro a ov uralkodó II. Miklós alkal atla ságá-

val, felesége otrá yos életfor ájával,41
 elkerülhetetle ül forradalo hoz és a Biro-

dalo  összeo láshoz vezetett, először ár -ben, majd iutá  ekkor ég sike-

rült egy középkori gyökerű épi ozgalo ak a feketeszázasság ak42
 megmentenie 

a rendszert, véglegese  az első világhá orú folya á  -ben. 
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