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Bevezetés

E könyv egy olyan közös vállalkozás része, amely azt tűzte ki céljául, 
hogy végigkíséije Oroszország történetét az államalapítástól a 18. század 
első feléig. Az első kötet nemrégiben látott napvilágot kollégám, Font Márta 
tollából "Oroszország, Ukrajna, Rusz" címmel, melyben a szerző a 15. 
század végéig terjedő időszakban mutatja be a keleti szlávok korai történetét. 
Az olvasó most e közös vállalkozás újabb kötetét veheti kézbe. Ez azonban 
csak az első része a 15-18. századi Oroszország viszonyait tárgyaló 
írásomnak. E könyv célja nem az, hogy monografikus jelleggel feldolgozza 
a címben megjelölt témát; arra szolgál, hogy biztosítsa a gazdasági 
háttérismeretet a későbbi kötet számára, melyben az 1425-1730 közötti 
időszak politika- és egyháztörténetét, hatalmi ideológiáját valamint 
államfejlődését tárgyalom. Mindazonáltal úgy hiszem, hogy az itt leírtak 
önmagukban is egy gondolati egységet alkotnak, s önálló kötetként is 
megállják a helyüket.

Könyvünk kronológiai határait részben az előbbiekben elmondott 
tényezők jelölték ki, nagyobb részt pedig, természetesen, a szakirodalom 
alapján levonható következtetések. A 15. század előtti időszakról igen kevés 
adat áll a kutatók rendelkezésére a forrásbázis szegénysége miatt: a 
moszkvai állam népességére vonatkozóan is csak az 1500 körüli időkre 
adható az első megbízható becslés. A 18. századot illetően már minden 
tekintetben sokkal könnyebb a dolgunk. E század közepe táján (1750-es - 
1760-as évek) a gazdaság több területén jelentős változások következtek be, 
s ezek már egy lassú elmozdulás első jeleiként értékelhetők; e változások 
leírásával zárjuk tehát kötetünket. A teljesebb kép kedvéért, persze nem 
ragaszkodtunk mereven - egyik irányban sem - az itt vázolt kronológiai 
határokhoz. Ahhoz, hogy az orosz gazdaságról megfelelő képet kapjunk, 
szükséges, hogy összevessük azt a legfejlettebb nyugat-európai és a kevésbé 
fejlett területek (mint pl. Magyarország) viszonyaival. Az olvasó tehát 
gyakran találkozik majd ilyen összehasonlításokkal.

Röviden szólnunk kell még könyvünk koncepciójáról. E kötet 
Braudel "Anyagi civilizáció, gazdaság és 
hatalmas, hárö^kÖtéteTvállalkozasaadFa^

_____ . ■ ___ - > »’CMn i  VII- —TTT-ftwrwwmrVf.iyi’»--" —ot l

kapitalizmus 
melynek első

alapötletét Fernand 
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része magyarul is megjelent, harmadik kötetének egy kis szelete pedig 
szintén hozzáférhető magyar nyelven. Koncepciónk jelentős mértékben 
támaszkodik Braudel módszerére és arra a hatalmas ismeretanyagra amit a 
szerző az orosz gazdasági világról írt. Braudel mellett R. E. F. Smith 
munkáit kell kiemelnem, melyeknek mind a fogalmi rendszer kialakítása 
terén, mind részleteiben sokat köszönhetek.

Fontos tisztáznunk először is azt, hogy mit értünk [gazdaságba latt, még 
ha ez első látásra feleslegesnek tűnhet is az olvasó szemeFénTÉrre azért van 
szükség, mert Braudel^alapján úgy gondoljuk, hogy a 19. század előtt " nem 
egy, hanem toFb gazdaság létezik". A legalsó szint az "anyagi lét" (emellett 
az "anyagi cTviliTacio*1, "anyagi kultúra" kifejezéseket is használja a szerző 
mint szinonimákat); ezt azonban Braudel szerint együtt kell bemutatni azzal, 
amit ő "gazdasági civilizációdnak nevez. Ez pedig nem más mint a piac 
működése, melynek két szintje van: a piacgazdaság (a piacgazdaság 
kifejezés mai csengése miatt inkább a piaci gazdaság terminus használatát 
látom célszerűbbnek) és a kapitalizmus. (E két fogalom ugyanis a szerző 
szerint nem azonos.) "Anyagi lét" alatt Braudel - ha jól értelmezzük - a 
legszélesebb értelemben vett önellátást érti, annak tradicionális szabályozási 
rendszerével, mindennapi rutinszerű megnyilvánulásaival, speciális 
környezetével együtt - a falusi életet, amely a 19. század előtt még Nyugat- 
Európa legfejlettebb területein is a népesség döntő részét ölelte fel. A falusi 
élet azt jelentette, hogy a 18. század vége felé Európában az emberek 
túlnyomó része (70-90 %-a, de Oroszországban közel 95 %-a) a 
mezőgazdaságból élt és maga termelte meg illetve állította elő a számára 
szükséges javak nagy részét. A 19. század folyamán következett be az, hogy 
Nyugaton a mezőgazdaságban dolgozók létszáma drámai hanyatlásnak 
indult, s ezzel persze az önellátás is egyre inkább visszaszorult. A 
változásban Anglia járt az élen, ahol a 19. század közepén a népesség 
kevesebb mint 25 %-át foglalkoztatta a mezőgazdaság; ez az arány 1911-ben 
már csak 5 % volt. Ma a mezőgazdasággal foglalkozó népesség részaránya 
a legfejlettebb országokban 5 % alatt van!

Az "anyagi lét", Braudel szerint, "annyi, mint emberek és dolgok, 
dolgok és emberek". Tehát azt kell tanulmányoznunk "amit az ember 
használ, amivel él". (Bátran hozzátehetjük ehhez még azt is - ahogy az 
ember él.) Ez magában foglalja a termelés tradicionális rendjét (a 
szerszámokat, a technológiát), az anyagi életkörülményeket (a táplálékokat,
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a lakásviszonyokat, a luxust stb.), a mentalitást és még sok mindent amit itt 
nehéz lenne felsorolni: mindazt aminek Braudel a "Mindennapi élet 
struktúrája" elnevezést adta. (Ennek persze mi csak töredékét nyújthatjuk itt, 
már csak terjedelmi okokból is.)

A piaci gazdaság az "anyagi lét"-re épül, a kapitalizmus pedig a piaci 
gazdaságra, amelyet felülről manipulál. A falu-város közti árucsere, a helyi 
piacok, helyi vásárok képezik alapvetően a piaci gazdaság szintjét; a 
távolsági kereskedelem, a bankok, tőzsdék stb. pedig a kapitalizmus 
területét. Különösen a piaci gazdaság és a kapitalizmus szintjére igaz az, 
hogy nem válnak el és nem is választhatók el olyan élesen egymástól, mint 
az "olaj a víztől".

Az "anyagi lét" súlyának érzékeltetése és a vizsgálat 
szempontrendszerének kiterjesztése motivált abban, hogy leírásunkba 
bevonjuk a nyelvet is. A nyelven belül talán a szólások, közmondások 
képezik azt a területet, ahol a leginkább megfogható egy nép mentalitása, 
történelme. A nyelvi példák és a sok érdekes adat bekapcsolásának van 
azonban egy másik oka is: úgy gondoljuk, hogy ezáltal sokkal könnyebben 
elsajátítják majd az anyagot a hallgatók.

Végezetül köszönetét kell mondanom mindazoknak, akik e könyv 
megszületésében segítséget nyújtottak. Mindenekelőtt lektoromnak, 
Niederhauser Emil akadémikusnak, aki a kézirat pontatlanságait korrigálta, 
valamint Font Mártának, Katus Lászlónak és Kaposi Zoltánnak, akik több 
fontos szempontra hívták fel a figyelmemet. Ezúton szeretném kifejezni 
köszönetemet Hurkóné Kereszti Erzsébetnek, a JPTE könyvtárosának, aki 
nagy segítséget nyújtott a szakirodalom összegyűjtése során. Köszönet illeti 
még a Történelem Tanszék adminisztrátorait, akik a szöveget gépelték és ifj. 
Golobics Pált, aki a szöveg tördelését végezte; végül pedig feleségemet, aki 
lehetővé tette, hogy szabadidőmet e könyv megírására fordíthassam.
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1. A népesség

A moszkvai állam illetve Oroszország területe és népessége

Ev Terület Lakosság
km2-ben millióban

1300 körül 47 000
1462 430 000
1500 körül 1 380 000 3,4
1550 körül 2 800 000 6-6,5
1600 körül 5 400 000 7
1646 7
1678 10,5
1721 16 000 000 15,6
1744 18,2
1762 23,2

1. 1. A népesség alakulása a 14-18. század között

Az orosz területek népességének alakulásáról rendkívül nehéz 
megbízható képet alkotni a kutatóknak. A népesség számának 
meghatározása még a sokkal jobban adatolt nyugat-európai területek 
esetében is nehéz, de a trendek itt ma már jól nyomon követhetők.

Eszerint a 10. század és a 13. század vége közt Nyugat-Európa 
népessége kb. megháromszorozódott, Európa népessége pedig legalábbis 
megkétszereződött (és 70-80 millió körül mozgott). A 14. század elején 
Nyugat-Európa népessége csökkenni kezdett a túlnépesedés, a rossz 
időjárási viszonyok stb. következtében, az 1348-as pestisjárvány hatására 
pedig zuhanásba ment át. A "Fekete Halál"-nak kb. a népesség 1/3-a esett 
áldozatul az 1348-at követő néhány évben. A pestis a Krím-félszigetről 
került át Nyugat-Európába (a Krímbe pedig valószínűleg Észak-Perzsiából
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érkezett); a tatárok Kaffát, a genovai kereskedőkolóniát ostromolták, s 
ennek során pestissel fertőzött hullákat lőttek be a városba. Az innen induló 
hajó aztán magával vitte a baktériumokat és ahol kikötött, ott hamarosan 
kitört a járvány. (1347-48-ban a Mediterráneumot, 1348-49-ben pedig az 
északnyugat-európai területeket sújtotta.)

A pestis baktériuma a rágcsálókban él, de leginkább a fekete vagy házi 
patkány (a tetőkön és a hajókon él) valamint a rajta élősködő bolha volt 
felelős a pestisekért: a patkányról más állatra, illetve az emberre ugyanis 
főként a bolha viszi át a fertőzést. Miért követelt a pestis ennyi áldozatot? A 
pestis egyik fajtája a bubópestis; nevét onnan kapta, hogy a testhajlatokban 
daganatok (bubók) keletkeznek. (A pestist még a 18. században is Isten 
büntetésének tekintették, a búbokról pedig azt tartották, hogy azok Isten 
jegyei.) A pestis másik fajtája a tüdőpestis; ez akkor következik be, ha a 
fertőzés bekerül a vérkeringésbe és eléri a tüdőt. A bubópestis esetében a 
fertőzöttek 60-90 %-a kb. 5 napon belül meghal; az utóbbi esetében - ez már 
a lélegzettel terjed! - a halandóság majdnem 100 %, és órákon belül meghal 
a fertőzött személy.

A pestis újabb kitörései a század második felében tovább 
csökkentették a népességet, s az kb. 1400 táján érte el mélypontját Nyugat- 
Európában. A lassú regenerálódás után a népesség 1450 (1480) táján ismét 
emelkedő tendenciát kezdett mutatni, s a növekedés üteme jelentősen 
felgyorsult a 16. században. A nagyarányú népességnövekedés a 
Mediterráneumban kb. az 1570-es évekig tartott, Északnyugat-Európa egyes 
részein (Angliában, Hollandiában) azonban ezután is folytatódott, bár 
csökkenő ütemben. Ezeken a területeken csak a 17. század közepe után 
(1660 táján) tört meg a növekedés, és következett be némi csökkenés. Az 
újabb általános népességnövekedésre az 1730-as évekig kellett várni 
Nyugat-Európában.

Az orosz területek népességének alakulásáról már nem adhatunk 
ennyire megbízható leírást. Le kell mondanunk arról, hogy a 15. század vége 
előtt adatokat említsünk a népesség nagyságáról, de még arról is, hogy a 
nyugat-európaihoz hasonló pontosságú trendeket állapítsunk meg. Igen 
kevés ismeretünk van arról, hogy miként alakult a népesség a mongol 
hódítás (1237-1240) előtti időszakban, és arról is nehéz pontos képet alkotni, 
hogy milyen hatást gyakorolt a népességre maga a hódítás. Csak annyit
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állíthatunk bizonyosan, hogy árveszteség tetemes volt. Nemcsak a hódítás 
első évei szedtek sok áldozatot, hanem az azt követő évtizedek is. A jelentős 
népességet tömörítő vlagyimir-szuzdali régió ugyanis egyike volt azoknak a 
területeknek, amelyek különösen ki voltak téve a támadásoknak a 13. század 
hátralevő részében. (A mongol uralom általában vett gazdasági hatásáról 
már megoszlanak a vélemények. Az újabb kutatások már azt látszanak 
igazolni, hogy a mongol uralom kereskedelmi szempontból pozitív hatást 
gyakorolt az orosz területekre.)

A 14. század elejétől azonban már a népességnövekedés jeleivel 
találkozhatunk, s ez arra mutat, hogy a népesség hamar magához tért a 
mongolok okozta demográfiai katasztrófából. Ezt a növekedést a század 
közepén (1351-52) jelentkező pestisjárvány törte meg, amely Nyugatról 
érkezett az orosz területekre, a Baltikumon keresztül. (Pszkov és Novgorod 
voltak ugyanis azok a városok, amelyeket legelőször érintett a pestis.) J. T. 
Alexander azonban hangsúlyozza, hogy "nem szükséges elfogadni szó 
szerint a krónikák állítását", mely szerint a "járvány Nyugatról jött". Már 
csak azért sem, mert az északkeleti orosz fejedelemségek szoros 
kapcsolatban álltak a tatárokkal, s a tatárok voltak közvetve felelősek az 
1348-as nagy nyugati pestisjárványért. A következő hullám valóban délről 
jött az orosz területekre.

1364-65-ben egy újabb, a Volga vidékéről érkező pestisjárvány szedte 
áldozatait. A század hátralevő részében több helyi járványról számolnak be 
a források. Nyugat-Európa esetében az adatok kb. 25-50 %-os csökkenést 
mutatnak (persze voltak szélsőséges esetek is, amikor a százalékarány még 
ennél is sokkal magasabb volt) és az átlagos népességcsökkenés 1/3 körül 
alakult. Az orosz területeken a források hiánya és a kutatás hiányosságai 
miatt főként becslésekre vagyunk utalva. A téma kutatói 25 %-tól 1/3-ig 
terjedő népességveszteséget feltételeznek az 1350-es, 1360-as időszakra 
vonatkozóan. A kis népsűrűség inkább az első érték felé billenti a mérleget; 
a magasabb érték mellett szól viszont az a vizsgálat, amelyet G. Alef a 
fejedelmi családok veszteségeivel kapcsolatban végzett.

"A Fekete Halál Oroszországra gyakorolt hatása túlnőtt a kezdeti 
támadás okozta veszteségeken." (J. T. Alexander) A pestissel ezután több 
évszázadig együtt kellett élnie a népességnek. Oroszország északi részén 
bizonyos "pestisfészkek" alakultak ki, amit a pestis (morovaja jazva) szóból
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képzett helynevek mutatnak (pl. Jazvetszovo, Jazviscse).

A 15. század első három évtizedében különösen hevesen tombolt a 
pestis, és mivel ez az 1420-as években súlyos éhínségekkel esett egybe, így 
L. N. Langer azt a következtetést vonja le, hogy "Oroszország 1400 és 1430 
közt szenvedte el legnagyobb demográfiai veszteségét". A század vége felé 
a pestis kezdett visszaszorulni - a járványok ritkábbak lettek és főként helyi 
jellegűvé váltak. A pestisek gyakorisága hanyatló tendenciát mutatott a 
következő két évszázadban.

A 15. század közepétől - részben a pestisjárványok enyhülésének 
következtében - az orosz területek népessége meredeken emelkedett és ez a 
folyamat az 1560-as évekig tartott. Ebben az időjárás megváltozásának is 
fontos szerepe volt. A 15. század első felében az időjárás igen kedvezőtlen 
(hűvös, csapadékos) volt, 1430-1480 között pedig nagy időjárási 
szélsőségekkel kell számolni. Ezután egy jobb, melegebb időszak 
következett egészen az 1560-as évekig. Ekkor az időjárás megint 
kedvezőtlen irányt vett. (Úgy tűnik, hogy a 15-17. század között a klíma 
hasonlóan változott Oroszországban, mint Nyugat- és Közép-Európában.) A 
népességnövekedés fontos tényezője volt - R. O. Crummey szerint - a 
politikai viszonyok terén bekövetkezett változás is. Ebben az időben történt 
az, hogy a moszkvai állam hatalmas területeket csatolt magához: 
Oroszország gyakorlatilag a moszkvai állammal vált azonossá. A 
vetélytársak legyőzése és bekebelezése együtt járt a hadsereg és az 
adminisztrációs szervezet megnövekedésével. Ezek a birodalom védelmét is 
hatékonyabbá tették, melyre különösen a krími kánság jelentett veszélyt a
16. században. A legsűrűbben lakott területek minden korábbi időszaknál 
nagyobb biztonságot élveztek.

A 16. század utolsó harmadában és a 17. század elején a moszkvai 
állam központi, viszonylag sűrűn lakott területei és a novgorodi részek óriási 
népességcsökkenésen mentek át. Bizonyos, hogy e drasztikus csökkenés 
egyik oka a parasztság elvándorlása volt; a parasztok a növekvő terhek elől 
az újonnan meghódított kazanyi (1552), asztrahanyi (1556) területekre 
menekültek. Ez azonban csak a népesség területi eloszlásának megváltozását 
jelentené és nem magának az összlétszámnak a csökkenését. Igen valószínű 
azonban, hogy legkésőbb a 17. század elején ez utóbbi fejleménnyel is 
számolni kell; a növekedés azonban már a ló . század vége felé megtört. A
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16. század végén és a 17. század elején ugyanis a problémák halmozottan 
jelentkeztek.

A politikai zavarok tulajdonképpen már IV. Iván (1533-1584) 
opricsnyinájával (1565-1572-73) megkezdődtek. 1570-ben Moszkvában, 
1571-ben pedig Novgorodban pestis ütötte fel a fejét, s ugyanebben az évben 
a krími tatárok a védtelen Moszkva ellen vonultak: a város túlnyomó része 
leégett; ezrek lelték halálukat a füstben és a lángokban. (A tatárok persze 
Moszkváig felprédálták azokat a területeket, ahol átvonultak.)

Az igazi katasztrófa a 17. század elején következett be, amikor a 
pestis mellett még más betegségek is megtámadták az éhezéstől amúgy is 
legyengült népességet, s ehhez járultak még a politikai zavarok is. Ez volt a 
"szmuta" (1598-1613) időszaka. (Ekkor léptek fel (1604-től) az Ál- 
Dimitrijek és más kisebb jelentőségű álcárok Oroszországban.) 1601-1603- 
ban a rossz időjárási viszonyok miatt szinte példátlan éhínség volt 
Oroszország-szerte, amit egy járvány is (valószínűleg tífusz) súlyosbított 
(1602). Az éhínség méretét jól jellemzi, hogy ezekben az években burjánzott 
a kannibalizmus. Az éhező parasztok Moszkvába és a nagyobb városokba 
özönlöttek az élelemhez jutás reményében. Moszkvában 28 hónap alatt 127 
ezer holttestet temettek el. 1605-ben járvány (valószínűleg disenteria) szedte 
áldozatait Borisz Godunov és az I. Ál-Dimitrij seregében. 1606-ban 
Novgorodban pestis pusztított, ugyanebben az évben Moszkva környékén 
szintén járvány (valószínűleg tífusz) dúlt.

Az 1620-as évekre azonban a központi területek népessége kiheverte a 
csapásokat és elérte azt a szintet, amelyen a 16. század utolsó normális 
éveiben állt, majd meredek növekedésnek indult. (A század közepe felé 7 
millió, 1678-ban már 10,5 millió volt az össznépesség!) A 17. században 
csökkent a pestisek száma, de ezt ellensúlyozta a járványok hevessége, véli 
J. T. Alexander. 1654-56-ban Közép-Oroszországot és a Volga-vidéket 
sújtotta a pestis. Ezután három évtizedig elkerülte a moszkvai államot. (A
17. század utolsó harmadában egyébként Nyugat-Európában is általános 
jelenség volt a pestis csökkenése, Angliából pedig el is tűnt az 1665-ös 
járvány után.)

1690-ben újabb nagy pestisjárvány tört Oroszországra, és ennek 
kiváltó oka a dél felé irányuló orosz terjeszkedés (1687-es, 1689-es hadjárat) 
volt. Ekkorra már léteztek bizonyos védekezési mechanizmusok a
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járvánnyal szemben, de sem a kordon, sem az egyéb eljárások nem tudták 
megakadályozni betörését.

Az orosz népesség növekedése a 18. században a pestisek ellenére is 
folytatódott és 1762-ben már több mint 3,5 szerese volt az 1550-es szintnek. 
Ez a gyarapodás pedig alapvetően nem a területi terjeszkedésből származott.

A 18. század folyamán a pestis megszűnt Nyugat-Európában, (utolsó 
nagy pusztítását Marseille-ben végezte 1720-21-ben), a 19. század 
előrehaladtával pedig Magyarországról is eltűnt: az utolsó járvány 1811-ben 
sújtotta Magyarországot, Erdélyben viszont még 1828-29-ben is pusztított. 
Ezután a Balkánra ill. Oroszországba szorult vissza. (A magyarországi 
határőrvidék egyik funkciója a 19. században az volt, hogy egészségügyi 
szűrőként működjön a Balkánról érkezőkkel szemben.)

1709-12 közt azonban még nagy pusztítást végzett a Baltikumban és 
Svédországban, de még Dániát is érintette. (Stockholm, Koppenhága nagy 
veszteségeket szenvedtek - a svéd fővárosban kb. a lakosság 1/3-a halt meg 
1710-11 folyamán az ott dúló pestisben.) Ennek messzeható politikai 
következménye lett, hangsúlyozza J. T. Alexander, mivel befolyásolta az 
északi háború kimenetelét. Svédország erejét megtörte azzal - itt 1713-ig 
tartott a pestis -, hogy kb. 100 ezer áldozatot szedett, valamint azáltal, hogy 
a poltavai csata (1709) után sokáig meggátolta XII. Károly hazatérési 
kísérleteit Törökországból. (A svéd király ugyanis Törökországba menekült 
a csatavesztés után.) A pestis így hozzájárult ahhoz, hogy 1709 után 
Oroszország megszállhassa a Baltikumot és Finnország egy részét. (Ez a 
pestis Oroszországban a pszkovi, novgorodi részeket, valamint Ukrajnát 
sújtotta.)

A 18. századi oroszországi pestisek közül még kettőt kell kiemelni. 
1738-39-ben a déli területeket sújtotta a járvány, melynek kitörése 
megintcsak a dél felé való terjeszkedéssel (az 1736-1739-es török 
háborúval) volt összefüggésben. Ezután hosszú szünet következett az 1770- 
72 között zajló nagy Moszkva környéki járványig, amelyben Moszkva 
lakosságának kb. egyötöde halálozott el.

A 18. században a pestis elleni védekezés nagyobb szerepet kapott és 
hatékonyabbá vált. Itt persze nem a régi hiedelemre gondolunk, amely
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szerint, ha a hajnali zsolozsma és az esti ima közt felépítenek egy 
templomot, akkor az megvéd a pestistől (és a tífusztól). (Ez egyébként úgy 
sikerülhetett, hogy a faanyagot előre összeszedték és megszámozták.) 
Kialakult pl. az a gyakorlat, hogy a járvány sújtotta területről a központi 
hivatalokba érkező leveleket megfüstölték, ecetbe mártották, majd hatszor 
átírták. Ezt az eljárást aztán több ízben megismételték, míg a levél eljutott 
rendeltetési helyére.

A moszkvai pestis után különös hangsúlyt kapott a kőből való 
építkezés, s Nagy Katalin egy külön bizottságot is felállított a pestis elleni 
küzdelemre. Mindazonáltal még a 19. században is 15 pestisjárványt 
jegyeztek föl Oroszországban, s ezek többsége a D-i (Odessza környéke) és 
D-K-i (Kaukázus) területeket sújtotta.

A népesség Oroszországban rövid idő alatt igen nagyarányú 
növekedésre volt képes, mivel szinte korlátlanul állt rendelkezésre új 
földterület. Oroszországban az "agrárkrízis" más jellegű volt, mint Nyugat- 
Európában, ahol a népesség és a terület eltartóképessége között fennálló 
viszony bomlott meg a 14. századra. Ez okozta az éhínségeket (a rossz 
időjárással párosulva) a 14. század elején. Oroszországban az éhínségek 
elsődleges oka az alacsony terméshozamokban rejlett; ez viszont a zord 
éghajlati viszonyok, a rossz minőségű talaj és a kezdetleges agrártechnika 
következménye volt. A népességnövekedés nem okozott gondot, mivel 
voltak feltöretlen földek. (Nyugat-Európában pontosan fordított volt a 
helyzet a 14. század elején.) Az alacsony terméshozam Oroszországban azt 
eredményezte, hogy egy rossz év éhínséghez vezetett.
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1. 2. A népesség nagyságát befolyásoló tényezők

1. 2.1. Születés

Egy népesség nagysága, a migrációt nem tekintve, alapvetően a 
születések és a halálozások számának függvénye. Ezért minden demográfiai 
vizsgálat alapja az, hogy a születéseket és a halálozásokat befolyásoló 
tényezőket vegye számba. Az iparosodás előtti társadalmakat a magas 
termékenység és a magas halandóság jellemezte, ami azt eredményezte, 
hogy a népességnövekedés (Angliát kivéve ) erős korlátokba ütközött a 19. 
század előtti Európában.

A születések számát a népesség fizikai állapota mellett alapvetően a 
nők házasságkötési kora határozza meg. Ha a nők húszas éveik második 
felében kötnek házasságot, akkor nem csupán a fogamzóképes időszak 
rövidül le, hanem éppen az a periódus esik ki (18-25), amely a 
legoptimálisabb a fogantatás szempontjából. Éppen ezért fontos 
megvizsgálni azt, aminek G. Mackenroth a "népesedési mód" elnevezést 
adta. Ez pedig egyrészt a házasságkötési szokásokat, a házasságkötés 
előfeltételeit, másrészt a családnagyságot (családtípust) jelenti.

A házasságkötési kor alakulásáról kimutatható, hogy alapvetően 
befolyásolja az adott gazdasági helyzet. Ha pl. volt elérhető új földterület, 
akkor ez a házasságkötési kor csökkenését eredményezte, mivel könnyen fel 
lehetett állítani egy új háztartást - fordított esetben ennek ellenkezője történt.

A 10-13. század közti nyugat-európai demográfiai forradalom egyik 
legfontosabb oka az alacsony házasságkötési kor volt, amit a földbőség 
eredményezett. Nyugat-Európában az 1730-as évektől meginduló 
népességnövekedés - a jobb táplálkozás, a pestisjárványok megszűnése 
mellett - megintcsak annak tudható be, hogy a házasságkötési kor 1-2 évvel 
lecsökkent - persze már nem a földbőség, hanem más okok miatt.

A születések számát befolyásolták még a különböző fogamzásgátlási 
eljárások: szoptatási időszak kitolása, coitus interruptus stb. Mindezek 
együttesen alkotják azokat a tényezőket, amelyeket Malthus nyomán a

11



népességszabályozás preventív, azaz megelőző fékeinek (preventive checks) 
hívhatunk.

A házasságkötési kor alakulásáról Oroszország esetében csak a 18. 
századból rendelkezünk pontos adatokkal. A férfiak esetében 20-25, a nők 
esetében pedig 17-22 év közé esett az első házasságkötés ideje. A korai 
házasságkötés azonban nemcsak a 18. században volt jellemző. 1410-ben 
Phótius metropolita arra intette a papokat, hogy ne házasodjanak 12 évnél 
fiatalabb lánnyal, hanem akkor vegyék nőül, amikor eléri a 13. évet. (A 
házasság azonban csak a pappá szentelés előtt történhetett, utána tilos volt.)

A 17. század elején egy forrás a női rabszolgák számára a 18. évben 
jelöli meg a házasságkötés időpontját. (Egy fiatal özvegy számára 2 évvel a 
férj halála után.) Körülbelül egy évszázaddal később egy angol forrás azt 
írja, hogy az oroszok igen fiatalon házasodnak és néha sem a vőlegény, sem 
a menyasszony nincs 13 éves. 1758-ban Daniel Printz megjegyezte, hogy 
sok lány a pubertás előtt megy férjhez, 10 éves korban, a fiúk pedig 12-15 
éves korukban házasodnak. Valószínűleg túlzás lenne általánosítani ezekből 
a példákból a házasságok többségére, de a korai házasságkötés ténye 
tagadhatatlan. L. Szemjonova azt a nézetet vallja, hogy "már a 17. században 
is a házasodási életkor emelkedése volt a tendencia". Ezt pedig az 1649-es 
törvénykönyvre alapozza, amely a leányárvákkal kapcsolatban azt ajánlja, 
hogy gyámjaik 15 éves korukig házasítsák ki őket. "A 19. századra a 
házasodási életkor alsó határát a törvény a nők esetében a tizenhatodik 
évben, férfiak esetében a tizennyolcadik évben állapította meg." (L. 
Szemjonova) A szerző szerint a 18. században a nemesség volt az a 
társadalmi réteg, amelynél a legtovább élt a korai házasságkötés szokása.

A korai házasságkötés további jele - R. E. F. Smith szerint -, hogy az 
oroszban három olyan szó is van, amely a mennyel való törvénytelen 
szexuális viszonyra utal: sznohar, sznosnyik, sznohacs - a sznoha (meny) 
szóból. Talán vannak árnyalatnyi jelentéskülönbségek az egyes szavak közt, 
ez azonban most lényegtelen. A három szó viszont - Smith szerint - jól 
bizonyítja e viszony elterjedtségét. Egy 15. század végéről származó egyházi 
törvénykönyv 100 grivna (hatszögletű ezüsttömb, Novgorodban ezüstrúd) 
büntetést szab ki erre a vétségre: ugyanannyit, mint arra, ha két testvér 
"osztozik" egy asszonyon. Ez a két vétség vonta maga után a legnagyobb 
pénzbüntetést. (Az állatokkal való fajtalankodásért "csak" 12 grivna 
büntetést szabtak ki.)
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A korai házasságkötés célja a föld-munkaerő arány kiegyenlítésében 
kereshető. Ha munkaerőhiány lépett fel a családban, célszerű volt 
megnősíteni egy fiatal fiút: összeházasították egy fiatal, de felnőtt lánnyal s 
ekkor a feleség, a férj családjába került. Amíg pedig az ifjú férj a 
szexualitáshoz szükséges korba lépett, addig a férj apja látta el a férj 
házastársi feladatát. (Boszniában a 20. századig élt ez a szokás.)

A korai házasságkötés a paraszti társadalmak jellegzetessége: a nők 
ezekben a társadalmakban igen korán, tízes éveik második felében kötnek 
házasságot, röviddel a pubertás után. (Északnyugat-Európában a 16-17. 
századtól kezdve a nők 23-27 éves korukban, a férfiak 25-30 éves korukban 
kötnek házasságot.) A paraszti társadalmak további jellemzője - A. 
MacFarlane szerint -, hogy gyakorlatilag mindenki házasságot köt. rA  
hagyományok szerepe még ma is erősen érződik az Európán belüli 
házasodási mintákban. J. Hajnal szerint kelet-európai (Trieszt - Gdansk 
vonaltól keletre) és ázsiai jellegzetesség az, hogy a 45 éves kort elért nőknek 
majdnem 100 %-a élt már házasságban. Az északnyugat-európai házasodási 
minta ezzel szemben az, hogy a nők 10-20 %-a sohasem köt házasságot. Ez 
a jelenség már a 17. század végétől megfigyelhető.

A paraszti társadalom további jellegzetessége a nők alárendelt helyzete 
a házasságkötésben és általában a társadalomban. Két példa is elég lesz 
ennek érzékeltetésére az orosz viszonyokkal kapcsolatban. A házasságba a 
lánynak nem volt beleszólása, ahhoz kellett férjhez mennie, akit apja 
választott neki. A felső társadalmi rétegek esetében - az előkelő városlakókat 
és a rangban felettük álló rétegeket kell értenünk ezalatt - az a szokás élt, 
hogy a házasulandó felek az eljegyzés - vagy netán az esküvő - előtt nem is 
láthatták egymást. Az egyszerű városlakók és a paraszti népesség esetében 
azonban ez korántsem volt így; de még a felső rétegek számára is léteztek 
olyan "nem hivatalos" lehetőségek, hogy szemrevételezzék egymást a nők és 
a férfiak. Ilyen volt a mise. "A hosszadalmas istentiszteleteken nemcsak az 
egyszerű emberfia, de megesett, hogy a cár is kinézett magának 
menyasszonyt." (L. Szemjonova) A letakart arcú menyasszonyt apja 
magához rendelte, és bemutatta jövendőbeli férjének. Ezután az apa egy kis 
ostort vett a kezébe, majd azzal finoman meglegyintette a lány hátát és a 
következőket mondta:
"Lányom, ez az utolsó alkalom, hogy apád - akinek uralma alatt éltél - 
hatalmánál fogva megdorgál téged. Most szabaddá válsz tőlem, de
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emlékezz, hogy nem annyira az én hatalmamtól menekültél meg, hanem 
inkább egy másvalaki hatalma alá kerültél. Ha pedig nem úgy viselkednél a 
férjeddel szemben, amint az neki kijár, akkor ő fog helyettem megdorgálni 
ezzel az ostorral". Az apa így adta át a lányt a leendő férjnek, aki a 
szokáshoz híven kijelentette: reméli, hogy nem lesz szükség erre az ostorra.

Az 1556-os Domosztroj (Házirend), amely az előkelő családok 
számára készült azt írja, hogy az engedetlen feleséget keményen meg kell 
ostorozni, bár ezt nem szabad a harag hevében tenni. De még a jó, 
engedelmes feleség esetében is alkalmazni kell időről időre az ostorozást, 
bár ügyelni kell arra, hogy titokban és finoman történjen - az ököllel való 
ütlegelést pedig mellőzni kell. Az általános elvárást pedig jól tükrözik a 
következő sorok:
"A feleség mindenben alázkodjék meg ura akarata előtt. Amit férje 
megparancsol, fogadja szeretettel. Félelemmel eltelve engedelmeskedjék 
urának, és csak az ő parancsolata szerint cselekedjék." (Régi orosz széppróza 
- 29. fejezet)
Ugyanakkor hiba lenne eltúlozni ebben a korban a nők "emancipációját" 
Nyugaton, a lovagi eszmék törzsterületén. Az angliai Gloucestershire-ben 
feljegyzett mondás erősen emlékeztet a Domosztroj szellemére:
"Egy nő, egy spániel, egy diófa annál jobb, mennél többet verik őket."

1. 2. 2. Halálozás

Nemcsak a születések, hanem a halálozások számát is erősen 
befolyásolja a népesség fizikai állapota. A járványok, háborúk, éhínségek 
voltak azok a pozitív fékek (positive checks) - szintén Malthus terminusa -, 
amelyek a halálozások számát növelték. Nem véletlen, hogy a középkori 
fohász így szólt: "A peste, fame et bello libera nos domine." (A pestistől, 
éhínségtől és háborútól ments meg uram minket!)

Az éhínségek nemcsak azért voltak katasztrofálisak, mert 
megtizedelték a népességet, hanem azért is, mert sebezhetőbbé tették az 
embereket a járványokkal szemben. Azok akik életük folyamán több 
éhínséget éltek túl, könnyebben váltak áldozataivá a járványoknak. A 
pestisek hatását részletesen tárgyaltuk. Nézzünk meg azonban emellett még
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egy-két jellemző járványos betegséget.

A himlő említésével a 15. században találkozunk először, de 
járványokat csak a 17. századtól jegyeztek fel; ekkor még elsősorban 
Szibéria lakossága szenvedett tőle. A 18. századtól kezdve azonban 
erőteljesebben jelentkezett az európai részeken, s a 19. századra ez is széles 
körben elterjedt betegséggé vált. 1768-ban Nagy Katalin mind magát, mind 
fiát beoltatta vakcinával, s így komplikáció nélkül túlestek a betegségen.

A 17. századtól vannak megbízható - bár gyér - információk a 
maláriáról. A 18-19. századi D-i (Krím-félsziget), DK-i (Kaukázus) 
terjeszkedés következtében a malária az egyik legveszélyesebb járványos 
betegséggé vált a 19. században. Igen gyakori betegség volt a tífusz, amely 
valószínűleg már a kijevi korszaktól szedte áldozatait. A betegség 
elteljedtségéről ír pl. Sigismund von Herberstein a 16. század elején.

Oroszország sem maradt ki abból a folyamatból, amelyet E. LeRoy 
Ladurie a "világ mikrobális egyesítése" (1300-1650) kifejezéssel illetett. Jó 
példa erre az említett betegségeken kívül a szifilisz is, amelynek virulens 
formája valószínűleg az Újvilágból érkezett és hihetetlen gyorsan terjedt 
Európában. 1499-ben már említik a moszkvai állam területén is. Más 
nemzetekhez hasonlóan az oroszok is a franciákhoz kötötték e kórt - első 
nagy pusztítását VIII. Károly francia király (1483-1498) seregében végezte 
-> mint ahogy a magyar nyelv is francia betegségként ismerte. (Innen ered - 
német hatásra - a "Menj a francba!" kifejezés.) A kór kezelésében egyébként 
a higanykúra felfedezése jelentett előrelépést.

Az éhínségek, a járványok, a higiénia hiánya stb. miatt a születéskor 
várható élettartam igen alacsony volt Európa-szerte, még a 18. században is 
csak 30-35 év körül alakult. A felső határ a legfejlettebb nyugat-európai 
területeket jelentette, Oroszországra inkább az alsó érték volt jellemző. (Egy 
angol is csak a 19. század közepe táján "számíthatott" arra születésekor, 
hogy megéri a 40 évet.)
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1. 3. Család - Háztartás

A tárgyalt korszakban az uralkodó családtípus, a közhiedelemmel 
ellentétben, a nukleáris család volt. A nukleáris család a szülőket és a 
gyermekeket foglalja magában; jellemzője, hogy amint a gyermekek elérik 
a felnőtt kort, új családot alapítanak és elköltöznek szüleiktől.

A 18. században az orosz nukleáris család A. Kahan szerint 
meghaladta a négy főt, de viszonylag kis eltéréssel. J. Vodarszkij azonban 
1678 és 1710 közt 7 főre, 1738-ban pedig 8 főre becsüli a családnagyságot. 
A 18. század előtt az orosz nukleáris család kb. 4-5 főből állt. A háztartás - 
a termelés és a fogyasztás alapegysége - a nukleáris családra épült, de a 
szülőkön és a gyermekeken felül 1-2 kívülállót is magában foglalhatott.

A tárgyalt korszakban nem beszélhetünk arról, hogy gyakori, vagy 
uralkodó lett volna a több házaspárból és gyerekeikből álló (többgenerációs) 
nagycsalád, illetve nagycsalád-háztartás. Ezzel a jelenséggel igazán csak a 
19. században számolhatunk.

A háztartásban élő kívülálló (azaz nem családtag) megnevezése volt a 
priimalc (az elfogadni ige van benne). Valószínűleg teljes befogadást 
jelentett, amely jogokkal is felruházta az illetőt, véli R. E. F. Smith. A szó 
még a szovjet korszakban is élt, ugyanis a kolhozba való befogadás 
"priimacsesztvo" néven volt ismert! További megnevezés volt a vlazseny (a 
belépésre utal) és a prihogyec (ebben az érkezés ténye van benne).

R. E. F. Smith szerint a paraszti gazdaság, azaz a háztartás, 
működtetése úgy tűnik, legalább egy házaspárt igényelt. A szerző két példát 
hoz fel ennek igazolására. Ha egy nő megözvegyült, akkor nem maradt 
mindig ott az elhunyt félj gazdaságában, hanem vagy koldulásból élt, vagy 
az egynáz által eltartottak számát gyarapította. Ha egy pap felesége meghalt, 
a pap nem nősülhetett újra. Érdekes, hogy a megözvegyült papot rozpop-nak 
(néhai papnak) hívták. Ennek pedig az volt az oka, hogy az ilyen pap csak 
egy évig maradhatott hivatalában. Az utóbbi példa azonban nem fogható fel 
bizonyítékként, mivel ezt a 17. század végéig létező szabályt Péter 
metro polita (1308-1326) nem gazdasági indíttatásból, hanem az egyházi 
fegyelem megszilárdítása céljából vezette be az orosz egyházban. A család
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némely esetben a társadalmi státust is meghatározta: ha a pap fia apjával élt, 
azaz az ő kenyerét ette, akkor a metropolita joghatósága alá tartozott. Ha 
azonban külön élt, akkor a nagyfejedelem volt illetékes az ügyében. (1404)

A nukleáris családon alapuló háztartás volt az, ami a munkaerőt 
szabályozta. A munkaerőhiány megszüntetésének egyik módja az a 
korábban említett módszer volt, hogy egy fiatal fiút egy munkaképes lánnyal 
házasítottak össze. A másik lehetséges megoldás egy kívülálló befogadása 
volt a háztartásba. (A kettőt persze egyszerre is alkalmazhatták.)

Az általunk tárgyalt korszak nagy részében Oroszországban nem az 
uradalom, hanem a paraszti háztartás volt az alapvető termelési egység, 
amint azt R. E. F. Smith kimutatta. (Smith a mongol hódítás és a 17. század 
közepe közti időszakot vizsgálta és kutatásának középpontjában azok a 
parasztok álltak, akik nem voltak földesúri függésben - azaz a "fekete 
földek" parasztsága.) A kis gazdaságokat - a szerző szerint - nem mindig 
szervezték valamiféle uradalomba. Az uradalom - amennyiben létezett - még 
a világi földesurak esetében is főleg igazgatási, nem pedig termelési egység 
volt. A gazdálkodás alapegységét, keretét a családi gazdaság képezte és nem 
az uradalom. A települések ugyanis sokszor csak 1-3 háztartásból álltak, 
ennek oka pedig az irtásos-égetéses művelési rendszer volt. Nagyobb 
falvakkal csak a 16. századtól fogva számolhatunk: ez a jelenség a paraszti 
migráció korlátozásával és a nyomásrendszer elterjedésével állt szoros 
összefüggésben.

A tradicionális paraszti gazdálkodás azt jelenti, hogy a háztartás 
termelési, tulajdonlási (birtoklási) és fogyasztási egység. A paraszti 
gazdálkodás működési mechanizmusát, a termelés, fogyasztás, földhasználat 
összefüggésrendszerét egy orosz gazdaságtörténész, A. Csajanov írta le a 20. 
század elején, éppen oroszországi példák alapján. Bár Csajanov példái a 19. 
századból valók, az általa felállított elmélet a korábbi évszázadokra is 
alkalmazható; igaz ugyan, hogy elsősorban azokra a területekre, ahol 
földbőség volt.

Az elmélet fő pontja a termelők és a fogyasztók aránya a háztartáson 
belül. Ezt az értéket pedig a háztartásban élő személyek száma és 
korösszetétele szabja meg. Amíg a gyerekek kicsik termelőként nem, vagy 
csak korlátozott mértékben jöhetnek számításba, viszont a fogyasztók
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számát növelik. Ilyenkor a felnőtt szülőkre nagyobb munka hárul, hiszen 
több földet kell megművelniük. Ha erre önerőből nem képesek, akkor 
időlegesen (vagy tartósan) kiegészítő munkaerőt kell alkalmazniuk. (Lásd a 
fiú megházasításának példáját, ill. a befogadást.) Ha a termelők és a 
fogyasztók közti feszültség enyhült (felnőttek a gyerekek és új háztartást 
alapítottak), akkor ismét kevesebb földet műveltek meg a szülők.

Pillantsunk be ezek után - nyugati szemmel - egy 17. századi orosz 
házba, Adam Olearius holsteini követ segítségével, aki a század első felében 
járt Oroszországban. "Az emberek legtöbbje, kiváltképp a köznép, nem 
sokat költ magára... olcsó, rossz lakásokban él. Ezekben bizony igen kevés, 
bár nekik elegendő felszerelés és bútor találtatik. Többnyire alig három-négy 
agyagkorsójuk és ugyanennyi agyag- vagy fatáljuk van. Kevés ón- és még 
kevesebb ezüstedényt látni, legföljebb pálinkás vagy méhseres poharakat... 
Tollas ágyat keveset látni, többségüknek egyáltalán nincs, vánkoson, 
szalmán, gyékényen vagy gúnyáikon fekszenek. Lócán alusznak, télvíz 
idején pedig...a kemencepadkán, mely egyben sütőkemence, és a teteje 
lápos. Itt fekszik egymás mellett férfi, asszony, gyerek, szolga és 
szolgálólány. Volt falu, ahol a kemence körül meg a lócák alatt baromfit és 
disznót is láttunk."

A házon belüli viselkedés szabályozásában központi szerepe volt a 
szoba keleti sarkában függő ikonnak, amely általában az oroszok 
védőszentjét, Szent Miklóst ábrázolta.^Ez a szabályozás már akkor 
megnyilvánult, amikor valaki belépett egy idegen házba:
"Ha orosz ember idegen házba lép, először is megadja az illő tiszteletet a 
vendéglátó istenének, és elmormol egy »goszpogyi«-1; csak ezután szól a 
háziakhoz. Némán jön be a szobába, nem néz senkire, még ha tízen vagy 
annál is többen vannak jelen. Elébb megkeresi merre van a szentkép. 
Rendszerint az asztal mögötti sarokban, a falon meg is találja. Ha nem 
pillantja meg mindjárt, megkérdi: »Hol az Isten?« Ha azután meglátja, 
háromszor meghajtja magát, és keresztet vet előtte. Csak ezután fordul a 
háziak felé, üdvözli őket, és tér rá jövetele céljára." (Ez a fajta tiszteletadás 
nemcsak az oroszoknál, hanem a többi ortodox vallású népnél is megvan.)

Az ikon és a vallás hatással volt a magánélet legintimebb szférájára is. 
Olearius a következőket íija erről:
"Habár az oroszok nagy élvezetet lelnek a testi örömökben, házasságon belül
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ésJdyül egyaránt, mindazonáltal bűnös és tisztátalan dolognak tartják. Ezért 
azután ilyen alkalmakkor leoldják a kis feszületet, amit még 
keresztelésükkor akasztottak a nyakukba. Szentképeik színe előtt szintúgy 
nem szeretkeznek; ilyenkor letakarják a képeket. Aki a hús örömének 
áldozott, aznap templomba nem mehet, hacsak alaposan meg nem mosdott, 
és tiszta köntöst nem öltött." Olearius megjegyzi, hogy az oroszok, részben 
éppen ezért, nagy jelentőséget tulajdonítanak a fürdésnek: "a városokban és 
falvakban számos nyilvános és titkos fürdőházuk van, melyeket 
szorgalmasan látogatnak".

AzJkonnal kapcsolatban érdemes megemlítenünk még egy dolgot. Azt a 
sarkot, ahol az ikon függ, az oroszok "krasznij ugolok"-nak, azaz 
"díszsarok"-nak hívják, de a krasznij szó egyúttal a vörös színt is jelenti. Az 
ebben rejlő ideológiai vonatkozás - akarva vagy akaratlanul - segítette a 
bolsevik rendszer legitimálását, amely a végletekig fokozta a vörös szín 
alkalmazását. A vörös szín egyfajta szent jelleget kölcsönzött a hatalomnak. 
(A bolsevikok számára persze a vörös szín a 19. századi forradalmi 
mozgalmakkal való kontinuitást volt hivatott kifejezni: az 1834-es lyoni 
munkásfelkelést követően lett a vörös csillag a munkásmozgalom 
szimbóluma, a vörös zászló pedig a párizsi kommün után vált általánosan 
elterjedt munkásmozgalmi jelképpé.)

1. 4. Migráció

1. 4. 1. Belső vándorlás

Az orosz történelemre szinte kezdettől fogva jellemző a népesség 
nagyarányú mozgása. Ennek okai igen sokrétűek és időben is változtak. 
Mindössze csak arra teszünk kísérletet, hogy néhány ilyen okot 
felvillantsunk.

A kijevi korszakban főleg a nomád népek támadásai késztették 
vándorlásra a népességet, amely a sztyeppével határos területekről az
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északabbi erdőrégióba húzódott. De a vándorlás oka volt ezenkívül - a kijevi 
időkben és később is - az irtásos-égetéses földművelési technika és a 
népesség növekedése.

A 15. század végétől a pomesztyebirtok (katonai szolgálat fejében 
adományozott föld) bevezetése szükségessé tette azt, hogy adminisztratív 
eszközökkel biztosítsák annak munkaerőállományát. Ettől kezdve az 
államhatalom igyekezett elejét venni a paraszti migrációnak, amely 
különösen felerősödött azután, hogy IV. Iván felszámolta a kazanyi (1552) 
és az asztrahanyi (1556) kánságot. Az 1497 - 1649 közötti másfél 
évszázadban azután a központi hatalom végleg röghöz kötötte a 
parasztságot. (Ennek részleteit lásd a későbbiekben.)

A 17. század közepe után így a szabad belső vándorlás elvben 
megszűnt népességkiegyensúlyozó szerepet játszani. A gyakorlatban 
azonban a belső vándorlás a szabad költözés megvonása után is folytatódott: 
az I. Katalin (1725-1727) halálát követő másfél évtizedben egyes becslések 
szerint kb. 1,5 millió ember menekült a peremterületek felé a súlyos adók 
elől, melyeket Nagy Péter rakott a lakosságra.

Mégis, a népesség területi eloszlásának megváltoztatásában a központi 
hatalom kulcsszerepet kapott. Különösen fontos volt a déli, délkeleti 
területek benépesítése, mivel ezek a részek voltak a legtermékenyebbek. 
Ezeket a területeket azonban el kellett hódítani, ill. meg kellett védelmezni 
a tatároktól. A déli és délkeleti irányú politikai terjeszkedés sikere a 17-18. 
században nemcsak az orosz hadsereg erejétől függött, hanem attól is, hogy 
miként sikerül a népességnövekedés egy részét átcsoportosítani ezekre a 
területekre.

Ennek módozatai a következők voltak:

1. / A 17. századtól erődök láncolatát építették ki a déli határrégióban. Ilyen 
jelentős vállalkozás volt az ún. Belgorod-vonal megépítése.
2. / További lépés volt - a 18. században - határmenti területek 
adományozása földesuraknak, meghatározott időre szóló adómentességgel, 
illetve adómentesség adományozása állami parasztoknak áttelepülés esetén.
3. / Drasztikusabb módozat volt az állami parasztok erőszakos áttelepítése 
(ill. Szibéria esetében a kényszermunka).
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4. / Egyes népcsoportok bevándorlásának ösztönzése (ez persze már a 
bevándorlás témáját érinti, de idekívánkozik a déli területek benépesítése 
miatt). Ilyen volt az ortodox szerbek betelepítése Erzsébet cámő (1741- 
1761/2 - 1761 arégi, 1762 az új naptár szerint) idején, akiket a krími kánság 
szomszédságában telepítettek le, a területet pedig "Új Szerbiádnak hívták. 
E betelepülők társadalmi helyzete a kozákokéhoz volt hasonló.
5. / Végül ha valamely területen - különösen Szibériában - nagy 
aránytalanság mutatkozott a nemek közt, akkor ezen úgy igyekeztek 
segíteni, hogy bűncselekményt elkövetett nőket telepítettek oda.

1. 4. 2. Bevándorlás

A bevándorlás 18. század előtti története különös figyelmet érdemel. 
Az oroszok nyugatellenes fenntartásai ugyanis a 18. század előtt kizárták a 
nyugati kereszténységhez tartozó népesség nagyobb méretű bevándorlását. 
Ezek a fenntartások a következőkben nyilvánultak meg: a bevándorlás 
megnehezítése azáltal, hogy a külföldiek csak bizonyos helyeket 
látogathattak és csak bizonyos helyeken települhettek le (Moszkva, Pszkov, 
Novgorod, Arhangelszk és még néhány város); az eltávozás jogának 
megvonása azoktól, akik úgy döntöttek, hogy letelepednek Oroszországban.

A vallási tolerancia az idegenek közül csak a kereskedőkre és azokra a 
szakemberekre vonatkozott, akiknek szolgálataira az uralkodónak nagy 
szüksége volt. Ők nem vidéken, hanem a városokban éltek. Moszkvában a 
Nyemeckaja Szloboda, a Panszkaja Szloboda azokat a külvárosokat 
jelentették, ahol az idegenek laktak. III. Vaszilij (1505-1533) uralkodásától 
kezdve időnként elszigetelték ezeket a külvárosokat Moszkvától. Az egyház 
azt vallotta, hogy a hitetleneket izolálni kell, mivel a velük való legkisebb 
kapcsolat is megfertőzi az igaz hitet. A szmuta idején lerombolták az említett 
városrészeket, lakóik pedig szétszéledtek, ill. áldozatul estek az 
idegengyűlöletnek.

A 17. század közepén azonban Alekszej cár megalapította a 
Novoinozemszkaja Szlobodát, vagy ahogy a nép nevezte: a Novaja 
Nyemeckaja Szlobodát. Ez a külföldiek által lakott külváros úgy jött létre,
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hogy a cár kiköltöztette a külföldieket Moszkva belső részeiből a Jauza, 
valamint a Kukuj folyók közt elterülő részre, amely a város közelében 
helyezkedett el. A moszkvaiak rögtön nevet is adtak a helynek. "Faszfalu"- 
nak kezdték hívni, mivel a Kukuj hangzásban igen közel áll ahhoz az 
obszcén szóhoz (huj), amely az oroszban a férfi nemi szervet jelöli- írja B. 
Lincoln.

Nagy Péter uralkodása jelentős fordulópont volt a külföldiekhez való 
viszonyulásban, bár a zsidókkal szemben végig ellenszenvvel viseltetett.

Mégis, a nem ortodox földművelő népesség nagyarányú, szervezett 
betelepítésére Nagy Katalin idejéig kellett várni. Katalin tisztában volt azzal, 
hogy Oroszország lakossága rendkívül gyér, s ezért a muszlimok és a 
pogányok körében még a poligámiát is hajlandó volt elnézni. Német 
származása miatt főleg német telepeseket kívánt betelepíteni. Ennek 
eredményeként jött létre a németség nagy tömbje a Volga mellett. Katalin 
rendkívül kedvező feltételeket kínált a betelepülni szándékozóknak. 
Lehetőségük volt annak megválasztására, hogy mely területre szeretnének 
menni, és nyilatkozhattak arról, hogy mely foglalkozási ágban (ipar, 
mezőgazdaság, kereskedelem) kívánnak tevékenykedni. Ugyanakkor 
biztosította a határhoz való eljutást azoknak, akiknek ez gondot okozott. 
Ezután hűségesküt kellett tenniük, majd ingyen szállításban és eltartásban 
részesültek, amíg el nem érték a kijelölt letelepedési helyet. Katalin 
korlátozott vallásszabadságot is biztosított: templomokat építhettek, 
kolostorokat viszont nem, s tilos volt a térítés is. Ezzel a privilégiummal 
főleg a non-konformista vallási kisebbségeket célozta meg. A zsidók 
betelepedését kimondottan nem engedélyezték, de nem is tiltották 
kiáltványai - "Katalin azonban titokban lépéseket tett a zsidók 
bevándorlásának előmozdítására". (I. de Madariaga) A muszlimok 
betelepedését viszont tiltotta, valószínűleg abból az okból kifolyólag, hogy 
náluk nagy hagyománya volt a nomadizmusnak, véli I. de Madariaga. A 
privilégiumok sorát gyarapította még a belső autonómia, a különböző időre 
szóló adómentesség stb. Az egyik legnagyobb újdonság azonban az volt, 
hogy bizonyos feltételek mellett lehetővé vált a visszatérés. A. Kahan szerint 
a 18. században Oroszországnak igen kedvező feltételeket kellett kínálnia, 
ha vonzóvá akart válni a telepesek szemében, tekintve az országról kialakult 
kedvezőtlen képet és a többi hatalom - köztük a Habsburg monarchia - 
versenyét, amely a telepesekért folyt. (A német telepesekért a Habsburgok
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mellett Anglia és Poroszország is ringbe szállt. Franciaország és 
Spanyolország törvényei tiltották a kivándorlást, kivételt képeztek saját 
gyarmataik.)

A bevándorláshoz való új viszonyulást több tényező alakította ki. A 
korszakban uralkodó fiziokrata tanok, amelyek Katalinra is hatással voltak, 
a Nyugat felé való nagyobb nyitottság (ez már csak Katalin származásából 
is következett), és az a felismerés, hogy Oroszország katonai potenciálja 
elsősorban a hadsereg létszámán és nem technikai fejlettségén múlik. 
Következésképp a nagyhatalmi státus sokkal inkább a népesség számától 
függött, mint az állam gazdasági fejlettségétől. Az orosz uralkodók jól 
látták, hogy ez utóbbi téren alulmaradnak a többi nagyhatalommal szemben. 
A hétéves háború (1756-1763) idejére már az orosz hadsereg volt a 
legnagyobb létszámú Európában. A 18. század folyamán az orosz haderő kb. 
200 000 főről mintegy 450 000-re emelkedett.

1. 4. 3. Kivándorlás

Oroszországba, mint láttuk, nemcsak bejutni volt nehéz, hanem 
Katalin idejéig még ennél is nagyobb nehézségbe ütközött az onnan való 
kijutás, az oroszok és a külföldiek számára egyaránt. A moszkvai állam lakói 
egy olyan zárt társadalomban éltek, ahova a külföldi hatások csak nehezen 
szivároghattak be. Érdekes, hogy néha még az ortodox egyháziak sem 
térhettek vissza a moszkvai államból a Balkánra. Az egyik ismert 16. századi 
görög teológus Makszim Grek sorsa jól példázza ezt. Miután pár évet töltött 
Moszkvában, vissza kívánt térni Athoszra. Ekkor kolostori fogságra 
vetették. (Ebben az is szerepet játszott, hogy ellentétbe került az orosz 
egyház hivatalos álláspontjával.) Hiábavaló volt az alexandriai patriarcha 
közbenjárása, III. Vaszilij nem változtatott az ítéleten. Az ügyét vizsgáló 
bizottság nem is titkolta előtte, hogy miért tartják fogva: "közöttünk éltél, itt 
láttál jót és rosszat egyaránt, és ha visszatérsz oda, mindent el fogsz 
mondani".

Az oroszok számára a külföldre utazás teljességgel tilos volt. Kivételt 
csak néhány privilegizált kereskedő és a követek képeztek. A külföldre
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induló orosz követeket IV. Iván óta a cár ügynökei kísérték, s a 
követségekben résztvevő oroszok otthonmaradt családtagjai szolgáltak 
annak biztosítékául, hogy az illetők haza is térnek. A 16. század vége felé 
(1591) Giles Fletcher írja, hogy orosz utazóval csak ritkán lehet találkozni, 
"kivéve, ha az valamiféle követtel van, ill. ha megszökött országából". Ez 
utóbbi pedig igen nehéz - jegyzi meg Fletcher - mivel a határokat szigorúan 
őrzik, s ha a tiltott határátlépőt elfogják, a büntetés halál és teljes 
vagyonelkobzás. A 17. század első felében - Mihail uralkodásával (1613- 
1645) kapcsolatban - ugyanezt írja Adam Olearius: az uralkodó kifejezett 
engedélye nélkül (halálbüntetés terhe mellett) tilos az ország elhagyása.

A 17. század elejétől még szigorúbb lett a kiutazás. Borisz Godunov 
közel húsz ifjút küldött tanulni Nyugatra - köztük négyet Angliába -, de egy 
kivételével nem voltak hajlandók visszatérni. Az elkövetkezendő két 
évtizedben orosz részről számos alkalommal megpróbálták elérni az 
Angliában maradt ifjak kiadatását - sikertelenül. Az orosz követek 
követelésénél erősebb volt a menedékjog elve. (Az egyik ifjú az anglikán 
egyház papja lett.)

1664-ben a Svédországba szökött Grigorij Kotosihin - a Poszolszkij 
Prikáz (a külügyekkel foglalkozó központi hivatal) egykori funkcionáriusa 
- írja, hogy az orosz ifjakat azért nem küldik külföldre tanulni, mert ha 
megízlelik az ottani szabadságot, akkor elfeledkeznek a hazatérésről.

Ezt a helyzetet elsősorban Nagy Katalin uralkodása változtatja meg. 
Katalin lehetővé tette a nemesek számára a külföldre utazást, amit 
tulajdonképpen már III. Péter kiváltságlevele engedélyezett.

1. 5. A népesség etnikai összetétele

A népesség etnikai összetétele Nagy Péter alatt viszonylag 
homogénnek mondható: a népesség döntő többségét szlávok alkották. A 
szlávokon belül a legfőbb csoport az oroszok (nagyoroszok) voltak; 
mellettük az ukránok (kisoroszok) és a fehéroroszok (beloruszok) képezték 
a szlávság fennmaradó részét. A nem-szláv népesség közül jelentős számú
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finn élt Viborg környékén "arai orosz Finnországként volt ismert, és sok finn 
még mindig Északnyugat-Oroszországban lakott". (I. de Madariaga) A 
tatárok Kazany környékén és a Volga vidékén éltek (és persze a Krímben, 
amely azonban 1783-ig nem tartozott a birodalomhoz). A Volga mellett élő 
mordvinok, csuvasok stb. közül sokan még nomadizáló életmódot folytattak. 
Szibéria nyugati részét baskírok, távolabbi részeit burjátok, szamojédek stb. 
lakták. A Baltikumban élő nem-szláv népesség különleges helyzetben volt, 
a lett és az észt területek - ahol az uralkodó réteg német volt - jogilag 
elkülönültek a birodalom többi részétől. Amikor Nagy Péter alatt a Baltikum 
egy része a birodalom részévé vált, a cár megengedte, hogy megtartsák saját 
közigazgatásukat, társadalmi struktúrájukat és vallásukat. Az itt élő 
nemesség és polgárság német volt, míg a parasztság lett és észt. A szláv 
területek közül Ukrajna élvezett még hasonló, de nem ilyen fokú különállást 
Oroszországhoz való csatlakozása után.

A kozákság egy külön csoportot alkotott, amit etnikailag nem lehet 
meghatározni: török, lengyel, orosz, román stb. elemekből gyúródott össze, 
akik valamilyen ok miatt arra kényszerültek, hogy a senki földjére 
meneküljenek, a Don, a Dnyeper stb. alsó folyása felé. A kozákság egy 
olyan képződmény volt, amely a szervezett társadalmon kívül létezett.

1. 6. A parasztság

A népesség elsöprő többségét a parasztság alkotta, mely a 16. század 
előtt döntő részben nem jobbágy állapotú, hanem szabad státusú volt: azaz 
személyében nem függött valamely földesúrtól. A 16. század előtt a 
parasztság jelentős része az állami birtokokon, az ún. fekete földeken élt, és 
sokkal inkább a bérlőkhöz hasonlíthatjuk őket, mintsem a jobbágyokhoz. A
15. század folyamán azonban jelentősen megnövekedett az egyházi 
földbirtok: különösen a kolostorok tettek szert óriási területekre és 
nagyszámú paraszti munkaerőre.

Az 1400-1430 közt pusztító pestisek valamint az éhínségek (pl. 1421- 
1423; 1430-1431) következtében sok föld maradt parlagon, s a kolostorok 
igyekeztek rátenni a kezüket ezekre a területekre. Ugyanakkor a sorozatban

25



jövő pestisjárványok hatására megnőtt a kolostoroknak tett 
birtokadományozások száma.

A legjelentősebb orosz kolostor, a Tróice-Szergijev kolostor, óriási 
birtokokat szerzett a pestises évtizedekben valamint az azt követő 
időszakban. (Több más kolostor birtokállománya is megnövekedett a 15. 
század első felében.) A 15. század második felére a Tróice-Szergijev 
kolostor kiterjedt kereskedelmi tevékenységet folytatott sóval, gabonával, 
hallal stb. ínséges időszakokban jól jött a parasztok számára az, ha valamely 
kolostor védelmét élvezhették.

Az egyházi birtokok a mongol hódítás óta immunitást élveztek, és az 
immunitásadományozás politikáját a moszkvai fejedelmek is követték. A 15. 
században II. Vaszilij (1425-1462) gyakran adományozott adómentességet 
(általában néhány évre szólóan) és egyéb kiváltságokat a gazdag 
kolostoroknak.

Az éhínségtől való félelem, az állami adótól való mentesség sok 
parasztot késztetett arra, hogy a kolostorok védelmét keresse. A kolostorok 
pedig, természetesen, meg akarták tartani a paraszti munkaerőt. A 15. század 
közepe táján számos olyan privilégiumot adományoztak a fejedelmek, 
köztük a moszkvai nagyfejedelem is, amelyek korlátozták a parasztok 
költözési szabadságát. A Tróice-Szergijev kolostor pl. 1455-ben és 1462- 
ben kapott olyan privilégiumot, amelyben az uralkodó megengedte, hogy a 
kolostor saját birtokainak egy részén korlátozza a parasztok mozgását. A 
szabad költözködés jogát a Szent György nap ("Jurjev gvenv") - november 
26, a régi naptár szerint - körüli terminusra redukálták: előtte és utána egy 
hétig szabadon költözhettek a parasztok tartozásaik megfizetése után. Ezek 
az intézkedések mégis inkább kivételnek számítottak ekkor. A kivétel 
azonban 1497-ben szabállyá lett: III. Iván törvénykönyve, a Szugyebnyik, az 
egész ország területére kiterjesztette az említett korlátozást.

Ivánt nem a kolostorok védelme motiválta döntésében; sokkal inkább 
az újfajta földbirtok, a pomesztye bevezetése volt az ok. Ezt az új 
birtoktípust Novgorod elfoglalása (1478) nyomán hívta életre. Meg kellett 
akadályozni, hogy a hadsereg gerincévé váló katonai szolgáló réteg 
földjeiről elvándoroljon a munkaerő az egyházi birtokokra vagy a 
votcsinával (örökbirtok) rendelkező birtokosokhoz. A jobbágyság
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kialakulása és a hadsereg reformja közt szoros kapcsolat jött létre ettől 
kezdve: a kettő nagyrészt párhuzamosan haladt. 1556-ban a katonai szolgálat 
kötelezővé vált a votcsinabirtokosok számára is egy meghatározott nagyságú 
földbirtok felett. A központi hatalomnak immár a teljes világi földesúri réteg 
érdekeit védenie kellett a paraszti migrációval szemben, hiszen a világi 
földesurak másik csoportja is szolgálatra lett kötelezve. A világi földbirtok 
szolgálati jellege egyértelművé vált a 16. század folyamán. A 16. század 
végétől azonban az állami szolgálat már az egyházi birtokokat is érintette: a 
hadseregbe kolostori szolgákat soroztak be, ugyanakkor számos kolostort 
azzal terheltek meg, hogy nagyobb létszámú helyőrségeket lássanak el.

A pomesztye kiteijesztése a 16. század folyamán és a 17. század elején 
- Mihail Romanov trónra kerülése (1613) után bőkezűen osztogatott ilyen 
földeket, hogy biztosítsa a lojalitást az új dinasztia számára - azt- 
eredményezte, hogy a 17. század első felében a "fekete földek majdnem 
teljesen eltűntek a moszkvai állam központi területéről". (R. Pipes) Az előbb 
elmondottak következményeként a 17. század második felében a parasztság 
döntő többsége már földesúri függésben élt. (A földesúri hatalom alatt álló 
parasztok és az állami parasztok egymáshoz viszonyított aránya persze 
változott a későbbiekben: a 18. század végén (1795-ben) az előbbiek 62,9 
%-át adták a paraszti népességnek.)

A parasztság röghöz kötésében azonban a pomesztye kiterjesztése 
mellett más okok is közrejátszottak. Az 1560-as években a központi 
területek népességcsökkenése miatt drasztikusan korlátozni kellett a paraszti 
migrációt. Ezt a népességcsökkenést az okozta, hogy Kazany (1552) és 
Asztrahany (1556) elfoglalásával a parasztság megindult az újonnan 
meghódított és ezáltal nehezen kormányozható területek felé. így 1580-ban 
(vagy 1581-ben) a kormányzat időnként még a Szent György-napi szabad 
költözködést is felfüggesztette, aztán a 17. század elején végleg 
megszüntette. (Ez mély nyomot hagyott a parasztságban, és egy mondás is 
született ezzel kapcsolatban - a "Nesze neked!" orosz megfelelőjében 
ugyanis a Szent György napra történik utalás: " Vöt tyebe babuska i Jurjev 
gyeny!")

1597-ben aztán kimondták, hogy az elszökött parasztokat öt évig fel 
lehet kutatni és vissza lehet költöztetni eredeti lakóhelyükre. Végül az 1649- 
es törvénykönyv mindenféle időbeli korlátozást eltörölt. Ez azonban csak a

27



záróköve volt a parasztság jobbágysorba való lesüllyesztésének: a 
valóságban az már a század elején végbement. Nem véletlen, hogy a 
moszkvai állam történetének első nagy parasztfelkelésére - a Bolotnyikov- 
féle felkelésről (1606-1607) van szó - éppen a 17. század elején került sor, 
amikor a parasztságot a korábbi jobb állapotából egy kedvezőtlenebb 
helyzetbe kényszerítették. (Hasonló volt a háttere a Dózsa-féle 
parasztfelkelésnek is!)

Az 1649-es törvénykönyvvel kapcsolatban nemcsak azt kell látnunk, 
hogy lezárt egy folyamatot, hanem azt is, hogy egyben "nem kis mértékben 
előre meg is határozta a jobbágyság későbbi formáit...és jellegét". (V. 
Nazorov) A jobbágyok ki voltak szolgáltatva a földesurak önkényének, 
mivel az állam attitűdje az volt, hogy amit a földesúr a jobbággyal tesz, az 
az ő magánügye. 1649-ben így még azt is megtiltották nekik, hogy 
fóldesuruk ellen panaszt emeljenek a bíróságokon (kivételt képezett az, ha 
állam ellen es dolgot jelentettek).

Nagy Péter uralkodásának idejére a jobbágyok helyzete sok 
szempontból közel állt az Újvilágban élő rabszolgák helyzetéhez, ugyanis 
nemcsak föld nélkül, de család nélkül is el lehetett adni őket. Ez volt a 
helyzet még a 19. században is. Egy 1807-es feljegyzés szerint 
Oroszországban a jobbágyokat háziállat módjára, láncon vitték a piacra és 
adták el őket. 1813-ban pedig az állam egy központilag meghatározott árat 
állapított meg az ilyen tranzakciókra: egy férfi 200 rubelbe, egy nő 100 
rubelbe került. (A rabszolgákkal ellentétben viszont az orosz jobbágyok adót 
fizettek, besorozhatták őket katonai szolgálatra stb.) A jobbágynak - amint 
láttuk - lőhetett Családja, de nem köthetett házasságot a íoldesúr engedélye 
nélkül-, sőt nem egy esetben akarata ellenére kellett házasságot kötnie azzal, 
akit számára a földesúr kijelölt. A jobbágy nem tanúskodhatott, földesura 
önkényesen büntethette (pl. botozással), Szibériába száműzhette. A íoldesúr 
tehát azt csinált a jobbággyal ami neki tetszett. A 19. század első felében a 
hírhedt Arakcsejev gróf pl. előírta, hogy a birtokán minden szülésre képes 
férjes asszonynak évi egy gyermeket kell szülnie.

Egy nemes pedig nem habozott olyan kijelentést tenni jobbágyainak, 
hogy saját birtokán ő a cár, sőt ő az Istenük is ebben a világban.
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Az állami parasztok helyzete sokkal jobb volt ennél: nem lehetett 
eladni őket, szabadon köthettek házasságot, tanúskodhattak, 
ingatlantulajdont szerezhettek, esküt kellett tenniük az új uralkodónak (1741 
után) stb. Viszont át lehetett telepíteni őket bárhová, ha az állam úgy akarta.

Fontos, hogy a moszkvai államban a jobbágyság kialakulása nem úgy 
ment végbe, mint Nyugat-Európában, vagy Magyarországon. Itt nemcsak az 
időbeli késés érdemel figyelmet - Nyugaton a jobbágyság már meg is szűnt 
a középkor végére -, hanem az is, hogy a paraszti népesség mobilitása miatt 
nem alakult ki egy szokásszerű magánjogi viszony paraszt és földesúr közt, 
ami gátat szabhatott volna a földesúr önkényének.

Nem volt jellemző az sem, hogy írásban rögzítsék a terheket.
Angliában viszont pl. a copy-holder elnevezés éppen a szolgáltatások 
írásban való lefektetésére utal! Ez az elv igen korán megfogalmazódott 
Nyugaton - amint arra Szűcs Jenő rámutatott - ,  és Észak-Franciaországban 
már 1142-ben megszületett a jelszó: "Semmiféle cenzus nem vethető ki, 
csak ha írásban van!" Innen pedig továbbsugárzott a nyugati civilizáció 
peremvidékei, köztük Magyarország felé.

A  vertikális függőségi viszonyok Oroszországban nem váltak 
szokásszerűvé, a horizontális kapcsolatok pedig, amikor kifejlődtek, nem 
alulról szerveződtek. A  faluközösség, az obscsina megjelenése egy igen 
vitatott kérdése az orosz történetírásnak; azt azonban nemigen vitatják, hogy 
ennek kezdetei valahol a 16. század táján lelhetők fel. Az obscsina 
megjelenésében nagy szerepet játszott a paraszti migráció korlátozása és az 
állami adók behajtásának hatékonnyá tétele - egyszóval a központi hatalom 
szükséglete. A faluközösség nem tudott megfelelő ellensúlyt képezni a 
földesúrral szemben.

Az elmondottak után teljesen érthető Hlebnyikov megfogalmazása, 
amely szerint 1649 után az orosz paraszt tulajdonképpen az állam jobbágya 
lett a földesúron keresztül. A jobbágy nem annyira a földhöz lett kötve, 
hanem sokkal inkább a földesúrhoz, rajta keresztül pedig az államhoz, 
melynek a földesúr a szolgája volt. Az állam adott szabad kezet a 
földesuraknak a jobbágyok felett, és ezzel törvényesítette azt, hogy a 
jobbágyot vagyontárgyként kezeljék. Mivel a jobbágyok, és hozzájuk 
hasonlóan az állami parasztok, nem kötődtek szorosan a földhöz, így
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könnyen el lehetett választani őket attól még a 19. században is. A jobbágy 
sok tekintetben tehát alig különbözött a rabszolgától, akit Oroszországban 
holopnak neveztek. Éppen ezért Oroszország esetében sokkal helyénvalóbb, 
ha nem jobbágyságról, hanem szolgaparasztságról beszélünk: ez ugyanis 
jobban tükrözi a paraszti függés fokát.

A szolgaparasztság termény- és pénzjáradékkal (obrok), robottal 
(barscsina) tartozott földesurának - ez a 18. század közepén általában 3 nap 
volt - a személyes függésből eredő más kötelezettségek (pl. cselédkényszer) 
mellett.

A szolgaparasztság kialakulása azonban nem vezetett a nyugati 
értelemben vett uradalom kialakulásához: az orosz uradalom ugyanis egy 
olyan kétközpontú gazdasági szervezet volt, ahol a majorság művelése nem 
kizárólag a szolgaparasztok robotjával, hanem a holopok révén történt. A 18. 
század előrehaladtával, különösen a század második felében, megnőtt a 
szolgaparasztság robotkötelezettsége: egyes helyeken 4, sőt néhol heti 5 nap 
robotot követeltek tőlük a földesurak. Ez a jelenség alapvetően a következő 
okoknak tudható be. Anna cárnő (1730-1740) 1736-ban a nemesség 
szolgálati idejét - ami eredetileg életfogytiglan tartott - 25 évre korlátozta, 
ugyanakkor megengedte, hogy minden nemesi családból egy fő 
mentesülhessen az állami szolgálat alól, hogy tudjon törődni a birtok 
ügyeivel. Ekkor sok nemes élt ezzel a lehetőséggel és gazdálkodni kezdett. 
1762-ben pedig a nemesség kiváltságlevelet kapott III. Pétertől, melynek 
értelmében a nemesek eldönthették, hogy folytatják-e az állami szolgálatot 
vagy felhagynak vele. így elvben megnyílt az út ahhoz, hogy a nemesek 
idejüket a birtok irányításának szenteljék.

A robotterhek növekedésének másik oka a kedvező piaci 
viszonyokban, a gabona árának emelkedésében keresendő. A súlyos 
robotterhek késztették arra I. Pált (1796-1801), hogy 1797-ben törvényben 
szabályozza a robotot: heti 3 napban maximálta. Ez azt jelezte, hogy a 
központi hatalom korábbi attitűdje változni kezdett. (Néhány évvel később 
I. Sándor (1801-1825) törvényileg engedélyezte az önkéntes örökváltságot!)

Az orosz parasztság sorsának alakulásáról szólva és az 1649-es 
törvénykönyvhöz kapcsolódva említést kell tenni még egy fontos dologról: 
arról a környezetről, amelyben a parasztság létezett. Itt elsősorban a város
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szerepe fontos számunkra. Az orosz város problematikáját részletesen 
fogjuk tárgyalni egy későbbi fejezetben. Egyelőre csak annyit jegyzőnk 
meg, hogy az orosz város alapvetően különbözött a nyugat-európaitól.

A nyugati város a virágzó középkorban lényeges szerepet játszott 
abban, hogy a parasztság jogállásában egy kedvező irányú változás 
következett be. A 12-13. században tömegével jönnek létre Nyugat- 
Európában olyan privilegizált telepített falvak, melyeket "új városokénak 
hívtak. Az "új város" lakói valójában parasztok voltak, de jogállásukban 
közelebb álltak a városi polgárokhoz, mint az uradalmi falvak lakóihoz. 
Nem volt ritka az sem, hogy valamely létező város jogát használták fel az 
alapítólevelek. Az igazi városokhoz hasonlóan itt is élt pl. az az elv, hogy aki 
egy évig és egy napig az "új városban" lakott, az szabaddá vált. 
Oroszországban a város nem tudott mintát adni a paraszti népesség számára, 
hiszen a városi levegő sem tette szabaddá a városlakókat. Az 1649-es 
törvénykönyv pedig a városlakókat is helyhez kötötte.

Oroszországban tehát nem valamely privilégium, hanem az állam 
szolgálata volt az, ami összekötötte a földesurakat, a városlakókat és a 
parasztokat. Még az egyház sem képezett kivételt ezalól.
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2. A  m ezőgazdaság

A nyugati civilizáció és az Európán kívüli civilizációk gazdasági 
összehasonlítása nyomán F. Braudel azt a következtetést vonta le, hogy 
hosszútávon a nyugati civilizációban volt meg leginkább a strukturális 
fejlődés lehetősége, azaz az önmegújítás, az önmeghaladás képessége. A 
gabonatermelésen és nagyállattartáson nyugvó nyugat-európai gazdasági 
rendszer fejlődőképesebbnek bizonyult a rizs illetve kukorica termesztésére 
berendezkedett ázsiai és amerikai civilizációknál. A germán (nehézeke), 
római (malom) és nomád (patkó, szügyhám) elemeket együvé olvasztó új 
mezőgazdasági technika és az új termelési szervezet, az uradalom, egy 
hatalmas népességnövekedést és egy erős városiasodást eredményezett a 10- 
13.században.

A nagyállattartás miatt a népesség jól el volt látva állati fehérjével, s 
ugyanez tette lehetővé a trágyázást is. A nagyállattartás és a technikai 
újítások azonban a közlekedést is "forradalmasították": a l l .  században 
megjelent a négykerekű, mozgatható kocsirúddal ellátott szekér. A 
lófogatolás új módja és a patkó így a szállításban is éreztette jótékony 
hatását. Végül pedig a nyugat-európai parasztság rendelkezett a legtöbb 
energiával is: állati vonóerővel, vízi- és szélenergiával. (A szélenergia 
hasznosításának főként a keresztes hadjáratok adtak lökést.)

Az egykori Karoling-birodalomtól keletre levő területek (pl. 
Magyarország, Oroszország) eredetileg nem élveztek egy ilyen civilizációs 
örökséget. De a nyugati kereszténységet elfogadó országokban elterjedtek a 
mezőgazdaságban végbement újítások, először a bencések, később a nyugati 
(főleg német) telepesek révén. Az újabb eredményeket pedig a későbbiekben 
alakult szerzetesrendek (pl. a ciszterciták) közvetítették.

Az orosz területeken azonban más volt a helyzet. A keleti szerzetesség 
nem, vagy alig mutatott érdeklődést a technika kérdései és a fizikai munka 
után, következésképp nem tudott betölteni gazdasági tekintetben egy olyan 
szerepet, mint a nyugati szerzetesrendek. Az oroszok elzárkózása miatt 
pedig a telepesek révén sem tudott elterjedni szélesebb körben a fejlett 
agrártechnika. Nézzük ezután az orosz mezőgazdaság fő jellemzőit.
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2.1. A  mezőgazdaság és a táplálkozási szokások kölcsönhatása

2. 1. 1. Földművelés

A moszkvai állam magterületének földrajzi adottságai nem kedveznek 
a földművelésnek. Oroszország középső részének (a moszkvai állam 
bölcsőjének) természetes növénytakarója a lombhullató és örökzöld 
erdőségek keverékéből áll. Az itt található szürke erdei talaj alkalmas ugyan 
földművelésre, de nem különösebben termékeny. Egy terület van mindössze, 
amely kivételt képez ebből a szempontból: a vlagyimiri hátság (Moszkvától 
keletre) löszszerű talaja! A déli sztyeppevidék csemozjom talaja sokáig 
elérhetetlen volt az orosz kolonizáció számára, hiszen ez a terület 
évszázadokon át a nomádok uralma alatt állt, ill. mint határvidék a senki 
földje volt. (Asztrahany elfoglalása (1556), valamint a krími kánság 
felszámolása (1783) fontos fordulópontok voltak a sztyeppe 
birtokbavételében.)

A mezőgazdasági termelés elé óriási akadályokat gördítettek a zord 
időjárási viszonyok. A moszkvai régió éghajlata kontinentális (hideg telek, 
meleg nyarak), a fagymentes napok száma átlagosan nem éri el az évi 150- 
et. A januári középhőmérséklet -10,3 Celsius fok, míg a júliusi 17,8 Celsius 
fok. (Szmolenszk környékén az első érték -5 Celsius fok, Kazanynál -15 
Celsius fok.)

A vegyes erdőzónától északra fekvő tajga klímája még ennél is 
kedvezőtlenebb, talaja pedig gyengébb minőségű. A vegetációs időszak 
tehát igen rövid: míg egy francia, vagy holland paraszt 8-9 hónapos 
növekedési szakaszra számíthatott, ugyanez az érték Novgorod körül 4, 
Moszkva körül 5, Kijev környékén 6 hónap körül mozgott.

Végül, de nem utolsó sorban, a kezdetleges művelési eljárások és az 
elmaradott technika voltak azok a tényezők, amelyek akadályozták a 
földművelés termelékenységének növekedését és ezáltal a népsűrűség 
emelkedését. Ezt igazolja az a tény, hogy a skandináv területek hasonló 
éghajlati viszonyok mellett többet voltak képesek termelni.
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A legtöbb paraszti háztartás egyszerű eszközöket használt (eke, kasza, 
fejsze). A 14-15. századi forrásokban gyakran szerepelt a következő 
sztereotip formula:" Ameddig az eke (szoha), a kasza, és a fejsze elment." A 
birtokadományozásnál vagy vételnél a határleírás helyett csak egyszerűen 
így határozták meg a területet: ami XY-hoz tartozott, ameddig az eke, a 
kasza, és a fejsze elment. A 15. századra a formula általánossá válik, de a 16. 
században már hanyatlóban van, általában a határleírás váltja fel. (A határok 
kialakulása a háromnyomásos gazdálkodás elterjedésével volt 
összefüggésben.) Megfigyelhető az is, hogy a formula hiányzik azokon a 
területeken - mint pl. a vlagyimiri régió -, ahol kevés volt az erdő és amelyek 
viszonylag sűrűn lakottak voltak.

Az idézett formula elemei rámutatnak arra, hogy melyek voltak a 
paraszti gazdaság legfontosabb eszközei: mindegyik egy-egy gazdálkodási 
ágat jelent. Az eke, magától értetődően, a szántóföldi gazdálkodásra, a kasza 
az állattartásra utal, a fejsze pedig az erdő fontosságát emeli ki. Nézzük meg 
közelebbről a paraszti gazdaság eszközállományát.

A szoha, egy egyszerű túróeke volt, amely egyáltalán nem hasonlított 
a Nyugat-Európából elterjedő és Kelet-Közép-Európában is használt 
barázdát szántó, vas alkatrészekkel ellátott nehéz ekéhez. A szoha egy 
kétágú faeke volt, amelynek csúcsát vasalással látták el. Viszonylag könnyű 
lévén, egy ló (vagy két ökör) is képes volt a vontatására, olcsósága pedig 
könnyen hozzáférhetővé tette mindenki számára. Mindebben ellentéte volt a 
nyugati nehéz ekének: ennek vontatásához 4, de nem ritkán 6 vagy 8 ökör 
(illetve 2 ló) szükségeltetett. (A nehéz ekét egyes területeken már ismerték 
a 16. században, de elterjedése csak igen lassan következett be 
Oroszországban.)

A földbőség miatt az irtásos-égetéses művelés volt az uralkodó, amely 
még a 16. században is a legelterjedtebb maradt. Ennek lényege abban állt, 
hogy egy meghatározott helyen kivágták a fákat, majd a bokroktól és az 
aljnövényzettől égetés révén tisztították meg a terepet. A fahamu így egy 
időre biztosította a föld termékenységét, majd amikor a talaj kezdett 
kimerülni, új helyet kerestek és az egész kezdődött elölről. Az irtásos- 
égetéses művelési rendszer az ún. hosszútávú parlagoló rendszerek 
kategóriájába tartozik. Ennek révén egy adott mikronépesség a 
rendelkezésére álló földnek csak mintegy 10-15 %-át vonja művelés alá, s a

34



népsűrűség 3-4 fő/km2. A rövidtávú parlagolásra (két- vagy háromnyomás) 
való áttérés Nyugat-Európában a Karoling-korban általánossá vált, és a 14. 
századra a fejlett agrártechnika néhol már 40-50 fő/km2 népsűrűséget 
produkált, ami a maximális népsűrűséget jelenti a háromnyomás mellett. 
(Angliában ugyanakkor már 1086-ban használatba vették az 1914-es 
szántóterület 80 %-át.)

Mekkora népsűrűséggel számolhatunk az orosz területeken? 1550-ben 
az átlagos népsűrűség 2,9 fő/km2 volt; a legnagyobb érték (Moszkva körül) 
6,7 fő/km2 , a legkisebb pedig 1,7 fő/km2. 1550-ben a népsűrűség átlaga 4 
fő/km2, maximuma 10 fő/km2 körül alakult. A népsűrűség maximuma még 
1762-ben sem haladta meg a 15 fő/km2-t, miközben Nyugat-Európában 
majdnem mindenhol kétszer-háromszor ennyi ember élt egy 
négyzetkilométeren!

Az idő előrehaladtával a moszkvai állam egyes termékenyebb 
régióiban megkezdődött a művelt területek állandósulása, ami a 15. század 
végére itt a nyomásrendszer megjelenéséhez vezetett. A földhasználat módja 
azonban ezután is igen nagy eltéréseket mutatott, s R. E. F. Smith szerint 
kérdéses, hogy a 16. században beszélhetünk-e háromnyomásos rendszerről 
a moszkvai államban.

A kasza a 11-14. században egy rövid nyelű és inkább sarlóra 
hasonlító eszköz volt. A hosszú nyelű kasza, amely a modem időkben 
Használt kaszához hasonló, a 15-16. században jelent meg, de a régebbi 
eszköz maradt a domináns az egész korszakban. A kaszát nem a gabona 
aratására, hanem széna kaszálására használták. A nyugati típusú kaszák 
elterjesztésére Nagy Péter tett sikertelen kísérletet. Amikor a Baltikumban 
járt és látta, hogy mennyivel hatékonyabb a kaszával való aratás, vásárolt 
néhány ezer darabot és hazaküldte szétosztásra. Ezt követően elrendelte, 
hogy sarló helyett kaszával arassanak.

A fejsze olyan eszköz volt, amely nélkül a paraszti gazdaság nem 
létezhetett. A fa nemcsak tüzelőanyagként szolgált, hanem egyben a 
legfontosabb építőanyag is volt: a városokban is szinte kizárólag fából 
készült házak álltak és túlnyomórészt fából épültek a templomok is 
(eltekintve a nagy városi templomoktól). A fejsze jelentőségét mutatja az a 
tény, hogy az erdős észak parasztházaiban az ikon mellett függött!
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Milyen következtetés adódik az eszközök és a művelési eljárások 
vizsgálatából?

Mind a szoha, mind a művelési eljárások azt eredményezték, hogy a 
gazdasági tevékenység nem követelte meg a gazdálkodásban a kooperációt 
olyan mértékben, mint ahogy az pl. Nyugat-Európában történt. A nehéz 
ekével való szántáshoz ugyanis több háztartás igaerejére volt szükség; a 
hosszú nadrágszíj-parcellák pedig a nyomásrendszer kialakulásához 
vezettek, ami megintcsak a kooperációt, azaz a faluközösségek kialakulását 
erősítette.

Oroszországban a gazdaság alapegysége, amint arra már utaltunk, nem 
az uradalom, hanem a paraszti háztartás volt. Ezt húzza alá az oroszországi 
vízimalmok vizsgálata is. Bár a részletes kutatások még váratnak magukra, 
annyi azért megállapítható, hogy az a fajta malom dominált, amely kicsi és 
olcsó volt, s teljesítményéből következően főleg családi használatra volt 
alkalmas. A 16. században egy ilyen malom számára a kövek alig kerültek 
többe fél rubelnél. Az ilyen beruházásokat tehát a családok végezték és nem 
a földesúr. (A világi földesurak a kötelező állami szolgálat miatt hosszú 
időre távol voltak a birtoktól, és 1762 - a kötelező szolgálat megszűnése - 
előtt nemigen volt idejük (illetve nem mutattak hajlandóságot) arra, hogy a 
gazdálkodással, illetve annak fejlesztésével törődjenek.)

Megfigyelhető, hogy sok ilyen családi használatra készült malom volt 
a Pireneusokban, a Shetland-szigeteken és Norvégiában (valamint Ázsiában) 
- ez pedig azt bizonyítja, hogy az említett malom ott volt uralkodó, ahol az 
uradalom csekély, vagy elhanyagolható szerepet játszott a gazdálkodásban. 
A másik malomtípus már nagyobb erőforrásokat és szakértelmet követelt. 
Ezek talán nyugati hatásra jelentek meg.

Az orosz parasztság még a 19. században is különbözött az európaitól, 
részben a kezdetleges eszközállomány miatt. Ez a kezdetleges agrártechnika 
volt az oka annak, hogy Schulze-Gävernitz számára az orosz paraszt még a 
múlt században is egy nemrég letelepedett nomád benyomását keltette.

A földművelés színvonala jóval alatta maradt még a kelet-közép- 
európai szintnek is. Az első megbízható adatok a terméshozamokra a 16. 
század végéről származnak. A Moszkva környéki régiókban (pl. Tver,

36



Dimitrov) az átlag 1:2,58 a rozsra, 1:1,78 a zabra és 1:3,73 az árpára. A 
termékenyebb vlagyimiri és szuzdali terület esetében (ugyanebben a 
sorrendben) a következő értékeket kalkulálták: 1:3,3, 1:2,56, 1:4,16. A rozs 
esetében a 16. század végére nézve egészen . szélsőséges esetekkel 
találkozhatunk: 1:1,17 volt a legalacsonyabb és 1:10 a legnagyobb hozam. 
Átlagosan azonban a rozs nem haladta meg az 1:3 arányt. A zabra szintén 
ennyit kalkulálhatunk, bár Smith szerint ez egy optimista becslés. (Az északi 
erdőrégiókban sok helyütt csak másfél-kétszeres hozamot adott az elvetett 
mag, ami a Karoling-kor termésátlagának felel meg!) Az alacsony 
terméshozamok a 18. században sem változtak alapvetően. (Kivételt 
képeztek a déli, sztyeppéi területek, ahol esetenként az l:7-es, 1:8-as hozam 
is előfordult.)

Ugyanakkor a 16. században az európai átlag 1:4 volt (pl. 
Lengyelországban), de a legfejlettebb területeken (Anglia, Németalföld) ezt 
már a középkor végén sikerült meghaladni; a 17. század elején pedig nem 
volt ritka itt az 1:6-os átlagos terméshozam. B. H. Slicher van Bath szerint a 
terméshozam l:4-re való emelkedése forradalmi következményekkel jár.

"A mag/hozam arány 3-ról 4-re történő emelkedésének kifizetődőbb 
hatása van, mint a 9-ről 12-re, vagy 9-ről 16-ra történő emelkedésnek." 
"Ennek oka pedig az - érvel a szerző -, hogy egy alacsony mag/hozam esetén 
a következő évre szükséges vetőmag mennyisége és az a terület, amit ennek 
termesztésére kell fordítani sokkal nagyobb."

Egy matematikai formulával ezt a szerző a következőképpen 
szemlélteti: ha a mag/hozam arány = a, akkor 1 :a a következő évi vetőmag; 
a fogyasztásra (adóra stb.) maradó mennyiség 1-1 :a, azaz (a-l)/a. Ha a 
hozam 3, akkor a megmaradó mennyiség 2/3, ha a hozam 4, akkor ez az 
érték 3/4; ha pedig a hozam 5, akkor 4/5. A 2/3 és a 3/4 közti különbség 
(0,083) azonban nagyobb, mint a 3/4 és a 4/5 közti különbség (0,05), és ez 
minden egység hozzáadásával csökken. Az 1:3 alatti terméshozam mellett 
nem lehetséges erős városiasodás, mivel gyakorlatilag nincs piacra vihető 
felesleg. Nyugat-Európában a városfejlődésben történt előrelépés (12-13. 
század) viszont elsősorban éppen annak eredményeként következett be, 
hogy sikerült elérni az l:4-es "átlagos" arányt. (Voltak persze olyan 
területek, pl. Franciaországban, ahol a 13. században az 1:1 Ö-es arányt is 
túllépték, de ezek kivételnek számítottak.)
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2. 1. 2. Állattartás

Az orosz terméseredmények már azt is mutatják, hogy nemcsak a 
városiasodás, de az állattartás lehetőségei is rendkívül behatároltak voltak. 
Az állattenyésztés pedig úgyszólván ismeretlen volt.

Számunkra elsősorban a ló- és a szarvasmarha-állomány kérdése 
érdekes. A ló mérete az erdőzónában a kicsitől a közepesig terjedt. A 
sztyeppén nagyobbak voltak a lovak és szélesebb volt a csontozatuk, mint a 
Novgorod, Pszkov, vagy Moszkva környékieknek. A lovak többsége 12-14 
marok magasságú volt. (1 marok = 10,536 cm) A ló volt a fő igásállat, 
Novgorodban a szántást általában egy ló és egy ember végezte. A lovak 
hiánya arra kényszerítette a népességet, hogy időről-időre a sztyeppéről 
hozzanak be állatokat. 1474-ben egy krónikás szerint több, mint 40 ezer 
lovat hoztak be egyetlen alkalommal. A 16. században a moszkvai állam 
hadseregének lóigényét a Nogaj tatárok biztosították - évente kb. 20 ezer 
lovat hoztak Moszkva piacaira.

Az ökröt igásállatként az északi részeken csak kevés helyen 
használták, a központi zónában azonban elterjedtebb volt (bár a legtöbb 
esetben csak a kolostori birtokokon). Az ökörrel való szántás eléggé 
általános volt délen, de a legfőbb igásállat itt is a ló volt.

A szarvasmarha vágósúlya igen kicsi volt, és a szarvasmarhák kis 
termetűek voltak. (Az Oka vidékén volt a legnagyobb (119 cm, 406 kg), de 
általában 200 kg körül volt a súlya a 17. század előtt.)

Az állattenyésztés meghonosítására Nagy Péter tett - ugyancsak 
sikertelen - kísérletet. Megpróbálkozott a juhtartás ösztönzésével, Perzsiából 
pedig lovakat hozatott és állami tenyészistállókat állíttatott fel. Nagy és 
tartós hatást egyik erőfeszítése sem hozott.

A nagyállattartás alacsony színvonala nemcsak a trágyázást tette 
problematikussá, hanem egyúttal jelentős energiaforrástól is megfosztotta a 
parasztságot. A földművelés alacsony termelékenysége miatt az egyedül 
elérhető takarmány a széna volt. A parasztoknak óriási mennyiségű szénát 
kellett kaszálni az állatok élelmezésére (kb. 300 kg-ot ökrökként), az
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állatokat ugyanis kb. 200 napig istállóban kellett tartani a hideg tél miatt.

A nagyállattartás alacsony szintjét azonban valószínűleg egyéb 
tényezők is magyarázzák. A lóhús - és úgy tűnik, hogy a borjúhús is - az 
oroszok számára tisztátalan volt. A kancatejet és a szamártejet az oroszok 
szintén tisztátalannak tartották. Böjt idején pedig minden állati eredetű 
terméktől tartózkodniuk kellett.

2. 1. 3. Gyűjtögetés

A földművelés és az állattartás alacsony színvonala miatt az orosz 
parasztság kénytelen volt más élelmiszerforrások után nézni. A vizek és az 
erdők bősége tálcán kínálta a megoldást. Oroszország európai részeinek 39 
%-a még a 19. században is erdőség volt. (Ugyanebben az időben 
Magyarországon még nagyobb volt ez az arány.) Jelentős szerepet játszott 
tehát a gyűjtögetés, a halászat és a vadászat. A gyűjtögetés révén szerzett 
legfontosabb erdei élelem a méz és a gomba volt. A mézből készíthettek 
sört, használhatták édesítőszerként, ezenkívül fontos tartósítószere volt az 
erdei bogyóknak. A 14. századtól a méhészet is kezdett lassan elterjedni 
Oroszország északnyugati részén, de a gyűjtögetést ezután sem adták fel.
A gombát vagy szárították vagy savanyították.

A fakéreg volt az, amit a legkülönfélébb célokra használtak: 
helyettesítette a papírt, de ínséges időszakokban emberi és állati táplálék 
gyanánt is szolgálhatott (a gabonaliszthez keverve).

A gyűjtögetés révén szerezték be az ízesítőszerek nagy részét, bár 
bizonyos, hogy sokat közülük termesztettek is. Ilyen volt a koriander, a 
köménymag, a kapor (savanyításhoz elengedhetetlen), a fehér üröm 
(fűszerként a húshoz), torma, kakukkfű stb. Az erdő és a mező volt a forrása 
a gyógyászathoz használt növényeknek is. Belorussziában 290 növényt 
használtak ilyen célra az 1970-es években és ebből 130-at a tudományos 
gyógyászatban is. (Ez a szám aligha volt kevesebb a modern időket 
megelőzően.) A 16. században megjelennek az első patikák, a 17. század 
elején pedig a cári család részére létrehozzák az Aptyekarszkij Prikázt. (Ez
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gyógynövények tárolásával, gyógyszerek beszerzésével foglalkozott, 
ugyanakkor gyógynövénykertek is tartoztak hozzá.)

A füvek ismerete persze veszélyessé is válhatott az illető számára. (A 
17. században a zelje szó egyaránt jelentett gyógyszert, mérgezést és 
bűbájosságot.) Az étvágygerjesztőtől (angelika gyökér) az alkoholelvonó 
kúráig mindennek megvolt a maga alkalmazási köre.

Vadállatoktól nyert anyagok is szolgáltak gyógyászati célokat (pl. a 
hódtól származó váladék). A szárított varangyosbéka azonban már egy más 
területet jelent - a mágiát.

2. 1. 4. Halászat

A földművelés mellett rendkívül fontos szerep jutott a halászatnak. A 
halászat kiemelkedő jelentősége nem kizárólagosan orosz jéTímség. Kfakkai 
László szerint a 18. század előtt a Kárpát-medence területének 1/3-án az ún. 
ártéri gazdálkodás volt az uralkodó, ez pedig azt jelenti, hogy itt 
valószínűleg a halászat volt a népesség fő foglalkozása. A fennmaradó 
terület jelentős részén sem földműveléssel, hanem exten^jd lattí^ássaL  
foglalkozott elsősorban a parasztság - véli a szerző. ~

Oroszországban viszont - az állattartás alacsony fejlettségi foka miatt 
- a népesség nagy része számára gyakorlatilag a hal volt az egyetlen 
fehérjeforrás. A 16. századi forrásokból mintegy 35 féle halról történik 
említés. A társadalmi státus és a természeti viszonyok persze megszabták 
azt, hogy kik fogyasztották a nemesebb fajtákat (lazac, tokhal), de olyan 
fajták, mint a dévérkeszeg, sügér stb. az alsóbb rétegek asztalain is 
mindennaposak voltak.

A hal tárolására igen változatos módszerek alakultak ki: vagy jégbe 
hűtve tartották, vagy füstölték, de leginkább sózás révén tartósították. 
További lehetőség volt a sós lében, hagyma hozzáadásával történő tartósítás 
és érlelés. A szárított halból hallisztet készítettek a levesekhez. A 17. század 
vége felé a cár több mint 160 ezer rubelt költött halra évente. A hal
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fontosságát, következésképp a halászat jelentőségét, nemcsak a kedvező 
természeti környezet magyarázza. A földművelés és .az állattartás alacsony . 
színvonala mellett egy kulturális faktor állította különösképpen előtérbe a 
halászató ti az ortodox egyház nagyszámú böjtje és szigorú böjti előírásai.

Az ortodox egyház előírta a szerdai és a pénteki böjtöt, de 
megengedett volt a hétfői böjt is. Ezenkívül négy nagy böjti időszak volt, s 
ezek mindegyike több hétig tartott: a leghosszabb, a húsvéti nagyböjt hét 
hétig, a karácsonyi hat hétig. A hosszú böjtök "lényegében a legínségesebb 
téli és tavaszi időszakra estek". (L. Szemjonova) Az előírt napokon nemcsak 
á hús fogyasztásától kellett tartózkodni, hanem mindenféle állati eredetű 
tápláléktól is, beleértve a tejet és származékait valamint a tojást. Az év 365 
napjából a különböző években 192-216 volt a böjti napok száma. S. Collins 
■ Alekszej cár udvari orvosa^ännak tulajdonította a böjti napok óriási 
számát, hogy az oroszok "meg akarták óvni a húst, ami különben elfogyna, 
hiszen ... nem tudják kihajtani a mezőre a jószágot egész télen, amely néha 
öt hónapig is eltart".

Úgy tűnik, hogy a szigorú böjti előírásokat be is tartották. Alekszej cár 
angol orvosa szerint, az uralkodó nagyböjt idején hetente csak három 
alkalommal evett ételt (csütörtök, szombat, vasárnap), a többi napokon csak 
egy kis fekete kenyeret, sót, savanyított gombát vagy savanyú uborkát vett 
magához egy pohár sör kíséretében.

2. 1. 5. Vadászat

A halászat mellett a vadászat jelentette a másik alapvető fehérjeforrást. 
Az erdei és a mezei vadak bőségéből azonban nem szükségszerűen 
következik az, hogy ezek az étrend szerves részét képezzék. A népesség 
^többsége számára a nagyvadak elejtése tiltott volt, különösen a birtokhatárok 
15-16. századi kialakulásától kezdődően, amikor a földesurak erőteljesebben 
érvényesítették vadászati jogaikat. Egy 16. századi utazó megjegyezte, hogy 
Moszkva környékén rendkívül nagy számban élnek vadkecskék és vadlovak, 
de ahhoz, hogy valaki vadászhasson rájuk (akár hálóval, akár kutyákkal), az 
uralkodó engedélye kell, ez pedig különleges kegynek számított. (Csak a
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külföldi követek és az uralkodó közeli emberei örvendhettek ennek a 
kiváltságnak.)

A népesség többségének tehát meg kellett elégednie a kisebb vadakkal. 
Az egyház azonban nemcsak egyes vadak fogyasztását tiltotta, hanem 
elsődleges szempont volt az is, hogy milyen módon ejtették el az állatot. A 
mezei nyúl, üregi nyúl, hód, mókus fogyasztása mindenképpen tiltott volt. 
A hálócsapdában és egyéb csapdákban elpusztult állatok fogyasztása 
azonban teljességgel tilos volt, tekintet nélkül arra, hogy az így elejtett állat 
szerepelt-e a tilalmi listán vagy nem. A tiltás oka az volt, hogy a csapdákban 
fulladás révén elpusztult állatok vére nem folyt ki. Tehát, ha a vad vérét nem- 
folyatták ki, akkor az tisztátalanná^vált.

A vadak csapdával történő elejtése ellen ezért már a kijevi korszaktól 
kezdve felemelte szavát az egyház. Egy 12. századi forrás szerint a 
megfojtott állat.húsát enni nagyobb bűn, mint egy tiltott állat húsának az 
elfogyasztása. Az 1551-es zsinat megtiltotta mind a világiak, mind az 
egyháziak részére a vér és a megfojtott állatok húsának fogyasztását. A 
zsinat ezenkívül arra ösztönözte a cárt, hogy rendelje el: a városokban és a 
^piacokon legyen tilos az ilyen állatok húsának, valamint a mezei nyúlnák és 
a nyírfajdnak az árusítása. Az "igazhitű keresztényeknek egyáltalán nem 
szabad'venni vagy enni ilyen dolgokat" - szögezte le a zsinat.

Ez a viszonyulás, R. E. F. Smith szerint, végső soron a zsidó étkezési 
szokásokra és tilalmakra vezethető vissza. Egy 17. század végi angol forrás 
ki is mondja, hogy a "moszkoviták a mai napig megőrizték a Mózesi-törvény 
néhány maradványát, mert bár nem irtóznak a disznóhústól, mégis a 
mókushoz, az üregi nyúlhoz és a mezei nyúlhoz nem nyúlnak". A korabeli 
szerző szerint az oroszok a borjúhúst is tisztátalannak tartják, bár ennek okát 
senki nem tudja, sem ők, sem mások. A borjúhússal kapcsolatban több 
külföldinek ugyanez volt a tapasztalata a 17. század különböző 
szakaszaiban, bár az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ellenpélda is akad: 
Adam Olearius például azt jegyezte fel, hogy a borjúhús jó volt.

A zsidó...étkezési ..szokások közvetítésében nemcsak a Biblia
ószövetségi részei játszottak szerepet (a "fúlvaholt állat" és a vér evésének 
tilalma több helyen szerepel Mózes könyveiben), hanem áttételesen az 
Újszövetség is, mégpedig az apostolok jeruzsálemi zsinatáról szóló rész. "Ha
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nem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a 
paráznaságtól, a fúlvaholtjállattól és a vértől" (Ap. Csel. XV. 20.) - mondta 
Jakab azokkal kapcsolatban, "akik a pogányok közül térnek meg Istenhez". 
(Ap. Csel. XV/Í9.)

A nyugati kereszténységben viszont a hívőkre vonatkozó négyes tiltás 
tulajdonképpen háromra redukálódott, mivel az utolsó előtti tiltást vagy 
elhagyták (pl. Tertullianus), vagy a gyakorlatban egyszerűen nem vették 
figyelembe. Másrészt a vértől való tartózkodást úgy értelmezték, hogy az az 
emberölést jelenti, s ezáltal semmi köze nem lett az étrendhez, hanem 
"tisztán morális paranccsá" vált. (R. E. F. Smith)

Két fontos dologra kell itt felhívnunk a figyelmet. Az egyik a zsidó és 
az orosz nép közt vont párhuzamok, amelyek már a kijevi korszakban 
megjelentek: az oroszok.már nagyon korán kiválasztott népnek tekintették 
jnagukat. (Plusz az Új Izrael.) Ez persze a nyugati kultúrkörben sem 
hiányzott teljesén, de sohasem volt olyan erős, mint Oroszországban, vagy 
legalábbis nem vált meghatározóvá a hatalmi ideológia kialakításában. (A 
hatalomról vallott orosz nézeteket alapvetően befolyásolta ez az eszme!) A 
másik fontos következménye az lett a zsidó hagyományok erősségének, 
hogy fokozta az orosz és a nyugati egyház elkülönülését (bár semmiképpen 
nem volt oka annak): a 14. századtól már a megfojtott állatok és dögök evése 
is vádpontként szerepel a nyugati egyházzal szemben (a dogmatikai, liturgiái 
vádpontok mellett).

Végezetül még egy érdekesség az orosz étkezési szokásokhoz: a 17. 
század végén egy francia megjegyezte, hogy az oroszok nemcsak borjúhúst, 
de galambot sem esznek, mivel ez utóbbi a Szentlélek jelképe.

2. 2. Az étrend

Az előbbiekben elmondott kulturális tényezők (böjt, egyéb étrendi 
tilalmak) ismertetése után nézzük meg, hogy mi is került az oroszok 
asztalára!
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A két fo gabonaféle a rozs és a zab volt. Ez utóbbi egyaránt szolgálta 
az emberek és az állatok élelmezését. Az árpa és a köles nem volt jelentős a 
vetésterület szempontjából (kivéve az északi területeket, ahol az árpa fontos 
szerepet játszott).

-A búza ritka volt^ mivel az éghajlati viszonyok nem kedveztek a 
termesztésének, így csak a déli, délkeleti területeken találkozunk vele 
nagyobb mennyiségben. A búza, ritkasága miatt, a társadalmi státus 
szimbólumává is vált: 1471-ben például Novgorodban az "árpások" 
felkeltek a "búzások" ellen. A búza ázsióját növelte az is, hogy ebből 
készítették az áldozáshoz használt kenyeret, amely a nyugati egyház 
szokásától eltérően kovászos kenyér volt.

A hajdina, amely ajnongol jn \^ ió jd e jén  jelegik.meg - előtte csak a 
sztyeppén volt megtalálható -, először csak egy kis jelentőségű gabonafajta 
volt, dejontossága fokozatosan nőtt az idők folyamán. Orosz, belorusz és 
ukrán neve (grecsa, grecsJca, grecsika) görög eredetre utal, és valószínű, 
hogy a Bizáncból jövő kereskedők révén terjedt el a sztyeppén. Északabbra 
való kerülésében a tatárok játszottak szerepet, mivel az észtek és a finnek 
tatar, tattari néven ismerik.

Érdekes, hogy a kenderLgs a lent nemcsak ipari nyersanyagként, 
hanem élelmiszerként is hasznosították. Részben úgy, hogy ételek 
alapanyagaként használták, részben úgy, hogy a magjából olajat nyertek a 
főzéshez^Ez az olaj különösen böjt idején volt fontos, mivel ékkor tilos volt 
az állati eredetű zsiradék használata.

A gabonafélék képezték az étrend alapját. A kenyér általában rozsból 
készült. A gabonalisztből nemcsak kenyeret, hanem sokféle édestésztátls 
sütöttek (általában kelesztett formában). Ezek mellett jelentős szerepet 
játszottak a kásafélék és az élesztő nélküli tésztából készült orosz specialitás, 
a pelménvi. (Úgy tűnik, hogy a pelményit aló.  században vették át a Volga- 
vidék nem-szláv népeitől.) A búzaliszt nem hiányozhatott a cári konyháról, 
de főleg ünnepi alkalmakkor használták. S. Collins feljegyzése szerint a cár 
kenyerét rozsból sütötték, mivel az oroszok ezt erősebb tápláléknak 
tekintették, mint a búzából készült kenyeret.

A zöldségfélék közül eléggé elterjedt volt a borsó, de az egyéb
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hüvelyesek elhanyagolható szerepet játszottak. A káposzta volt az a 
zöldségféle, amely nélkül az orosz étrend szinte elképzel heteden volt. 
Különösen a levesek készítésére használták (scsi, borsos), de nagy 
mennyiségben savanyították is. Az~uborka~ (a savanyú uborka is) szintén 
fontos része volt az étrendnek. A 17. századra elengedhetetlenné vált az 
ételekből a fokhagyma és„a vöröshagyma. Egy 1605-ből származó angol 
munka szerzője a következőket írta: "Fokhagymával és vöröshagymával kell 
fűszerezni sok szavamat, minthogy ezek ízesítették legtöbb ételüket."

A fürdő mellett a fokhagyma és._a. vodka volt az oroszok másik két 
orvosa Már Olearius is írja, hogy "az egyszerű ember legjobb kúrája - 
magas láz esetén is - a pálinka és a fokhagyma".

Az északi orosz területeken fontosak voltak a répafélék, azt a szerepet 
töltötték be, amit később főként a burgonya _ vett át. Az orosz szólás: 
Olcsóbb, mint a fehérrépa", arra utal, hogy általánosan elterjedt, s 

ugyanakkor könnyen hozzáférhető tápláléka volt a lakosságnak. A retek a 
sárgarépa., a cékla szintén széles körben használt zöldségféléknek 
számítottak.

A .burgonya Oroszországban csak igen későn és lassan terjedt el. 
Európa nyugati és középső részén már meghonosodott a 18. század végére, 
ez azonban nem mondható el Oroszországról. Meghonosításának első 
hivatalos kísérlete akkor kezdődött, amikor.! 697-98-as nyugati útjárqj Nagy 
Péter egy zsák burgonyát küldött haza azzal az utasítással, hogy osszák szét 
és ösztönözzék a termelését. (Nagy Péter e kísérletét sem koronázta siker.) 
A 18. század első felében úri csemegének számított. "A cári kertekben és 
néhány pétervári főúr veteményesében, gazdaságában termesztették." (L. 
Szemjonova) Oroszország sok részén az éghajlati viszonyok sem kedveztek 
a burgonya termesztésének, hiányzott ugyanis a szükséges számú napsütéses 
óra. A fajták szűkössége mellett ez volt az oka a burgonya keserű ízének, 
ami nem tette népszerűvé. A 18. században nem sikerült átvennie a fehérrépa 
szerepét (a század végén Szentpétervár környékén csak a német telepesek 
termesztették), és - ha hinni lehet a statisztikának - még 1875-ben is csak 1,5 
%-át adta a vetésterületnek.

Szélesebb elterjedését sokáig a hozzákapcsolódó tabuk gátolták. Az 
óhitűek ellenségesen viseltettek iránta; némelyek közülük úgy hitték - írja
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Tyeresenko -, hogy ez volt az a tiltott gyümölcs - az "Ördög almája" 
amelyet az első emberpár fogyasztott. Aki tehát ezt eszi, az magának 
Istennek szegül ellene, és soha nem jut be a "Mennyei Királyságba". 
(Óhitűeknek azokat nevezték, akik nem fogadták el Nyikon patriarcha 1653 
- 1656 között bevezetett vallási újításait.)

Sok óhitű közmondás bizonyítja a burgonyával szemben táplált 
ellenérzést:
"Burgonyát szabad termeszteni és eladni, de megenni bűn."
~ITA .teá t.a  kávétT a burgonyát, a dohányt megátkozták a hét egyetemes

• • ^ Mmmmmm ■ ■■ «■*■■■ i n « m n r  i in t  17— m u »  — , ,zsinaton.
"A burgonya átkozott, a tea kétszeresen, a dohány és a kávé háromszorosan." 
Ezek az utóbbi közmondások adják az óhitűek által "indexre" tett dolgok 
legteljesebb listáját.

Az 1830-as években a burgonyaxlteijesztésére tett kísérlet egybeesett 
egy JcoleraJárvánnyal s ez megintcsak a fenntartásokat gyarapította vele 
szemben. Az 1840-es években, amikor az állami birtokokon élő parasztok 
körében erőszakkal akarták meghonosítani, egyenesen "krumplilázadásokra" 
került sor. A kísérlet ennek ellenére fontos fordulópontnak tekinthető a 
burgonya oroszországi történetében.

A, gyümölcsök közül ismerték a körtét, a szilvát, a cseresznyét, az 
almát (a 12. században már almáskertekrol hallunk). A citrom importból) 
származott és sózás révén tartósították. A dinnyét részben helyben 
termesztették, részben importálták és nagy mennyiségben savanyították.

A zöldségfélék és a belőlük készült savanyúságok nagy szerepe 
megintcsak az ortodox egyház, böjti előírásaival volf kapcsolatban. A 17. 
század első felében Adam Olearius úgy jellemezte a napi orosz étrendet, 
hogy az kásából, répából, káposztából, uborkából, friss és sózott halból áll. 
A húsfogyasztás, a korábban említett okok miatt, igen csekély volt. (Itt kell 
megjegyeznünk azt, Makkai László nyomán, hogy a kenyér 
Magyarországon is "csak legfeljebb felét adta a lakosság
táplálékszükségletének, míg a nyugati és északi szomszéd országokban 
legalább kétharmad volt ugyanez az arány".)

A 17. században már teljesen általános volt .Oroszországban a
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különböző fűszsrek-használata (valószínűleg annak következtében, hogy a 
kazanyi és asztrahanyi kánság bevétele után eltelj edtek a tatár ízek). A bors, 
a szegfűszeg, a gyömbér mellé a sáfrány, koriander stb. társult.

2. 3. Italok

2. 3. 1. Szeszes italok

A gabonafélék nemcsak az alapvető élelmiszerek, hanem az 
alkoholtartalmú italok készítésében is fontos szerepet játszottak.

A legkedveltebb, gyakorlatilag alkoholmentes ital z\kvászt\o\i, ami az 
oroszok nemzeti italának js tekinthető. A kvászt csíráztatott rozsból, árpából 
készítik, de gabonaliszt vagy már kész kenyér is használatos alapanyagként, 
az ízesítéshez pedig mézet, gyümölcsöket alkalmaznak.

A(ffiézsöi) a kvaszhoz hasonlóan, már a kijevi korszakban népszerű 
volt. Az orosz mjod (méz) szó ekkor nemcsak magát a mézet, hanem az 
abból készült italt, tehát a mézsört is jelentette. A világos sör, melynek 
fogyasztásáról a l l .  századtól kezdve rendelkezünk" adatfalT"alapanyaga 
szintén a gabona volt.

A kijevi korszak után a kvasz, a mézsör és a világos sör maradtak 
legfontosabb italok, a 14. századtól kezdve pedjg a legutóbbi vált a 
legelterjedtebb alkoholtartalmú itallá. Ekkor vált aípivo)szó általánossá a sör 
megjelölésére - korábban-egyszerűen csak itaBHelentett. Érdekes, hogy az 
ikonok még a sörfőzésben is fontos szerephez jutottak: ilyenkor a 
szentképeket "keretestül beleállítják a kádba, hogy az ital jóízűvé 
sikeredjék"- írja Olearius.

A nagyobb alkoholtartalmú italok közül az importból ^-ármazAJiQrnW 
voltak a legjelentősebbek a mongol hódítást követően. (Alkalmilag már a 
kijevi korszakban is említenek importból származó borokat a források.)
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Ezek a 15. század után szinte teljesen nyugat felől jöttek, mivel a tatárok 
áttérése az iszlámra ( a 14. században) kiiktatta ezt a luxuscikket a Krímmel 
folytatott kereskedelemből.

A  16. század előtt nincs megbízható adat az égetett szeszes, italokról 
köztük a hamarosan népszerűvé váló vodkáról sem. Ezek az italok a 16._ 
század elején jelentek meg Oroszország középső részén, s egyáltalán nem 
voltak elterjedtek. Egyes történészek szerint (R. Pipes) az oroszok a 16. 
században a tatároktól tanulták el a lepárlást. W. Pokhlebkin szerint azonban 
Nyugatról vették át ezt az eljárást, mégpedig valószínűleg a 15. század 
második felében.

A 16. század vége felé a lepárlás, szélesebb körben ismertté vált, 
leginkább azonban a Baltikumból és a Fehér-tengertől induló kereskedelmi 
útvonalak mentén. Ez a tény, valamint az, hogy a lepárlásról ránk maradt 16. 
század végi, 17. század eleji kéziratok közül mintegy 10 darab egy 1537-es 
német munkán alapul, arra engednek következtetni, hogy inkább a nyugati 
hatások voltak meghatározóak. Vannak olyan kutatók, akik szerint nemcsak 
a lepárlás, de a vodka eredetét is Oroszországon kívül, attól nyugatra kell 
keresni. Akármi is az igazság ez utóbbi dologgal kapcsolatban - a 
nemzetközi bíróság 1982-es döntése nyomán az oroszokat illeti meg ez a 
jogcím - az tény, hogy a 16. század közepe felé egy új intézmény jelenik 
meg a moszkvai államban, az italbqlt,.a~kabak.-(A szó tatár eredetű.)

Az italboltoji^alkalmilag előállított, ill. állami engedély alapján 
forgalmaz5tt_erős_szeszes italokat árusítottak - különösképpen vodkát. Az 
italboltokat vagy közvetlenül a cár hivatalnokai üzemeltették, vagy bérbe 
adta azokat az uralkodó. A cárTrészBerTpénzügyi okok vezették az 
italboltok felállítására, részben_ pedig ezúton próbálta kontrollálni az 
italozást - kevés sikerrel. 1551-ben már az egyházi zsinat is foglalkozott az 
italozás okozta problémákkal, különösen a kolostorokkal összefüggésben. A 
zsinat határozatait tartalmazó dokumentum egy egész fejezetet szentelt 
ennek, s a vodka indexre került, a szerzeteseknek. csak a .sör fogyasztását 
engedélyezte.

A vodka - az elnevezés az orosz víz (vodá) szó kicsinyítőképzős 
származéka - hamarosan a legnépszerűbb alkoholtartalmú itallá vált. Jól 
mutatja ezt a következő mondás: "Hívj ahogy akarsz, csak adj vodkát!"
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Az italozás ellen már jóval a 16. század előtt fellépett az egyház; már 
Phótius metropolita is hozott ilyen irányú rendelkezést 1410-ben a papsággal 
és a szerzetesekkel kapcsolatban. Ekkor persze még nem a vodkától tiltották 
a klérust, hanem a borfogyasztást korlátozták számukra.

Az italozás elterjedtségét - ami minden külföldinek feltűnt - végső 
soron megintcsak egy vallási tényező magyarázhatja az éghajlati 
viszonyokon kívül. Az ortodox egyházban a hívek is két szín alatt áldoznak, 
tehát a bor nem kizárólag a papság privilégiuma, mint a katolikus 
egyházban. Oroszországban azonban voltak olyan^szekták, amelyek bor 
helyett vízzel áldoztak, "ami egy különösen súlyos eretnekségnek számított'7. 
(W. Pokhlebkin) Ezeket az eretnekeket fvízivól^" (vogyanye, akvarii) néven 
emlegették. "Innen eredt az a mély megvetésföafmely személy íránt^akí nem 

„ivott alkoholt;.az ilyen személyt kuloncnekéskeresrfenyietlennek tartották." 
(W. Pokhlebkin)

A vodka a 17. századra már "társadalmi üggyé" vált, s még inkább az 
lett a következő évszázadokban: a gyártásával és forgalmazásával 
kapcsolatos zavarok nem egy ízben vezettek társadalmi forrongáshoz. Az 
1648-as moszkvai felkelés (más városokban is voltak zavargások) egyik oka 
a szeszes italok forgalmazásával kapcsolatos elégedetlenség volt. A felkelés 
miatt összehívott országos gyűlést pedig "»kocsmagyűlés« néven kezdték 
hívni". (W. Pokhlebkin)

2. 3. 2. Megátkozott luxuscikkek: tea, kávé, dohány

A tea viszonylag későn jelent meg Oroszországban és megjelenése a 
Kínával való kapcsolatfelvétellel volt összefüggésben. Az első hivatalos 
követség 1654-ben indult Kínába, a második 1658-ban. (Nyugat-Európába 
valószínűleg a 17. század elején, 1610 körül érkezett meg az első 
teaszállítmány, mégpedig Amszterdamba, a holland Kelet-Indiai Társaság 
jóvoltából; Franciaországban az 1630-as évek közepén említik először.)

A tea a szibériai nomádok számára létszükségleti cikk volt, s ha a 
kereskedelemben zavarok mutatkoztak, akkor nem maradt más hátra, mint
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az, hogy csempészés útján szerezzék be. Az európai Oroszország lakosai 
számára azonban a tea még a 18. században is luxuscikk volt, és a társadalmi 
státus-jelképének számított: főleg a nyugati ízlést követő nemesség 
fogyasztotta. Ugyanez igaz a kávéra is. Egyébként pedig gyógyszerként 
tartották számon, s erre már nagyon korán, a 17. század 70-es éveiben 
vannak utalások.

A teakereskedelem igazán csak Nagy Katalin alatt indult fejlődésnek. 
(Nyugat-Európában is ez i3ő™tájf~szökik igen magasra a tea importja, 
elsősorban az angolok jóvoltából.)

Az 1770-es, 1780-as években még másodlagos cikknek számított a 
Kínából származó orosz importban (az első a porcelán volt), az 1790-es 
évektől viszont meredeken emelkedett a behozatal, főként azért,"mert az 
alsóbb néprétegek körében is kéz3étr"éTférjedni. A 19. században 
Oroszországban a tea - szemben a kávéval - fokozatosan megszűnt a 
társadalmi státus szimbóluma lenni. Ezzel párhuzamosan az egy főre jutó 
teafogyasztás is emelkedett: a 19. század elején 0,047 kg/fo, 1870-ben 0,2 
kg/fő, 1880-ban 0,4 kg/fő volt. (Angliában, amely a tea legnagyobb 
nyugat-európai felvevőpiaca volt, már a 18. század végén kb. 5-6 font - kb. 
2-2,5 kg - teát fogyasztottak évente a legszegényebb néprétegek is.)

, Azt, amit mi magyarok - borivó nemzet lévén - borravalónak 
mondunk, a mai orosz nvelv "teára való"_-nak (na csaj, vagy csajevijé) hívja. 
Ez azonban csak a f9. század végétőI_£Qgya alakult ki, előtte ugyanis ezt a 
pénzösszeget "vodkára való"-nak mondták.

A 19 század folvaipqp kialakult az orosz teakultúra: az első 
szamovárgyártó üzem 1776-ban már biztosan működött, mégpedig 
Moszkvában; 1778-ban Tula városában, a vasgyártás központjában épült fel 
egy újabb üzem és Tula maradt a leghíresebb szamovárgyártó központ a 19. 
században is. Az értelmetlen, felesleges tevékenységet kifejező orosz 
mondás így szól: "Tulába utazik a szamovárjával". (Ennek magyar 
megfelelője kb. a "Vizet hord a Dunába ".)

Az óhitűek a teával szemben ellenségesen viselkedtek, és ugyanígy 
viszonyultak a kávéhoz is.
"Lelki és testi vész a tea, a kávé, a dohány."
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"A teát három zsinaton átkozták meg, a kávét azonban héten."
A korábbi közmondás ("A burgonya átkozott, a tea kétszeresen, a dohány és 
a kávé háromszorosan") és az imént idézett sor is tartalmazza az ellenszenv 
fokozatait!
További példák:
"Aki teát iszik, az ne reméljen megváltást."
"AJánaLnyíLbelefúródott Oroszországba, a keresztény szívekbe - mindenkit 

Jhalálha_döntötts"
"Aki kávét iszik, azt az Isten/a villám agyonüti."
"Aki teát iszik az elfordul Istentől, aki kávét iszik vasra veri Krisztust."

S két példa a dohányra:
"Aki dohányt iszik [azaz szippant] és szív - a szentlelket űzi ki magából." 
"Aki dohányt szippant/szív, az rosszabb a kutyáknál."

A dohányzás ellen Európa-szerte felléptek az uralkodók a 17. 
században: I. Jakab angol király még egy külön írást is szentelt a 
problémának..Oroszországban Mihail cár elrendelte, hogy a dohányzást 
orrfelmetszéssel kell. büntetni. Az 1649-es törvénykönyvben Alekszej 
naegerosítette Mihail rendeletét, de azon túlmenően még halálbüntetéssel is 
sújthatták a dohányzókat.

Bizonyára furcsán hat, hogy a dohányról e fejezet keretében teszünk 
említést. 1702-ben egy párizsi orvosprofesszor "A táplálkozás kézikönyve" 
c. munkájában foglalkozik vele, "függetlenül attól, hogy »vajon az orrba 
szippantják-e fel, szívják-e vagy rágják«". (F. Braudel) "A valóságban 
minden civilizációnak szüksége van bizonyosffápIálkozásiluxusokra?és egy 
sereg.élénkítőre, doppingra. A XII. és XIII. században ilyen volt a fűszer- és 
főleg a borsőrület,„a XIV. században az első borpárlatok, aztán a iga meg a 
kávé, hogy dohánvróF ne is beszéljünk... Úgy véljük, hogy miután bizonyos 
nagyon komoly táplálkozási nehézségek még tovább súlyosbodtak - vagy 
legalábbis megmaradtak -, az emberiségnek, ahogy ez már az élet örök 
szabálya, szüksége volt kompenzációkra. Nos, a dohány egyike ezeknek a 
kompenzációknak." (F. Braudel)
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2. 4. A nyugati hatások és az étrend változása

A 18._ században a Nyugat felé való nyitás.következtében a felső 
társadalmi rétegek étrendjében két fontos változás következett be. Már nem 
kenyérrel és vodkával kezdődött az étkezés, mint a 16-17. században, hanem 
húsos (sonkás), halas, lazacos, heringes, kaviáros szendviccsel és sajttal. 
Ugyanakkor megnövekedett a borok szerepe, amelyeket gyakran az 
előételhez szolgáltak fel. A tokaji bor Nagy Péter után is népszerű maradt és 
növekedett a nyugati borok kínálata. A bor, a likőr státusjelző szerepet 
töltött be, csakúgy mint a tea. A másik fontos váltózás a méz háttérbe 
szorulása volt, nélvét ft cukor vette át. Q723-Tjan Szentpétervárott 
cukorfinomító létesült, amely import cukornádat használt. AA8. század 
végére az import jelentős tételét képezi a cukor. (1793-95-ben 6 millió rubel 
értékben hoztak be, s mivel az összimport 28 millió rubelre rúgott, a cukor 
majdnem az import 1/5-ét adta. Négyszer akkora értéket képezett a 
behozatalban, mint a sorban utána álló kávé és ötszöröse volt a borok 
értékének!) A cukor a 18. században végig az előkelő társadalmi rétegek 
csemegéje maradt; a "parasztság egészen a 18. század végéig, sőt később is 
»bojár eledel«-nek tekintette a cukrot". (L. Szemjonova) (A 17. században 
Olearius azt írta a cukorral kapcsolatban, hogy egy ideje az oroszok böjt alatt 
nem esznek cukrot sem. Mégpedig azért, mert a patriarcha tudomására 
jutott, hogy "a cukor tisztításához tojásfehérjét is használnak".)
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3. Az ipar

3.1. A legfontosabb iparág: a sópárlás

Az oroszoknál régi szokás a vendéget kenyérrel és sóval kínálni. A 
kenyér és a só, valamint a vendégség közti szoros összefüggésnek nyelvi 
lenyomata is van: a "hieb - szol" (így, kötőjellel írva) ugyanis a szíves 
vendéglátást jelöli az orosz nyelvben. Nagyon sok olyan közmondás van az 
oroszban, amely tartalmazza ezt a kifejezést, de ezt mondják pl. akkor is, ha 
jó étvágyat akarnak kívánni valakinek : "Hleb-da szoll"
További példák:
"A szíves vendéglátástól (hleb-szol) még a cár sem zárkózik el."
"A szíves vendéglátás (hleb-szol) még a rablót is agyonüti (megbékíti)." 
"Bármennyit is gondolkodj, a szíves vendéglátásnál (hleb-szol) jobbat akkor 
sem fogsz kigondolni."

A kifejezés - amint arra R. E. F. Smith rámutatott - az orosz étrend két 
alapvető elemét tartalmazza és egyben kétfajta gazdasági tevékenységet is 
jelent: a földművelő és a begyűjtő gazdasági rendszert. (Ez utóbbi 
kifejezésbe most a halászat és a vadászat is beleértendő.)

A só ugyanis elengedhetetlen volt a hal, a hús tartósításához, a 
gyűjtögetés révén szerzett gomba savanyításához és az egyéb savanyúságok 
készítéséhez. Egyszóval a földműveléshez hasonló súlyt képviselő 
gyűjtögetés és halászat elképzelhetetlen volt só nélkül.

Akik régóta ismerik egymást és jó barátok, azokról azt mondják az 
oroszok, hogy "már egy púd sót megettek együtt". (1 púd =  16,38 kg) A 19. 

század végi Oroszországra végzett számítás szerint a házi sófogyasztás 
évente 5,2 kg volt, de a katonák esetében ez 7,2 kg-ra rúgott, a parasztoknál 
pedig az első érték dupláját is meghaladhatta: 11,4 kg-os érték is előfordult 
egyes paraszti háztartások esetében.

A só igen fontos volt a prémek kikészítésében is. Ennek messzeható 
következményeit akkor ítélhetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy a prém az 
orosz területek egyik legfontosabb kiviteli cikke volt évszázadokon át.
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Ezek után már kézenfekvő, hogy a só egyben a legfontosabb 
kereskedelemi cikk is volt. Nem lehet véletlen, hogy a kereskedő egyik 
legrégebbi megnevezése a "praszol" volt, és az is sokat mond, hogy a 16-17. 
századi Oroszország legnagyobb kereskedő családja - a Sztroganovok - is a 
sóipamak és a sókereskedelemnek köszönhette karrierjét. Szpiridon 
Sztroganov, a család első jelentős tagja sókereskedő paraszt volt a 14. 
században (meghalt 1395-ben). A család az idő múlásával előbb a 
kereskedők közé, majd később az arisztokrácia soraiba emelkedett.

A só fontosságát mutatja, hogy az 1662-es moszkvai felkelés "só- és 
rézlázadás" néven vált ismertté. A rézpénz bevezetése (az 1650-es években) 
mellett ugyanis a só árának növekedése és alacsony minősége játszott közre 
a lázadás kitörésében.

R. E. F. Smith szerint Nagy Péter előtt a legfontosabb "nem 
mezőgazdasági tevékenység Oroszországban... a sónyerés volt". Ennek 
három fő módja létezett: bányászat, kristályosítás (a napfény segítségével) 
és sópárlás. Ezek egymáshoz viszonyított jelentősége azonban az idők 
folyamán változáson ment át.

A sóbányászat már igen korán, a kijevi korszakban megjelent, a 
Halicsban fellelhető kősóval már a mongol hódítás előtt kereskedtek. 
Tudunk arról, hogy a helyi fejedelmek a kíséretükben lévő embereknek sót 
osztottak - ez valószínűleg a természetbeni fizetség egyik módja volt. De 
előfordult az is, hogy a bányászat jogát adományozták a druzsina tagjainak.

A kristályosítás tengerekből, tavakból történt, és persze csak ott 
lehetett alkalmazni a módszert, ahol az év jelentős részében kedvezett a 
napsütés. így a Krímben, a Volga torkolatánál találkozunk ezzel az eljárással 
(már a kijevi időktől kezdve). A 13. században a Krímből is szállítottak sót 
az orosz fejedelemségekbe.

A legfontosabb sónyerési mód a sópárlás volt. Erre illik rá leginkább 
a kitermelő iparág kifejezés. A sót tengervízből, de leginkább a föld alatt 
található sós vízből nyerték. Azt, hogy a föld hol rejt magában sós vizet, a 
felszínen található növényzetből állapították meg. A sós vizet egy 
gémeskúthoz hasonló berendezés segítségével juttatták a felszínre. E 
berendezés mellett kétoldalt sópárló házak álltak, ahova csövön jutott be a 
sós víz. A sópárló házakban uralkodó magas hőmérséklet hatására a víz
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elpárolgott, s végül nem maradt hátra más mint az, hogy a sót zsákokba 
rakják. (A megfelelő hőmérsékletet fa elégetésével biztosították.)

Egy ilyen sópárló üzem felépítése meglehetősen költséges volt és 
sokszor hosszú időbe telt. A 16. század végére fejlett technika alakult ki (a 
módszert egyébként már a 12. század első felében ismerték). A 16. század 
végére sikerült nagy mélységeket elérni. Ha 3-4 évig üzemelt a rendszer, 
akkor 30-60 méterre mentek le, ha 7-8 évig akkor még a 130 m-t is 
meghaladta! A legnagyobb alkatrész a vasserpenyő (a gémeskútszerű 
berendezés része volt, ebben gyűlt össze a sós víz) 20-60 rubelbe került a 16. 
században. (Egy régit pl. már 15 rubelért be lehetett szerezni.) 
Viszonyításként álljon itt néhány más adat: a 16. század végén 1 rubel volt 
egy tehén ára (vagy ennél kevesebb). Egy négytagú, két felnőttből, két 
gyerekből álló család évi gabonaszükségletét valamivel több, mint három 
rubelre kalkulálták. A só hamar tönkretette a vasserpenyőt, melynek 
élettartama 12-18 hónap között mozgott. Ezután ki kellett cserélni. (Közben 
azonban időről-időre fel is kellett újítani.) Akkor még nem is szóltunk a 
tűzifa biztosításának problémájáról. Mindezt csak annak érzékeltetésére 
részleteztük, hogy világossá váljon: egy sópárló üzem felállítása és 
működtetése igen nagy pénzbefektetést igényelt, amit csak gazdag 
földesurak (főként kolostorok) engedhettek meg maguknak.

A sónyerésnek ez a módja különösen az északnyugati területeken 
dívott. Megfigyelhető az is, hogy a sópárlóüzemek döntő részben a folyókra, 
vagy azokhoz közel települtek. Némely esetben a só {szol) e települések 
névadásában is szerepet játszott, mint pl. Szolvicsegodszk, Szolikamszk 
esetében. A sópárlás részben a szállítás, részben a sókereslet miatt települt a 
folyók mellé. (A Káma, a Volga, a Szuhona, a Vicsegda, az Északi-Dvina 
voltak ezek a fontos folyók.)

A 16. század vége felé a Szoloveckij kolostor 80-100 ezer púd (kb. 
1,3-1,7 millió kg) sót termelt és - bár a legnagyobb, de - nem az egyetlen 
üzem volt az északi területeken. Termelése az 1660-as években érte el a 
csúcsot, 1672-ben 130 ezer púdra (kb. 2 millió kg) kapott adómentességet.

A 17. század második felében a központi orosz területek már jelentős 
mennyiségű sót kaptak délről, Asztrahanyból. (A déli területek már a 16. 
század második felében 4-5 millió pudot termeltek!) A sótermelés 
jelentőségét az is fokozta, hogy a mezőgazdasági termelésre kevésbé
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alkalmas területeken kiegészítő tevékenységet és jövedelemforrást jelentett.

Az északkeleti orosz területek kolonizációjának egyik fontos 
mozgatórugója éppen a sókitermelés és a sókereskedelem volt. Nagy Péter 
állami ellenőrzés alá vonta a sókitermelést, és ez állami monopólium maradt 
a 18. század jelentős részében; termelését állami kvóták szabályozták. 
Fontos változás volt még a 18. században az, hogy Szibéria önellátó lett 
sóból a század folyamán.

3.2. Egyéb iparágak Nagy Péter előtt

J. T. Fuhrmann szerint "57 európai típusú ipari üzem épült 
Oroszországban az 1500-as évek eleje és az 1690-es évek közepe közt". 
Ebből azonban mindössze hetet alapítottak a 16. században és az "orosz ipar 
szisztematikus és széleskörű kifejlesztése" csak az 1630-as évektől 
kezdődött meg. (J. T. Fuhrmann) A szerző megfogalmazását azonban a 
fejlettebb nyugat-európai viszonyokkal kell összevetnünk. Az ország 
méretét tekintve az említett adat nemigen támasztja alá azt, hogy az 
iparfejlesztés különösebben széleskörű lett volna.

A 17. századi ipari növekedés egyik legfontosabb tényezője az állam 
aktív beavatkozása volt, s ezt elsősorban a hadsereg és a hivatali apparátus 
szükségletei hívták életre. Főként a hadsereg szükségleteinek hazai 
forrásokból való kielégítése vezetett az orosz nehézipar megteremtéséhez a 
17. század első felében. Ebben a külföldiek játszották a vezető szerepet.

Az orosz rézipar alapjainak lerakása a német Peter Marselis nevéhez 
köthető. Az orosz vasipar első nagy központja Tulában alakult ki, főként a 
holland Andreas Vinnius tevékenységének köszönhetően, aki 1632-ben - 10 
évig tartó monopólium és egyéb privilégiumok fejében - arra vállalkozott, 
hogy minden évben meghatározott mennyiségű vassal látja el az államot. Az 
1640-es évek végére már két másik helyen is működött vasüzem Tula 
közelében, és Tula jelentős mennyiségű kovácsoltvasat és fémárut gyártott, 
hazai és külföldi piacra egyaránt. (Addigra Vinniustól már mások vették át 
a vállalkozást.)

A hollandok Moszkvában hozták létre Oroszország első
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gyapjúüzemét. A hollandok, németek mellett jelentős szerepet játszottak 
még a svédek, akik az üveg- és papíripar alapjait vetették meg.

Ezeket az ipari vállalkozásokat a cár és a külföldi vállalkozók közösen 
finanszírozták, az irányítás pedig az utóbbiak kezében volt. Nemcsak maga 
a tulajdonjog volt az, ami az állam szerepét markánssá tette ezekben az 
iparágakban. Mivel életre hívójuk az állam volt, ezért termelésük is állami 
célokat szolgált elsősorban. Ez abban nyilvánult meg, hogy a termékek 
mindenekelőtt az államot illették meg, azaz önköltségi áron vásárolhatta fel 
a termékek tetszőleges részét. A vállalkozók haszna abból származott, hogy 
a fennmaradó részt szabadon értékesíthették. Igen szembetűnő 
jellegzetessége ezeknek a vállalkozásoknak az, hogy nemcsak a hazai 
magántőke hiányzott belőlük, hanem az irányítószemélyzet és a szakképzett 
munkaerő is külföldi volt kezdetben.

Az állam igénye azonban nem az egyedüli ösztönzőerő volt az ipar 
fejlődésében. A 17. századtól már a külpiaci kereslet hatása is mutatkozott. 
A 17. században Arhangelszkben létrejött az északi területek legnagyobb 
ipari üzeme - de nem állami vállalkozásként! -, amit a Nyugattal folytatott 
kereskedelem hívott életre.

3. 3. Az ipar Nagy Péter alatt és a 18. században

A 18. század egyik legfontosabb fejleménye az volt, hogy megindult a 
nemesfémek nagyarányú bányászata az orosz birodalomban. Korábban a 
nemesfém-bányászat hiányzott, illetve jelentéktelen volt (a 15. század 
végétől már bányásztak némi ezüstöt) és a szükségletet külföldi forrásokból 
kellett kielégíteni.

A pénzverés fő nyersanyaga az ezüst volt. Az aranytermelés soha nem 
haladta meg az ezüsttermelés 1/3-át. A nemesfém bányászata és 
felhasználása természetesen állami monopólium volt.

A legtöbb iparág életre hívója, ill. fejlesztője a 18. században is az 
állam volt. A fő stimulus a hadseregtől jött. (A 18. századi orosz ipar 
bemutatásában A. Kahan munkája nyújtott segítséget.) A vasgyártásban 
Nagy Péter uralkodásának végére Oroszország az első helyet foglalta el
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Európában. Termelését részben az állam, részben azonban a külpiaci 
(nyugati) kereslet szabta meg: 1725-ben már jelentős mennyiséget 
exportálnak. A vasgyártás fő központjává az uráli régió vált, a vas jó 
minősége és a fa bősége miatt. Nagy vasgyártó központok voltak emellett 
Szibériában és a moszkvai, olonyeci régióban. A század végére az orosz 
vasgyártás több mint fele négy orosz család kezében összpontosult. A 
vasiparban tehát erősen előretört az orosz magántőke.

A réziparban részben az állam (pénz, hadiszerek) részben a polgári 
igények támasztották a keresletet (edények, harangok stb.). A 18. század 
kezdetén az ország rézbehozatalra szorult, éppen ezért erőteljesen 
érvényesült az önellátásra való törekvés. Az 1760-as évekre ez sikerrel járt, 
s a század végén Oroszország exportőr lett. A rézpénz, az 1650-es években 
történt bevezetése után csak rövid ideig volt forgalomban (nem használják 
1700-ig) az 1662-es ún. "rézlázadás" miatt, amelynek kiváltó oka a rézpénz 
volt. Még az 1750-es években is csak kb. 10 %-át teszi ki az összes vert 
pénznek.

A vas- és a rézipar szolgáltatta főként az alapanyagokat a hadiipar 
számára. Ennek központja Tula volt. (Kis tűzfegyverek, ágyúk gyártása.) A 
hollandok segítségével az 1720-as években sikerült minőségjavulást elérni a 
puskapor előállításában. (Moszkva, Szentpétervár voltak a központjai.) A 
hadiipar nem dolgozott exportra. Különleges helyzetben volt a hajógyártás, 
amely teljes egészében állami tulajdonban állt. Ennek termelése Nagy Péter 
halála után visszaesett.

Elsődlegesen az állam játszott szerepet a gyapjúipar kialakításában is. 
Egy igen gyenge minőségű karazsiát gyártottak először. Az 1750-es évekig 
nem tudta kielégíteni a hadsereg igényeit, de a hétéves háború idejére már 
igen.

A lenmanufaktúrák főleg Nagy Péternek köszönhették létüket: 1725- 
ben 10, 1741-ben 35, 1769-ben 79, 1799-ben 318 lenmanufaktúra volt. (Az 
állami tulajdon csak részben érvényesült.)

Az államtól eredt a selyemipar megteremtése is. Ez az iparág azonban 
hamarosan magánkézbe ment át. Mind az alapanyag, mind a szakember- 
gárda külföldről jött. A magas szakmai tudás hiánya miatt főleg egyszerűbb 
termékeket (szalagokat) gyártottak.
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A gyapotiparban két nagy központ alakult ki: Asztrahany vidékén és 
a Baltikumban. Az előbbi esetében Irán és a kaukázusi területek voltak a 
nyersanyagellátók, míg az utóbbi esetében Nagy-Britannia.

Az üvegiparban alig volt érezhető az állam szerepe; az 1720-as, 1730- 
as években még kevés üveggyártó manufaktúra működött.

A papíriparban nagyságrendi változás történt a 18. században, s ezt 
részben a lenipar fejlődése, részben a megnövekedett állami igények 
magyarázzák.

A 17. századi orosz manufaktúrák kudarcát A. Kahan szerint 
valószínűleg Oroszország viszonylagos elszigetelődése okozta elsősorban: 
nem volt meg a folyamatosság a jártasságok elsajátításában stb. A 18. 
században nagyrészt újra kellett kezdeni az alapozást a legtöbb iparágban. A
18. században a péteri reformok és a Nyugat felé való nyitás következtében 
gomba módjára szaporodtak a manufaktúrák és oroszokat is találunk az 
alapítók közt. Az oroszországi manufaktúrákban - Nyugat-Európától 
eltérően - azonban főként jobbágyokat foglalkoztattak a szabad 
bérmunkások helyett. Nagy Péter állami parasztokat rendelt a cári 
bányákhoz és manufaktúrákhoz; ugyanakkor nem nemesek számára is 
megengedte azt, hogy ipari létesítményeikhez jobbágyfalvakat vásároljanak 
a munkaerő biztosítására. Nagy Katalin viszont ellenezte azt a gyakorlatot, 
hogy a parasztság robotja biztosítsa a manufaktúrák munkaerőszükségletét; 
ehelyett a bérmunkát részesítette előnyben. (Ez természetesen magába 
foglalta azt is, hogy jobbágyokat és állami parasztokat fogadhattak fel a 
tulajdonosok munkabér ellenében.) Ugyanakkor közvetlen elődeihez 
hasonlóan Katalin is csak a nemesség részére engedélyezte a jobbágy falvak 
vásárlását.

Az ipar 18. századi fejlődését még erősen befolyásolta az állam 
igénye, de egyre növekvő szerepet kapott a külső és a belső piac. A belső 
piac fejlődését főként a nagy létszámú fővárosok valamint a népesség 
növekedése által támasztott kereslet ösztönözte. A helyi piacokra termelő 
kisipar is virágzott a 18. században. A kis- és nagyipar versenye elsősorban 
a textiliparban volt meg. A textilipar a 18. században még alapvetően a lenre 
és a kenderre támaszkodott, nem pedig a gyapjúra vagy a gyapotra.
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4. A külkereskedelem

4. 1. A külkereskedelem a 14 - 15. században

A moszkvai állam külkereskedelmi kapcsolatait - sok egyéb tényező 
mellett - alapvetően befolyásolta a területi terjeszkedés, - részben ezzel 
összefüggésben - a sztyeppe politikai palettája, valamint a Nyugathoz 
fűződő viszony.

A 14. században Novgorod, a Hanza egyik kontóra (lerakata), 
megtartotta fontos közvetítő szerepét abban a kereskedelemben, amely az 
orosz fejedelemségeket (köztük a moszkvai államot) kötötte össze az 
északnyugat-európai területekkel. A lerakat három épületegységből állt: a 
"Szent Péter udvar, a Gót udvar, valamint az ezekhez tartozó Gildehof 
együtt alkotta a novgorodi Hanza-kontort." (Fekete L.) A kereskedelem nem 
volt folyamatos egész éven át, általános gyakorlatnak számított a néhány 
hetes szünet két idény között. A Hanza kereskedői szabadon üzletelhettek a 
novgorodi fejedelemség területén és megengedték számukra a többi orosz 
fejedelemséggel való kereskedést is.

A legfontosabb exportcikk a prém volt. Ez Novgorod esetében 
többféle forrásból származott: a városállam által uralt területekre kirótt 
prémsarcból, valamint a város joghatóságán kívüli részekről szerzett 
prémekből. A prémszerzés ez utóbbi területeken nemcsak kereskedést 
jelentett. Sok esetben egyenesen rablás révén tettek szert erre az értékes 
cikkre a novgorodi kereskedők. Ennek az a magyarázata, hogy a 14. 
században már a Novgorodtól távol eső részeken is kezdtek kimerülni a 
prémtartalékok a nagyarányú vadászat miatt. A legjobb prémekért igen 
hosszú utat kellett megtenni, ugyanis a Felső-Volga vidéktől keletre ill. 
északra levő területekről kellett beszerezni. Ez már más orosz kereskedők 
érdekeivel is ütközött - ők a keleti piacokra dolgoztak, ahol a prém szintén 
keresett cikk volt. A kereskedelmi rivalizálás oda fajult, hogy a 14. 
században a novgorodi rabló-kereskedők több északi orosz várost 
kifosztottak. így kívánták megőrizni Novgorod központi helyét a 
prémkereskedelemben.
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A másik fontos exportcikk, a viasz forrása is az erdő volt, és ugyanez 
áll a mézre is.

Az orosz területek belső kereskedelmében központi szerepet játszó só, 
valamint a külkereskedelemben domináló prém, viasz és méz - O. Brunner 
szerint - azt jelentette, hogy az ipar és a kereskedelem nem állt olyan szerves 
kapcsolatban a mezőgazdasággal mint pl. Nyugat-Európában. A középkor 
legjelentősebb ipara, a textilipar, Nyugaton szorosan kötődött az 
állattartáshoz illetve a földműveléshez alapanyagai (gyapjú, illetve len, 
kender) révén; a legfontosabb exportcikket pedig a textíliák képezték. A 
prém, a viasz, a méz forrása viszont az erdő volt, nem pedig az ipar. Az erdő 
tehát nemcsak az élelemszerzés, hanem egyben az exportcikkek fontos 
forrását is jelentette.

Az orosz fejedelemségek nyugati importjában fontos szerepet 
játszottak a nemesfémek, mivel ezek nagyarányú bányászata amint láttuk, 
csak a 18. században kezdődött. Ezenkívül só, hering, bor és persze textíliák 
kerültek Nyugatról az orosz területekre.

Az orosz fejedelemségek, beleértve a moszkvai államot is, a 14. 
században jelentős külkereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn a Kelettel 
is. Ebben a kereskedelemben fontos összekötőkapocs volt Bulgar városa, 
amelynek kereskedői megpróbálták monopolizálni a volgai kereskedelmet, 
másrészt Szaraj, az Arany Horda fővárosa.

A legfontosabb exportcikkeket a Kelet felé irányuló kereskedelemben 
is az erdő adta, és az áruösszetétel sok szempontból megegyezett a Nyugatra 
menő exporttal: prémeket, viaszt, mézet, vásznat szállítottak és kis 
mennyiségben reexportálták a nyugati szöveteket.

Az import elsősorban luxuscikkekben, az ún. levantei árukban merült 
ki: selyem- és gyapotszövetek, szőnyegek, fűszerek, drágakövek; a 
későbbiekben ezekhez csatlakoztak a híres damaszkuszi kardok is. Ezek az 
áruk persze a társadalom felső rétegének szükségleteit elégítették ki. 
Különösen nagy volt a kereslet néhány cikk iránt az ortodox egyház részéről. 
Az ortodox liturgiában alapvető szerepet játszik a tömjén, hogy csak a 
fűszereknél maradjunk. Ezt a kereskedelmet a "pax Mongolica" tette 
lehetővé, a mongolok birodalomalapításuk révén a kereskedelem stimulálói
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lettek Európa és Ázsia közt. A közhiedelemmel ellentétben a mongol hódítás 
- az első időszakot leszámítva - jótékony hatást gyakorolt nemcsak az orosz 
fejedelemségek kereskedelmi kapcsolataira, hanem általában Európának a 
Kelettel folytatott kereskedelmére is. (Nem véletlen, hogy Marco Polo is 
ekkor jut el Kínába.) A 14. század végére azonban a nagy pestisjárvány és a 
mongol birodalom belső politikai zavarai (Timur Lenk támadásai) 
szétzilálták a korábbi kereskedelmi kapcsolatokat.

A 15. században a moszkvai állam szempontjából a helyzet még azzal 
is bonyolódott, hogy az Arany Horda is több kánságra esett szét (krími 
kánság, asztrahanyi kánság, kazanyi kánság, szibériai kánság, a Nagy 
Horda). Ennek következtében az egyes sztyeppéi utódállamok különböző 
politikai és gazdasági orientációt követtek.

A krími kánság 1475-ben elismerte az Oszmán Birodalom 
fennhatóságát, miután a törökök elfoglalták Kaffát. így a kánság 
gazdaságilag is egyre szorosabban kötődött az Oszmán Birodalomhoz. A 
moszkvai kereskedők azonban már ezelőtt is szoros kapcsolatban álltak 
Kaffával. A Don folyón lehajózva közvetlen összeköttetést teremtettek a két 
város közt, s e kereskedelem jelentőségét mutatja az, hogy a moszkvai 
kereskedők közt kialakult egy külön csoport, amely "kaffai kereskedők" 
néven volt ismert. De maguk a Kaffában élő, főleg örmény, zsidó, genovai 
kereskedők is felmentek áruikkal Moszkvába.

A moszkvai állam keleti irányú kereskedelmi kapcsolatai is 
módosultak némiképp a politikai változások hatására a 14. századhoz képest. 
A területi terjeszkedés egyik fontos eredménye Nyizsnyij-Novgorod 
megszerzése volt, ami időlegesen Moszkvához került ugyan a 14. század 
végén, de csak a 15. század elején (1414 vagy 1415) sikerült végleg 
biztosítani. Ezzel a volgai kereskedelem egy kulcsfontosságú városát 
mondhatta magáénak a moszkvai állam. A Volga további szakaszán azonban 
a kazanyi kánság volt az úr a 15. század közepétől, melynek fővárosa, 
Kazany átvette Bulgar szerepét. A Nagy Horda pedig, amely megtartotta a 
nomadizáló életformát, a moszkvai állam fő lóellátójává vált. A 15. 
században a Kelettel folytatott kereskedelem áruösszetétele nem módosult 
alapvetően.

62



Az északi irányú területi teijeszkedés eredményeként a 15. században 
Novgorod először függőségbe került a moszkvai államtól, majd 1478-ban 
III. Iván annektálta a várost. 1494-ben bezáratta a Hanza novgorodi 
lerakatát, és noha a Hanzának 1514-ben sikerült elérnie a megnyitását, a 
német kereskedők nem tudták visszaszerezni monopolhelyzetüket. Ezek az 
események már önmagukban is választ jelentenek Novgorod jelentőségének 
hanyatlására. Voltak azonban egyéb okok is: a 15. században az orosz 
területek kivitele egyre növekvő mértékben irányult Reval (Tallinn) és Riga 
valamint Narva felé. (Ez utóbbi nem volt tagja a Hanzának.) Novgorodnak 
ugyanakkor versenytársa lett Pszkov is a baltikumi városok mellett.

4. 2. A külkereskedelem a 16-17. században

A 16. században megindult a moszkvai állam évszázadokon át tartó 
terjeszkedése a tengerek felé. A teijeszkedés fő irányainak kijelölésében egy 
közlekedésföldrajzi tényező is szerepet kapott. Moszkva városa és a 
moszkvai állam magterülete az "orosz Mezopotámiádnak nevezett területen 
helyezkedik el. Ha Moszkva körül kb. egy 400 km sugarú kört húzunk, 
akkor az így behatárolt terület tartalmazza az európai Oroszország 
legfontosabb folyóinak eredetvidékét. A 16. század közepén ez a terület már 
szilárdan Moszkva ellenőrzése alatt állt. A teljesség igénye nélkül nézzük 
melyek voltak ezek a folyók nyugati irányból dél és kelet felé haladva: a 
Nyugati-Dvina, a Dnyeper, a Don, a Volga. Főleg e folyók mentén 
terjeszkedett a moszkvai állam a hideg és meleg tengerek felé.

Az 1550-es években a korábbi időszakhoz képest áttörés következett 
be a tengerek felé való terjeszkedésben és a tengeri kereskedelem 
növekedésében. 1553-ban egy angol expedíció vetődött partra a Fehér
tengeren nem messze attól a helytől, ahol a későbbi Arhangelszk (1583-ban 
alapították) városa feküdt. A sikertelen expedíció - amelyben 2 másik hajó 
és legénysége eltűnt - eredeti célja az volt, hogy egy északi átjárót keressen 
Kínába. A hajótörést szenvedett expedíció túlélőit - Richard Chancellor 
kapitányt és legénységét - Moszkvába kísérték, ahol az akkori cár, IV. Iván 
rendkívül kedvező feltételeket kínált arra az esetre, ha rendszeres 
kereskedelmi kapcsolat jön létre Anglia és a moszkvai állam közt.
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1555-ben Londonban megalapították a Moszkvai Társaságot, amely 
Mária királynőtől kizárólagos jogot kapott a moszkvai állammal való 
kereskedésre. IV. Iván adó- és vámmentességben részesítette a társaságot és 
megengedte, hogy több városban saját lerakatot tartson fenn, viszont 
megtiltotta az angolok számára a kiskereskedést. Az utóbbival az orosz 
kereskedők óhaját teljesítette, akik az 1560-as évek elejétől fordultak ilyen 
irányú kérelmekkel a cárhoz. Az 1580-as évekre a társaság több más, fontos 
privilégiumát is megszüntették (kereskedelmi monopólium az Északi- 
Dvinánál, kereskedelmi ügynökök küldése Perzsiába a moszkvai államon 
keresztül), szintén az orosz kereskedők panaszainak hatására.

Amikor R. Chancellor partra vetődött Oroszország északi részén, 
akkor a hollandok már kereskedtek az oroszokkal az északi területeken (a 
Kola-félszigeten és az Eszaki-Dvinánál). Maguk az angolok mondták, hogy 
a hollandok posztóval látják el az oroszokat. (A hollandok, úgy tűnik, már a 
15. században igyekeztek behatolni az orosz területekre - a Baltikumon 
keresztül -, ugyanis a Hanza tanácsa 1423-ban és 1426-ban olyan határozatot 
hozott Lübeckben (a livóniai rendi gyűlés pedig 1434-ben), hogy tilos az 
orosz nyelv megismertetése a hollandokkal.)

1558-ban megindult a livóniai háború (1558-1583), melynek során az 
oroszok még ugyanabban az évben elfoglalták Narvát, s a Moszkvai 
Társaság megszerezte a Narvával való kereskedés jogát is. Narva 
megszerzése egy fontos baltikumi kikötőhöz juttatta a moszkvai államot 
(korábban III. Iván tett elvetélt kísérletet arra, hogy a Narvához közel fekvő 
Ivángorodot jelentős tengeri kikötővé tegye). 1558 után kb. másfél évtizedig 
Narva volt a Nyugattal folytatott kereskedelem legfontosabb kikötője. E 
kereskedelemben azonban az angoloknak nem volt monopóliumuk, mivel a 
holland hajózás volumene nagyobb volt.

A Kola-félszigeten a hollandok részvétele még jelentősebb volt a 
kereskedelemben az angolokéhoz viszonyítva. Az angolok az Északi- 
Dvinánál is csak egy rövid időre (1553-1578) élvezték a versenytársak 
hiánya által kínált kedvező lehetőséget.

Az 1570-es évektől, amikor a svédek blokád alá vették Narvát, váltak 
fontossá a moszkvai állam számára az északi kereskedelmi utak, s a váltást
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véglegessé Narva elvesztése tette (1581). Az északi utak 16-17. századi 
jelentőségét gyakran elhibázottan értelmezték és értelmezik még ma is. 
Fontosságuk (legalábbis 1581 előtt) nem abban állt, hogy átvették a 
baltikumi utak szerepét, hangsúlyozza W. Kirchner. 1581-ig ugyanis nem az 
északi utak voltak a külkereskedelem fő csatornái; csak a század végén és a 
17. század elején emelkedett központi jelentőségre az Északi-Dvina 
torkolata (háttérbe szorítva a Kola-félszigetet is). Ezek az északi utak egy 
alternatív lehetőséget kínáltak a hollandoknak és az angoloknak, olyan 
lehetőséget, amely mentes volt a balti államok versenyétől. Az oroszok 
számára viszont azt jelentették - mondja W. Kirchner -, hogy nem voltak 
kizárólag a szomszédos országok jóindulatára utalva a Nyugattal folytatott 
kereskedelemben, és szabadon küldhették követeket Nyugatra (s 
szerezhettek be onnan fegyvereket).

1581 után a hollandok az Északi-Dvinához tették át kereskedelmük fő 
színterét. 1583-ban a hollandok egy új, biztonságosabb kikötőt kértek a 
cártól az Északi-Dvina torkolatánál, „szemben a Szent Mihály Arkangyal 
kolostorral, és 1583-5-ben megépült Arhangelszk városa".(P. Bushkovitch) 
Az angolok így kemény versenytársat kaptak ebben a régióban; 1600 körül 
már egyértelműen a hollandoké a vezető szerep. (A hollandok bázisa a 
világgazdaság új központja, Amszterdam volt.) "Az egész 17. században az 
arhangelszki kereskedelem története főként a holland - orosz kereskedelem 
története." (P. Bushkovitch)

Az export és az import összetétele nagyjából hasonlóan alakult a 
különböző kereskedelmi utakon.

Az orosz kivitel fő cikkei a hajóépítéshez szükséges nyersanyagok: fa, 
hajókötél - ebből állítólag az oroszok gyártották a legjobbat -, kátrány, 
valamint kender, faggyú, bőrök, hamuzsír, ezenkívül különböző prémek 
voltak.

A behozatal sokkal színesebb volt. Jelentős tételt alkottak a fegyverek 
és a hadviseléshez szükséges nyersanyagok (salétrom, kén); ezenkívül a 
fűszerek változatos skálája (borstól a fahéjig), déli gyümölcsök, fémek 
(bronz, réz, ón) és persze különböző posztók tették ki az import jelentős 
részét.
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A l ó .  század második felére tehát mind a Nyugatra irányuló export, 
mind a Nyugatról jövő import jelentős változáson ment át a korábbi 
időszakhoz képest. Az oroszok egyre nagyobb mennyiségben importáltak 
fémeket, hadi- és mezőgazdasági célokra egyaránt. A livóniai háború miatt 
igen nagy lett a bronz iránti kereslet a moszkvai államban. Az igényt nem 
volt nehéz kielégíteni, mivel a reformáció terjedésével Németalföldön sok 
templom harangját összetörték (az ún. képromboló mozgalom során). A só 
importjára már nem voltak rászorulva az oroszok, mivel a sószükségletet a
16. századra már bőven fedezték a hazai források.

Ugyanakkor a Nyugat igényei is megváltoztak. A puritán szellem 
térnyerése miatt a prémek iránt kevesebb érdeklődést mutattak a kereskedők, 
s a viasz exportját is rendkívül érzékenyen érintette a reformáció, hiszen 
egyre kevesebb gyertyára volt szükség a protestantizmus térnyerésével. (A 
moszkvai állam fő kereskedelmi partnere pedig éppen a kálvinista Hollandia 
volt!) A hajózás növekedése viszont nagy keresletet támasztott a 
hajóépítéshez szükséges nyersanyagoknak.

A livóniai háború Moszkva vereségével végződött és a moszkvai állam 
elvesztette a Baltikum felett gyakorolt ellenőrzést és fő kikötőjét, Narvát. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy a Nyugattal való kereskedelme megszűnt a 
Baltikumon keresztül. Rigán, Revalon, Narván keresztül főleg gabonát és 
kendert vittek ki a 17. században, az ellentételt pedig nagyrészt a holland 
nemesfém-szállítmányok képezték. A zord időjárási viszonyok ellenére hiba 
lenne alábecsülni az Északi-Dvinánál zajló kereskedelmet, melynek a 17. 
században Arhangelszk lett a fő központja. Ez a régió vált a 17. században 
a Nyugattal folytatott kereskedelem bázisává! (A 17. században ezen az 
útvonalon is növekedett a gabona szerepe a kivitelben.)

Az 1550-es évek nemcsak a Nyugattal, hanem a Kelettel folytatott 
kereskedelemben is fordulópontot jelentettek. Úgy tűnik, hogy a 16. század 
elején még a krími kánság és az Oszmán Birodalom volt a moszkvai állam 
fő kereskedelmi partnere. Az 1550-es években azonban a két sokszor 
emlegetett kánság (kazanyi, asztrahanyi) elfoglalásával a Volga teljesen 
orosz ellenőrzés alá került, s a moszkvai állam megszerezte az első "meleg 
tengert" - bár a Kaszpi-tóról lévén szó ennek csak korlátozott stratégiai 
jelentősége volt. A hadisikerek a moszkvai állam kereskedelmi súlypontját 
Ázsia, pontosabban Közép-Ázsia felé lökték. M. Fehner szerint az orosz
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kereskedelem súlypontja a 16. században közelebb helyezkedett el a déli és 
a keleti területekhez, mint az északi és a nyugati részekhez, azaz Európához.

A Volga fő kereskedelmi tengellyé válása a 16. század második 
felében a Közép-Keletet (különösen Perzsiát) tolta előtérbe. A 17. században 
Moszkva három bazárja közül egy kizárólag perzsa árukat árusított. R. Pipes 
szerint egészen a 18. századig az orosz külkereskedelem elsősorban a 
Közép-Keletre (főleg Perzsiába) irányult, és valószínűnek tartja, hogy 
nagyobb volt, mint a Nyugattal folytatott árucsere, bár statisztikák nem 
állnak rendelkezésünkre. P. Bushkovitch a moszkvai kereskedők 1580-1650 
közti tevékenységének vizsgálata alapján viszont arra a következtetésre 
jutott, hogy az arhangelszki - azaz a Nyugattal folytatott - kereskedelem az 
1620-as években már jelentősebb volt, mint a Perzsiával való árucsere. (Ezt 
a következtetést az egyes területeken érdekelt moszkvai kereskedők 
számbeli megoszlásából vonta le.)

A 16-17. századi orosz exportban itt megmaradt a prém, a viasz, a méz 
jelentősége; ezenkívül durvább szöveteket, a 17. század második felétől 
vasat és vasárukat, valamint fegyvereket vittek ki. Ugyanakkor reexportáltak 
bizonyos Nyugatról származó cikkeket: holland-angol posztót, papírt, 
üveget.

A behozatalban elsősorban a luxuscikkek domináltak: kínai, indiai 
selyemáruk, gyapotszövetek, szafján (egy különlegesen megmunkált 
kecskebőr), voltak a legfontosabbak; ezenkívül fűszerek, festékanyagok, 
perzsa bársonyok és brokátok, gyöngyök, drágakövek, nemesfémtárgyak, 
stb. kerültek Oroszországba. A 17. században az Ázsiával folytatott 
kereskedelemben már jelentős szerepet játszottak az örmények.

Bár a 16-17. században a moszkvai állam egyáltalán nem 
elhanyagolható kapcsolatokat tartott fenn a kialakuló világgazdaság nyugat
európai centrumával, mégsem volt szerves része a világgazdaságnak. 
Ellenkezőleg: egy önálló gazdasági világot alkotott. Ennek bizonyítása, az 
okok feltárása előtt elengedhetetlen egy terminológiai kérdés tisztázása: mit 
értünk világgazdaság és gazdasági világ alatt?
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4. 2. 1. Gazdasági világ, világgazdaság
Az Európán belüli munkamegosztás és Oroszország 
Az orosz gazdasági világ kérdése

F. Braudel nyomán a gazdasági világra a következő meghatározás 
adható: "A gazdasági világ, a világnak mindig csak egy részletére 
vonatkozik, a földgolyónak csak egy gazdaságilag önálló darabjára, amely 
lényegében önmagában is működőképes és amelynek belső viszonyai és 
cseréi valamiféle szerves egységet alkotnak." (Gazdasági világok régtől 
fogva léteztek: ilyen volt a Mediterráneum a Római Birodalom idején vagy 
a késő középkortól kezdve; ilyen volt a Hanza által fémjelzett északi 
gazdasági világ vagy Kína stb.) A világgazdaság ezzel szemben az egész 
földgolyót - legalábbis az ismert világot, ill. annak egy részét - átfogó 
gazdasági rendszer, melynek kialakulását egyesek 1450-1640 közé, a 
"hosszú 16. század"-ra teszik ( I. Wallerstein), F. Braudel pedig a 18. század 
második feléhez köti. (Maga a "hosszú 16. század" kifejezés Braudeltől 
származik.)

Ha a "gazdasági világ”, „világgazdaság" kifejezéseket használjuk, 
akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy mit jelentenek ezek a 16-17. századi 
időszakra vonatkozóan. F. Braudel szerint ugyanis a 16. század második 
felében a Mediterráneumban csak a GDP kb. 1%-át tették ki a távolsági 
kereskedelembe bekerülő áruk. "1790 körül Európa össztermelésének 
mindössze kb. 4%-a került be a nemzetközi kereskedelembe." (P. H. H. 
Vries)

Ez súlyos érv egy olyan nézőpont számára, amely tagadja a 
világgazdaság létét a 16-17. században. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy 
nem kell elvetnünk a világgazdaság kifejezés használatát, ha a 16-17. 
századról beszélünk. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy ez csak a későbbi 
világgazdaság csírája volt, tekintve, hogy még nem minden kontinens 
kapcsolódott bele és, hogy a kapcsolatok az Európán kívüli területekkel még 
nem voltak olyan mélyrehatóak, mint a 18. vagy különösen a 19. században, 
amikor a közlekedésben forradalmi jelentőségű változások zajlottak le.

Bár mind az amerikai gyarmatokat, mind Kelet-Közép-Európa
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országait a periféria névvel szokás illetni, azért idekívánkozik két fontos 
megjegyzés. Kelet-Közép-Európa és a fejlett nyugat-európai területek közt 
már a 16. század előtt fontos gazdasági kapcsolatok léteztek, ami 
természetesen nem mondható el az amerikai gyarmatokról.

Ugyanakkor a 17. század elejéig az amerikai gyarmatosításban a rabló 
jelleg érvényesült: a nemesfémkincsek elhurcolása, a nemesfém-bányászat 
az őslakosság megtizedelésével illetve kiirtásával járt együtt. (Az Antillák 
lakosságát néhány évtized alatt kiirtották, Mexikó lakossága pedig az 1519- 
es kb. 23 millióról kb. 1 millióra csökkent a század végére - ha hinni lehet a 
becsléseknek!) Mindez persze hiányzott Kelet-Közép-Európa esetében.

A 16. században a nyugat-európai centrum egy egyenlőtlen cserébe 
integrálta a perifériákat (és azokat a területeket), melyek függésbe kerültek 
tőle. A függés a gyarmatokon katonai jelenléttel párosuló rablást jelentett a
17. századig, amíg a nemesfém volt a legfőbb Európába áramló árucikk. 
Kelet-Közép-Európa esetében viszont a függés azt jelentette, hogy az ár- és 
bérelőny piaci mechanizmusainak révén ez a terület a nyugati iparcikkek 
elsődleges felvevőpiaca és a Nyugat "éléskamrája" illetve nyersanyag- 
szállítója lett.

A 17. század második felében a képlet módosulásokon ment át: az 
amerikai gyarmatok előretörtek mint drága élelmiszerek (cukor, kakaó, 
kávé), dohány stb. szállítói és mint egy lassan szélesedő ipari felvevőpiac. 
Ugyanakkor Kelet-Közép-Európa jelentősége csökkenni kezdett a század 
folyamán, különösen annak második felében, az agrárkonjunktúra 
megszűnésével. A gyarmatok felértékelődése, azaz a perifériák közti 
súlypont-eltolódás a 17. század második felében, megerősíti azt, hogy a 
világgazdaság terminus használatával éljünk a 16 - 17. századra 
vonatkozóan.

Oroszország nem volt szerves része a "hosszú 16. századiban létrejött 
világgazdaságnak, bár az 1550-es évektől élénk gazdasági kapcsolatban állt 
vele. A moszkvai állam kívül állt a nyugat-európai központú világgazdaság 
perifériáján - a világgazdaság előterét képezte egy saját ritmussal rendelkező 
gazdasági világként. A nyugat-európai területekkel folytatott kereskedelem 
nem befolyásolta alapvetően a moszkvai állam gazdasági-társadalmi 
struktúráját, nem erősített vagy gyengített korábbi gazdasági, társadalmi 
folyamatokat.
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Kelet-Közép-Európában, a periféria országaiban (Lengyelország, 
Magyarország) egészen más volt a helyzet. A magyarországi bányászat 
hanyatlását az okozta a 16. században (különösen a század közepe táján), 
hogy beáramlott a tengerentúli nemesfém , Nyugat-Európába. A 
mezővárosok 16. századi fejlődése Magyarországon az európai 
munkamegosztásba való szerves betagolódás (ez a 14-15. század során ment 
végbe) folytatása. Lengyelországban az ún. "második jobbágyság" 
kialakulása és a robotoltató majorsági gazdálkodás előretörése, a 
városfejlődés gyengesége mellett a 16. századi gabonakonjunktúra 
következménye volt.

Az összekapcsolódás, amely egyfelől a nyugat-európai ipari centrum 
(hozzávéve még az iparilag fejlett észak-itáliai, illetve dél-német 
félperifériát), másfelől a kelet-közép-európai periféria élelmiszer- és 
nyersanyagbázisként - s persze felvevőpiacként is - szolgáló országai közt 
létrejött, azt jelentette, hogy az említett területek egy gazdasági rendszer két 
pólusaként strukturálisan függtek egymástól a 16. században.

W. Abel szerint a 16. században az iparilag fejlett Nyugat-Európa 
körül (Németalföld, Anglia) kirajzolódtak az ún. Thünen-zónák. Thünen 
szerint a mezőgazdasági termelés jellegét a piactól való távolság, a szállítás 
költségei és az áruk tömege határozzák meg, mégpedig úgy, hogy a 
gazdálkodás egyre extenzívebbé válik a piactól való távolság növekedésével. 
A városhoz közel eső területeken folyik a legintenzívebb mezőgazdasági 
tevékenység: kertgazdálkodás, ill. istállózó állattartáson nyugvó
tej gazdálkodás. A következő zónákban a gabonatermesztés, majd az 
extenzív állattartás található.

A modell nemcsak egyes városok esetében alkalmazható, hanem Abel 
szerint a 16-17. századi Európára is kiterjeszthető. (F. Braudel szerint pedig 
minden gazdasági világ térszerkezetére érvényes ez a szabály.) Nézzük meg, 
hogy miként érvényesült Thünen modellje a 16-17. századi Európán belüli 
munkamegosztásban.

1600 körül a nyugati óriásvárosok (Amszterdam, London) közvetlen 
közelében kialakult a kert- és tej gazdálkodás. (Ez utóbbi jellemző volt még 
a városias nyugati maghoz közel eső területekre, pl. Dániára.) A gabonaöv 
főleg a lengyel és balti területeket jelentette, míg a legelőöv, azaz a 
szarvasmarhatartás Ukrajnát, és Magyarországot.
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Lényeges hangsúlyozni, P. Kriedte nyomán, hogy ezeknek a zónáknak 
a kialakulását nem annyira a természeti feltételek mozdították elő, hanem 
inkább a piaci viszonyok. A relatív árelőny úgy érvényesült, hogy a gabona 
ára Gdanskban 1551-1600 közt kb. 53 %-a volt a németalföldinek, míg a 
szarvasmarháért Gdanskban csak a németalföldi ár 27 %-át kellett fizetni. 
Az 1550-es években Németalföld gabonaszükségletének kb. 14 %-át adta a 
Kelet-Közép-Európából (főleg Lengyelországból) származó import; 1650- 
ben ez az arány már 1/3 körül mozgott! Bár a Baltikumból kivitt gabona az 
európai gabonaszükségletnek csak kb. 3 %-át jelentette 1650 táján, mégis 
nagy jelentősége volt, hiszen lehetővé tette a nemzetközi munkamegosztás 
további fejlődését. (A Lengyelországból exportált rozs ugyanakkor az 
ország bruttó rozstermelésének 12 %-át jelentette az 1560-as években!)

A magyarországi szarvasmarha persze nem Északnyugat-Európába 
ment, hanem a dél-német városokba és Eszak-Itáliába. A gabonatermelő és 
az állattartó zónák a perifériális gazdasági régióba tartoztak.

Oroszország esetében hiányzott ez a strukturális kapcsolat a 16-17. 
században - kívül rekedt még a legkülső Thünen zónán is. Oroszország 
elsősorban a centrumországokkal állt kapcsolatban a nyugat-európai 
területek közül, de ez nem befolyásolta az orosz városfejlődést, az orosz 
bányászat és ipar alakulását vagy az orosz parasztság szolgasorba 
süllyesztését. (Ez utóbbinak - szemben pl. a lengyelországi fejleményekkel 
- pusztán politikai okai voltak: a pomesztyebirtok munkaerejének védelme, 
nem pedig az, hogy a földesurak reagáltak az agrárkonjunktúrára!)

A jelzett időszakban a moszkvai állam gazdasága elsősorban saját 
ritmusát követte, nem pedig az európai konjunkturális ciklusokat. Némiképp 
más véleményt képvisel P. Bushkovitch, aki az 1580-1650 közti időszakban 
vizsgálta az orosz gazdaságot. Két szovjet történész (Manykov és Tyihonov) 
ártörténeti kutatásaira támaszkodva azt a következtetést vonta le, hogy 
Közép-Oroszországban 1550 és 1620 közt egy árforradalom ment végbe: „a 
tizenhatodik század utolsó harminc évével összevetve a rozs árszintje 
megtriplázódott az 1620-as évekre és ezen a szinten maradt a század 
végéig". A szerző szerint a gabona árának változása pontosan ugyanazt a 
trendet követte, mint Nyugat- és Közép-Európában, ebből pedig azt a 
következtetést vonta le, hogy "az orosz piac valamilyen mértékben biztosan 
része volt a közös európai piacnak". Közvetlenül ezután viszont ezt írja: "Ez
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különösen világos, mivel a 18. század előtt Oroszország egyáltalán nem vett 
részt jelentős mértékben a nemzetközi gabonakereskedelemben." Úgy tűnik, 
hogy e két megállapítás nemigen áll összhangban egymással.

Bushkovitch utóbbi megállapításához nem kell semmit hozzáfűznünk, 
mivel ebben egyetértés van a történészek közt. Ebben az esetben viszont 
erősen kérdéses, hogy a rozs ára azért emelkedett Oroszországban, mert 
Oroszország az európai piac része volt. (Ugyanakkor az sem teljesen pontos, 
hogy a gabonaárak ugyanazt a trendet követték Oroszországban, mint 
Európa más részén.) Véleményem szerint tekintettel kell lenni két olyan 
tényezőre, amit Bushkovitch, úgy tűnik, mellőzött: a két szovjet történész 
közép-oroszországi adatokkal dolgozott; a középső orosz területek rurális 
térségei viszont egy óriási népességcsökkenésen mentek át a 16. század 
utolsó évtizedeiben és a 17. század elején. Ugyanakkor a kutatók szerint az 
1620-as évekre a népesség itt elérte a korábbi szintet. Összekapcsolva az ár 
és a népesség kérdését: a vidéki népesség csökkenése a központi területeken 
kb. egybeesett a rozs árának háromszorosra való növekedésével. Amikor 
pedig a népesség itt elérte a korábbi szintet, akkor az ár stabilizálódott.

Nyugat-Európában a népesség csökkenését illetve emelkedését a 12. 
század közepétől követte a gabonaárak mozgása. Oroszországban viszont, 
úgy tűnik, a 18. század második fele előtt nem mutatható ki egyértelműen 
egy ilyen korreláció. A 17. század folyamán Oroszországban számottevően 
emelkedett a népesség, de az árak ennek ellenére mégis stabilak maradtak!

Feltételezésünk szerint, a ló.  század végén Közép- Oroszországban az 
okozta a rozs árának emelkedését, hogy a "legerősebben" városiasodott 
régióban drasztikusan lecsökkent a földművelő népesség létszáma, mivel a 
parasztok az újonnan meghódított területekre menekültek a növekvő terhek 
elől. Az európai agrárkonjunktúra hatásával tehát aligha számolhatunk.

Bushkovitch is elismeri, hogy a Nyugattal folytatott orosz 
külkereskedelem jelentős növekedése csak a 18. században következhetett 
be, amikor a nagyobb kapacitású angol hajók "nagyobb számban kezdtek 
jönni Arhangelszkbe", másrészt az oroszok megszerezték Rigát illetve 
felépítették Szentpétervárt.

"Ahol a világgazdasági kihívás és válaszadás határai végződnek, ott
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kezdődik az ún. gazdasági előtér, ahol már az európai világgazdaságtól 
független más gazdasági világok (Oszmán Birodalom, Oroszország) 
léteztek" - írja Hóvári János. Az orosz-holland, orosz-angol gazdasági 
kapcsolatok jelentősek voltak a 17. században (és .a tömegáruk is jelentős 
szerepet játszottak a kereskedelemben), de elmaradtak volumenükben a 
Magyarországgal vagy Lengyelországgal folytatott nyugat-európai 
kereskedelemtől. Másrészt, amint láttuk az exportorientált gazdasági 
struktúra még nem, vagy csak csírájában volt jelen a moszkvai államban. Ez 
még akkor is tény, ha a moszkvai állam kereskedelme a 18. század előtt 
esetleg nagyobb volt a nyugat-európai centrummal, mint Ázsiával, ahogy azt 
Busbkovitch véli.

4. 2. 2. A kívülmaradás történeti megközelítése és okai

4. 2. 2. 1. Az intrakontinentális munkamegosztás és az 
orosz területek a 16. század előtt

Mi volt az oka annak, hogy az orosz területek nem tagolódtak be a 
világgazdaságba a 16-17. században?

Igen valószínű, hogy a probléma gyökerét nem egyedül a 16. 
században kell keresnünk, hanem főként az azt megelőző időszakban. Kelet- 
Közép-Európa betagolódása sem a l ó .  században kezdődött, hanem jóval 
korábban, a 14. század válsága után, amikor a Nyugat nemesfém- és 
nyersanyagszükségletének (és részben élelmiszerszükségletének) egy részét 
innen kezdte beszerezni (magyar arany, réz, marha stb.).

Mindenesetre a 14. század válsága vízválasztó volt a strukturális 
gazdasági kapcsolatok szempontjából. Vagy talán helyesebb, ha még 
korábbra megyünk vissza, nagyjából 1200-1350 közé (ekkor történik meg az 
északi gazdasági világ kiépülése a Hanza révén), amely periódust 
Magyarország esetében Szűcs Jenő úgy jellemzett, hogy ez a Novgorod- 
Kijev-Bizánc kereskedelmi tengelyből a Brugge-Velence kereskedelmi
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tengelybe való átfordulást jelentette, mégpedig a Bécs-Regensburg 
tengelyen keresztül. (Átfordulás "a geográfiai Kelet-Európa nyugati 
pereméről a strukturális értelemben vett Nyugat-Európa keleti peremévé"...) 
Ha így vetjük fel a kérdést a moszkvai állam esetében, akkor az "Európára 
nyíló ablak" (Narva) elvesztése a 16. században egészen más színben tűnik 
fel.

A 14. századi pestisjárvány az orosz területeken nem vezetett olyan 
gazdasági társadalmi változásokhoz, mint amilyenek Nyugaton történtek és 
e területek nem kerültek közelebb gazdaságilag Nyugat-Európához úgy, 
mint pl. Magyarország vagy Lengyelország. (Kivételt képeztek persze 
némiképp a novgorodi részek.) A moszkvai államot gazdasági-politikai 
kapcsolatai a 14-15. században az Arany Hordához, illetve annak 
utódállamaihoz kötötték - azaz sokkal inkább dél és kelet, mint nyugat felé.

Az északi orosz területekkel szemben a moszkvai állam kereskedelme 
ázsiai orientációjú volt. Ennek legszembetűnőbb bizonyítéka lehet az a 
nagyszámú jövevényszó, amely a mongolok és tatárok révén került be az 
orosz nyelvbe. Az átvételek egyik legnagyobb csoportját ugyanis azok a 
szavak alkotják, amelyek a közlekedésre, szállításra, a széles értelemben vett 
cserére, pénzügyekre valamint az árucikkekre vonatkoznak. A 
postaszolgálat megnevezése (jamszkaja szluzsba) a mongol jam szóból ered 
- a moszkvai uralkodók ugyanis átvették a mongol rendszerű 
postaszolgálatot. A tyelega és a tarantasz - mindegyik egy olyan szekérfajtát 
jelent, amelyen az árukat szállították - szintén mongol-tatár eredetűek. A 
csemodan (bőrönd), a szunduk (fedeles láda), a torba (zsák) is mongol-tatár 
származékok.

A pénz (gyenygi) is mongol-tatár eredetű, a kazna (kincstár), a tamga 
(vám) szavakkal egyetemben. A példákat még lehetne sorolni, de ennyi is jól 
érzékelteti az átvételek széles körét. Az átvételek akkor tesznek szert 
különleges jelentőségre R. Pipes szerint, ha tudjuk, hogy a földművelésre 
vonatkozó orosz szókincsben - érthetően - gyakorlatilag nem mutatható ki 
ilyen hatás.

Az ázsiai kereskedelmi orientáció folytatódott a 16. században is, 
annak ellenére, hogy a moszkvai állam olyan nyugati orientációjú területeket 
kebelezett be, mint Novgorod (1478) illetve Pszkov (1510). Ehhez járultak

74



még a livóniai háború során időlegesen megszerzett területek, valamint az 
angolokkal és a hollandokkal folytatott északi kereskedelem. Mindezek 
erősítették a Nyugathoz fűződő szálakat, de úgy tűnik nem voltak képesek 
ellensúlyozni azt a hatást, amelyet a Volga fő kereskedelmi úttá válása 
okozott a 16. század második felében, valamint (kisebb mértékben) azt az új 
lehetőséget, amelyet Szibéria meghódítása kínált.

Szibéria meghódításához kapcsolódik a világgazdaságon való 
kívülmaradás következő oka, az állam hatalmas kiterjedése (mondhatni 
"tehetetlenségi nyomatéka").

További ok volt az, hogy az orosz kereskedők nem voltak aktívak 
külföldön, sem a Nyugat, sem a Kelet felé nem utaztak nagyobb számban. 
Énnek magyarázatát - sok más tényező mellett - részben vallási, kulturális 
okokban kereshetjük. F. Braudel szerint a moszkvai állam nem utasította el 
olyan kategorikusan a Nyugatot, mint pl. Japán, amely 1638-ban tudatosan 
a bezárkózást választotta. (így a nyitás is más volt Japán esetében a Meidzi 
korszakban, a 19. században!)

4. 2. 2. 2. Az állam gazdaságszabályozó szerepe

Figyelembe kell venni még egy fontos tényezőt, amely gátolta a 16-17. 
században a világgazdaságba történő bekapcsolódást: ez pedig a rendkívül 
erős állam volt. Nem olyan módon volt gátló tényező, hogy általában tiltotta 
volna a Nyugattal való kereskedést, hanem úgy, hogy a gazdaságba való 
nagymérvű állami beavatkozás akadályozta azt, hogy a konjunkturális 
hatások a piaci mechanizmusok révén begyűrűzzenek a moszkvai állam 
gazdasági világába.

F. Braudel felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagyjelentőségű az, 
ha territoriális uralom alakul ki a gazdasági világ egy része, vagy egésze 
felett - azaz, ha a gazdasági befolyás politikai hatalommal társul. A 
moszkvai állam ennek klasszikus példája lehet; a gazdasági világ itt a 17. 
századra gyakorlatilag azonos volt egy világbirodalommal.
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Az állam a gazdaság mozgását jelentősen befolyásoló tényező volt. A 
kereslet-kínálat kül- és belpiaci viszonyai közé sok esetben az állam 
ékelődött. (Ellentétben pl. Lengyelországgal vagy Magyarországgal, ahol a 
külpiaci hatások sokkal jobban érvényesülhettek.) Ezért Oroszország a 17. 
században ipari növekedésen ment keresztül részben éppen a Nyugattal való 
kapcsolatok következtében. (Kelet-Közép-Európa ipara és városai 
ugyanakkor hanyatlottak a 16-17. században!)

Hiba lenne azonban, ha eltúloznánk az állami beavatkozás mértékét. S. 
Baron az állam "ésszerű" és "ösztönző" beavatkozásáról beszél, ami nem 
totális, hanem "szelektív" állami beavatkozást jelentett, bár megjegyzi, hogy 
a moszkvai autokrácia egyik legszembetűnőbb vonása a totális kontrollra 
való erős hajlandóság volt. Azt mondhatjuk - J. Hicks terminológiáját 
használva -, hogy a moszkvai állam a 16-17. században (és még a 18. 
században is) egy olyan felülről irányított, ill. hagyományos, alulról jövő, 
szabályozáson nyugvó gazdaság kombinációja volt (command - customary 
economy), ahol az ipar bizonyos ágazataiban és a kereskedelemben 
(elsősorban a külkereskedelem terén) erősen érvényesült az állami 
szabályozás, a felülről való irányítás, míg a mezőgazdaság terén döntően a 
hagyományos szabályozás uralkodott. (Itt a termelés-fogyasztás viszonyát a 
paraszti háztartás gazdálkodási rendszere adta, bár a 18. századtól - 
különösen a század második felében - előtérbe került a piacra való 
gabonatermelés a földesurak részéről.)

A cár volt az ország legnagyobb kereskedője; a 16. században IV. Iván 
enyhe gúnnyal jegyezte meg I. Erzsébet angol királynőnek, hogy az angol 
kereskedők a saját hasznukat keresik, nem pedig az uralkodóét, amint az a 
moszkvai állam külkereskedelmében résztvevő kereskedőknél szokás.

A cárnak joga volt arra, hogy az országba beérkező árut ügynökei 
révén megvizsgálhassa, és ők adott esetben megtagadhatták a behozatalt. 
Ezeknek a megbízottaknak felhatalmazásuk volt arra, hogy bármit 
megvásároljanak a cár számára, mégpedig nem a forgalmi áron. Ha 
valamely külföldi nem fogadta el az árajánlatot, akkor senkinek nem adhatta 
el portékáját. Ez a módszer lehetőséget adott arra, hogy az állam spekulációt 
folytasson a luxuscikkekkel (selyemmel, dohánnyal, később pedig a 
kávéval).
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A kereskedelembe való beavatkozás a belkereskedelmet is érintette. 
Ha pénzügyi problémák jelentkeztek, az uralkodó megbízottai révén - az 
általuk meghatározott áron - árut vásárolt fel (néha ez elkobzás volt), majd 
azt haszonnal továbbadta.

A kereskedelem állami szabályozását jelentették a különböző 
monopóliumok. A 16. században a vodka, kaviár, lazac nyitották meg a sort, 
majd ezt továbbiak követték a későbbiekben (len, kátrány, hamuzsír, bőr 
stb.). Nem önmagában a monopólium létével volt a gond - a monopóliumok 
a 17. században kiteljesedő merkantilizmus rendszerében bevett módszernek 
számítottak (lásd pl. Bethlen Gábor esetét) -, hanem a hatalom attitűdjével. 
Azok a termékek estek monopólium alá, amelyek iránt nagy külföldi 
kereslet mutatkozott. 1650-ben a cár tudomására jutott, hogy az asztrahanyi 
kereskedők élénk festőbuzér-kereskedelmet folytatnak Perzsiával és ezért a 
festőbuzért monopóliumnak nyilvánították. így ezután a cár ügynökei 
vásárolták fel és ők értékesítették Perzsiában. 12 év múlva hasonló eset 
ismétlődött meg, amikor kiderült, hogy magánkereskedők jelentős 
haszonnal adnak el Nyugatra lent, bőrt, marhazsírt, habkövet. Ekkor ezek a 
cikkek is monopóliummá lettek. A vodkán, kaviáron, lazacon kívül nem 
minden idézett termék maradt monopólium végig a 16-17. század folyamán. 
Maga az attitűd azonban kedvezőtlenül hatott az üzleti szellemre, a 
vállalkozói kedvre. Azt sem mondhatjuk, hogy a monopólium vetette vissza 
bizonyos cikkek kereskedelmét: amikor lehetőség nyílt arra, hogy 
magánkereskedők is kereskedhessenek selyemmel, akkor ez nem hozott 
alapvető változást. (Hiábavaló volt Nagy Péter kísérlete is, aki a vodka, 
gabona, só, dohány kivételével az összes monopóliumot eltörölte a 
magánkezdeményezés támogatása céljából. Halála után így visszaállították 
a régi monopóliumokat.)

A gazdasági világ braudeli definícióját már ismerjük; most nézzük 
meg azt, hogy milyen modellt szerkesztett F. Braudel a gazdasági világok 
vizsgálatára.
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4. 2. 3. A gazdasági világ braudeli modellje és az orosz 
gazdasági világ

A szerző szerint vannak olyan alapvető szabályok vagy ún. uralkodó 
tendenciák, amelyekkel leírható a gazdasági világ térszerkezete. (Az 
elkövetkezendő leírás rendkívül leegyszerűsített; bővebb tájékozódás igénye 
esetén lásd az eredeti művet.)

1. / A gazdasági világnak vannak határai, amelyek lassan változnak. E 
határok mentén igen csekély vagy zéró a gazdasági aktivitás. Ilyen volt a 
lengyel-litván állam és a moszkvai állam határvidéke. Ä hatalmas erdőkkel 
és mocsarakkal borított területeken csak üggyel-bajjal tudtak átvergődni a 
nyugati utazók. A 17. század elejéről és végéről származó egy-egy forrás 
segítségével kiválóan illusztrálhatjuk ezt F. Braudel nyomán.

Egy Perzsiába tartó utazó a következőt írta, amikor 1602-ben 
Szmolenszknél elérte a moszkvai állam határát: a terület̂  "vad, elhagyatott, 
mocsaras", erdő és bozót borítja. A mocsarakon "kidőlt fatörzsekből 
készített ösvények" biztosítják az átkelést - Szmolenszk és Moszkva közt 
több mint 600 ilyen átkelőhelyet említ. Egy spanyol utazó, aki 1680 körül 
szintén Szmolenszken át ment a moszkvai államba, azt mondta később az 
országról, hogy az csupa erdő, tisztások pedig csak ott vannak benne, ahol 
fejszével megtisztították a terepet.

A moszkvai állam déli részén a nomádok jelenléte gátolta az intenzív 
gazdasági kapcsolatok fejlődését, keleten pedig Szibéria húzódott, s itt a 
Kínával való kereskedelem csak a 17. század második felében indult meg.

2. / A gazdasági világ központjában mindig egy város áll "a kapitalizmus egy 
már uralkodó formájával bármilyen alakot ölt is az". Ez a város a gazdasági 

^yilág szíve; ennek kereskedői diktálnak s "néha rendkívül vagyonossá 
válnak". (F. Braudel) Ez a jp^ ropo liszhatározza meg a többi (másod-, 
harmad-, negyedrangú) város tevékenységét. A metropolisz élesen 
kiemelkedik a többi város közül. Hatalma sok tényezőn nyugodhat: lehet 
ipari, kereskedelmi, pénzügyi központ vagy ezek mindegyike, s végül - de 
nem utolsó sorban - politikai központ is.
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Ha több, mint egy központ létezik az lehet az "éretlenség vagy ellenkezőleg, 
bizonyos fajta hanyatláSj illetve mutáció" jele. (F. Braudel) A központok 
egymást váltják a vezetésben.

Mi volt a helyzet a moszkvai állam esetében? A központ szerepét 
természetesen a főváros, Moszkva töltötte be, amelynek lakossága a 16. 
század második felében ,100 ezer felett volt, a 17. században pedig 
valószínűleg meghaladta a 150 ezret is. Többszörösen felülmúlta az utána 
következő városok lélekszámát, amelyekben legfeljebb 20 ezres népesség élt 
(Novgorod, Jaroszlav). Valószínű, hogy 20 ezer körüli népességgel is csak 
az említett két város rendelkezett a 16-17. századi moszkvai államban! (A 
16-17. században még Moszkva népességéről is igen nehéz képet adni, 
nemhogy a kisebb városokéról.)

F. Braudel az európai gazdasági világokkal (Mediterráneum, Eszak- 
Európa) kapcsolatban kiemeli, hogy már a 14-15. század folyamán mindkét 
egységen belül létezett egy "közeli félperiféria" - ennek lényegét egyjarős 
városias,magban látjuk - a gazdasági világok központjai (Velence, illetve 
Brugge, majd a 15. századtól Antwerpen) körül. Ezt a szív koszorúeréhez 
hasonlítja, mely a szívet, azaz a metropoliszt, arra késztette, hogy 
"erősebben verjen", fghát nagyobb gazdasági tevékenységre sarkallta. F. 
Braudel úgy véli, hogy egy ilyen "közeli félperi féri äö^nem létezett fyloszkva 
(Delhi, Peking stb.) körül.

Vizsgáljuk meg a megállapítás érvényességét Moszkva esetében. "Az 
első városok Moszkvától kétszer 90 versztányira vannak" - szól az orosz 
közmondás, és a következő városokra céloz: Vlagyimir, Tver, Tula, Kaluga, 
Rjazany. Nem ismeijük az idézett sor keletkezési idejét, de tény, hogy régi 
orosz városokról van szó. A 180 versztányi távolság kilométerben kifejezve 
192, s az említett városok Moszkvától mért távolsága (kisebb-nagyobb 
eltérésekkel) valóban ezen érték körül alakul.

Ezek a városok azonban nem alkottak egy olyan városias magot, mint 
amilyennel Németalföldön vagy Észak-Itáliában találkozhatunk. A távolság 
Moszkvától túl nagy volt - különösen az orosz közlekedési viszonyok miatt 
-, s e városok lakossága eltörpült Moszkváéhoz képest a 16-17. században: 
valószínűleg együttesen sem tették volna ki Moszkva lélekszámát, 
különösen a 17. században.

79



De menjünk vissza a 14. századra, a nagy pestisjárvány előtti 
időszakra: a nyugat-európai városfejlődés döntő szakasza ugyanis kb. az 
1180-1300 közti időszak volt. Velence már a pestisjárvány előtt kb. 90-100 
ezer lelket számlált, s nagyjából ennyien laktak a tőle kb. 200 kilométernyire 
levő Firenzében is. De a Velence körül rajzolt 200 km sugarú körben több 
fontos város (Modena, Ravenna, Ferrara) sorakozott; nem volt túl messze 
Milánó sem, a maga kb. 100 ezres népességével.

Németalföldön a városok kisebbek voltak, Brugge talán Velence 
lakosságának felével rendelkezett, de több majdnem hasonló nagyságrendű 
város (Brüsszel, Gent, Ypem) helyezkedett el a közelében.

A 14. században a legnépesebb orosz város Novgorod volt, mely 
virágkorában is csak kb. 30 ezer lakost számlált. Moszkva és a többi város 
jóval alatta maradtak ennek a számnak 14. században. A mezőgazdaság kis 
teljesítőképessége, a belső és a távolsági kereskedelem fejletlensége, a falu
város munkamegosztás kezdetlegessége okozták azt, hogy az orosz 
területek, s így a moszkvai régió is, gazdaságilag sokkal fejletlenebbek 
voltak az említett nyugati területeknél. Moszkva körül tehát nem volt egy 
"közeli félperiféria" a 14-15. században, és az általunk tárgyalt korszak 
folyamán sem alakult ki.

Moszkva növekedését elsősorban az befolyásolta a 14. századtól, hogy 
az orosz területek vallási és politikai központjává vált. Az évszázadok során 
ehhez a politikai szerephez persze gazdasági hatalom is társult, amikor 
Moszkva egy metropolisszá nőtte ki magát a ló .  század folyamán. Itt volt a 
leggazdagabb kereskedők székhelye, ide áramlottak az áruk a birodalom 
minden részéből. A város áruforgalmát nagyrészt a gazdag helyi kereskedők 
irányították és ők fölözték le jórészt a hasznot is, amint azt az 1917 előtti 
orosz, valamint a későbbi szovjet történetírás kimutatta. Moszkvában, a 
politikai központban alakíthattak ki a kereskedők olyan fontos kapcsolatokat 
az udvarral, amelyek nélkül a nagy gazdasági karrier elképzelhetetlen volt. 
Moszkva nemcsak egy gazdasági világ - főleg kereskedelmi - központja volt 
a 16-17. században, hanem az orosz birodalomé is, amely a 17. században 
világbirodalommá vált.

3./ A gazdasági világot egy hierarchia jellemzi. A gazdasági világot alkotó 
tér mindig eltérő fejlettségű területeket ölel fel, de éppen ezek az
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"egyenlőtlenségek... azok, amelyek az egész működését lehetővé teszik". (F. 
Braudel) A gazdasági világnak van egy magja, egy viszonylag fejlett és 
területileg sokkal nagyobb középső zónája, azaz félperifériája és egy 
hatalmas perifériája. "A központ, vagy mag tartalmazza mindazt, ami a 
legfejlettebb és legváltozatosabb": a legfejlettebb ipart, mezőgazdaságot, 
pénzügyi rendszert stb. - mondja a szerző. A központra a koncentráció és a 
centralizáció, ebből következően pedig az akkumuláció jellemző. A 
következő zóna, a félperiféria, a "felkapaszkodó" régió, ezután pedig az 
archaikus vonásokat őrző periféria jön. A gazdasági, társadalmi mutatók 
zónáról zónára változnak. A népsűrűség, a megélhetés költségei csökkennek, 
ha kifelé megyünk a központból.

A 16-17. századi orosz gazdasági világban egy jól kivehető 
választóvonal volt, a Volga folyó. A 17. században az ipar ettől nyugatra 
koncentrálódott a Szamara-Csemyigov-Novgorod által bezárt 
háromszögben. Ettől keletre csak elvétve találkozni iparral, és az is főleg 
sóipar (kivéve Arhangelszk térségét). A háromszögön belül kb. a Jaroszlav 
- Kaluga - Orel, illetve a Jaroszlav - Nyizsnyij-Novgorod - Tyemnyikov által 
határolt területen volt a legerősebb az ipar, és ez volt a legsűrűbben lakott 
terület is. Bizonyosan nem véletlen, hogy ezekhez a vonalakhoz közel, de 
rajtuk kívül helyezkedtek el a 17. század nagy vásárai: keleten Nyizsnyij - 
Novgorod - ami a vonalra esett - nyugaton pedig (északról délre haladva) 
Tver, Csemyigov, Belgorod.

Kelet felé a Moszkva és a Volga közti rész képezte a félperifériát. 
(Nyugat felé már nem jelölhetünk ki egy ilyen markáns határt!)

A perifériát, amely sokkal kisebb volt nyugat mint kelet felé, a 
Volgától északra és keletre húzódó hatalmas területek (beleértve Szibériát 
is), délen pedig a krími kánsággal szomszédos részek adták.

A Szamara - Csemyigov - Novgorod által bezárt területek látták el 
iparcikkekkel a többi régiót.

Léteztek-e a Thünen zónák a 17. századi orosz gazdasági világban? B. 
Kafengauz kutatásaiból tudjuk, hogy a 18. században Moszkvába óriási 
mennyiségű hagymát és fokhagymát szállítottak. Biztos, hogy nem volt ez 
másként a 17. században sem, tekintve a hagyma és az egyéb zöldségfélék
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fontosságát az orosz étrendben, valamint a főváros által támasztott 
keresletet. Az intenzív mezőgazdasági termelést folytató zóna léte tehát 
valószínűleg igazolható.

A gabonaöv létezése egyértelműen bizonyítható. Az északnyugati 
városiasodottabb területekre a Vjatka folyó vidékéről (a Vjatka a Kámába, 
ez utóbbi pedig a Volgába ömlik), délről pedig a Volga mellékéről hozták a 
gabonát. A Volgán egyes vélemények szerint a 17. században 400 ezer körül 
volt a szállítást lebonyolító emberek száma.

A külső zóna (extenzív állattartás) létezéséről már nehezebb bármit is 
mondani. A megfelelő adatok hiányában nem vállalkozhatunk arra, hogy 
ezzel kapcsolatban valamiféle állásfoglalást kialakítsunk.

A periférián, amelyhez természetesen a kontinensnyi Szibéria is 
hozzátartozott a megélhetés költségei igen alacsonyak voltak a centrumhoz 
viszonyítva: a 18. század második felében Szibériában egy átlagember 10 
rubelből egy évig megélhetett.

4. 2. 4. Szibéria - Ma periféria perifériája”

Említést tettünk már a moszkvai állam hatalmas kiterjedéséről, amely 
szintén akadályozta a világgazdasággal való szorosabb kapcsolatok 
kialakulását. Ismét Kazany és Asztrahany elfoglalásának előre nem látott 
hatásába ütközünk: e területek megszerzése megnyitotta az utat Szibéria 
felé. Az első kísérletek a terület birtokbavételére érdekes módon nem 
magától a cártól jöttek, hanem úgymond a Sztroganovok 
magánvállalkozásaként indultak.

A Sztroganovok egy kozákvezért (Jermák) bíztak meg a nekik juttatott 
Uralon túli területek védelmével, aki 1582-ben kb. 1500 emberével váratlan 
támadást indított a nyugat-szibériai kánság székhelye ellen. A támadás olyan 
eredményes volt, hogy bevették a fővárost, a kánt pedig száműzték. Ezt 
követően Jermák a cárhoz fordult erősítésért, de az már későn érkezett. A 
száműzött kán időközben összeszedte híveit és ellentámadást indított -
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Jermák életét vesztette, maradék kozákjai elmenekültek. Ezzel azonban a 
moszkvai állam közvetlenül is belebonyolódott a szibériai ügyekbe; kb. 
1600-ra sikerült csak Nyugat-Szibériát szilárdan ellenőrzése alá vonni, 
annak eredményeként, hogy Borisz Godunov reguláris csapatokat küldött a 
területre, akik faerődöket építettek és innen vigyázták a környéket. Az út 
most már nyitva állt a Csendes-óceán felé, csak vállalkozó szellemű egyének 
kellettek hozzá. A kozákok pedig ilyenek voltak, s hihetetlen, de az 1650-es 
évekre már elérték a Csendes-óceánt.

A moszkvai állam egy szinte példa nélkül álló területi terjeszkedés 
révén egy immár két kontinenst átfogó világbirodalommá vált. A szibériai 
terjeszkedés azt eredményezte, hogy a moszkvai állam egy másik 
világbirodalom, Kína érdekszférájával ütközött, ami 1689-ben a 
nyercsinszki egyezmény megkötéséhez vezetett; ez volt az első egyezmény, 
amelyet egy európai hatalom Kínával kötött. Ennek értelmében az oroszok 
lemondtak az Amúr-völgyében a további terjeszkedésről és a felek 
kifejezték meggyőződésüket, hogy a kereskedelem ezután barátságos 
viszonyban folyik köztük.

Szibéria legfőbb vonzerejét a prémek jelentették. Szinte hihetetlenül 
hangzik, de a jó prémek mennyisége a 17. század vége felé már csökkenni 
kezdett. (Részben ez vezetett ahhoz, hogy egyes kereskedők a 
prémkereskedelemről a Kínával való árucserére álltak át.) A nagyarányú 
cobolyvadászat oda vezetett, hogy a 17. század végén a kormányzat 
kénytelen volt szigorú rendelkezéseket hozni a cobolyállomány védelmében.

Az ázsiai orosz terjeszkedés jellemzője az volt, hogy a kolonizáció 
általában a sztyeppét részesítette előnyben és kb. 1730-ra az Irtisz folyótól 
az Altáj vidékéig egy határövezetet hoztak létre, amely határ egészen a 19. 
századig (I. Miklós idejéig) megtartotta 1750 körüli formáját. (Ezt kozákok 
őrizték.) A kolonizáció másik - kevésbé szisztematikus - módja a folyók 
mentén haladt. A politikai terjeszkedés rendkívül gyors ütemével távolról 
sem tudott lépést tartani Szibéria gazdasági integrációja. Erre csak a 19., de 
leginkább a 20. században kerülhetett sor a technikai fejlődés 
eredményeképpen. A távolság, a földrajzi viszonyok, az éghajlat stb. 
együttes eredőjeként a közlekedés - a birodalom sok más területéhez 
hasonlóan - télen könnyebb volt mint a többi évszakban, amikor az esőzések, 
a hóolvadás járhatatlanná tették az utakat. (Az orosz nyelv igen 
szemléletesen "raszputyicá"-nak hívja ezt.)
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Szibéria kolonizációját (Vemadskytől Braudelig) gyakran 
hasonlították Eszak-Amerika gyarmatosításához. Valóban, a kezdetek 
tekintetében nagy az egybeesés - Virginiát majdnem egyidobén alapítják 
Jermák expedíciójával. A tenger azonban sokkal könnyebb összeköttetést 
biztosított az észak-amerikai gyarmatokkal, amelyek lakossága 1700-1770 
között kb. 250 ezerről 2,5 millióra növekedett, és a gyarmati kereskedelem 
a Brit-szigetek gazdaságának fontos része lett. Szibéria össznépessége 
viszont a 18. század végén is csak 400-600 ezer körül mozgott.

1637-ben létrejött a Szibirszkij Prikáz, az a központi kormányhivatal, 
amely a terület ügyeivel foglalkozott, s amely F. Braudel szerint jellegét 
tekintve nemigen különbözött a spanyol Indiák Tanácsától. Elsődleges 
feladata Szibéria kormányzása és a cárnak járó prémek begyűjtése volt. (A 
prém főként az ottani lakosságra kirótt sarcból, valamint a kereskedők azon 
kötelezettségéből származott, hogy minden tíz prém közül a legjobbat a 
kincstárnak kellett átadniuk ellenszolgáltatás nélkül.) A szibériai prémek 
olyannyira keresettek voltak, hogy a legértékesebb darabokat csempészték 
is, mind Nyugatra, mind Keletre.

A köldökzsinór, amely Szibériát a 17-18. században az európai 
részekhez kapcsolta, a postaállomások hálózata volt. A katonai jelenlét 
kezdte kijelölni a fő kereskedelmi centrumokat, s ez a 17. század végére azt 
jelentette, hogy a nagy szibériai városok között egyfajta koordináció alakult 
ki a vásárok tekintetében. A nagy katonai őrhelyek (Tobolszk, Omszk, 
Tomszk, Krasznojarszk, Jenyiszejszk, Irkutszk, Kjahta) voltak a vásárok fő 
színterei. Moszkvából egy oda-vissza út kb. 4,5 évig tartott, és persze igen 
veszélyes volt, ugyanakkor mesés haszonnal kecsegtetett. Elsősorban a 
prémkereskedelem magyarázza azt, hogy az erődök nyomvonalán egy 
gazdasági kapcsolat bontakozott ki Szibéria és az európai területek közt.

A 18. század elejétől a prémek mellett a nemesfémek kezdték 
megnövelni a terület gazdasági jelentőségét. A 18. század első felében egy 
lassú átrendeződés jelei figyelhetők meg Szibériában; ebben külső és belső 
tényezők is szerepet játszottak. Erre az időre egyre erősebben kezdte 
éreztetni hatását a prémkereskedelem hagyományos problémája, a prémes 
állatok csökkenése. A 18. században ugyanakkor az észak-amerikai prémek 
is kezdtek betörni az európai piacra. A másik belső ok a nemesfémek 
felfedezése volt: az 1690-es évek elején Nyercsinszknél aranytartalmú
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ezüstre bukkantak, de az ezüsttermelés csak 1704-től indult meg, az aranyé 
pedig csak 1752-től.

A prémkereskedelem problémái és a nemesfém felfedezése egy újabb 
fejezet nyitányát jelentette Szibéria történetében: kezdetét vette a 
"bányászati ciklus". (F. Braudel) Ennek legnagyobb gátja már akkor is a 
munkaerőhiány volt. (A 19. század elején egyébként Szibériában olyan 
aranyláz bontakozott ki, mint a század második felében Alaszkában!)

A munkaerőt adminisztratív úton kellett biztosítani. Nézzünk néhány példát 
arra, hogy miként történt ez a 17-18. században. Az 1649-es törvénykönyv 
megengedte, hogy a földesúr jobbágyát büntetésképpen Szibériába 
száműzze. Egy 1760-as törvény szerint bármely városlakó, ill. állami vagy 
földesúri birtokon élő paraszt Szibériába küldhető a közösség ill. a földesúr 
döntése alapján, feleségével és gyermekeivel együtt, letelepítés céljából!
Az állam minden ilyen esetben elismervényt adott, amelyet a következő 
katonaállítás idején beszámítottak. E törvény végrehajtásáról kevés 
ismeretünk van - írja I. de Madariaga -, de bizonyos, hogy a paraszti 
közösségekben még a 20. században is előfordult ez a gyakorlat. Nagy 
Katalin 1767-es törvénye szerint azok a jobbágyok, akik uruk ellen tiltott 
tárgyú panasszal élnek, korbácsbüntetést kapnak (az 1649-es törvény 
jóváhagyása), és Szibériába száműzendők nehéz munkára, a nyercsinszki 
bányákba. (Kivételt képezett az az eset, ha a jobbágy az állam, ill. a cár 
személye elleni összeesküvést jelentett - ezt az 1649-es törvénykönyv 
alapján nemcsak joga, hanem kötelessége is volt megtenni.)

Szibéria kiaknázása tehát új lendületet kapott a 18. század második 
felében: akkor, amikor az orosz gazdaságban más téren is nagy jelentőségű 
változások vették kezdetüket.
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4. 3. A külkereskedelem és a világgazdaságba való 
betagolódás a 18. században

4. 3. 1. A Nyugattal folytatott kereskedelem

A 18. század folyamán az állam mellett egyre inkább a 
külkereskedelem vált a gazdasági növekedés ösztönzőjévé. A 
külkereskedelem nagy hatással volt a mezőgazdaság kommercializációjára 
és egyes iparágak (különösen a vasipar) fejlődésére. A század elején még 
Hollandia volt a legfontosabb kereskedelmi partner, de az 1730-as, 1740-es 
évekre át kellett adnia vezető helyét Nagy-Britanniának s az angolok végig 
megtartották első helyüket a 18. században. (1734-ben kereskedelmi 
szerződés jött létre Nagy-Britannia és Oroszország között.) Nagy-Britannia 
lett a legfőbb exportőr és importőr, és ő szállította az orosz árukat 
Délnyugat-Európába.

Az export-import túlnyomó része a Baltikumon (szerzett és épített 
kikötőkön) és Arhangelszken keresztül bonyolódott le. A 18. század vége 
felé azonban a Fekete-tenger is megnyílt a külkereskedelem számára; 
Odessza a század utolsó éveitől kapcsolódott be a külkereskedelembe.

A Nyugatra menő kivitel legfőbb tételei a len és a kender valamint az 
állati eredetű termékek (főleg a bőrök és a faggyú) voltak.

A 18. század esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 
16-17. századhoz képest összehasonlíthatatlanul több forrás áll 
rendelkezésünkre a gazdasági élet bemutatására, így sokkal megbízhatóbb 
képet adhatunk erről a területről. A. Kahan kutatásaira támaszkodva nézzük 
meg, hogy alakult az említett cikkek exportja:
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a len és kender aránya az állati eredetű
termékek aránya

1710 37,7 % 1710 50,4%
1769 30,1 % 1769 12,5 %
1793-95 32,8 % 1793-95 18,1 %

Az állati eredetű termékek közül leginkább a bőr kivitele esett vissza 
drasztikusan (az 1710-es 39 %-ról 6,8 %-ra 1793-95-ben). A faggyú 
részaránya majdnem ugyanolyan maradt (11 % körül alakult).

A gabona aránya az összkivitelben

1710 - 2,9 %
1769 - 16,9 %
1793-95 - 6,9 %

A gabonaexportban Arhangelszk járt az élen, de fokozatosan 
növekedett Riga és Szentpétervár kivitele is, a század végén pedig Odessza 
ÍS-belépett az exportőrök sorába. (Ez utóbbi város bekapcsolódása a 
gabonatermelő vidékek közti eltolódással, azaz a sztyeppe művelés alá 
vételével állt összefüggésben.)

Az erdei termékek aránya igen kicsi, de állandó volt.

1710 5,1 %
1769 4,5 %
1793-95 4,2 %

Az ipari áruk közül a vasat és a lenvásznat érdemes kiemelni: 
vas lenvászon összesen

1710 - 3,3% 3,3%
1769 9,8 % 13,0% 22,8%
1793-95 12,0 % 10,2% 22,2%
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Az importról már sokkal nehezebb árnyalt képet adni. Itt az 1768-76, 
illetve az 1783-88 közötti időszakra lehet olyan adatsorokat adni 
Szentpétervár esetében, amelyből az összetétel kiderül, egyébként csak az 
import értékéről van adat a főbb kikötőkből. Riga, Arhangelszk és 
Szentpétervár behozatalában nem volt jelentős különbség az import 
szerkezete tekintetében. Annál inkább volt viszont az import volumenében, 
különösen ahogy a század egyre inkább előrehaladt.

Az importban (a szentpétervári adatok alapján) az első időszakban a 
textíliák aránya 32,8 %, míg a második helyen az italok és gyarmatáruk 
állnak 21,4 %-os átlaggal. Ez adja a behozatal 54,2 %-át! A második 
időszakban az évi átlag a nevezett cikkek esetében 28,2 % illetve 27,8 %, 
ami együtt 56 %-ot ad. (Hol az egyik, hol a másik volt több, de a 
kiegyensúlyozás felé hajlott.) A textilipari nyersanyagok 7,43 %-kal ill. 7,67 
%-kal szerepelnek. Az egyéb ipari nyersanyagok elhanyagolható szerepet 
játszottak (3,38, ill. 2,65 %).

A behozatal az elit igényeit tükrözi és egyben a lezajlott kulturális 
változást is. Az importkereskedelem átlagos volumene az első időszakban, 
7,2 a másodikban 12,8 millió rubel volt.

4. 3. 2. Az Ázsiával való kereskedelem

4. 3. 2. 1. Az orosz-iráni kereskedelem

A 17. században az orosz-iráni kereskedelem nagyrészt a két uralkodó 
közti kereskedelmet jelentette, de voltak magánkereskedők is akik ebben 
részt vettek. A 18. században azonban a magánkereskedelem válik 
uralkodóvá. Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy az oroszok nyugati 
árukat (főleg textíliákat) cseréltek keleti árukra. Az értékesebb nyugati 
textíliák mellett az oroszok gyenge minőségű hazai textíliákat is exportáltak, 
de ez utóbbiakat kis mennyiségben.
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Ezenkívül festékanyagot (festőbuzér) valamint prémet vittek ki.

Az importban a hagyományos 17. századi cikkek szerepeltek és 
ezekhez társult még a rizs és a réz. Az 1740-es évek elején igen jól ment a 
kereskedelem; 1744-ben érte el a csúcsot az összforgalom, amikor a 
behozatal és a kivitel - szinte egyforma nagyságrendet képviselve - 
együttesen 1,8 millió rubel fölé emelkedett, s ezt egyszer sem érte el a 
század folyamán.

4. 3. 2. 2. Az orenburgi kereskedelem

Orenburgi kereskedelem alatt az ázsiai sztyeppével való 
kereskedelmet értették. Erről csak kevés adatunk van. Ezek alapján az export 
1745-ben és 1746-ban haladta meg a 100 ezer rubelt (108, ill. 110 ezer); ez 
volt a két legjobb év az export szempontjából. Az import 1765-ben érte el 
csúcsot, durván 125 ezer rubellel. A legjobb év az összforgalom 
szempontjából 1745 volt, amikor az import is 100 ezer rubel fölé emelkedett 
(durván 106 ezer volt), s így az export-import együtt meghaladta a 200 ezer 
rubelt.

4. 3. 2. 3. A Kínával való kereskedelem

Ez a kereskedelem, A. Kahan szerint, főleg az árucsere feltételei miatt 
érdekes: igen ellenőrzött volt Kína részéről, mind a kereskedelem nagysága, 
mind helye. 1689-1727 közt csak Pekingben történhetett és csak államilag 
szervezett karavánok kereskedhettek. (Ennek ellenére dívott a 
csempészkereskedelem is!) 1727-ben Kjahtában rögzítették a kereskedelem 
új feltételeit. (1722-ben az oroszokat ugyanis elűzték Pekingből.) Ezentúl a 
kereskedelem csak a határra korlátozódhatott (főleg magára Kjahtára). Az 
1727-es megállapodás eredménye volt még a határ meghúzása Mongólia és 
Szibéria közt.
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Az állam lassan visszavonult a Kínával folytatott kereskedelemből. A 
kivitel cikkei ugyanazok voltak mind a 17. században: textíliák és prémek. 
A behozatalban pedig a porcelán, selyem, tea dominált. Az 1769-es évtől 
tartósan 2 millió rubel fölé emelkedik az összforgalom (kivétel 1772 és 
1778), 1780-tól pedig áttörés ment végbe: általában 5 millió rubel körül 
alakult és több esetben a 7 milliót is elérte.

4. 3. 3. Oroszország betagolódása a világgazdaságba

A külkereskedelemben Nagy Péter tevékenységének hatására teljesen 
egyértelművé vált a nyugati orientáció. Utódai uralkodásához képest 
azonban a külkereskedelem - a hatalmas fejlődés ellenére - Nagy Péter alatt 
még meglehetősen korlátozott volt. (1762-63-ban 20 millió rubel az 
összkereskedelem - Európát és Ázsiát is beleértve a század legvégén 100 
millió rubel felett volt.)

Oroszország a 18. században a Nyugat-Európa központú 
világgazdaság részévé vált. Már nem a világgazdaság külső előterét képezte, 
hanem egy félperifériális helyet foglalt el az európai országok közt. Ami 
megkülönböztette az európai perifériától, az az ipari termékek (vas, 
lenvászon) exportja és a nyersanyagok importja volt. A vasipar fejlődésében 
jelentős szerepet töltött be a külpiaci kereslet, amint arra utaltunk , s a 18. 
század végére Oroszország vált a legfőbb európai vasexportőrré. A Nyugat- 
Európa központú világgazdaságba való betagolódás mutatója az, hogy a 
kereskedelmi forgalom döntő része - minden kétséget kizáróan - nem 
Ázsiával bonyolódott le, hanem a Nyugattal. A Nyugattal folytatott 
kereskedelem nagyságrendileg többszörösen (akár 10-20 szorosan!) 
felülmúlta a Kelettel való árucserét. Nagy Katalin alatt pedig az "orosz 
pénzpiac szorosan kötődött" egy amszterdami céghez, "amely az orosz 
váltók leszámítolásával foglalkozott". (I. de Madariaga) A kereskedelmi 
kötelékekhez tehát pénzügyi kötelékek is társultak.

A 18. század második felében Angliában meginduló ún. "ipari 
forradalom" (ehelyett ma inkább evolúciós iparosodásról beszélnek) és a 
század közepe táján már Európa-szerte érezhető népességnövekedés
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kedvező lehetőséget kínált Oroszországnak a gazdasági kapcsolatok 
bővítésére. Az orosz gabonaexport növekedésében is szerepet játszott immár 
az új európai konjunktúra.

Az amerikai fliggetlenségi háború idejére az orosz vas, lenvászon és 
kender fontos importcikkei voltak az észak-amerikai gyarmatoknak. 
Jelzésértékű ebből a szempontból, hogy Nagy Katalin volt az az uralkodó, 
aki 1780-ban felvetette a fegyveres semlegesség elvét, ami később a modem 
tengeri jog része lett. (Eszerint semleges hajók kereskedhetnek a hadbanálló 
felekkel - még az ellenség áruival is -, de tilos fegyvereket és egyéb 
hadifelszereléseket szállítani.)

91



5. A belső piac

5. 1. Az orosz város

Ha iparról és kereskedelemről beszélünk, akkor az a közép- és 
koraújkorban elsősorban a várost jelenti. (Nemcsak Nyugat-Európa, hanem 
még Kelet-Közép-Európa esetében is.) Nyugat-Európában az ipar a 12. 
századtól a vidékről a városba ment, de a 14-15. századtól egy ellenkező 
irányú mozgás is érvényesült, az ún. kiadási rendszer révén. A 17-18. 
században az ún. protoindusztrializáció (előiparosodás) során tovább 
folytatódik a vidéki iparűzés jelentősége, bár a városi ipar növekedését hiba 
lenne alábecsülni ebben az időszakban. (A 19-20. században azután ismét a 
város került előtérbe.)

Társadalmi-politikai szempontból a nyugati típusú várost autonóm 
bírósága (minden ügyben ítélkezhetett), autonóm igazgatási rendszere 
(polgármester, városi tanács választása), és korporativ jellege (jogi 
személyiséggel rendelkező testület volt) különböztette meg az ázsiai 
városoktól, amint arra M. Weber rámutatott. A nyugati típusú város (ezalatt 
most nemcsak Nyugat-Európa, hanem a nyugati kereszténység városai 
értendők) egy külön jogi, társadalmi képlet volt a vidékkel szemben. A 
"Stadtluft macht frei" nem egy üres szólam volt: szabad mozgást, 
végrendelkezési jogot stb. jelentett. További fontos jellemzője volt a nyugati 
típusú városoknak, hogy a rendi állam kialakulásával a politikai életben való 
részvételre is jogot szereztek.

Az orosz városokra csak igen korlátozott mértékben vagy egyáltalán 
nem áll az a megállapítás, hogy az ipar és a kereskedelem központjai voltak 
- legalábbis a 18. század közepe előtt. "Oroszország egy nagy falu" - ez volt 
a nyugatiak véleménye, amikor szembesültek az orosz városokkal; a városok 
fa épületei, fából levő falai éles ellentétben álltak azzal, amit otthon 
tapasztaltak.

Oroszországban a városba való költözés (1775 illetve 1785 előtt) csak 
lakóhely-változtatást jelentett, s nem a társadalmi státus megváltozását. Ezt
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megelőzően azonban egy fejedelem vagy cár sem adott autonómiát valamely 
városnak. (A cárok közül kivétel Alekszej, aki Pszkovnak nyújtott bizonyos 
kiváltságokat.)

1775-ben Nagy Katalin tette meg az első lépést annak irányába, hogy 
az orosz városokat a nyugati kultúrkör városaihoz közelítse. Ekkor a 
városlakókat vagyoni szempontból két részre osztották, és a felső réteget, a 
gazdag kereskedőket, mentesítették a fej adó alól - helyette tőkéjük 1%-át 
kellett adóként befizetniük. Ugyanez a csoport lehetőséget kapott arra is, 
hogy pénzfizetés ellenében mentesüljön a katonai szolgálat alól.

1785-ben Nagy Katalin megerősítette és egyben tovább is fejlesztette 
a városlakók privilégiumait. A városi népességet hat kategóriába sorolták, s 
mindegyik kategória különböző jogokkal bírt. Egyes kiemelt kategóriákat 
mentesítettek a testi fenyítés alól. (Egy ilyen szerencsés kategóriába esett 
többek közt pl. az értelmiség.) Ugyanakkor leszögezték, hogy senkit sem 
lehet megfosztani vagyonától, életétől, rangjától csakis törvényes bírói 
eljárás útján. Ezenkívül korporativ jogokat is kaptak a városok: jogukban állt 
kérvénnyel fordulni az uralkodóhoz, de nem közvetlenül, hanem csak a 
tartományi kormányzó útján. 1785-ben egyébként a nemesség számára is 
kiváltságlevelet adott ki Katalin.

A 15. századig a nyugati városokhoz még leginkább Novgorod és 
Pszkov álltak közel, de ezek sem a tipikus nyugati városokra hasonlítottak, 
hanem sokkal inkább az itáliai városállamokra. A bojárok (Itáliában a 
nemesség) szerepe a város vezetésében, a fejedelem behívásának és 
letételének joga (Itáliában a podestá intézménye felelt meg ennek), a 
territoriális hatalom gyakorlása a vidék felett alkották a hasonlóságokat, 
amelyeket azonban nem kell és nem szabad túlhangsúlyozni. Amikor ezek a 
területek a moszkvai államhoz kerültek (Novgorod 1478-ban, Pszkov 1510- 
ben) az önállóság minden maradéka megszűnt, s ugyanez történt azokkal a 
korábban litván uralom alatt álló városokkal is, amelyek a magdeburgi jogot 
követték.

A városok részvételéről a politikában természetesen szó sem lehetett, 
még Nagy Katalin idején sem. Az orosz város a 17. századra mind
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gazdasági, mind politikai szempontból "kiszolgáló város"-sá (service city) 
vált, amint azt J. M. Hittle igen találóan megfogalmazta. A városnak 
alapvetően ezt a szerepet utalta ki a cári hatalom egészen Nagy Katalin 
reformjáig. Ha tehát az orosz városokról beszélünk, akkor az imént 
elmondottakat nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A 16. század elején 96, a ló .  század végén 170, 1650 körül pedig 226 
város volt a moszkvai államban; 1720-ra a városok száma 273-ra 
emelkedett, s ez persze még tovább nőtt a század folyamán. A városok 
számának növekedése nagyrészt a területi terjeszkedés következménye volt, 
és a városok túlnyomó részét inkább katonai-adminisztratív központnak 
tekinthetjük, bár a 18. század folyamán a gazdasági funkciók 
hangsúlyozottabbá váltak. A városiasodás gyengeségét a földművelés 
alacsony teljesítőképessége okozta, amint arra a terméshozamok 
tárgyalásánál utaltunk.

A 17. század végén a városok egyenlőtlen eloszlást mutatnak. 
Északon, délen és a Volgától keletre igen gyér volt a városok száma. 
(Északon és keleten az éghajlat, délen a katonai fenyegetettség miatt.) A 17. 
század végén a városok a Dnyeper medencéjében, a Donyec-medence felső 
részében, valamint az Oka, Volga vidékén koncentrálódtak.

A városok két csoportját különböztethetjük meg: katonai - 
adminisztratív ill. kereskedelmi - adminisztratív városokat. A legtöbb város 
feladata a védelem és az igazgatás volt; délen és nyugaton erődvárosok 
húzódtak.

1800-ig a városfejlődés extenzív és nem intenzív volt, azaz nem 
annyira városiasodásról beszélhetünk, hanem inkább arról, hogy régi 
városokat alakították át illetve újakat hoztak létre - néha tucatjával - az állam 
céljainak megfelelően. Az államépítés és a városfejlődés között tehát szoros 
kapcsolat állt fenn. Az állam sok feladatot a városokra hárított át: a szolgáló 
jelleg egyértelmű lett a 17. század közepére.

A 18. század végén - A. Kahan szerint - a legnagyobb városok a 
következő kategóriákba sorolhatók.

94



1./ 100 ezer felett - Szentpétervár és Moszkva, együttesen kb. 400 ezer 
lakossal, ami az összes városi népességnek kb. 1/6-át jelentette.

2.1 50-100 ezer - ebben a kategóriában nem volt egy város sem.

3. / 30-50 ezer - csak 4 város tartozott ide Tula, Asztrahany, Kazany, Vilnius 
(a lengyel-litván állam felosztása révén került Oroszországhoz).

4. / 20-30 ezer - 7 város volt ebben a kategóriában: Riga, Kijev, Szaratov, 
Kaluga, Kurszk, Orel, Jaroszlav.

5. / 10-20 ezer - 14 város került ide: Reval (Tallinn), Tver, Arhangelszk, 
Tobolszk, Irkutszk stb.

A 27 legnagyobb város közül 5 tengeri kikötő (Asztrahany, 
Arhangelszk, Riga, Reval, Szentpétervár), 5 pedig volgai kikötő volt 
(Asztrahany ez utóbbi csoportba is beletartozott). Oroszország gazdasági 
fejletlenségét jól mutatja az urbanizáció alacsony foka: 1785-ben - a lengyel 
területeket nem számítva - a népesség mindössze 3 %-a élt városban. Még 
Magyarország esetében is nagyobb volt ez az arány (5,3 %), nem is beszélve 
a fejlettebb nyugat-európai területekről, ahol ez az érték elérte ( pl. 
Németországban) vagy meghaladta a 10%-ot. A csúcsot Hollandia és Anglia 
jelentette: Hollandiában 1800 táján a népesség 34,5 %-a élt városon, míg 
Angliában (Wales-t is beleértve) 23 %-a; de még a kevésbé városias 
Franciaországban is 13 % volt ez az arány.

1712-ben Nagy Péter Szentpétervárt tette meg fővárosnak. A 18. 
század első felében azonban egy ideig még Moszkva volt a kulturális 
központ; sok kormányhivatal is itt székelt, de az udvar tartózkodási helye - 
egy kis időtől eltekintve - Szentpétervár volt, így Moszkva fokozatosan 
háttérbe szorult. Moszkva volt a hagyományos orosz város; Szentpétervárt 
a cári akarat hozta létre, és "ablak volt Európára". Moszkva lakossága az 
1730-as években 139 ezer, a század utolsó évtizedében 175 ezer körül 
mozgott. Szentpéterváré az 1730-as években 52 ezer, az 1760-as években 
pedig 74 ezer körül alakult. A század végére azonban közel 
megháromszorozódott, ugyanis 200 ezer körülire nőtt.

A 18. században a hátországhoz fűződő kapcsolatok és az attól való
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függőség alapján A. Kahan a következő várostípusokat különbözteti meg.

1. / Tengeri kikötők, folyami kikötők, határmenti városok - kereskedelemre 
specializálódtak és a távoli piacoktól függtek.

2. / Kereskedő és ipari városok, amelyek a regionális és a távolabbi piacokkal 
tartottak fenn kapcsolatot.

3. / Kereskedővárosok, amelyek lokális és regionális piacokkal álltak 
kapcsolatban. (Ezek teszik ki a városok legnagyobb részét a 18. század 
végére.)

4. / Adminisztratív városok.

5. / Fővárosok, amelyek az előző funkciókat (ill. ezek döntő részét) 
kombinálták.

A 3. pontba tartozó városok erős kapcsolatot tartottak fenn a hátországgal, 
részben a periodikus vásárok révén.

5. 2. Városszerkezeti modellek és az orosz városiasodás

5. 2. 1. A központi hely teória (central place theory)

Ennek lényege abban áll, hogy a város piaci és/vagy politikai központ 
szerepét tölti be egy kisebb ill. nagyobb hátország számára. A központi hely 
modellben "a nemzetállam képviseli egy régiócsoport kulminációs unióját". 
(P. M. Hohenberg - L. H. Lees) Az egyes városok - azaz központi helyek - 
közt természetesen egy hierarchia épül ki, esetenként bizonyos 
szabályszerűségekkel. A központi hely modell piaci szempontú változatát 
W. Kristaller alkotta meg az 1930-as évek elején.

Kristaller szerint a legfontosabb város körül, ideális esetben, egy
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szabályos hatszögben helyezkednek el a rangban második szintű városok, 
melyeknek egyforma a népességük. E városok körül újabb hatszögeket 
alkotnak - megintcsak azonos népességgel - a harmadik szintű városok, és az 
idők folyamán 7 különböző szint alakul ki.

G. Rozman az 1650-1750 közti oroszországi városiasodást vizsgálva 
szintén 7 szintet különít el: az első három, valamint az 5. szint esetében az 
államigazgatásban betöltött szerep, a 4. illetve a 6-7. szint esetében a 
gazdasági (piaci) tevékenység a kategorizálás alapja. (G. Rozman modelljét 
tehát nem lehet azonosítani W. Kristallerével!)

A jelzett időszakban a politikai centralizáció szerepét hangsúlyozza a 
gazdasági stimulusokkal szemben a városhálózat kiépülésében. A 
városszerkezet sajátosságának azt tartja, hogy az nem felülről lefelé, vagy 
alulról felfelé épül ki, hanem sokkal inkább a középső szintek töltődnek föl 
legkésőbb. Ennek oka a területi teijeszkedésben, az alacsony népsűrűségben, 
a város-vidék munkamegosztás kezdetleges voltában ill. hiányában, a nagy 
távolságokban stb. rejlett. így persze nem várhatjuk el azt, hogy a 
városszerkezet a szabályos hatszöges alakzatokat mutassa, ami egyébként is 
elméleti modell és csak igen kevés esetben fedi a valóságot.

Az 1650-1750 közt kiépült orosz városhálózat nyers integrálódását, 
hiányosságát jelzi például az, hogy nem volt város az 50-100 ezres 
kategóriában, a fővárosok pedig aránytalanul nagyok voltak a többi 
városhoz képest.

A 17-18. században, a központi hely modellen nyugvó városiasodás 
megerősödését Európában alapvetően két tényező befolyásolta P. M. 
Hohenberg és L. H. Lees szerint: a mezőgazdasági felesleggel való növekvő 
kereskedelem, valamint a területi adminisztráció kiépülése. A dinasztikus 
centralizáció időszakában, azaz az abszolutizmus korában, erősödött az 
állam adóztató szerepe. A hadsereg, a bürokrácia növekedése, az udvari élet 
csillogása (a barokk fővárosok) mind efelé hatottak. (Szentpétervár igen jó 
példája a barokk fővárosoknak.)

A merkantilizmus, amely a 17. század második felétől a moszkvai 
államban is jelentkezik, a gazdaság erőteljesebb állami szabályozását 
jelentette. (Nagy Katalin alatt viszont - a fiziokratizmus eszméinek hatására 
- az állami beavatkozás visszaszorulása jellemző.)
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5. 2. 2. A rang-méret szabály (rank-size rule)

Vannak olyan kutatók, akik szerint egy gazdasági régióban a városok 
nagysága a következő szabályt követi: egy adott város népessége 
(population-/5) egyenlő a legnagyobb város méretének (size=ó) és az adott 
város rangját (rank-/?) jelentő számnak a hányadosával. (P=S/R) Azaz, ha a 
legnagyobb város létszáma mondjuk 90 ezer, akkor a másodiké 45 ezer, a 
harmadiké 30 ezer és így tovább. Ez a szabály azonban szoros gazdasági 
integrációt feltételez, ami pedig hiányzott Oroszországban.

5. 2. 3. A hálózati rendszer modell (network system)

E teória lényege az, hogy a városok egy kereskedelmi hálózati rendszert 
alkotnak, és elsődleges kapcsolataik nem a saját hátországukhoz, hanem 
távolabbi kereskedelmi központokhoz kötik őket. Virágzásukat ill. 
hanyatlásukat elsősorban ennek a hálózatnak a léte határozza meg. A 
városok persze mindkét funkciót (központi hely, a hálózati rendszer eleme 
illetve központja) betölthették egyidőben. (Erre klasszikus példa lehet 
London a 18. században.)

A 18. századi Oroszországban, amint említettük, a legnagyobb 
városok közül 5 tengeri kikötő volt, 5 nagyváros pedig a Volgán 
helyezkedett el. A tengeri kikötők közül 3 a nyugati részen volt - köztük a 
legnagyobb jelentőségű Szentpétervár is. A 18. század végére Szentpétervár 
tehát kiemelkedő helyet foglalt el a hálózati rendszerben is. A 
világgazdaságba való bekapcsolódás a hálózati rendszeren keresztül történt! 
A modell érvényes Szibéria bekapcsolására is: a nagy és kicsi városok 
Tobolszktól - Irkutszkig szintén ebbe a kategóriába sorolhatók.

A központi hely rendszer és a hálózati rendszer összehasonlítása P. M. 
Hohenberg és L. H. Lees (The Making of Urban Europe ) műve alapján.
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Jellemző Központi hely rendszer Hálózati rendszer

Struktúra

alapvető egység mezőgazdasági régió kereskedelmi hálózat
és/vagy helyi 
közigazgatási egység

a város szerepe központi hely egy csomópont az egymással
központi helyek által összekapcsolt városok
alkotott hierarchiában hálózatában

alak territoriális és tengeri és szabálytalan
geometrikus

ideáltípus piacváros (Leicester) kereskedőváros (Velence)

Funkciók

gazdasági marketing és kereskedelem (különösen
szolgáltatások távolsági)

politikai közigazgatás, hierarchikus informális kontroll vagy
szabályos kapcsolatokkal birodalmi hegemónia
a helyi egységek felé

kulturális ortogenetikus heterogenetikus

Evolúció

a növekedés gazdasági kínálati lökés keresleti vonzás
nyomóerői

a fejlődés iránya felfelé az alapból kifelé a magból

elsődleges mozgatók termelők: kézművesek, kereskedők:
földművesek nagykereskedők,

bankárok
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5. 3. A belső piac formálódása

Az orosz belső piac kiformálódásában, két évszámnak 
tulajdoníthatunk jelzésértékű szerepet: 1667, 1754. Az 1667-es
kereskedelmi szabályozás, amely merkantilista szellemben fogant, az orosz 
kereskedők védelmét célozta. A külföldi kereskedőknek a határon és a 
kikötőkben meg kellett állniuk; ha az ország belsejébe akartak menni plusz 
illetéket kellett fizetniük. Egymás közt csak illeték fizetése ellenében 
kereskedhettek, a kiskereskedelemből pedig kizárták őket. A szabályozás 
tiltotta a nemesfém kivitelét is.

A külföldiek kereskedelmi tevékenységének korlátozása azonban már 
egy évszázaddal korábban megkezdődött. Említettük, hogy az orosz 
kereskedők az 1560-as években kérelmekkel fordultak a cárhoz azért, hogy 
tiltsa meg az angoloknak a kiskereskedelemben való részvételt. Az orosz 
kereskedők egyéb kérései is meghallgatásra találtak a cárnál: megtiltotta az 
angoloknak azt, hogy a moszkvai államban vásárolt árukkal az országon 
belül kereskedjenek, és azt is, hogy orosz kereskedelmi ügynököket 
foglalkoztassanak. Ezután pedig az lett az oroszok fő törekvése, hogy az 
országhatárra és a kikötőkre korlátozzák a külföldiek kereskedelmét. A 17. 
században ilyen irányú kérelmek özönével bombázták a cárt. Az 1667-es 
kereskedelmi szabályozás tehát egy hosszú folyamat záróköve volt.

1754-ben került sor a belső vámok eltörlésére. Az "Oroszország egy 
nagy falu" kijelentésben jól kifejezésre jut az, hogy nem vagy csak 
kezdetlegesen létezett a falu- város közötti munkamegosztás: azaz a városok 
csak korlátozott mértékben voltak az ipar és a kereskedelem központjai. 
Ebből két dolog következett: az egyik az volt, hogy Oroszországban - kis 
túlzással élve - szinte mindenki kereskedett. 1653-ban egy svéd 
kereskedelmi ügynök, Johann de Rodes a következőt írta az oroszokról: 
"mindenki kereskedik, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig" (azaz a 
legmagasabb rangútól a legalacsonyabb rangúig). A 17. században más 
külföldiek is említést tesznek az oroszok kereskedelemre való 
hajlandóságáról. Johann Kilburger az 1670-es években egyenesen azt írja, 
hogy ez szenvedélye az oroszoknak. Az is feltűnt, hogy még a követek is 
űzik a kereskedést, ami az ázsiai típusú diplomácia sajátossága volt.
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A társadalom nagy részének tehát volt valamiféle kapcsolata a piaci 
gazdasággal, bár ez - az említett körülmények miatt - csak nagyon kezdeti 
stádiumban volt még. (A kereskedelmi tranzakciók nagy része szezonális 
volt; a mezőgazdasági év valamint az adófizetés időpontjai határozták meg 
alapvetően.) Az állam adóztató szerepének növekedése, az export bővülése 
és a népesség emelkedése azonban azt eredményezték, hogy a piaci gazdaság 
kiterjedtebbé vált, különösen a 18. század folyamán.

A városiasodás gyenge voltának másik következménye a vásárok nagy 
száma volt a városokéhoz viszonyítva: az 1770-es években a vásárok száma 
2200 körül mozgott A. Kahan szerint. (Van aki ennél nagyobb számot, 3-4 
ezer vásárt feltételez.) A sok helyi jelentőségű vásár mellett volt néhány 
országos fontosságú: pl. az arhangelszki (északon), vagy a szolvicsegodszki 
(Arhangelszktől délre), a brjanszki (Moszkva és Kijev között). Ezek 
egymástól távoli régiókat kapcsoltak össze.

A vásárok a 18. századi Nyugat-Európában is jelentősek voltak, és a 
vásárok "nagy" száma önmagában még nem jelentené az orosz gazdaság 
elmaradottságát. Ami ezt mutatja, mondja F. Braudel, az a városok 
"viszonylagos jelentéktelensége a vásárokhoz viszonyítva". (A 18. 
században legalább tízszer annyi vásár volt, mint ahány város!) A vásárok 
száma azonban csak első látásra tűnhet soknak; ha figyelembe vesszük a 
birodalom hatalmas kiterjedését, akkor máris más megvilágításba kerül ez az 
adat.

Érdekes, hogy a regionális vagy országos vásárok egyáltalán nem 
befolyásolták a vásár helyének állandó népességét. A legtöbb ilyen vásárt 
tartó hely lakossága 1-2 ezer volt. Az egyik kivételt Rosztov képezte, ahol 
több mint 5 ezren éltek.

A piaci gazdasággal való kapcsolatot tehát nagyrészt a vásárok 
biztosították, különösen a kevéssé városias térségekben. Hiba lenne azonban 
eltúlozni ezt a kapcsolatot még a 18. században is, különösen a század első 
felében. A népesség döntő többségét csak igen vékony szálak fűzték a piaci 
gazdasághoz, és voltak a népességnek olyan elemei - nem is kis számban - 
akiket ez gyakorlatilag meg sem érintett.
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A népesség legnagyobb részét a 18. század folyamán még az 
Oroszországnál jóval fejlettebb területeken is az "zárta tokba", amit F. 
Braudel "anyagi lét"-nek vagy "anyagi civilizáció"-nak nevez. A piaci 
gazdaság és a kapitalizmus pedig csak egy kisebbség gazdasági 
tevékenységét dominálta. Szükséges, hogy most már pontosabban 
meghatározzuk, mit is ért Braudel e két kifejezés alatt.

5. 4. Önellátás - Piaci gazdaság - Kapitalizmus

Az "anyagi lét" fogalmát már részletesen tárgyaltuk; meg kell 
jegyeznünk azonban azt, hogy "anyagi lét" alatt - F. Braudel definícióját 
erősen leszűkítve illetve attól elvonatkoztatva - itt most egyszerűen az 
önellátó gazdálkodást értjük.

Szükséges viszont, hogy néhány hétköznapi felfogást eloszlassunk az 
önellátás - itt most szűkebben értelmezett - fogalmával kapcsolatban.

Az önellátás nem azonos a "zárt házigazdaság"-gal, mivel az önellátás 
nem zárja ki a cserét, valamint a pénz és a piacok létét. Az önellátó 
gazdálkodás tehát nem jelenti azt, hogy az adott gazdasági egység - ez 
esetünkben a paraszti háztartás - minden számára szükséges javat megtermel 
kivétel nélkül. Az önellátó gazdálkodás azt jelenti, hogy az adott gazdasági 
egység termelése és fogyasztása nem a piachoz igazodik, hanem a háztartás 
szükségleteihez, amit a piactól független tényezők határoznak meg. Még 
bérmunkát is alkalmazhat időlegesen vagy állandó jelleggel, de ettől még 
nem lesz kapitalista vállalkozás. A bérmunkával ugyanis nem a kereslet
kínálat piaci mechanizmusa miatt él, hanem azért, mert 
munkaerőszükségletét nem tudja családi forrásból kielégíteni. (Lásd A. 
Csajanov elméletét.) A piac itt járulékos elem. W. Kula pl. kimutatta, hogy 
a paraszti gazdaság sokszor ellentétesen reagált a piaci viszonyokra, mint 
ahogy azt várnánk: sokat adott el, ha alacsony volt az ár, és keveset ha 
magas.

Az önellátó gazdálkodás nem jelent természeti gazdálkodást, ha ez 
utóbbi alatt mindenféle pénz teljes hiányát értjük, s ahol közvetlenül árut
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cserélnek áruért. (Ez pusztán elméleti kérdés.) Ha ugyanis nincs vert pénz
- azaz gyakorlatilag eltűnik - attól még léteznek olyan áruk, amelyek a pénz 
szerepét töltik be, s a kincsképző pénzfunkció kivételével a pénz mindhárom 
funkciójával (csereeszköz, fizetési eszköz; értékmérő) rendelkeznek (pl. 
bors, prémek stb.). A természeti gazdálkodás kifejezés használatának abban 
az esetben van létjogosultsága, ha ezalatt azt értjük, hogy a vert pénz 
használata rendkívül korlátozott (de nem hiányzik!); hogy az adókat, 
szolgáltatásokat elsősorban természetben fizetik pénz helyett a nem termelő, 
uralkodó (hatalmat gyakorló) társadalmi csoportoknak.

Sokkal jobb azonban, ha a naturális gazdálkodás és a "zárt 
házigazdaság" kifejezéseket elhagyva B. H. Slicher van Bath terminológiáját 
használjuk: a "direkt mezőgazdasági, fogyasztás" kifejezést. Szerinte 
Nyugat-Európában J 150 előtt (500-1150 közt) ez a gazdasági rendszer 
uralkodott. Ennek jellemzői: a termékek direkt módon kerülnek 
fogyasztásra, mivel a termelő és a fogyasztó (az esetek nagy többségében a 
kettő ugyanaz) közé gyakorlatilag nem ékelődik be a piac. A javak döntő 
részét közvetlenül az fogyasztja el, aki megtermelte. A nem mezőgazdasági 
népesség (főleg egyházi és világi földesurak) a terményekhez (és az ipari 
termékekhez is) döntő részben közvetlenül jut - tehát a piac kikapcsolásával
- adó, szolgáltatás formájában. A kereskedelem nem mezőgazdasági 
termékeket forgalmaz, hanem nagy értékű luxusárukat. A távolsági 
kereskedelemben a pénz hasznos csereeszköz, de a mezőgazdaságban 
gyakorlatilag nincs jelentősége.

1150 után - a városok kialakulásával, növekedésével párhuzamosan - 
a társadalom az "indirekt mezőgazdasági fogyasztás" szakaszába lépett a 
szerző szerint. Legfontosabb jellemzője az, hogy a nem mezőgazdasági 
népesség (ehhez a polgárság is csatlakozik) már javarészt a piacon szerzi be 
az élelmet, bár a társadalom nagy része még mindig saját maga állítja elő azt. 
A pénzhasználat jelentősebbé válik azáltal, hogy a mezőgazdasági termékek 
is bekerülnek a kereskedelmi forgalomba. Ettől kezdve az ártörténeti 
görbéknek jelentőségük van, mert tükrözik a népességben bekövetkezett 
változásokat. (Az agrárárak emelkedése a népességnövekedés, esése pedig 
népességcsökkenés mutatója volt Nyugat-Európában.)

A szerző mindkét kategóriája az önellátás fogalomkörébe vonható, az 
önellátásnak abban az értelmében, ahogy azt az előbbiekben értettük. Az

103



önellátó gazdálkodás tehát monetarizált gazdaságot jelent, azaz a háztartások 
használnak pénzt; hogy milyen nagyságrendben, az különbözik a direkt és az 
indirekt mezőgazdasági fogyasztás esetében. De a pénz használata, a piaccal 
való kapcsolat nem jelenti azt, hogy a paraszti háztartás kommercializált, 
azaz a piaci ösztönzőket követi, azokra reagál.

Az indirekt mezőgazdasági fogyasztás azt jelenti, hogy beszélhetünk a 
piaci gazdaság kezdeti fokáról. Piaci gazdaság alatt F. Braudel ugyanis 
azokat a rutinszerű napi csereviszonyokat érti, amelyek a város és a 
környező vidék között zajlottak (fa, gabona, hús stb. eladása). Sőt, még 
idesorolja a Baltikumból Amszterdamba menő 16-17. századi 
gabonaszállítmányokat is, "mindaddig amíg ez rendszeres, előre 
kiszámítható, rutinszerű és mind a kis- mind a nagykereskedők számára 
nyitott". (A tipikusabb persze az első eset, egy kisvárosi piac, amikor a 
tranzakcióban maximum három ember vesz részt: a mezőgazdasági termelő, 
a helyi kereskedő és a fogyasztó.) "De törjön ki egy éhség a 
Mediterráneumban - egy olyan, mint az 1590-es években - és a nemzetközi 
kereskedők... már egész hajókat térítenek el szokásos útjuktól" - mondja F. 
Braudel -, mivel a normál ár három-négyszereséért adhatták el a gabonát 
Livomóban, vagy Genovában. Ezt nevezi Braudel kereskedelmi 
kapitalizmusnak.

A piaci gazdaság itt kénytelen "meghajolni" a kapitalizmus előtt.

A kapitalizmus a piaci gazdaságra épül, s ez utóbbi jelentősen 
megerősödött a 15-18. század között. J. de Vries szerint a 16. század végi 
Nyugat-Európa gazdaságára úgy lehet tekinteni, hogy az városok százából 
állt, amelyek szoros kapcsolatban álltak egy változó nagyságú hátországgal 
(vonzáskörzettel). (A szerző szerint a lengyel királyság törzsterületétől - 
azaz Kelet-Pomerániát, Poroszországot nem számítva - északra 
(Skandináviát is beleértve) és nyugatra fekvő, valamint a magyar 
királyságtól nyugatra levő európai területeken 1500-ban 151 város lakossága 
volt 10 000 fő felett; 1600-ban 216, 1700-ban 219, 1750-ben 253, 1800-ban 
pedig már 353 ilyen város létezett.)

A mezőgazdasági termelés túlnyomó része a városok vonzáskörzetén 
belül került fogyasztásra. Ugyanakkor de Vries azt állítja, hogy gazdasági 
fontosságát tekintve a városgazdaság (a város és vonzáskörzetének 
kapcsolata) a 16! században már jelentősebb volt, mint az uradalom.
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E megállapítások persze csak Nyugat-Európára igazak (a 18. század 
végére már mindenképpen). De pl. a magyarországi viszonyokról korántsem 
mondható el ez a 18. század végén, s még kevésbé az orosz valóságról.

Mindazonáltal a piaci gazdaság a 19. század előtt még Nyugat- 
Európában is csak egy - hol vastagabb, hol vékonyabb - réteg volt az 
önellátás (az anyagi lét) felett, és a kapitalizmus alatt amely "felülről 
manipulálta" - folytatja F. Braudel. A piaci gazdaság alapvető szerepe a 
termelés és a fogyasztás közti kapocs biztosítása. A kapitalizmus igazi 
területe a távolsági kereskedelem volt, és ebben más kereskedők vettek részt, 
mint a piaci gazdaságban. F. Braudel rámutat arra, hogy a nyugati 
nyelvekben miként őrződött meg ez a jelenség, a nagy- és a kiskereskedők 
megkülönböztetése. (Például merchant - tradesman; Kaufmann, Kaufherr - 
Krämer; mercante a taglio - negoziante stb.)

Ezeket a tényezőket különösen figyelembe kell venni az orosz 
gazdasági élet leírásakor. A gazdasági részt éppen ezért, megfogadva F. 
Braudel intését, igyekeztünk és igyekszünk "két szinten" írni: bemutatva az 
anyagi létet és azt, ami e szint fölött volt.

Mikortól beszélhetünk tOroszországban -áz önellátó gazdálkodásnak 
arról a szakaszáról, amelyet indirekt mezőgazdasági fogyasztásnak hívtunk 
(B. H. Slicher van Bath nyomán), azaz a piaci gazdaság létéről? E kérdésre 
nem lehet egyértelmű választ adni, de véleményünk szerint legkorábban 
talán a 16. század jöhet számításba, és ekkor is elsősorban a Moszkva 
környéki viszonylag nagyobb városi lakosságot tömörítő régió. 
(Területenként persze meglehetősen nagy időbeli eltérések lehetségesek.) 
Ezt a feltevésünket a következő tényekre alapozzuk.

Az orosz területeken a kijevi korszakban és azt követően is 
tulajdonképpen a prémek (coboly, hermelin stb.) töltötték be a pénz szerepét 
a belső kereskedelemben a grivna mellett. Az 1380-as évek végén 
megtörtént a moszkvai állam első pénzreformja. Bevezették az ezüstpénzt - 
ezen a nagyfej edelem arcképe volt -, a pénzként funkcionáló prémeket pedig 
összegyűjtötték, s az ellenértékűk kifizetése után elégették azokat. 1410-ben 
Novgorod véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy a városban illetve a hozzá 
tartozó részeken a prémek funkcionáljanak pénz gyanánt: ezentúl mind 
magában a városban, mind a hozzá tartozó területeken svéd és litván pénzek
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használatával történt a kereskedelem. "A Nyugattal való kereskedelemben 
továbbra is használatban marad a korábbi csereeszköz", az ezüstpénz , íija 
W. Pokhlebkin. 1420-ban "Novgorod bevezeti saját... ezüstpénzét, amely a 
moszkvaihoz hasonlított". (W. Pokhlebkin) A 16. század első felében azután 
egységes pénzt vezetnek be a moszkvai állam területei számára, s ékkorra 
már Moszkva is jelentős népességet mondhat magáénak. A központi 
régióban ebben az időben már számolhatunk a piaci gazdasággal, de az 
ártörténeti görbéknek még nem szabad különösebb jelentőséget 
tulajdonítani.

A 17. század végére már létezett egy igen laza gazdasági kapcsolat a 
különböző régiók közt. A 18. században az egyes ipari termékek esetében 
mint pl. a vas, "amelyet csak az ország kevés régiójában gyártottak, a piac 
elég jól egységesedett volt, vagy legalábbis regionálisan körvonalazódott". 
(A. Kahan) A. Kahan megállapítása valószínűleg a 17. század végi 
viszonyokra is érvényes. Számunkra most azonban fontosabb az 
agrártermékek piacának kiformálódása.

A ritka városhálózat, a városok kis lakossága miatt a 17. században 
nem a helyi városi piacok léte a fontos elsősorban (azaz nem a város és 
közvetlen vonzáskörzete közti kapcsolat), hanem a "piac, mint az a terület, 
amelyen belül az árkülönbség kicsi, vagy a szállítási költségekből eredő 
különbségeknek tudható be". (A. Kahan) Tehát inkább a gabona távolsági 
kereskedelmének kérdése érdekes elsősorban, azok a tranzakciók, amelyeket 
bizonyos tekintetben a Lengyelországból Nyugatra irányuló 
gabonaszállításokkal vethetünk egybe. A 17. századi Oroszországban 
ugyanis voltak olyan városi központok, amelyek élelmezését nem lehetett a 
környező forrásokból megoldani, ugyanakkor voltak olyan régiók - részben 
ebből következően, részben az exportból adódóan -, amelyekben a gabona 
piacra vitelét nem a helyi népességnövekedés motiválta. (További ilyen 
jelentős tényező volt a hadsereg igénye!) "A 17. században már léteztek 
fontosabb regionális gabonapiacok." (A. Kahan) Ezek Moszkva ellátását és 
az Arhangelszken keresztül bonyolódó nyugati exportot biztosították.

A 18. században a városi népesség növekedésével (különösen a 
fővárosok és a nagyobb városok vonzáskörzetében) a piaci gazdaság tovább 
terjeszkedett, s a század második felében a gazdasági liberalizáció újabb 
ösztönzést j elentett.
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A 18. század volt az, amikor a helyi városi piacok terjeszkedése és 
integrációja révén fontosabb regionális piacok keletkeztek, amint azt a 
szovjet történetírás kimutatta; a gabonaárak mozgását tükröző görbéknek 
ettől az időtől kezdve van értelmük! (A 18. századra vannak is ilyen irányú 
kutatások.) A legrégebbi és legnagyobb ilyen piaci régió a gabona (főleg a 
rozs) szempontjából természetesen a Volga vidékén és annak fő 
mellékfolyói mentén alakult ki (ez már a 17. században is létezett). Az árak 
tükrözték a népsűrűséget és a szállítás költségeit: északnyugaton magas árak, 
délen alacsony árak uralkodtak. ( A többi régió ismertetésétől eltekintünk.)

"A gabonaárak az 1700 és 1729 közötti időszakban körülbelül 
kétszeresére emelkedtek, majd pedig ezen a szinten stabilizálódtak 
(valamelyest csökkenő tendenciát mutatva) 1730 és 1759 között." (L. 
Szemjonova) Ez az áremelkedés - nagy valószínűséggel - a háború 
hatásának tudható be. Az újabb, a 18. század második felében bekövetkezett 
áremelkedés okát - a gabonaárak több, mint kétszeresére nőttek a század 
közepi szinthez viszonyítva - valószínűleg a népességnövekedésben és a 
külpiaci keresletben lelhetjük fel.

A 18. század második felében a belső vámok eltörlése, a 
gabonakereskedelem szabaddá válása a gabonapiac kiszélesedéséhez és 
egységesedéséhez vezetett, ez pedig az árkülönbségek régiókon belüli illetve 
régiók közti csökkenésében nyilvánult meg. (A volgai régión belül ez több 
mint 20 % volt.) Ez azt mutatja, hogy a 18. század második felében az orosz 
gazdaság egy új szakaszba lépett! Mindazonáltal az alacsony 
terméshozamok, a kis népsűrűség, a városiasodás alacsony foka stb. 
kétségessé teszik azt, hogy még akár a 18. század végén is úgy fogjuk fel az 
orosz gazdaságot - akár csak az európai részeket is - , hogy az 
városgazdasági körzetek halmaza volt. (Nem tagadva persze az ilyen 
körzetek létét.)
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5. 5. A kereskedők

A külföldiek, amint láttuk azt írták, hogy Oroszországban a 
legmagasabb rangú emberektől, a legalacsonyabb rangúakig mindenki 
kereskedett; még a földesúri függésben lévő szolgaparasztok is. A 
földesurak gyakran engedélyezték számukra, hogy a földművelés mellett, 
vagy azt teljesen mellőzve ipart űzzenek vagy kereskedjenek. A paraszti 
társadalom egyes elemei esetenként óriási vagyonra tettek szert, anélkül, 
hogy társadalmi státusuk megváltozott volna. A földesúri függésből való 
szabadulás azonban nehéz volt, mivel a földesurak sokszor csillagászati 
összeget követeltek (majdhogynem az összegyűjtött vagyon egészét). Egy 
ilyen nagy gazdasági karriert befutott és szabaddá vált szolgaparaszt volt a
18. század végén egy bizonyos Gracsov, akitől földesura, Seremetyev gróf 
1795-ben óriási összeget követelt a felszabadítás fejében. Gracsov 135 ezer 
rubelt fizetett, és ezenkívül oda kellett adnia textilmanufaktúráját, valamint 
az általa bírt földet a rajtuk élő paraszti népességgel együtt! Gracsov 
kifizette a grófot, és még ezen óriási vagyon elvesztése után is az egyik 
legvagyonosabb személy maradt a textiliparban: a szolgálatában álló 
kereskedők révén ugyanis titokban jelentős összeget különített el, s így ura, 
a gróf nem tudta rátenni kezét az egész vagyonra.

Gracsov és a hozzá hasonlók azonban a csúcsát jelentették az alsóbb 
elemek által befutott gazdasági karriernek, amelynek jelentős ösztönzést 
adott Nagy Katalin 1775-ös "gazdasági liberalizációs" rendelete: ez minden 
társadalmi réteg számára szabaddá tette a vállalkozást, ami az ipari üzemek 
alapítását is magában foglalta.

A 16-17. században - és talán a 18. század egy részében is - a nagy 
gazdasági karrier még szinte elképzelhetetlen volt az államhoz (illetve a 
cárhoz) fűződő kapcsolat nélkül. Kik voltak a "nagy halak" a 16-17. 
században? Kik voltak azok, akiknek tevékenységére ebben az időben 
alkalmazható a kereskedelmi kapitalizmus fogalma?

A moszkvai államban a 16-17. században volt három privilegizált 
kereskedőcsoport, amely az államhoz fűződő kapcsolatai révén manipulálni 
tudta az orosz piaci gazdaságot részben saját érdekeiknek megfelelően.
Ezek - fontossági sorrendben - a következők voltak: a gosztyi (vendégek), a
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gosztyinaja szotnya (a vendég század) és a szukonnaja szotnya (posztós 
század). A poszad (az a városrész az egyes városokban, ahol az iparosok, 
kereskedők éltek) legsikeresebb elemei ezekbe a csoportokba kerülhettek be. 
Mindhárom csoportot úgy tekinthetjük, hogy egy állami szolgáló elit volt, 
magasszintű fiskális és kereskedelmi kötelezettségekkel és 
privilégiumokkal. Azaz nem azonosíthatjuk őket teljesen a nyugati tőkés 
vállalkozókkal a kötelező állami szolgálat miatt - bár bizonyos tekintetben 
hasonló szerepet töltöttek be a piaci gazdaság manipulálása révén. 
Ugyanakkor P. Bushkovitch kutatásai azt mutatják, hogy hiba lenne ezt az 
elit kereskedőréteget pusztán a cári akarat mesterséges kreálmányának 
tartani: bizonyos családok több generáción át tagjai voltak ennek a rétegnek, 
"bár nem mindig ugyanabban a rangban".

A gosztyi néven emlegetett kereskedőkről először 1566-ból van 
információnk, amikor is 12 gosztyi aláírása szerepel az ún. zemszkij szobor 
végzésein. Ekkor a terminus "egy speciális rangot jelentett inkább, mint 
pusztán egy általános megjelölést a kereskedőre". (P. Bushkovitch) A 16. 
század végére már a másik két csoport is létezett. A "posztós századiban 
nem voltak nagy vagyonú elemek, és ez a csoport a "tizenhetedik század 
elején fokozatosan eltűnik a szemünk elől". (P. Bushkovitch)

A gosztyi kategóriában a 17. század végén 13 személy volt és 
valószínűleg soha nem haladta meg a létszám a harmincat! Akit a cár ide 
beemelt, az fontos tanácsadóvá, ugyanakkor pénzügyi, kereskedelmi 
funkcionáriussá vált.

S. Baron kutatásai alapján a következőképpen jellemezhetjük 
tevékenységüket. Feladatuk volt az állami halász- és sóüzemek működtetése, 
állami monopóliumok kezelése, a cár személyes szükségleteinek kielégítése, 
a cár cobolyvadász vállalkozásának működtetése és a külkereskedelem 
irányítása. Mindezért életükkel és vagyonukkal feleltek! (Különbség a 
Nyugattal szemben!) Ugyanakkor jelentős privilégiumokkal rendelkeztek: 
mentesség az állami adók alól, szabad utazás külföldre kereskedés céljából, 
öröklődő földbirtok szerzése (tehát a szolgaparasztokkal való rendelkezés) 
1666-ig; vámok alóli mentesség, jog arra, hogy otthon bort tároljanak.

A második és a harmadik csoport (1649-ben összesen 274-en voltak e
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két csoportban) tagjai elsősorban adó- és vámszedőként működtek. 
Privilégiumaik kisebbek voltak: adómentesség, a helyi hatóságoktól való 
mentesség az igazságszolgáltatás terén.

Mindegyik csoport tagjai fenntartották saját vállalkozásukat is azután, 
hogy bekerültek az egyik vagy másik csoportba. E kereskedőcsoportok 
ténykedésére is jellemző a szolgálati elv, amely a 17. századra már teljesen 
áthatotta az egész társadalmat. Ugyanakkor a privilégiumok kialakítottak 
bennük valamiféle közösségi tudatot. J. M. Hittle szerint talán erre utal az, 
hogy amikor a cárhoz fordultak, akkor "holop"-nak (gyakorlatilag a 
rabszolgát jelenti) címzik magukat, míg az egyszerűbb poszadlakók a cár 
"árvája" (szirota) megnevezést használták magukra.

A gosztyin belül szinte külön "kaszt" volt a Sztroganov család, amely 
összesen 412.056 rubelt előlegezett meg két 17. századi orosz cárnak - 
Mihailnak és Alekszejnek - lengyelországi hadjárataikra (1632-34, illetve 
1654-56). A Sztroganovok voltak Oroszország leggazdagabb 
kereskedőcsaládja! Érdekeltek voltak a sókitermelésben, a bányászatban, az 
iparban, a prémkereskedelemben és hatalmas földbirtokkal rendelkeztek. Az 
egyik hasonszőrű társuk 90 ezer rubelt ígért egy votcsináért Iván 
Sztroganovnak. (Egy munkás évi bérét ugyanakkor 5 rubelre kalkulálják a 
16-17. század fordulója körüli időszakban!) Ok voltak a kapitalizmus 
képviselői a 16-17. századi Oroszországban. (Az orosz nyelvben is megvolt 
a kettősség a nagy- és kiskereskedők megnevezésében: ez utóbbiakat a kupec 
névvel illették.)

A gosztyi és a másik két privilegizált kereskedőcsoport jelentősége 
Nagy Péter alatt hanyatlásnak indult. 1724-ben aztán a cár két 
kereskedőgildét hozott létre: a felső kategóriába kerültek a gosztyi és a 
gosztyinaja szotnya képviselői, az alsóba pedig az egyszerű kereskedők. A 
gildék tagjait pedig ezután egy összefoglaló névvel (kupci) illették.

Egyes helyeken, különösen a Volga mellett - itt is Nyizsnyij- 
Novgorodot kell kiemelni -, munkaerőpiac is működött, amely a Volga 
kereskedelmi főút szerepével volt összefüggésben. De a bérmunka megjelent 
az iparban is, bár igaz, hogy rendkívül korlátozott mértékben. A 
manufaktúrákat jelentős részben a parasztok robotmunkájával működtették. 
Ez volt tehát a felső szint, a piaci gazdaság és a kapitalizmus szintje. E felső
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szint működését, különösen a kapitalizmus érvényesülését azonban erősen 
korlátozta a racionális, intézményes hitelrendszer hiánya. Az üzleti életben 
nem a modem kereskedőszellem uralkodott, a bizalom hiánya jellemezte 
mind a kereskedelmet, mind a hitelezést. (A hitel pedig - amint Széchenyitől 
tudjuk - elsősorban bizalmat jelent.) Mindkét téren a "levantei mentalitás" 
érvényesült. Álljon itt egy-két példa ennek bizonyítására.

Az orosz kereskedők csalárdságát sok külföldi panaszolta fel, de 
maguk az orosz szerzők is kritika tárgyává tették, köztük olyan hazafiak is 
mint Iván Poszoskov. Caveat emptor\ (Óvakodjon a vevő!) - tartja a latin 
mondás. A moszkvai államban ennek megfelelője a következő volt: "A 
csuka azért járja a tengereket, hogy ébren tartsa a pontyot." A mondás 
olyannyira elterjedt volt, "hogy még a külföldiek is tudták idézni" - írja R. 
Pipes. Egy 17. századi utazó beszámolója szerint, a moszkvai kereskedőket 
ámulatba ejtette egy hollandus azzal, hogy milyen ügyesen csapta be a 
kuncsaftjait. A kereskedők kérték, hogy tanítsa meg őket is trükkjeire.

A hiteléletben általános volt az uzsorakamat. 1690-ben Stockholmban 
egy orosz kereskedő 120 %-os kamatra adott kölcsönt egy honfitársának, de 
nem egy évre, hanem csak 9 hónapra. Ez még a Levantén általános kamatot 
is felülmúlta, ami havi 5 % volt. S. Baron szerint a 17. században a moszkvai 
államban évi 20 % körül volt a kamat; ugyanebben az időben Hollandiában 
4 %, Angliában pedig 8 %-on állt meg.

A hatalomhoz fűződő kapcsolat nemcsak a nagyszabású kereskedelmi 
vállalkozás, hanem a komolyabb hitel szempontjából is létfontosságú volt a 
16-17. században és a 18. század első felében. S. Baron írja, hogy a cár 
nemcsak az ország első kereskedője (ezt a külföldiek mondták róla), hanem 
első bankára is volt: "a kormányzat afféle kereskedelmi és ipari befektető 
bankként viselkedett". Előleget adott bizonyos áruk beszerzésére, pénzt 
kölcsönzött (néha adományozott) ércek, só stb. felkutatására és az efféle 
vállalkozás beindítására. Mivel nagy mennyiségű pénzt veszélyes volt 
magukkal vinni a kereskedőknek, ezért letétbe helyeztek egy bizonyos 
összeget Moszkvában. Erről kaptak egy elismervényt, amely elrendelte, 
hogy az összeget a kívánt városban fizesse ki nekik a cár megbízottja, 
funkcionáriusa. Persze ehhez megintcsak elengedhetetlen volt a hatalomhoz 
fűződő közeli kapcsolat. A 18. század második felében azután a 
hitelrendszerben is változások történtek. Az orosz kapitalizmus tehát a 17.
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században (és még a 18. században is) rendkívül szorosan kötődött az 
államhoz.

5. 6. Az orosz gazdaság belső átalakulásának kezdetei 
a 18. század közepétől

A 18. század közepe táján olyan jelenségeknek lehetünk tanúi, 
amelyek egy új korszak kezdetét jelezték az orosz gazdaságban. A 
változások tulajdonképpen már Nagy Katalin előtt megkezdődtek, de az ő 
uralkodása idején következett be kiteljesedésük. (Sok területen azonban 
maga Katalin volt a változások kezdeményezője.) A belső vámok (1754) és 
a monopóliumok (1762) eltörlése ösztönzőleg hatott a belső kereskedelemre. 
(A gabonaárak tárgyalásakor rámutattunk arra, hogy miként indult meg a 
belső piac egységesedése a 18. században.)

A monopóliumoknak két fajtáját különböztethetjük meg: 
magánkereskedőknek vagy egy kereskedőcsoportnak adott kizárólagos jog 
egy meghatározott időre; a másik esetben maga az állam gyakorolta a 
monopóliumot ügynökei révén. Ez utóbbi csoportba főként az erdő és a 
halászat termékei tartoztak, olyan területek, ahol a magánjog gyakorlatilag 
hiányzott és amelyek jelentős munkaerő-mobilizációt tettek szükségessé.
Az állam szerepe e jogok meghatározásában és képessége a munkaerő 
mobilizálására vezetett - A. Kahan szerint - a kaviár, rozmáragyar, halenyv, 
szurok, hamuzsír, és az efféle termékek állami monopóliumához. (A 
hajóépítéshez szükséges faáruk állami monopóliumát is ez magyarázza.)
E monopóliumok aránya a 18. századi exportban 10-15 % volt. 
Jelentőségük, Kahan szerint, nem a nagy részarányban rejlett, hanem abban, 
hogy az állam ennek révén közvetlenül pénzhez juthatott külföldön és ezért 
árukat vehetett nemesfém kivitele nélkül. (A len, kender stb. esetében 
sohasem volt lehetséges, hogy ezek állami monopóliumok legyenek a 
gyakorlatban.)

III. Péter alatt nagyrészt mindkétfajta monopóliumot eltörölték, Nagy 
Katalin pedig megerősítette, és kiteljesítette - trónról letett - férje
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intézkedését. Az elvi megfontolások mellett a változó piaci viszonyok és a 
haszon hiánya késztették az uralkodókat erre a lépésre.

1775-ben Katalin, amint utaltunk rá, szabadabbá tette a gazdasági 
vállalkozást. Az állam gazdasági szabályozó szerepe visszavonulóban volt. 
A hicks-i "command" elem jelentősége erősen csökkent. Ez lökést adott az 
egyéni vállalkozásnak. (Már Nagy Péter lehetővé tette a kereskedők számára 
az ipari üzemek létesítését, de ez akkor gyakorlatilag hatástalan maradt.)

Az első orosz bankok 1754-ben jelentek meg: ekkor két bankot 
alapított az állam, az egyiket a nemesség, a másikat a kereskedők részére. 
Újdonság volt az, hogy a nemesség számára alapított bank 5-6 %-os kamatra 
adott kölcsönt, a kamatláb ugyanis a 17. században igen magas volt. (A 
banki kölcsön alapjául nem a földbirtok nagysága, vagy a jövedelem 
szolgált, hanem a jobbágyok száma.) A bank érdekessége az volt, hogy 
1770-ig nem lehetett betenni pénzt, azaz a bank csak kölcsönt adott.

Nagy Katalin alatt (különösen a második orosz-török háború (1787- 
1792) után) nagy mennyiségű papírpénzt bocsátott ki az állam.

A nyugati telepesek behívása, a víziközlekedés javítása Nagy Katalin 
idején szintén a változást jelezték. Szentpétervár gyors növekedése 
(különösen a század második felében) ösztönzőleg hatott a 
gabonatermelésre, a vidéki kisipar pedig óriási fejlődésen ment át 1750 és 
1850 közt. A belső piac egységesedése és kiszélesedése, a hitelrendszerben 
bekövetkezett változás és a "gazdasági liberalizáció" egy lassú változás első 
jelei voltak a 18. századi orosz gazdaságban.
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K orrekciók

27. o. így 1580-tól (vagy) 1581-tól a kormányzat...

34. o. A szoha pontos fordítása: kaicolóeke.

51. o. A dohánnyal kapcsolatban valójában nem Alekszejnek, hanem apjának, Mihailnak volt 
merevebb az álláspontja Mihail volt az a cár, aki minden olyan tevékenységet halállal (és nem 
orrfelmetszéssel!) büntetett, ami a dohányhoz kapcsolódott a dohányzást, a tubákolást, a dohány 
tartását és a vele való kereskedést Az orrfelmetszést és az orrlevágást az 1649-es törvénykönyv 
azokkal kapcsolatban rendelte el, akiket több alkalommal állítottak hatóság elé a dohány kapcsán

Kiegészítések

8. o. 1570-71-benKözép-Oroszország sokvárosában dúltmég pestis.

Az 1654-56-os pestisnek volt egy utórezgése is: 1656-57 folyamán az Alsó-Volga vidéket újra 
járvány sújtotta

10. o. A 18. századi nőuralom - az 1725-1796 közötti időszakban néhány év kivételével nők 
uralkodtak Oroszországban - azt eredményezte, hogy a parasztok ennek tulajdonították a rossz 
terméseket „Nem terem gabona, mert a női nem birtokolja a cári hatalmat” - szólt a 18. századi 
mondás.

19. o. Az oroszok védőszentjükként tisztelik még Szent Andrást is. A kijevi korszakban keletkezett 
és a későbbi évszázadokban vált népszerűvé az a legenda, hogy Oroszországba maga az apostol 
vitte el a kereszténységet

A közös íürdésnek egyfajta vallásos jellege volt az oroszoknál Erre utalhat az az ősi szláv legenda 
is, amely szerint Isten, egy fürdő után, törülközőből teremtette az embert

30. o. ...hanem a holopok révén történt Nagy Pétertől kezdődően viszont a holopok státusában 
kedvező irányú változások mentek végbe. A szolgaparaszti (jobbágyi) állapothoz kezdett 
közeledni ajogállásuk, mivel a Péter által bevezetett fejadót nekik is fizetniük kellett A holopokból 
fokozatosan háziszolgák lettek, akik a ház körül, illetve a majorságban dolgoztak.

51. o. A 18. században az óhitűek körében elterjedt szokás volt „amerikai pestis’-nek hívni a 
dohányt




