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Létezett-e feudalizmus a kijevi Ruszban és a moszkvai államban?
Néhány megjegyzés az “orosz feudalizmus” valamint a feudalizmus és az 

alkotmányosság kapcsolatának kérdéséhez*

Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy röviden összefoglaljuk a feudalizmus 
lényegi elemeit és rámutassunk, hogy e fogalom nem  alkalmazható az orosz történelem 
leírására. Ezzel párhuzamosan néhány gondolat erejéig kifejtjük azt, hogy milyen szerepe 
volt a feudalizmusnak az alkotmányosság kialakulására Nyugat-Európa esetében és milyen 
következményekkel já rt ennek hiánya az orosz történelemre nézve. A téma aktualitását 
részben az adja, hogy amint azt Szkrinnyikov professzor 1998 májusában Budapesten, az 
ELTE Ruszisztikai Központ szervezésében (Oroszország helye Európában címmel) 
megrendezett nemzetközi konferencián - az egyik történeti tipológiával foglalkozó előadás 
kapcsán - megfogalmazta: “az orosz történetírás jelenleg romokban hever” . Az új idők 
szelét, a színvonalas összehasonlító történetírás kezdetét, de egyben a régi beidegződések 
erejét is mutatja az a témánkba vágó 1991-ben megjelent vitaindító tanulmány (A despotikus 
egyeduralom kialakulása a középkori Oroszországban), amelyet társszerzőkként V. B. 
Kobrin és A. L. Jurganov1 jegyeznek, és amelynek megállapításaira többször is kitérünk 
majd. Ebben például a szerzők szükségesnek látnak egy olyan összehasonlítást, amely az 
orosz viszonyokat az angol valósággal vetné össze.2 Tanulmányúinkban érintőlegesen 
foglalkozunk ezzel a kérdéssel is. Nem kívánjuk áttekinteni viszont az “orosz feudalizmus 
vita” historiográfiáját, m ár csak azért sem, m ert erre nézve m agyar nyelven kitűnő 
összefoglalást nyújtanak Font Márta, Filippov Szergej és Szvák Gyula írásai.5

Az orosz társadalom, a Magyarországon is sokáig - és sok vonatkozásban még ma 
is - közkeletű felfogás ellenére, sohasem ismerte a feudalizmust. A feudalizmus lényege 
ugyanis nem a földesúr-ffiggő paraszt viszonyban rejlik, de nem is a katonai szolgálatért 
adott földbirtokban (s a sort még lehetne folytatni). A marxista megközelítés az előbbi 
viszonyban véli felfedezni a feudalizmus lényegét, abban, amit a földesuraság vagy a földesúri 
rendszer kifejezésekkel jelölhetünk. A földesuraságot azonban el kell választanunk a 
feudalizmustól, sőt ki kell zárnunk a feudalizmus fogalmából. A földesuraság ugyanis pl. 
M agyarországon és O roszországban is létezett csakúgy, m in t N yugat-Európában,

* Ez a tanulmány az OTKA F/025/436 nyilvántartási számú pályázat támogatásával készült.
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természetesen számos és jelentős (nemcsak időbeli!) eltéréssel - különösen ami az orosz 
viszonyokat illeti. A feudalizmus viszont nyugat-európai jelenség volt (eltekintve a 
Szentföldre történt “exportjától”), s még ott sem terjedt ki a térség egészére. A közös pont, 
a földesuraság, tehát nem tudja megmagyarázni az orosz és a nyugati társadalmi-politikai 
fejlődés közti különbségeket. A feudalizmus definíciója világossá teszi majd azt, hogy e 
különbségek sok tekintetben a feudalizmus (illetve szűkebb értelemben a hűbériség) 
meglétéből illetve hiányából adódtak.

A feudalizm us a vazallitás (homagium, fides) és a hűbérbirtok (feudum) 
kombinációján nyugvó decentralizált struktúrájú politikai-kormányzati és társadalmi rendszer 
volt (ez utóbbi alatt csakis a hűbéri társadalom értendő!), amelyben az állam jogait (egyházi 
és világi) vazallusok gyakorolták egy többé-kevésbé szisztematikus hierarchia szerint; a 
földbirtoklás hierarchiája és a mindenkori erőviszonyok szabták meg a jogok nagyságát; a 
közjog és a magánjog közti különbségtétel megszűnt.4 Ebben az értelemben a feudalizmus 
durván 1000-1300 közt létezett Nyugat-Európában - természetesen nem változatlanul, s 
ezért az időszak 2 részre osztható: az első illetve a második feudális korra, s a korszakhatár 
valahol a 12. század közepén húzható meg.5 Míg az első feudális korban a decentralizációs 
erők érvényesültek, addig a másodikban a királyi hatalom megerősödése tapasztalható.6

A következő feudális intézmények egymásba olvadása eredményezte a feudális 
rendszert, azaz a feudalizmust: a vazallitás adta a személyes elemet, a hűbérbirtok képezte a 
dologi, az immunitás és a “bannum” (a tiltás, parancsolás és büntetés joga) pedig a közhatalmi 
elemet.7 E feudális intézményeknek eredetileg semmi közük nem volt egymáshoz, a 10. század 
végére azonban a francia monarchia területén szervesen egymásba olvadtak és egy új politikai
kormányzati rendszert eredményeztek. A feudális intézmények léte nem szükségszerűen vezet 
feudális rendszerhez, azaz feudalizmushoz; de feudális rendszer, persze, nem jöhet létre az 
említett feudális intézmények léte és összekapcsolódása nélkül !8 A definícióból az is világos, 
hogy a hűbériség (a személyi és a dologi elem összekapcsolódása) nem azonos a feudalizmussal, 
hanem szűkebb fogalom. Vizsgáljuk meg tehát ilyen megközelítésből azt, hogy alkalmazható- 
e az orosz történelemre a feudalizmus kifejezés. A vazallitás a személyes kíséret viszonyban 
gyökerezett, de sokkal több volt ennél. A többletet a hűbéreskü (homagium) és a hűségeskü 
(fides) ceremóniái adták. Avazallusi viszony kölcsönös hűségen és védelmen alapuló, jogerővel 
bíró, szerződéses kapcsolat volt két - elvileg - egyenlő fél közt, amely ugyanúgy kötelezte a 
királyt, m int bármely más hűbérurat.9 A kölcsönös jogok és kötelezettségek azt jelentették, 
hogy “nem lehetett szolgálat a szerződésen kívül, sőt még lojalitás sem”.10 Az egyenlőségből 
és a kölcsönösségből következett az ellenállás joga avazallus(ok) részéről, amely a hűbérúr 
szerződésszegése esetén állt fenn. Ugyanezen két elv eredményezte a vazallusok jogát a 
tanácsadásra (consilium) - a hűbérúr fontos kérdésekben nem dönthetett, illetve nem ítélkezhetett 
vazallusai nélkül. Ez a királyra is érvényes volt. Nyugat-Európában a királyi hatalom kétféle 
legitimáción nyugodott” : a népszuverenitás (ezt W. Ullntann a “kormányzat és jog alulról 
felfelé haladó elvének” lúvja) és az istenkegyelmiség (ez W. Ullmanntól a “kormányzat és jog 
felülről lefelé haladó elve” elnevezést kapta) kombinációján.12 Egy feszültség létezett tehát a 
királyság legitimációjában: az uralkodó nünt Isten felkentje egyszerre volt teokratikus uralkodó, 
aki “Dei gratia” uralkodott és legfőbb hűbérúr.13 Előbbi minőségében csak Istennek tartozott
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számadással tetteiért, de hűbérinként része volt a hűbéri társadalomnak, amelynek normái rá 
is vonatkoztak.14 Neki is ki kellett kérnie vazallusainak tanácsát! Az egyik legjel entősebb elv, 
amit a hűbériség Nyugaton a későbbi időkre hagyományozott -a modem korig ható érvénnyel! 
- az volt, hogy a kormányzat akkor legitim, habírja a kormányzottak jóváhagyását. Ez a hűbéri 
időkben még csak a koronavazallusokat jelentette, a 13-14. században kiformálódó rendi 
államban azonban már - a középkori jogelmélet megszületése és fejlődése következtében - a 
királyság jogi közösségének (coimnunitas, universitas) képviselőit, az ún. “bölcsebb részt” 
(pars sanior). Arendi államban hangoztatott - római jogból merített - elv, “ami mindenkit érint, 
azt mindenkinek jóvá kell hagyma” (quod omnes tangit ab omnibus approbetur) nem jelentette 
minden társadalmi réteg képviseletét a “bölcsebb rész” kitétel miatt, arm a papság, a nemesség 
és a városok képviselőit foglalta magában, néhol pedig még a szabad parasztságét. Mindenesetre 
a hűbéri időkhöz képest a politikába a társadalom szélesebb rétegei nyertek beleszólást.

A vazallitás harmadik fontos következménye az volt, hogy az individuum méltósága 
és becsülete15 valamint jogai (törvényes bírói eljáráshoz, tulajdonhoz való joga) központi 
jelentőségűvé váltak a hűbéri társadalom értékrendszerében. A becsület jelentőségének pedig 
a lovagság 12. századra kifejlődött eszméje adott új dimenziókat.

Vazallitásról az orosz történelemben nem beszélhetünk a szabad szolgálat elve 
miatt. Ez ugyanis azt jelentette, hogy ha a bojároknak és a szabad szolgálóknak valami nem 
tetszett a szolgálattal kapcsolatban, akkor joguk volt egyoldalúan felmondani a viszonyt 
(ezt “otkaz”-nak hívták) és továbbállni. A fejedelmek egymás közti megállapodásaiban 
sokszor szerepel a következő sztereotip formula “a bojaram i szlugam nasim mezsi nasz 
volnim volja” (bojárjainknak és szabad szolgálóinknak pedig szabadságuk van közülünk 
választani).16 A fejedelmek és a kíséret (druzsina) tagjai közt tehát a kapcsolat nem  volt 
sem szerződéses, sem kölcsönös, és a hűség is hiányzott belőle, noha a személyes jelleg 
fennállt.17 Éppen azokat a morális és jogi elemeket nélkülözte, amelyek Nyugaton a hűbériség 
lényegét adták.18 Ennélfogva nem érthetünk egyet V. B. Kobrin és A. L. Jurganov - sok 
vonatkozásban egyébként igen kiváló és újszerű - tanulmányának azon megállapításával, 
hogy a “druzsina” és a fejedelem kapcsolata a vazallitás orosz változata volt.19

A szabad szolgálat elve azonban hosszú távon életképtelennek bizonyult a 
gyakorlatban. Miközben a fejedelmek szerződései ezt zengték, a valóságban egyre többször 
sértették meg a fejedelmek m ár a 14. században20, és végül a szabad szolgálatból alávetéssel 
párosuló kötelező szolgálat lett a 16. század közepére. (Lásdkésőbb!) A szabad szolgálat ugyanis 
azt vonta magával, hogy “az elégedetlen bojár számára nem volt olyan hely, ahova elégtételért 
fordulhatott volna; az egyetlen nyitva álló menedéke az volt, hogy él a felmondás jogával, és 
másik úrhoz áll” .21 A szabad szolgálat miatt hiányzott egy fontos szociológiai elem: nem 
alakulhatott ki olyan “szokásszerűségen” alapuló kapcsolatrendszer a társadalom felsőbb 
rétegeiben, mint a nyugati hűbériség esetében.22 Nem lévén szokásszerűség, szokásjog sem 
létezett, így nem volt szükség valamiféle bíróságra sem, amely döntött volna a vélt vagy valós 
sérelem ügyében. Következésképp nem létezett a nyugatihoz hasonló hűbéri jog és hűbéri 
bíróság. A szabad eltávozás joga első ránézésre akár “egy' szabad társadalom kialakulását is 
előmozdíthatta volna Oroszországban. De az a szabadság, amelynek nincs jogi megalapozása, 
képtelen a fejlődésre és hajlamos arra, hogy önmaga ellen forduljon... A bojárok jogosultsága
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arra, hogy önkényesen elhagyják fejedelmeiket, arra kényszerítette a fejedelmeket, hogy ők is 
önkényesen viselkedjenek:’25 Az eredmény, ahogy azt Sz. Bíró Zoltán kiválóan összefoglalta, 
a “»jogfosztó« fejlődés”, az intézményhiányos politikai struktúra lett, valamint az a beidegződés, 
hogy a hatalmi pozíció önmagában egyszerre a jogszerű viselkedés normáit is meghatározta.24

A szabad szolgálat miatt hiányzott tehát az a termékeny szociológiai elem, amelynek 
jogi, intézményi következményei lehettek volna. De nem egyedül ez eredményezte “a szabadság 
jogi megalapozásának hiányát”. Ennek egy másik oka is volt: a jogtudomány hiánya a Ruszban 
és a moszkvai Oroszországban.25 H. J. Bermann szerint egyenesen a jogtudomány, a jogászi 
szellem hiánya miatt vett más utat a nyugati és az orosz feudalizmus.26 E megállapítás 
érvrendszerét fontos megvizsgálnunk, Bermann ugyanis az orosz viszonyok egy lényeges 
sajátosságára tapintott rá, még akkor is, ha az általa használt orosz feudalizmus kifejezés 
véleményünk szerint nem releváns. Ha Vernadsky azt írta, hogy “az orosz feudalizmus, hűbéri 
jog nélküli feudalizmus volt”,27 akkor - mondja Bermann - némi túlzással ugyanez igaz a 
nyugati feudalizmusra is a 11. század előtt.28 Bermann szerint a nyugati feudalizmus csak 
1050-1150 közt öltött jogi jelleget, abban az értelemben, hogy ekkor alakult ki a feudalizmus 
“integrált törvénytára”.29 “Ez volt az az idő, amikor jogi fogalmak vették át a korábbi homályos 
metaforák helyét.”50 Hasonló véleményt képvisel az egyik legfrissebb monografikus munka 
szerzője, S. Reynolds is, aki úgy tűnik nem használta Bermann munkáját. Reynolds szerint 
azonban csak a 12. század második felében történt meg a vazallitás és a hűbérbirtok fogalmi 
meghatározása ajogtudomány segítségével és ahűbéri jogvalójában ajogászok müve volt.51 
Ez persze nem azt jelenti, hogy ajogászok “ex nihilo” teremtették meg azt,52 és hogy ezáltal a 
hűbéri jog az ő mesterséges kreálinányuk lett volna csupán. Ajogászok jelentősége abban állt, 
hogy a létező szokásokból jogi absztrakciók szisztematizált rendszerét, valamint a hűbéri jog 
törvénytárát teremtették meg, új dimenzióba terelve ezáltal a hűbériséget.

A Bermann által említett átalakulás, a jogi szellem térhódítása, azonban nem a hűbéri 
világból indult. A 12. század, G. Bellomo szerint, egy “új kulturális klímában kezdődött”, ahol 
egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a jogi normák, emtek folytán pedig a jog művelői új presztízsre 
tettek szert.55 Az egyetemeken művelt jogtudomány volt az új attitűd eredménye és katalizátora 
- ajogtudomány azért lehetett sikeres, m ert széleskörű igény volt rá az egyénektől kezdve a 
városi közösségekig, az uralkodókig és az egyházig.54 Az egyház vonatkozásában G. Tellenbach 
azt írta, hogy “szokatlanul erős” késztetés érvényesült “a jogi kapcsolatok létrehozására és a 
morális kötelékeknek jogi kötelékekké való átalakítására”.55 Az átalakulás tehát nemcsak a 
hűbéri metaforákat érintette, hanem része volt egy szélesebb áramlatnak: “a l l .  századi jogi 
metaforák voltak a 12. századi jogi analógiák és a 13. századi jogi fogalmak.”56 E metaforák 
főleg vallási (pl. a bűntől való megszabadulás a bűnbánat szentségében) és hűbéri természetűek 
voltak (pl. elégtétel a becsületsértésért, hűségeskü), de ez utóbbiak is erős “vallási felhanggal 
bírtak”.57 Bermann szerint vallási és hűbéri metaforákat alakították át a jogászok jogi 
analógiákká és jogi fogalmakká a 12-13. században, olyan hatékonysággal, hogy “a nyugati 
jogrendszerek alapvető fogalmai és értékei a vallási és hűbéri rítusokban és elvekben 
gyökereznek”.58 Most számunkra persze a hűbéri metaforák fontosak. Bár Bermann a hűbéri 
metaforák közt megemlíti a hűségesküt, nem mutatja be ennek példáján az említett változást. 
Ezt tesszük most meg röviden mi a vazallitás két kulcsceremóniájával, a hűbéri esküvel és a
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hűségesküvel. A “homagium” kezdetben egyjogi metafora volt, amely az írásbeliség alacsony 
foka miatt, a két fél közt létrejövő szerződéses jogi viszonyt volt hivatott kifejezni szimbolikus 
formában. A hűségeskü - kezdetei a Karoling-korra nyúlnak vissza - is egyjogi metafora volt, 
mégpedig egy vallási felhangokkal bíró metafora. (Lásd a Bibliára való eskütételt a bíróságon.) 
Jogi fogalommá azonban, a hűbéri eskühöz hasonlóan, csak a 12. század folyamán vált a 
hűségeskü, annak köszönhetően, hogy a század közepe táján egy Bolognában tanult milánói 
bíró rendszerbe foglalta a hűbéri jogot. Ez a levelek formájában íródott mű a bolognai jogászok 
tollán vált aztán jogkönyvvé (kibővítették, kommentárokat fűztek hozzá) a 12. század második 
felében, míg végül 1220-ban elnyerte végső formáját.

A változás természetesen nemcsak a Kontinenst, hanem Angliát is érintette. A 13. 
században Bracton részletesen tárgyalta a hűbéri esküt és a hűségesküt az angol jogot 
kodifikáló művében.39 Bractonnál a hűbéri eskü már nem jogi metafora, hanem “jogi kötelék” 
(...homagium est iuris vinculum...)40 A hűségeskü jelentőségét Angliában pedig az mutatja, 
hogy a megszegését jelentő latin szóból (felonia), alakult ki az angol büntetőjogban a 
főbenjáró bűnt jelölő terminus, a “felony” : általánosító jelleggel még azokat a súlyos bűnöket 
is a “felony” szóval jelölték, amelyeknek semmilyen közük nem volt a hűbéres hűtlenségéhez, 
a “felonia”- hoz.41 Ajogi professzió és a jogi szellem hiánya döntőnek bizonyult a Rusz és 
a moszkvai (valamint a későbbi) Oroszország történetére nézve.42 A jog iránti tudományos 
érdeklődés csak a 17. század közepén kezdődött O roszországban43, a róm ai jog 
tanulmányozása pedig csaka 18. században köszöntött be. A “»jogfosztó« fejlődés” másik 
fontos momentuma tehát imént elmondottakban keresendő.

Visszatérve a szolgálati elv történetéhez meg kell jegyeznünk, hogy a fejedelmeknek 
a Rusz idején (és később is) nemcsak bojárok és szabad szolgálók szolgáltak, hanem olyan 
nem szabad elemek is, akik a fejedelem háznépéből (az ún. “fiatalabb druzsiná”-ból) kerültek 
ki. Őket a “nem szabad szolgálók” elnevezéssel illethetjük. Eszak-Kelet-Oroszországban, álról 
a későbbi moszkvai fejedelemség is feküdt, a 12. században megnőtt a “fiatalabb druzsina” 
jelentősége, tagjait pedig a 12. század végétől egyre inkább a “dvorjanyin” szóval jelölték.44 A 
13. században ezzel párhuzamosan egyre kevesebbszer fordul elő a forrásokban a “druzsina”, 
helyette a “dvor” (udvar) szó kezd általánossá válni.45 Jelzésértékű, hogy a “dvoijanyin” lett 
az a szó, amelyből Oroszországban (a 18. században!) a nemesség (dvorjansztvo) megnevezése 
eredt! A “dvorjányin” névvel jelölt elemeket leginkább a  10-11. századi német “ministerialis”- 
oklroz hasonlíthatjuk, akik szintén nem szabad eredetűekvoltak.46 A12. század közepe előtt a 
“ministerialis”-oknenr tehettek hűbéresküt és nem lehetett hűbérbirtokuk, mivel nein voltak 
szabadok, bírójuk pedig saját uruk volt, földesúri minőségében.47 Ezután azonban fokozatosan 
felemelkedtek a hűbéri hierarchiába:48 hűbéresküt tehettek, hűbérbirtokuk lehetett, s 
vazallustársaik bíráskodtak felettük, ahogy az a hűbéresek esetében szokás volt. Urukkal már 
nem földesúri viszonyban álltak, hanem vazallusi kapcsolatban. A “nrinisteriális”-ok 
nivellálódása önmagában mutatja, hogy Nyugat-Európában a vazallusi viszony volt a domináns 
kapcsolattípus.49 Orosz viszonylatban azonban a szolgálat terén az úr-szolga típusú kapcsolat 
vált uralkodóvá, itt pedig nenr lehetett szó szerződésről, kölcsönös kötelezettségekről.

A moszkvai állam despotikus hatalmi berendezkedésének kialakulását Kobrin és 
Jurganov abban látják, hogy irrig Nyugat-Európában az államnak való közvetlen alárendelő-
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dés (goszudarsztvennoje poddansztvo), amely a vazallusi alárendeltség helyébe lépett, úgy 
valósult meg, hogy közben megőrződött a szerződéses jelleg, valamint megőrződtek az 
egyént megillető jogok50, addig Oroszországban a vazallitás orosz megfelelője (a fejedelem 
és a “druzsina” viszonya) egy “m inisterialis” típusú alávetettségbe (poddansztvo- 
minyisztyerialityet) torkollott.51 A “pomescsik” esetében a szolgálat m ár nem jog, hanem 
kötelesség volt. A szabad szolgálat megszűnésével pedig már csak egyetlen személy, a 
moszkvai uralkodó tarthatott igényt mindenki szolgálatára, s ennek feltételeit is ő határozta 
meg. Logikus következmény volt tehát - az előbbiekben leírtak alapján - az ellenállási jog, 
s egyáltalán mindenféle jog hiánya: a tanácsadás jogának, az individuum jogainak nem volt 
helyük a l ó .  századi moszkvai államban. A hűbéri jog hiánya miatt Oroszországnak nem 
volt Magna Chartája, amelyben a fent említett jogok megfogalmazódtak. Sem az alkotmá
nyosság “procedurális aspektusa”52 (ami abban az időben a tanácsadásban (consilium) 
fejeződött ki) sem az alkotmányosság “szabadságjogi aspektusa”53 (a “Habeas Corpus”, 
azaz a “test szabadságának” elve54 ) nem alakulhatott ki. A nemesség jogainak rögzítésére 
Oroszországban csak 1785-ben került sor - addig pl. őket is alá lehetett vetni testi fenyítésnek. 
A “jogfosztó” és intézményhiányos fejlődés következtében a “személyi sérthetetlenséget 
garantáló rendelkezések után kutatva minduntalan csak a hatalom jogosítványait gazdagon 
előadó hagyományba ütközünk.”55

Nyugaton, amint azt H. Mitteis megjegyezte, az alkotmányosság sarkköve 1300 
előtt a hűbériség volt és csak ezután tolódott el “a korporativ szervezetek és képviseleti 
testületek... irányába”.56 Az intézményhiányos fejlődésre nézve fontos megemlítenünk, hogy 
a korporativ képviseleti testületnek számító rendi gyűlések sok helyütt éppen a hűbéri 
gyűlésekből nőttek ki, núnt pl. az angol parlament.

Természetesen az individuum becsülete és méltósága sem válhatott központi 
kérdéssé a moszkvai államban, bár a kijevi korszakban még lehet találni olyan példákat, 
amelyek erre utalnak. Akijevi korszak trónharcaiban a fejedelmeket a “becsület” és a “hírnév” 
eszméi vezérelték: a “sérelem” és “igazságtalanság” (az “obida” mindkettőt jelentette) 
megtorlása elengedhetetlen volt a két előbbi eszme miatt.57 Nyugaton a “homagium” 
ceremóniája az egyenlőséget szimbolizálta az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.58 
Ezzel szemben a moszkvai államban a l ó .  századvégére már a földreborulás (“cselobityije” 
- igen valószínű, hogy ez a mongol hódítás révén került Oroszországba), a degradáló jelző, 
a “holop” (rabszolga) használata jellemezte az uralkodóval szembeni attitűdöt.

Ahűbériség avazallitás és a hűbérbirtok közti jogi kapcsolaton alapult. E kapcsolat 
lényegi eleme, hogy “széttéphetetlen kötelék van szolgálat és földadomány, személyes 
kötelezettség és dologi jog közt”.59 A társadalmi hierarchia felső szférájában a kapcsolatrend
szer alapját nem lehet az uralkodó és az alattvaló fogalmaival leírni; de távol állt ez a 
viszony attól is amit a föld kölcsönadása, ill. kölcsönvétele jelentett két személy közt.60 A 
feltételes földbirtoklás ugyanis elválaszthatatlanul összeforrt egy speciális szolgálattal, ill. 
egy speciális személyes viszonnyal.

A 12. századtól már egyértelműen a dologi elem került előtérbe, a szolgálatot nem 
a vazallitásból, hanem a hübérbiitokból kezdték levezetni: ezt mutatja a vazallus új 
megnevezése a “feodatarius” is.61 Bár a vazallusi kapcsolat némileg módosult (kiskornak

176



és lányok is örökölhették a birtokot, és ilyenkor a szolgálatot más látta el helyettük), a 
személyes szolgálat pedig átalakult (a katonáskodást meg lehetett váltani pénzzel), ezt 
kompenzálta a kötelezettségek pontos jogi körülírása: összességében azt mondhatjuk, hogy 
a hűbéri kapcsolat nem  vesztett erejéből. Sőt éppen az eldologiasodás segítette azt, hogy a 
hűbérbirtok patrimonizálódhatott, azaz úgy tekintettek rá, hogy az nem annyira egy személyt, 
hanem egy családot illet meg: ezáltal a kötelezettségek, és az öröklés feltételei a vazallus 
számára kedvező és világos (dologi) jogi megfogalmazást nyertek.

Az orosz fejedelemségekben a szabad szolgálat időszakában létezett személyes 
kapcsolat a fejedelem és a kíséret tagjai közt, de amint láttuk, ez nem volt vazallitás. A személyi 
és a dologi elem közt sem jö tt létre semmiféle jogi kapcsolat, hiszen a birtoklás alapját az 
allodiális birtokjog képezte: a bojárok és a szabad szolgálók atyai örökbirtokként (votcsina) 
bírták földjeiket, és annak a fejedelemnek szolgáltak, amelyiknek akartak, függetlenül attól, 
hogy hol volt a birtokuk.62 Következésképp a szolgálatot nem lehetett levezetni a dologi elemből; 
természetesen így nem kerülhetett sor a szolgálati viszony eldologiasodására sem. Amikorra 
viszont teret nyert a feltételhez - a tisztán katonai szolgálathoz - kötött birtok, a “pomesztye”, 
a “pomescsik”-ok számára a személyi elem megszűnt létezni. A földbirtokot nem adhatták 
tovább (azaz hiányzott a szubinfeudáció), szabad eltávozásról pedig szó sem lehetett. Az 
eltávozás joga a “votcsiná”-k birtokosai számára is megszűnta 16. századra, 1556-ban pedig 
IV Iván a kötelező szolgálatot már mindenféle birtokra, így a “votcsiná”-ra is kiterjesztette: 
minden 100 “csetverty” (55,98 ha) nagyságú jó földterület után, akár “pomesztye” volt, akár 
“votcsina”, az illetőnek egy lovast kellett állítania maga mellé.65 A szabad szolgálat és az 
eltávozás egyoldalú joga, egyoldalú szolgálati kötelezettséggé lett. Oroszország P. Sztruve 
szerint egy “liturgikus politikai rendszer”-révált, abban az értelemben, ahogy a liturgia szót 
Max Weber használta: kötelező szolgálat a közösség érdekében.64

“Az európai feudalizmus és a moszkvai társadalm i rendszer összehasonlító 
elemzésének kiindulópontja az állam szerepe kell, hogy legyen.”65 Nyugat-Európában a 
feudalizmus kialakulása azt jelentette, hogy a hűbériség mintegy magába olvaszotta az állam 
funkcióit - a hűbériség “nem az állam mellé vagy alá, hanem jóformán helyébe lépett” .66 A 
központi hatalom így sok helyütt tulajdonképpen megszűnt létezni. Egyes területeken 
fennmaradt ugyan egy erősebb központi kormányzat, m int pl. a norm ann hódítás utáni 
Angliában (itt a hűbériség nem váltotta fel a létező politikai rendszert, hanem mintegy 
kiegészítette azt), álról a hűbériség az állam alá rendelődött. Mindenesetre az állam hatalma 
itt is “szigorúan körülhatárolt volt”.67 A hűbériség elvei itt is teljesen áthatották a királyi 
tisztséget.

A közhatalom magánkézbe vétele, a kisebb politikai egységekre való szétesés 
létezett ugyan a Rusz időszakában és a mongol hódítás idején, de ez nem kapcsolódott 
össze a hűbériséggel, mivel az nem létezett. Apolitikai hatalom széttöredezése aRurikidák 
közt uralkodó öröklési jogból következett: a fejedelemségek annyi egységre osztódtak, ahány 
fiúörökös volt. A fejedelmek ugyanakkor nem voltak egymásnak vazallusai, az elvi főséget 
először a leszármazás, később pedig a tatár kán által adományozott nagyfejedelmi cím 
biztosította. A sok kis politikai egység uralkodóját tehát rokoni kapcsolatok fűzték egymáshoz, 
és a vérségi viszony akadályozta a vazallusi kapcsolatok kialakulását.68
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Az immunitások különösen a mongol hódítás idején terjedtek el, és elsősorban az 
egyház volt a kedvezményezett. M ind a Rusz idején, mind azt követően hiányzott azonban 
az a középső szint, amely N yugat-Európában kulcsfontosságú volt a feudalizm us 
kifejlődésében: a közhatalom, a “bannurn”, kisajátítása az uralkodók funkcionáriusai, a 
hercegek, grófok stb. által.69 Nem jö tt létre tehát a  közhatalom lebomlásának egy olyan 
“folyamatos spektruma”, amely Nyugat-Európában a hercegek, grófok, várurak territoriális 
hatalomgyakorlásától az egyszerű lovagok joghatóságáig terjedt.70 Nem alakult ki tehát az, 
amit Strayer a feudalizmus egyik legfontosabb elemének tart: nevezetesen a feudalizmus 
két (alsó és felső) szintjének összeolvadása.71 (Ez eredményezte a közhatalom lebomlásának 
folyamatos spektrumát.) A moszkvai állam megerősödésével aztán az immunitásokat is 
korlátozták. A “pomesztye” bevezetése tehát nem eredményezett sem szerződéses viszonyt 
(azaz az uralkodói hatalom korlátozását), sem decentralizált államstruktúrát. Ellenkezőleg, 
a központi hatalom megerősödését vonta maga után.

Összefoglalásképpen tehát azt mondhatjuk, hogy feudalizmus sem a Rusz idején 
sem a moszkvai államban nem létezett. Végül, de nem utolsósorban, az egyház is egészen 
más szerepet játszott Oroszországban, m int Nyugat-Európában, ahol az egyházat erősen 
áthatotta a hűbériség. A pápa hűbérura lett a dél-itáliai normannoknak; az apátok, püspökök 
pedig a világi uralkodók vazallusai lettek; a “homagium” ceremóniájából átvett összetett 
tenyér megjelent a templomban az imádkozás idején. Az egyházi átok alá vett hűbérúrnak 
pedig vazallusai megtagadták a kötelességek teljesítését, mivel ebben az esetben hűségük 
érvényét vesztette. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen szankció igazán hatékony lehessen az 
egyházi hierarchiának függetlennek kellett lennie a világi hatalomtól.

E függetlenség teoretikus alapjait a nyugati egyházban Augustinusra támaszkodva 
már Gelasius pápa megfogalmazta a keleti császárnak írt levelében (494), amikor az evilágot 
kormányzó két hatalom, az uralkodói és a szakrális hatalom elválasztásáról írt valamint 
arról, hogy a szentségek dolgában a világi hatalomnak “inkább engedelmeskednie kell 
mintsem parancsolnia.”72 “Intézményi realitássá”75 azonban csak a l l .  század második 
felétől vált a függetlenség. VII. Gergely alatt pedig úgy fogalmazták át Gelasius szavait, 
hogy a hatalmak gelasiusi szétválasztása mellett a világi hatalom általános alárendelődését 
hozták ki belőle. A hierokratikus tan szerint a pápa nemcsak az egyház feje, de egyben 
politikai feljebbvalója a világi uralkodóknak, akiket - e minőségében - indokolt esetben 
akár a trónjukról is letehet. Ezt csak azért tehette meg a pápa, mert az invesztitúraharcban 
biztosította függetlenségét, nemcsak teoretikus értelemben, hanem a gyakorlatban is. A latin 
egyház, ahogy a nyugati egyházat a 12. századtól egyre inkább jelölték, egy hierarchikus, 
jogi alapokon nyugvó centralizált szervezetté lett, amely aktívan beleavatkozott a világi 
ügyekbe, nem riadva vissza a világi hatalommal való konfliktusoktól.

Az orosz egyház ezzel szemben - a bizánci hatások következtében - nem a hatalmak 
elkülönülését és esetleges konfliktusát hangsúlyozta, hanem éppen ellenkezőleg, az uralkodó és 
az egyház elválaszthatatlanságát valamint a köztük levő harmonikus együttműködést, amit a 
bizánci, “symphonia” elve fejezett ki. Bizáncban a császárt az egyház nélkülözhetetlen részének, 
az egyház szívének, központi elemének tartották, aki nélkül az egyház nem is létezhetett.7,1 A 
nyugati szakirodalom, különösen a publicisztikai jellegű írások, általában a “caesaropapismus”
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elnevezéssel illetik ezt ajelenséget. Ez azonban a nyugati szemléletet tükröző téves megfogal
mazás.75 A császárnak ugyan jogában állt - sőt kötelessége volt - irányítani az egyházszervezetet 
(mint a pápának), kiválaszthatta és letehette a konstantinápolyi patriarchát, de dogmatikai 
kérdésekbe nem avatkozhatott bele, s nem bírt a papság szakrális hatalmával sem76, papi funkciót 
nem láthatott el, míg a pápa természetesen mindkét téren kompetens volt.

Bár Oroszországban nem hiányzott teljesen az a nézet, hogy az egyháznak 
függetlennek kell lennie az uralkodótól, mindazonáltal a zsinórmértékül szolgáló bizánci 
irányzat, amely azt hirdette, hogy az uralkodót központi hely illeti meg az egyházban, “olyan 
mennyiségű szerzőt és önálló irodalmi alkotást produkált”, hogy joggal lehet az orosz egyház 
általánosan elfogadott álláspontjának tekinteni.77 Ezt erősítette a politikai és a vallási 
központok egybeesése : 13 26 óta a metropoliták székhelye Moszkvában volt. Amikor pedig 
Bizánc eleste (1453) után a moszkvai uralkodók cárok lettek, azaz a császárok örökébe 
léptek, akkor elvileg semmi sem állt annak útjában, hogy a cárokat ugyanazok a jogok 
illessék meg az egyházban mint korábban a császárokat. M indez nem jelenti persze azt, 
hogy az orosz egyház nem próbálta befolyásolni az uralkodót, de a szervezettség és 
függetlenség hiányában valamint az említett bizánci doktrína jegyében ezt csak úgymond 
belülről tehette, nem pedig egy elkülönült szervezetként. Abizánci hagyományokat adaptáló 
orosz egyház így sem elméletben sem a gyakorlatban nem  tudott valóságos ellensúlya lenni 
az u ralkodói ha talom nak.78 Ebből következően, va lam int az orosz ortodox egyház 
“felfokozott eszkatologikus érdeklődése”79 miatt az egyház egy egészen más attitűdöt 
alakított ki az alattvalókban a hatalomhoz való viszony terén, m int a nyugati: a fő erények 
az engedelmesség, alázatosság és a sors elfogadása voltak.80 A cár tisztelete pedig G. Fedotov 
szerint tulajdonképpen “az ikontisztelet társadalmi kitejesztése” volt, mivel a cárról azt 
tartották, hogy ő “Isten képmása”, birodalma pedig “a mennyei világé”.81

Oroszországban a hűbériség, a rendi tradíciók, a jogtudomány hiánya miatt nem tudott 
gyökeret eresztem az az eszme, hogy az uralkodó és az alattvalók közt egy szerződés létezik82 
és, hogy a két felet kölcsönös hűség fűzi egymáshoz. E  gondolatok - ellentétben a nyugati 
egyházzal - idegenek maradtak az orosz egyház szám ára is.83 Az egyház ugyanis a 
fejedelmekhez, majd a moszkvai uralkodókhoz való egyoldalú, feltétlen hűséget hirdette.84 
Akik a szabad szolgálat elvét vallva elhagyták a moszkvai uralkodót és máshoz álltak, azokat 
a 15. században Júdáshoz hasonlította az egyház: az átállást ugyanis árulásnak minősítette !85
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W as th ere  Feudalism  in Kievan Rus’ and the Muscovit S tate?
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a n d  th e  R e la t io n s h ip  b e tw e e n  F e u d a lis m  a n d  C o n s t itu t io n a lis m

In his paper the author argues that the term ‘Feudalism’ is irrelevant for the description of any period 
of Russian History. The comparsion ofWestern-European feudalism and the Russian political structure 
is based on Hoyt’s distribution between feudal institution and feudal system, that is feudalism.
The paper also shows the great influence that feudalism exerted on the development of 
constitutionalism. Both the ‘libertarian’ and the ‘procedural’ aspects (Andrews) are discussed.
In his analysis of Russia’s different historical path the author emphasizes the lack of legal science in 
Russia and the ideas of the Russian Orthodox Church on political power.
Comparsion often include references to English History.
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