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Az orosz történelem első megközelítésre igen nehezen periodizálható, hiszen 
látszólag eluralkodik rajta a homogenitás, a nagy ugrások hiánya, a lassú fejlő
dés, vagy akár stagnálás. Feudalizmusról pl. egészen 1861-ig szokás beszélni (rá
adásul közismert a kapitalizálódást elősegítő reform ellentmondásos volta, s ily- 
képpen a feudalizmus továbbélése, a cári despotizmusönkényuralmi rendszere 
pedig, lényegében változatlanul, 1917-ig fennáll). De még a kortársak és az utó
kor által is gyökeres történelmi fordulatként értékelt péteri korszakot sem tud
juk minőségileg elválasztani a megelőző időszaktól, hiszen annak szerves folyta
tása volt, újításai pedig sok tekintetben csak a felszínt érintették. Belső korszak- 
határként természetesen felfoghatjuk I. Péter uralomra kerülését, amint annak 
kell tartanunk 1861-et is. A minőségi határ azonban éppen a „hosszú” (kb. 
1480-tól 1613-ig tartó) XVI. század, amelyben kialakul, megerősödik és szilárd 
formát ölt a korlátlan cári egyeduralomnak a XX. század elejéig fennnálló rend
szere. Mostani vizsgálódásunk fókuszába ezért ezt az időszakot helyezzük. 
Előbb azonban néhány szót ejtünk előtörténetéről.

Formációs tekintetben természetesen nem korszakhatár a „hosszú” XVI. 
század, hiszen feudalizmusról már előbb is beszélhetünk Oroszországban. A po
litikai felépítmény e században történő radikális megváltozásának okát azonban 
mégis a feudális tulajdonviszonyok gyökeres módosulásában véljük fellelni.

A történetírás általában hajlandó elismerni az orosz történelem európai ere
detét, hiszen a Kijevi Rusz fejedelem és kísérete, törzsi arisztokrácia, szabad 
harcosok hatalmi triásza a környező népek (a későbbi Közép-Kelet-Európa) 
prefeudális történetéből is ismert. Legfeljebb azt sokan az idegen — skandináv 
— etnikummal hozták összefüggésbe. Magunk viszont az idegen etnikumnak azt 
a hatást tulajdonítjuk, hogy objektíve hozzájárult a prefeudális szakasz elnyúj- 
tódásához, amennyiben nem telepedvén le (aminek fő oka a „kereskedelmi ka
landozásokból” eredő haszon volt), nem tudott az arisztokrácia és a vecse fölé 
kerülni, s elszlávosodva a prefeudális keleti szláv társadalomnak csupán egyik 
hatalmi tényezőjévé vált. Ezért nem érthetünk egyet azzal a véleménnyel, a- 
mely szerint kb. a XIII. század elejéig beszélhetünk egységesen kelet-európai 
fejlődésről. Oroszországban ugyanis a pre-, majd korafeudális időkben szokásos 
erős fejedelmi hatalom és az azt követő feudális széttagolódás folyamata közé 
beiktatódott egy közbülső szakasz is, amely a vecse, az ariszokrácia és a fejede
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lem erőegyensúlyán nyugodott. Ráadásul Oroszország a feudalizmus irányában 
kevésbé impulzív keleti kereszténységet vette fel.

Hogy mikor válik korafeudálissá ez a barbár társadalom, azt nehéz meghatá
rozni. Szokás a XI. századot korszakhatárként felfogni. Ha azonban a feudális 
nagybirtok kialakulásának ütemét tartjuk ebben a vonatkozásban mértékadó
nak, akkor minőségi előrelépést a XIV. századig nehéz dokumentálni.

Sok műit századi orosz nemesi és polgári és néhány jelenkori (főként nyu
gati) történész ezen a ponton nyúl a mongol hódítás mindent megmagyarázó 
tényéhez, amely, úgymond, az orosz fejlődést eltérítette a keleti despotizmus

felé. Nos, balgaság lenne — bár gyakran előfordul — a tatár hatás meglétét ta
gadni, de lényege egészen más természetű. A Kijevi Rusz súlypontja ugyanis 
már régebben — a különböző nomád népekkel vívott évszázados harc következ-

Parasztok a moszkvai fejedelemségből
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tében — Észak-Keletre helyeződött, s itt már korábban egy más típusú fejlődés 
körvonalai bontakoztak ki. A régi városi (vecse) központok hanyatlása, illetve 
a fejedelmi nemzetség rohamos gyarapodása és ennek megfelelően a Kijevi Rusz 
egyre kisebb részekre darabolódása következtében új hatalmi központok jöttek 
létre a Kijevi Rusz perifériális területein, amelyeket a spontán népi kolonizáció 
erősített. Ezekben az egyelőre csak mikro-fejedelemségekben azonban a fejede
lem volt a korlátlan úr — helyi arisztokrácia itt nem volt, ahogy helyi őslakos
ság sem nagyon (legfeljebb idegen etnikumok), s ennek megfelelően vecse-tradí- 
ciók sem léteztek. A fejedelemség ura és tulajdonosa az immár letelepedett feje
delem volt, aki tetszése szerint adományozott földbirtokokat kísérete tagjainak. 
(Általában elég keveset, mert a kíséret eltartását főként az ún. „táplálás” rend
szere biztosította, amely kezdetben a szó szoros értelmében a druzsina tagjának 
táplálását jelentette, majd a kíséret és a fejedelemség területének gyarapodásá
val párhuzamosan bizonyos területek irányítása fejében kapott jövedelmeket.) 
A társadalom eléggé tagolatlan: a fejedelem kíséretéből kialakul egy földbirto
kos réteg, amely azonban elég kis kiterjedésű területeket birtokol, s amely ezért 
szívesebben fogadja a „táplálás”-adományokat. Földjéhez nem kötődik szoro
san — ezt bizonyítja, hogy gyakran áll más fejedelem szolgálatába. Ezt a jogát 
a fejedelmek egymás közötti szerződései megerősítik, bár a fejlődésnek az a 
tendenciája, hogy a fejedelmek igyekeznek korlátozni, s az elvont jog ellenére 
az a gyakorlat alakul ki, hogy az erős — és ezért gazdag — fejedelmet nem hagy
ják ott „szabad szolgálói”, sőt, a gyengébbtől hozzá özönlenek. E gyakorlatból 
aztán elvet kovácsol a fejedelem és alattvalója távozását hajlamos „árulásnak” 
minősíteni, birtokát elkobozni. A társadalom másik pólusán állnak a gyakran 
„árváknak” nevezett parasztok, akik legnagyobb többsége fejedelmi paraszt, 
bár sokan már a „szabad szolgálók” alá tartoznak. Ezek a parasztok szabad köl
tözési joggal rendelkeznek (igaz, eléggé későn, az 1497-es Törvénykönyvben 
korlátozzák azt), s helyzetük jogilag jelentősen különbözik a fejedelmi és a föl
desúri udvart benépesítő rabszolgáktól. Legnagyobb többségük faluközösségek
ben él, önkormányzati joggal, a jogképesség számos elemével. A fejedelem a leg
fontosabb bírósági ügyekben megtartja magának a döntési jogot a földesúri jog
hatóság alatt álló parasztok ügyében is, amint egy sor állami adó alól sem ad 
azoknak mentességet. A földesúr és parasztja viszonya tehát nem válik magán
jogivá, ugyanis a fejedelem még a földesúri jövedelem mértékét is szabályozza.

A fejedelem állami és magánföldesúri funkciója tehát nem különül el egy
mástól, kísértetiesen hasonlít a régebben „patrimoniálisnak” mondott korafeu
dális uralkodó hatalmára. A mongol hatás abban mutatkozik, hogy ezt az álla
potot támogatásával erősítette, de egyáltalán nem volt életrehívója. Az erős fe
jedelmi hatalom a mongolok számára azzal az előnnyel járt, hogy a fejedelemre 
hárították a rendcsinálás feladatát, őt tették felelőssé az adó behajtásában, te
hát nem közvetlenül konfrontálódtak a lakossággal. (Kivéve természetesen a 
pusztító büntető-hadjáratokat.) A fejedelmi hatalmat tehát egyik oldalról — az
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alávetett lakosság vonatkozásában — erősítették,amásik oldalról viszont gyengí
tették, amennyiben a rivalizáló orosz fejedelmekkel szemben az „oszd meg és 
uralkodj” politikáját alkalmazták.Megmutatkozik a tatár hatás ugyanakkor ab
ban is, hogy az orosz fejedelmek (és a hosszú egymás mellett élés során a nép 
is), módszerben, külsőségekben sokat átvettek a kánoktól, beleértve az uralko
dás „technikájának” néhány fontos elemét is (pl. az adóbehajtás, hadseregszer
vezés, közigazgatás stb. terén). Ezek azonban a keleti despotizmus olyan fel- 
építményi jelenségei, amelyek a patrimoniális hatalommal való rokonságuk mi
att, azt természetes módon erősítik.

A mongol hatás leglényegesebb — negatív — történelmi következménye 
azonban az, hogy éppen abban a történelmi pillanatban, amikor a későbbi — s 
jórészt éppen ezáltal azzá lévő — Közép-Kelet-Európa egy nyugati „kihívásra” 
reagál, orosz földön konzerválódik a kora-feudális társadalom. Végül is, néze
tünk szerint, Pavlov-Szilvanszkij tehát nagyon közel járt az igazsághoz, amikor 
a XIII— XV. századi Oroszországot nyugat-európai korafeudális fejlődésből köl
csönzött analógiákkal írta le.

E vontatottan feudalizálódó, még kevéssé megszilárdult, bizonyos mérték
ben „mozgásban” levő (a „szabad szolgálók” távozási — és a parasztok költözési 
joga egyre jobban korlátozódott, ám mégis realitás volt), nem eléggé tagolt tár
sadalom azonban a XV. század végétől kezdődően jelentős módosuláson ment 
át. A változás gyökerei természetesen mélyen a múltban eredtek, ha maga az 
eredmény csak a XV. század végén kezdett is megmutatkozni. Akkor, amikor a 
széttagolt Oroszország már jelentősen előrehaladt az egyesítés útján, s a tatárok 
általi alávetettség megszűnésével megalakult a Moszkva központú egyesített 
orosz állam. Mivel az orosz földek „összeszedésének” folyamatában a Moszkvai 
fejedelemségnek kitüntetett szerepe volt, röviden utalnunk kell a többi észak
keleti orosz fejedelemség közüli kiemelkedésének történetére.

Egészen a híres-nevezetes kijevi fejedelem, Bölcs Jaroszláv koráig, pontosab
ban 1054-es haláláig kell visszamennünk az időben. Az ekkor kelt végrendelete 
az addig egységes Kijevi Ruszt lényegében három nagyobb részre osztotta — az
zal, hogy a kijevi trónus megmaradt a mindenkori nagyfejedelemnek, a fejedel
mi család rangidős tagjának. Az utódoknak azonban sok fiúk született, s azok
nak még annál is több: a fejedelmi nemzetség hihetetlenül megszaporodott, 
aminek következtében majdnem annyi lett a fejedelemség, ahány fiú volt. 
Ugyanakkor szinte lehetetlenné vált számontartani a nemzetségi sorrendet, ez 
pedig a család egyes ágai Kijevért folytatott állandó harcaihoz vezetett. Az 
1097-es ljubecsi fejedelmi értekezlet ugyan rendezni akarta az anarchisztikus 
állapotot, amennyiben kimondta, hogy ezek után az egyes országrészek megma
radnak annak a Jaroszlav-ágnak birtokában, amely az adott pillanatban kezében 
tartotta, a helyzet azonban nem tisztázódott minőségileg. Igaz, pl. a délnyugati 
fejedelmek már nem vettek részt az északkeleti fejedelemségek felosztásában, 
ám azoknak ennek ellenére egyre kisebb részekre darabolódott fejedelemségük
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saját águk mind rohamosabb kiterebélyesedésével. így került sor arra, hogy a 
XII. század közepén alapított moszkvai vár egy század múlva, az immár Vlagyi
mir középpontú nagyfejedelemség legtávolabbi sarkában, egy rengeteg erdő kö
zepén önálló fejedelemség központja lett: Alekszandr Nyevszkij Danyiil nevű 
legkisebb fia kapta meg, mint a legjelentéktelenebb — kb. ötszáz négyzetmér
föld kiterjedésű — fejedelemséget.

És ez az apró fejedelemség szép lassan gyűjtögetni kezdte maga körül az 
orosz területeket, aminek következtében kétszáz év múlva területe már 430 
ezer négyzetkilométerre növekedett, majd háromnegyed évszázad alatt még 
meghatszorozta önmagát, és egy történelmi léptékkel mérve röpke pillanat alatt 
kétmillió nyolcszázezer négyzetkilométer kiteijedésű óriási birodalommá nőtt. 
A kezdeti sikereket számos okkal szokás magyarázni. Megemlítik a fejedelem
ség Volga és Oka folyók alkotta háromszögben élvezett védettségét, aminek kö
vetkezményeként az orosz telepesek koIonizációjának kedvelt célpontjává vált 
és igy viszonylag magas népsűrűséggel rendelkezett; kedvező helyzetben volt 
annyiban is, hogy szárazföldi és víziutak kereszteződésében feküdt; de szeren
csésnek is mondhatta magát, hiszen fejedelmeiknek sokáig csak egy-egy fiúk 
született, s így a fejedelemség nem osztódott, csak gyarapodott, s aztán e vélet
lenből a moszkvai fejedelmek tudatos ideológiát kreáltak; továbbá azt is el
mondhatjuk, hogy Iván Kalita és utódai igen ügyes politikusok voltak, akik 
tatár segédlettel eredményes machiavellisztikus politikát folytattak saját fejede
lemségük hasznára és más fejedelemségek kárára. Az okokat még sorolhatnánk. 
Kétségtelen azonban, hogy a XV. század végi, XVI. század eleji látványos terü
letnövekedés fő oka az volt, hogy az egységesülő állam szembenézett az új hely
zetből fakadó tennivalókkal és kísérletet tett a megoldásukra.

A széttagoltság kori Oroszországban az orosz földek egysége, összetartozásá
nak tudata mindvégig reális, mélyen ható ideológiai erő volt. S mivel az egység 
megvalósítására csak a tatár iga alóli felszabadulással kerülhetett sor, az orosz 
földek egyesítésének programja egyet jelentett az idegen hódítók elleni harccal. 
Ebben a küzdelemben egyre növekvő erejük és Dmitrij Donszkoj 1380-as tatá
rok elleni presztízst biztosító győzelme núatt a moszkvai fejedelmeknek egy 
idő után elismert vezető szerepük lett. A moszkvai uralkodóknak azonban tud
niuk kellett,hogy a száz évvel Kulikovo után az 1480-as vér nélküli „ugrai farkas- 
szemnézéssel” elnyert függetlenség egyelőre sokkal inkább az önmagát a feudá
lis anarchiában felmorzsolt Aaranyhorda gyengeségének, mint az orosz állam 
erejének következménye volt. Magyarán: az összegyűjtött területeket össze is 
kellett gyúrni, hogy reális erőt biztosítson a tatárok elleni későbbi harcokban, 
illetve garantálja a további orosz területek megszerzését, majdan az állam ter
jeszkedését. III. Iván volt abban a korban a nagyfeje delem, amikor ez a feladat 
ilyen élesen megfogalmazódott, s nagyságát jellemzi, hogy hozzá is látott azon 
reformintézkedésekhez, amelyek eredményeként a XVI. század során az orosz 
állam katonai monarchiává változott.
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A történelmi helyzet tehát az állam külső funkcióját állította előtérbe — 
még mielőtt az egységes állam kiépült volna, illetőleg a kialakuló állam termé
szetét a külső funkció betöltésére tett kísérletei határozták meg. A szerveződő 
állam előtt a fentiek értelmében két nagy feladat állt: a sokévszázados különál
lásukat őrző területekből álló laza konglomerátum központosított irányításá
nak megvalósítása, illetve ütőképes hadsereg létrehozása. E két, egymással szo
rosan összefüggő kérdés megválaszolására irányuló próbálkozások aztán az álla
mi, sőt társadalmi élet számos területének átreformálását hívják életre.

A központi hatalom vakon engedelmes katonai támasza már ebben a korban 
is az állandó zsoldos sereg volt Európában, és szerepe jelentősége a központosí
tott monarchiák abszolutizmusba való átnövése idején még tovább erősödött. 
Egy állandó, pénzen verbuvált hadsereg (vagy akár egy nagyobb létszámú testőr
gárda) óriási anyagi áldozatokat kívánt meg, s ezért az áru- és pénzviszonyok vi
szonylagos fejlettségét feltételezte. Oroszországban azonban a most tárgyalt 
korszakban -  a XV. század végén, XVI. század első felében — a naturális gazda
ság uralma a meghatározó. Annak ellenére elmondhatjuk ezt, hogy természete
sen kialakult bizonyos munkamegosztás az egyes földrajzi egységek között, ami 
feltételezte az árucserét, s ez utóbbiban a városok is kivették a részüket, a kül
kereskedelem pedig — különösen kelet felé — eléggé intenzív volt.

Számos, itt csak érintőlegesen tárgyalható oka volt az orosz gazdasági élet 
viszonylagos fejletlenségének. Bizonnyal meghatározó szerepe volt például a 
klimatikus, földrajzi viszonyoknak — elsősorban azért, mert a rendkívül szélső
séges időjárás és a terület legnagyobb részét e korban még elborító erdőségek 
(az európai Oroszország területének még a XIX. században is kb. 39 %-át borí
tották erdők) rendkívül alacsony népsűrűséget eredményeztek. A majd három
millió — és a század közepén a Kazanyi, Asztrahanyi kánság meghódításával, 
majd Szibéria odacsatolásával ezt sokszorosan meghaladó — négyzetkilométer 
kiterjedésű birodalomban a XVI. században a becslések szerint kb. 6,5 millió 
ember lakhatott. Az egykori Novgorodi Köztársaság területéről viszonylag pon
tosan megállapíthatjuk, hogy itt 1,8 fő/km2 volt a népsűrűség. Ugyanakkor ez a 
gigantikus államkomplexum természetföldrajzilag, történetileg élesen elkülönü- 
nülő területeket kapcsolt össze, ö t  nagyobb egységről szokás beszélni: a tulaj
donképpeni törzsterületről, a Moszkva centrumú egykori Vlagyimiri nagyfeje
delemségről; Észak-Nyugat Oroszországról Novgorod középponttal; az orosz 
Északról, amely a XVI. század első felében az összes területnek több mint a fe
lét tette ki; a nyugati, délnyugati határvidékről; a déli sztyeppéről, amely alig 
száz versztányira Moszkvától az Oka-folyónál kezdődött, s az orosz lakosság 
csak lassan merészkedett itt előre az állandó tatár fenyegetés miatt. Az utóbbi 
két terület tehát már abban is különbözött az előzőektől, hogy itt még az orosz 
uralmi viszonyok is meglehetősen ingatagok voltak, tehát, ha úgy tetszik, nor
mális termelőmunkáról nem lehetett szó. De az orosz Észak viszonyai sem ha
sonlítottak a Moszkva vagy Novgorod környékiekre, például azért nem, mert itt
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szinte csak a nagyfejedelemnek alávetett, állami parasztok éltek. Azt pedig nem 
kell különösebben bizonygatni, hogy a XV. századig önálló Novgorodi Köztár
saság és az'egykori Moszkvai fejedelemség hatalmi struktúrája mennyire külön
bözött egymástól.

A naturális gazdaság uralmát természetesen nem a fenti öt országrész külön
állása minősítette leginkább, ugyanis utóbbiak jószerivel szintén számos alkotó
részből álltak, s az önellátó gazdasági rendszer végső fokon az egyes birtokok,

XVII. századi kocsma

faluközösségek zárt gazdálkodási rendjén nyugodott. Az ennek alapját képező 
egyes parasztgazdaságok ugyanakkor a hagyományos művelési technika, a rossz, 
agyagos homoktalaj és az erdőtől elhódított elegendő nagyságú termőföld miatt 
részint nem kényszerültek az intenzív művelésre, de egyben megfelelő termék- 
felesleget sem tudtak létrehozni. Rendszerint csak az erdők és vizek természeti 
kincseinek erőteljes igénybevételével lehetett éppen csak egyensúlyban tartani a 
gazdaságot. Mindebből két alapvető dolog következett. Az egyik, hogy a szántó
földi művelés mellett az egész tárgyalt korszakban meghatározó jelentősége 
volt az erdei, vízi „iparágaknak”; a „vad” méhészkedésnek, halászatnak, vadá
szatnak, sőt, gyűjtögetésnek. A másik: a szántóföldi művelés nem képezett ter
mékfölösleget, ami a mezőgazdaság és ipar természetes különválási folyamata 
elé gördített akadályokat.

Fenti megállapításnak látszólag ellentmond az a tény, hogy a XVI. század 
közepén 160 orosz városról szokás beszélni. Ezek közül azonban nagyon sok — 
főként az újabban létrehozottak — katonai-adminisztratív funkciókat ellátó „vár” 
volt, szinte kizárólag katona-, közigazgatási teeendőket ellátó elemekből, egy
háziakból kitevődő lakosokkal. Az „igazi” város két részből állt: a várból, illetve 
az ún. poszadból, ahol a tulajdonképpeni városi lakosság, a kézművesek és ke
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reskedők laktak. E városlakók azonban jogállásukat tekintve semmiben sem kü
lönböztek az állami parasztoktól, városi autonóm önkormányzat, s általában 
városi jogok nem léteztek, amint pl. céhek sem voltak ismeretesek. (Majd csak 
I. Péter tesz — sikertelen — kísérletet meghonosításukra.) A kereskedelemre 
elsősorban a távolsági s a természetföldrajzi alapon elkülönülő egységek közötti 
belső kereskedelem volt jellemző, az iparra pedig az, hogy főként állami meg
rendelésre dolgozott, illetve egy-egy város lakosságát látta el, a faluba behatolni 
nem tudott. A városi körzeteken kívül a mezőgazdaság és ipar szétválása úgy 
történt — teljes mértékben ez a folyamat egyébként seholsem ment végbe —, 
hogy a nagyfejedelmi vagy a magánföldesűri földeken kézműiparra vagy keres
kedésre specializálódott szolgáltató falvak, tehát nem mezővárosi típusú telepü
lések alakultak. A városi lakosság arányát az összlakossághoz viszonyítva egyéb
ként a becslések nem teszik 2 %-nál többre, ami önmagában is a gazdasági-társa
dalmi rend fejletlenségére utal. Ráadásul ez a népesség is igen egyenlőtlenül osz
lott meg: Moszkva pl. egyes leírások szerint százezres lakosságot mondhatott 
magáénak, de utána már — az egy Novgorodot kivéve — a tízezres városok 
sem igen vannak.

Az áruforgalom kibontakozásának fenti alapvető akadálya mellett gátlólag 
hatottak olyan tényezők is, mint pl. a normális közlekedést a téli időszakon 
kívül szinte lehetetlenné tevő szárazföldi utak állapota, vagy a pénzhiány. 
Oroszországban ebben az időszakban nem vertek aranypénzt, s mivel ezüst
bányászat sem volt, az ország az -  abszolút értékét tekintve még nem jelen
tős — külkereskedelemből befolyó ezüstökre volt utalva; abból verette ugyanis 
a nagyfejedelem ezíistpénzeit. Nem véletlen tehát, hogy a még legszilárdabbnak 
tekinthető feudális viszonyok hazájában, a Novgorodi Földeken is csak kb. 20 
%-ot te tt ki a paraszti terhek között a pénzben fizetett járadék.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy az ország gazdasági helyzete nem tette 
lehetővé a pénzen verbuvált hadsereg létrehozását. Maradt egy megoldás, amely 
egy ilyen hatalmas kiterjedésű birodalom esetében igen kézenfekvő: a hiányzó 
pénz helyett földdel fizetni a katonáknak. Ez az út azonban csak az első pillan
tásra tűnik göröngyök nélkülinek. A felismerés realizálásához gyökeresen át 
kellett alakítani az addigi földbirtokviszonyokat, ami hatással kellett legyen a 
társadalom szerkezetére is.

Vessünk először egy pillanatást a reformok előtti Novgorod (innen származ
nak ugyanis egyedül pontos adatok) földbirtok struktúrájára:

Világi földbirtokosok földjei 65,9%
A kolostorok és a világi papság földjei 19,9 %
Az érsek földjei 5,1 %
Helytartói és „fekete”  földek 9,1 %

100,0%
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A világi földbirtokok megoszlása a következő volt:

A birtokok nagysága A birtokosok 
száma %

Az összes föld 
(136.498 korobja)

%

(Korobjában számítva,
ami a hektár kb. három-
szorosa)

1 -  5 347 17,2 0,9
6 - 2 5 828 41,2 7,8

25 -  50 388 19,2 9,7
5 1 - 1 0 0 210 10,4 10,9

101 -  150 90 4,5 8,1
151 - 2 0 0 33 1,6 4,3
201 - 3 0 0 39 1,9 7,2
301 - 5 0 0 38 1,8 10,4
500 felett 43 2,2 40,7

2016 100,0 % 100,0%

A fenti számadatokból kibontakozó képet semmiképp sem tarthatjuk tipi
kusnak, hiszen Novgorod közismert oligarchikus berendezkedéséből fakadóan 
éppen azok a fejedelmi földek hiányoztak birtokstruktúrájából, amelyek a 
centrális Oroszországban meghatározóak voltak. Másrészt Moszkva környékén, 
az Északkeleti-Oroszországban az 500 hektár feletti birtokok nagybirtokoknak 
számítottak és rendkívül kevés volt belőlük — ugyanakkor sokkal vékonyabb 
volt a másik póluson elhelyezkedő törpebirtokosok rétege is. Láthatólag tehát 
Novgorod esetében egy tagoltabb, „európaibb” , erősebben feudalizálódott kép
letről van szó.

III. Iván azonban 1475-től 1499-ig tartósan, több lépcsőben végrehajtott 
konfiskáció-sorozattal alapjaiban megváltoztatta ezt a földbirtok-struktúrát. 
Gyakorlatilag kitelepítve a világi földbirtokosokat, a földek 81,1 %-ának cserélte 
ki gazdáját. A kitelepített kb. ezer novgorodi Moszkva környékén kapott birto
kokat, s helyükre hozzávetőlegesen kétezer moszkvai szolgáló nemes került. 
A reform következtében a földbirtok-struktúra a következőképpen alakult:
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A nagyfejedelem ún. obrocsnije földjei 
Pomesztye-birtokok (katonai szolgálat

44,8 %

feltételével kapott birtok) 36, 3 %
Udvari földek 6,0%
A kolostorok és a világi papság földjei 4,7%
Világi földbirtokosok 4,2%
Helytartói és „fekete” földek 3,2%
Az érsek földjei 0,8%

100,0 %

A világi földbirtokok megoszlása pedig az alábbiak szerint módosult:

Birtok nagyság 
(ko rabjában)

Pomesztyék 
száma %

Összes föld 
(77.813 kor.)

%

A birtok átlaga 
(korobjában)

1 -  25 58 9,0 1,0 12,6
26 -  50 89 13,0 4,5 38,4
51 -  100 214 30,5 20,0 73,3

101 -  150 160 23,1 25,1 121,4
151 -  200 85 12,3 17,6 160,3
200 -  300 54 7,7 16,4 238,8
301 -  500 23 3,3 10,8 362,1
500 felett 6 0,1 4,6 596,8

Az egyesítés folyamata egy politikai lépésének — a novgorodi függetlenség 
felszámolása, a Novgorodi Köztársaság Moszkvához csatolása — drasztikus ke
resztülvitele tehát mélyreható változást vitt végbe az ország egy jelentős terüle
tének birtokszerkezetében, s — ami még sokkal fontosabb — a későbbiek során 
ezen egyszeri lépés precedenssé válik és a földtulajdon, s ezen keresztül az 
egész társadalom átstruktulálódásához vezet. Két okból is. Az egyik, hogy a bir
tok-mobilizáció során érintett kb. háromezer ember a katonai szolgálat fejében 
kapta birtokát, tehát a Novgorodot politikailag szétmorzsolni akaró nagyfejede
lem mintegy járulékos eredményként ennyi emberrel növelte hadseregét. Ez 
pedig óriási mennyiség volt, ha figyelembe vesszük, hogy a század második felé
ben is az egyesítés előrehaladásával, — amikor pedig a Kazanyi és Asztrahanyi 
Kánság meghódításával jelentősen megduzzadt a szolgáló nemesség létszáma — 
kb. 25 ezer szolgáló nemesről van tudomásunk. Világossá vált tehát, mi módon
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Nemesi lovasság

lehet a hadsereget gyarapítani — s egyben el is látni. Másrészt megszilárdult egy 
új földtulajdon-forma, a katonai szolgálat feltételével kapott ún. pomesztye, 
ami az oroszországi földtulajdonviszonyok gyökeres átalakítását vonta maga 
után.

Milyen földtulajdon-formák voltak is a novgorodi konfiskációt megelőzően a 
XV. század végi Oroszországban? Bennünket most nem az a kérdés foglalkoztat, 
hogy azok melyike tartozik a feudális, s melyike a korafeudális (vagy éppen 
prefeudális) földtulajdon-típushoz. Csupán a korabeli jogi gondolkodásban és 
gyakorlatban mutatkozó eltéréseik alapján akarjuk csoportosítani az egyes bir
toktípusokat.

Az egész XVI. század folyamán fennálltak bizonyos részfejedelemségek, a 
földtulajdon légköriátozatlanabb formái a kialakuló egységes orosz államban. A
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részfejedelemségek urai általában a nagy fejedelem családjából kerültek ki -  leg
gyakrabban annak fivérei, unokaöccsei, nagybátyjai és saját fejedelemségük 
szuverén uralkodói voltak, s ezen jogaikat a nagyfejedelemmel kötött szerződé
seik garantálták. Amint a külpolitikában és hadviselésben megmutatkozó alá
rendeltségüket is. Közeli rokonokról lévén szó, elvben akár a nagyfejedelmi 
trónra is pályázhattak.

A XVI. század első felében még elkülönültek az uralkodó osztály felső rétegé
ben az ún. szolgáló fejedelmek. Ők saját fejedelemségük alattvalóival szemben 
szintén korlátlan jogokkal rendelkeztek és hasonló volt alávetettségük jellege 
is. Ezek a fejedelemségek döntően a nyugati orosz földek Moszkvához kerülésé
vel alakultak ki, gyakran már a nagyfejedelem adományaként kaptak uraik, s 
ily módon nem volt szoros kapcsolatuk az uralt területtel. A leglényegesebb 
azonban az a körülmény, hogy mivel nem a moszkvai dinasztia „ősatyjától” , 
Ruriktól származtatták magukat, hanem annak litván megfelelőjétől, Gedimin- 
től, nem voltak potenciális veszélyeztetői a nagyfejedelmi hatalomnak. Sőt, az 
adományok miatt éppenhogy hű kiszolgálói lettek.

A világi földbirtok harmadik típusát, a számban legelteijedtebb, az ún. vot- 
csina (örökbirtok) jelenti. Ezek — ahogy nevük is mutatja — „atyai”, „nagy
atyai” birtokok, tehát nem az éppen uralkodó fejedelem adományából kelet
keztek, tulajdonosai „ősi jogon” bírták azokat. Ennek megfelelően szabadon 
örökíthették, adhatták-vehették, cserélhették, adományozhatták. A legfonto
sabb állami adók alól azonban nem mentesültek és a legsúlyosabb bűnügyekben 
is a fejedelem, vagy annak megbízottja ítélkezett l a votcsina népessége felett. 
(Amint a saját kezelésben levő birtokrész sem vonhatta ki magát az állami jo 
gok hasonló gyakorlása alól.) S mivel a votcsina-tulajdonos birtokával kapcsola
tos jogait csak szokásjog rögzítette, a nagyfejedelem hatalmának erősödésével 
egyenes arányban szaporodnak azok az esetek, amikor a nagyfejedelem minden 
magyarázat nélkül konfiskálja, elcseréli ezeket a birtokokat, beleszól az öröklés 
rendjébe: tehát erőteljesen korlátozott jogú földtulajdonná degradálja az örök
birtokot. A votcsina jogi kiszolgáltatottsága ugyanakkor viszonylagos gazdasági 
jelentéktelenségével párosult. A XVI. századra már ritkaság volt az 500 hektár 
feletti birtok, s annak egyes részei is különböző helyeken szétszórva terültek el. 
Az utódoknak egyenlő mértékben hagyományozó öröklési rend megpecsételte 
a votcsina sorsát, sőt, sok esetben az egykor önálló fejedelemségek területeinek 
Moszkvához kerülését is az osztódás kiváltotta természetes meggyengülés okoz
ta. A sztarodubi fejedelmek leszármazottai pl. a XVI. század közepén a moszk
vai uralkodó egyszerű örökbirtokosaiként tűnnek fel, ugyanis az egykor egysé
ges fejedelemség addigra már több mint negyven utód birtokaiból állt — nem 
számítva a nőknek nászajándékul kihasított földeket.

A XV. század végétől elterjedő pomesztyének tehát még a birtokosok számá
ra is előnyös ismertetőjegye volt, hogy nem osztódott. Nem is osztódhatott, 
hiszen birtokosa nem örökíthette, de nem is adhatta, cserélhette, ajándékozhatta
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el. Birtoklása életfogytig szólt, pontosabban: amíg birtokosa alkalmas volt a 
hadviselésre, s eleget tett ez irányú kötelezettségeinek. Ezeket a szigorú korlá
tozásokat azonban szinte már az intézmény születésének pillanatában sem dog- 
maszerűen értelmezték. Korán kialakult tudniillik az a gyakorlat, hogy a szol
gáló nemes, amennyiben alkalmatlanná vált a szolgálatra elaggottsága,rokkant
sága stb. miatt, a birtok egy töredékét megtarthatta magának, s a szolgálati bir
tokot fia kapta meg — feltéve, ha harcrafogható volt. De lassan bevezették azt 
az enyhítést is, hogy az özvegyek és a meghalt katona lánygyermekei is meg
kaphatták — utóbbiak 15 éves korukra kilátásba helyezett féijhezmenetelükig 
— a birtok 10-20, illetve 5—10 %-át. A XVII. század folyamán aztán fokozato
san egyre szabadabban örökíthetővé válik: elcserélhető, eladható, elajándékoz
ható lesz, tehát lényegében megszerzi a votcsina jogait. Végül a két birtokforma 
I. Péter egy rendeletében jogilag is egységesül.

A votcsina és a pomesztye közel két és félévszázados különállása és foko
zatos egybeolvadása során a pomesztye jogi felértékelődése a votcsina leértéke
lésével párosult, s nivellálódásuk egy, a votcsina jogállásánál alacsonyabb szin
ten valósult meg. A változás lényege az volt, hogy az így kialakult egységes föld
tulajdonforma az alattvalók számára tudatosította, hogy a birtokuk — adomány, 
s birtoklásuk az uralkodó semmi által sem korlátozott kegyétől függ.

A két földtulajdonforma közelítése már III. Ivántól kezdve a moszkvai ural
kodók tudatos politikájában ölt testet. Ennek egyik oldala, hogy votcsina-jogon 
gyakorlatilag nem adományoznak földeket, s az adó-, illetve bíráskodási men
tességeket is szigorú mértéktartással adják. Ugyanakkor minden lehetséges esz
közzel igyekeznek a részfejedelmi, szolgáló fejedelmi jogon birtokolt földek 
jogállását megrendíteni. Ennek legkézenfekvőbb módja egy-egy nagyfejedelmi 
rokon fizikai megsemmisítése, de a részfejedelmek udvarainak feloszlatása, bir
tokaik kicserélése is azt a célt szolgálja, hogy a köztudatban rögzüljön: minden 
föld birtoklása az uralkodói hatalom függvénye -  még az ősi, nemzetségi bir
tokok is az ő adományai. Másrészt pedig minden lehetséges módon igyekeznek 
elterjeszteni az új formát, a pomesztyét. Ezek után minden új, Moszkvához ke
rülő területen kialakítják a pomesztye-formát, ha nem is mindig a novgorodi- 
hoz hasonló tömeges kitelepítések módszerének igénybevételével. S ha a po- 
mesztyék abszolút számukat tekintve egyelőre nem is kerülnek túlsúlyba, a 
tendencia az új földbirtok-forma előtérbe kerülése, amit még jobban aláhúz a 
votcsina fentebb jelzett egyre rohamosabb természetes hanyatlása.

A pomesztye-rendszer elterjesztése ugyanakkor azzal a következménnyel 
járt, hogy a Moszkvai Államban állandósult a földkérdés problémája. Igaz, a- 
mint azt a novgorodi konfiskációs-reform adataiból láthattuk, a nagyfejedelmi 
hatalom abból a korafeudális reflexből indult ki, hogy az újonnan szerzett föl
dek az uralkodót illetik meg, s relatív többségüket saját, közvetlen birtokába is 
utalta, tehát jelentős földtartaléka volt. Ezek az ún. udvari földek, illetve a kon- 
fiskált világi birtokok azonban a szolgáló nemesség, azaz a hadsereg állandó
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gyarapodása miatt csak ideiglenesen tudták megoldani a pomesztye-adományo- 
zás gondját. Szinte természetes ezek után, hogy III. Iván az egyházi földekre 
vetette tekintetét, hiszen azok — és döntően a kolostori földek — a XVI. század 
első felében a lakott területek egyharmadát tették ki. Ebből a tétova kormány
zati szándékból azonban olyan publicisztikai csatározás keletkezett, amely a 
XV. század végén, XVI. század első felében az egész írástudó társadalmat láz
ban tartotta, megosztva azt a lakott egyházi földek elvételét szorgalmazó ún. 
„önzetlenek” és az egyházi javak sérthetetlenségét hirdető , joszifijánusok” tá
borára. Végül az eredetileg az önzetlenekkel szimpatizáló III. Iván a joszifijánu
sok mellé állt, hogy aztán fia, III. Vaszilij hatalmi szóval el is hallgattassa előb
bieket. A hivatalos egyház ugyanis túlságosan is erős ideológiai, politikai támasza 
volt az egyesítő nagyfejedelmi hatalomnak ahhoz, hogy érdemes legyen meg
kockáztatni magára haragítását.

Az egyházi földekről tehát le kellett mondania a moszkvai kormányzatnak, 
s így hosszú távon nem maradt más földtartaléka, mint az ún. „fekete” földek. 
Ezeken a földeken közvetlenül az államnak alávetett, annak adózó, önkormány
zattal rendelkező faluközösségekben élő, szabad parasztok laktak. A XVI. szá
zadi Oroszországnak több mint a felét kitevő orosz Észak szinte csak ilyen „fe
kete” földeket ismert, de még a moszkvai centrumban is jelentős számban kép
viseltette magát a XVI. század közepéig ez a földtulajdonforma, amelynek jelle
géről máig vitatkoznak a történészek. Csupán a Novgorodi Földeken volt el
enyésző a számuk. Csakhogy a „fekete” földek eladományozásának égető szük
ségessége skizofrén állapotba kergette a kormányzatot. Az innen befolyt adók 
ugyanis közvetlenül a kincstárat gazdagították, s az uralkodók nem szívesen 
mondtak le erről a megbízható adófizető népességről. Ezért a XVI. század kö
zepéig kettősség mutatkozik a kormányzat földpolitikájában: ha lehetséges, 
igyekeznek a pomesztye-adományozást a már fent említett forrásokból megol
dani, fekete földeket csak kelletlenül adományoznak, aminek következtében a 
pomesztye-birtokos kis kiterjedésű birtokon ül, éppen hogy csak fenn tudja tar
tani magát és -  ebből következően -  harcrafoghatóságát.

Ez az állapot azonban nagyon is beleillett a moszkvai uralkodók politikájába. 
Láthattuk a novgorodi reform után kialakult új földbirtok-struktúrából, hogy a 
kormányzat nyilvánvalóan azt kívánta elérni, hogy a két szélső pólus felszámo
lásával egy kompakt közép- (valójában: kis-) birtokos réteg jöjjön létre (a nov
gorodi földbirtokosok 79 %-a), amelyet ugyan földje alkalmassá tesz a hadvise
lésre, de birtokáról élvezett jövedelmei legfeljebb csak a katonáskodással járó 
költségek fedezésére elegendők. A novgorodi világi földbirtokosoknak például 
58 %-a mintegy közbülső helyet foglalt el a paraszt és a tulajdonképpeni feudá
lis úr között. Sőt a birtokosok 78 %-a nem alkalmas lovas szolgálatra, mert ezek 
legfeljebb 50 korobja nagyságú földet birtokolnak, s annak jövedelme kevés egy 
vagy több harci mén fenntartására. A birtokos társadalom zöme a legprózaibb 
gondokkal küszködött.
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A votcsina-birtokosok nagy többségének szegénysége a döntő ok, amiért 
azok szívesen átálltak a moszkvai uralkodó szolgálatába, s azt se bánták, hogy 
votcsináik helyett pomesztyéket kapnak cserébe. Ezek a pomesztyék ugyanis 
nagyobbak voltak — bár a későbbi gyakorlat azt mutatja, hogy a pomescsikok 
általában nem kapták meg a besorolásuk szerint őket megillető nagyságú birto
kot — és még a nagyfejedelem rendszeres pénzadományaira, illetve a „táplálási” 
rendszerből származó jövedelmekre is számíthattak. A moszkvai kormányzat 
ugyanis a XVI. század első felében is széles körben alkalmazta a „táplálásit — 
helyi közigazgatási rendszerének alapelvévé téve azt. Míg azonban a széttagolt
ság korában a hivatali tisztségekre való kinevezésnek (s az ezzel járó táplálásra 
kapott terület feletti ideiglenes uralomnak) nagyobb becse volt, mint az apró
zódó és minimális pénzjáradékot szolgáltató földadománynak, most lassanként 
kezd megváltozni a helyzet, mert a szolgáló nemesség mennyiségi felszaporodá
sával a táplálásra kapott jövedelmek is osztódni kezdtek. A XV. század végén, 
XVI. század elején azonban ennek ellenére még nagyon is reális csáberő volt a 
szolgáló nemesek számára.

Ezen a ponton már a társadalmi szerkezet módosulásának kérdését érintet
tük, tehát azt, hogy a földtulajdonviszonyok fokozatos átalakítása hogyan 
vezet a társadalom átalakulásához. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk ezt a 
problémakört, meg kell emlékeznünk a történészek generációinak pomesztyé- 
vel kapcsolatos dilemmájáról. Vajon külső hatásra alakult-e ki ez a rendszer, s 
ha igen, akkor melyik intézmény: a tímár, a prónium, a kazanyi szojjurgal, vagy 
netán a beneficium mintájára? Az orosz pomesztye és a fenti földbirtokformák 
közötti hasonlóságot aligha lehet tagadni. Mégse gondoljuk, hogy itt egyszerű 
átvételről van szó. Főleg azért nem, mert a pomesztyének megvolt az orosz pro
totípusa, a moszkvai fejedelmek űn. „ispán alatti szolgálóinak”, a szolgálat fel
tételéhez kötött birtokaiban. Igaz ugyan, hogy ezeket a birtokokat nem a ka
tonai szolgálat fejében kapták, és kisebbek is voltak a pomesztyéknél, mégis 
erős rokonságot mutatnak velük. A pomesztye rendszer bevezetése természetesen 
minőségileg újat hozott az oroszországi földbirtokviszonyok területén: részint 
azért, mert először alakult ki a szolgálathoz kötött földbirtokok egységes rend
szere, másrészt azért, mert ez a szolgálat éppen katonai szolgálat volt. Az már 
más kérdés, hogy egy, a szomszédságban esetleg megtalálható, már kidolgozott 
hasonló intézmény megkönnyithette, meggyorsíthatta oroszországi kialakítását, 
elterjedését, döntően azonban mégis belső okokkal magyarázzuk a pomesztye- 
rendszer létrejöttét. Mégpedig, a XV. század végi orosz állam szükségleteivel, a- 
melyek hasonlóak voltak a frank, a bizánci, a török állam szükségleteihez. Egy 
tagolatlan, kialakulófélben levő osztálytársadalom és egy (újjá) szerveződő 
állam az erőteljes külső fenyegetésre adja ezt a választ, amely az egyetemes tör
ténelmi analógiák ismeretében a társadalom adott fejlettségi fokán törvénysze
rűnek tekinthető.
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Az inger kiváltotta reakció tehát hasonló, az eredmény azonban eltérő. Ez 
nem is lehet másként, hiszen a történelem nemcsak térben, hanem időben is 
zajlik. Ennek következménye két síkon is megmutatkozik. Egyrészt a VIII. szá
zadi frank társadalom és a XV. század végi orosz egészen más Európában, eltérő 
nemzetközi viszonyok között kényszerült meghozni politikai döntését: Orosz
ország éppen a széttagoltságból akart kikeveredni a tatárok és a litvánok (majd 
a lengyel-litványok) kettős szorításában, sokévszázados programot biztosítva 
ezzel a szükségképpen katonaivá szerveződő államnak. Másrészt, de ezzel szoros 
összefüggésben, a frank állam még a feudális széttagolódás előtti periódusban 
kényszerült a beneficiális rendszer megteremtésére, amikor a fejedelmi hatalom 
erőtlen volt megakadályozni a feudum és beneficium összeolvadását, s a majdani 
feudális anarchiát. Oroszország viszont az egységesülő állam periódusában, amely 
sok tekintetben az uralkodó korlátlan hatalmára, patrimonális uralmára épült 
és a kialakuló pomesztye-rendszert sem kizárólag a külső funkciók ütőképes el
látása érdekében vezette be, hanem egyúttal belső hatalmát is igyekezett vele 
megszilárdítani. Oroszországban tehát a pomesztye-rendszer egy viszonylag 
hosszú történelmi szakasz záróakkordja, amely már eleve az uralkodói hatalom 
állandó erősödése és a földbirtokos arisztokrácia elerőtlenedése felé mutatott. 
De nem lehet azonos az orosz pomesztye-rendszer a török tímárral sem — an
nak ellenére, hogy kialakulása periódusában több rokonságot mutat vele. En
nek pedig az a magyarázata, hogy,a törökkel ellentétben az orosz fejlődés a po- 
mesztye bevezetésének időszakáig már átment egy hosszú feudalizálódási folya
maton, amelynek eredményeként ismertté vált számára az örökbirtok. (A törö
köknél szabad földtulajdon nem volt.) Ilyen meglévő előzményekre épülve me
hetett végbe később (gyakorlatilag a XVII. század második felében) a votcsina 
és pomesztye összeolvadása, majd jöhetett létre az európai értelemben vett kor
látlan feudális földtulajdon — abban a történelmi periódusban, amikor Nyugat - 
Európában az már rég felbomlott, de Törökország számára továbbra is ismeret
len maradt.

Fentiekben láttuk, hogy az orosz szolgáló nemesség nagy tömegei számára 
nem volt sérelmes, hogy a birtokos osztály számára a kormányzat egy lefoko
zott jogállású földtulajdont terjeszt el, sőt éppen hogy érdekelt volt benne, mi
vel nagyobb biztonságot kölcsönzött számára. A pomesztye-rendszer elterjedése 
ugyanakkor a rendkívül heterogén birtokos osztály egységesülése irányába is 
mutatott. A XV. század közepén az ún. privilégizált osztály számtalan, eltérő 
gazdasági helyzetű, jogállású rétegből állt, amelyek némelyike szinte nagyobb 
rokonságot mutatott az alávetett népességgel, ezért a határvonal a két osztály 
között csak igen fiktívnek tekinthető. A felső osztályba soroljuk általában a 
fejedelmi leszármazottakat, utóbbiak bojárjait, szabad szolgálóit, a nem szabad 
„udvari szolgálókat” , a nem szabad katonai szolgálókat, a nem katonáskodó 
törpebirtokosokat (szvojezemci), deákokat és az ideiglenesen verbuvált katona-
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Bojárok

elemeket. Az egyes részfejedelemségek Moszkva körüli egyesülésével e fejede
lemségek fenti rétegei mind a moszkvai uralkodó alattvalóivá válnak. Egyként 
lesz az uralkodó „szolgáló nemese” az imént még szuverén uralkodó és annak
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egykori holop (tehát rabszolga) jogállású fegyveres szolgája. Az egységesülés 
azonban a korabeli jogi gondolkodásban a szolga szinten következett be, ami
nek külsődleges megnyilvánulási formája, hogy a nagyfejedelemnek címzett 
„esdeklő kérelmeikben” még a legelső bojárok is a nagyfejedelem holopjaiként 
írták alá levelüket.

A valóságban messze volt a XV. század végi, XVI. század eleji orosz társada
lom a felső rétegek egységesülésétől. Az egykori fejedelmek, bojárok természe
tesen kiemelkedtek egykori szolgáik népes hadából. De — és ez különös jelen
tőséggel bírt — különállásuknak semmiféle jogi garanciája nem volt, privilegizált 
helyzetüket írott jog nem rögzítette. Ezért történhetett pl. az meg, hogy a 
nagyfejedelem saját belátása szerint attól kobozhatta el birtokát, akitől akarta 
és vesszőztethette meg nyilvánosan a bojár duma első — tehát a hierarchia cár 
után következő második — emberét. Az orosz politikai élet addigi gyakorlata 
azonban mégis garanciát látszott a bojárok számára biztosítani.

A legtöbb törpefejedelemség urának természetesen nem volt más választása, 
mint elfogadni a moszkvai nagyfejedelem főhatalmát és betagozódni a moszkvai 
udvar újonnan létrejövő arisztokráciájába. Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy 
legtöbbjük, amit elvesztett a vámon, megnyerte a réven, hiszen belőlük került 
ki az óriási birodalom legfelső kormányzó apparátusa. A fejedelmi leszármazot
tak, a részfejedelmek és a régi, moszkvai bojárok álltak a központi és helyi köz- 
igazgatás élén, ők intézték a külügyeket, bíráskodtak felső szinten, vezették a 
hadsereget, vették körül a nagyfejedelmet és alkották annak tanácsadó dumáját, 
amely egyben a tulajdonképpeni kormány is volt. A nagyfejedelem hozta a 
rendeleteket, de a bojárok sugallták neki és ők is gondoskodtak életbe lépteté
séről. Nélkülük az orosz állam kormányozhatatlan volt. S ez, úgy tetszik, bősé
gesen kárpótolta az arisztokráciát elvesztett uralkodói jogaiért — ugyanis sorai
ba egyetlen kívülálló sem kerülhetett be.

A moszkvai politikai élet irányító elvévé ugyanis a mesztnyicsesztvo vált, 
amely tipikusan arisztokratikus intézmény volt. A mesztnyicsesztvo egy bonyo
lult számítási rendszer, amely arra hivatott, hogy kijelölje az egyed helyét a tár
sadalmi hierarchiában. Lényegében akkor kezdték alkalmazni, amikor a XV. 
század közepi kb. negyven kormányzó bojár család a Moszkva körüli egyesítés 
előrehaladtával megötszöröződött. E hirtelen felszaporodott irányító apparátus 
esetében már nem volt könnyű az előkelőség és az egyed, illetve ősei szolgálati 
előélete alapján meghatározni a pontos sorrendet, pedig a hivatalok és hadvezéri 
posztok nem voltak egyformán jelentősek, tehát valakiket előnyben kellett ré
szesíteni mások rovására. Ez pedig a korabeli értékrendből következően semmi
képpen sem az egyéni képességek, érdemek alapján történhetett. Helyette az 
egymással rivalizáló arisztokraták pontosan nyilvántartották egész nemzetségük 
valamennyi tagja múltbeli szolgálati kinevezéseit, s ha kiderült, hogy a múltban 
pl. a nemzetség egy tagja magasabb pozícióban szolgált, mint a nemzetség egy 
másik tagja, akkor előbbi nem fogadhatatott el olyan kinevezést, amely őt
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a másik alá rendeli. Ezt a gyakorlatot a moszkvai kormányzat is tiszteletben 
tartotta, bár nyilvánvalóak voltak hátrányai a kormánypolitika számára. Ugyan
akkor megvolt az a vitathatatlan előnye is a hatalom szempontjából, hogy meg
akadályozta a felső körök rendi típusú szervezkedését, minthogy egymással 
rivalizáló egyének halmazává változtatta őket, akik sérelmeik orvoslása érdeké
ben egyedül az uralkodóra vetették bizakodó tekintetüket. De emiatt nem ber
zenkedtek a moszkvai arisztokraták sem, hiszen végül is a mesztyicsesztvo in
tézménye volt az egyedüli olyan intézmény, amely rendszerbe foglalta előjogai
kat és garanciát jelentett — ha nem is felfelé, az uralkodóval szemben, de lefelé 
mindenképpen. Mégpedig olyan hatásfokkal, hogy kétévszázados fennállása so
rán lényegében sikerrel akadályozta meg, hogy az uralkodó osztály fenti 200 
legelőkelőbb családjának tagjain kívül mások náluknál magasabb pozícióba ke
rüljenek.

A fentiekben feltételesen uralkodó osztálynak nevezett heterogén képződ
mény valamennyi rétegének valami módon érdekében állt a minden más orosz 
fejedelemnél erősebb moszkvai uralkodó szolgálatába állni. E szolgálatbaállással 
aztán az osztály körvonalai is határozottabb kontúrokat kapnak: immár az lett 
tagja, aki földet birtokolt és katonai vagy más állami szolgálatot teljesített, s 
megfordítva: annak lehetett földtulajdona, aki ennek az osztálynak tagja volt. 
Az elv természetesen csak később, a XVI. század második felében válik realitás
sá, a kezdetben még van valamiféle társadalmi mobilitás; az alsó határok nincse
nek hermetikusan lezárva. S bár az uralkodó osztály egyes tagjai között jogilag 
nincs különbség, mégis nagyjából három réteg kristályosodik ki benne. A felső 
réteg, a bojárok a fenti kétszáz család tagjaiból áll. A bojár terminus persze ere
detileg rangot jelent, a bojár duma felső csoportjának tagjait jelölik így, szem
ben az ún. okolnyicsijokkal, akik szintén a duma tagjai voltak. De a bojárság- 
hoz tartozott mindenki, akinek ősei a moszkvai fejeledelem bojár dumájában 
bojárok voltak. Idetartoztak ugyanakkor a legjelentősebb fejedelmi leszárma
zottak, részfejedelmek is, akik egyébként a XVI. század első felében még meg
őrzik formailag is különállásukat a bojárságon belül, s a későbbiek során is a 
belpolitikai csatározások a három csoportosulás — a régi moszkvai bojárok, a 
fejedelmi leszármazottak és a részfejedelmek — harcának függvényeivé válnak. 
A középső, igen népes réteget az ún. szolgáló emberek alkották (nevezzük 
őket az európai terminushoz közelítve szolgáló nemeseknek), akik sorai az 
egykori önálló fejedelemségek bojárjaitól kezdve egészen utóbbiak fegyveres 
szolgáüg igen vegyes társasággal töltődtek fel. Most lassanként közelíteni kezd 
egymáshoz helyzetük, az egykori szabad szolgálók elveszítik a fejedelemtől 
való távozás ősi jogát, amely a tulajdonképpeni szabadságot biztosította szá
mukra, így ugyanolyan szolgálók lesznek, mint egykori holopjaik. A XVI. szá
zad első felében még elkülönül bennük az eredetileg nem szabad ún. „udvari 
szolgálók” (a majdani dvorjansztvo) és a szabadnak született bojárfik rétege. 
(Utóbbi terminus jelentése nem teljesen tisztázott. Lehetséges, hogy valóban
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a számos kis fejedelemség bojáijainak leszármazottairól van szó.) Nagyon ér
dekes a két terminus sorsa, amely egyébként fényt vet az egész réteg sorsára 
is. A század közepére már a dvorjansztvo lesz az előkelőbb réteg, s a szolgáló 
nemesség egy felső csoportjának rétegnevévé válik. Majd később az egységes 
nemesség kialakulásával, a XVII. században, ez a csoport adja ennek az osz
tálynak az elnevezését. Végül, az uralkodó osztály alján az ún. sorozott kato
nák foglalnak helyet, akiknek egyelőre még megvan az esélyük, hogy felvegyék 
őket a szolgáló nemesek közé és szolgálati birtokot kapjanak.

A földbirtoklás változásaihoz hasonlóan a rendkívül heterogén társadalmi 
struktúrában is egy egységesülési folyamatot figyelhetünk meg az uralkodó 
osztály sorain belül, s ebben a nivellálódásban az uralkodónak teljesített szol
gálat játssza a közös nevező szerepét. Ezek a jelenségek azonban a XVI. század 
közepéig csak tendenciájukban jelentkeznek, s messze vannak még végső kitel
jesedésüktől. Ahogy közelebb kerülnek azonban ehhez, a katonai monarchia 
természetéből szükségszerűen következő célhoz, úgy hat az uralkodó osztály 
sorsának alakulása egyre erőteljesebben meghatározóvá a neki alávetett osztály 
helyzetének formálódására. A hadsereg, s ilyképpen a szolgáló nemesség ellátása 
ugyanis nem egyszerűen a földkérdést, hanem a földön szolgáló parasztok kér
dését is napirenden tartotta a XVI. század folyamán. Nem volt tehát elegendő a 
földadomány, hanem a munkaerőt is biztosítania kellett előbb-utóbb a kor
mányzatnak a szolgáló nemesség számára. Ez pedig perspektívájában elodázha
tatlanná tette a parasztok röghöz kötését. Erre IV. Iván már hírhedt opricsnyi- 
nája bevezetésével kísérletet tett, ám a „reform” csupán egy kisebbséget hozott 
privilegizált helyzetbe. Aztán az 1580-as években sor kerül az ún. „tiltott évek” 
gyakorlatára, amelyet aztán Borisz Godunov alakít ki egységes rendszerré. A 
XVII. század elején bekövetkező nagy társadalmi földcsuszamlás, a „zavaros 
időszak” azonban egyelőre megálljt parancsol ennek a folyamatnak. így csak az 
1649-es Törvénykönyv mondja ki jogilag a parasztok röghözkötését. Ez egyút
tal a parasztság és a még a XVII. században is népes holop réteg egybeolvadását 
is jelezte — mégpedig az alsó — a holopok szintjén. Ekkortól beszélhetünk tehát 
csak az orosz muzsik rabszolga állapotáról — ahogyan azt a következő század 
végén Ragyiscsev lefesti nekünk —, sőt valójában I. Péter zárja le ezt a folyama
tot. Úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy a „nemesség” miután felfelé „szolgáló
vá” vált, lefelé cserében kiterjesztették jogait, s mint földbirtokos először vált 
jobbágya teljes jogú urává.

Ha végigtekintünk a XV. század végétől a XVI. század közepéig terjedő idő
szakon, egy átalakulófélben levő társadalom képe bontakozik ki előttünk. Egy 
hosszú feudalizálódási folyamat közben, amikor már szinte valamennyi feudális 
intézmény gyenge formában bár, de kialakult, a Moszkva centrummal szerve
ződő egységes állam rálépett arra az útra, amelyen végighaladva sikerre vihette 
évszázados célját: a tatárok legyőzését és valamennyi ősi keleti szláv föld „össze- 
szedését”. Ennek azonban az lett az ára, hogy a feudalizálódási folyamatot
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mintegy mesterségesen lezárta, és a társadalmat egy olyan szinte merevítette 
meg, amely túlságosan is kiszolgáltatottá tette azt a határtalanul megnövekvő 
uralkodói hatalommal szemben. Egy tendenciájában homogenizálódó, kevéssé 
polarizált, gazdasági-jogi garanciák nélküli társadalom kialakulásának első lépé
seit kísérhetjük nyomon ebben az időszakban, amelynek gyökerei mélyen az 
előző fejlődésben rejtőznek. Amikor a majdani IV. Iván megszületett, voltakép
pen a munka nehezét már elvégezték helyette a személyisége által az utókor 
szemében méltatlanul elhomályosított elődei. Az ország a történelmi lehetősé
gei által neki jutó utak legkedvezőbbikén haladt, s a megkezdett reformok be- 
tetőződését várta.

IV. Iván uralkodásának első felében, amikor helyette az országot a bojárok 
irányították, sor is került a birodalom központosított formában történő kor
mányzását szolgáló reformsorozatra, de a cár 1565-ben a nyílt személyes dik
tatúra bevezetésével egyidőre az országot elterelte a despotizmus felé. A törté
nelem paradoxona, hogy a cári hatalomnak a bizánci baszileuszokésa, tatár 
kánok példája nyomán kialakított ideológiája, valamint az uralkodónak a társa
dalomban elfoglalt helye és e társadalomnak adott fejlettségi foka lehetővé tett 
egy ilyen fordulatot, amely másrészről eleve bukásra volt ítélve, mert ugyan 
egyes személyeket ki lehetett irtani, de az egész bojárságot lehetetlen volt ki
iktatni a kormányzásból. Nem véletlenül folytatódik az opricsnyina és a zava
ros időszak után látszólag minden úgy, ahogyan abbamaradt az 1550-es évek 
végén. Az is igaz azonban, hogy az említett két korszak teljesen szétzilálta a 
bojárság sorait, s a XVII. század második felében már inkább csak a hagyomány 
makacs ereje biztosította számukra a cári hatalmat korlátozó kormányzati po
zíciókat. A bojárok tehát a XVII. század második felére megtizedelve, gazdasági 
alapjaikban megrendülve mintegy belévesztek a szolgáló nemesek tengerébe. Ki
alakult ugyan egy új arisztokrácia, amely azonban már nem a születés jogán, ha
nem cári kegyből került privilégizált helyzetbe, s mint ilyen, még potenciálisan 
sem veszélyeztette az uralkodó hatalmát. A bojárok lesüllyedése ugyanakkor a 
szolgáló nemesség bizonyos mértékű felemelkedésével párosult: ténylegesen 
azonban csak I. Péter tesz pontot egységesülésük folyamatának végére. Nagyon 
lényeges azonban, hogy a nivellálódás ez esetben is — akárcsak az alávetett osz
tály esetében — az alsóbb szinthez közelebb valósult meg. A votcsina és po- 
mesztye összeolvadásával párhuzamosan tehát végbement az adott birtokformá
nak megfelelő birtokosok összeolvadása is. Most már valóban egységes szolgáló 
nemesség szolgálta a cárt, amely nem hivatkozhatott semmiféle ősi jogra, anyagi 
bázisát nem biztosították „atyai” , „nagyatyai” földek. Ezentúl kizárólag az 
uralkodó belátásától függtek pozíciói -  amelyben természetesen maradt szere
pe a származásnak is -  és kegyes adományától birtokai. Minél jobban előreha
ladt az állam az uralkodó osztály homogenizálása és az uralkodónak történő 
teljes alávetése útján, annál kiterjedtebb jogokat biztosított számára az elnyo
mott osztállyal szemben. Az addig csak mintegy az állam és a paraszt közötti



70 MEDVETÁNC

közvetítőként gyakorolt földesúri jogok a XVII. század közepétől egyre roha
mosabban kikerülnek az állami ellenőrzés alól, s a földesúr—jobbágy viszony 
magánjogivá válik. A paraszt — akárcsak az egykori holop — földjétől és család
jától elszakítva adható—vehető lesz, „beszélő szerszámmá” válik. Az uralkodó 
osztály — először a története során — latifundiumszerű birtokadományokat és a 
nyugatihoz hasonló nemesi jogokat kap. Ilyen értelemben az orosz uralkodó 
osztály — most már nevezhetjük nemességnek — csak a XVII., s erősebben a 
XVIII. században válik jobbágyainak olyan urává, amilyen a nyugat-európai az 
„első jobbágyság” idején, amint azt is elmondhatjuk, hogy a tulajdonképpeni 
jobbágyrendszer kialakulása is a „2. jobbágyság” idején -  sőt, érdemben vala
mivel később — megy végbe. Más kérdés, hogy Kelet-Európa más térségeiben is 
kérdéses az „első jobbágyság” léte, míg viszont ott kialakult a XIII—XIV. szá
zadban egy egységes, szabad költözési joggal bíró jobbágyság, addig Oroszor
szágban az alsóbb rétegek egységesülése a már jelzett időben történik meg, s 
akkor is a „lekötött” jobbágy szintjén. Ennek a „kórosan megnagyobbodott” 
államnak az osztálylényege nyilvánul meg abban a paradox tényben, hogy ki
terjedt jogait éppen abban az időszakban nyeri el, amikor fő feladata — a kato
náskodás — alól egyre jobban felszabadul. Az orosz állam tudniillik, amint már 
a zavaros időszak sorozatos katonai kudarcai is megmutatták, nem tudott ele
get tenni a „nemesi felkelésen” alapuló hadszervezetével a legdöntőbb funkció
jának: az önvédelemnek és támadásnak. Ezért 1613 után a zavaros időszak alatt 
elvesztett területek visszafoglalása, illetve új területek hódításának vágya arra 
kényszerítette az orosz államot, hogy „ablakot nyisson Európára”. Egy kis „ab
lakocskát” már Péter apja is vág, de igazán szélesre csak fia tárja azt ki. E péteri 
reformok ilyképpen szintén a hadviselés gondjai által életrehívottak, s eredeti
leg katonapolitikai jellegűek, majd természetszerűleg az állami és társadalmi 
élet szinte valamennyi színterére átgyűrűznek. A péteri fordulat azonban lénye
gében megrekedt a felépítményi szférában, s az „europaizáló” uralkodó — 
mintegy az europaizálás áraként — „aziatizálta” az állam gazdasági alapját. 
Minthogy azonban az abszolutizmust elsősorban, mint felépítményi jelenséget 
tudjuk definiálni, az orosz államot már a XVII. század közepétől, de döntően I. 
Péter korától európai típusú abszolút monarchiának tekinthetjük. Gazdasági
társadalmi alapjában azonban ez az állam továbbra is minőségileg különbözik a 
nyugati abszolút monarchiáktól — még a vele legnagyobb rokonságot mutató 
porosz államtól is. Ez ugyanis a feudalizmusnak — ha úgy tetszik — felfelé ívelő 
időszakában jön létre, s gazdasági-társadalmi alapja a feudalizmus, amazok vi
szont a feudalizmus bomlási időszakában, méhükben az új termelési móddal. 
Oroszország a Közép-Kelet-Európához képest korábbi „elkanyarodása” a — fel
gyorsult fejlődésű — „centrumtól” (most már Közép-Kelet-Európával együtte
sen) tehát továbbtart, s majd csak a XIX. századi kapitalizálódással kezdődik 
meg a „visszakanyarodás”.
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Összefoglalva az orosz feudalizmusról elmondottakat, a következőket álla
píthatjuk meg:

1. Az orosz történelemre nem alkalmazható az „ázsiai termelési mód” foga
lom, viszont leírható a „feudalizmussal” , mert gazdasági-társadalmi alapját a 
feudális földtulajdonviszonyok képezik és számos feudális intézmény megtalál
ható benne.

2. A kíséret azonban későn telepedik le, a feudális nagybirtok későn és cse
kély számban, nem nagy kiterjedésben alakul ki, a társadalom alapját még a ko
rai állam megalakulása után is sokáig a szabad faluközösségi tagok alkotják, míg 
a nagybirtokon alávetett lakosság nagy többsége rabszolga vagy félszabad jog
állású. A fejedelem, a törzsi arisztokrácia és a szabad harcosokat képviselő vecse 
hatalmi triásza sokáig a barbár társadalmak „demokratikus” modelljét kölcsön
zik a Kijevi Rusznak.

3. A feudalizmus genezisének elnyújtódása azonban csak viszonylagos és a 
későn érkezés okozza látszatát, viszont felgyorsulását nem idézi elő az a külső 
tényező, amely Közép-Kelet-Európáét, sőt ez a faktor éppen Keletről éri és át
strukturálódó hatást nem tud kiváltani.

4. Mivel pedig a földrajzi, klimatikus viszonyok nem késztetik intenzívebb 
termelésre a népességet, s az Északkelet-Oroszországi állandó belső népvándor
lás ingataggá tette az uralmi viszonyokat is, a lassú belső fejlődési folyamat so
káig nem hozott minőségi változást a feudalizmus genezisében. A kialakuló 
nagybirtok és arisztokrácia továbbra is gyenge volt, a széttagolódott Oroszor
szág egyes fejedelemségeiben továbbra is a közvetlenül a fejedelemtől függő 
parasztok alkotják a népesség többségét, míg az alávetett lakosság másik nagy 
csoportja továbbra is rabszolga jogállású.

5. A külső funkció megoldására létrejövő egységes állam a XV. század végén 
erre a kora-feudális társadalomra, a fejedelem „patrimoniális” hatalmára épül és 
azt ezen a szinten konzerválja. A feudális tulajdonviszonyok, intézmények 
ezért kialakulatlanok, sok közülük csak csírájában volt meg, a társadalom ke
véssé tagolt maradt; s a meglévő elemek is a fölülről történő erőszakos beavat
kozás eredményeként jelentősen deformálódtak, fejlődésüket eltérítették — sok 
tekintetben természetellenes útra. A kialakuló egységes állam részint prolongál
ta a kora-feudális viszonyokat, sőt továbbfejlesztette őket, de ez természetesen 
a feudális széttagolódást követő történelmi periódusban már nem lehetett a 
kora-feudális állam egyszerű „lekopírozása” és folytatása, hanem a bizánci és 
tatár uralkodói hatalom ideológiájának adaptálása és bizonyos keleti minták át
vétele segítségével „egyéniesített” feudális autokrácia.

6. Az autokratikus hatalom visszafordíthatatlanná válása biztosítása mérté
kében sor kerül a földesúri jogok kiterjesztésére, s ezzel a feudalizmus „érett” 
szakaszába lép. Ez nagyjából egybeesik az ország látszólagos „európaizálásával”. 
A felépítményi abszolutizmus európai jellege azonban továbbra is a jobbágy
gazdaságon alapult, s nemhogy annak bomlását jelezte volna, hanem éppenség-
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gel most fejlesztette ki igazán. A nyugat-európai fejlődési útra való visszatérést 
ezért csak — amint más kelet-európai országok esetében is — a XIX. század 
hozta meg.

* Az itt közölt tanulmány a szerző IV. („Félelmetes”) Ivánról írt, még kéz
iratban lévő, nagyobb munkájának némileg átdolgozott, rövidített fejezete.


