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B o d ná r  E r z s é b e t

Az orosz kabinet és diplomácia válságkezelési gyakorlata  
a svéd és a keleti kérdés kríziseinek feloldásában,  

1801–1815

A tanulmány a svéd és a keleti kérdésben követe� orosz külpolitikára fókuszál 
az 1801 és 1815 közö�i időszakban. Annak bemutatására törekszik, hogy 
milyen koncepciók és tervek szüle�ek az orosz kabinet és a diplomaták ré-
széről az orosz külpolitikában centrális helyet elfoglaló és összefonódó két 
ügy kríziseinek feloldására a vizsgált időszakban. Vállalkozik annak feltérké-
pezésére is, hogy a válságok kezelésének és megoldásának orosz gyakorlata 
milyen mértékben volt hatással az európai nagyhatalmi viszonyrendszer át-
formálódására, illetve az orosz kabinet e két ügy kríziseinek kezelésekor mi-
ként alkalmazkodo� a változó európai viszonyokhoz, hogyan tudo� élni a 
nagyhatalmi küzdőtéren kínálkozó lehetőségekkel.

Oroszország a 19. századra nagyhatalommá vált. A 18. századi külpolitikai 
sikereinek hatására megerősödö� a helyzete a Baltikumban, majd miután a 
fekete-tengeri problémát is megoldo�a, jelentősen megnövelte befolyását az 
európai ügyekben és a keleti kérdésben.1 1801 márciusában I. Sándor (1801–
1825) került hatalomra. Az új uralkodó és diplomáciája mindent megte� 
annak érdekében, hogy kimaradjon az európai kon
iktusokból, és jó kapcso-
latot ápoljon az európai államokkal. I. Sándor a trónra kerülésekor nem volt 
könnyű helyzetben. Első külpolitikai lépései arra irányultak, hogy felszámol-
ja azt a krízist, amit apja, I. Pál (1796–1801) átgondolatlan külpolitikai ma-
nővereivel idéze� elő, és stabilizálja Oroszország helyzetét a nagyhatalmi 
viszonyrendszerben. A fő problémát az angolokkal való szembenállás, s az 
angol 
o�ának a fővároshoz, Szentpétervárhoz való közelsége jelente�e. Mi-
után sikeresen rendeződö� a kon
iktus Nagy-Britanniával – az angol-orosz 
tengeri konvenciót 1801. június 17-én írták alá –, az uralkodó a külföldön 
szolgálatot teljesítő diplomatáihoz küldö� körlevelében vázolta frissen kiala-
kíto� külpolitikájának lényegét, követendő elveit. Az új külpolitikai program 
olyan izolációs politikát takart, amelynek egyik fontos pillére az európai ál-

1  Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19. veka. Moszkva 1995, 9.
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lamokkal kötö� bilaterális szerződések rendszere volt. A másik eleme a német 
államokból kialakíto� „korlát” le�. Az orosz kabinet annak segítségével kí-
vánta biztosítani befolyását az európai ügyekben és a keleti kérdésben, vala-
mint útját állni az egyre erősödő francia terjeszkedésnek. Közép-Európában 
Ausztria és Poroszország, északon Svédország szerepe nő� meg Oroszország 
Európa-politikájában, délen Szentpétervár a jószomszédi viszony megőrzé-
sére törekede� az Oszmán Birodalommal.

1801 elejétől tehát az orosz-svéd viszony megszilárdítása volt a cél. 
Az 1799-ben kötö� szövetség megerősítést nyert, miután Svédország csatla-
kozo� az angol-orosz tengeri konvencióhoz. 1802 őszétől azonban az orosz-
svéd kötés gyengülni látszo� a svéd külpolitika francia irányultsága mia�. 
Az orosz kabinet gyanakvóbb le� Svédországgal szemben. I. Sándor már 
nemcsak az európai udvarokban diplomáciai szolgálatot teljesítő követeitől 
kért információkat a francia-svéd viszony alakulásáról, hanem a konstantiná-
polyi orosz köve�ől, A. Ja. Italinszkijtől is. Megbízta, hogy „minden eshetőség-
re, szükséges annak meg�gyelése, hogy a svéd misszió a török minisztériumokkal 
milyen kapcsolatban van”.2 Szentpétervár azzal számolt, hogy a francia kabinet 
előhúzza régi „keleti korlát” politikáját, és maga mellé állítja Svédországot, 
valamint az Oszmán Birodalmat Oroszország ellen. Az orosz kabinet nyug-
talanságát prezentálja, hogy A. R. Voroncov külügyminiszter 1802. október 
18-án kelt levelében az 1801 augusztusa óta Stockholmban ügyvivő D. M. 
Alopeustól részletes beszámolót kért a svéd állam anyagi helyzetéről, a had-
serege és a 
o�ája állapotáról. Emelle� utasíto�a, hogy „�gyelmének és a meg-
�gyelésének egyik legfontosabb tárgya az legyen, milyen Svédország jelenlegi po-
litikai kapcsolata más államokkal”.3 

1803 végétől változo� az európai helyzet és azzal együ� az orosz kabinet 
álláspontja is Svédországot illetően. Ismét egy erős szövetségest láto� benne, 
ami összefüggésben állt az akkor módosíto� orosz külpolitikai koncepcióval. 
Az orosz kabinet számára világossá vált, hogy az 1801 elején meghirdete� 
önelszigetelő politika nehezen tartható, Szentpétervárnak a francia terjesz-
kedő politikával szemben határozo�abb álláspontot kell képviselnie az euró-
pai ügyekben.

2  Vnyesnyaja polityika Rosszii 19 i nacsalo 20 veka. (A továbbiakban:VPR). Dokumenti Rosz-
szijszkovo Minyisztyersztva Inosztrannih gyel. Szer. I. t. 1. Moszkva 1960, dok. 110.; 286.
3  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 120.; 311.
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Az amiens-i béke (1802. március 25.) rövid életű volt, s 1803. május 12-ét 
követően Nagy-Britannia és Franciaország közö� ismét kiújultak a harcok. 
Az orosz diplomácia intenzív tárgyalásokba kezde� annak érdekében, hogy 
katonai szövetséget hozzon tető alá Poroszországgal és Ausztriával. Miután 
Oroszország a két német állam közö� feszülő ellentéteket feloldani nem tud-
ta, és együ� egy Napóleon ellenes koalícióban nem számolhato� velük, elő-
térbe került az orosz-svéd szövetség megerősítésének szükségessége.

Napóleon császárrá választása, az 1804-ben bekövetkeze� drámai esemé-
nyek (Enghieni herceg kivégzése), és a német államok kérdésében követe� 
francia politika félelmet kelte� a svéd kormányban is. Mindez kiviláglik A. 
A. Czartoryskinek, az orosz külügyminiszternek Karl Stedingk-gel, a szent-
pétervári svéd nagyköve�el folytato� megbeszéléséről készíte� feljegyzésé-
ből. Stedingk azt tudakolta, hogy „uralkodója számíthat-e Oroszország segítsé-
gére, ha a �anciák hadműveleteket kezdenek Pomerániában”.4 Megnyugtató 
választ kapo�, az orosz kormány készen állt Svédország mellé állni. 1805. 
január 14-én Oroszország Svédországgal konvenciót kötö� Észak-Németor-
szág védelmére.5 Rövidesen Svédország – orosz bíztatásra és támogatással – 
csatlakozo� az 1805. április 11-én aláírt, a harmadik koalíció alapját képező 
angol-orosz szerződéshez is. Az orosz kabinetet megnyugvással töltö�e el, 
hogy a Napóleon elleni küzdelmében a svédeket szövetségesként maga mel-
le� tudhatja.

1804-től 1807-ig a Napóleon elleni küzdelem foglalta el a központi helyet 
az orosz külpolitikában. A harmadik (1805), majd a negyedik koalíció 
(1806–1807) katonai vereségei után az orosz kabinet arra kényszerült, hogy 
elfogadja a francia szövetséget, és felvállalja annak terheit, a kontinentális 
rendszerhez csatlakozást. A tilsiti békekötés (1807. július 7–9.) után Orosz-
ország mozgástere a nemzetközi küzdőtéren beszűkült,6 a közép-európai 
orosz befolyás véget ért. Ugyanakkor lehetőség nyílt arra, hogy I. Sándor 
megvédje és érvényesítse Oroszország érdekeit északon Svédország, délen az 
Oszmán Birodalom ellenében. A tilsiti békében megállapodás születe� arról 

4  VPR, Szer. I. t. 2. Moszkva, 1961. dok. 21.; 56.
5  Lásd részletesen: VPR, Szer. I. t. 2. dok. 89. 267–271.
6  Bezotosznij, V. M.: Vnyesnyepolityicseszkij vibor Rosszii na geopolityicseszkom proszt-
ransztve Jevropi v epohu 1812 goda. Otyecsesztvennaja isztorija, 2008/2. 68.; Lásd még: Troickij, 
Ny.: Alekszandr I protyiv Napoleona. Moszkva 2007, 166.; Lieven, Dominic: Russia against Na-
poleon: the True Story of the Campaigns of War and Peace. London 2009, 96.
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is, hogy az orosz kormány a svédeket Nagy-Britannia ellen hangolja. A svéd 
kabinet azonban az orosz diplomácia kitartó győzködése ellenére sem csat-
lakozo� az angolok ellen bevezete� kontinentális blokádhoz. I. Sándor ezt 
használta fel támadásának igazolására. Oroszország Svédország elleni hábo-
rúja nem annyira a gazdasági problémákkal, hanem inkább azzal a stratégiai 
fenyegete�séggel függö� össze, amelyet a svédek az oroszok számára a Balti-
kumban képviseltek abban az esetben, ha szövetséget létesítenek Nagy-Bri-
tanniával.7 Annak ellenére, hogy I. Sándor a diplomácia eszközével nem tud-
ta rávenni Svédországot, hogy belépjen a kontinentális rendszerbe, nem 
óhajto� háborúba bocsátkozni vele. Amikor az orosz kabinet Franciaország 
nyomására 1807 novemberében hadat üzent Nagy-Britanniának, Napóleon 
abban reménykede�, hogy azonnal háborúba lép Svédország ellen is. Szent-
pétervár azonban minden kifogást előhúzo�, haloga�a a háború megkezdé-
sét egészen 1808 februárjáig.8

Az orosz hadsereg hamar legyőzte a svéd csapatokat. Az orosz uralkodó 
bejelente�e Finnország Oroszországhoz csatolását,9 amely a napóleoni há-
borúk szövetségi politikájának következményeként, a háborút lezáró friedri-
chshammi békével (1809. szeptember 17.) vált az Orosz Birodalom részévé. 
A békeszerződés nemcsak Oroszország és Svédország, hanem az észak-euró-
pai régió történetében is fontos viszonyokat rögzíte�.10 I. Sándor a békéről a 
testvéréhez, Jekatyerina Pavlovna nagyhercegnőhöz 1809. szeptember 18-án 
küldö� levelében elégede�en nyilatkozo�: „A Svédországgal kötö� béke fen-
séges, és teljességében olyan, amilyet akartam. Nem tudom kellően meghálálni ezt 
a Mindenhatónak. Finnország teljes átadása a Torneoig az Aland-szigetekkel, a 
kontinentális rendszerhez való csatlakozás és a kikötők lezárása Anglia elő�, és, 
végül, béke Oroszország szövetségeseivel: mind ez aláírva, közvetítő nélkül.”11

A békekötés után az orosz kabinet fontosnak tarto�a, hogy stabilizálja 
kapcsolatát Svédországgal, és megerősítse a két állam közö� meghúzo� határt 
egy új megállapodással. 1810. január 8-án aláírt orosz-svéd konvenció ezt a 

7  Hartley, Janet: Alexander I. London 1994, 95.
8  Lásd bővebben: Ma�i, Klinge: Mezsdunarodnije aszpekti �nljandszkoj vojni. Rosszijszkaja 
isztorija, 2009/3. 82–83.
9  Hartley, 95.
10  VPR, Szer. I. t. 5. Moszkva, 1967. dok. 106.; 220.
11  Alekszandr I – velikoj knyaginye Jekatyerinye Pavlovnye, 6 (18) szentyjabrja 1809 g. In: 
Nyikolaj Mihajlovics, velikij knyaz: Perepiszka imperatora Alekszandra I sz szesztroj velikoj 
knyazsnoj Jekatyerinoj Pavlovnoj. SzPb., 1910. 25.
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célt szolgálta. Szentpétervár mihamarabb maga melle� szere�e volna tudni 
a svédeket, egyrészt azért, hogy enyhüljön az a nyomás, amit a tilsiti rendszer 
jelente� a számára, másrészt azért, hogy a támogatásukkal lezárhassa az 1806 
óta folytato� háborúját a törökökkel. Az orosz-svéd támadási és védelmi szer-
ződés részleteinek tárgyalása azonban hosszan elhúzódo�, a megkötésére 
csak 1812. április 5-én került sor.12 A friedrichshammi békekötés utáni időszak 
egyik legfontosabb eseménye az orosz-svéd relációban ez a Szentpéterváron 
aláírt szövetség le�, amelyet két további konvencióval egészíte�ek ki, 1812. 
június 15-én Vilnóban,13 majd augusztus 30-án Aboban.14

I. Sándor hatalomra kerülése után a keleti kérdésben követe� orosz kül-
politika nem változo�, az I. Pál által kezdeményeze� és képviselt „békés török 
politika” folytatódo�. I. Sándor az álláspontját az európai udvarokban diplo-
máciai szolgálatot teljesítő követeihez küldö� instrukciójában a következők-
kel indokolta: „Politikai rendszerem alapelve, melynek megtartásán egész erőm-
mel fáradozni fogok, hogy megőrizzem azt az államot, amelynek gyengesége és 
rossz kormányzása védelmünk értékes garanciája”.15A meghirdete� új külpoli-
tikai koncepcióval összhangban, az orosz-török kapcsolatokban hangsúlyt a 
korábban elért eredmények megerősítése, elsősorban az 1799-ben megkötö� 
orosz-török szövetség megújítása és a növekvő francia befolyással szemben 
a Porta védelme, az Oszmán Birodalom integritásának megőrzése kapo�. Az 
új külpolitikai kurzus következetesebb politikát követelt az orosz kabine�ől 
és behatárolta az orosz diplomaták viselkedését a török udvarban 1801 és 
1805 közö�. Az orosz diplomácia az orosz-török relációban az ellentétek el-
simítására, a vitás kérdések eldöntésének halogatására, kompromisszumos 
megoldásra törekede�.16

Az orosz kormány a Konstantinápolyban egyre erősödő francia befolyás 
letörésének zálogát az orosz-török szövetség szorosabbra fűzésében lá�a. En-
nek szellemében elsőként az orosz-török kapcsolatokban neuralgikus pont-
nak számító, Oroszország Balkán-politikájában centrális helyet elfoglaló Du-
nai Fejedelemségek státusát igyekeze� rendezni. Az orosz diplomácia a 

12  Lásd részletesen: VPR, Szer. I. t. 6. Moszkva, 1962. dok. 130. 324–328.
13  VPR, Szer. I. t. 6. dok. 171.; 428–431.
14  VPR, Szer. I. t. 6. dok. 230.; 545–556.
15  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 12.; 54.
16  Seremet, V. I.: Viszokaja Porta vnov szblizsaetszja sz Francijej. In: Alekszandr I. Napoleon i 
Balkani. Moszkva 1997, 159.
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kücsük-kajnardzsai béke (1774) által garantált protektori jogára hivatkozva 
avatkozo� be a fejedelemségek ügyeibe, amitől egyben az Oszmán Biroda-
lomban élő keresztények körében befolyásának erősödését remélte. Orosz-
ország számára a Dunai Fejedelemségek stratégiai szempontból is fontosak 
voltak. 1802 első felében V. Sz. Tomara konstantinápolyi követ a kormánya 
nevében több jegyzékben tiltakozo� a Portánál és követelte a fejedelemségek 
sérelmet szenvede� jogainak helyreállítását.17 1802. augusztus 27-én ugyan-
ebből a célból I. Sándor levelet küldö� III. Szelim szultánhoz (1789–1807).18 
Az orosz kabinet a fejedelemségek megszállásával is riogato�, és elérte, hogy 
a Porta 1802. szeptember 24-én aláírja Moldva és Havasalföld új státusáról 
szóló megállapodást, amelyben kiegészítő cikkelyeket csatolt a 18. század 
70–90-es éveiben kiado� ha�-i-serifekhez. A konvenció a fejedelmek ural-
kodásának idejét hét évben szabta meg, s elmozdításukat az orosz uralkodó 
jóváhagyása nélkül a Porta nem kezdeményezhe�e.19

Az 1802-ben megkötö� megállapodás a török kabinet megosztását ered-
ményezte. Franciaország sietve használta ki a Porta konvencióval szemben 
megnyilvánuló ellenérzését, és az orosz-török kapcsolatok megbontására, 
Oroszország balkáni pozíciójának gyengítésére törekede�. Az 1802-es fran-
cia-török békekötésre apellálva Napóleon az Oszmán Birodalom védelmező-
jének tünte�e fel magát és rövid idő leforgása ala� elérte, hogy a Díván fran-
ciabarát vonala megerősödjön. Rendkívüli követei Konstantinápolyban arról 
győzködték a szultánt, hogy Franciaország az igaz barát.20 A. Ja. Italinszkij, az 
új konstantinápolyi követ rémülten jelente�e, hogy Franciaország Oroszor-
szág elleni háborúba taszítja a Portát.21 A. R. Voroncov külügyminiszter 1803. 
október 18-án kelt levelében azt ecsetelte igen látványosan, miként eredmé-
nyezi a Közel-Keleten várható francia hódítás az Oszmán Birodalom felbom-
lását. „Délen az ügyek ijesztő fordulatot ve�ek: a �ancia kormány jelentős erőket 
összpontosíto� az Adriai-tenger partjára és a Nápolyi Királyságba […] nem 
kétséges, Bonaparte a közel jövőben partra száll Dalmáciában és Görögország-

17  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 95–96.; 250–254.
18  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 104.; 276.
19  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 115.; 301.
20  Vosztocsnij voprosz vo vnyesnyej polityike Rosszii. Moszkva, 1978. 54.
21  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 155.; 382–383.
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ban.”22 Azt tanácsolta, hogy Oroszország készülődjön a Franciaország elleni 
háborúra.

1804-re nyilvánvalóvá vált, hogy a francia-orosz kapcsolatok megszűnése 
esetén a hadicselekmények várható fő helyszíne Európa lesz, és Napóleon az 
oroszellenes terveiben számol az Oszmán Birodalommal. Ennek megfelelően 
át kelle� gondolni az európai ügyekben és a keleti kérdésben követendő orosz 
külpolitikát. Szentpétervár nem engedhe�e, hogy Franciaország tető alá hoz-
zon egy oroszellenes szövetséget a Portával. Az orosz diplomácia komoly 
küzdelmek elé néze� Konstantinápolyban.

Napóleon a Nagy-Britannia és Oroszország elleni háborújára készülve 
diplomáciai úton próbált eredményt kicsikarni a Portától. III. Szelimtől azt 
követelte, hogy ismerje el a császári címét. Miután a szultán – maga mögö� 
tudva az oroszok és angolok támogatását – ezt megtagadta, 1804 novembe-
rében a francia diplomáciai testület elhagyta Konstantinápolyt. Az orosz és 
francia diplomácia párbajából, jelentős angol segítséggel, ekkor az orosz ke-
rült ki győztesen.23A Porta francia támadástól tartva 1804 december elején 
Oroszország támogatását kérte. Az 1799-es szövetségi szerződés megújításá-
nak aláírására, annak ellenére, hogy a tengerszorosok francia hadihajók elő� 
történő bezárásának kérdése 1804 januárjától az orosz-török diplomáciai 
tárgyalások központi témája volt, hosszan elhúzódó egyeztetések után került 
sor. Az 1805. szeptember 23-án megkötö� szerződés lehetőséget teremte� 
arra, hogy az orosz hadihajók áthaladjanak a tengerszorosokon.24

A megállapodás igen rövid ideig maradt érvényben. A harmadik koalíció 
Austerlitznél történő szétzúzása után (1805. december 2.) a megváltozo� 
nemzetközi viszonyok az orosz-török kapcsolatra is rávetültek. Napóleon 
befolyása megnő� Európában, illetve a Közel-Keleten, és ez meghatározta 
az egyre erőtlenebb Oszmán Birodalom szövetségesi politikáját. A revans 
hívei a török kabinetben az orosz vereség hírére tovább erősödtek és rövid 
idő ala� elérték, hogy az oroszokkal szimpatizálók há�érbe szoruljanak. 
1806 januárjában III. Szelim levélben üdvözölte Napóleont és elismerte a 
császári címét. Ezzel egyidejűleg a török kabinet szűkíteni kezdte az 1805-ös 

22  VPR, Szer. I. t. 1. dok. 222.; 527.
23  Shupp, Paul: �e European Powers and the Near Eastern Question 1806–1807. New York 1931, 
68. Lásd részletesen: Szirotkin, V. G.: Duel dvuh gyiplomatyij. Rosszija i Francija v 1801–1812 gg. 
Moszkva 1966.
24  VPR, Szer. I. t. 2. Moszkva 1961, dok. 184. 589–594.
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orosz-török szerződésben rögzíte� jogokat. 1806 áprilisában a Porta arra 
hivatkozva, hogy tartanak a francia megtorlástól, azt kérte Italinszkijtól, tol-
mácsolja a kormánya felé, hogy csökkentse a tengerszorosokon a Földkö-
zi-tengerre áthaladó hadihajói számát. Ősszel a szorosok bezárultak az orosz 
hadihajók elő�.25

1806 tavaszától folytatódo� a diplomáciai csatározás Konstantinápolyban 
a fran ciák és az oroszok közö�. Az orosz diplomácia reménytelen erőfeszíté-
seket te� annak érdekében, hogy megakadályozza az Oszmán Birodalom és 
Franciaország szövetségkötését. 1806 márciusában Italinszkij a Portához in-
téze� jegyzékében azzal riogato�, hogy a török kabinet pusztulásra ítéli bi-
rodalmát, ha Franciaország karjaiba menekül. Hangsúlyozta, hogy „Bonapar-
te minden eszközzel az O�omán birodalom felosztását akarja véghez vinni, 
őfelsége [I. Sándor] pedig , ellenkezőleg , ennek a birodalomnak a megőrzését 
óhajtja.”26A Szentpétervárra küldö� jelentésében úgy vélekede�, hogy a Por-
tát csak a Dunai Fejedelemségek megszállásával lehet rábírni arra, hogy sza-
kítson Franciaországgal. Czartoryski 1806. május 13-án kelt feljegyzésében 
határozo�abb fellépést, preventív háborút sürgete� a Porta ellen.27 Az orosz 
kabinet tisztában volt azzal, hogy Konstantinápoly és Párizs titkos tárgyalá-
sokat folytat, és Napóleon célja, hogy a szultánt Oroszország ellen háborúra 
bírja.

1806. június 20-án Horace Sebastiani tábornok, az új francia követ Kons-
tantinápolyba érkeze� azzal a megbízással, hogy oroszellenes szövetséget 
kössön a Portával. Az ígéretével, hogy az Oszmán Birodalom a kücsük-kaj-
nardzsai béke elő�i határok közö� helyreállítható, a török kabinet támogatá-
sát megszerezte. 1806. szeptember 22-én Italinszkij III. Szelimhez fordult, 
megpróbálta eltéríteni a�ól, hogy Napóleonnal szövetségre lépjen.28 A szultán 
azonban nem rá, hanem Sebastianira hallgato�.

A törökök készültek a háborúra Oroszország ellen. Az orosz-török meg-
állapodásokat sorra megszegték, a Dunai Fejedelemségek éléről orosz jóvá-
hagyás nélkül távolíto�ák el a fejedelmeket, Constantin Ypszilantit és Alek-
szander Moruzzit 1806 augusztusában. I. Sándor 1806. október közepéig 
kivárt, majd válaszul a történtekre október 28-án elrendelte a fejedelemségek 

25  Vosztocsnij voprosz, 58.
26  VPR, Szer. I. t. 3. Moszkva 1963, dok. 32. 100.
27  VPR, Szer. I. t. 3. dok. 63. 171–172.
28  VPR, Szer. I. t. 3. dok. 127. 324–325.
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megszállását.29 Az orosz uralkodó a korábbi állapotok helyreállításának szük-
ségességével indokolta lépését, és a Portától az 1805-ös megállapodás, vala-
mint a Dunai Fejedelemségek autonómiájának helyreállítását kérte. A török 
kabinet azonban nem akart visszalépni, élni kívánt a kínálkozó lehetőséggel, 
és 1806. december végén hadat üzent Oroszországnak. Ezzel kezdetét ve�e 
a több mint öt évig elhúzódó orosz-török háború, melyet a fegyvernyugvások, 
a leálló, majd újrainduló hadműveletek, illetve a harci cselekmények hiánya 
mia� a „furcsa” jelzővel illet a történetírás.30

Az orosz kabinet minden erőfeszítése ellenére háborúba sodródo� a 
Portával. A Napóleonnal folytato� küzdelme az európai hadszíntéren lekö-
tö�e haderejének jelentős részét. A Balkán térségében állomásozó hadse-
regével értelmetlen le� volna nagyobb hadműveletekbe kezdenie, ezért a 
törökökkel a kon
iktusa mihamarabbi lezárására törekede�. K. O. Pozzo 
di Borgo béketeremtő missziója azonban eredménytelenül ért vége� 1807. 
május végén. A rendkívüli követ ravasz diplomáciai húzásai nem hato�ák 
meg a Portát.31 Az új szultán, IV. Musztafa elutasíto�a az orosz követelések 
teljesítését.32 1807-ben az európai küzdőtéren Napóleonnal szemben el-
szenvede� sorozatos katonai vereség megnehezíte�e a keleti válság diplo-
máciai úton történő feloldására te� orosz erőfeszítést. Ráadásul Oroszor-
szág arra kényszerült a tilsiti békében, hogy új szövetségesének átadja 
Ca�arót és a Jón-szigeteket, ami gyengíte�e pozícióját a Földközi-tenger 
keleti medencéjében, valamint elfogadja a franciák közvetítő szerepét az 
orosz-török megbékélésben.33 1807-ben a francia-orosz szövetségkötés csak 
részben kínált lehetőséget arra, hogy Oroszország az érdekeit érvényesítse 
a keleti kérdésben. A Balkán és a tengerszorosok Franciaországot is érde-
kelték, és Napóleon mindent bevete� annak érdekében, hogy megakadá-
lyozza az oroszok Földközi-tengerre történő kijutását, illetve kontroll ala� 
tartsa a keleti kérdésben követe� politikájukat. Napóleon előhúzta az Osz-

29  VPR, Szer. I. t. 3. 360.; 362.
30  Vinogradov, V. N.: „Sztrannaja” russzko-tureckaja vojna (1806–1812) i buharesztszkij mir. 
In: Alekszandr I. Napoleon i Balkani. Moszkva 1997, 176.
31  VPR, Szer. I. t. 3. dok. 249. 604.
32  VPR, Szer. I. t. 3. Prim. 347. 738–739.
33  VPR, Szer. I. t. 3. dok. 257.; 640.; dok. 259.; 645–646.
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mán Birodalom felosztásának tervét is Tilsitben, amelynek megvitatására 
1807-ben és 1808-ban került sor.34

A francia közvetítéssel megkötö� szloboziai fegyverszünet ideje (1807 
augusztusa–1809 márciusa) ala� nem születe� meg a béke. 1808 őszén az 
erfurti találkozó megállapodásai – Napóleon hajlandó volt beleegyezni a Du-
nai Fejedelemségek és a Finn Nagyhercegség Oroszországhoz csatolásába, 
lemondo� a közvetítő szerepéről az orosz-török béketárgyalásokon, valamint 
elismerte Grúzia Oroszországhoz tartozását, és nem ellenezte azt sem, hogy 
Szerbia kapjon autonómiát – jó lehetőséget kínáltak arra, hogy az orosz ka-
binet lezárja háborúját a törökökkel.35 Azonban a megkezde� konstantinápo-
lyi orosz-török egyeztetések az Oszmán Birodalomban végbement fordulat 
mia� megszakadtak.36 Az újabb janicsárlázadás eltávolíto�a IV. Musztafát a 
hatalomból, az uralkodó II. Mahmud (1808–1839) le�, aki a háború folyta-
tása melle� döntö�. 1809 márciusában kiújultak a harcok.37 Az oroszok 1809-
ben és 1810-ben, a hadisikereik ellenére sem tudták a törököket békekötésre 
bírni.

1811-ben változo� meg a helyzet, miután az orosz külügyminiszter, N. P. 
Rumjancev elérte I. Sándornál, hogy M. I. Kutuzovot bízza meg a Dunai 
Hadsereg vezetésével. Rumjancev oszto�a Kutuzov nézetét, aki a törökök 
fele� arato� döntő győzelemmel kívánta kompromisszumra és az orosz kö-
vetelések elfogadására kényszeríteni a Portát. Sikeres júliusi és októberi had-
műveleteinek, győzelmeinek38 köszönhetően 1811 októberében a törökök 
tárgyalóasztalhoz ültek, és megkezdődtek az egyeztetések a Rumjancev által 
megfogalmazo� instrukciók alapján. Annak ellenére, hogy az orosz követe-
lések Moldvára és Besszarábiára korlátozódtak,39 nem születe� egyezség. 
I. Sándor sürge�e a békekötést, mert egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Napó-
leon rátámad Oroszországra, és megérte�e, hogy délen ilyen jelentős haderőt 
nem tarthat lekötve. 1812 tavaszán a brit és a svéd diplomácia nyomásának 
engedve a törökök beleegyeztek a tárgyalások újrakezdésébe. 1812. április 

34  Lásd részletesen: Bodnár Erzsébet: Az „o�omán örökség” a �ancia-orosz tárgyalásokon 
(1807–1808). In: Uő.: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század első felé-
ben. Budapest 2008, 93–110.
35  VPR, Szer. I. t. 4. Moszkva, 1965. dok. 161.; 362–363.
36  VPR, Szer. I. t. 4. dok. 185. 408–409.
37  VPR, Szer. I. t. 4. dok. 245. 542.
38  VPR, Szer. I. t. 6. 131., Prim. 141.; 203.
39  VPR, Szer. I. t. 6. dok. 71.;181–182.
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3-án orosz részről elhárult az utolsó akadály is. I. Sándor Kutuzovhoz küldö� 
utasításában engedélyezte az orosz követelések mérséklését Ázsiában, és hoz-
zájárult az orosz-török határ korrekciójához.40 Az Oroszország számára oly 
fontos és hasznos békét végül Bukarestben 1812. május 28-án írták alá.41 
Kutuzov, az orosz diplomácia és a kompromisszumképes orosz kabinet össze-
hangolt együ�működése, valamint a brit és a svéd diplomácia támogatása 
kelle� ahhoz, hogy ilyen rövid idő ala� sor kerüljön a békekötésre. Oroszor-
szág elérte az Oszmán Birodalom semlegességét a Franciaország ellen vívan-
dó háborúja esetére.

1812 elejére a lengyel kérdés és a kontinentális rendszer mia� egyre több 
nézeteltérés adódo� Franciaország és Oroszország közö�.42 A feszültségek 
végül háborúhoz veze�ek. Napóleon gyors győzelemmel akarta Sándort visz-
szakényszeríteni a tilsiti megállapodás feltételeihez, de oroszországi hadjára-
ta kudarccal végződö�. Az orosz kormány 1812 végén választhato�, hogy 
kilép a háborúból vagy folytatva azt részt vesz Európa felszabadításában, 
a napóleoni uralom felszámolásában. Az oroszok küzdelme Napóleon ellen 
a hatodik koalícióba bekapcsolódó Svédországgal együ� folytatódo� az 
1813–1814-es években. A határon túli hadjárat meghozta a sikereket Orosz-
ország számára, megerősödö� befolyása az európai ügyekre, s megváltozo� 
a státusa az európai viszonyrendszerben.43

Összességében elmondható, hogy az orosz kabinet és diplomácia – a vál-
tozó európai viszonyokhoz alkalmazkodva – sikeresen kezelte a svéd ügyet 
és a keleti kérdést az 1801 és 1815 közö�i időszakban. Az utolsó orosz-svéd 
háború (1808–1809) egy békés együ�működési periódust morzsolt fel 
ugyan, de nem hato� nyomasztóan az orosz-svéd viszonyra, amelyet a fried-
richshammi béke után az 1810-ben és 1812-ben kötö� megállapodásokkal 
sikerült stabilizálni. A háborút lezáró béke Oroszországnak ju�a�a a Finn 
Nagyhercegséget. Az elhúzódó orosz-török háborút (1806–1812), amely 
összekapcsolódo� Oroszországnak Franciaországgal (1805–1807) és Irán-
nal (1804–1813) folytato� háborúival, 1812-ben nehéz feladatnak ígérke-
ze� lezárni úgy, hogy az orosz érdekek a Balkánon és Ázsiában ne vagy ke-

40  VPR, Szer. I. t. 6. 315.
41  VPR, Szer. I. t. 6. dok. 164. 412–416.
42  Szolovjov, Sz. M.: Imperator Alekszandr I. Moszkva 1995, 279–281.; Bezotosznij, 69.
43 Ragsdale, H.: Proszviscsonnij abszolutizm i vnyejnyaja polityika Rosszii v 1762–1815 go-
dah. Otyecsesztvennaja isztorija, 2001/3. 21.
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véssé csorbuljanak. Az orosz kabinet és diplomácia erőfeszítéseit dicséri, 
hogy a bukaresti békével, annak ellenére, hogy abban nem teljesült vala-
mennyi követelésük, sikerült megerősíteni a Portánál korábban elért ered-
ményeiket és megváltoztatni a birodalom dél-nyugati határát: Besszarábia 
és a Duna-delta megszerzésével stratégiailag fontos területek kerültek az 
oroszok birtokába.


