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Bodnár Erzsébet 
 

A Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királyság az orosz diplomáciában 
(1801-1815)1 

 

anulmányomban 1801 és 1815 között keletkezett diplomáciai iratok, 
dokumentumok segítségével megpróbálom rekonstruálni Oroszor-
szágnak a Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királysághoz fűződő kapcso-

latát. Azt kívánom bemutatni, hogy a 19. század első másfél évtizedében, a na-
póleoni háborúk időszakában miként változott az orosz érdeklődés az említett 
államok iránt, illetve az orosz kabinet milyen szerepet szánt külpolitikai rend-
szerében az orosz-szárd és az orosz-nápolyi kapcsolatoknak. 

1801 az orosz állam, valamint a Szárd-Piemonti és Nápolyi Királyság törté-
netében is alapvető változásokat hozott. Napóleon második itáliai hadjárata a 
lunevillei békével (1801. február 9.) lezárult, mely 1804-ig stabilizálta az állapo-
tokat Itáliában is. Oroszországban új uralkodó jutott hatalomra, 1801. március 
12-én I. Sándor 23 évesen, palotaforradalommal került a trónra. Jellemét és po-
litikáját tekintve az apjának, I. Pálnak a tökéletes ellentéte volt. A felvilágoso-
dás eszméit kiváló tanára, a republikánus elveket valló svájci F. C. Laharpe is-
mertette meg vele. Sándor már fiatalon apja és nagyanyja, II. Katalin elvárásai-
nak igyekezett megfelelni, folyton lavírozni kényszerült kettőjük között. Meg-
lehet, ez a kényszer tette őt kora egyik legtehetségesebb diplomatájává. Kitartó 
volt és a kitűzött politikai céljait igyekezett megvalósítani. 2 

A trónra lépését követően azonnal változtatásra kényszerült bel- és külpoli-
tikájában egyaránt. Már trónörökösként érzékelnie kellett, mennyire népszerűt-
len apja külpolitikai törekvése. Pál 1800 és 1801 között követett meredek külpo-
litikai irányváltásai is hozzájárultak ahhoz, hogy összeesküvők távolították el a 
hatalomból. Az orosz uralkodó összeütközésbe került szövetségeseivel, Auszt-
riával és Angliával, mivel új szövetsége Franciaországgal Oroszországot nem-
zetközi elszigeteltségbe taszította. Az orosz állam számára oly fontos angol-
orosz kereskedelmi kapcsolatok is megszakadtak, ami a nemesség ellenállását 
váltotta ki. I. Pál személyes szimpátiája Napóleon és Franciaország iránt nyo-
masztotta az orosz politikai elitet, amely átgondolt, következetes és stabil kül-
politikát óhajtott.  

A francia forradalom és a napóleoni háborúk felborították az európai ha-
talmi egyensúlyt, amelyen a 18. századi politikai stabilitás nyugodott a konti-
nensen. Oroszország az új nemzetközi kapcsolatok rendszerében aktív szerepet 

                                                 
1 Készült az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport műhelyében. A tanulmány a 

Risorgimento 2009 című konferencián (2009. március 10. Debrecen) elhangzott előadás bőv í-
tett változata.  

2 Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19 veka. (Ot vojn Rosszii protyiv 
Napoleona do Parizsszkovo mira 1856 g. (Isztorija vnyesnyej polityiki), Moszkva, 1995. 27-28. 32-
33. Lásd még: SCHROEDER, Paul W.: The Transformation of European Politics, 1763-1848., Oxford, 
1994. 239-241. 
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kívánt játszani, és ahhoz egy jól átgondolt külpolitikai programot kívánt kidol-
gozni. Az orosz kabinet stabil jelleget óhajtott adni új külpolitikájának, amit 
függetleníteni akart személyektől és váratlan változásoktól. Pétervár fő célként 
azt tűzte ki, hogy az új külpolitikai programban az állami érdekek kerüljenek 
előtérbe, azon alapuljanak az általános elképzelések és az orosz kabinetnek a 
nemzetközi küzdőtéren követett konkrét taktikája is. 3 

Nyikita Petrovics Panyin, akit I. Sándor a hatalomra jutása után bízott meg a 
külügyek irányításával, elsőként összegezete az új orosz külpolitikával szemben 
támasztott elvárásokat. 1801. július 28-án tárta elképzelését az Államtanács elé. Az 
Orosz Birodalom politikai rendszere címet viselő feljegyzésében általános célként a bé-

két és Európa államai között a hatalmi egyensúly megtartását jelölte meg. Fontos-
nak tartotta, hogy Franciaország önző törekvéseit korlátok közé szorítsák, Ausztria 
és Poroszország egymás elleni vetélkedését féken tartsák, Angliával a kereskedel-
mi kapcsolatot helyre állítsák, jó viszonyt alakítsanak ki és ápoljanak a skandináv 
államokkal, az Oszmán Birodalommal és az itáliai államokkal. Panyin ezt a követ-
kezőképpen fogalmazta meg: „A legnagyobb veszély Oroszországot Franciaország felől 
fenyegeti, és ez eldönti az Angliához való közeledését. Ebből az is következik, hogy Ausztriá-
val is fel kell újítani a kapcsolatot, […] de Poroszországot sem lökhetjük el magunktól (mi-
vel ez a két állam egymással vetélkedik és ebben az állapotukban őket egy ideig tarthatjuk is). 
[…] Másik fontos eszköz (a franciákkal történő békekötés során), ha a nápolyi és a szárd 

uralkodókat, valamint Bajorországot és az Ottomán Portát támogatjuk.”4 

Oroszország a 18. századi háborúinak köszönhetően elérte természetes ha-
tárait. Ezért a politikai elit képviselői, tekintettel a palotaforradalom utáni belső 
zilált állapotokra, azt tanácsolták az uralkodónak, hogy először tekintsék át és 
értékeljék az addig követett külpolitikát, és csak utána határozzák meg annak 
új irányát. Az „öregek”, akik Sándort hatalomba juttatták, és „fiatal barátai” is 
egyetértettek abban, hogy Oroszország maradjon ki az Európát megrázó konf-
liktusokból. A cár tanácsadói azt hangsúlyozták, hogy Oroszország a békét 
megőrizni leginkább úgy tudja, ha lemond a koalíciókban és a veszélyes szö-
vetségekben való részvételről. Így az új külpolitikai program egyik fontos ele-
me Európa államaival „sokoldalú együttműködés” kiépítésének szorgalmazása 
lett. Az orosz kabinetnek sürgősen helyre kellett állítania a jó viszonyt termé-
szetes szövetségeseivel, Angliával, Ausztriával, Poroszországgal, és rendeznie 
kellett kapcsolatát Franciaországgal. A Pétervár által választott „szabad kéz poli-
tika” azonban hosszú távon nem kínált megnyugtató megoldást azokra a prob-

lémákra, amelyeket a 19. század elején a francia expanzió és a megbomlott eu-
rópai egyensúly szült. 5 

                                                 
3 Isztorija vnyesnyej polityiki, 30. 
4 Vnyesnyaja polityika Rosszii 19 i nacsala 20 veka, Dokumenti Rosszijszkovo Minyisztyersztva 

Inosztrannih gyel (VPR), szerija I., 1801-1815 gg. t. 1. Moszkva, 1960. Dok. 16. Zapiszka 
priszusztvujuscsevo v Kollegii inosztrannih gyel N. P. Panyina o polityicseszkoj szisztyeme 
Rosszijszkoj imperii, (1801. július 28), 68-72. 

5 Isztorija vnyesnyej polityiki, 34. SZIROTKIN, V. G.: Duel dvuh gyiplomatyij. Rosszija i Francija v 
1801-1812 gg. Moszkva, 1968. 13-14. 
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Az orosz kabinet Európa-politikájának, pontosabban európai ügyeinek kö-
zéppontjába Közép-Európa (a német államok, Ausztria, Poroszország, Svájc) 
mellé Észak-Itáliát és a Nápolyi Királyságot helyezte. Az orosz-francia viszony 
rendezése azért is fontos volt, mert a német és az itáliai államok ügyeinek 
megoldását is attól remélte.  

1801 tavaszától Oroszország komoly diplomáciai küzdelmet folytatott a 
Nápoly-Szicíliai Kettős Királyság semlegességének, függetlenségének, területi 
sérthetetlenségének megőrzéséért és a Szárd Királyság érdekeinek érvényesíté-
séért. Ez manifesztálódott az 1801. október 8-án aláírt francia-orosz békeszer-
ződésben, amelyben rögzítették, hogy Itália sorsáról együtt döntenek. 1801. ok-
tóber 10-én az egyezményhez csatoltak egy titkos konvenciót is, amelynek má-
sodik cikkelyében kinyilatkoztatták, hogy „Őfelsége, az orosz uralkodó és a Francia 
Köztársaság első konzulja teljes mértékben egyetértenek Itália politikai viszonylatában, 
és egymást informálni fogják saját nézeteikről Itáliában és a Szentszék utolsó ügyeiben, 
azok befejezése céljából”.6 A negyedik cikkely alapján „a Francia Köztársaság kötele-

zettséget vállal arra, hogy az 1801. március 28-i békekötés (a firenzei békéről van 
szó, amelyet Franciaország és a Kettős Királyság kötött egymással) alapján meg-
őrzi Őfelségének, a Kettős Szicíliai Királyság uralkodója birtokának épségét, aki barátja 
és szövetségese Őfelségének, az orosz uralkodónak. A francia csapatok, amelyek Bari és 
Otranto földjén állomásoznak, és azok, amelyeket a szicíliai felség birtokára vezényeltek 

[…] addig ott maradnak, amíg Egyiptom sorsáról nem születik döntés.”7 Az ötödik 
cikkely szerint „a megállapodó felek között megegyezés született arról, hogy a Nápolyi 
Királyság semleges hatalom lesz és e semlegesség összes előnyével rendelkezni fog az 
után is, miután Egyiptom sorsáról döntés születik. Ennek következményeként az első 
konzul kötelezi magát, hogy a szicíliai uralkodó Őfelségétől nem fogja követelni az 
1801. március 28-án megkötött béke harmadik cikkelyének betartását, és Őfelsége, az 
orosz uralkodó kötelezi magát, hogy jó szolgálatot teljesít annak érdekében, hogy Anglia 
és az Oszmán Porta elfogadják a Nápolyi Királyság semlegességét.”8 

A hatodik cikkely a Szárd Királysággal foglalkozott: „Őfelsége, az orosz ural-
kodó és a Francia Köztársaság első konzulja békében és jó egyetértésben fognak gondos-
kodni Őfelsége, a szárd király érdekeiről és ebben is közös felelősséget vállalnak.”9 Az 
orosz kabinet a kitűzött célt megvalósította, stabilizálta külpolitikáját, és ezzel 
nyugodt viszonyt teremtett reformpolitikájához. 

Oroszország már a francia-osztrák békekötést (1801. február 9.) követően 
arra is tett erőfeszítéseket, hogy az itáliai államokban a monarchikus berendez-
kedést támogassa. De komolyabb eredményt nem tudott elérni, így a francia 
uralom, illetve befolyás Itáliában 1804-ig meghatározó maradt, és ott az állami 
berendezkedés kérdésében Napóleon elképzelései érvényesültek. Ennek elle-
nére az orosz kabinet Itália miatt nem kívánt konfrontálódni Franciaországgal, 

                                                 
6 VPR, szerija I. t. 1. Dok. 22. Russzko-francuzszkaja szekretnaja konvencija, (Párizs, 1801. októ-

ber 10.), 100. 
7 Uo. 
8 Uo. 
9 Uo. 
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tartotta magát 1801-ben megfogalmazott külpolitikai elveihez, igyekezett sem-
leges maradni és kimaradni az európai konfliktusokból.  

1804 tavasza hozott fordulatot az orosz diplomáciában, ekkortól ugyanis az 
orosz kabinet fő törekvése az lett, hogy gátat szabjon a francia terjeszkedésnek. 
Már 1801 és 1804 között is nehéz volt a békés viszonyt Franciaországgal fenn-
tartani az európai ügyekben és a keleti kérdésben jelentkező ellentétek miatt. 
Végül Napóleon agresszív terjeszkedő politikája vezetett 1804 végén ennek az 
elvnek a feladásához. Oroszország, hogy bebiztosítsa magát, már 1804 tavaszá-
tól sorra kötötte megállapodásait a környező államokkal, Poroszországgal 
(1804. május), Ausztriával (1804. november), Svédországgal (1805. január), és 
tárgyalásokba kezdett Angliával egy francia ellenes koalíció megalakításáról. 
Az orosz diplomácia tehát aktív francia ellenes külpolitikába kezdett.10 

1804 őszén I. Sándor N. N. Novoszilcevet, rendkívüli követét Londonba küldte, 
hogy tárgyaljon William Pittel, az angol külügyminiszterrel a harmadik koalíció 
összekovácsolásáról. Az orosz uralkodó által készített Titkos utasításban szó esett 
arról is, hogy a Napóleon felett aratott végső győzelem után milyen rendezés kö-
vetkezzen be Itáliában. Sándor felvetette az itáliai államok liberálisabb berendez-
kedésének kérdését is, valamint bizonygatta a Szárd Királyság ütköző állammá 
alakításának fontosságát a kialakítandó nemzetközi rendszerben. „Szardínia Kirá-
lya, vele kapcsolatban Anglia és Oroszország felelősséget vállaltak magukra, nem feledkez-
hetünk meg róla az itáliai ügyek újrarendezésekor. Ez az uralkodó, jól lehet, elsők között mu-
tat hasznos példát. Európa biztonsága megköveteli, hogy ne csak visszaadjuk birtokát, de azt 
a részt, amelyet kap, a lehető legjelentősebbre növeljük. Visszahelyezvén a szárd uralkodót a 
trónjára és megnövelvén birtokát, Oroszország és Anglia nehézség nélkül egyesítheti erejét 
annak érdekében, hogy ráébressze őt, alattvalóinak adjon szabadságot és bölcs alkotmányt. 
Szárd Őfelsége, kétségtelenül maga is belátja, hogy saját érdekei is ezt kívánják.”11 

I. Sándor terveiben számolt Nápollyal is, Novoszilcev és Pitt megbeszélése-
in szóba került bevonása a szövetségbe. Novoszilcev erről a következő feljegy-
zést készítette. „Ahhoz a kérdéshez érve, milyen eszközökkel lehetne az ellenség erejét 
gyengíteni és kisebbíteni, úgy vélekedett [ti. Pitt], hogy ennek érdekében szükséges Hol-
landiát, Svájcot és Itáliát megszabadítani a megalázó rabságából, amelyben őket Fran-
ciaország tartja és minden eszközzel azon lenni, hogy ráébresszük őket, védjék meg ma-

gukat és működjenek együtt a koalícióval”.12 Pitt a Napóleon elleni hadműveletek 
elkezdésének színhelyéül Dél-Itáliát jelölte meg. „Dél-Itália az, ahol az orosz-
angol hadsereg képes lenne sikeresen partra szállni és egyesülni a nápolyi csapatokkal. 
Ehhez a hadművelethez 15-20 ezer angolt és ugyanennyi oroszt kellene elkülöníteni, 
hozzájuk irreguláris alakulatokat szükséges csatlakoztatni, azokat Albániában és Itáliá-
ban állítanák ki, ez utóbbi esetben Szardínia királyára gondolok”.13 

                                                 
10 Isztorija vnyesnyej polityiki, 47. 
11 VPR, szerija I. t. 2. Moszkva, 1961. Dok. 50. Szekretnaja insztrukcija Alekszandra I N. N. 

Novoszilceva, (1804. szeptember 23.), 147. 
12 VPR, szerija I. t. 2. Dok. 79. Zapisz beszedi N. N. Novoszilceva sz premier-minyisztrom 

Velikobritanyii Pittom, (1804. december 25.), 237. 
13 Uo. 242. 
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A háború sikeres befejezése után a francia határok megállapításával kapcso-
latban Sándornak az volt az álláspontja, hogy „az a fontos, a franciáknak semmi se 
maradjon Itáliából, ellenkező esetben Európa biztonságát nem tekinthetjük megoldott-
nak”. Az orosz uralkodó azt hangsúlyozta, hogy „Szardíniát meg kell erősíteni, 
amilyen mértékben megerősödik a Szárd Királyság, attól fog függeni Itália többi részé-
nek biztonsága”.14 Ezzel Pitt is egyetértett, mivel az általa is favorizált ütközőál-
lam koncepcióról volt szó, amelyet egyébként később, 1815-ben Bécsben az eu-
rópai területi rendezés alapelvének tekintettek.  

A hosszú egyeztetések eredményeként végül 1805. április 11-én kötötték 
meg az angol-orosz szövetségi szerződést, (amelyhez a későbbiekben csatlako-
zott Ausztria és a Nápolyi Királyság is), amelyben Napóleon legyőzése utáni 
európai területi rendezéssel is foglalkoztak. A megállapodás több cikkelyében 
megemlítették az itáliai államokat is. A szövetség célja a 2. cikkely C. pontja 
alapján az volt, hogy „visszahelyezzék a szárd királyt Piemontba, olyan jelentős meg-
erősítéssel, amelyet a körülmények lehetővé tesznek”. A 2. cikkely D. pontja tartal-
mazta a liga másik törekvését, amelynek lényege az volt, hogy „a Nápolyi Ki-
rályság jövőbeni biztonsága érdekében Itáliát tökéletesen meg kell tisztítani a francia 
csapatoktól”.15 A szerződés több pontja részletesen sorolta fel azokat a területe-
ket, amelyekkel a szövetségesek Szardíniát megerősíteni szándékoztak, hogy 
azzal elejét vegyék a francia terjeszkedésnek Dél-Itália felé.  

Azonban 1805-ben a harmadik koalíciós küzdelmek rosszul alakultak a 
szövetségesekre nézve. Ausztria és Oroszország Austerlitznél 1805. december 
2-án ütközetet vesztettek. Az angol-orosz szövetségi szerződésben kitűzött cé-
lokat nem sikerült valóra váltani, Napóleont megállítani nem lehetett, aki sike-
res csatái és békekötései révén tovább növelhette kontinentális hatalmát. Az 
austerlitzi győzelme után 1805. december 26-án megkötött békében elvette 
Ausztriától Velencét is. 

1806. január 9-én A. A. Czartoryski, orosz külügyminiszter, az elmúlt öt évről 
készített feljegyzését, amelyben értékelte és összefoglalta az orosz külpolitika sike-
reit és hibáit, az Államtanács elé tárta, és annak tagjaival megvitatta a további lépé-
seket is. Czartoryski összefoglalásában jelentős figyelmet szentelt az itáliai álla-
moknak, külön foglalkozott a Kettős Királysággal. Hangsúlyozta, hogy a két állam 
között fennálló szövetségi kapcsolat kötelezi Oroszországot, és az érzékelhetően 
reményt ad a nápolyi királynak, „aki ennek a megállapodásnak az erejével reméli meg-
óvni magát a bajtól, amely Bonaparte mértéktelen önimádata miatt fenyegeti”.16 Megemlí-
tette, hogy az orosz befolyás jelentős maradt Nápolyban, ahol a kormány Oroszor-
szág tanácsaira hallgatva teszi meg a szükséges lépéseket.  

Czartoryski azt is kifejtette, miért fontos az oroszoknak Dél-Itália. Elsősor-
ban a keleti kérdés és az európai ügyek összefonódására utalt, vagyis arra, 

                                                 
14 Uo. 244. 
15 VPR, szerija I. t. 2. Dok. 117. Anglo-russzkaja szojuznaja konvencija o merah k 

usztanovlenyiju mira v Jevrope, (1805. április 11.), 368. 
16 VPR, szerija I. t. 3. Moszkva, 1963. Dok. 1. Zapiszka upravljajuscsevo minyisztyersztvom 

inosztrannih gyel A. A. Csartorijszkovo (1806 január eleje), 12. 



 
 

Bodnár Erzsébet: A Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királyság az orosz diplomáciában (1801-1815) 

  

50 

hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében megszerzett orosz befolyás meg-
tartása összekapcsolódik a nápolyi szövetséggel, annak segítségével védhetik 
meg a korfui orosz támaszpontot, a Jón-szigeteket és a Portát. „Azok az elképze-
lések, amelyeket Bonaparte kitalált Itáliára, közvetve Ausztriát és Törökországot fenye-
getik, de teljes mértékben veszélyesek Oroszországra is. Déli provinciáink kerülnének 
veszélybe, ha Bonaparte ellenőrzést szerezne fekete-tengeri kereskedelmünk felett. A 
Szicíliai Kettős Királysággal kötött megállapodásunk [1798. november 29., Pétervár] is 

arra kötelez, hogy segítsük az uralkodót”.17 
Az orosz uralkodó szintén fontosnak tartotta Korfu védelmének biztosítá-

sát, ezért szorgalmazta, hogy mihamarabb küldjenek újabb orosz csapatokat 
oda, és Szicíliába is. I. Sándornak B. P. Lacyhoz, a Jón-szigeteken és Itáliában 
állomásozó orosz erők parancsnokához intézett leveléből (1806. február 15.) ki-
világlik, attól tartott, hogy Bonaparte nem elégszik meg a pozsonyi békében 
megszerzett Isztriával és Dalmáciával. Tovább növelte az oroszok félelmét az a 
tény, hogy Franciaország az Ottomán Birodalom közelébe került. Sándor ezért 
elrendelte, hogy „Korfun és a Jón Köztársaság más szigetein elhelyezett orosz hadse-
reget erősítsék meg, és ellátásukat az orosz fekete-tengeri kikötők biztosítsák”.18 Az 
orosz uralkodó levelében megemlítette azt is, hogy „előfordulhat, ezek az alakula-
tok ténylegesen, az angolokkal együttműködve, Szicília védelmében is részt vesznek”.19 

1806. március 22-én Antoin Serra-Capriola herceg, a nápolyi követ 
Pétervárott Czartoryskivel folytatott megbeszélést. Azt kérte a külügyminisz-
tertől, hogy az oroszok „adjanak Lacy tábornoknak egyértelmű parancsot arra, küldje 
az orosz csapatokat ebbe a királyságba”, védjék meg Szicíliát a franciáktól, esetleg 
az angolokkal együtt. Azzal érvelt: „ha Szicíliát megszerzik a franciák, nem sok kell 
ahhoz, hogy megszerezzék Korfut az oroszoktól”.20 Kevéssel ez után, 1806. április 16-
án Sz. R. Voroncov, a londoni orosz követ arról számolt be Czartoryskihoz 
küldött feljegyzésében, hogy Charles Fox, az angol külügyminiszter miként vé-
lekedett a nápolyi-szicíliai angol-orosz katonai jelenlét következményéről. „Szi-

cília [ti. a Kettős Királyság] elveszítette fővárosát és területe nagy részét, amiért meg-
engedte, hogy angol és orosz katonák állomásozzanak a területén”.21 

A Nápolyi Királyság, amely a harcok alatt a koalícióhoz csatlakozott, 
megszünt. Az uralkodó az angol flotta védelmét élvezve Szicília szigetére me-
nekült, a nápolyi trónt 1806-ban Napóleon bátyja, József kapta meg. 1806. ápri-
lis 18-án Czartoryski Lessepsnek, a Pétervárott tartózkodó francia kereskedel-
mi megbízottnak Dél-Itáliában és a Földközi-tenger keleti medencéjében bekö-
vetkezett változások miatt nyugtalanságának adott hangot. Lesseps főként a 

                                                 
17 Uo. 
18 VPR, szerija I., t. 3. Dok., 15. Alekszandr I komandujuscsemu russzkimi vojszkami Italii i na 

Jonicseszkih osztrovah, B. P. Lasszi (1806. február 15.), 51. 
19 Uo. 52. 
20 VPR, szerija I. t., 3. Dok., 30. Zapisz beszedi upravljajuscsevo minyisztyersztvom 

inosztrannih gyel A. A. Csartorijszkovo sz poszlannyikom Korolevsztva Obeih Szicilij v Sz.-
Petyerburge Szerra-Kapriola (1806. március 22.), 93. 

21 VPR, szerija I., t. 3. Dok., 38. Nota poszla v Londonye Sz. R. Voroncova minyisztru 
inosztrannih gyel Anglii Fokszu (1806. április 15.), 117. 
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Porta miatt aggódó külügyminisztert azzal igyekezett megnyugtatni, hogy 
„Franciaország kész bármilyen ígéretet adni arra vonatkozóan, hogy ebben a térségben 
nem változik semmi sem, és nincs szó arról, hogy követelné az orosz csapatok kivonását 
Korfuról”.22 

Az itáliai események kapcsán Czartoryski a francia megbízott értésére adta, 
hogy „Oroszország a nápolyi udvarral szövetségben áll, tehát kötelezettségei vannak 
vele szemben, és a nápolyi király, ahogyan Szardínia királya is, kiknek a sorsa iránt az 
orosz uralkodó sajátos érdeklődést mutat, olyan siralmas helyzetben vannak, hogy 
Oroszország nem hagyhatja el őket”. Lesseps erre azt válaszolta, hogy Dél-
Itáliával kapcsolatban Napóleon meghozta döntését, azt a Moniteur leközölte. 
Nem tehet mást, megerősíti a hírt: „az ügy eldőlt, József lesz a nápolyi király”.23 
Lesseps hangsúlyozta azt is, ez már megmásíthatatlan tény. Utalást tett Bona-
parte önző jellemére, ami miatt teljesen biztos abban, Napóleon nem fog vál-
toztatni ebben a kérdésben.  

A harmadik koalíciós vereségek után 1806. július elején megkezdődtek a 
háborút lezáró tárgyalások Oroszország és Franciaország között. Az orosz kö-
veteléseket P. Ja. Oubril tárta a franciák elé Párizsban. Az egyeztetések döcögve 
haladtak. Az orosz követ 1806. július 11-én kelt levelében számolt be 
Czartoryskinak a nehézségekről és a fejleményekről. Az oroszok számára elfo-
gadhatatlan volt Talleyrand kérése, hogy Anglia és Oroszország külön-külön 
tárgyaljon a békéről. Oubril értésére adta a francia külügyminiszternek, hogy 
az oroszok feltételei között szerepel az angolok jelenléte a tárgyalásokon, va-
lamint a francia csapatok Albániából és Dalmáciából történő kivonása mellett 
az is, hogy „Szicíliát [ti. a Kettős Királyságot] csak akkor adják át Bonaparte József-
nek, ha IV. Ferdinánd kompenzációban részesül”.24 Kimerítő egyeztetések után vé-
gül 1806. július 20-án Oubril aláírta a békét. A megállapodáshoz csatolt Titkos 
cikkelyek közül az első és a második foglalkozott Nápollyal, pontosabban az-
zal, hogy az oroszok a IV. Ferdinánd helyére lépő Józsefet milyen feltételek 
mellett ismerik el a Nápolyi Királyság uralkodójának, és milyen kompenzáció 
illeti meg IV. Ferdinándot elveszített trónjáért. Továbbá szó volt benne az 
orosz-nápolyi kereskedelmi kapcsolatok helyreállításáról és folytatásáról is.25 

1806 júliusának közepétől A. Ja. Budberg váltotta fel Czartoryskit a külügyi 
poszton. Oroszország új külügyminisztere, aki egyébként hivatalában a tilsiti 
béke megkötéséig maradt, nem volt megelégedve a békével, ahogyan az orosz 
uralkodó és a politikai elit sem. 1806. augusztus 14-én Talleyrandhoz intézett 
levelében határozottan leszögezte, hogy az orosz kabinet addig nem ratifikálja 
az Oubril által aláírt megállapodást, amíg abba az orosz feltételeket bele nem 

                                                 
22 VPR, szerija I. t. 3. Dok. 39. Zapisz beszedi upravljajuscsevo minyisztyersztvom inosztrannih 

gyel A. A. Csartorijszkovo sz francuzszkim agentom v Sz.-Petyerburge Lesszepszom (1806. április 
18.), 123. 

23 Uo. 124. 
24 VPR, szerija I. t. 3. P. Ja. Ubri A. A. Csartorijszkomu (Párizs, 1806. július 11.), 220. 
25 VPR, szerija I. t. 3. Dok., 89. Russzko-francuzszkij dogovor o mire i druzsbe (1806. július 20.), 

229-231. 
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fogalmazzák. Budberg követelései a következők voltak: a franciák vonják ki 
csapataikat Németországból, vonuljanak ki Albániából és Dalmáciából, Itáliát 
illetően „Szicília szigete maradjon a Kettős Szicília királyának birtokában, a szárd 
uralkodó kapjon területi kompenzációt anyagi veszteségeiért cserébe”,26 Franciaország 
és Anglia szüntessék be a háborút egymással.  

Nápoly fontos volt Oroszország számára, ezért a franciákkal folytatott béke-
tárgyalásain a Nápolyi Királyság érdekeit figyelembe véve szegült szembe a 
francia tervekkel. Elsősorban stratégiai szempontból értékelődött fel a szerepe 
az orosz külpolitikában, a Földközi-tenger keleti medencéjében elfoglalt orosz 
pozíciók, a keleti kérdésben követett új, az Oszmán Birodalom védelmét hirde-
tő politika miatt. Mivel Anglia is érdeklődött Dél-Itália iránt, Oroszország vele 
együttműködve kívánta a francia befolyást ott meggyengíteni. Emellett Nápoly 
kereskedelmi szempontból sem volt elhanyagolható tényező. 

Andrej Budberg, az új orosz külügyminiszter 1806. július 11-én az orosz 
Haditanács előtt elmondott beszédében összegezte a bekövetkezett európai 
változásokat, és előre jelezte a várható fejleményeket. Kiemelte, hogy bár „Na-
póleon egész Dél-Európa ura”, mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább 

növelje hatalmát és hódításait. Csupán Észak- és Kelet-Európát kell megsze-
reznie, most ezen dolgozik és valószínű valóra is váltja terveit. „Azért, hogy le-
hetőség szerint veszélyes előrenyomulását megállítsuk, […] elsősorban védekező pozíci-
ót kell felvennünk, amely adott időben támadó is lehet, ha a körülmények úgy kívánják. 
Erre az elvre alapozva kell, következésképpen, meghatározni, mely hatalmakra vethetjük 

figyelmünket. Ezek a hatalmak Poroszország, Ausztria és Törökország”.27 De hamaro-
san kiderült, hogy Oroszország csak Poroszországgal számolhat. 

Budberg jóslata rövidesen beigazolódott. Oroszország és Franciaország kö-
zött ismét kiújult a háború. Az orosz-porosz megállapodással összekovácsolt 
negyedik koalíció a súlyos vereségek után széthullott, az orosz kabinet is haj-
lott a békekötésre. 1807. július 7-én írták alá a francia-orosz béke- és szövetségi 
szerződést Tilsitben. Egy év leforgása alatt Oroszország Franciaország szövet-
ségese lett. 

Az új helyzet rávetült az orosz kabinet Itália-politikájára is. A tilsiti béke-
szerződés 4. titkos cikkelyében Oroszország elismerte Bonaparte Józsefet nápo-
lyi királynak.28 Ezzel megoldódott a két állam között 1806 óta húzódó problé-
ma. A Nápolyi Királyságban bekövetkezett változásokat az orosz kabinet kény-
telen volt elfogadni.  

Oroszország nehezebben képviselhette a szárd érdekeket a francia szövetség-
ben. Bár a tilsiti békekötés után I. Sándor 1807. augusztus 27-én a szárd királyhoz, 
I. Viktor Emánuelhez küldött levelében ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja, és 

                                                 
26 VPR, szerija I. t. 3. Minyiszt inosztrannih gyel A. Ja. Budberg minyisztru inosztrannih gyel 

Francii Talejranu (1806. augusztus 14.), 258. 
27 VPR, szerija I. t. 3. Dok. 87. Zapiszka minyisztra inosztrannih gyel A. Ja. Budberga, csitannaja 

v Vojennom szovetye Rosszii (1806. július 11.), 219. 
28 VPR, szerija I. t. 3. Dok., 257. Russzko- francuzszkij dogovor o mire i druzsbe (Tilsit, 1807. jú-

lius 7.), 641. 
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abbéli reményét fejezte ki, hogy közöttük a baráti viszony fennmarad.29 Oroszor-
szág Napóleon szövetségeseként is úgy tekintett az angol flotta védelme alatt álló 
és így a francia hódítást elkerülő Szardíniára, mint szuverén államra. Az orosz ka-
binet diplomáciai kapcsolatot tartott fenn a szigetre menekült uralkodóval. Az 
adott körülmények között ettől többet nem is igen tehetett.  

1808-ban Napóleon Nápoly élére sógorát, egyik legkiválóbb tábornokát, Jo-
achim Murat-t helyezte. Az új uralkodó nem sokkal trónra lépése után, 1808. 
augusztus 16-án kelt levelében arról biztosította I. Sándort, hogy „óhaja, meg-
őrizni és megerősíteni a jó viszonyt és a barátságot a két állam között”.30 I. Sándor 
1808. november 10-i válaszlevelében gratulált Muratnak a trónra lépése alkal-
mából, és szintén kifejezte óhaját „baráti viszony létesítésére”. Oroszország felvet-
te hivatalosan is a diplomáciai kapcsolatot Nápollyal, I. Sándor A. A. Bibikovra 
bízta a követi teendőket. 1809. január 28-án a nápolyi udvarba érkező orosz 
követet Murat igen szívélyesen fogadta, és személyét a szokásosnál nagyobb 
figyelemmel tüntette ki a diplomáciai szolgálata ideje alatt. Bibikov viszont 
nem kedvelte a nápolyi királyt.31 

A tilsiti rendszerbe kényszerült Oroszország a franciákkal a béke és a baráti 
viszony megőrzésére törekedett. De nem feledkezett meg az itáliai államokról, 
igyekezett tartani velük a kapcsolatot. Azonban 1808-ban Oroszország viszo-
nya a Szicíliába menekített Bourbon uralkodóval, IV. Ferdinánddal megrom-
lott, és néhány hónappal az után, hogy I. Sándor háborúba lépett Angliával, az 
angolok védelmét élvező Szicíliával megszakadt a diplomáciai kapcsolat. 1808. 
április 30-án N. P. Razumovszkij orosz külügyminiszter értesítette erről Serra-
Capriolát, a szicíliai udvar képviselőjét.32 Egyébként Serra-Capriola magánem-
berként, I. Sándor engedélyével Pétervárott maradhatott. Az orosz-szicíliai dip-
lomáciai kapcsolatok újra 1812. augusztus 13-án álltak helyre. A. N. Szaltikov 
orosz külügyminiszter a következő szavakkal kérte fel Serra-Capriolát munká-
ja folytatására: „Őfelsége örülne, ha korábbi diplomáciai minőségében teljesítene szol-
gálatot az orosz udvarban”.33 

Oroszország Tilsit (1807), majd Erfurt (1808) után, és a későbbiekben is azon 
munkálkodott, hogy fenntartsa a jó kapcsolatot a szárd uralkodóval. Erről ta-
núskodik I. Sándor G. D. Mocenigo számára készített instrukciója is, amelyet 
1811. február 2-án adott át neki, amikor rendkívüli és meghatalmazott követté 
nevezte ki a szárd udvarba. „A sok megrázkódtatás közepette, amely Itáliát és Euró-
pát is érte, én mindig biztosítottam a királyt a barátságomról és együttérzésemről. […] 
A feladata az lesz, hogy kifejezésre juttassa, nem változott semmiben sem a hozzá fűző-
dő viszonyom”.34 Emellett Mocenigonak azt is ki kellett puhatolnia, hogy Szar-

                                                 
29 VPR, szerija I. t. 5. Moszkva, 1967. Prim. 180. 680. Lásd még: SZIROTKIN: 103-104. 
30 Uo. Prim. 181. 680. 
31 Uo. Bibikov 1810 januárjáig teljesített diplomáciai szolgálatot a nápolyi udvarban. 
32 VPR, szerija I. t. 6. Moszkva, 1962. Prim. 588. 769. 
33 VPR, szerija I. t. 6. Dok. 226. Upravljajuscsij minyisztrom inosztrannih gyel A. N. Szaltikov 

gercogu Szerra- Kapriola (1812. augusztus 13.), 540. 
34 VPR, szerija. I. Dok. 10. Insztrukcija Alekszandra I G. D. Mocenigo (1811. február 2.), 24. 
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dínia milyen kapcsolatban áll Angliával. „Jelen pillanatban ez az állam ki van szol-
gáltatva Angliának, és ez az állam Angliától várja védelmét. […] Azt kell megtudnia, 
mennyire szoros viszony létezik Anglia és Szardínia között, és milyen jellegű az. Azt 
tanácsolom, hogy találkozzon a londoni udvar követével is Cagliariban”.35 

A fenti részletből az is kitűnik, hogy 1811-ben az orosz uralkodó megpró-
bált kitörni a Napóleonnal kötött szövetségből, a „tilsiti rendszer” szorításából, 
és ahhoz minden diplomáciai lehetőséget megragadott. Bevetett minden esz-
közt annak érdekében is, hogy kapcsolatot teremtsen az angol kabinettel.  

1812-ben az orosz kormány energiáját Napóleon oroszországi hadjárata kö-
tötte le, aktív diplomáciai tevékenység folytatására nyugat-európai, azaz a ha-
táron túli hadjárata kezdetétől, 1813 elejétől nyílt ismét alkalma. Pétervár a 
Szárd Királyságot érintő politikájában visszatért az 1805-ös elképzeléséhez. 
Egyébként a szárd kérdésben a szövetségesek azonos álláspontot képviseltek, 
mely szerint a szárd állam területét azért kell megnövelni, hogy elejét vegyék 
Franciaország jövőbeni hódító politikájának.  

1813. március 11-én Stackelbergnek, a Bécsben diplomáciai szolgálatot telje-
sítő orosz követnek K. V. Nesselrodehoz, az orosz külügyminiszterhez küldött 
jelentéséből arra is fény derül, miként vélekednek a szövetségesek Muratnak, a 
nápolyi királynak további sorsáról. Stackelberg Metternich elképzelését össze-
gezve azt emelte ki, hogy Bécs álláspontja a következő: „Murat, mivel népszerű a 
Nápolyi Királyságban, nem kéne onnan eltávolítani, jelenléte Európának is a hasznát 
szolgálná. Az itteni lakosok nem örülnének a Bourbonok visszatérésének”.36 Ez 

Pétervárnak is tetszett. Nesselrode 1813. március 29-i válaszlevelében azt kérte 
Stackelbergtől, szerezzen be pontos információkat arról, mi az osztrákok célja 
Itáliával. Nesselrodenak ugyanis az volt a meggyőződése, hogy „Ausztria nem 
csupán régi területeit akarja visszakapni Itáliában, hanem újakat is akar szerezni hoz-
zá”.37 És ebben nem tévedett.  

Napóleon lipcsei veresége (1813. október 16-19.) után az osztrák seregek be-
hatoltak Itáliába. A Napóleon elleni sikeres hadműveletek hatására a szárd ud-
var diplomáciai tevékenysége megélénkült. 1814. január 2-án a szárd uralkodó 
I. Sándorhoz küldte levelét, amelyet P. B. Kozlovszkij, a Cagliariban szolgálatot 
teljesítő orosz követ továbbított Pétervárra. I. Viktor Emánuel gratulált Sán-
dornak hadi sikereihez, valamint azt írta, hogy „a piemontiak örömmel egyesülnek 
az orosz seregekkel, hogy együtt harcolhassanak”38 Napóleon ellen. A szárd uralko-
dó szerint „Genovát a tenger felől meg lehet támadni, és vissza tudják vetni a franciá-
kat az Alpokon túlra, mert amíg Piemontban tartózkodnak, ott nincs nyugalom és a 
nép, bármily áldozatok árán, felkel ellenük”.39 

                                                 
35 Uo. 25. 
36 VPR., szerija I. t. 7. Moszkva, 1970. Dok., 30. G. O. Stakelberg K. V. Nesselrode (Bécs, 1813. 

március 11.), 82-83. 
37 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 50. K. V. Nesselrode G. O. Stakelbergu (Kalisch, 1813. március 

29.), 121. 
38 VPR, szerija I., Prim., 262., 772. 
39 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 202. Poszlannyik v Kaljari P. B. Kozlovszkij Alekszandru I (1814. ja-

nuár 2.), 529. 
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Nesselrode 1814. január 13-án I. Sándorhoz küldött jelentésében az euró-
pai területi rendezésről alkotott elképzelését körvonalazva összegezte az itá-
liai államokkal kapcsolatos nézetét is. „[…] Ami az itáliai határokat illeti, úgy 
tűnik, változtatni kell korábbi álláspontunkon […], ha Franciaország kapja meg Niz-
zát és Savoyát, valamint nála marad Belgium egy része is és a Rajna Bal partja, akkor 
Franciaország 3-4 millió fővel több lakossal rendelkezik, mint amennyivel a forrada-
lom előtt bírt. Franciaország népessége 28 millió főt fog kitenni.” Végső konklúzió-

ja mégis az volt, hogy „Itália határa az Alpok vonalán maradjon, Nizza és Savoya 
Franciaországé legyen”.40 

Az orosz elképzelésről értesült a szárd udvar is. 1814. május 13-án P. B. 
Kozlovszkij Genovából Nesselrodehoz küldött jelentésében közvetítette a szárd 
király területi rendezéssel kapcsolatos kérését. „A király azt mondta nekem, hogy 
Savoyáról semmiképp sem mond le, mert Savoya a dinasztiája ősi birtoka és bölcsője 
[…] Savoya nélkül Őméltósága nem tudná teljesíteni az Alpok őrének misszióját olyan 
sikeresen, ahogyan erre őt a helyzete kötelezi”.41 

A Nápolyi Királyság esetében Oroszország tudomásul vette Muratnak a 
szövetségesekhez történő csatlakozását, és 1814. március 12-én hozzálátott a 
két állam közötti szövetségi megállapodás tervezetének kimunkálásához, mi-
vel közös céljuk, hogy „Európában a végső békét megteremtsék”.42 Anglia ebben 

megelőzte Oroszországot, 1814. február 3-án szövetségre lépett Nápollyal. 
1814 tavaszán a háború már francia földön folyt. A szövetséges haderők 

március végén bevonultak Párizsba. Napóleon 1814. április 6-án fia javára le-
mondott a trónról. Az első párizsi béke (1814. május 30.) titkos cikkelyében a 
szövetségesek határoztak arról, hogy Európa sorsáról a Bécsben rendezendő 
kongresszuson döntenek.  

Az első és második párizsi béke aláírása, azaz 1814. május 30-a és 1815. 
november 20-a között született orosz diplomáciai iratokból kiviláglik, hogy 

Oroszország az említett időszakban miért állt a Szárd Királyság mellé, és mi-
lyen módon próbálta gyengíteni a francia és az osztrák törekvéseket és mester-
kedéseket, amelyeket itáliai befolyásuk növelése érdekében léptek meg. Emel-
lett nyomon követhetjük azt is, hogy az orosz diplomácia milyen álláspontot 
képviselt Napóleon legyőzése után Murat eltávolításának, illetve IV. Ferdinánd 
nápolyi trónra történő visszahelyezésének kérdésében. A következő forrásrész-
letek híven tükrözik mindezt. 

P. B. Kozlovszkij, a torinói orosz követ 1814. június 28-án jelentette 
Nesselrodenak, hogy „a bécsi udvar arra akarja rábírni a királyt, lépjen be föderatív 
rendszerébe, ami Ausztriát Itália teljhatalmú urává tehetné”.43 Kozlovszkij megje-

                                                 
40 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 209. K. V. Nesselrode Alekszandru I (Bazel, 1814. január 13.), 545. 
41 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 271. P. B. Kozlovszkij K. V. Nesselrode (Genova,  1814. május 

13.), 677. 
42 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 239. Insztrukcija Alekszandra I. general-lejtenantu A. D. Balasovu 

(Chaumont, 1814. március 12.), 618. Lásd még: Prim. 319. 788. 
43 VPR, szerija I. t. 8. Moszkva, 1972. Dok. 15. Poszlannyik v Turinye P. B. Kozlovszkij K. V. 

Nesselrode (1814. június 28.), 30. 
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gyezte, nem gondolja, hogy a szárd uralkodó beleegyezne ebbe. Viszont meg-
erősítette, hogy „teljes mértékben feltételezhető, a párizsi és bécsi udvar szövetséget 

keres vele”.44 Ezért azt tanácsolta Nesselrodenak: „Úgy vélem, meg kellene előzni 
őket, és hasonló szövetséget kellene kötnünk. A mi uralkodónk 40 ezer fős hadsereget 
küldene Itáliába, amely rendkívül hasznosnak mutatkozna abban az esetben, (amelytől 
Isten mentsen), ha Ausztria rátámadna Oroszországra, vagy ha Franciaország Európa 
békéjét akarná feldúlni. Ilyen szövetség, gróf úr, védelmi jellegénél fogva, nem kötelezné 

az uralkodót semmi új áldozat vállalására”. Szerinte a védelmi szövetséggel „az 
uralkodó biztosítana magának egy reményteli és erős szövetségest arra az esetre, ha sze-
rencsétlenségünkre, háború kezdődne Ausztriával. […] Ez a szövetség dupla erejű len-
ne, ha Piemont megkapná Genovát, és ha e szövetséghez Anglia is csatlakozna”. Jelen-
tése végén arról is beszámolt, hogy „a király minisztere megígérte, nem lépnek 
semmilyen szövetségi rendszerbe, amíg arról a mi uralkodónkat nem értesítik”.45 

A szárd király, I. Viktor Emánuel visszakapta trónját, sőt királyságához csa-
tolták a Genovai (illetve Liguriai) Köztársaság egykori területét is. És ez jelen-
tős részben Pétervár támogatásának volt köszönhető. 

A holland származású Tuyll báró, aki Nesselrode megbízásából teljesített 
speciális diplomáciai missziót a nápolyi udvarban, 1814. szeptember 21-i jelen-
tésében beszámolt a királyságban uralkodó állapotokról, és megfogalmazta 
Murat további sorsával kapcsolatos kétféle elképzelését is. Az első változatban 
azt ajánlotta Nesselrodenak, hogy „Murat eltávolítása után Ferdinánd kerüljön 
vissza a trónra. […] Szövetséges csapatok szálljanak Nápolyban partra, hogy elfoglalják 
a várost és elejét vegyék a népi zavargásoknak. Több pontról kell támadást intézni 
Murat csapatai ellen, akinek akár 80 ezer fős serege is lehet”.46 Fontosnak tartotta, 

hogy a szövetségesek ígérjék meg, Murat nem fog szankcióban részesülni. 
Tuyll második elképzelésében azt tanácsolta, hogy „Murat maradjon a trónon, és 
a szövetségesek erősítsék meg hatalmát”.47 Az orosz kabinet hivatalosan is az utób-

bi változatot támogatta. Murat cserbenhagyta Napóleont, és a szövetségesekkel 
kötött szerződés értelmében – Szicíliáról lemondva – megtarthatta a Nápolyi 
Királyságot. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az orosz diplomáciai iratok infor-
mációi igazolják feltevésünket: a Szárd és a Nápolyi Királyság jelentős figyel-
met kapott az orosz külpolitikában 1801 és 1815 között. Továbbá Oroszország 
Nápolyhoz fűződő kapcsolatát a keleti kérdésben követett politikája is motivál-
ta és befolyásolta. Azonban az orosz kabinetnek mindvégig tekintettel kellett 
lennie azokra a változásokra, amelyeket Napóleon hódító politikája eredmé-
nyezett Európában és Itáliában. 1804 után az orosz kabinet feladva semleges 
álláspontját 1807-ig francia ellenes koalíciókban, majd 1812-ig Napóleonnal 
szövetségben politizált. A változó körülmények rávetültek a két itáliai állam-

                                                 
44 Uo. 
45 Uo. 31. 
46 VPR, szerija I. t. 8. Dok. 44. General-major F. V. Tejl-fan-Szeroszkerken K. V. Nesselrode 

(Nápoly, 1814. szeptember 21.), 101. 
47 Uo. 
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mal létesített kapcsolatára. A diplomáciai dokumentumok tanúsítják, hogy 
Pétervár igyekezett alkalmazkodni az új feltételekhez, és lehetőségeihez mérten 
Szardíniával, valamint a Nápolyi Királysággal (és Szicíliával is, amíg tehette) a 
jó kapcsolat fenntartására törekedett. 1813-tól Itáliát illetően Oroszországnak 
Ausztriára is figyelnie kellett, számolnia kellett itáliai befolyásának erősödésé-
vel. Ennek ellenére 1814-ben és 1815-ben a bécsi kongresszuson csak mértékkel 
akadályozta az osztrák törekvéseket, ahol az orosz diplomácia a lengyel ügy 
Oroszországra nézve legelőnyösebb megoldásáért küzdött.  
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