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B e ve ze tés
„E u r ó pa ” , „K e le t - E u r ó pa ” é s  a  „B a lk á n ”

MINT INTELLEKTUÁLIS-TÖRTÉNETI KONSTRUKCIÓK
Sashalmi Endre

Európa két részre történő' felosztása egy nyugat-kelet választóvonal mentén, 
valamint a Nyugat-Európa, Kelet-Európa terminusok nem a hidegháború 
korszakának termékei.1 Egy sokkal mélyebb beidegződésről van szó: a Nyu- 
gat-Európa/Kelet-Európa ellentétpárt ugyanis a felvilágosodás prominens 
nyugati képviselői alakították ki, mégpedig saját felsőbbrendűségük kifeje" 
zésére.2 E szemlélet kialakulása, ahogy azt L. Wolff 1994-ban megjelent 
könyvében kifejtette, egyáltalán nem valamiféle „természetes megkülönböz
tetésen” alapult — ellenkezőleg, „ideológiai önérdekből” kreált „intellektuális 
alkotás”3, mondhatjuk azt, hogy egy intellektuális-történeti konstrukció volt.

A felvilágosodás „Kelet-Európa koncepciója” a Balkán tekintetében 
azonban amorf volt: nem vonta be egyértelműen a Balkánt Kelet-Európa 
fogalmába, de az sem mondható, hogy határozottan kizárta volna onnan.4 Ez 
részben talán annak a jelenségnek a kronológiájával magyarázható, amelyet 
M. Todorova a „Balkán felfedezése” névvel illet, a Balkánnak mint intellek
tuális-történeti konstrukciónak a kialakulását vizsgáló munkájában.5 
Todorova szerint az Oszmán Birodalom balkáni területeihez való viszonyulá
sában éppen a 18. század vége felé tapasztalható változás, ekkor kezdik 
ugyanis felfedezni a nyugati utazók „mint önálló földrajzi, társadalmi, kultu
rális entitást”: „Addig az Oszmán Birodalmat egy Európában és Ázsiában 
fekvő egységként kezelték.”6

Nemcsak Európa 18. századi intellektuális felosztása, hanem maga az 
Európa fogalom is felfogható azonban úgy, mint egy intellektuális-történeti 
konstrukció (ami persze nem vonja kétségbe az összetartozás valós köteléke
it). E bevezető tanulmány azt célozza, hogy bemutassa a címben említett 
három intellektuális-történeti konstrukció kialakulását, míg e konstrukciók 
történeti relevanciáját majd a könyv további fejezetei lesznek hivatottak 
megvilágítani.

1. Európa
Az Európa fogalom (mint megannyi más dolog) eredete a görögökhöz nyúlik 
vissza. Európa a görögök számára azonban pusztán földrajzi fogalom volt, és 
alapvetően ez a későbbi korokra hagyományozott felfogás uralkodott a kora-

1 W olff (1994) 4.
2Uo.
3 Uo.
1 WOLFF (1994) 364.
6 Todorova (1997) 62. 
6 Uo.
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középkor (4-10. század) első szakaszáig, a 7. századig. Tehát az Európa szóhoz 
a földrajzi vonatkozásokon túl (sem a görögök sem a rómaiak esetében ) nem 
kapcsolódott olyasfajta többletjelentés, amely a kulturális vagy politikai identi
tásra utalt volna.7 A 7. században azonban Európa a földrajzi jelentés mellett 
kezdett vallási-kulturális töltetet kapni: „ami az Európa fogalomnak alakot, 
fontosságot, tartósságot adott, az Róma, vagy inkább a római egyház és ennek 
feje, a pápa volt”.8 A 7. század elején egy ír szerzetes, Szent Columbán így szólí
totta meg a pápát: „Egész Európa összes egyháza szépséges fejének, a kedves 
pápának...a pásztorok pásztorának”.9 Európa tehát a nyugati egyházzal kezdett 
összefonódni. Annak ellenére, hogy ekkoriban (és ezután még sokáig) nem állt a 
pápák rendelkezésére olyan centralizált, állandóan működó', nagy létszámú és 
hatékony igazgatási apparátus, amelynek révén hatalmukat érvényesíteni tud
ták volna a nyugati kereszténység egyházai felett. Ez csak a gregorián reform 
(VII. Gergely pápaságának 1073-1085) nyomán, a 12. század közepére alakult 
ki. Ugyanakkor korábban nem is tartották szükségesnek egy ilyen jellegű egy
házi adminisztrációt létét. A pápa fósége így a 12. század eló'tt jószerivel csak 
elméletben létezett, és elvétve érvényesült a gyakorlatban: a nyugati egyház 
története, amint azt G. Tellenbach megjegyezte, ezért provinciális egyháztörté
net volt, az egyes királyságok (akkor még világi vezetés alatt álló) egyházainak, 
valamint az egyes pápáknak a története.10 A pápa ilyetén pozíciója természete
sen nem kedvezett a nyugati kereszténység liturgiái egységülésének sem: mind 
a liturgia nyelvében, mind a rítusban számos eltérés mutatkozott (pl. Csehor
szágban a l l .  század végéig nem latin, hanem szláv nyelvű liturgia volt, és nem 
a római rítust, hanem a patrónus szentről, Szent Vencelről elnevezett liturgiát 
követték). A növekvő pápai befolyás azonban már a 11. század végére jelentős 
eredményt hozott ezen a téren: az „abszolút uniformizmus”, persze, mindig csak 
„ideál” volt, de a 12. századtól, ha volt is eltérés a rítusban, akkor az pápai jóvá
hagyással maradhatott meg.11 A 12. századtól tehát a latin nyelv kizárólagossá
ga miatt (az egyházi igazgatásban és a liturgiában) joggal lehet úgy beszélni a 
nyugati egyházról mint latin egyházról,12

A nyugati kultúrkör ugyanakkor a Nyugat-Római Birodalom bukása 
után évszázadokig messze állt attól is, hogy egy nagyobb politikai keret fogja 
össze, ha nem is az összes nyugati keresztény országot, de legalábbis azok 
nagyobb részét. A 8. század végére azonban a nyugati keresztény területek 
jelentó's része a frankok hódításai révén egy nagy politikai szervezet, a 
Frank Birodalom része lett: Nagy Károly 800-ban történt császárrá koroná
zása ezt volt hivatott kifejezni. Ebben az időben kezdett a korábban ritkán 
használatos Európa szó divatba jönni: már röviddel a longobárdok legyőzése 
(774) után arra buzdította Károlyt egy őt dicsőítő szerző, hogy adjon hálát

7 Hay  (1957) 4.
8 LEYSER (1992) 30.
9 id. LEYSER (1992) 31.
i» tellenbach  (1993) 185.
>i Bartlett (1993) 18-19.
‘2 Uo.
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Istennek, amiért Isten „Európa királyságára” (regnum Europae) emelte őt.13 
Egy másik forrás pedig röviddel a császárrá koronázás előtt az „Európa 
atyja” (pater Europa) címmel tüntette ki.14 Ugyanakkor már a 790-es évek
ben úgy említik a Károly által uralt területeket, mint „Keresztény birodal
mat” (imperium Christianum). „A 800-as császárság tehát csak fokozta és 
megerősítette azokat az eszméket [Europa, Imperium Christianum], ame
lyek már a 790-es években jelen voltak.”15

Az Európa szó a 9. században aztán mindinkább „a dicsőítés toposzává, 
kulturális szimbólummá vált” vált az írástudók számára.16 A Karoling- 
birodalom felbomlási folyamatának előrehaladtával (9. század második fele), 
valamint a nyugati kereszténység kelet (Csehország, Lengyelország, Ma
gyarország), illetve észak (Skandinávia) felé történő kiterjesztése folytán 
pedig, a 11. században a nyugati kereszténységhez tartozó népek közösségét 
jelölte.17 E közösséget azonban egészen a 15. századig Európa helyett sokkal 
gyakrabban illették olyan kora-középkorból örökölt elnevezésekkel, mint a 
„keresztény nemzetközösség” (respublica Christiana) vagy a „keresztény 
világ” (orbis Christianus, Christianitas).18 Érthetően, hiszen e közösség, 
melynek további megnevezése a 12. század első felében megjelenő „latin vi
lág” (latinitas) volt,19 összetartó erejét a latin egyház adta: a „latin világ” 
azokat az országokat ölelte fel, amelyek egyházi ügyekben elfogadták a pá
paság immár valóságosan érvényesülő főségét, valamint „liturgikus és kultu
rális nyelvük a latin volt”.20 Nemcsak az önmeghatározásban volt azonban 
döntő a latinság: az ortodox világ is „latinoknak” hívta a nyugati egyház ke
belébe tartozókat.

Az Európa szó igazi karrierje a 15. században a humanistákkal kezdő
dött, akik a latin egyház országait értették rajta, és a respublica Christiana 
szinonimájaként használták. A humanisták azért kedvelték, mert az Europa 
egy antik szó volt.21 Ugyanakkor még az európai (europaeus) melléknevet a 
karrier útján elindító II. Pius pápa is gyakrabban használta a respublica 
Christiana kifejezést, mint az Európa szót.22 Ebben az időben, tehát a 15. 
század közepén, Európa „még mindig a tudósok szava volt, egy évszázaddal 
később viszont a mindennapi beszéd része”.23 A 16-17. század a két szó egy
más mellett élése és küzdelme jegyében telt, és a kereszténység összetartó 
erejét jelzi, hogy csak a 18. század elejére váltak archaizmusokká a közös 
hitre utaló olyan terminusok, mint a respublica Christiana,24 A földrajzi fel

is Leyser (1992) 32.
14 Leyser (1992) 34.
15 Uo.
i« Leyser (1992) 37.
17 Leyser (1992) 44-46.
18 HAY (1957) 28.
19 Bartlett (1993) 44.
2° GUENÉE (1985) 2-3 .
21 GUENÉE (1985) 3.
22 HAY (1957) 86-87, 96.
28 GUENÉE (1985) 3.
24 HAY (1957) 96, 115-116.
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fedezések, a gyarmatosítás, de főként a felekezeti megosztottságot eredmé
nyező reformáció ugyanis hosszú távon nem kedveztek az összetartozásra 
vonatkozó olyan kifejezéseknek, amelyek egyértelműen a vallásra utaltak. 
Az egyes államok külpolitikáját ugyanakkor egyre nehezebb volt összhangba 
hozni a felekezeti hovatartozással: ez utóbbin végül az államérdek kereke
dett felül.25 Érthető', hogy ezek az okok előtérbe tolták a közös hitre alakilag 
nem utaló, fogalmilag pedig mindinkább szekularizálódó és egyben 
politicizálódó Európa szót. A 17. század végére Európa már azt jelentette, 
hogy a kontinens szuverén államokból áll, közöttük pedig hatalmi egyensúly 
érvényesül: az 1713-as utrechti béke, amely az utolsó olyan békeszerződés 
volt, ahol a közös hitre (mint az összetartozás alapjára) utaló kifejezések 
szerepeltek (pl. respublica Christiana), a hatalmi egyensúly létében látta 
„Európa szabadságát és biztonságát”.26

Az itt leírt folyamatokkal párhuzamosan azonban egy másik tendencia 
is érvényesült. A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás következtében Eu
rópa a kortárs világ számára a „kulturális és politikai exkluzivitás, végül pe
dig a felsőbbrendűség” kifejeződése lett, beleértve a politikai dominanciát is, 
amit jól mutattak azok a térképek, „amelyek Európát mint a kontinensek ki
rálynőjét személyesítették meg magasba tartott jogarral”.27 Ezt a létező fel* 
sőbbrendűségi tudatot fogalmazta meg egy angol szerző' a 17. század elején 
ekképpen: „Európa kvalitásai meghaladják méreteit, míg az utóbbi tekinteté
ben a legkisebb, az előbbi tekintetében viszont a legjobb a világon.”28

Mivel Európa vallási-kulturális fogalomból politikai és civilizációs töl
tetű fogalommá vált, így idővel fontos lett olyan területek számára is, ame
lyek korábban teljes közömbösséget mutattak az iránt, hogy földrajzilag ré
szei-e Európának, avagy nem. A „földrajzi tér ideologikus konstruálása”29 
történt meg a 18. század első felében, de a változatosság kedvéért most nem 
Nyugaton, hanem Oroszországban, amikor az oroszok számára is fontossá 
vált az Európához való tartozás. A nyugati geográfusok számára Európa és 
Ázsia határa keleten, a görögöktől örökölt felfogás eredményeként, a 18. 
század előtt még mindig a Don folyó volt: ezt azonosították a középkori tér
képek a görögök által Tanaisznak nevezett folyóval.30 A görögöknek azonban 
alig voltak ismereteik az Azovi-tengertől északra fekvő területekről.31 A 
valóságtól igencsak távol álló térképeiken csak egy vékony földnyelv találha
tó az Azovi-tenger és az északi „óceán” közt, a Tanaiszt pedig mint e terüle
tet észak-déli irányban átszelő, Európát Ázsiától elválasztó folyóként ábrá
zolták.32 Ezt vették át aztán a középkori nyugati térképek.33 Bár a 16-17.

23 Sashalmi (2006) 121-122,152-153 .
26 Sashalmi (2006) 152.
22 Bassin (1991) 3.
28 Uo.
28 Bassin  (1991) l.
so Bassin  (1991) 2.
31 Uo.
22 Bassin  (1991) 2.
33 Uo.
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században Nyugaton világossá váltak a görögök térképészeti hibái és ezáltal 
az is, hogy a Don (Tanaisz) folyó egyáltalán nem képez olyan választóvona
lat, mint ahogy azt a görögök gondolták, a Don mint földrajzi határvonal 
létét nem kérdőjelezték meg.34

Ami az oroszokat illeti, ók a 18. század előtt néhány kivételtől elte
kintve nem mutattak érdeklődést sem Európának mint földrajzi fogalomnak 
a használata, sem azon felsőbbrendűség iránt, amelyet az Európa eszme 
képviselt35: az orosz területekre érkező nyugatiakat a 16. századig összefog
laló néven csak „latinoknak” nevező oroszok a 13. századtól már ellenségesen 
viseltettek az általuk eretnekeknek tartott nyugatiakkal szemben. Ugyan
akkor az a kis számú kozmográfiai leírás, amely a 16-17. századi Oroszor
szágban született, alapvetően a nyugati szerzők műveire támaszkodó kompi- 
láció volt, s hűen követte azt a konvenciót, mely a Don folyót tüntette fel 
Európa keleti határaként.36 Ennek következményeként a 17. században im
már két kontinenst magában foglaló Orosz Birodalomnak csak egy csekély 
része feküdt a földrajzi értelemben vett Európában, de az orosz térképek 
készítői számára e tény „teljességgel közömbös volt”.37 Más volt a helyzet 
azonban az Oroszországba érkező nyugati utazók esetében, akik „ennek a 
dolognak meghatározó jelentőséget tulajdonítottak, és nem is feledkeztek 
meg arról, hogy megemlítsék.”38

A 18. században azonban maguk az oroszok voltak azok, akiknek fon
tos lett az Európát és Ázsiát elválasztó határ, és az Urál-hegységig tolták ki 
Európa keleti határát. Ez azzal magyarázható, hogy a 17. század második 
felében meginduló, Nagy Péter idején pedig felgyorsuló és (különösen 1700, a 
svédektől elszenvedett narvai vereség után) hivatalos politikává emelt 
európaizáció miatt fontossá vált annak bizonyítása, hogy Oroszország is Eu
rópa része. Radikális változáson ment át tehát Oroszország földrajzi helyze
tének megítélése Nagy Péter idején: a cár és ideológusai számára Európa 
immár azt az exkluzivitást, felsőbbrendűséget képviselte, amely már régóta 
sajátja volt a nyugati szemléletnek.39 Péter Európa felé való elkötelezettsé
gét legjobban talán a Julián naptár és az új időszámítás bevezetése mutatta 
-  mindkettő 1700-tól lépett érvénybe: korábban az oroszok bizánci hatásra 
nem Krisztus születését, hanem a világ teremtésének feltételezett időpontját 
tekintették az időszámítás kezdetének, amely esemény a bizánci kalkuláció 
szerint 5508 évvel előzte meg Krisztus születését-, valamint az új, nyugati 
mintára épült főváros, Szentpétervár. Ugyancsak ezzel állt összefüggésben, 
hogy Péter 1721-ben felvette az Imperator címet, amely hivatalosan felvál
totta a cári titulust.

Péter reformjainak egyik fő képviselője, a történetíró és geográfus 
Vaszilij Tatyiscsev már az új szellemben nyilatkozott Európáról az 1730-as

34 Bassin (1991) 2-3 .
35 Bassin (l99 i) 4-5 .
36 Bassin (1991) 4.
37 Bassin (1991) 4-5 .
33 Bassin (1991) 5.
39 Uo.

5



években: szerinte Európa mind anyagi, mind tudományos téren, mind pedig 
erejét és dicsőségét tekintve „kétségtelenül uralja” az egész világot.40 A poli
tikai, kulturális identitásban bekövetkezett radikális váltás természetesen 
ki kellett, hogy hasson az oroszok földrajzi „önképére” is: ebben az összefüg
gésben „kapott különleges jelentőséget az a tény, hogy Oroszország két kon
tinensen terült el”.41 Az Orosz Birodalmat alkotó területegyüttest az európa
iság felsőbbrendűségének nézőpontjából úgy értelmezték át, hogy az alapve
tően nem különbözik az európai hatalmak (Spanyolország, Anglia, stb.) biro
dalmaitól, amelyeknek anyaországa a földrajzi, egyúttal a civilizált világot is 
jelentő Európában fekszik, míg gyarmataik az Európán kívüli földrészeken.42 
Az Orosz Birodalom tehát két kontinensen terül el, Európában és Ázsiában, 
különbség pedig az említett európai országok és Oroszország közt csak any- 
nyiban van, hogy fejlettebb, civilizáltabb részeit, tehát az európai területeit 
nem óceánok választják el a fejletlenebb ázsiai részektől.43 Ez a szemlélet 
természetesen Európa keleti határának keletebbre való tolódását eredmé
nyezte: nem elégedhettek meg az oroszok azzal, hogy a Don a határvonal, 
lehetőleg minél nagyobb területet kellett Oroszországból Európa részének 
nyilvánítani. E kezdeményezés szintén Tatyiscsevtől jött, aki az Urál- 
hegységet javasolta, mint „természetes” és „sokkal megfelelőbb” határt a Don 
folyó helyett, az Uráltól délre pedig a Kaszpi-tengerbe torkolló Urál folyó 
mentén húzta meg Európa és Ázsia határát.44 Tatyiscsev számára ugyanak
kor a birodalom európai és ázsiai részei alapvetően elkülönültek egymástól, 
mindössze a közös politikai kerethez való tartozás fogta egybe azokat.45 A 18. 
század második felében a Tatyiscsev által javasolt határvonal általánosan 
elfogadottá vált Oroszországban,46 majd a napóleoni háborúk után Nyugaton 
is: ezzel honorálták Oroszországnak azt, hogy döntő szerepet játszott Napó
leon hatalmának felszámolásában.47

2. Kelet-Európa
A reneszánsz korától a felvilágosodásig Európát azonban még nem egy ke
let-nyugat, hanem egy észak-dél tengely mentén osztotta fel a szellemi 
elit.48 Ez alapvetően nem volt más, mint a régi Róma szemléletének tovább
élése. Ugyanis a földrajzi értelemben vett Európát északnyugati-délkeleti 
irányban kettéosztó Római Birodalom magára úgy tekintett, mint a felsőbb
rendű kultúra hordozójára, míg a birodalom határain kívül élő népeket ösz- 
szefoglaló néven barbároknak tekintette. Érthető tehát, hogy az antikvitás

4° Bassin (1991) 5.
41 Uo.
«  Uo.
43 Bassin (1991) 6.
44 Uo.
45 Uo.
43 BASSIN (1991) 7-8.
43 Hay  (1957) 125.
48 W olff (1994) 4-6 .
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szellemi örökégét, a klasszikus latin nyelvet és irodalmi műfajokat feleleve
nítő, a klasszikus szerzők koncepcióját átvevő humanisták magukévá tették 
ezt az Itália-központú nézőpontot.49 Világosan mutatja ezt a humanizmus 
szellemóriásának, Rotterdami Erasmus-nak a kijelentése (1523) a lengye
lekkel kapcsolatban. Ugyanis szerinte e nép, amelyet „korábban barbárnak 
tartottak”, „mostanság olyannyira virágzik az irodalom, a törvények... a 
vallás terén”, hogy még a legműveltebb népek is megirigyelhetik.50

Az észak-déli intellektuális választóvonal uralkodó voltát és Oroszor
szágnak az északi régióba való sorolását jól példázza a 17. században John 
Milton, aki az 1630-as években írt, Moszkóvia rövid története c. művében 
azzal magyarázza Oroszország iránti érdeklődését, hogy ez „Európa 
legészakibb olyan régiója, amelyet civilizáltnak tartanak”.51 1785-ben még 
mindig találkozunk az akkorra már anakronisztikussá váló nézőponttal, 
amikor William Coxe Utazás Lengyelországba, Oroszországba, Svédországba 
és Dániába c. művét úgy jellemezte, mint utazásait „Európa északi országai
ban”.52 Ugyancsak ebben az időben, 1783-ban egy Lengyelországban tartóz
kodó pápai nuncius, mielőtt diplomáciai küldetésbe indult volna Oroszor
szágba, Rómába küldött jelentésében azt írta, hogy több éves lengyelországi 
tartózkodása alatt alkalma volt megismerni „ezen északi országok” szokása
it.53 Ugyanakkor megjegyezte, hogy különbség van a „műveltebb országok”, 
valamint e „későbbiekben műveltté váló” északi országok közt.54 Mindezt 
azért tartotta szükségesnek közölni, hogy előre kimentse magát, amiért majd 
meg kell csókolnia Nagy Katalin kezét.55

A 18. század tehát örökölt egy olyan szemléletet, amely szerint Euró
pának vannak fejlettebb, műveltebb, valamint kevésbé fejlett és művelt terü
letei: ami hiányzott, az a civilizáció szó volt, valamint az, hogy a kevésbé 
művelt területeket már ne Európa északi, hanem keleti részeként kezeljék.56 
Amikor azonban a Nyugat kulturális központjaivá az itáliai városok helyett 
az északnyugat-európai fővárosok, Párizs, Amszterdam, London, Edinburgh 
váltak, a felvilágosult gondolkodók „véghezvitték Európa fogalmi átalakítá
sát”.57 „Voltaire volt az, aki mutatta az utat, amikor a felvilágosodás filozófu
sai artikulálták és kidolgozták a kontinensről alkotott saját perspektíváju
kat, nyugatról-keletre tekintve, nem pedig délről-északra.”58 Ennek követ
keztében „Lengyelországot, Oroszországot mentálisan elválasztották Dániá
tól és Svédországtól, és helyette Magyarországgal, Csehországgal, az Osz- * * * * 63 * 65

«  WOLFF (1994) 4 -5 .
m WOLFF (1994) 12.
6' WOLFF (1994) 11.
M WOLFF (1994) 5.
63 WOLFF (1994) 13.
«UO.
65 Uo.
58 WOLFF (1994) 14. 
33 WOLFF (1994) 5.
58 UO.
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mán Birodalom balkáni területeivel, sőt a Fekete-tenger menti Krímmel 
hozták kapcsolatba.”59 Poroszországot viszont a Nyugathoz sorolták.

A felvilágosodás ezt a látásmódot hagyományozta az utókorra, amely 
mintegy passzívan átvette e konstrukciót. „A felvilágosodásnak együtt kel
lett feltalálnia Kelet-Európát és Nyugat-Európát mint komplementer fo
galmakat, amelyek egymást definiálták az ellentét és az egymás mellett 
létezés révén.”60 A felvilágosodás ugyanis Nyugat-Európa számára sajátítot
ta ki a civilizáció eszméjét (a szó maga is 18. századi neologizmus volt), 
amely megtalálta saját ellentétét a kontinensen, az általa elmaradottnak, 
sőt esetenként barbárnak tartott, következésképp civilizálandó Kelet- 
Európa képében.61 „Valójában Kelet-Európa a 18. században Nyugat- 
Európa számára az alulfejlettség első modelljét szolgáltatta, egy olyan kon
cepcióét, amelyet ma az egész világra alkalmazunk.”62

Abban az időben tehát, amikor Európának az oroszok által kezdemé
nyezett földrajzi kiterjesztése elfogadottá vált Oroszországban, Európát ket
téosztották a nyugat intellektueljei. Míg Oroszország a birodalom ázsiai ré
szeit fogta fel civilizálandó területként, Kelet-Európa részeként maga is 
ilyennek számított. Voltaire levelezése Nagy Katalinnal és a cárnő intézke
déseinek méltatása ennek a koncepciónak megnyilvánulásai voltak. Nagy 
Katalin 1767-es Utasítás című művében kijelentette: „Oroszország európai 
ország”, és ezt azzal indokolta meg, hogy az oroszok jelentős előrehaladást 
tettek az európai szokások elsajátítása terén.

3. Balkán
Az oszmán-török balkán szó legáltalánosabban hegyet, hegyláncot jelent, 
ami már önmagában is arra utal, hogy a Balkán mint földrajzi fogalom ki
alakulásában az oszmánoknak központi szerepük volt: a régióban „a szó elő
fordulása nem dokumentálható az oszmánok előtti korszakban”.63 Inalcsik 
szerint a balkán szót az oszmánok az európai területeken (Ruméliában) „elő
ször ebben az általános értelemben használták”, s különböző mellékneveket 
ragasztottak hozzá (pl. Kücsük-Balkán, azaz Kicsi-Balkán) a megkülönböz
tetés és a pontosabb földrajzi meghatározás végett: ez magyarázza, hogy a 
Kárpátokat Ungurus Balkannak, azaz Magyar-hegyeknek hívták.64

A balkán szó azonban hamarosan egyetlen hegységet kezdett jelölni, 
mégpedig azt, amelyet a nyugati utazók antik (görög) hatásra Haemusnak 
neveztek: 1490-ben egy pápai szolgálatban álló humanista, Filippo
Bounaccorsi Callimaco beszámolójában a Haemus hegységről azt írta, hogy 
ezt az ott lakók „Balkánnak (Bolchanum) hívják”.65 A 16. század vége felé * 60 61 62 63 64 *

69 Uo.
60 ÜO.
61 WOLFF (1994) 9, 12.
62 WOLFF (1994) 9.
63 TODOROVA (1997) 26, 27.
64 TODOROVA (1997) 26.
36 TODOROVA (1997) 22.

8



illetve a 17. század elején keletkezett forrásokban elszórtan eló'fordul a név, 
úgy említik a Balkáni mint a hegység „török nevét”, de az igazi áttörést a 18. 
század hozta meg: „Az egész 18. század folyamán a Haemust és a Balkánt 
mindinkább egymás mellett, vagy felváltva használták.”66 A 19. században is 
mindkét alak használatos volt, bár az 1820-as évektől a brit utazóknál a 
Balkán lett a preferált terminus, míg „az antik toponímia” terén kevésbé 
járatos orosz utazók már korábban is ezt részesítették előnyben a hegység 
vonatkozásában.67

1808-ból való az első olyan forrás, amelyik már nem a hegységre vo- 
natkoztatta a Balkán szót, hanem egy földrajzi régiót jelölt vele: August 
Zeune, egy német geográfus nevéhez fűződik a Balkán-félsziget kifejezés 
megalkotása.68 Ebben egyrészt az antikvitásból örökölt téves vélekedés ját
szott közre, mely szerint a Haemus az Adriai-tengertől egészen a Fekete
tengerig húzódó hegység, másrészt Zeune azon törekvése, hogy az 
Appennin-félsziget és a Pireneusi-félsziget analógiájára, a domináns hegy
ségről nevezze el a régiót.69 Jelzésértékű ugyanakkor, hogy amikor az 1830- 
as években egy francia geográfus kimutatta az évezredes felfogás helytelen 
voltát, a félszigetet leírásában „Európai Törökországnak” hívta.70

A Balkán elnevezés preferálása „először csak a hegység nevét érintette” 
a 19. század első évtizedeiben, de a század közepére egyre elterjedtebbé vált az 
egész félszigetre vonatkoztatva is.71 Igaz, „az 1878-as berlini kongresszusig a 
leggyakoribb megnevezések” az oszmán—törökök politikai szerepét hangsú
lyozták a félszigeten: a már ismert „Európai Törökország” mellett a „Törökor
szág Európában”, az „Európai Oszmán Birodalom”, az „Európai Levante” stb. 
elnevezések voltak használatban.72 A század végére azonban a Balkán
félsziget, vagy egyszerűen a „Balkán” gyökeresedett meg az „Európai Törökor
szág” elnevezéssel szemben.73 Ugyanakkor témánk szempontjából jelentősége 
van annak, hogy 1863-ban egy német „balkanista” megalkotta a „D élkelet- 
Európai—félsziget” kifejezést, 1893-ban és 1909-ben pedig Theolbald Fischer a 
„Délkelét-Európa "elnevezést vetette fel.74

A kötet elkövetkezendő fejezetei azt a kérdést igyekeznek megvilágítani, 
hogy mennyire releváns a felvilágosodás által ránk hagyományozott „Kelet- 
Európa” és „Balkán” koncepció azon időszakot megelőző mintegy 800 évben, 
amikor megszülettek az említett „intellektuális-történeti konstrukciók”. A 
vizsgálat fókuszában a kormányzat széles értelemben vett fogalma áll, hi
szen elsősorban ez alapján ítélte meg Nyugat-Európa Európa más területeit

60 TODOROVA (1997) 23-24.
67 TODOROVA (1997) 24.
68 TODOROVA (1997) 25.
69 TODOROVA (1997) 25, 26.
70 TODOROVA (1997) 26.
71 TODOROVA (1997) 25, 27
72 TODOROVA (1997) 27.
73 UO.
74 TODOROVA (1997) 27-28.
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valamint az Európán kívüli világot. A (17-)18. században a polícia szó (mely 
végső soron a görög polisz szóból eredt) angol (police), francia (police) német 
(Polizei/Policey)) változatait használták Nyugat-Európában a széles érte
lemben vett kormányzás fogalmára. „Ez volt az egyik olyan leggyakrabban 
használt szó, amely egy bizonyos kollektív életforma felsőbbrendűségét fejez
te ki egy másikkal szemben. Ebben az értelemben a policé a francia civilizá
ció szó előfutára volt, melyet a tizennyolcadik század közepén alkottak 
meg.”75

A jó l szabályozott, jó l kormányzott állam (Polizeistaat, état bien policé) 
pedig a civilizáltság, a civilizáció mutatója volt, minta a korabeli „kelet
európai” ún. „felvilágosult abszolutizmusok” számára.

75 Gordon (1994) 19.
10



Sze m po n tr e n d sze r  —  K r o n o ló g ia i m e tsze te k
Sashalmi Endre

Thomas Ertman könyve, mely A Leviatán születése: Államok és politikai 
rendszerek építése a középkori és koraújkori Európában címmel jelent meg 
1997-ben, egy ugyanolyan időintervallumban, a 11-18. század közt vizsgálta 
a nyugati kereszténység egészének államfejlődését, mint amelyik e kutatás 
kronológiai keretét is adta Kelet-Európa és a Balkán pohtikai szerveződése
inek viszonylatában. Ertman koncepciójának bemutatásával és annak kriti
kájával részletesen foglalkoztunk A nyugat-európai államfejlődés vázlata 
(1000-1700) című könyvben,1 amely mű megírásának egyik fő célja az volt, 
hogy háttérismeretet biztosítson ahhoz az összehasonlító vizsgálathoz, amely 
jelen kutatás keretében folyt.

Ertman koncepciójának ismertetésekor már jeleztük, hogy kiinduló
pontja, nevezetesen az államhatalom két komponensre történő'szétválasztá
sa (megfelelő kritikai továbbgondolás és kiegészítés után) jól hasznosítható 
nemcsak a nyugati—keresztény kultúrkörön belüli összehasonításra, amint 
azt ő tette, hanem más kultúrkörök kormányzati rendszerének összevetésére 
is. A korábbi részletes kritikai elemzést természetesen nem ildomos ehelyütt 
megismételni, még csak annak összefoglalására sem törekszünk, hanem 
azon fontos elemeit idézzük fel Ertman művének, amelyek inspirálták e kö
zös kutatás koncepcióját és részben be is épültek abba.

Nos, Ertman szerint a 18. században a nyugati kereszténység szuve
rén-territoriális államai közt 4 típust lehet megkülönböztetni, ha az államot 
két vizsgálati szempontra bontjuk fel, a „politikai rendszer típusa” (regime 
type), illetve az államapparátus természete, tehát az „államiinfrastruktúra” 
(state infrastructure) szerint.2 Valóban, az európai fiskáhs-katonai államok 
nemcsak pohtikai berendezkedésük tekintetében különböztek egymástól, 
hanem abban is, hogy milyen volt az állami infrastruktúrájuk, azaz például 
a hivatalok betöltésének gyakorlata. Ertman mindegyik vizsgálati szempon
ton belül 2 típust különített el: eszerint a politikai rendszer (Ertman termi
nológiájával élve) lehetett „abszolutista”, illetve „alkotmányos” [a mi felfogá
sunkban ez jogi-intézményes hatalommegosztást jelent, mely megvalósulha
tott a rendiség keretei közt, de mutathatott az alkotmányos monarchia irá
nyába is3 4], míg az államigazgatás gyakorlata lehetett „patrimoniális” (hiva
talok öröklése), illetve „bürokratikus”á

A „proto-modern bürokrácia”, illetve a patrimoniális államapparátus 
azonban nem kizárólag csak az egyik, vagy csak a másik politikai struktúra

1 Sashalmi (200G) 157-177.
2 Erre összefoglalóan lásd SASHALMI (2006) 157-167.
3 Ertman terminológiájának kritikájára lásd SASHALMI (2006) 167-177.
4 Sashalmi (2006) 157-158.

11



sajátja volt, hanem mind az abszolutista, mind az „alkotmányos” (hatalom- 
megosztásos) berendezkedésű államokban megtalálható volt mindegyik.5 
Ugyanakkor Ertman szerint szembetűnő, hogy Közép-és Eszak-Európa 
államai bürokratikus államapparátussal rendelkeztek, akár az abszolutista, 
akár az „alkotmányos” (hatalommegosztásos) politikai rendszer kategóriájá
ba tartoztak, míg a Latin Európa, valamint Kelet-Közép-Európa államai
ban patrimoniális államapparátus létezett, holott az előbbi az abszolutista, 
az utóbbi viszont az „alkotmányos” (hatalommegosztásos) hatalmi struktú
rához tartozott.6 Ertman könyvében arra kereste a választ, hogy egy-egy 
térség (ország) viszonylatában miért éppen az adott kombinációval találkoz
hatunk a 18. században, azaz van-e ezeknek a fejleményeknek (illetve egyes 
országok esetében a kivételeknek) valamiféle kronológiai és strukturális 
magyarázatuk.

Jelen kutatás nem ezt a célt tartotta szem eló'tt, hanem arra irányult, 
hogy 1000-1800 közt különböző'időintervallumokban egy előre meghatározott, 
egységes szempontrendszer alapján megvizsgálva „Kelet-Európa” és a „Bal
kán” pohtikai szerveződéseit, a hasonlóságok és különbségek regisztrálása 
révén járuljon hozzá az európai régiók problematikájának újragondolásához.

Ami a jelen vizsgálódás szempontrendszerének kialakításában fontos 
volt, az először is magának az állam szó használatának a kérdése, amit első
sorban a különböző kultúrkörök összehasonlítása miatt igyekeztünk kiküsz
öbölni, amellett, hogy a fogalom még Nyugat-Európa viszonylatában is prob
lematikus a 13. század előtt.7 Ezen megfontolások miatt a szempontrend
szerben az állam helyett a semleges kormányzat szó használatával éltünk. A 
kormányzat kérdésének vizsgálatában pedig több ponton támaszkodtunk S. 
E. Finer, A kormányzat története a legrégebbi időktől kezdve (Oxford, 1997 
vol. 1-3.) című monumentális munkájának metodológiai alapvetésére. Finer 
már a mű elméleti bevezetőjében leszögezi, hogy a kormányzat fogalma ter
mészetszerűleg szélesebb annál, mintsem hogy kizárólag az államok kor
mányzatát jelentse, de világossá teszi: ő kifejezetten csak az államok kor
mányzatát vizsgálja.8

Finer szerint az államok esetében a kormányzat korlátái jellegük sze
rint lehetnek ún. „szubsztantív” azaz lényegi, tartalmi korlátozások, melyek 
az „uralkodók tevékenységi körét határolják be”, valamint „proceduráhs”, 
tehát eljárási korlátok, amelyek viszont bizonyos rendtartási szabályoknak 
vetik alá őket.9 A szerző „szubsztantív” korlátozásnak tartja a vallási korlá
tokat, a hagyományt, valamint a törvényeket (és persze ezek kombináció

5 Sashalmi (2006) 158.
6 Sashalmi (2006) 159.
7 Sashalmi (2006) ío -n .
8 Finer (1997) 1 .2.
8 Finer (1997) I. 72.
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ját).10 A „procedurális” korlátozások terén pedig megkülönbözteti a központi 
kormányzat és a helyi kormányzat szintjeit, mert ez így egyszerű vizsgálati 
kritériumokat eredményez: „központi és helyi, [procedurálisan] korlátozott 
és nem korlátozott” variánsokat.11

Finer ezen felosztása kiváló lehetőséget ad egy szélesebb körű összeha- 
sonlításra is, de jelen munka a szubsztantív korlátok kérdését kifejezetten 
nem kívánja tárgyalni, bár érintőlegesen ezekre is történnek majd utalások. 
E korlátok Finer felfogásában „a legitimáció három alapját” jelentik, ami 
tulajdonképpen nem más, mint a legitimáció fajtáinak — karizmatikus, tra* 
dicionális, racionális (értsd: jogi) — Max Weber által bevezetett felosztása, 
mint ahogy az is tóle származó gondolat Finernél, hogy az uralkodók hatal
ma „a gyakorlatban többnyire mindhárom keverékén” nyugodott.12 A 
procedurális korlát elnevezés helyett viszont inkább a jogi-intézm ényes kor
látozás kifejezés használatával éltünk.

Az imént vázolt felvetéseket továbbgondolva tehát a következő' szem
pontokat vizsgáltuk meg. Először is magát a kormányzati forma kérdését 
(tehát nem az államformáét), ennek kapcsán pedig az utódlás körülményei
re, szabályozására helyeztük a fó' hangsúlyt.

A hatalommegosztás problémáját feszegetve a különböző' kultúrkörök 
„semleges” összehasonlításának követelménye miatt (ha egyáltalán létezik 
ilyen) nem maradhattunk meg pusztán annál a szempontnál, amit jo 
gi-intézm ényes aspektusnak nevezhetünk, és amely hatalommegosztási 
mód, úgy tűnik, a nyugati kultúrkör sajátossága. R. Jackson és C. Rosberg a 
„személyes uralom” {personal rule) elnevezéssel illette az olyan politikai 
rendszereket, amelyeket „nem intézmények, hanem a politikai résztvevőit 
strukturálnak, és ahol a politikai cselekvés sokkal inkább a személyes hata
lom, mint a lefektetett eljárások függvénye”.13 (Ez a felvetés összhangban 
van a procedurális korlát elvével.) Az ilyen kormányzati rendszerekben is 
létezhet persze, és létezik is hatalommegosztás, de ez alapvetően az uralkodó 
személyes engedményén, a politika alakítóinak személyes érdekérvényesíté
sén, vagy hagyományon stb. nyugszik, nem pedig jogi-institucionalista ala
pokon. Ezt a fajta politikai gyakorlatot a perszonalizmus erőssége miatt egy
szerűen de facto hatalommegosztásnak nevezhetjük. Következésképp a hata
lommegosztás de iure szempontja mellé beemeltük a hatalommegosztás de 
facto, azaz nem jogi-intézményes elvét, valamint a dinasztikus komponenst 
is.

A két aspektus, persze, nem zárta (sőt ma sem zárja) ki egymást a 
nyugati kultúrkör esetében sem: azaz a politikai rendszer intézményes és 
nem intézményes elemei (ez utóbbira jó példa a klientúraláncolatok törté-

10 Finer (1997) I. 74.
11 Finer (1997) 1 .72.
12 Finer (1997) 1 .75.
13 Jackson— Rosberg (1984) 421-422.
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nelmi koroktól független létezése) együtt él(het)nek. A két szféra Nyugaton 
szoros „kölcsönhatásban állt egymással, alakította, befolyásolta egymást”.14 
Mindazonáltal lényegi jelentősége van annak, hogy a nyugati kultúrkörben a 
politikai viták a koraújkorban közjogi intézményekről, törvényben rögzített 
jogokról szóltak, ezek segítségével definiálták álláspontjukat a felek.15 Azaz 
bármilyen erősek voltak is a de facto, azaz a nem intézményes hatalmi me
chanizmusok, a hatalommegosztás késó'-középkori elvi és gyakorlati kialaku
lása óta (lásd: rendi gyűlések) az intézményi, jogi aspektus meghatározó volt 
a politikai diskurzusban.

M. J. C. Vile az Alkotmányosság és a hatalmak szétválasztása (Oxford, 
1967) című művében Anglia példáján keresztül aprólékosan dokumentálta, 
hogy miként jutott el a nyugati politikai gondolkodás a modern hatalommeg
osztás, azaz a három államhatalmi ág szétválasztásának gondolatához a 
késő-középkori „vegyes kormányzat” elvétől.16 A „vegyes kormányzat” is a 
hatalom intézményes megosztását jelentette — tiszta formájában a három 
kormányzati forma (korabeli kifejezéssekkel élve) a monarchia, az arisztok
rácia (a születés folytán kiválasztottak uralma) és a demokrácia (köznép 
uralma) ötvözetét. I. Károly angol király 1642-ben (propagandisztikus fogás
ként ugyan) megjegyezte, hogy Angliát a monarchia, az arisztokrácia (House 
o f Lords) és a demokrácia (House o f Commons) „vegyes kormányzata” uralja.

A vegyes kormányzat elve már a 13-15. században rendi gyűlések for
májában intézményesült, de a modern hatalommegosztásig való eljutás, per
sze, több évszázadig tartott. A gondolati mag azonban, ahogy arra Vile rá
mutatott, mindegyikben közös volt: „Mindkét teória a hatalom korlátozását 
célozza, azáltal, hogy belső'fékeket intézményesít a kormányzaton belül.”17 A 
jogi-intézményes szempont tehát megkerülhetetlen az összehasonlítás során.

További fő rendezőelvként jött számításba a szempontok kialakításá
nál a territoriáhs szintek szerinti felosztás, azaz a központi és helyi szintek 
vizsgálata, amit nemcsak a hatalommegosztás, hanem a másik fő probléma
kör, azaz a kormányzati infrastruktúra is indokol.

Röviden tehát: a kormányzat két fő' alkotóelemre való szétválasztását 
(mely alkotóelemek a mi terminológiánkban a hatalommegosztás és a kor
mányzati infrastruktúra elnevezést viselik) kombináltuk a területiség as
pektusával, továbbá a hatalommegosztáson belül vizsgáltuk a 
jogi-intézm ényes és a nem intézményes jelleget is.

A megközelítés ugyanakkor az egyes időintervallumokon belül nem 
statikus, hanem a kiterjed azokra a legfontosabb territoriáhs és politikai 
változásokra is, amelyek kihatással voltak akár a hatalommegosztás, akár a 
kormányzati infrastruktúra (vagy netán mindkettő) változására. így alakult

14 Kivelson (1996) 17.
>5 Uo.
'8 VILE (1967) 21-97.
>7 Vile (1967) 34. Kiemelés S.E.
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ki a következő szempontrendszer, melyet az egyes időintervallumokban lehe
tőség szerint minden politikai képződmény esetében követni igyekeztünk.

Általános jelleggel bír minden egység elején egy rövid bevezető, mely a kez
dő- és végpontok kronológiai relevanciájáról ejt néhány szót. A részletes ki
fejtés aztán a következő szempontok szerint történik.

1. Az időintervallum jellemzői:

❖  nagyság, elnevezés, a népesség és (esetlegesen) a haderő létszáma
❖  területi terjeszkedés -  a területek bekebelezésének jellege (beolvasz

tás, ill. intézmények, jogok megtartása)
❖  a legfontosabb események a hatalommegosztás, illetve a kormányza

ti infrastruktúra szempontjából

2. A kormányzat jellege:
2.1. A kormányzat formája, a trónutódlás rendszere — a közjogi intézmé
nyek esetleges szerepe

2. 2. A politikai rendszer típusa: A hatalommegosztás

A hatalommegosztás módja és szintjei: de facto, de iure-országos, helyi

❖  de facto-országos
❖  dinaszticizmus: területi megosztás a családtagok közt
❖  uralkodói tanács(ok)
❖  de iure-országos (jogi-intézményes keretek)
❖  de facto-helyi
♦> de iure-helyi (autonómia jogi-intézményes volta)

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat:

❖  a központi igazgatás szervei és működése
2.3.2. A helyi kormányzat:

❖  a helyi igazgatás szervei és működése
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Kronológiai metszetek

Az egyes kronológiai metszetek kialakítását több szempont határozta meg.
A kezdő- és végpontok kiválasztásában a legfontosabb elv az volt, hogy 

olyan nagy horderejű eseményeket emeljünk ki „Kelet-Európa” és a „Bal
kán” történetéből, amelyek jelentősen befolyásolták egy-egy adott országban/ 
birodalomban, a kormányzat alakulását az imént vázolt szempontrendszer 
valamely eleme, illetve elemei tekintetében, akár belpolitikai, akár külpoli
tikai történésről volt is szó.

Fontosnak tartottuk továbbá, hogy az emblematikus jelleggel így ki
emelt történésekhez időben egymáshoz igen közel eső eseményeket lehessen 
találni minél több ország/birodalom történetéből, amelyek szintén megfelel
nek e szempontok valamelyikének. Az emblematikus kezdő- és végpontok 
pedig, természetszerűleg, nem mereven kezelt kronológiai határok.

Az is magától értetődő, hogy a különböző időszakokban más és más jel
legű eseményeknek kellett kiemelt jelentőséget tulajdonítani. így kezdetben 
pl. a kereszténység felvétele egy megkerülhetetlen pont, míg később a vallás 
kérdése már nem játszik ennyire meghatározó szerepet.

Másodlagos, de azért szintén fontos szempont volt, hogy nagyjából olyan 
időkereteket jelöljünk ki e kritériumok alapján, amelyek lehetőleg „Nyugat- 
Európa” kormányzatának történetében, itt mondhatjuk, hogy a nyugat
európai államfejlődés történetében is valamiféle egységet képeznek. Az ebben 
való mélyebb tájékozódáshoz szintén a kutatás keretében készült és már emlí
tett könyv (A nyugat-európai államfejlődés vázlata) nyújthat az olvasónak 
segítséget, melynek nagy egységei 1200-1450, 1450-1660, 1660-1713voltak.

Mindezek alapján a kutatás időmetszetei a következőképpen alakul
tak. (Ehelyütt csak felsorolásszerűen adjuk meg az időkereteket, a kifejtés 
során viszont, természetesen, részletesen meg is fogjuk indokolni azokat.)

♦> 1000-1204: István királlyá koronázása — Bizánc elfoglalása a ke
resztesek által

❖  1204-1389: Bizánc elfoglalása a keresztesek által — Szerbia oszmán 
függésbe kerülése

❖  1389-1453: Szerbia oszmán függésbe kerülése — Konstantinápoly el
foglalás az oszmánok által

❖  1453-1569: Konstantinápoly elfoglalása az oszmánok által — a len
gyel-litván unió létrejötte

❖  1569-1654: a lengyel-litván unió létrejötte — a perejaszlavi szerző
dés a kozákok és Alekszej cár közt

❖  1654—1725: a perejaszlavi szerződés a kozákok és Alekszej cár közt 
— Nagy Péter halála

❖  1725-1795: Nagy Péter halála — Lengyelország 3. felosztása
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Le n g y e lo r szá g , 1000-1204
Font Márta

Az első Piast fejedelem, aki felvette a kereszténységet, I. Mieszko (963-992) 
volt. Mieszko Poznan-Gniezno környékén megszervezett uralma hamarosan 
kiterjedt Krakkóra, a későbbi Kis-Lengyelországra, mely a 11. század során 
központtá nőtte ki magát.1 1138-ban III. Boleslaw „országfelosztását” köve
tően a 12. század során formálódtak ki a részfejedelemségek, amelyeket a 13. 
században a Piastok egy-egy ága irányított: Kis-Lengyelország (Krakkó és 
Sandomir), Nagy-Lengyelország (Poznan és Gniezno), Szilézia, Pomeránia, 
Mazowia, és Kujawia. Az utóbb említettek kevésbé kikristályosodott közpon
tokkal rendelkeztek, és ezek hovatartozása is gyakran változott.

1. Az időintervallum jellemzői
A lengyel területek lélekszámára vonatkozóan Samsonowicz Lowmianski 
adataira támaszkodik, aki abból az elképzelésből indult ki, hogy egy szom
szédsági közösség területe 300 km2, a népsűrűsége 4 fő/km, azaz a lakosság 
így 1200 fő, akikből 200 a harcos (a tizedük kísérettag), 5 fő a sztaroszta 
vagy előkelő. Ez alapján egy kisebb törzs esetében a fenti adatok így módo
sulnak: 5000 km2, 20 ezer fő (háromezer fő harcos, 80 előkelő), egy nagyobb 
törzs esetében pedig 30 ezer km2, 120 ezer fő (20 ezer harcos és 500 előkelő).2 
Kossmann a 11. században 25 ezer lakossal számolt egy várkörzetben, a 
várkörzetek számát pedig százban határozta meg:3 ebből következően a 
Piastok országának lélekszáma 2,5 millióra kellett, hogy rúgjon. Szerényebb 
méretekben gondolkodik Gieysztor, aki az ezredforduló Lengyelországát 250 
ezer km2-re taksálja, a lélekszámot pedig 1,25 milliónak tételezi fel.4 A régé
szeti anyagra épülő legújabb becslések5 szerint egy km2-re vetítve a nyugati 
szlávokhoz tartozó lakosság száma a 10. század elején nem lehetett több 
háromnál, az ezredfordulón pedig 4-4,5-nél. Egy törzs lélekszáma 600 és 
3000 között mozoghatott, így a nyugati szlávok összlétszáma a 11. század 
elején nem haladhatta meg a kétmilliót. A népsűrűség egyenetlen voltára 
hívja fel a figyelmet a szerzők többsége.6 A népesség növekedése a 12. szá
zadban egy belső migrációt váltott ki, amely a korábbi peremkerületek né
pességének növekedését eredményezte.7 A német kolonizáció megindulása a

1 Gallus 17. (1.6.)
2 SAMSONOVICZ (1990) 15-16.
3 Kossmann II. (1985) 414-415.
4 Gieysztor (1979) 58, 73.
3 LECZIJEWICZ (2000) 238.
8 Lsd. pl.: CONZE (1992) 60.; ÉEMLIÖKA (1997) 18.
7 ÉEMLIÖKA (1997) 272-273.; KOSSMANN II. (1985) 415.
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Piastok területén a 13. században öltött jelentős méreteket,8 de már a 12. 
század közepétől kimutatható.9 Az előbbi esetben az agrárnépesség kolonizá- 
cióját érinti a megállapítás, az utóbbi pedig a kereskedelmi központokban 
felbukkanó kereskedőkolóniák jelenlétét regisztrálja.

A későbbi Nagy-Lengyelország területén uralmat teremtő I. Mieszko 
990 körül jelentős mértékben kiterjesztette uralmát déli és északi irányban 
is. Ennek dokumentuma az a Dagome iudex néven ismert irat, amely rövid
del a fejedelem halála (992) előtt keletkezhetett, de csak 1085 körüli máso
latból ismert.10 Ez alapján lehet meghatározni Mieszko országának területét, 
amely ekkor magába foglalta Krakkó környékét és Sziléziát is. A 10. század 
végétől a 12. század közepéig Krakkó központi szerepe megerősödött, de nem 
lett kizárólagos. A 12. század második felének belső küzdelmei során alakul
tak ki azok a részfejedelemségek, amelyek a 13. században az „országot” 
alkották. A nagyobb egységek mindegyike (a ruszbeli volosztyokhoz hasonló
an) további — és még kevésbé stabil — részekre bomlott.

2. A kormányzat jellege
2.1. A kormányzat formája: a dinasztikus és regionális rendszer összefonó
dása
A III. Boleslaw nevéhez fűződő rendelkezés (testamentum) teremtette meg 
az ún. principalis elvet, amely a 12-13. században érvényesült.11 A Krakkó
ban uralkodó rangidős fejedelem mellett a többiek is részesültek az uralom
ból, de egy-egy kisebb körzetben. Ez a gyakorlat szentesítette a lengyel terü
letek hatalmi megosztottságát a 13. század végéig. III. Boleslaw rendelkezé
se szerint legidősebb fia, II. Wladyslaw kapta a Krakkó feletti hatalmat, neki 
alárendelten irányítottak testvérei egy-egy területet, de a „végrendelet” to
vábbi konkrét felosztást nem tartalmazott. Wladyslawot testvérei 1146-ban 
elkergették, és csak Barbarossa Frigyes császár segítségével került Szilézia 
élére. A 12. század második felében zajló konfliktusok nyomán rögzült az 
egykori területek megosztottsága: Wladyslaw utódai kezére került Szilézia, 
Mieszko utódaié lett Nagy-Lengyelország, Kázmér utódaié Kis- 
Lengyelország Mazóviával; Boleslaw ága kihalt.12 A 12. század legvégére 
kialakult rend szerint — kisebb 13. század eleji változásokkal — a tradicio
nális központok helyzete megszilárdult,13 erre utal a sedes regni principales 
elnevezés megjelenése. Az öt kikristályosodott központon belül (idővel

8 ZEMLIÖKA (1997) 273.
9 CONZE (1992) 81.
10 Salowski (1966) 77.; KOSSMANN (1985) II. 77-78.
11 KADLUBEK 118. (3, 26, 19, 21.); KOSSMANN II. (1985) 129. A  „végrendeletnek” tekintélyes 
mennyiségű lengyel nyelvű szakirodalma van. Ld. erre összefoglalóan: WENTA (1999) 68-77.
12 Ld. erre RHODE (1965) 41-46.; ZERNACK (1994) 93-95.
13 Lsd. erre SPORS (1991) 369.; Uo. (1992) 35. (irodalommal)
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Mazóvia és Kujáwia is önállósodott) a későbbiekben további polarizáció zaj
lott le.14

Boleslaw „végrendelete” 1138-tól rögzítette a lengyel területek szétta
goltságát egészen a 14. század elejéig. Fiai közül hárman hagytak hátra utó
dokat, ennek megfelelően a Piast dinasztiának három ága alakult ki: egy 
sziléziai, egy nagy-lengyelországi és egy kis-lengyelországi — mazówiai ág. 
1138 és 1202 között, amíg egy is élt III. Boleslaw fiai közül, valamelyik 
használta a dux totius Poloniae címet. Mieszko Stary halála után (1202) az 
összlengyel törekvések helyett a részfejedelmiek kerültek előtérbe, és a ré
szek egyesítése nem volt reális célkitűzés.15

A királykoronázástól független, de elemeiben arra emlékeztető cere
móniára utal a 11. századi Krakkói Pontifikalé, amelynek egyes elemei az 
angolszász koronázási ordóra emlékeztetnek, de koronáról és koronázásról 
szó sem esik.16 A „benedictio principis’ a hercegi uralomba való beiktatás 
ceremóniájára utal: „benedictio super vexillum et armorum”. A ceremónia 
helyszíne egyáltalán nem egyértelmű: Gniezno, Poznan, Krakkó — mindhá
rom központ mint „sedes regni principale.!’ szerepel.17 18 A Chronica 
Polonorum szerint Boleslaw Chrobry „sedem regni in Cracovia constituit, 
antea fuit in Gniezna postea in Poznan P  Egy kései feljegyzés szerint (1247) 
Poznanban a Panni Maria templom mellett a szabadban állt egy trón,19 de 
ezt Dalewski később kialakult helyi hagyománynak minősíti.20

2.2. A hatalommegosztás

2.2.1. Dinasztikus
Lengyel földön a hatalmi központok kettőssége (Gniezno-Krakkó) és a 
senioratus rendje kezdettől fogva meghatározta a kormányzati struktúrát. A 
Piastok dinasztiája, azaz a duces Polonorum osztozott a hatalmon úgy, hogy 
a l l .  század trónviszályai után egyfajta „szabályozott” seniora tus rend lépett 
életbe (1138). A kialakult rendszeren ez annyiban változtatott, hogy a Krak
kót megszerző dux a 11. században az „ország” egésze feletti hatalommal 
rendelkezett, a 12. században pedig csak primus inter pares szerep jutott 
neki. A 12. században azok a területek, amelyeket szintén egy (a fejedelmi 
dinasztiához tartozó) dux irányított ducatus, provincia néven szerepeltek és 
központjuk egyike volt a sedes regni principales-nek.21 A törzsi keretek „túl

14 Konkrét felsorolást Id. ARNOLD (1968) 402.
15 Erre Id. RHODE (1965) 21-37, 41-45.; SZCZUR (2002) 253-326.
16 Schramm (1971) IV/2. 576.; Dalewski (1996) 111.
17 Dalewski (1996) 99.
18 MPH III. 618-619.
19 KDW 221. ( Ns. 264.)
20 Dalewski (1996) 38.
2> ARNOLD (1968) 248.

20



élik” az államszervezés időszakát, és alapját képezik a kiformálódó kor
mányzati struktúrának,22 azaz a keresztény királyság alkotóelemeivé vál
nak. Ennek köszönhető', hogy az egykori törzsi kerületek lassú ütemben terü
leti egységekké formálódtak egy-egy központ körül. Ezek a központok — 
mivel a központból való irányításuk továbbra is nemzetségi-rokoni szálak 
„hálóján” keresztül történt — könnyen önállósultak, és bekövetkezett az ún. 
széttagolódás. Az egyes területeknek a fejedelmektől való függése még a 13. 
században is domináns. Ez a körülmény magyarázza, hogy az egyház immu
nitásainak problémája csak a 13. században került felszínre.

2.2.2.Vecse
A fejedelmi udvar minden szabad ember számára nyitott volt, illetve a feje
delmi hatalom és a szabadok összessége alkotta „közhatalom” folyamatosan 
kommunikált egymással.23 A törzsi—nemzetségi közegben gyökerező „közha
talom” csak lassan szűnt meg, illetve alakult át, és az alkalmanként összehí
vott gyűléseken keresztül a fejedelmi hatalmat korlátozni igyekezett. A feje
delmi udvar irányításából kinövő „országirányítás” a funkciók differenciáló
dásán keresztül formálódott. Ezzel párhuzamosan következett be a fejedelmi 
hatalom elmozdulása a monarchikus hatalom felé, illetve a „közhatalom” 
visszaszorítása.

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat
Az a fejedelem idux), aki egy terület élén állt, minden kormányzati funkció
val rendelkezett a területére vonatkozóan. A ducatus/provincia 
(=fejedelemség) területét a castellanus-dk (vagy vojevodák) segítségével irá
nyították. A területi osztódás törésvonalai az egykori törzsi „határok” men
tén húzódtak, ami a különállást stabilizálta.24 A 12. században az ún. princi
pális elv szerint a legidősebbé lett volna a két fontos központ (Krakkó és 
Gniezno) és Szilézia, a második legidősebbé Mazóvia és Kujávia.25 A 12-13. 
század fordulójára azonban kikristályosodott öt részfejedelemség: Nagy- 
Lengyelország, Kujávia, Mazóvia, Kis-Lengyelország és Szilézia. A hatodik, 
Pomeránia a legkevésbé megszilárdult egység volt, a 13. század folyamán 
pedig felmorzsolódott Brandenburg, a Német Lovagrendi állam és Nagy- 
Lengyelország között. A felsorolt egységeken belül alakultak ki kisebb terü
leti egységek, amelyeket az adott fejedelemnek alárendelt (nem fejedelmi

22 FONT (1998a) 26-30.; FONT (1999c) 22-24.; FONT (2000b)
23 FONT (1999c) 32.; SZCZUR (2002) 212-213.
24 FONT (1999c) 251.
25 ZERNACK (1994) 76.
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származású) castellanus-ok irányítottak.26 Adott esetben a fejedelem teljes 
jogkörével felruházva.27 Nagy-Lengyelország 9, Kujávia 2, Mazóvia 4, Kis- 
Lengyelország 6 és Szilézia 5 körzetből állt, közülük egyhez—egyhez több 
vár is tartozhatott.28 A többi tisztségviselő a gazdasági szférában volt fellel- 
hető. Lengyelország esetében a privilegium fori általánossá tétele csak a 13. 
század elején következett be.29

A 13. századtól kezdve sedes regni principales megjelöléssel illettek 
minden egyes fejedelmi székhelyet. Ettől megkülönböztetve használják a 
források a statio-1 a fejedelmek tartózkodási helyét jelölendő,30 amely a ma
gyarországi curia-hoz hasonló. A civitas nem várost jelölt, hanem egy meg
erősített központot és a környéken lévő falvak csoportját, mint területet. 
Ezek a várkörzetek a nemzetségi időkbe nyúlnak vissza, amelyeket meghó
dítva a Piastok megteremtették területi uralmukat.31 A civitas és a sedes 
ugyanazokra a központokra is vonatkozhatott, a megkülönböztetést okozhat
ta a szóhasználat bizonytalansága, vagy a lassan kialakuló funkcionális kü
lönbségek kifejezése.

A iura ducalia alapján a fejedelmek ugyancsak teljes körűen rendel
keztek minden jövedelemmel, még az egyház számára tett adományozás 
után is igényt tartottak a fejedelem részesedésére. A 13. század elejének az 
immunitások körül forgó kérdésköre gyakorlatilag azt az egyházi követelést 
fogalmazza meg, hogy az egyház földjeinek népe ne legyen köteles dupla 
terhet viselni és a fejedelemnek is adózni. Az adózás területén az ún. német 
jog elterjedése hozott változást.32

2.3.2. A helyi kormányzat
A gród (latinul: civitas, castrum)33 egyaránt a helyi adminisztráció, és katonai 
irányítás központja volt. Élén a castellanus állt, Gieysztor szerint katonai, 
adminisztratív, igazságszolgáltatási és gazdasági feladatkörrel.34 Arnold sze
rint kétféle castellanus létezett, az egyik területi hatalommal felruházva, a 
másik csak katonaival.35 Kossmann a castellanus feladatkörében jobban diffe
renciál, territoriális és funkcionális jogkörökre bontja: első minőségben a feje
delem helytartójának értelmezi, a másodikban pedig konkrét feladatokkal 
megbízottnak tartja.36 A két funkció között különbséget tesz újabban Bogucki

26 A kétszintű igazgatási rendszerre ld. MALECZYÚSKI (1968)
27 ARNOLD (1968) 241, 243-244.
28 Arnold (1968) 402.
29 Kossmann II. (1985) 358-361.
30 MODZELEWSKI (1975) 35.; PlANOWSKl (1994)
31 KOSSMANN II. (1985) 269.; KURNATOWSKA (1995); MOZDZIOCH (1995) 158.
32 Kossmann II. (1985) 353-354.
33 Gallus 32. (1 .12.): „in civitatibus e t castris’ ’
34 Gieysztor (1979) 58.
35 ARNOLD (1968) 241, 246. Példái a 12. század legvégéről, illetve a 13. századból valók.
36 Kossmann  II. (1985) 230.
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is, de castellanizs-nak csak az előbbit nevezi, az utóbbit a comes kategóriába 
sorolja.37 A különböző álláspontok abból adódnak, hogy konkrét korabeli ada
tok híján mindegyik szerző az analógia módszeréhez folyamodik, de más-más 
mélységben és háttérismerettel.

A latin elnevezés, a castellanus arra utal, hogy a tisztségviselő feladata 
a várakhoz kötődött, a lengyel elnevezése, a wojewoda pedig azt fejezi ki, hogy 
funkciója inkább katonai, semmint adminisztratív vagy igazságszolgáltatási 
lehetett.38 A tisztség a 12. század folyamán alakult ki, addig a dinasztia tagjai 
maguk látták el a hadvezetés feladatát,39 40 a 12-13. század fordulójától pedig 
már rendszeresen szerepelt a castellanus.

A 12. század elejéről ismert az első comes palatinus (1117, Skrabimir), 
majd a comes Polonie címet viselő Wlost. 1149-ben comes címet birtokolt Jaxa 
és Michora. A fejedelem melletti tanács léte II. Kázmér (1186-1194) krakkói 
udvarában igazolható.

A cseh és lengyel elit címeit vizsgálva az állapítható meg, hogy a forrá
sok latin elnevezései a magyarországi szóhasználattal mutatnak rokonságot, 
pl. comes, comes palatinus, a vulgáris szóhasználat pedig a Kijevi Rusz kifeje
zéseivel, pl. wojewoda, bojár, vladyka. Lengyel területen a comes palatinus 
vagy militiae princepsxü vagy magister militium iletve később comes palatii.41 
A lengyel wojewoda a castellanus-nak felel meg. A magyar comes-hez hasonló, 
de az igazságszolgáltatási feladatairól nem tudunk. Óvakodnánk attól, ami a 
szakirodalomban szinte általános gyakorlat, hogy a magyarországi comes jog
körét is analógnak vegyük akár a cseh, akár a lengyel helyzettel.42 A cseh és 
lengyel köznyelvi szóhasználat a „nemzetségfő” jelentésű zupán-ból rövidülve a 
pan jelentést vitte tovább, amely a legelőkelőbbek megjelölésére szolgált.43 44 Az 
hadakozó elit alsó kategóriáit jelölte a vladyka,44 amelyet később felváltott a 
német Geschlecht-ból rövidült slechta/szlachta.

37 BOGUCKI (1995) 19-22.
33 Gallus 36. (1.16.: comites)-, Spor (1991); Uó' (1992)
39 Ezt erősíti meg BIEINAK (1999) akivel egyes személyek megítélésében vitatkozik SPORS (1991) 
359.
40 Gallus 65. (II. l.)
41 KADLUBEK 72. (11.26.)
42 Ld. erre GRAUS (1966); ZEMLiCka  (1997); GlEYSZTOR (1979); Kossmann II. (1985)
43 Graus (1966) 144.
44 Graus (1966) 143.

23



Le n g y e lo r szá g , 1204-1389
Bagi Dániel

A részfejedelemségi rendszer a 13. század elejére érte el csúcspontját. Ekkor 
a korábban még egy kézben tartott tartományokat (Kis-, Nagy- 
Lengyelország, Mazóvia, Kujávia, Szilézia) is továbbosztották, ami a hatalom 
szinte teljes dekoncentrációjához vezetett. A hatalom integrációja II. 
Przemysl alatt kezdődött el, a nagy- és kis-lengyel területek, illetve kisebb 
kujáwiai és sziléziai részek összekapcsolásával. II. Przemysl 1295. évi király- 
lyá koronázása teremtette meg a 14. századtól (Lokietek Ulászló) megszilár
duló királyi hatalom alapjait.1

Lokietek Ulászló 1306-ban elfoglalta Kis-Lengyelországot, majd 1320- 
ban helyreállította a királyi hatalmat. 1333-ban bekövetkezett halála után 
fia, Nagy Kázmér uralkodott 1370-ig. Eddig az időpontig sikerült helyreállí
tani az uralmat Elis- és Nagy-Lengyelország, majd Kujávia felett, illetve 
sikerült megszerezni Halics-Lodomériát is.2 1370-1382 között Nagy Lajos 
uralkodott Lengyelországban, de az I. magyar-lengyel perszonális unió nem 
hozta a két ország közös kormányzatát. Lajos halálával lánya, Anjou Hedvig 
került a trónra.

1. Az időintervallum jellemzői
A 13. század elejére vonatkozólag még bizonytalan demográfiai adatokkal 
rendelkezünk. Feltehető, hogy a Piast-kor derekán úgy 2-2,5 millió lakosa 
lehetett az országnak, azonban ez csak hipotetikus becslés.3 A 13. század 
végétől kezdve Lengyelország lakóinak száma folyamatosan emelkedett, és 
— ugyancsak hipotetikus becslés szerint — a 14. század végére elérte a 3- 
3,5 millió főt.4 Az emelkedés több okra vezethető vissza. Egyrészt — és erre a 
13. század végétől megsokasodó oklevelek biztos eligazodást adnak — na
gyon megnőtt a külföldi, elsősorban hospes-telepesek száma.5 A 14. század 
elejétől fogva mind az uralkodó, mind egyéb magánföldbirtokosok számos 
német jogú falvat hoznak létre.6 A népességnövekedés másik fő oka abban 
keresendő, hogy a 14. század közepétől fogva — az alább részletezendő mó
don — Lengyelország területe folyamatosan növekedett. A népsűrűség azon
ban nem volt egyenletes. Kis- és Nagy-Lengyelországban, valamint a 15.

1 SZCZUR (2002) 257-326.
2 WYROZUMSKI (1982) 155-159.
3 KOSSMANN II. (1985) 414-415.
4 GlogeR (1903) 16-17.
6 BARDACH (1963) 344.
6 GRODECKI— ZACHOROWSKI— DABROWSKI (1995) 244.
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századra már szinte túlnépesedett Pomerániában lényegesen nagyobb volt, 
mint a keleti (halicsi) területeken, vagy Litvániában.7

A 13. század folyamán és a 14. század elején a lengyel korona még csak 
Kis- és Nagy-Lengyelországból állt. Nagy Kázmér szerezte meg Kujávia egy 
részét, illetve Halics-Volhiniát. Utódai az ország határait elsősorban észak 
és kelet felé tolták ki.

2. A kormányzat jellege
2.1. A kormányzat formája: a ius ducale felszámolása és a királyi kormány
zat helyreállítása
A részfejedelemségi rendszert leginkább 13. század végi hanyatlásában is
merjük.8 A ius ducale megszűntének egyik legjelentó'sebb fejleménye, hogy 
véget ért a részfejedelmek közhatalma, és a Piastok kujáviai ága Lokietek 
Ulászló személyében magához ragadta a hatalmat. Az 1320. évi koronázás 
folytán Kis- és Nagy-Lengyelország területén helyreállt a királyi hatalom, s 
ebben a két tartományban kiépült a királyi kormányzat rendszere is.9 Mind
azonáltal még Nagy Kázmér törvénykönyve is arra utal, hogy a 14. század 
folyamán Kis- és Nagy-Lengyelországot külön kormányozta a király, mivel 
mindkét tartomány számára külön törvénykönyvet adott ki.10 A kormányzat 
14. századi centralizálása nem váltott ki osztatlan lelkesedést az alattvalók 
körében, amit jól mutat, hogy még Nagy Lajost is arra kívánták kötelezni a 
nagy-lengyel nemesek, hogy 1370-ben külön Gnieznóban is koronáztassa 
meg magát.11 Mindazonáltal Mazóviában még a 15. század elején is uralkod
tak Piast-oldalági fejedelmek.12

Bár 1320-ban a királyság intézménye visszaállt Lengyelországban, 
nem volt idő a Piast-férfiág férfiági primogenitúrán alapuló öröklési jogának 
meggyökerezésére. Kázmér 1333-ban még ezen a jogon vette át a hatalmat, 
azonban Nagy Lajos és Hedvig kérdése már bonyolultabb volt.13 Mivel Káz- 
mérral kihalt a Piast-dinasztia férfiága, érvényesíteni kellett a nóagi öröklés 
elveit. Lajos anyja, Lokietek Erzsébet, azaz Nagy Kázmér nővére jogán ural
kodott, és személyétől azt várták, hogy férfiutódaiban éled újjá a Piast- 
dinasztia. Mivel azonban neki csak törvényes nóagi örökösei voltak, 1374- 
ben Kassán összehívta a lengyel rendeket, és az úgynevezett kassai 
statútumban vagy privilégiumban megváltoztatta az öröklés rendjét Len

7 Buczek (1972) 21.
8 Menzel (1964) 122.
9 KüRTYKA (2001) 34-39.
10 Statmal; Statwielk.
11 CZARNKOW, 633-634.
12 GRODECKI— ZACHOROWSKI— DABROWSKI (1995) 345.
13 Sucheni— Grabowska (1993) 24-31.
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gyelországban, és lehetővé tette a közvetlen nőági öröklést.14 A dokumentum 
egyike a legfontosabb lengyel alaptörvényeknek. Alapvetően három monda
nivalója van: központilag felszámolja a ius ducale időszakából örökölt vala
mennyi adó- és járulékszolgáltatást, helyette bevezeti az első egyenes állami 
adót, valamint szabályozza a trónöröklés rendjét Lengyelországban. Ez 
utóbbi esetében annyi megkötést tett, hogy helybenhagyta a korábbi sza
bályzást, mely szerint az Anjou-ház közvetlen férfi- és most már nőági örö
kösei uralkodjanak Lengyelországban, illetve az ő leszármazottaik. Ameny- 
nyiben ilyenek nincsenek, akkor a királyválasztás átszáll a nemzetre.15

Lajos lánya, akit egyébként királlyá (in regem) és nem királynővé ko
ronáztak meg, feleségül ment Jagelló Ulászló litván fejedelemhez, mivel is
mételten az ő házasságukból remélt férfiutódok révén remélték folytatni a 
Piast-ház uralmát. Mivel ilyenek nem voltak, és Hedvig 1399-ben meghalt, 
az öröklési rend gyökeresen megváltozott, és kezdetét vette a választókirály
ság rendszerének kialakulása.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus

A részfejedelemségi rendszer 13. századi állapota alapján megállapítható, 
hogy az egész ius ducale rendszer lényege a dinasztia férfitagjai közötti teljes 
hatalommegosztáson alapult. Mivel a hatalomból való részesedés elvben 
mindenkit megilletett, a korábban nagyobb részfejedelemségi területek egyre 
inkább feldarabolódtak a dinasztia újabb és újabb generációi között.

A részfejedelemségi rendszer utózöngéi még a 15. század első felében is 
éreztették hatásukat. A 14. század folyamán több helyen (Mazóvia, Nyugat- 
Pomeránia) fennmaradt a dinasztia egy-egy oldalágának uralma. Nagy 
Kázmér végrendeletében 1370 — máig tisztázatlanul — Nagy Lajos mellett 
tulajdonképpen uralkodóvá tette unokáját, Stettini Kázmért is, ami esetleg 
arra utalhat, hogy a dinasztián belüli hatalommegosztást fenn kívánta tar
tani.16 Ugyancsak nem tisztázott minden részletében az a kérdés, hogy vajon 
Lokietek Erzsébet és Lajos együtt uralkodtak-e, illetve hogy Erzsébetnek 
milyen konkrét közhatalmi szerepe volt a kormányzatban.17

A dinasztikus hatalommegosztás újabb állomását jelentette az 1385-ös 
krewói unió. Mivel a német lovagrend komolyan veszélyeztette Lengyelor
szágot és Litvániát is, Jagelló és Hedvig házassága után a két ország megkö
tötte ezt az egyezményt, amelyben kimondták a Lengyel Korona és Litvánia 
közötti perszonális uniót.

n KDW III, nr. 1709; BAGl (2000) 45-54.
15 UO.
16 DabROWSKI (1918) 174.
17 SWIEZAWSKI (1992) 163-164.
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A 13. század folyamán egyre kevesebb említést találunk a vecsékroí a forrá
sokban, ami arra utalhat, hogy közhatalmi funkciójuk egyre kisebb lett. Fel
tehető, bár erre túl sok forrásadattal nem rendelkezünk, hogy az egyes rész
fejedelmek is tartottak tanácsot (consilium) maguk mellett. Mindenesetre a 
tanács szerepe a királyi hatalom helyreállításával egy időben nó'tt meg.18 
Ugyancsak a 14. század elsó' évtizedeiben találkozunk a sejm (rendi gyűlés) 
első említéseivel is, bár az utolsó Piastok, hasonlóan az Anjou-kori Magyar- 
országhoz határozottan ellenezték a királyi hatalom gyűlés általi korlátozá
sát, ezért csak a legritkább esetben hívtak össze ilyeneket.19 A 14. század 
folyamán még néhányszor előfordulnak, de a század végére végleg elhal a 
területi gyűlések (sejmik) intézménye.20

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat

1320, tehát a királyság jogintézményének visszaállítása után folyamatosan 
épül ki a kormányzati infrastruktúra Lengyelországban. Míg egyik oldalról 
megjelennek olyan kormányszervek, amelyek a ius ducale időszakában nem 
léteztek, így a királyi kancellár, alkancellár, kincstartó és alkincstartó, ezzel 
párhuzamosan halnak el a területi fejedelemségek kormányzati szervei. A 
régi területi megosztás egyik utolsó jeleként jön létre a 14. század második 
felétől a sztároszta (capitaneus) hivatala, amely tartományi helytartói tiszt
ségnek felelt meg. Ilyen sztároszták működtek minden olyan tartományban, 
ahol a király nem lehetett jelen (így Kis-Lengyelországban értelemszerűen 
nem). Feladataik közé tartozott az összes királyi jogkör gyakorlása, egyedül 
birtokot nem adományozhattak.21

Területi tisztségnek számított, de királyi mandátum alapján működött 
a várnagyi (castellenusi) rendszer. Ez a 14. századtól fogva folyamatosan 
váltotta fel a még korábbi középkorból örökölt vajdai tisztséget, és az egyik 
legfontosabb méltósággá nőtte ki magát. A várnagyok között elsőbbséget 
élvezett a krakkói.22

A 14. századra véglegessé vált, hogy az ország központja Krakkó, a 
többi, még a középkor korábbi századaiban fontos szerepet játszó központ 
(sedes regni), mint Poznan, Kalisz, Plock, Sandomierz, veszített jelentőségé
ből, illetve a sziléziaiak, mint Glogau Breslau, Oppeln stb. 1335 után kike
rültek a lengyel kormányzat alól.23

2.2.2. A királyi tanács és a rendi gyűlések kezdetei

18 Grodecki— Zachorowski— DABROWSKI (1995) II, 74.
19 WYR0ZMUMSK1 (1982) 84.; KURTYKA (2001) 143.
20 KURTYKA (2001) 144.
21 Bardach (1963) 133-194.
22 Bardach (1963) 232.; VETULANI (1968) 72-85.
23 KUTYKA (2001) 77.
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A 13. század folyamán gyakorlatilag csak a regionális és helyi kormányzat 
működött, Ezek azonban a részfejedelemségi rendszer lehanyatlásával fo
lyamatosan megszűntek. A helyi igazgatásban egyre nagyobb szerephez ju
tott a birtokos nemesség. Már utaltunk rá, hogy bár a részfejedelemségek 
kormányszerveit a század közepére megszűntette a királyi hatalom, Nagy 
Kázmér törvényeiből kitűnik, hogy Nagy- és Kis-Lengyelország külön tar
tománynak számított. Még nagyon sokáig, a 15. század második feléig fenn
maradt Mazóvia külön igazgatása, és kezdetben ugyanez volt a helyzet 
Halics-Volhíniával is.

2.3.2. A helyi kormányzat
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L e n g y e lo r szá g , 1389-1453
Bagi Dániel

Hedvig halálával (1399) megkezdődött a Jagelló-dinasztia uralma.1 A 15. szá
zad folyamán végig a Jagelló-dinasztia férfi tagjai uralkodtak, korszakunkban
II. Ulászló (1399-1434) III. Várnai (1434—1444) Ulászló és Jagelló Kázmér 
(1444-1493). A korszak meghatározó eseményei a Német Lovagrend és Len
gyelország között kitört háborúk. Ezek 1409-1410-ben kezdődtek és korszak- 
határunkon túlnyúlva, 1466-ban fejeződtek be.2 A korszak másik jelentős fej
leménye Lengyelország regionális nagyhatalommá válása. Lengyelország a 
század folyamán ismét perszonális unióra lépett Magyarországgal (1440- 
1444), illetve meghatározó tényezővé vált a későbbi közép-európai dinasztikus 
ügyekben is.3

1. Az időintervallum jellemzői
A korszakban egyértelműen a népesség növekedése jellemző. Pontos szám
adatokkal ugyan nem rendelkezünk, ám ha a 14. század 3,5 milliós lélekszá- 
mát vesszük hipotetikus becsült adatnak, akkor egy száz év alatt kb. 1 milliós 
növekménnyel számolhatunk. A növekedés motorja egyrészről a belső migrá
ció volt, amelynek során a túlnépesedett nyugati koronaterületekről nagyszá
mú lakosság távozott keletre (Halicsba illetve Litvániába). A megnövekvő la
kosság etnikai összetétele igen változatos volt. Míg joggal feltételezhető, hogy 
a régi koronaterületeken a lengyel lakosság dominált, addig Pomerániában, a 
Német Lovagrendtől visszafoglalt területeken elsősorban német és kasub 
nyelvű lakosság élt. A keleten megszerzett országrészekben viszont a lengyel 
etnikum mellett igen nagy számarányban volt jelen az orosz, örmény, tatár 
lakosság is.4 Az etnikai sokszínűség megteremtődésének még egy, a jelen kor
szak határain túlnyúló következménye is volt: a lengyel korona területein élő 
lakosság jelentős hányada már nem római katolikus vallású, hanem ortodox.

A 15. század legnagyobb konfliktusa, a német lovagrend és Lengyelor
szág közötti háborúk végeztével 1466-ban Lengyelországé lett Nyugat- 
Pomeránia és a danzigi tengeröböl. A lovagrend visszaszorult Königsbergbe és 
környékére, 1565-ben pedig hűbéresévé vált a lengyel uralkodónak. Kétségkí
vül azonban a legnagyobb területi gyarapodást a 15. század elejétől fogva kele
ten sikerült elérni.5

1 KRZYZAKOWNIA— OCHMANSKI (1990) 17-21.
2 BACZKOWSKI (1999) 22-98.
3 BACZKOWSKI (1999) 34.
4 SAMSONOVICZ (1990) 54.
6 Grodecki— Zachorowski— DABROWSKI (1995) II, 233.
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2. A kormányzat jellege
2.1. A választókirályság kialakulása
Anjou Hedvig 1399-es halálával megszűnt leányágon is a 962 óta uralkodó 
Piastok uralma, és bevezetésre került a választókirályság rendszere.

Ennek előzményei az 1374-es kassai privilégiumban keresendők.6 Ez — 
miként erről már volt szó — kimondta, hogy az Anjouk leányágon is jogosultak 
uralkodni a lengyel trónon, illetve Lajos lányainak férfi leszármazóit tette meg a 
lengyel trón jogos örökösének. Mivel Hedvig és Jagelló Ulászló házasságából 
ilyen utódok nem születtek, a királyválasztás joga visszaszállt a királyi tanács
ra, azaz a korabeli nemzetre. Az egyre inkább megerősödő politikai rendek min
den egyes esetben megválasztották az uralkodót, és megválasztását feltételek
hez kötötték. Ez a 15. század folyamán oda vezetett, hogy a király közhatalmi 
jogosítványai egyre inkább gyengültek, egyfajta közvetítő „membránként” mű
ködött a köznemesség és a mágnások között.7 A folyamat lényeges állomása 
1434, amikor II. Ulászló kénytelen volt kiadni az úgynevezett czerwinski privi
légiumot, amely gyakorlatilag korlátozta a király jogköreit.8

A kormányzat rendszerében még egy döntő változással találkozunk az 
adott intervallumban. Volt már szó arról, hogy 1386-ban Hedvig és Jagelló 
Ulászló házasságával létrejöttek a lengyel-litván unió előfeltételei. Kezdetben 
a két országot külön kormányozták, bár — miként ez a német lovagrenddel 
szembeni konfliktusok idején is sokszor megmutatkozott — a Jagellók két ága 
szorosan együttműködött, majd 1505-től kezdve Lengyelország és Litvánia 
közös kormányzat alá került, amit az 1569-es lublini unió tetőzött be, ahol 
egységesítették a két ország jogrendszerét is.9

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A Jagelló-kor első fél évszázadában végleg felszámolásra került a korai kö
zépkorból örökölt dinasztikus hatalommegosztás, azaz a még utolsó megma
radt Piast-oldalági fejedelmek elvesztették hatalmukat.10 A Jagelló-kor kez
detén ugyanakkor egyfajta dinasztikus hatalommegosztásnak tekinthető Ja
gelló és Hedvig együtt kormányzása. A jog szerint Jagelló conjunx, azaz ural
kodótárs volt Hedvig mellett, jogkörei azonban korlátozottak maradtak.11

A krewói unióban kidolgozott dinasztikus együttműködés és hatalom- 
megosztás rendszere azonban nem működött kezdetben zökkenőmentesen.

e KDW III, Nr. 1709.
7 BACZKOWSKI (1999) 44.
8 VolLeg, 16-18.
9 CZACKI, passim.
10 GRODECKI— ZACHOROWSKI— DABROWSKI (1995) II, 244.
11 KrZYZAKOWNIA— OCHMANSKI (1990) 49-51.
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Jagelló testvére, Vidold 1401-ig többször fellázadt testvére uralma ellen, sót 
még az 1410-es háborúban is igyekezett a Német Lovagrendet felhasználni 
Lengyelország ellen. A lengyel-litván dinasztikus hatalommegosztás kérdését 
1401-ben, a Vilniusz-Radomi szerződésben sikerült megoldani. Vitold itt el
nyerte a litván nagyfejedelmi címet, azonban Litvánia bel- és külpolitikáját 
kénytelen volt alárendelni a lengyel koronának. A dinasztikus hatalommeg
osztás a lengyel király és a litván fejedelem között egészen 1505-ig fennma
radt.12 Azaz a korszakban Lengyelországnak és Litvániának csak a dinasztiája 
volt közös, azonban maga az uralkodó személye nem.

2.2.2. Rendi
A rendi fejlődés Lengyelországban — csakúgy, mint a korabeli Magyarorszá
gon is — a 13. század végére nyúlik vissza. A részfejedelemségi rendszer fel
számolásának időszakában megteremtődött a magánbirtokok immunitása, és 
így a magánbirtokkal rendelkező rétegek politikai súlyra kezdtek szert tenni a 
fejedelmi, majd a királyi hatalommal szemben. Ezt a folyamatot azonban a 14. 
századi Piast-uralkodók megszakították. Világosan látszik, hogy a század 
elején még vannak nagyobb birtokadományok, viszont ezek Nagy Kázmér 
korától kezdve elmaradnak, és egészen 1382-ig a királyi hatalom arra törek
szik, hogy ne kelljen megosztania hatalmát a rendekkel. Ennek egyik kifejező
dése, hogy rendi gyűléseket sem tartanak. Máig vitatott, hogy 1374-ben a kas
sai privilégium rendi jellegű dokumentum volt-e. Ennek mindenképp ellent
mond az a tény, hogy nem rendi igényeket rögzít, hanem decretum  jelleggel 
királyi parancsot ad.

A vérségi dinasztia kihalásával párhuzamosan a 15. század elejétől egy
re inkább megerősödnek a rendek Lengyelországban. 1434-ben a czerwinski 
privilégium kiépítette a rendi hatalom jogosítványait a királyival szemben. 
Alaphangulatát az jellemzi, hogy a király a rendek egyetértése és akarata 
ellenére (sine consensu et voluntate) sem adókivetési, sem méltóságra való 
kinevezés, sem háborúba való indulás ügyében nem rendelkezhetett.13 A do
kumentum 32 cikkelye csak a királyi hatalom korlátozásával foglalkozik.

A 14. század végi kassai privilégiummal szemben ez már nem királyi 
parancs, hanem szűkebb és tágabb közösségek számára adott kivételezés for
májában íródott. Ez komoly ellensúlyt jelentett a királyi hatalommal szem
ben,14 és hivatkozási alappá vált más, későbbi privilégiumok kikényszerítésé
nél. A czerwinski privilégium tekinthető az első általános rendi követeléseket 
megfogalmazó oklevélnek.

12 SUCHENI— GRABOWSKA (1993) 67.
13 MatuszeWSKI (1997) 52-53.
14 Matiszewski (1997) 51.
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2.2.3. A királyi tanács, a szejm és a szenátus
A 14. század végén, miként ez forrásainkból egyértelműen kiderül, a király 
elsősorban a királyi tanáccsal osztotta meg hatalmát. A korábbi középkorban 
oly fontos szerepet játszó országos és területi gyűlések (vecse) egyre inkább 
elhalnak, komolyabb rendi jellegű gyűlések pedig még csak elvétve vannak.15

Ebben döntő változást a 15. század hozott. A királyság intézményének 
átalakulásával egyre nagyobb szerep hárult az országos rendi gyűlésekre, 
amelyek rendszeresen hoztak kötelező érvényű határozatokat, illetve szűkítet
ték le a király mozgásterét.16 A királyi tanácsból és e rendi gyűlésekből fejlő
dött ki a 15. század második felére a szenátus illetve a szejm  jogintézménye. A 
szejmhen alanyi jogon valamennyi nemes részt vehetett, a szenátusba a szüle
tett főrendek kaptak bejárást. Az országgyűlés hatásköre különösen 1572 után 
erősödött meg.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
A Jagelló-kor első fél évszázadában tovább folytatódott a hatalom koncent
rációja, azaz a még megmaradt részfejedelemségekhez köthető kormány- 
szervek felszámolása. Litvánia és Lengyelország külön igazgatása fennma
radt az egész korszakban. A központi kormányzat szereplői a kancellár, al- 
kancellár, kincstartó, alkincstartó voltak. Változás a korábbi korokhoz ké
pest, hogy a krakkói vajda és a krakkói várnagy elvesztette korábbi regioná
lis funkcióját, és központi méltósággá vált. A királyi kormányzatot helyben a 
várnagyi kerületek jelenítették meg, amelyek — mint arra utaltunk — kirá
lyi mandátum alapján működtek. A 15. századtól kezdve a nagymértékű 
birtokadományok folytán a helyi hatalom egyre inkább a földbirtokos nemes
ség kezébe csúszott át.17

2.3.2. A regionális-helyi kormányzat
Az ország területi igazgatása a vajdaságokon keresztül valósult meg. A vajdai 
méltóság azonban a 15. század folyamán egyre inkább a rendek kezébe került, 
és helyben jelentett ellensúlyt a királyi hatalommal szemben.

15 KURTYKA (2001) 234.
‘0 GÓRSKI (1970) 22-56.
11 Matuszewski (1997) 49-50.
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Le n g y e lo r szá g , 1453-1569
Bagi Dániel

A lengyel koronát viselő Jagellók Kelet-Közép-Európa legfontosabb dinasz
tiájává válnak, és így gyorsan szembekerülnek a hasonló ambíciókat tápláló 
Habsburgokkal. 1471-ben a Jagellóknak sikerül megszereznie a cseh, majd 
1490-ben a magyar trónt is.

1466-ban lezárulnak a Német Lovagrend és Lengyelország háborúi. 
1505-ben törvénybe foglalják a választókirályság rendszerét, illetve össze
vonják a litván nagyfejedelmi és lengyel királyi címet. Az 1505-ös úgyneve
zett nihil növi, pedig, amelyet a radomi országgyűlésen fogadtak el, gyakor
latilag minden törvény kiadását és elfogadását a szejm hozzájárulásától tet
te függővé.

A korszak a lublini unióval zárul, amikor megteremtődik a lengyel
litván reálunió.

1. Az időintervallum jellemzői
A korszakban Lengyelország Kelet-Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű és 
legnépesebb állama. A lakosság száma nem csak a természetes népszaporu
lat miatt növekedett, hanem a területi gyarapodás következtében is.1 Bár 
pontos adatokkal továbbra sem rendelkezünk, mivel a megszerzett területek 
lakosságának hipotetikus hozzászámítása a lengyel-litván államközösség
ben élőkhöz problémás, feltehetően 6-6,5 millió lakos körül volt az ország 
lélekszáma ebben a korban. A lakosság és a terület növekedésének elkerül
hetetlen következménye lett az etnikai viszonyok megváltozása a lengyel
litván államközösségben. Míg a középkor alkonyán a lengyel koronaterülete
ken szinte kizárólag lengyel (illetve német) etnikum élt, addig a 16. század 
utolsó harmadára a megszerzett keleti területeken orosz, ukrán, örmény, 
tatár és nagyszámú zsidóság lakossággal kell számolni.

A Német Lovagrend, az 1466-os vereség után majdnem száz évvel, 
1565-ben hűbéresévé válik a lengyel koronának és Királyi Poroszország né
ven szerepel tovább.2 Ezzel a lovagrend kiszorul Pomerániából és a danzigi 
tengeröböl területéről, és egészen Ermlandig (Warmia) a lengyel korona 
fennhatósága alá kerülnek a tengermelléki területek.

A 16. században (részben már korszakunkon túl) Lengyelország 
Livóniáért háborúzik Oroszországgal.3 Ez utóbbi 1558-1582 között folyt, és 
tétje a baltikumi kereskedelem ellenőrzése volt. A háború miatt az 1561-es 
vilniuszi paktumban a Kardtestvérek Rendje szerződést kötött Lengyelor

1 SAMSONOWICZ (1990) 78.
2 BACZKOWSKI (1999) 89.
3 GRODECKI— ZACHOROWSKI— DabROWSKI (1995) II, 294-311.; BACZKOWSKI (1999) 78-99.
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szággal, melynek értelmében Kurland hűbéresévé vált a Koronának, míg a 
többi terület közvetlenül a Lengyel Királysághoz került.

A háború igazi jelentősége abban állt, hogy a Litvániára nehezedő 
orosz nyomás hatására reálunió jött létre a Lengyel Királyság és a Litván 
Nagyfejedelemség közt. A korszakban ugyanakkor a lengyel királyi hatalom 
Európában sehol nem látott mértékben rendelődöt alá a rendi érdekeknek. 
Ennek a folyamatnak a betetőzését majd Valois Henrik artikulusai jelentik 
néhány évvel korszak vége után, akinek uralma alatt megteremtette a 
liberum veto, a nemesség individuális politikai képviseletének alapjait.4

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás és a királyi hatalom végleges meggyengülése
Ellentétben a közfelfogással a rendek politikai hatalma nem a 14. század 
végén, hanem csak Hedvig halála után, a 15. század elejétől fogva erősödött 
meg.5 Oka pedig az volt, hogy a Piastok mind férfi, mind női ágon kihaltak, 
és így a Jagelló-dinasztia tagjai csak választással léphettek trónra. A kor
szak első felében (1505-ig) Jagelló Ulászló közvetlen leszármazói uralkodtak 
Lengyelországban. Várnai Ulászló (1434-1444), Jagelló Kázmér (1447-1492) 
Jagelló Ulászló fiai voltak: az ő uralkodásuk alatt jött létre a „Domus 
Jagiellonicá’, azaz a Jagelló-dinasztia egész Kelet-Közép-Európára kiterje
dő uralma. Jagelló Kázmér után fia, Albert János (1492-1501), majd Sándor 
(1501-1506) uralkodott, majd Jagelló Kázmér unokája, Öreg Zsigmond lépett 
trónra (1506-1548). Mellette még életében 1530-tól uralkodott egyetlen fia, 
Zsigmond Ágost, aki egyben az utolsó Jagelló uralkodó is (1530-1572).

Magyarországgal ellentétben, ahol az oszmán hódítás és a Habs- 
burg-kormányzat megakadályozta, Lengyelországban a rendi jogok a 15. 
század második felétől sehol nem látott mértékben teljesedtek ki.6 A lengyel 
nemesség minden vagyoni és társadalmi különbség ellenére is egyenlőnek 
tekintette magát, a származástudatában a közös honfoglalás, a közös vérségi 
leszármazás (a „szarmata tudat”) jelentette az alapelveket. Ezért a már nem 
ősi, tehát vele vérségi kapcsolatban nem álló királyi dinasztiára úgy tekin
tettek, hogy annak egy funkciója van'- fenn kell tartania a rendet, egyeztet
nie kell a nemzet különböző csoportjai között. Ezért a lengyel nemesség sze
me előtt egy olyan kormányzati rendszer képe (Respbublica nobilium) lebe
gett, amelyben a nemzet minden tagja individuálisan is részt vehet, illetve 
amelyben a király csak primus inter pares szerepet lát el.7

A kormányzat megváltozásának másik iránya a Litvániával való vi
szony volt. 1505-ig a két országot külön kormányozták, 1505-1569 között

4 Bardach (1963) 345.
6 MATUSZEWSKI (1983) 131.
6 HOPPÉ (1894) 25.: GÓRSKI (1968) 14, 21.
7 Bardach (1963) 345.
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ugyan közös volt a kormányzat, de nem került sor a két nemzet jogegyenlíté
sére. Ez 1569-ben a lublini unióban változott meg véglegesen. Az unióban 
nem csupán a két ország kormányzását vonták véglegesen egybe, hanem a 
lengyel jogrendszert kiterjesztették Litvániára is. Ez automatikusan azzal 
járt együtt, hogy a lengyel nemesség jogai kiterjedtek a litvánokra is.8

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Rendi
A már említett 1434-es czerwihski privilégium határozta meg először részle
tesen a rendek jogait Lengyelországban. Eszerint döntő szerephez jutottak 
az országos és területi tisztségek betöltésének meghatározásában, a korona
jövedelmek elosztásában, a háborúk indításának ügyében, és jogukban állt a 
sérelmesnek ítélt döntésekkel szemben ellenállni. A rendek a királyi hata
lommal szembeni előretörését mutatja, hogy sikerült kiharcolniuk választó
királyság intézményének törvénybe foglalását, és a királyi hatalmat 1505- 
ben a nihil növi nevű tulajdonképpeni rendi alkotmánnyal alárendelték a 
szejmnek. A nihil növi mérföldkő a lengyel közjogi fejlődésben, mert míg a 
czerwinski privilégium és a belőle kinőtt többi rendi kiváltságlevél a 15. szá
zad folyamán csak egyes kiváltságokat rögzített, addig ez a rendelkezés már 
általában tette a rendek akaratától függővé a törvények elfogadását. Ugyan
csak e folyamatba tartozik Jagelló Kázmár 1454-es úgynevezett nieszawai 
statútuma is, amelyben a szejm ikek, azaz a szejm  területi megfelelőjének 
hozzájárulása nélkül már nem lehetett többet adót kivetni. A rendek előretö
rése folyamatának betetőzése a korszakunkon túlnyúló Articuli Henriciani 
néven ismert törvény, amely már nem is csak a rendeket, hanem a nemzet 
minden egyes tagját felhatalmazta a hatalomgyakorlásra.9 Az articulusok 
hatására a király által a szejmhez benyújtott törvényjavaslatokat bárki 
megvétózhatta. A liberum veto intézményét a korabeli nemesi közvélemény 
a szabadságjogok teljes kiterjesztéseként fogta fel, az államfejlődésre gyako
rolt kedvezőtlen hatásai csak a 17. században jelentkeztek.

2.2.2. A szejm és a szenátus
A királyi hatalommal szemben a késő-középkori királyi tanácsból kialakult 
szejm  jelentette a legnagyobb kihívást. Bár a szejm  kifejezés maga már ko
rábban is létezett, és a 14.-15. század folyamán időről-időre ülésezett is, az 
első állandó, a nemesség választójogán alapuló rendi gyűlést János Albert 
hívta össze 1493-ban. A szejmbe a nemességet a területi (vajdasági) 
szejm ikcken választották meg, képviselettel rendelkeztek továbbá a királyi 
városok. A szejmboi még idejekorán kivált a szenátus, amelybe a főnemesség

8 Czacki (1800) 12.
9 Bardach (1963) 346.
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{magnates) és a főpapság iprelati) került be. A szenátussal szemben a szejm  
teljhatalmát Henrik articulusai biztosították.10

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat
A késő-középkori központi igazgatás szerveihez képest nagy változások nin
csenek. A király a sztarosztákon illetve a várnagyi kerületeken keresztül 
igazgatta az országot, ám e funkciók betöltői a 15. század második felétől 
már nem egyszer rendi érdekeket töltöttek be.11

2.3.2. A regionális-helyi kormányzat
A regionális kormányzat egységei a vajdaságok. Élükön a vajda (wojewoda) 
állt, mely tisztség eredendően katonai funkciót jelentett, először csak a 14. 
század közepétől létezik közigazgatási értelemben. A helyi igazgatás — a 
földbirtokokra megszerzett immunitás miatt — a magánbirtokosok kezébe 
csúszott át.12

10 GRODZISKI (1997) 79.
11 BARDACH (1963) 322.
12 BARDACH (1963) 321.
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Lengyelország, 1569-1654
Polgár Tamás

Lengyelország történetének egyik legmarkánsabb cezúrája a lublini unió, a 
közös lengyel-litván államalakulat létrejötte. Az unió révén keletkezett 
Rzeczpospolita kétségkívül a térség területileg legnagyobb és politikailag 
egyik legjelentősebb hatalma volt, melynek virágkora a 16. század második 
felére és a 17. század elejére esett.

A politikai struktúra hibáiból, a nemesi aranyszabadságból (zlota 
wolnosé) és a szlachta (a nemesség) korlátoltságából fakadó problémák éppen 
az időintervallum végére — a 17. század közepére — mutatták meg, hogy a 
Rzeczpospolita válságban van. A szlachta és a kozákság közötti érdekellenté
tek ugyan visszavezethetóek a korszak elejéig, a Hmelnyickij-féle kozákláza
dás, a Potop („Vízözön”: azaz a svédek 1655-ös támadása) valamint a Dnyepe
ren túli területek elvesztése azonban már a Rzeczpospolita hanyatlásának 
egyértelmű jelei voltak, jóllehet a nemesség jelentősebb része még ekkor sem 
volt hajlandó belátni, hogy Lengyelország kormányzati struktúrája mélyreha
tó reformokra szorul. A korszak végén (1652-ben) került sor először arra, hogy 
a vétó felhasználásával (liberum veto) az országgyűlés munkáját tudatosan 
lehetetlenné tették.

1. Az időintervallum jellemzői
Az 1569-es lublini uniót követően a közös állam — a Lengyel Királyság 
(Królestwo Polskié) és a Litván Nagyfejedelemség ( Wielkie Ksigstwo 
Litewskie) — hivatalos megnevezése Rzeczpospolita (Köztársaság) vagy bő
vebben Rzeczpospolita Obojga Narodów ([A] Két Nemzet Köztársasága) lett. A 
szót már a krewói unió (1385) és a lublini unió közötti időszakban is használ
ták a kettős államalakulat megnevezésére, de akkoriban még nem egybeírva: 
Rzecz-Pospolita, azaz Köz-Társaság. Eredetileg tehát nem az ókori mintát 
volt hivatott jelölni, hanem azt, hogy a szövetkező tagállamok eltérő nemzeti
ségű rendjei egyenlők (így egyeztethető össze a köztársaság kifejezés azzal, 
hogy annak fennállása alatt tulajdonképpen monarchia volt). Csak később, a 
humanizmus korszakában kezdték a szót egybeírni, mégpedig éppen az ókori 
előképek miatt.1

A 16. században kezdték el a Köztársaságot (Rzeczpospolitat) azonosíta
ni a nemesi közösséggel (szlachta), és az állam politikai berendezkedését az 
antik demokrácia leszármazottjának tekinteni.2 A kettős államalakulatot idő
vel egyre gyakrabban emlegették csak egyszerűen Polska (Lengyelország)

1 Ring Éva szerint az eredeti kifejezést leginkább a közösség társasága vagy társadalma szóval 
lehetne magyarra fordítani. RING (2001) 29.
2 Ring (2001) 29.
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néven. Ennek oka részben az lehetett, hogy a lublini unióban a Litván Nagy
hercegségből hatalmas, nem litvánok lakta területeket csatoltak át a Koroná
hoz, azaz a Rzeczpospolita lengyel részéhez.3 Az unióban egymással szövetség
re lépő' két felet lengyel részről Koronának (Korona), litván részről pedig Lit
ván Nagyfejedelemségnek nevezték. A szerződés szerint a „szabadok a szaba
dokkal, egyenlők az egyenlőkkel” szövetkeztek és így létrejött egy „Egyetlen 
közös Köztársaság, amely két államból és nemzetből egy néppé emelkedik fel 
és olvad össze”.4

Bár Lengyelországot és a Litván Nagyfejedelemséget 1569 előtt már 
perszonálunió kapcsolta össze, a lublini unióval mégis egy új, immár reálunión 
alapuló államalakulat jött létre. 1569-ben az unióval egyidejűleg II. Zsigmond 
Ágost (1548-1572) dekrétumot adott ki, amelyben a Litván Nagyfejedelemség 
„ukrán” vagy „rutén” területeit Podóliát, a volhíniai, a braclawi és a kijevi 
vajdaságot a Koronához csatolta.5 Ennek oka összetett. Földrajzilag sem ké
pezték részét a Litván Nagyfejedelemségnek, s részben ezen okból Litvánia 
egyre nehezebben tudta védelmezni a területet az orosz terjeszkedési kísérle
tekkel szemben. Másrészt a terület kolonizációját amúgy is elsősorban a 
mazóviai nemesség végezte.6

Az ereje teljében lévő államalakulat a 17. század elejéig folyamatosan 
terjeszkedett. Természetesen mindemellett veszített is kisebb nagyobb terüle
teket, kiváltképp az első két interregnum idején Moszkvával szemben, amely 
területeket aztán igyekeztek visszaszerezni. A Rzeczpospolita területe 1580 
körül 867 000 km2 volt.7 Jelentősebb területi terjeszkedés történt Báthory 
István uralkodása (1576-1586) alatt, amikor Oroszország elleni három hadjá
rata során a Rzeczpospolita számára meg- ill. visszaszerzett területeket 
(Polock, Wielkie Luki, Livónia). Az 1581-es Pszkov elleni (egyébként sikertelen 
hadjárat) után a Jam Zapolski-ban kötött fegyverszünet (1582) révén végre a 
lengyeleké lett Livónia nagy része.8

Az államalakulat legnagyobb kiterjedését az oroszokkal kötött deulinói 
fegyverszünetet követően, 1618-ban érte el, amikor területe hozzávetőleg 
990 000 km2 volt.9 A fegyverszünet a lengyeleknek a „zavaros időszak” idején 
az orosz ügyekbe való fegyveres beavatkozását volt hivatott lezárni. A szmuta 
alatt felmerült egy perszonálunió lehetősége is Oroszországgal, de ennek nem 
sok realitása volt. A két állam között olyan szintű strukturális különbségek 
voltak az eltérő politikai- és társadalomszerkezet, valamint az eltérő mentali
tás, vallás stb. miatt, ami feltehetően áthidalhatatlan akadályokat gördített az

3 Ring (2001) 29.
4 Markiewicz (2002) 377.
5 markiewicz (2 0 0 2 ) 376.
3Uo.
7 MARKIEWICZ (2002) 2 1 . Szokolay Katalin 815 000 kmz-rel számol. SZOKOLAY (2006) 49.
8 Szokolay (2006) 54.
9 Ring (2 0 0 1) 44.
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egyesülés bármilyen formája elé.10 Az orosz-lengyel unióból semmi nem lett, 
só't a fegyveres beavatkozás kétes eredményei hosszabb távon több problémát 
okoztak, mint amennyit a Rzeczpospolita ezekkel a területekkel nyert.11
III. Zsigmond fia IV. Ulászló (Wladyslaw) (1632-1648) azonban 1634-ig viselte 
a cári címet, és csak ekkor, a poljanovói békekötéskor mondott le róla. Ebben a 
békében, amely az oroszok Szmolenszk elleni sikertelen ostromát követte, a 
deulinói fegyverszünet határozatait véglegesítették.12

Deulinó után azonban szinte folyamatos területi veszteségeket könyvel
hetünk el, elsősorban a keleti területeken és a Baltikumban. A 17. században 
állandósultak a fegyveres konfliktusok a svédekkel, amelynek a Livónia feletti 
uralom és a Baltikum ellenőrzése mellett jelentó's oka volt az is, hogy a Vasa 
(Waza) család lengyel ága nem volt hajlandó lemondani a svéd koronáról. Az 
1621-1629 között zajlott svéd háború, amelyben a svédek Danzig (Gdansk) 
kivételével a teljes balti-tengeri partvidéket és egész Livóniát elfoglalták, az 
Altmarkban kötött hatéves fegyverszünet úgy zárta le, hogy a svédek kezén 
maradt Livónia és a legfontosabb balti-tengeri kikötők, néhány porosz város 
pedig a brandenburgi választófejedelem fennhatósága alá került. Ezt a 
Stumsdorfban aláírt huszonhat évre szóló fegyverszünet követte, amelyben a 
svédek lemondtak a lengyel-porosz kikötővárosokról, a lengyelek Livóniát 
azonban végleg elveszítették.13

A Rzeczpospolitá.ra nézve további szerencsétlen következményekkel járt, 
hogy 1611-ben elismerték a brandenburgi választófejedelem örökösödési jogát 
Poroszországra nézve, akinek ettől kezdve a független Poroszország létrehozá
sa vált a legfontosabb céljává.14

A korszak végén bekövetkezett legjelentősebb területi veszteség hátteré
ben a kozákkérdés állt.15 * A nemesség és a parasztság között köztes társadalmi 
réteget képező kozákság egy része, az ún. lajstromos kozákság, a 
Rzeczpospolita állandó hadserege volt és Lengyelország számára határőr fel
adatokat is betöltött, amelyért cserébe különleges jogokkal bírt. A század fo
lyamán a saját birodalmukat a Végeken (Kresy) — Podóliában, Volhíniában, 
Kijevben — kiépítő mágnások egyre határozottabban léptek fel a kozáksággal 
szemben, megpróbálva korlátozni jogaikat és integrálni őket. A nemesség a 
lajstromos kozákság intézményének megszüntetését, míg a kozákok létszá
muk kibővítését és a szlachtával azonos jogállást szerették volna elérni.
IV. Ulászlónak talán lett volna tekintélye a kozákság köreiben a helyzet ren
dezésére, ám még a konfliktus elején váratlanul elhunyt. A szlachta nem fogta

10 A Rzeczpospolita és a moszkvai Oroszország államszerkezetének összehasonlítását lásd 
N iederhauser (2003) 299-307.
11 Halecki (1995) 136.
12 halecki (1996) 137.
13 Halecki (1995) 139.
14 SZOKOLAY (2006) 61.
16 A  kozákkérdésról részletesen lásd: FONT— VARGA (2006) 109-119, 135—144.; SZOKOLAY (2006)
65.; WANDYCZ (2004) 89-90.; HALECKI (1995) 129-131.
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fel a kozákkérdés jelentőségét, a Rzeczpospolita határán dúló csetepaténak 
tekintette.

Bogdan Hmelnyickij 1648-ban egészen Zamoácig jutott, és a kozákokat 
igazán megverni csak 1651-ben Beresteczkónál sikerült. Ezzel egyidejűleg 
történtek kísérletek a lengyel-kozák viszony rendezésére. Az 1649-es zborovoi 
egyezményben 40 000 főben határozták meg a lajtromos kozákság létszámát, 
és autonómiát kaptak „Kozák-Ukrajna” területére (kijevi, braclawi és 
csernyigovi vajdaságok), ahol a lengyel hatóságok nem intézkedhettek.16 Az 
1651-es Biala Cerkva-i egyezményben azonban, amely már a beresteczkói 
csata után született, csak 20 000 regisztrált kozákban állapodtak meg és terü
letüket is csupán Kijevre korlátozták.17 így a lengyelek a kozákságot az oro
szok karjaiba lökték, és 1654-ben Perejaszlavban a kozákság tulajdonképpen 
odaadta magát és „Ukrajnát” Alekszej cárnak, és független állam helyett csu
pán autonómiát kaptak.

A perejaszlavi egyezmény nem területre, hanem a kozák közösségre vo
natkozott, így Moszkva ezt jogalapnak tekintette arra, hogy igényt formáljon 
tulajdonképpen a teljes rutén-ukrán területekre, mindenekelőtt Kijevre.18 
Jóllehet részben a vallás kérdése is oka volt a kozák—lengyel ellentétnek, az 
ortodoxiához való tartozás — a közös hit — feltehetően nem sokat nyomott a 
latba. A kozák vezetés egy része — eleinte maga Hmelnyickij is — óva intett 
attól, hogy a kozákok a nagy szláv testvérhez kössék sorsukat. Mindazonáltal 
a végeredménye a dolognak az lett, hogy a cári politika felvette céljai közé az 
ukrán területek ortodox lakosságának védelmét is.

A lakosság számát illetően a korszak nagy részében csak becslésekre 
hagyatkozhatunk, mivel az első felosztást megelőzően nem került sor teljes 
körű összeírásra. Szokolay Katalin a 16. század elejére 7-8 millióra, a század 
végére 8-10 millióra becsüli a Rzeczpospolita lakosságának lélekszámát, 
amelyből 3-4 millióan éltek a litván területeken.19 Jan Rutkowski a Pawinski 
és Jablonowski által a Báthory uralkodása alatti részleges felmérések alapján 
készített becsléseit felhasználva a Korona lakosságát 3,8 miihó főre becsli. Ez 
azonban csak Nagy-Lengyelország, Kis-l^engyelország, Mazóvia, Polézia, 
Vörösoroszország (Galícia), Volhínia és Podólia valamint Ukrajna területeire 
vonatkozik. Ha ez nem is tükrözi a lakosság valódi lélekszámát, a területi 
megoszlás tekintetében reprezentatívabb. A legsűrűbben lakottak Mazóvia 
(18 fő/km2), Nagy-Lengyelország (14 fő/km2) és Kis-Lengyelország (12 fő/km2), 
míg a legritkábban lakottak a keleti végek területei Volhínia és Podólia, vala
mint Ukrajna (3 fő/km2) voltak.20 A Markiewicz által használt becslések sze

18 HALECKI (1995) 144.; FONT— VARGA (2006) 128-129.
17 Halecki (1995) 144.; Font— Varga (2006) 130.
18 Halecki (1995) 144.
19 SZOKOLAY (2006) 49. Norman Davies az 1569-es lublini unió időpontjában 7,5 millió lakossal 
számol. DAVIES (2006) 179.
20 Rutkowski (1923) 112-113.
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rint a 16. század elején 7,5 millió, a 17. század közepén — a Potopot megelőző
en — 11 millió fő volt az ország lakossága.21 Wandycz szerint ugyanekkor 
10 millió fő körül lehetett a Rzeczpospolita lakosainak a száma.22

Az unió létrejötte jelentősen befolyásolta a Rzeczpospolita lakosságának 
társadalmi összetételét: az uniós szerződés értelmében ugyanis a Korona la
kosságának szabad elemei is nemesi rangot kaptak, minden ezzel járó joggal 
és kiváltsággal együtt. Ennek eredményeként 8% lett a nemesség aránya a 
Rzeczpospolitán belül, egyes becslések szerint pedig a lengyel nyelvű lakossá
gon belül csaknem 25%.23

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás
Az ország élén a király (król) állt, akinek személyéről választással döntöttek. 
Elvben, a lengyel törvények kimondták, hogy az uralkodónak vérrokonságban 
kell állnia a Piastokkal, de a korszakban ezt már nem vették figyelembe. A 
Jagelló dinasztia alatt az volt szokásban, hogy a választás még az előző ural
kodó életében (vivente rege) megtörtént. A Jagelló-ház kihalása után ez a 
szokás megszűnt, nehogy az uralkodó befolyásolni tudja az öröklést.24

II. Zsigmond Ágost 1572-es halálával kihalt a Jagelló-ház, és ez az ese
mény óriási traumát okozott a frissen létrejött lengyel-htván államnak. A 
Jagelló-ház kihalása és az ún. első szabad királyválasztás több szempontból is 
szerencsétlen esemény volt, ráadásul precedenst is teremtett. Létrejött az 
interregnumok „hagyománya” is, amely a királyválasztás kapcsán a különböző 
nemesi érdekcsoportok összeütközésére adott alkalmat. Ezek az időszakok 
természetesen kívülről is sokkal sebezhetőbbé tették az országot.

A nemesség egészének részvételével lebonyolított szabad királyválasz
tásra Jan Zamoyski javaslatára került sor. Az első interregnum után több 
jelölt közül (Habsburg és Rurikida is volt köztük) végül a francia Valois Hen
rik (1574) kerül ki győztesen. Megválasztásának ára a királyi jogkörök szűkí
tése volt. így az új királynak alá kellett írnia a pacta conventat, amelyet Hen- 
rik-törvények (Articuli Henriciani) néven törvénybe is iktattak.25 Henrik nem
csak saját, hanem utódai mozgásterét is leszűkítette, ráadásul 118 napnyi 
uralkodás után — miután bátyja meghalt és ő lett a francia trón várományosa 
— hazaszökött Franciaországba. Szökése miatt a nemesség bizalmatlanná vált 
a külföldi uralkodókkal szemben.26

21 M arkieWICZ (2002) 23.
22 W andycz (2004) 79.
23 RING (2006) 228.
24 Ring (2001) 134.
25 SZOKOLAY (2006) 53.
26 UO.
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Henriket a második interregnum után Báthory István követte a tró
non, akit a Habsburg-ellenes nemesség, főként Jan Zamoyski támogatott.27 
Jóllehet Báthory erőskezű uralkodó volt és veszedelmesnek találta a nemes
ség viselkedését, mégis tett nekik engedményeket, mégpedig a regionális 
hatáskörű szejm ikek befolyását növelendő a központi szejm  rovására. Azért 
cselekedett így, hogy a nemesség megszavazza a hadviseléshez elengedhetet
len adókat. Reformjai elsősorban a hadsereg modernizálását és hatékonyab
bá tételét szolgálták.28

Báthory halála után 1587-ben a harmadik szabad királyválasztáson a 
svéd Vasa jelölt győzött, akit III. Zsigmond (1587-1632) néven koronáztak 
királlyá. III. Zsigmond uralkodása elején titkos tárgyalásokat folytatott a 
Habsburgokkal, és amikor ez kitudódott, a nemesi felháborodás odáig vezetett, 
hogy 1592-ben sor került az ún. inkvizíciós szejm  összehívására, ahol az ural
kodónak lemondási szándékáról le kellett tennie,29 megtiltották neki, hogy a 
rendek engedélye nélkül Svédországba utazzon (ő volt a svéd trón örököse, és 
1592-1598 között svéd király is volt), valamint be kellett számolnia a Habs
burgokkal folytatott titkos tárgyalásairól is.30 A nemesség, félve attól, hogy 
Zsigmond szimpatizál az abszolutista uralkodási formákkal, 1606-ban újabb 
ellenállási mozgalmat szervezett (1606-1608). Ez az ún. sandomierzi felkelés 
— vagy másként Zebrzydowski-féle felkelés, ahogy egyik vezetőjéről, a krakkói 
vajdáról elnevezték — a királyi jogkörök további csorbulásához vezetett, rá
adásul előrevetítette a Rzeczpospolita válságát.31

Zsigmondot fia IV. Ulászló (1632-48) követte a trónon, aki megkísérelte 
függetleníteni magát a nemesség és a mágnások befolyása alól, még saját 
mágnáspártot is szeretett volna létrehozni. Ulászló a kozákok segítségét is fel 
kívánta használni a szlachta ellensúlyozására a központi hatalom megerősíté
séhez, ám a szejm  a 30-as évektől már a lajstromos kozákság intézményének 
megszüntetését követelte.32 Ulászló halála ily módon nagyon szerencsétlen 
időben következett be, mivel a kozák-problémát az ő tekintélye nélkül sokkal 
nehezebb volt megoldani. Ráadásul a kozákság „elvesztése” a lengyel fél részé
ről hosszútávon súlyos veszteséget jelentett.

Mint arra korábban már utaltunk, a lengyel állam elnevezése nem állt 
összhangban az államformával, jóllehet a királyi jogkörök csökkenésével a 
„nemesi köztársaság” elnevezés már jobban tükrözte a valós hatalmi viszonyo
kat. A Rzeczpospolita mindazonáltal jogilag monarchia maradt.33 Ha a rendi 
államra jellemző uralkodói jogokat tekintjük, ahol „az uralkodó két hatalmat 
gyakorolt, egyet a rendi gyűléssel közösen, egyet pedig csak ő maga”, (Sashal

27 SZOKOLAY (2006) 53.
28 SZOKOLAY (2006) 54-55.
28 SZOKOLAY (2006) 60.
«0 Ring (2001) 135.
31 SZOKOLAY (2006) 62.
32 FONT— VARGA (2006) 116, 124.
33 RING (2002) 29.
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mi Endre az első kategóriába az adóztatást, valamint sok esetben a törvény- 
hozást, míg a másodikba pl. a külpolitika irányítását (hadüzenet, békekötés) 
és a dinasztikus politikát sorolta)34, akkor a Rzeczpospolita esetében a nemesi 
túlhatalomnak köszönhetően ez a dolog egy kissé másként nézett ki. Az adóz
tatást és a törvényhozást a király Lengyelország esetében is a szejmmel közö
sen gyakorolta.35 Más volt azonban a helyzet a második kategóriával. Jóllehet 
elvben a király irányította a külpolitikát, 1496 óta a szejm  beleegyezése nélkül 
nem üzenhetett hadat és nem köthetett békét, ráadásul a dinasztikus politika 
is kikerült a kezéből, hiszen a Jagelló-ház kihalása után nemcsak, hogy nem 
jelölhette ki saját utódját, de 1573-tól házasságot sem köthetett a szejm  bele
egyezése nélkül.36

Lengyelország csak 1572-ig tekinthető szigorúan mozaikszerű- 
dinasztikus államnak.37 Mozaikszerűségét ugyan megőrizte, az összetartó 
kapocs azonban a dinasztia helyett legfeljebb a király személye, de sokkal 
inkább a közös szejm és a szlachta közös jogai maradtak. Ahogy azt Sashalmi 
Endre megállapítja, az állam összetartásában a koordinációs célú központi 
szervek mellett rendkívül fontos volt az eltérő sajátosságú területek megfelelő 
kezelése.38 Nem véletlen, hogy Lengyelországról először azok a területek vál
tak le, amelyeknek lakói nem kapták meg az óhajtott jogállást, és/vagy a val
lási intolerancia előretörése miatt hátrányos megkülönböztetésben részesültek 
(kozákság/Ukrajna, Királyi Poroszföld).

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. A király jogkörének változásai
Az Articuli Henriciani tovább csökkentette a király amúgy sem túl széles 
jogkörét. Ez az esemény is precedenst jelentett a későbbi királyválasztásokra 
nézve, a királynak ugyanis ettől kezdve megválasztásáért cserébe tulajdon
képpen szerződést kellett kötnie a nemességgel. A szabad királyválasztás és 
a király szerződéskötése az uralkodó deszakralizálásának is tekinthető, és 
ezzel a lépéssel a dinasztikus alapon való uralkodásnak a látszata is meg
szűnt.39 Bár már az utolsó Jagellókat is választással emelték a lengyel trón
ra, Öreg Zsigmond és Zsigmond Ágost is dinasztikus uralkodónak tekintet
ték magukat.40

A lengyel király a 15. század vége óta a szejm  beleegyezése nélkül nem 
üzenhetett hadat, nem hozhatott törvényt és nem vethetett ki adót. A fent 
említett egyezményben Henrik engedett abban, hogy a trón ne legyen örököl

34 Sashalmi (2006) 88.
35 Ring (2001) 135.
33 Ring (2001) 135.
37 Sashalmi (2006) 110.
33 Sashalmi (2006) 117.
33 Vö. Sashalmi (2006) 180-181.
43 W andycz (2004) 60.
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hető, az uralkodó pedig ne hívhassa össze, és ne küldhesse a nemesi felkelést 
külföldre a szejm  beleegyezése nélkül.41 Ezen törvényeknek az uralkodó általi 
megszegése azt vonhatta maga után, hogy a nemesség mentesül az engedel
messég és a hűség kötelezettsége alól.42 Továbbra is az uralkodó hívta azonban 
össze a szejm et és ó is oszlatta fel azt, vétójoga és törvénykezdeményezési joga 
volt a törvényhozásban, valamint az ó neve alatt hirdették ki a törvényeket.43 
Az Articuli Hcnriciani két legfontosabb eleme tulajdonképpen a szabad király- 
választás és az ellenálláshoz való jog biztosítása a rendek részére.

Valois Henrik uralkodása bár rövid volt, mégis erősen befolyásolta — 
ráadásul szerencsétlen irányba — a Rzeczpospolita jövőjét. A Henrik- 
törvények még egy eróskezű uralkodó számára is lehetetlenné tették az ország 
centrabzálását, a királyi hatalom megerősítését és az ország hatékony irányí
tását. A szlachta ellenállási joga vezetett el oda, hogy sor kerülhetett a 
Zebrzydowski-féle felkelésre, amely végül kompromisszummal zárult. Pontosí
tották ugyan a nemesség királlyal szembeni engedetlenségi jogát, mégis a 
felkelés folyamán 1607-ben a szejm  kimondta, hogy szükség esetén az uralko
dót akár le is lehet váltani.44

IV. Ulászló hiába próbálta meg saját hatalmát megerősíteni, uralkodása 
idején a nemesség tovább korlátozta a király jogait. 1631-től a szejm rendelke
zése szerint a király nem szerezhetett birtokot maga ill. családja részére, 
1641-ben pedig kifejezetten megtiltották neki, hogy külföldre utazzon.45

2.2.2. A szejm és működése
A lublini unió egyik következményeként a Rzeczpospolitának egyetlen közös 
országgyűlése lett, amelyet az uralkodónak kétévente kötelessége volt össze
hívni. A szejm  üléseinek színhelyéül az unió megkötésekor azért jelölték ki 
Krakkó helyett Varsót, mert az közelebb esett a litván területekhez.46 A szejm  
két házból állt, a szenátusból (senai), amely a korábbi királyi tanács feladatait 
végezte és ekként a végrehajtóhatalmat is gyakorolta, valamint az alsóházból, 
a „követek házából” (izba poselska).

A felsőháznak a törvényhozó hatalom gyakorlásában csekély szerep ju
tott, nem rendelkezett törvénykezdeményezési joggal, nem vétózhatta meg 
vagy változtathatta meg az alsóház döntéseit és határozathozatali joga sem 
volt. A szejm  ülésétől függetlenül is összeülhettek. A liberum veto jogával itt 
nem élhettek, tehát többségi szavazással döntöttek. A szenátus 139 főből állt, 
elnöke a prímás (a gnieznoi érsek) volt, tagjai pedig a római katolikus püspö
kök, a vajdaságok (województwo) képviseletében a vajdák (wojewoda), a me-

41 Ring (2001) 135.
42 SZOKOLAY (2006) 53.
43 Ring (2001) 135,188.
44 Ring (2001) 135.; SZOKOLAY (2006) 62.
«  ring  (2 0 0 1) 135.
48 SZOKOLAY (2006) 49.
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gyék (ziemia) képviseletében pedig a várnagyok (kasztelan/castellanus), to
vábbá a legfőbb miniszterek.47 A szenátus ülései között 16 szenátort (rezydeni) 
neveztek ki, akik az uralkodó mellett maradtak és a kormányzat napi ügyeit 
intézték.48

A szejm  alsóházában üléseztek a követek, akiket a szejmikek (a vajda
sági, a megyei és járási közgyűlések) delegáltak, általában kötelező utasítás
sal. (Minden szejm ik két főt delegálhatott, és két főt küldhetett Krakkó városa 
is.) Eredetileg 170 követ volt, de ez a szám állandóan emelkedett. Az ülésen 
mások is részt vehettek, bele is szólhattak a vitákba, csak nem szavazhattak. 
A követmarsall {marszaleksejmowy/sejmu) vezette az ülést és ügyelt a rendre; 
őt minden alkalommal külön választották.49

A törvény előírta, hogy hat hét alatt határozatot kell elfogadni, ha azon
ban ez nem sikerült, lehetőség volt a tanácskozások meghosszabbítására. Le
hetőség volt arra is, hogy felfüggesszék a tárgyalásokat (a szejm  limitálása) 
addig, amíg egy vitás kérdésben nem sikerül dűlőre jutni.50 A követeknek 
azonban jogukban állt félbeszakítani a tárgyalásokat, ha nem járultak hozzá, 
hogy a tárgyalásokat meghosszabbítsák. Ennél súlyosabb volt a liberum veto, 
mert azt a hat hét lejárta előtt is lehetett alkalmazni, és ebben az esetben a 
korábban esetleg elfogadott határozatok is érvénytelenné váltak. Norman 
Davies szerint az 1652-es eset azért volt speciális, mert a vétót emelő nemes a 
hathetes ülésszak végén tette ezt, amikor a marsall a szejm meghosszabbítá
sát akarta bejelenteni, és mire az ügyet kivizsgálták, addigra a vétót emelő 
nemes és a küldöttek többsége is hazaindult. A problémát az okozta, hogy nem 
lehetett átvezetni a királyi nyilvántartásba azokat a határozatokat, amelyeket 
már megszavaztak. Mindezek ellenére a vétóval élő nemes eljárását jogosnak 
nyilvánították, mivel az eltávozása előtt hivatalosan is benyújtotta vétóját a 
titkárságon. Ez az eset teremtett precedenst. Azt meg kell azonban jegyezni, 
hogy Davies nem tesz különbséget a kétféle „vétó” között.51

2.2.3. A regionális intézmények: a szejmikek
A szejmikek egyaránt voltak a hatalommegosztás de iure helyi kifejeződései 
valamint a helyi kormányzati infrastruktúra keretei is, minthogy a helyi köz- 
igazgatást is a kezükben tartották. Hatáskörük egy-egy közigazgatási egység
re, vajdaságra, megyére vagy járásra terjedt ki. Különböző célú szejmikek 
léteztek, úgymint követválasztó (sejm ik poselski), beszámoltató (sejm ik 
relacyjny), törvényszéki ülnököket választó (sejm ik deputacki), bíróválasztó

47 RING (2001) 136, A  miniszterek 2 kancellár (kanclerz) és 2 alkancellár (podkanclerz), 2 nagymarsall 
(marszalek wielki) és 2 udvari marsall (marszalek nadworny) MARKIEWICZ (2002) 57.
48 Davies (2006) 269.
49 Ring (2001) 136.
so Ring (2 0 0 1) 136-137.
sí DAVIES(2006) 281.
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{sejm ik elekcyjny), gazdasági (sejmik gospodarski). Általában királyi felszólí
tásra ültek össze.52

A 17. század közepéig léteztek az ún. generális szejnnkek (sejmik 
generalny — tartománygyűlés), amelyek egy-egy tartomány nemességét fog
ták össze. Ezek közül csak a porosz generális szejm ik élt tovább, ez még saját 
szenátust is választhatott.53

A fenti porosz generális szejm ikct kivéve sehol nem volt házszabály, így 
a résztvevők száma nem volt meghatározva (a birtokosok fegyveres kísérőikkel 
jelentek meg), és máshol a városi követek sem nyilváníthattak véleményt. 
Sokszor más közigazgatási egység nemesei is részt vettek a szejmikeken, ez 
elvben azonban tilos volt. Az ülnök- és követválasztó szejmikeken többségi 
szavazás alapján döntöttek, a többi alkalommal azonban a liberum veto is 
érvényben volt annak érdekében, hogy egységes határozatokat fogadjanak el, 
sőt eredetileg a liberum veto csak a szejmikeken volt szokásban és innen ke
rült át később az országgyűlésbe.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
A végrehajtó hatalom tisztviselőit, a minisztereket az uralkodó a kialakult 
szokás alapján élethossziglan nevezte ki, elmozdításukra pedig nem volt lehe
tőség még árulás esetén sem. Javadalmazásuk az állam anyagi helyzete miatt 
még a 18. század második felében is természetben történt (pl. birtokkal vagy 
sóval fizették őket).54 A központi hivatalok — ahogyan a legtöbb katonai pozí
ció is — megvásárolhatóak voltak. Rendszerint a megürült tisztséget a király 
kínálta fel megvásárlásra, és a kinevezett személy — a király beleegyezésével 
— akár egész élete idejére is továbbadhatta azt.55 Kivételt csak a két 
nagyhetman (a Korona nagyhetmanja és Litvánia nagyhetmanja — hetman 
wielki koronny, hetman wielki litewski) személye képezett, az ő személyükről 
a szejm  döntött, ám a szakmai hozzáértés az ő esetükben sem volt feltétel.56 
Azokat a tisztségeket, amelyek viselőiket a szenátusi tagságra feljogosították, 
nem lehetett halmozni.57 A katonai vezetők, a hetmanok azonban nem voltak 
tagjai a szejm  felsőházának, így fordulhattak elő Jan Zamoyskiéhoz hasonló 
esetek, aki egyszerre volt a Korona kancellárja és nagyhetmanja.

52 Ring (2001) 137.
53 Ring (2001) 137-138.
54 Ring (2006) 230.; Ring (2001) 171.
56 Ring (2 0 0 1) 139-140.
56 Ring (2 0 0 1) 141.
”  Ring (2 0 0 1) 136.
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Lengyelország, 1654-1725
Polgár Tamás

A Lengyelország történetében a 17. század közepén bekövetkezett traumák, a 
kozáklázadás és az ukrán területek „elvesztése”, a Potop és az egyre gyakoribb 
orosz támadások egyértelműen jelezték, hogy a Rzeczpospolita válságban van. 
Az állam megmentéséhez a központi hatalom megerősítésére, állandó hadse
regre és a nemesi aranyszabadság korlátozására lett volna szükség, a szlachta 
nagyobb része azonban különböző' okokból erre nem volt hajlandó. A csak a 
saját érdekeiket szem eló'tt tartó mágnásoknak a központi hatalom gyengesége 
ideális állapot volt, ráadásul klientúrájuk révén ők irányították a nemesség 
jelentős részét. Emellett sokan valóban meg voltak győződve arról, hogy a len
gyel államberendezkedés és a nemesi aranyszabadság a lehető legjobb, és 
őszintén sajnálták a szomszédos államok „elnyomott” nemességét.

Hiába voltak olyan körök — köztük a korszak utolsó uralkodója, a szász
II. Ágost (1697-1733) — akik belátták, hogy reformokra van szükség, amelyek 
korlátozzák a szlachta jogait, elsősorban a liberum veto használatát, kísérlete
ik sorra megbuktak a nemesség ellenállásán. Ez a folyamat ráadásul oda veze
tett, hogy a korszak végére Oroszország hadserege révén, a lengyelországi 
anarchiát kihasználva már képes volt a belpolitikát is irányítani.

1. Az időintervallum jellemzői
Az állam elnevezése terén nem következett be változás az előző időszakhoz 
képest.

A jelentősebb területi változások a 17. század közepétől egyértelműen 
a Rzeczpospolita kárára történtek. Eleinte ezek éppen a belpolitikai krízi
sekhez — úgymint az interregnumok és a rokoszók — kötődtek. Hmelnyickij 
1654-ben az oroszokkal megkötötte a perejaszlavi egyezményt. Az egyez
mény nem oldotta meg Ukrajna problémáját, csak tartóssá tette Oroszország 
és a Rzeczpospolita közötti megosztottságát, és hosszan elhúzódó orosz
lengyel háborúskodásokhoz vezetett.1 A megállapodás értelmében az oroszok 
és a kozákok még ugyanebben az évben támadást indítottak Lengyelország 
ellen. Az orosz csapatok Vilniust is elfoglalva egészen Lublinig, a kozákok 
pedig a Visztuláig jutottak. A lengyelek nehéz helyzetét kihasználva 1655- 
ben a svédek is támadást indítottak a Rzeczpospolita ellen annak ürügyén, 
hogy II. János Kázmér (1648-1688) továbbra is használta a svéd királyi cí
met. Az oroszok viszont, mivel nem akarták a svédeket erősíteni, 1656-ban 
aláírták a fegyverszünetet.2

1 SZOKOLAY (2006) 67-68.
2 SZOKOLAY (2006) 68.
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Az 1655-ös svéd támadás óriási pusztítást okozott az ország teljes terü
letén. X. Károly Gusztáv csapatai szinte ellenállás nélkül foglalták el Varsót, 
majd Krakkót, a király pedig Sziléziába menekült. Sokan átálltak a svédek 
oldalára. Voltak, akik az oroszok ellen akartak a svédekkel szövetkezni, de 
olyanok is akadtak, akik Litvánia önállóságát akarták megteremteni. Sokan 
hittek abban is, hogy tulajdonképpen csak személyi változás következett be a 
trónon. Mindenesetre a protestáns svéd katonák viselkedése a katolikus 
területen (a Jasna Góra-i kolostor ostroma) óriási felháborodást váltott ki, 
ami szabályos partizánháborúhoz vezetett. Tyszowcében János Kázmért 
támogató konföderáció jött létre.3

X. Károly Gusztáv tulajdonképpen kísérletet tett Lengyelország felosz
tására, egyrészről Svédország, másrészről a brandenburgi választófejedelem, 
valamint az erdélyi fejedelem, II. Rákóczi György között. Az öt évig elhúzódó 
harcok az oliwai megállapodással értek véget, amelyben a svédek Eszak- 
Livónia kivételével visszaadták a lengyelektől elfoglalt területeket, János 
Kázmér pedig végleg lemondott a svéd trónra vonatkozó igényéről.4 Az 1660- 
as oliwai béke értelmében a Porosz Hercegség felszabadult a hűbéri kötött
ség alól. A lengyelek ebbe természetesen nem törődtek bele, a királyoknak 
megválasztásukkor ígéretet kellett tenniük, hogy visszaszerzik azt, Sziléziá
val egyetemben.5

A gondok a keleti területeken sem akartak megszűnni. Jóllehet 
Hmelnyickij halála után 1658-ban sikerült megegyezni a kozákokkal, Ukraj
na 1659-tól ismét egy lengyel-orosz háború tárgyává vált. 1667-ben az 
andruszówi orosz-lengyel egyezményben tulajdonképpen véglegesítették 
Ukrajna kettéosztottságát, mégpedig úgy, hogy a Dnyeper bal partján fekvő 
— a szmolenszki és a csernyigovi—szeveri — területek, valamint Kijev orosz 
kézre kerültek.6 Az egyezmény aláírására Lengyelország szempontjából na
gyon kényes pillanatban került sor, amikor az országot belpolitikai válság, a 
Lubomirski—rokosz rázta meg. A Rzeczpospolita területe 733 000 km2-re 
csökkent. A hadsereg létszáma ekkor a Korona részéről 14 000, Litvánia 
részéről 6500 fő volt, ami tekintetbe véve az ország méreteit és ellenségeinek 
ellene irányuló törekvéseit rendkívül csekélynek mondható.7

Wisniowiecki Korybut Mihály (1669-1673) halálát követően az igazán 
tehetséges Jan Sobieskit koronázták meg III. János (1674—1696) néven. Leg
fontosabb feladatának a török meggyengítését tartotta, ám ehhez nem volt 
elég anyagi fedezete, és a nemességet sem sikerült meggyőznie az ügy fon
tosságáról — sem pedig arról, milyen fontos Lengyelország számára a Balti
tenger. Végül egy oszmánellenes liga létrehozásába kezdett, amihez 1683-

3 Szokolay (2006) 68.
4 Szokolay (2006) 69.
5 Ring (2001) 146.
6 Szokolay (2006) 70.
7 Szokolay (2006) 72-73.

48



ban, amikor a török csapatok Bécset ostromolták, csatlakozott Ausztria is. 
Sobieski lengyel, osztrák és német csapatokból álló 60 000 fó'nyi serege szep
tember 12-én szétverte a török hadsereget és felszabadította Bécset, majd a 
Dunántúl egy részét. 1684-ben csatlakozott a Szent Ligához, ami további tö
rök- és tatárellenes harcokat jelentett. Már Sobieski halála után került sor a 
karlócai béke aláírására, amelyben Lengyelország visszakapta Podoliát és a 
kijevi valamint a braclawi vajdaságok egy részét.8 Sobieski komoly katonai 
reformok bevezetésére törekedett, elsőként nem alkalmazta a hadba hívást — 
nem támaszkodott az egyre inkább kétes értékű nemesi felkelésre —, helyette 
zsoldos hadsereget szeretett volna felállítani. Megerősítette a gyalogságot, a 
dragonyosokat és a tüzérséget. A gyalogság nagy része plebejus elemekből, 
parasztokból állt fel, és a tisztek között is egyre nagyobb volt a nem nemesi 
származásúak aránya, a teljes hadseregben pedig egyes adatok szerint már 
80% nem nemesi származású volt.9

A népesség számának alakulása — jóllehet pontos adatok nem állnak 
rendelkezésünkre — igencsak érdekes kérdése a 17-18. századi lengyel törté
nelemnek. A 17. századra a korábbi dinamizmus kifulladt, só't fokozatosan a 
visszájára fordult. A háborúk — a Hmelnyickij-féle kozáklázadás, a Potop és 
az oroszokkal a keleti végeken vívott egyre gyakoribb harcok — hatalmas 
pusztításokkal jártak, és már nemcsak a peremterületeken, hanem a 
Rzeczpospolita törzsterületén is. A tatárok és a kozákok Zamoscig, az oroszok 
Vilniusig és Lublinig jutottak, a svédek pedig tulajdonképpen teljes Mazóviát, 
Nagy-Lengyelországot és Kis-Lengyelországot is elfoglalták egy rövid időre.

A Hmelnyickij-féle felkelés idején a kozákok és a szlachta rendkívül 
kegyetlenül léptek fel egymás ellen, így a harcok és az azokat kísérő esemé
nyek különösen nagy emberveszteséggel jártak a keleti területeken — ki
váltképp sokat szenvedett a zsidóság a kozákoktól — nem is beszélve az 
eseményeket kísérő belső migrációról. Wandycz szerint a 17. század közepi 
tragikus események következtében egyes területeken a lakosság létszáma 
60%-kal is csökkenhetett, és kétségkívül drasztikus volt a városi lakosság 
létszámának visszaesése is. Varsó esetében a felére, Krakkóéban a harmadá
ra esett vissza a lakosság.10

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
A kormányzat formája a korszakban nem változott, mivel a szlachta jelentős 
része éppen a rendszer megváltoztathatatlanságáért küzdött. Voltak azon
ban, akik még messzebb mentek. A köztársasági mozgalom célja egyenesen a 
királyság megszüntetése, az unió felbontása és Lengyelország szétdarabolá-

8 SZOKOLAY (2006) 71-72.
9 SZOKOLAY (2006) 73.
10 W andycz (2004) 92.
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sa volt.11 Ennek egyik megnyilvánulása volt, amikor a korszak elején (1655) 
a Radziwillek óriási litvániai, valamint ukrajnai birtokaikból egy laza svéd 
fennhatóság alatt álló önálló államot akartak létrehozni.12

A politikai zűrzavar a nemesség egy részét rádöbbentette arra, hogy a 
Rzeczpospolita fennmaradásához reformokra, elsősorban állandó hadseregre, 
valamint erősebb központi hatalomra van szükség, egy más részük viszont 
továbbra is hitt abban, hogy a lengyel berendezkedés — a nemesi aranysza
badság — a legjobb. Az 1653-as szejm en már felmerült a liberum veto eltör
lése és a kétharmados többség bevezetése. A reformok legnagyobb ellenlába
sának a Jerzy Lubomirski által vezetett mágnáscsoportosulás számított. 
Amikor pedig II. János Kázmér a Jagellók idején éló' szokás szerint még éle
tében óhajtotta megválasztatni utódját, egy francia herceget a francia szö
vetség céljából, nemesi lázadás tört ki. A szejm  által száműzetésre ítélt 
Lubomirski királyellenes konföderációt hozott létre. Lubomirski a császárral 
is szövetkezett saját királya ellenében.13 Ez polgárháborúra emlékeztető' 
harcokhoz vezetett (1665-1666), ami a nemesi társadalom morális összeom
lását eredményezte, és lehetetlenné tette a reformok megindítását. 1668-ban 
a király lemondott, Franciaországba költözött és ott halt meg 1672-ben. Az 
egyéves interregnumot követően egy állítólag Piast származású nemest, 
Jeremi Wisniowiecki fiát választották meg királynak, ám Wisniowiecki 
Korybut Mihály (1669-1673) nem örökölte apja tehetségét, uralkodása or
szágát pedig csaknem válságba sodorta.14

Korybut Mihályt Sobieski János (1674-1696) követte a trónon, akinek 
tevékenységét fentebb már érintettük. A nemesség egy kisebb, előrelátó része 
az interregnumok elkerülése, a külföldi uralkodókkal szembeni bizalmatlan
ság és egy lengyel dinasztia kialakításának igénye miatt Sobieski fiát szerette 
volna a trónon látni. Sobieski fiának megválasztása kísérlet volt a dinasztikus 
örökléshez való visszatérésre, amelyet azonban a szlachta ellenállása miatt 
nem sikerült keresztülvinni. Az újabb egyéves interregnumot követően több 
idegen jelölt közül a Wettin-dinasztiából származó II. (Eró's) Ágost (August 
Wettyn) (1697-1733), szász választófejedelem kapta meg a koronát, amiért 
cserébe felvette a katolikus vallást. II. Ágost, aki Szászországban abszolutista 
módszerekkel kormányzott, megpróbálkozott a központi hatalom megerősíté
sével, ám próbálkozásai rendre megbuktak a nemesség ellenállásán. Bekap
csolódott az északi háborúba, de Észtország és Livónia megszerzéséért folyta
tott hadjárata kudarcba fulladt, a svéd csapatok pedig 1702-ben ismét elfoglal
ták Varsót, 1704-ben pedig a király is menekülésre kényszerült. Ekkor svéd 
befolyás alatt a mágnások egy része Stanislaw Leszczynskit (1704-1709) vá
lasztotta meg ellenkirállyá, aki a poltavai csata (1709) után a szultánhoz

11 Ring (2006) 230-231.
>2 Ring (2006) 231.
13 SZOKOLAY (2006) 70-71.
14 SZOKOLAY (2006) 71.

50



emigrált, I. Péter cár pedig visszahelyezte trónjára II. Ágostot.15 I. Frigyes 
porosz király pedig éppen ebben az évben tett javaslatot Péternek Lengyelor
szág felosztására, a cár azonban elutasította azt.16

1719-ben II. Ágost külpolitikájában fordulat állt be, oroszellenes szö
vetséget kötött Angbával és a Habsburgokkal (már régóta lazítani akart az 
oroszokkal való kapcsolatokon, különösen azért, mert Péter Lengyelország
ban „felejtette” csapatait), és ezzel sikerült elérnie, hogy kivonják az orosz 
csapatokat a lengyel területekről. I. Péter viszont 1720-ban megállapodást 
kötött a poroszokkal arról, hogy Lengyelországban megőrzik a szabad ki
rályválasztást és a liberum vetői, valamint nem támogatják az államrend
szer reformját. 1724-ben ugyanerről megállapodást kötöttek a svéd, majd az 
osztrák udvarral is.17

2.2. A hatalommegosztás
Ha az állam (kormányzat) jellegének megállapításánál Thomas Ertman 
vizsgálati szempontjaiból indulunk ki, akkor Lengyelország a politikai rend
szer típusa szerint alkotmányos, az állami infrastruktúra típusa szerint 
patrimoniális berendezkedésű volt — mint arra maga Ertman is utal.18 
Mindazonáltal, ahogy arra Sashalmi Endre is rámutatott, anakronizmus 
lenne alkotmányos berendezkedésről beszélni a koraújkori lengyel-htván 
állam esetében. Ennek ellenére az Articuli Henricianzban foglaltakat és a 
nemesség jogait — amely sok tekintetben a szokásjogon alapult — egyfajta 
alaptörvényként kezelték. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy a szlachta 
később Kardinális Jogokként intézményesült jogait — amely tulajdonképpen 
az egész nemesi köztársaság alapját képezte — az első felosztás után alap
törvénynek tekintették, amely nem törölhető el.19

Lengyelország kimaradt abból az európai folyamatból, amelynek révén 
a kontinensen kialakult az ún. fiskális-katonai állam. Éppen ellenkező ten
denciák mutatkoztak, a központi hatalom nemhogy megerősödött volna, in
kább tovább gyengült.20 Jóllehet már Jan Sobieski elavultnak tekintette a 
nemesi felkelést, és megpróbálkozott a hadsereg reformjával, az erős állandó 
hadsereg a mágnások érdekeit sértette volna. így a katonai modernizáció 
helyett a hadsereg létszámának tudatos csökkentése volt jellemző.

A modern állam kialakulása Lengyelországban nem ment végbe, jólle
het több uralkodó is megkísérelte megteremteni annak alapfeltételeit. A 
17. századi lengyel—litván unió „az állami modernizáció legnyilvánvalóbb

16 SZOKOLAY (2006) 76-77.
>« Ring  (2001) 147.
17 Uo.
>8 Sashalmi (2006) 158-159.
19 RING (2001) 170.
20 Sashalmi (2006) 133.
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kudarca” lett, méghozzá egyértelműen azért, mert a szlachta túlhatalma 
„megbénította a központi hatalom működését”.21

2.2.1. A szejm működése
1573 és 1763 között 150 alkalommal tanácskozott a szejm, és ebből 53 alka
lommal vagy megszakadt, vagy pedig határozathozatal nélkül ért véget. 
Davies szerint 1666-ban került sor először arra, hogy valaki az ülés közben 
vegye igénybe a liberum vetői és 1668-ban arra, hogy már a nyitónapon, a 
marsall megválasztása előtt vétót emeljenek, így a szejm meg sem kezdhette 
munkáját.22

A korszak végén uralkodó II. Ágost határozott lépéseket kísérelt meg a 
központi hatalom megerősítéséért. Hiába próbálkozott azonban reformokkal 
és a liberum veto korlátozásával, pedig még a szász hadsereget is felhasznál
ta. A nemesség Stanislaw Ledóchowski vezette lázadását csak az oroszoknak 
sikerült letörniük. Ezt követően ült össze 1717 februárjában az ún. „néma 
szejm” („Sejm Nieni}-’), ahol senkit sem engedtek megszólalni, nehogy meg
akadályozza a szejm határozathozatalát. Az ülésen sikerült elfogadtatni az 
állandó adót, ami feltétlenül szükséges volt az állandó hadsereg felállításá
hoz, annak létszámát azonban elég alacsony szinten határozták meg. A kirá
lyi gárda létszámát 1200 fóben korlátozták, a szász hadsereg többi részének 
pedig el kellett hagynia a Rzeczpospolita területét. A Rzeczpospolita állandó 
hadseregét 24 000 fóben állapították meg, ám a pénz hiánya miatt az a való
ságban sohasem haladta meg a 12-14 ezret.23 Emellett betiltották a magán
hadseregek tartását és a konföderációk felállítását is, ennek azonban nem 
sikerült érvényt szerezni.24 Ugyancsak határozat született arról, hogy a 
szejmikek üléseinek időpontját előre meg kell határozni, és megtiltották a 
szejm ik kormányok alakítását, de ezeket sem sikerült betartatni.25 A szej- 
men tulajdonképpen az előző évben (1716) az ellenzék és a király által kötött 
kompromisszumot, a varsói egyezményt erősítették meg. A fentieken kívül 
ebben megtiltották II. Ágost számára, hogy a perszonáluniót reálunióvá ala
kítsa át, hogy a szász hivatalnokok lengyel kül- és belpolitikával foglalkoz
zanak, ill. hogy a király 3 hónapnál hosszabb időre Szászországba utazzon, 
és ha ott tartózkodik Lengyelországot érintő döntéseket hozzon.26

2' Ring (2006) 230.
22 Davies (2006) 281.
23 SZOKOLAY (2006) 77-78.
24 Ring (2001) 137.
2« ring  (2 0 0 1) 139.
28 RING (2001) 153.
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2.2.2. A konföderáció és a rokosz

A szlachtának lehetősége volt konföderáció létrehozására, amely egy közös 
cél megvalósítására irányuló fegyveres szövetséget jelentett, és többek közt 
elvetett javaslatok érvényesítése céljából hívták életre őket. Az intézményt 
eredetileg a törvényhozó hatalom gyakorlásának szabályozásában jelentkező 
hibák kiiktatására hozták létre, ti. lehetővé tette a többségi akarat érvénye
sülését, mivel a konföderációban többségi szavazással döntöttek. Elén a vá
lasztott marsall állt, tagjai önkéntesen csatlakoztak és hűségesküt tettek, a 
marsall mellé tanácsosokat választottak, adót vetettek ki és bíróságokat is 
felállítottak.

A konföderációk rendszerint területi alapon szerveződtek, voltak azon
ban ún. generális konföderációk, amelyeknek minden közigazgatási egység
ben voltak hívei, továbbá ellenzéki konföderációk, amelyeket a király nem 
ismert el — ezeket nevezték rokosznak. A 17. század közepétől kezdve azon
ban a konföderációk egyre inkább a mágnások és klientúrájuk érdekeit szol
gálták, és a központi hatalom elleni lázadásra használták fel őket.27

2.3. A kormányzati infrastruktúra
A 17. század közepétől a valóságos hatalom az országos szintről egyre inkább 
a helyi közigazgatás szintjére vándorolt. A helyi közigazgatást pedig a 
szejm ikek irányították, amelyeknek a hatásköre egy-egy közigazgatási egy
ségre, vajdaságra, megyére vagy járásra terjedt ki. A központi hatalom vál
sága idején tulajdonképpen minden feladat a helyi közigazgatásra hárult. A 
rendkívüli helyzet miatt a szejm ikek a királyi jogkörök egy részét is gyako
rolták, soroztak, adót vetettek ki, kormányt állítottak fel, és ezekről nem 
mondtak le később sem, amikor az élet visszatért a régi kerékvágásba. A 
szejm ikek fénykora éppen ezért a legvészterhesebb korszakra, a 17. század 
közepe és 1717 közötti időszakra esett.28

Amikor a szej'm már rendszeresen képtelen volt a határozathozatalra, 
a katonaállítási és adókivetési rendeletek meghozása és kihirdetése királyi 
felhívásra került át a szejm ikek hatáskörébe. Mivel emiatt meg kellett te
remteni a határozathozatal feltételeit, először Litvániában a 17. század má
sodik felében a többségi szavazás vált szokássá, majd ezt később sok szejm ik 
a Korona területén is átvette, voltak azonban olyanok is, amelyek ragaszkod
tak a liberum veto szokásához. Ezért a szejm ikek működésében jelentős kü
lönbségek mutatkoztak.29

27 Ring (2001) 137.
28 RING (2001) 138.
29 Uo.
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L e n g y e lo r szá g , 1725-1800
Polgár Tamás

A korszak elejére II. Ágost sikertelen kísérletei után Lengyelországban 
gyakorlatilag megbénult a központi hatalom, formálissá vált az ország 
függetlensége is, már az utódlásról és a belpolitikai kérdésekről is a 
szomszédai döntöttek.1 A Wettinek alatt a törvényhozó és a végrehajtó 
hatalom már teljesen működésképtelenné vált, III. Ágost (1733-1763) alatt 
teljesen megbénult a szejm, mindössze egyetlen ülés fejeződött be 
határozathozatallal.

A korszak második felében már nemcsak egyes személyek, de a nemesi 
társadalom jelentős része és egyes mágnások is belátták a reformok 
szükségességét az ország modernizálása és függetlenségének megőrzése 
érdekében. Lázas munka indult, ám Lengyelország már nem rendelkezett 
belpolitikai önállósággal. A helyzetet kiválóan szemlélteti, hogy a reformok 
megindításához az orosz uralkodó hozzájárulására volt szükség. A század 
második felében az oroszok tulajdonképpen protektorátusként kezelték 
Lengyelországot.2

Az 1791. május 3-ai alkotmánynak — amely gyökeresen átalakította 
volna az állam szerkezetét — éppen a függetlenség hiánya következtében 
nem sikerült érvényt szerezni. A szomszédok az elégedetlenkedő' mágnások 
támogatásával, a nemesség jogainak védelmezőjeként fellépve többször is 
sikeresen akasztották meg a lengyel reformokat, és amikor a nemzetközi 
szituáció alakulása miatt úgy látták szükségesnek, felosztották az országot.

1. Az időintervallum jellemzői
Jóllehet a 18. század második felében Lengyelországban gyökeres 
átalakulások zajlottak, az állam elnevezése terén a felosztásokig nem 
következett be változás. A felosztásokat követően a szétdarabolt 
országrészeket Oroszország, Poroszország és a Habsburg Birodalom saját 
közigazgatási rendjébe sorolta be, és ennek megfelelően az egyes területek 
jelentős része új elnevezést is kapott.

Az egész térségben bekövetkezett legjelentősebb területi változás 
Lengyelország három felosztása volt a korszak második felében. A 
Rzeczpospolita feldarabolását leginkább a poroszok szorgalmazták, egyrészt 
geopolitikai okból, a területi összeköttetés megteremtése végett, másrészt 
gazdasági okból, mert igényt tartottak a Visztula torkolatára és Gdansk, 
valamint Torun városára. I. Frigyes már a század elején javaslatot tett a

1 Ring (2006) 235.
2 Halecki (1995) 174-175.

54



felosztásra, Oroszország azonban ekkor még megelégedett a lengyel politika 
irányításával.

II. Katalin (1762—1796) az első felosztásba is csak azért egyezett bele, 
mert a kimondottan oroszellenes bari konföderáció — jóllehet nem képviselt 
túl nagy katonai erőt — épp akkor született meg, amikor Oroszország a 
törökkel folytatott háborút. A felosztást tulajdonképpen nem is a 
kezdeményező felek kezdték meg, hanem a tárgyalásokba utólag bevont 
Bécs, amikor 1769-ben visszavette a még Zsigmond alatt elzálogosított 
szepesi városokat.3 II. Frigyesnek (1740-1786) végül 1772 elején sikerült 
tető alá hoznia a felosztásról szóló megállapodást a cárnővel, és ezt később 
Béccsel is elfogadtatták. Poroszországnak 36 000 km2 jutott 1 580 000 
lakossal, megkapta a régóta vágyott Kelet-Pomerániát (Gdansk és Torun 
nélkül), a Habsburgoknak 83 000 km2 2 650 000 lakossal (a későbbi Galícia- 
Lodoméria örökös tartomány), Oroszországnak pedig 92 000 km2 1 300 000 
lakossal. Lengyelországtól elcsatoltak összesen 211 000 km2 területet és 
4 530 000 lakost, és most először veszített el olyan területet, amelyeken nagy 
tömbben lakott lengyelajkú lakosság.4 Az első felosztás, jóllehet óriási 
traumát okozott „csak területi veszteséget jelentett”: a Rzeczpospolita 
számára „meghagyta [...] a fejlődés lehetőségét, amelyet az, egy [...] 
alkotmányos és kulturális reformmozgalom keretében ki is használt”.5

A második felosztást a lengyel belpolitikai helyzet és a nemzetközi 
helyzet egyszerre generálta. A felosztó hatalmak nem akartak a francia 
forradalomhoz hasonló eseményt a térségben. A lengyel ellenzék nem 
egyezett bele a májusi reformokba, 1792 tavaszán az orosz cárnő 
támogatásával Targowicében konföderációt hoztak létre azzal a céllal, hogy 
eltöröljék azokat (1792. május 14. targowicei nyilatkozat).6 Az orosz 
hadsereg — hadüzenet nélkül — Lengyelország területére lépett. A lengyel 
hadsereg felvette ugyan a harcot, az ország megvédésére azonban nem volt 
képes. A reformpárti uralkodó is aláírta a targowicei nyilatkozatot, és letette 
a hűségesküt a cárnőnek (a Reformpárt tagjainak zöme szintén aláírta a 
nyilatkozatot, majd emigrált). Megkezdődtek az orosz—porosz tárgyalások és 
1793 januárjában Szentpéterváron aláírták a Lengyelország második 
felosztásáról szóló egyezményt. Poroszország megkapta Gdanskot, Torunt, 
teljes Nagy-Lengyelországot és Nyugat-Mazóviát, összesen 58 000 km2 
területet 1 000 000 lakossal, Oroszország pedig Belorussziát, a Dnyeperen 
túli Ukrajna teljes területét és Podóliát, összesen 250 000 km2 területet 
3 000 000 lakossal.7

3 Ring (2001) 16G-167.
4 MARKIEWICZ (2002) 668-069.; RING (2001) 47.
6 HALECKI (1995) 174.
8 Ring (2001) 193.
7 MARKIEWICZ (2002) 704-705.; Ring (2001) 194.
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A Rzeczpospolita területe 215 000 km2-re csökkent kb. 4 000 000 
lakossal8 (Ring Éva 200 000 km2-ről és 6 000 000 lakosról beszél.9) Az ország 
gazdaságilag teljesen életképtelenné vált, hiszen elvették tóle a 
nyersanyaglelóhelyeket, a kereskedelmi és szállító útvonalakat, az 
adóbevételek pedig még a királyi udvartartás költségeit sem fedezték. Az 
osztrák Habsburgok elégedetlenek voltak, mivel a második felosztásból 
kimaradtak, orosz részről pedig rövidesen felmerült a teljes felosztás terve.10

A harmadik felosztáshoz az ürügyet a Kosciuszko-felkelés — a térség 
biztonságának garantálása — szolgáltatta. Ezúttal ismét bevonták Bécset a 
tárgyalásokba. Az oroszok további 120 000 km2 (1,2 millió fő), a poroszok 
48 000 km2 (l millió fő), az osztrákok 47 000 km2 (l,5 millió fő) területet 
kaptak.11 Végeredményképpen Oroszország az 1772 előtti Lengyelország 
területének 62%-át, Poroszország 20%-át, a Habsburg Monarchia pedig 18%- 
át kapta meg.12 Az 1795-ben bekövetkezett esemény 123 évre eltörölte 
Lengyelországot Európa térképéről.

Tadeusz Korzon történész a 19. század második felében, a felosztó 
hatalmak által az 1770-es években az elcsatolt területeken készített 
felmérések, valamint a lengyelországi 1778-as ún. „füstrevízió” (adózási célú 
összeírás a birtokosok bevallása alapján) felhasználásával Lengyelország 
1772 előtti népességét 11 420 000 főre becsülte (átlagosan 15.7 fő/km2).13 
Wandycz szerint az első felosztást megelőző időszakra a Rzeczpospolita 
lakossága megközelítette a 12 milliót, és bár az átlagos népsűrűség 15- 
19 fő/km2 volt, a fejlettebb nyugati területeken helyenként a 30 és az 
50 fő/km2-t is elérte. A főváros lakossága 1764 és 1792 közötti nem egészen 
30 év alatt 30 000 főről 125 000 főre ugrott, de az ilyen szintű urbanizáció 
egyedüli jelenség volt, kizárólag Varsó esetében beszélhetünk efféle 
növekedésről.14 Markiewicz az első felosztás előtti Rzeczpospolita lakosságát 
14 millió főre becsüli.15

Ebben a korszakban megindult a társadalom átrendeződése is. Első 
lépésként Szaniszló Ágost trónra lépése után eltörölték a nemesi 
egyenlőséget (ettől kezdve adományoztak hercegi címet), és a birtoktalan

8 Markiewicz (2002) 705.
9 Ring (2 0 0 1) 196.
>o Ring (2001) 196-197.
11 SZOKOLAY (2006) 91.
12 Oroszország összesen 436 000 km2 (5,5 millió fő), Poroszország 141 000 km2 (2,6 millió fő), 
Ausztria pedig 129 000 km2 (4 millió fő) területre tett szert Lengyelország felosztása révén. 
MARKIEWICZ (2002) 717-719; Ring Éva ettől némileg eltérő adatokkal számol; Oroszország: 
417 000 km2 (5,9 millió fő), Poroszország: 148 000 km2 (2,4 millió fő) Ausztria: 116 000 km2 
(3,7 millió fő). RING (2001) 215-216. (Ha összesítjük a területre vonatkozó számokat, a 
Markiewicz által használtak mutatkoznak a legpontosabbaknak.)
13 Ring (2 0 0 1) 47.
14 W andycz (20 04 ) 113.
15 Markiewicz (2 0 0 2 ) 2 3 .
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kisnemesek elvesztették szavazati jogukat.16 Az 1791-es alkotmány 
értelmében a szabad királyi városok polgárait a jövőben megillette a 
személyi sérthetetlenség és a birtokszerzés joga. A reformereknek 
szándékukban állt a nemesség és a polgárság összeolvasztása, ezért a fentiek 
mellett, bizonyos feltételekkel tömeges nemesítéseket is terveztek.17

2. A kormányzat formája
2.1. A trónutódlás és külpolitikai meghatározottsága
II. Ágost szerette volna elérni, hogy utódja saját fia legyen, 1726-ban 
azonban a Habsburgok és Oroszország megegyeztek abban, hogy nem 
támogatják a szász dinasztia további lengyelországi uralkodását. A franciák 
Stanislaw Leszczynski megválasztását támogatták, mivel XV. Lajos az ő 
lányát vette el feleségül. A prímás megtiltotta külföldi jelölt részvételét, így 
Stanislaw Leszczynskit ismét királlyá választották. Ebbe viszont az oroszok 
nem törődtek bele. II. Ágost fia, Frigyes Ágost megegyezett a Habsburgokkal 
és az oroszokkal, így az orosz hadsereg segítségével III. Ágost néven 
(Wolában) őt választották királlyá. Uralkodása alatt (1733-63) mindössze 
kétévnyi időt töltött Lengyelországban.18

Mindamellett, hogy a mágnások bizonyos csoportjai az anarchia 
fenntartásában voltak érdekeltek — a Potockiak pl. a Rze czp osp öli tán a k a 
Német-római Birodalomhoz hasonló átalakítását szerették volna elérni19 — 
és bőszen hangoztatták a nemesi aranyszabadság védelmének 
szükségességét, egyre többen lettek és egyre jobban hallatták hangjukat 
azok, akik a reformok pártján álltak. A reformtervek között szerepelt a 
Korona és Litvánia közigazgatásának közelítése, a döntési felelősség 
bevezetése minden szinten, a kollegiális ügyintézés, a közoktatás 
megteremtése.20 Stanislaw Leszczynski — a korábbi király — a liberum veto 
korlátozásáért szállt síkra, valamint bírálta a túl sok előjogot és az egyház 
korlátlan befolyását.21 Stanislaw Poniatowski — a későbbi király apja — a 
liberum veto eltörlését, a szejm reformját, a nemesi vámmentesség 
megszüntetését, valamint 60 000 fős korszerű, állandó hadsereg felállítását 
tartotta szükségesnek.22

A reformok megindítása miatt a Czartoryskiak III. Ágost halála után 
II. Katalinhoz fordultak, hogy engedélyezze generális konföderáció 
alakítását a királyválasztást előkészítő országgyűlésen. A cárnő azzal a 
feltétellel egyezett bele, hogy Stanislaw Poniatowski lesz az új király. A

18 Ring (2 0 0 1) 162.
»  Ring (2 0 0 1) 187.
18 RING (2001) 148-149.
19 Ring (2 0 0 1) 158.
20 Ring (2001) 161.
21 Ring (2001) 156.
22 Ring (2 0 0 1) 158.
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Szaniszló Ágost (1764-1795) nevet felvevő' királyt az orosz hadsereg 
jelenlétében választották meg.23 II. Katalin Szaniszló Ágosttól 
megválasztásáért cserébe a vallásszabadság törvénybe iktatását kérte, amire 
a király nemet mondott. Erre reagálva az orosz követ kimondta a 
konföderáció feloszlatását (visszaállt a liberum veto az országgyűlésben), az 
orosz hadsereg pedig ismét bevonult Lengyelországba. Karol Radziwill — a 
Czartoryskiek fő ellenfele — kihirdette a radomi konföderációt (1767), amely 
megfosztotta trónjától Szaniszló Ágostot, jóllehet maga is csatlakozott a 
konföderációhoz.24

A külföldi hatalmaknak a nem katolikus vallásúak jogainak védelme 
szolgáltatta az indokot a lengyel belpolitikai életbe való beavatkozáshoz. Az 
országgyűlés megfélemlítésével az orosz követnek — Repnyinnek — sikerült 
elérnie egy 104 fős delegáció létrehozását a vallási kérdés rendezésére 
(disszidensekre vonatkozó törvény). Határozatuk visszaadta a más vallásúak 
jogait, viselhettek hivatalt, szabadon gyakorolhatták vallásukat, de a 
katohkus vallás megtartotta uralkodó szerepét. A delegáció a határozatért 
cserébe a Kardinális Jogok garantálását kérte a cárnotól.25 Az 1768-as 
országgyűlés elfogadta ugyan a javaslatot, de az országban kialakult 
helyzeten nem tudott úrrá lenni. Józef Pulaski vezetésével még a szejm  
működése idején megalakult PodóHában a bari konföderáció — megvédendő' 
a nemesi előjogokat, a nemzeti függetlenséget és a katobcizmust. 
Kormányuk 1770-ben kimondta Szaniszló Ágost trónfosztását. A bari 
konföderáció katonai tevékenysége szolgált ürügyül a beavatkozáshoz és az 
ország elsó' felosztásához.26 A felosztó hatalmak ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
Rzeczpospolita ismerje el a felosztást, és garantálja az új határokat. Ennek 
érdekében 1773-ban összehívták az országgyűlést, amelyet azonnal 
konföderációvá alakítottak, hogy megakadályozzák a liberum vetőt.27

A felosztást követően II. Katalin oroszorientált külpolitikáért cserébe 
engedélyezte Szaniszló Ágostnak a korlátozott reformokat, aki ezt ügyesen ki 
is használta. Közvetlen környezete reformpárti nemesekből állt össze, akik 
belátták, hogy a kormányzás terén a szomszédos államok mintáját kell 
követni, meg kell erősíteni a királyi hatalmat, jól működő külpolitikát kell 
folytatni, hatékony államapparátust és modern hadsereget kell felállítani. 
Emellett belátták azt is, hogy a felosztó hatalmak éppen azért fogadták el a 
Kardinális Jogokat, hogy Lengyelországot megbénítsák.28

22 Ring (2 0 0 1) i g i .
24 Ring (2001) 164-165.
25 Ring (2001) 166.
26 II. Katalin hozzájárulása a felosztáshoz, és a kelet-közép-európai átrendeződés szoros 
összefüggésben volt a törökellenes orosz politikával és a „keleti-kérdéssel”. Lásd HALECKI 
(1995) 170-180.
27 Ring (2 0 0 1) 169-170.
28 Ring (2 0 0 1) 171.
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A reformmozgalom két legjelentősebb alakja Hugo Koll^taj és 
Stanislaw Staszic volt. Előbbi a nemesi privilégiumokat a polgárságra is ki 
kívánta terjeszteni, át kívánta szervezni a hadsereget és az állam 
irányítását is. Örökletessé akarta tenni a trónt, hogy ne legyen több 
interregnum, erős és centralizált nemzetállamot akart — a kisebbségek 
asszimilálásával.29 Utóbbi szintén erős, centralizált államot akart, amely 
államformáját és berendezkedését tekintve az angol alkotmányos 
monarchiára hasonlított volna. A közérdeket az egyéni érdek elé helyezte, és 
az emberek természetes egyenlőségét vallotta.30 Átlátta azt is, hogy 
Lengyelországot elsősorban a poroszok veszélyeztetik, a Habsburg 
Monarchia és Oroszország kevésbé érdekelt a végleges felosztásban, nekik a 
lengyelek ütközőállamként is kiválóan megfelelnek.31

A reformokra igazán alkalmas pillanat 1788-ban következett be, 
amikor a cárnő a törökökkel folytatott háború miatt tartott egy esetleges 
porosz-lengyel szövetségtől, ezért hozzájárult a szejm  konföderációvá 
alakításához, így ismét működőképessé vált az országgyűlés.32 A szejm  
külpolitikai váltást jelentő tárgyalásokba kezdett a poroszokkal. Kölcsönös 
segítségnyújtási egyezményt szerettek volna elérni (Gdansk és Torun 
átengedése árán), azaz szerették volna, ha a poroszok megvédik a lengyel 
reformokat az oroszokkal szemben. Az oroszok válaszul felkészültek az 
invázióra, és felújították a szövetséget Poroszországgal és a 
Habsburgokkal.33 A négyéves szejm  (vagy Nagy Szejm), amelyben már a 
reformpártiak voltak többségben, egy sor reformintézkedést hozott, majd 
1791. május 3-án — igaz az ellenzék vezetőinek távollétében — elfogadta az 
alkotmányt.34 35 Erre adott válaszként született meg a targowicei konföderáció, 
ami jogalapot adott az oroszoknak a beavatkozáshoz, amely viszont a 
második felosztáshoz vezetett.

A felosztó határozatot a Grodnóban összeülő ún. „néma szejm” ülésén 
erőszakkal fogadtatták el a lengyelekkel (a képviselők hallgatásukkal 
tiltakoztak), és a Kardinális Jogokat is megerősítették. Ez utóbbi 
betartásáért a király személyesen vált felelőssé. Megszűnt a szenátus, 
visszaállították az Állandó Tanácsot és bizottságait, bevezették a cenzúrát.36

A második felosztás utáni elkeseredés vezetett el az 1794 márciusában 
kirobbant ún. Kosciuszko-felkeléshez, amely nem volt kellőképpen 
előkészítve, és jóllehet Kosciuszko kiváló hadvezér volt, a lengyelek pedig 
elszántan küzdöttek, a három agresszor hadseregével szemben nem volt 
esélyük. Ráadásul a varsói események — párizsira emlékeztető —

29 Ring (2001) 180-182.
30 Ring (2001) 182-184.
31 Ring (2001) 183.
32 Ring (2001) 180.
33 Ring (2001) 185.
34 Ring (2 0 0 1 ) 18 6 .
35 Ring (2001) 195.
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radikalizálódásával megbomlott a nemzeti összefogás is (a király 
visszavonult és Kosciuszko is elhatárolódott a radikális elemektől).36 1794 
novemberére elesett Varsó, a felkelés elbukott. Szaniszló Ágost lemondott, és 
száműzetésbe kellett vonulnia elóhb Grodnóba, majd Szentpétervárra, ahol 
1798-ban meghalt.37

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. A király jogkörének változása

Ahogyan a fentiekben láttuk a korszakban a trónutódlás kérdésében 
egyértelműen a nagyhatalmak döntöttek. Szaniszló Ágost is a II. Katalinnal 
való szoros ismeretségének köszönhette koronáját, mivel a cárnő’ úgy 
gondolta, kellőképpen irányítani tudja majd. Az 1773-1775 közötti 
kormányzati reformok a király jogkörének további szűkítésével jártak. A 
május 3-ai alkotmány az interregnum zavaros időszakait és a pártharcokat 
megszüntetendő, a trónt örökletessé tette. Szaniszló Ágost halálát követően 
a Wettin-dinasztiát szándékozták felkérni az uralkodásra. Emellett viszont 
tovább szűkítették az uralkodói jogköröket. Ezentúl a király nem számított 
külön rendnek, nem volt vétójoga az alsóház döntéseivel szemben, továbbá 
nem ő szentesítette a törvényeket, és nem ő nevezte ki a minisztereket sem, 
megtartotta azonban törvénykezdeményezési jogát.38

2.2.2. A szejm és működése

A szász dinasztia alatt teljesen eluralkodott a politikai válság az országban.
III. Ágost alatt csak az 1736-os szejm zárult eredménnyel, amikor 
megbocsátottak Leszczynski híveinek.39 A reformidőszakban egyre 
gyakrabban került sor a szejm  konföderációvá alakítására, hogy hatékony 
működését biztosítsák. Szaniszló Ágost trónra lépését követően 
megkezdődtek a reformok. A szejm működésének hatékonyabbá tétele 
céljából házirendet készítettek, megnőtt az alsóház marsalljának szerepe. 
Gazdasági kérdésekben többségi szavazást vezettek be, a fontosabb 
ügyekben (pl. adók mértéke) azonban érvényben maradt a liberum veto. 
Bevezették a parlamenti delegációk intézményét (a szejm hatáskörét a 
választott testületre ruházta át, amely döntési joggal rendelkeztek). A 
szejm ikeken mindenütt bevezették a többségi szavazást.40

Az 1772-es felosztás törvénybe iktatásáért cserébe a nemesség az ún. 
Kardinális Jogok (szabad királyválasztás, liberum veto, ellenállási jog, 
nemesi előjogok, tisztségviselők élethosszig tartó kinevezése, a birtokosok

36 Ring  (2001) 212.
37 HALECKI (1995) 182-183.; RING (2001) 215.
38 Ring  (2001) 188.
39 Ring (2001) 154.
40 Ring (2 0 0 1) 162-163.
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jobbágyaik feletti ítélkezésének joga, nemesi sérthetetlenség, a Litvániával 
kötött unió, a porosz rendek területi autonómiája) garantálását kapta, amit 
1775-ben alaptörvénynek minősítettek, amely nem törölhető el, csak 
kiegészíthető. Rögtön kiegészítették azzal, hogy nem lehet királlyá 
választani külföldi jelöltet és az előző király fiát. Ezenfelül a szejm  ülése a 
jövőben legfeljebb hat hétig — rendkívüli helyzetben nyolc hétig — tarthat.41 
1775-ben a hadsereg létszámát 30 000 főre emelték, de csak 18 500 fő állt 
készenlétben a pénzhiány miatt. Ugyanezen ok miatt a tisztségviselőket 
továbbra is birtokkal vagy sóval fizették ki.42 A reformcsoport segítségével a 
királynak sikerült kiterjesztenie a befolyását az Állandó Tanácsra, valamint 
1775-ben a külügyek irányítása, és a katonatisztek kinevezése is a kezébe 
került, ráadásul 1776-ban a szejm  bizottságot állított fel új törvénykönyv 
összeállítására.43

Igen nagy jelentősége volt annak, hogy az 1788-ban konföderációvá 
alakított szejm  1789 folyamán megszavazta a nemesekre 10%-os, az egyházi 
birtokokra pedig 20%-os vagyonadó kivetését, egy százezer fős hadsereg 
felállítása érdekében.44 1790-ben meghosszabbították a képviselők 
mandátumát, de emellett új választásokat is kiírtak. így az új szejm már 
517 főből állt, ezért is ragadt rá később a Nagy Szejm ( Wiclki Sejm) 
elnevezés. Az újonnan választottak között jóval nagyobb arányban voltak a 
reformok támogatói.45 A reformok eredményeként 1791. május 3-án a szejm  
törvénybe iktatta Lengyelország alkotmányát.46 A nemesség megőrizte 
kizárólagos jogát a törvényhozó hatalomhoz, a városok 24 képviselője az 
alsóház ülésein jelen lehetett ugyan, de szavazati joggal nem rendelkeztek. A 
követté választásra jogosult nemeseknek viszont évente legalább 
100 arannyal kellett hozzájárulniuk a százezer fős hadsereg 
fenntartásához.47

A törvényhozó hatalom legfontosabb eleme a kétkamarás szejm  
maradt. A szenátusban a vajdák, a várnagyok és a miniszterek foglaltak 
helyet. A szenátus elvesztette törvénykezdeményezési jogát, viszont 
felfüggesztő hatályú vétójog illette meg az alsóház határozataival szemben. 
Az alsóháznak 204, két évre választott képviselője volt (ezenfelül 24 fő a 
városok részéről). A szejm  Varsóban ült össze, háromévente egyszer pedig 
Grodnóban, és 10 napig ülésezhetett (rendkívüli esetben pedig 100 napig). 
Megszűnt a liberum veto, helyette a kétharmados, illetve a négyötödös 
többségre volt szükség a döntéshozatalhoz.48

41 Ring (2001) no.
42 Ring (2001) 171.
42 uo.
44 Ring (2001) 181. 
46 Ring (2001) 185.
46 RING (2001) 186.
47 Ring (2001) 187.
48 Ring (200 i ) 189.
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A kormányzat terén mélyreható változások következtek be a 
18. század második felében. Az 1791-ben bevezetett alkotmány tényleges 
alkotmányos monarchiává tehette volna Lengyelországot, és ebben az 
esetben valódi alkotmányos berendezkedésről beszélhetnénk. Ha 
visszatérünk Thomas Ertman vizsgálati szempontjaihoz, megállapíthatjuk, 
hogy a 18. század utolsó harmadának reformjai és maga az alkotmány, 
kísérlet volt nemcsak a valódi alkotmányos berendezkedés, de egyúttal az 
államigazgatási infrastruktúra jellegének reformja szempontjából is 
(elmozdulás a bürokratikus berendezkedés bevezetéséhez). Megszűnt a 
hivatalok adásvétele, és fokozatosan bevezetésre került a kollegialitás és a 
felelősségre vonás lehetősége. A központi hatalom megerősítése és az állam 
modernizációja azonban ellentétes volt a Rzeczpospolita szomszédainak 
érdekeivel, így azt nem is lehetett sikeresen véghezvinni.

Az alkotmány — amely a kontinens első, parlament által elfogadott 
alkotmánya volt — megszüntette a Lengyel Királyság és a Litván 
Nagyfejedelemség unióját. Az új intézményeknek mindkét országra kiterjedt 
volna a hatásköre, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom tisztségei között 
fele-fele arányban kellett osztozni a lengyeleknek és litvánoknak. A lengyel 
közigazgatást kiterjesztették a litván területekre — ennek célja az 
oligarchák hatalmának megtörése volt.49 Az ország államformája 
alkotmányos monarchia (monarchia konstytucyjna) lett.50

Az 1791-es alkotmány értékelései eltérőek. Oscar Halecki értelmezése 
szerint például az alkotmány — a felvilágosodás jog- és politikaelmélete 
elveinek felhasználásával — a hatalmi ágak valódi szétválasztását hozta 
magával. A mintát az amerikai alkotmány szolgáltatta, mégis egyedülálló, 
hogy a lépést a hatalommal rendelkező nemesség tette meg oly módon, hogy 
tulajdonképpen lemondott saját kizárólagos hatalmáról.51 A dolog azonban 
ennél kissé árnyaltabb. Ring Éva rámutat arra, hogy a törvényhozó hatalom 
teljes egészében a nemesség kezében maradt, valamint a végrehajtói és a 
bírói hatalom következetes különválasztása sem történt meg.52 Gyakran 
említik az alkotmány kapcsán, hogy egyfajta kiegyezés történt a polgárság és 
a nemesség között, a polgárság képviselőit azonban csak korlátokkal 
engedték a hatalom közelébe. A hatalom tényleges megosztása helyett 
inkább a polgárság tömegeinek nemesítését tervezték, de az összes nemesi 
jogot így is csak a harmadik generáció tagjai élvezhették volna.53

1794-ben a Kosciuszko-felkelés új helyzetet teremtett. Az állami 
infrastruktúra ezalatt merőben más irányú változásokon ment át, 
alkalmazkodva a „forradalmi” körülményekhez és a szorongatott katonai

«  Ring (2001) 188.
60 MARKIEWICZ (2002) 694.
6 'Halecki (1995) 180-181.
52 RING (2001) 187, 192.
53 RING (2001) 187-188.
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helyzethez. Tadeusz Kosciuszkót — aki nem csupán a nemességre, de az 
egész nemzetre kívánt támaszkodni — még márciusban Krakkóban diktátori 
hatalommal ruházták fel, ami olyan széles jogkörrel járt, amelyre még nem 
volt példa az újkori lengyel történelemben.54 A végrehajtó hatalom 
gyakorlását Kosciuszko előbb az Ideiglenes Helyettes Tanáccsal, majd pedig 
az ahelyett létrehozott Legfelső Nemzeti Tanáccsal osztotta meg.55

2.3. A kormányzati infrastruktúra
A királyi jogkörök egy részét 1773-ban a kormányzati reformok keretében 
kormányszervként létrehozott Állandó Tanács kezébe utalták át. A 
kormányzás hatékonyabbá tételéért életre hívott Állandó Tanács 
törvénykezdeményezési joggal bírt, követeket küldhetett, tagjait felelősségre 
vonhatták, ellenőrizte a törvények betartását, a magas rangú hivatalnokok és 
a helyi közigazgatási egységek munkáját. Hatáskörébe került a marsallok, 
szenátorok kinevezése ill. leváltása, tisztek kinevezése. Tagsága 37 főből állt, 
amelyből tizenkettőt a szejm kétévente újraválasztott, a harminchetedik pedig 
maga az uralkodó volt. Általában évente négy alkalommal tanácskoztak, és 
munkájukról számot kellett adniuk a szejm előtt. Öt bizottságot — Külügyi 
Bizottság, Közrendi Bizottság, Katonai Bizottság, Igazságügyi Bizottság és 
Pénzügyi Bizottság — alkottak, és úgy dolgoztak.56

A május 3-ai alkotmány értelmében a végrehajtó hatalmat a tizenhat 
választott miniszter gyakorolta, akik egy külön szerv — a Törvények Őre 
{Straz Praw) — ellenőrzése mellett működtek, és felelősségre is vonhatták 
őket.57

M Ring (2001) 209-210.
55 ring  (2001) 210, 212.
56 RING (2001) 170.
57 Ring (2001) 189.; MARKIEWICZ (2002) 695.
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Csehország, 1000-1204
Font Márta

Pfemysl dinasztia eredendően a Cseh-medencében elő „bohemian” törzs 
vezető nemzetsége volt. Hatalmuk innen kiindulva terjeszkedett a morvák, 
illetve Szilézia felé.1 Csehország esetében nagyon nehéz konkrét dátumhoz 
kötni az „államiság” kezdetét a Moráviával való kapcsolat miatt. A Morva 
Birodalom összeomlásával önállósodtak a cseh fejedelmek, közülük a ha
gyomány kereszténynek mondja Borivojt, akinek alakja inkább a legendák 
világába tartozik. 935-ben esett a hatalmi harcok áldozatul a később szent
ként tisztelt Vencel (921-935),2 akinek kultusza a prágai püspökség alapítá
sával (973) hivatalossá vált. A Premyslidák és a Slavníkok küzdelme a 10. 
század végén is tartott. A cseh fejedelmek a 11. század során már a Német- 
Római Birodalomhoz tartozónak számítottak. A korábbi harcok után a 11. 
században a cseh fejedelem a német c/wx-okkal azonos rangra (princeps 
regni) emelkedett.3 Királyi címet szerzett II. Vratislav 1085-ben, majd II. 
Vladislav 1158-ban, de mindketten csak ad personam voltak jogosultak erre. 
Átörökíthető királyi címhez I. Ottokár jutott 1198-ban. Ettől kezdve folyama
tosan megkoronázták a cseh uralkodókat.

1. Az időintervallum jellemzői
A Cseh-medence egy természetes határokkal körülzárt terület, amely egé
szében és stabilan a Pfemysl leszármazottak kezén szilárdult meg, de ural
muk a 10. században ennél tovább nem terjedt.4 A Píemyslek országa a 12. 
század eleji Cosmas krónika szerint mezőkből és erdőikből állt:5 az Elba felső 
folyására, a Vltava völgyére és az Ohfe középső és alsó folyása vidékére kor
látozódott,6 majd a 11. század folyamán érte el a környező hegyvidéket. 
Csehország területe 52 ezer km2, Morvaországé 26 ezer volt.7 Zemlicka a 
Cseh-medence lakosságát 1050 körül 450 ezernek, a morvák lakta részeket 
pedig 230 ezer főnek gondolja. A síkvidék népsűrűségét 20,4-nek, a hegyvi
dékét 8,7-nek állítja be.8 A továbbiakban arra az általános európai trendre 
épít, mely szerint Európa lakossága a 12-13. század fordulójára ehhez képest 
megduplázódott. Ebből kiindulva a népsűrűséget 15, 8, illetve 28,8 fő / km2- 
nek adja meg. Az 1050 és 1200 közötti különbség alapján a növekedés üteme

' Cosmas 15-21. (I. 5,6,9)
2 Thietmar 39-40. (II.2.)
3 MlTTEIS (1975) 365.
4 Graus (1980) 50.
6 Cosmas 225. (III.52.); Zemliöka (1997) 15-19.
6 Éemliőka (1997) 15.
7 MORAW (1993) 35.
8 2 eMLIÖKA (1997) 18.
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szerint 1100 körül a népsűrűséget 8—9, illetve 13—14 fű / km2-re teszi. A leírt 
területen belül Prága helyzete kiemelkedő, itt a lakosság koncentrációja na
gyobb, kezdettől fogva jelentős az idegen kereskedők jelenléte is. A Prága köz
pontú Píemysl terület ötezer km2-ére 22 ezer fő lakost gondol, akik közül 350- 
400 főre teszi a fejedelem fegyveres kíséretének létszámát, és 3700-ra a fegy
verforgató harcosok összességét.9 Ha a szerző 1050 körüli adatát a cseh és 
morva területekről 1200-ra megduplázzuk, akkor 1,36 milliós nagyságrendet 
kapunk. A hadjáratok résztvevői alapján a cseh terület katonaságát 7-10 ezer 
közöttire lehet becsülni.10

A népsűrűség egyenetlen voltára hívja fel a figyelmet a szerzők többsé
ge.11 A népesség növekedése a 12. században egy belső migrációt váltott ki, 
amely a korábbi peremkerületek népességének növekedését eredményezte.12 A 
német kolonizáció megindulása a Píemyslek területén a 13. században öltött 
jelentős méreteket,13 de már a 12. század közepétől kimutatható.14 A nyugati 
szlávok lakta régió elsőszámú kiemelkedő kereskedelmi központja Prága volt, 
már a 10. században utalt rá Ibn Jaqub.15 A prágai vár körüli településkong
lomerátumban a kereskedelem központja a mai Malá Straná illetve a Staré 
Mésto helyén elterülő suburbium volt, ahol a l l .  században idegen kereskedők 
(zsidók, németek és „latinok”) fordultak meg.16 II. Sobéslav (1173-1178) által 
1174-1178 között adományozott privilégium (Privilégium Sobieslaum) engedé
lyezte, hogy a németek saját joguk szerint éljenek, és rendezte a prágai zsidó 
közösség helyzetét is.17

A Píemysl központ integrálta a 10. század elején megszűnt Morvaor
szág maradványait, amelynek hatása az uralom megszervezésében később is 
kimutatható.18

2. A kormányzat jellege
A cseh fejedelmeknek a birodalmon belüli különállási törekvésére egy külön
leges körülmény világít rá: „Spiciocneus dux Boemiae accepit licentiam a 
papa Nichola (1059-1060) sibi portandi mitram et promisit se daturum omni 
anno Clibros argenti de terra sua sub nomine census . Az eset egyedi, de két 
alkalommal is utalás történik rá (1072 és 1074), a szokatlan helyzetet ki
emelve: „signum intimae dilectionis, quod laicae personae tribui non

9 Uo.37.
>9 HOENSCH (1987) 58.
11 Lsd. pl.: CONZE (1992) 60.; ZemliCka  (1997) 18.
12 ZemliCka  (1997) 272-273.
«  ZemliCka (1997) 273.
14 CONZE (1992) 81.
15 Utal rá: ZemliCka (1997) 38-39.
16 CDB I. 385-387.; ÉEMLlCKA (1997) 301.
17 BOSL 1967. 246.; HOENSCH 1987. 74-75.
19 Graus 1965.; Uő. 1980. 50.
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consuerit’ ,19 A mitra viselése talán inkább szimbolikusan értendő, arra a 
jogkörre vonatkoztatva, amely a cseh egyház ügyeiben való intézkedésre 
jogosítja fel a cseh fejedelmet. Az invesztitúra küzdelmek idején IV. Henrik 
császár számára sem volt közömbös a cseh fejedelmek állásfoglalása, hiszen 
a csehek szomszédságában a szász Magnus fejedelem Henrik ellen foglalt 
állást.20 * Henrik császár koronát ígért Vratislav hercegnek a mainz-i biro
dalmi gyűlésen (1085), de a prágai koronázáson a császár már nem volt je
len. „In quo conventi idem cesar, omnibus sui regni primatibus... 
collaudantibus, ducem Boem orum Vratizlam tam Boemie quam Polonie prefectt 
et inponens capitibus manu sua regalem circulum (sic!), iussit archiepiscopum 
Trevensem nomine Egilbertum, et eum in sede sua metropoli Praga in regem 
ungat et diadema capiti eius imponet!”11 A koronázást a pápa nem ismerte el, 
levelében továbbra is „gloriosus princeps-nck szólította a cseh uralkodót.22 * 24 
II. Vladislav 1158-ban I. (Barbarossa) Frigyestől nyerte el a koronát. A hely
zet több ponton emlékeztet az előzőre: a királyi cím adományozásáról szóló 
deklaráció egy birodalmi gyűlésen történt, de ezúttal nem Mainzban, hanem 
Regensburgban. „Et habebat in suo exercitu regem Boemitarum.” 23 — a 
császárnak az itáliai hadakozáshoz kellett megnyernie a cseh fejedelem tá
mogatását, aki ezt követően „in propria persona cum suis principibus et forti 
militia ad obsidendum Mediolanum... armis suis se pugnatum promittit’.24 A 
cseh fejedelmek 1114-től kezdve folyamatosan viselték a summuspincernarius 
birodalmi címet és rendszeresen jelen voltak a birodalmi gyűléseken is. I. Ot
tokárnak (1192/1197-1230) sikerült egy újabb királlyá koronázást kiharcolnia. 
Sváb Fülöpöt támogatva 1198. szeptember 8-án megkoronáztatta magát 
Mainzban, majd Ottó pártjára állva 1203. augusztus 24-én Merseburgban is 
fejére tették a királyi koronát. Ezúttal a pápai elismerés sem maradt el: III. 
Ince 1198-ban már rex Boemie-nek titulálja.25 I. Ottokár törekvése teremtette 
meg a cseh királykoronázás folyamatosságát, amelyet II. Frigyes császár 1212. 
évi bullája végleg elismert.26 Függetlenséget mégsem jelentett, hanem a cseh 
királynak a birodalmon belüli pozícióit erősítette meg, és jelentősen hozzájá
rult a majdani választófejedelmi státusz elnyeréséhez.

19 Idézi: Schramm 1971. IV./2. 518. 6 és 8. jegyzetben.
20 Magnus volt az, aki közvetített a magyar László király és Rudolf ellenkírály között. Ld. erre: 
Struve (1991)
2> COSMAS 135. (11.37.); SCHRAMM (1971) IV/2. 1.24. jz.20.
22 Schramm (1971) IV/2. 527.
29 GESTA FRIDERICI 28.
24 K ejr (1994) 101-113.
25 Graus (1965) 54-55.
28 Schramm (1971) IV/2. 536.
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2.1. A kormányzat formája
I. Bfetislav (1034-1055) nevéhez fűződik a hercegi trón öröklésének szabá
lyozása (ún. „végrendelet”).27 Legidősebb fiát, II. Spytihnévet (1055-1061) 
állította a Csehország élére, neki alárendelt fiatalabb testvéreinek morva 
területen kisebb részeket juttatott: Vratislavnak adta Olmützöt (Olomouc), 
Konrádnak Brnot, Ottónak pedig Znaimot (Znojmó).28 A morva területnek a 
cseh hercegekhez tartozása stabilizálódott. Rögzült a részterületek száma: 
Olmütz és Brno tartósan különkormányzatok maradtak, Znaim pedig időn
ként vált azzá. A prágai felsőbb hatalomért való versengést Bfetislav ren
delkezése nem akadályozta meg. A tartóssá váló különállást segített fenntar
tani a korábbi különállás hagyománya és a senioratus konzervált rendje.29

Csehország stabilan a Német-Római Birodalom részévé vált, helyzete 
a birodalmat szegélyező grófságokéhoz lett hasonló.30 A császár által jóváha
gyott koronázásnak különösen a lengyel helyzettel összevetve emelhetjük ki 
jelentőségét: Vratislav a koronázáskor a lengyel királyi címet is viselte,31 és 
rövid időre ellenőrzése alá vonta Lausitzot, Meissen környékét és a szomszé
dos bajor területek egy részét. A regnum Boemorum birodalmon belüli pozí
ciója és pesztízse emelkedett; a 13. század során a német fejedelmekkel 
egyenrangúvá vált.32

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A Píemysl dinasztia hatalmát a Prágában székelő dux testesítette meg. A 
senioratusra épülő hatalommegosztás rendje a prágai fejedelem jogkörét 
primus inter páros-ként teszi értelmezhetővé, illetve bizonyos helyzetben 
vitathatóvá. A dinasztián belüli hatalommegosztást a 11. század végétől 
megjelenő ducatus Moraviae stabilizálta, amely ha osztódott is, a teljes feje
delmi jogkör birtoklásával járt. így a rfirr-ok mindegyike rendelkezett saját 
jövedelemmel; befolyással a katonai irányítás terén teljes bizonyossággal,33 
az igazságszolgáltatásban — az írásban rögzített kodifikáció hiányában — a 
szokásjog lehetett a mérvadó.

27 COSMAS 102. ÜL 13.), 105. (11.15.)
28 Ld. erre: PETERKA (1965) 27.; HoENSCH (1987) 53-56.; ZEMLIÖKA (1997) 73-74.
29 PETERKA (1965) 27.
30 HOENSCH (1987) 56, 61-62.
31 COSMAS 135. (II. 37.): „ducem Boemorum Wratizlaum tam B  oemie quam Polonie prefecit et 
inponens caputi eius manu sue regalem circulum..."; HOENSCH (1987) 65.
32 Ld. összefoglalóan: HOENSCH (1987) 50-56, 61-68, 71 -79.; TÜeStÍK (1997) 437-440.; 
ZEMLIÖKA (1997) 35-41, 70-71, 104-140, 221-240.
33 Az elbeszélő' forrásokra építve, ld. ZEMLIÖKA (1997) 140-147.
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2.2.2. A regionális -  helyi hatalommegosztás
A dinasztia minden tagjának hatalma várkörzeteken nyugodott, amelyek 
élén a fejedelemnek alárendelt tisztségviselők álltak (comites, castellanes, 
primates, seniores). A várkörzetek katonaságát tudták igénybe venni a trón
küzdelmek során,34 közülük a 11-12. században név szerint ismerünk előke
lőket (Hrabis, Protiven, Prostéj, Vacek stb.).35 A hatalom legitimációja kér
désében véleményt nyilvánító, colloquia (vagy: colloqium generale, vagy 
iudicium terrae)36 néven említett gyűlések kormányzati funkciót nem töltöt
tek be, az országos szintű igazságszolgáltatásban lehetett szerepük.

2.3. A kormányzati infrastruktúra

A kíséret a születési arisztokrácia tagjaiból állt: terrae primates, maiores 
natu huius gentis.37 Zemlicka szerint a cseh kíséret a kijevi jelenséggel pár
huzamos,38 felbomlása Bretislav idejére befejezettnek tekinthető'.39 Ezt a 
folyamatot írja le Cosmas akkor, amikor a különböző' tisztségviselőkről tesz 
említést.40 41 Az első személy, Wsebor, aki 1061-ben tunc temporis primus erat 
in palatio ducis.il Német származású előkelők is álltak a fejedelem szolgála
tában, pl. Hagno, vir Teutonicus, philosophiae domesticus,42 43

2.3.1. A központi kormányzat

A Cosmas krónikában szereplő colloquia43 eredetét tekintve ugyancsak visz- 
szanyúlhat a törzsiségbe, de az itt előforduló esetek fejedelmi tanácskozások, 
amelyen pl. az egyház képviselői is részt vettek. A fejedelmi hatalmat legali
záló electio, ahol omnes Boemice gentis, magni et parvi részt vettek a fejede
lemválasztásban.44 Graus vélekedése szerint a kisebb és a nagyobb kíséret 
szétválása II. Stytihnév (1055-1061) idejére következett be.45 I. Vladislav 
okleveleiben (12. század első harmada) az adományról tanúskodók köre már 
bizonyosan a tanács volt. Kimondottan a tanácsra utalnak azok az adatok, 
ahol a fejedelem mellett az omnium comitum ceterorumque nobilium (1078) 
vagy nobiles de senioribus Boemie (1158) vettek részt. Az elit tágabb körének 
összehívására (consilium) a 12. század elején is sor került.

34 HOENSCH (1987) 79.
33 Cosmas 62-63. (I. 34-35.)
36 HOENSCH (1987) 57.
37 COSMAS 101. (11.13.), 114. (11.22.)
38 2 emliCka (1997) 142.
39 BOSL(l967) 241.
40 Ld. erre összefoglalóan: Halbach (1985) 21-27.
41 COSMAS 111. (11.19.)
42 Uo. 123. (11.28.)
43 Pl.: COSMAS 122-123. (11.28.)
44 COSMAS 103. (II. 14.): electio, Uo.195. (111.27.): omnes Boemie gentes.
43 Graus (1966) 138-139.
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A cseh és lengyel köznyelvi szóhasználat a „nemzetségfő” jelentésű 
zupán-ból rövidülve a pan jelentést vitte tovább, amely a legelőkelőbbek meg
jelölésére szolgált.46 47 Az hadakozó eht alsó kategóriáit jelölte a vladyka,41 ame
lyet később felváltott a német Geschlecht-ből rövidült slechta/szlachta. Az 
alacsonyabb rangú előkelőkre a primates, proceres megjelölés szerepel.48

A fejedelmi rezidencia és a suburbium kettőssége — pontosabban: több 
és többféle jogállású suburbium léte — jellemezte a nyugati szlávok nagy ke
reskedő központjainak helyzetét is. Egy 13-14. század fordulójáról származó, 
II. Boíivoj (1100-1107) idejére hamisított oklevél alapján arra lehet következ
tetni, hogy már a 11. században létezett a fejedelmi udvaron belül egy curia 
hospitum, a piactér helye a 12. században stabilizálódott Prágában, a mai 
Óváros helyén.49 A fejedelem lakóhelyéül szolgáló erődítmény és a piactér a 
Moldva folyó két partján helyezkedett el.

2.3.2. A helyi kormányzat
A világi hatalom a várak által megtestesített uralmon nyugodott. A vár volt a 
magja a hatalmi körzeteknek, amelyek megszervezésekor az elsődleges szem
pont a katonai-védelmi lehetett. A 9-10. században létesült erődítmények 
után a 11-12. században zajlott le egy „várépítési hullám”, majd a 13. és a 14. 
század fordulóján egy újabb átalakítás történt, de a dinasztia uralma alatt álló 
központi terület és a „peremvidék” várai nem egyszerre alakultak át.50 A vá
rakhoz kötődött a katonai szervezet egésze, amely kezdetben nem is különít
hető el a katonáskodó szabadok egészétől. Ók alkották a fejedelmi kíséretet 
is.51 A várakhoz rendelt szolgáló falvak rendszere biztosította a fejedelem gaz
daságát, és egyben jelentette a territoriális uralom körzeteit is.52

4G Graus (196g) 144.
47 Uo. 143.
48 UO. 139-140.
49 Bahlke— Eberhard (1998) 470-474.; Lübke (2000) 32.
w STÉPÁNEK (1967) 52, 55.
51 HOENSCH (1987) 59.; mindenesetre a források alapján differenciálni lehetetlen, ld.: COSMAS II. 
39.: „m ilites primi et secundi ordinis1'. Bizonytalan a megfogalmazása Zemliékának is 
(ZEMLIŐKA (1997) 172-173.), aki a hasonlóan bizonytalan lengyel példákkal és nyugat-európai 
párhuzamok alapján fogalmazza meg véleményét, ld. minderről FONT (2005) 185.
52 TÉEÖTÍK (1964) 637-667.
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Cse h o r szá g  1204-1389
Bagi Dániel

Az időszak kezdete valamennyire korábbra nyúlik vissza, 1198-ra, amikor 
véglegessé vált a királyi hatalom és annak a Píemysl-dinasztia férfiágán 
való öröklődése. A 13. századi cseh királyok közül a legjelentősebb a német 
interregnum idején hatalomra jutott II. Ottokár (1253-1278) volt, aki a regi
onális hatalomért való küzdelembe is bekapcsolódott (Szilézia, Lausitz, 
Steiermark). 1278-ban alulmaradt a német—római király címet megszerző 
Habsburg Rudolffal szemben. Az utolsó Premyslek terjeszkedési kísérlete 
Magyarország felé irányult — sikertelenül.

A Premysl-dinasztia 1306-ban kihalt, és Csehországot ettől fogva 
1437-ig a Luxemburgi-ház kormányozta. A Píemyslidák utolsó korszakában 
kiépített középhatalmi státusz a 14. század folyamán vált véglegessé. Lu
xemburgi Vak János, majd fia és unokái (Luxemburgi IV. Károly, illetve IV. 
Vencel, Luxemburgi Zsigmond) alatt Csehország és Prága a birodalom új 
központjává vált,1 amit az 1356-ban kibocsátott ún. német aranybulla is 
megerősített.2 A Luxemburgiak uralma alatt Csehország Kelet-Közép- 
Európa egyik legfontosabb politikai tényezőjévé vált.

1. Az időintervallum jellemzői
A közép-európai cseh nagyhatalom alapjait II. Ottokár teremtette meg.3 
Uralmát szokás a későbbi Habsburg dunai integráció egyik előképének tekin
teni. Bár ó't 1278-ban a morvamezei csatát követően meggyilkolták, és Csehor
szág így végleg elvesztette a Babenberg-örökségből származó Alsó- és Felső- 
Ausztriát, melyeket egyébként jogellenesen birtokolt Ottokár, utóda, II. Vencel 
(1278-1305) elfoglalta a krakkói részfejedelemséget, és felvette a lengyel kirá
lyi címet is. Hatalmát megerősítette Sziléziában is, és 1301 után komoly erő
ket mozgósított, hogy megszerezze a magyar trónt fiának, III. Vencelnek, ami 
azonban sikertelen maradt. 1335-ben Luxemburgi Vak Jánosnak ugyan le 
kellett mondania a lengyel királyi címről, azonban véglegesen Csehországhoz 
került Szilézia.4 A cseh királyság területei a 14. században újabb szerzemé
nyekkel növekedtek. IV. Károly 1377-ben megszerezte előbb Alsó-, majd Fel- 
ső-Lausitzot is, illetve a terület választójogi szavazata miatt 1373-ban a bran
denburgi őrgrófságot is, amelyet azonban Zsigmond 1388-ban elzálogosított.

A lakosság száma — hasonlóan az európai trendekhez a 13. század fo
lyamán erős növekedést mutat. A természetes növekedést kiegészítette a meg

1 HOENSCH (1996) 11-135.
2 GB
3 VOCELKA (1995) 46-49.
4 SZCZUR (1993) 26-42.
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szerzett területek lakossága, illetve a német hospesek a 14. században is foly
tatódó betelepülése. A 13. században indult meg jelentősebb számban a német 
telepesek bevándorlása. Kezdetben a városokba települők voltak túlsúlyban, 
és hozzájárultak a városiasodás megindulásához. A 13. század végére a város
ok száma (a különböző jogállásúak együttesen) elérte a 100-t, köztük jelentős 
volt a bányavárosok szaporodása. 1250 után német területről (bajor, keleti 
frank, középnémet terület) megindult a paraszti népesség bevándorlása, ami 
maga után vonta körükben is a ius teutonicum megjelenését, amely később a 
nem német eredetű parasztságra is kiterjedt.5 Hasonlóan Lengyelországhoz, 
kezdetben a cseh és a német parasztságot különböző jogok (a ius bohemicum 
illetve ius teutonicum) kiváltságai illették meg, de idővel az utóbbi kiszorította 
a régi cseh jogot, és így érvényes lett a parasztság egészére.6

A népsűrűség megoszlása azonban egyenetlen, Sziléziában például lé
nyegesen nagyobb volt, mint Morvaországban. A német betelepülés a 13. szá
zadban hozzájárult ahhoz, hogy Csehországban sokkal sűrűbb lett a szabad 
városok hálózata, mint Kelet—Közép—Európa más országaiban.

A Luxemburg—dinasztia trónra kerülése minőségi változást hozott Cseh
ország közjogi helyzetében. Bár Luxemburgi Vak János — a Wittelsbachokkal 
való küzdelem miatt — nem tudta megszerezni a német-római királyi címet, 
fia, IV. Károly (1346-1371) 1346-tól viselte, s csak ezt követően, 1347-ben lett 
cseh királlyá. 1355-ben pedig a Luxemburgoknak sikerült gyakorlatilag 1437- 
ig a császári címet is megszerezni.7 8 Csehország — a cseh király birodalmi köz
jogi szerepe miatt — természetesen már korábban is szoros kapcsolatban volt 
a birodalommal, 1347-től azonban Prága lett a birodalom fővárosa, mivel a 
nagy interregnum befejeződése (1273) után a mindenkori római király hatal
ma gyakorlatilag csak a saját családi birtokain volt kizárólagos 
{Haushaltskönigtum)fi IV. Károly 1356-ban rendezte Csehország közjogi hely
zetét a birodalmon belül. Az úgynevezett német aranybullában nem csak a 
mindenkori római király megválasztásának körülményeit fektették le, hanem 
biztosították Csehország „alkotmányát” a birodalmon belül. Ugyancsak a Kár- 
oly-i aranykor eredménye az 1348-as egyetemalapítás, illetve Prága építészeti 
megújítása is, valamint ugyancsak a luxemburgiakhoz köthető a prágai érsek
ség megalapítása (1344).

2. A kormányzat jellege
Ismét utalni szükséges arra, hogy Csehországban a királyság jogintézménye 
viszonylag későn, a 12. század végén teremtődött meg véglegesen. Ez együtt 
járt a senioratus minden formájának felszámolásával. A cseh király kizáró
lagos hatalmat élvezett a koronaterületek felett, bár ez — miként alább rész

6 MORAW (1993) 64-66, 80. 
6 SEIBT (2003) 71.
 ̂SEIBT (2003) 32-45.

8 VOCELKA (1995) 23.
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letesebben is kifejtésre kerül majd — nem zárta ki, hogy a dinasztia tagjai 
hűbérbirtokként tartsanak kezükben egyes országrészeket.

Csehország, amint azt a korábbi fejezetben láthattuk, nem volt függet
len a birodalomtól. A függőség megmutatkozott mind az egyházi jurisdictio 
terén, mind a birodalmi „alkotmányos szerkezetbe”, azaz a választófejedelmi 
rendszerbe való betagozódásban. Csehország és a birodalom között a közjogi 
állapotokat IV. Károly aranybullája rögzítette, amennyiben kimondta, hogy 
Csehország valamennyi lakója joghatóság tekintetében csak a cseh király 
hatalma alatt áll, és ügyeivel nem fordulhat külhoni hatóságokhoz.9 Az 
aranybulla rendelkezéseinek értelmében tehát az 1187 óta fennálló cseh 
királyi hatalom elnyerte a birodalmon belüli területi immunitást. A másik 
lényeges, a kormányzat általános jellegét meghatározó körülmény a Corona 
regni Bohemie fogalmának a megjelenése. Ez — részben egyezően a korabeli 
magyar és lengyel fejleményekkel — az ország fölötti hatalom forrásának a 
koronát tette meg, és belőle vezette le a kormányzat összes jogát.10

2.1. A trónutódlás

A Píemyslidák uralma a vérségi renden alapult. A dinasztia származásának 
történetét ugyan csak a 12. század elején foglalta írásba Prágai Kosmas,11 
azonban már a 11. században sem volt kétségbe vonható, hogy a dinasztia 
valamelyik férfiági leszármazója jogosult örökölni a trónt. 1306-ban azonban
III. Vencellel kihalt a Premysl-dinasztia. Az 1310-ben trónra lépő Luxem
burgi Jánost már a nemesség egy része hívta meg a trónra, uralma tehát, 
legalábbis kezdetben, választáson alapult. Ettől függetlenül azonban a Lu
xemburgiaknak sikerült biztosítaniuk egészen 1437-ig a dinasztikus trón
öröklést, és eltekintve Zsigmond és IV. Vencel trónharcától,12 a dinasztikus 
öröklés rendje egészen Zsigmond haláláig nem került veszélybe.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
Mint már utaltunk rá, a senioratus felszámolásával megszűnt a dinasztia 
tagjainak egyetemleges joga az ország területe felett. A német aranybulla 
egyértelműen fogalmazva jelentette ki, hogy minden jog, és mindenki feletti 
hatalom a cseh királyságban egyedül a királyt, illetve a koronát illeti meg.13 
Mindazonáltal nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Csehországban — 
ellentétben Kelet-Közép-Európa más országaival a hűbériség jelen volt.14

9 GB, c. VIII, 62-63.
10I)ABROWSKI (1956) 13-16.
11 KOSMAS I 1-14.
12 HLAVACEK (1991) 46.
13 GB, VIII. 63.
14 Dabrowski (1956) 13.
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így gyakran fordult elő, hogy a király közvetlen rokonainak gyakorlatilag 
hűbér gyanánt átadott országrészeket. így például IV. Károly morva őrgróf
ként szerepel apja mellett Csehország diplomáciai ügyeiben,15 Luxemburgi 
Zsigmond pedig megkoronázása előtt az 1373-ban Csehországhoz került 
brandenburgi őrgrófságot igazgatta.16

A dinasztikus hatalommegosztás egy másik, szimbolikus formája volt, 
hogy a király még életében megkoronáztatta saját fiát. így történt ez például
IV. Károly esetében, aki még életében királlyá koronáztatta, sőt római ki
rálynak is megválasztatta fiát, IV. Vencelt.17

2.2.2. Rendi
A rendi gyűlésnek konkrét szerepe először IV. Károly idejében lett, amikor 
az uralkodó lehetővé tette a rendek számára nem csak az uralkodó megvá
lasztását, hanem ezt a választójogukat örökletessé is tette. A rendi gyűlés 
(Landtag) három kamarával (főrendek, nemesség, városok) működött, azon
ban az erőviszonyok kezdetben a főrendek számára voltak megfelelőek. 
Mindazonáltal IV. Károly megszűntette a Pfemysl-dinasztia kihalásakor 
olyannyira megerősödött bárók hatalmát, és a rendi gyűlésben a nemességet 
és a városokat igyekezett megerősíteni.18

2.2.3. Regionális és helyi
Mint már fent utaltunk rá, a 14. század közepétől a cseh királyság országait 
a Corona regni Bohemiae elnevezés fedte le. Ez a központi és a regionális 
hatalommegosztás szempontjából annyit jelentett, hogy IV. Károly rendelke
zéseinek megfelelően Csehország koronája mint fő (caput) és a különböző 
területek (membra) között a dinasztiák uralmától független közjogi kapcso
lat jött létre,19 azonban az egyes területek (Morvaország, Szilézia, Lausitz, 
Brandenburg) autonómnak tekintették magukat, és ezt nem ritkán kifeje
zésre is juttatták.20 A 13. század végétól kezdve, párhuzamosan a scnioratus 
rendszerének felszámolásával egyre inkább uralkodóvá vált a ius teutonicum 
alkalmazása a cseh koronaterületeken, ami az egyes magánbirtokosok jogha
tóságának elismerését jelentette saját birtokuk felett. így létrejött a hata
lomnak egy helyi formája is, amely a magánbirtokokra terjedt ki.

15 Vita Kakoli 240.
16 HOENSCH (1996) 123.
17 Vita Karoli 268.
18 HOENSCH (1997) 124-125.
18 GB VIII. 63.
20 H oensch (2000) 45.
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2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
A korai középkori colloquium intézményéből fejlődött ki a 13. század máso
dik felére a királyi tanács, amely a tulajdonképpeni királyi kormányzat sze
repét töltötte be. IV. Károly uralma idején került sor a kancellária végleges 
átalakítására is. Mivel a kancellári tisztség — együtt más országos méltó
sággal — a 13. század végén a bárók kezébe került, Károly átalakította az 
egész rendszert és külföldről hozott megfelelő tisztségviselőket.21

2.3.2. A regionális és helyi kormányzat
IV. Károlynak kellett először azzal szembesülnie, hogy a nemesség helyi és 
regionális szinten önállóságra törekszik, és évente négy alkalommal tartomá
nyi gyűléseket tart, amelyeken helyben megválasztott méltóságviselők elnö
költek, és a tartomány felett bíráskodtak is.22 A regionális tartományi gyűlé
sek kompetenciáját IV. Károly beszűkítette, a városokat teljesen kivette a 
hatáskörükből, és azt csak a nemesség saját birtokain élőkre korlátozta.23

A helyi igazgatás részben a birtokok magánosítása révén a földbirto
kosok kezébe került, részben hasonlóan a középkor korábbi századaihoz to
vábbra is a várak igazgatásán nyugodott (Burggraf, castellanus).

21 RlECKENBERG (1975) 555-569.
22 HOENSCH (1997) 126.
23 Rauscher (1936) 344-359.
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Cse h o r szá g , 1389-1453
Bagi Dániel

IV. Károlyt fia, IV. Vencel, majd másik fia, Luxemburgi Zsigmond követte a 
trónon. Zsigmond halála után (1437) rövid időre Habsburg uralom alá került 
Csehország, majd a huszita háborúkat (1420-1434) követően Podjebrád 
György (1458-1471) uralkodott nemzeti, azaz a nemesség egy része által 
megválasztott királyként.1

1. Az időintervallum jellemződ
IV. Károlyt fia, IV, Vencel követte a trónon, akit azonban politikai sikertelen
ségei miatt („lustaságának” tulajdonították a nagy nyugati schizma megoldat
lanságát) eltávolítottak a hatalomból,2 és helyére testvére, Zsigmond került. 
Zsigmondnak több, a korban égetően fontos európai kérdést is meg kellett 
oldania. A nagy nyugati schizmára talált megoldás mellett Csehországot job
ban érintette két másik: a Német Lovagrend és Lengyelország viszályának 
kezelése, illetve a huszita kérdés, amelyre azonban nem tudott megoldást ta
lálni. Zsigmond a Német Lovagrendet támogatta Lengyelországgal szemben, 
mind a háborúkban (1410-1411, 1413), mind a konstanzi zsinaton, ahol béke
bíróként lépett fel velük szemben.3 E működése ismét felszínre hozta a 14. 
század eleje óta meglevő cseh-lengyel feszültségeket. A huszitizmus tekinte
tében azonban csak részeredményeket sikerült elérnie. A huszitizmus, amely 
kezdetben csak az egyházon belüli liturgiái kérdésként jelentkezett, szinte a 
Habsburg-kormányzat kezdetéig (1526) megosztotta a társadalmat, és nem 
csak vallási tekintetben. A huszitizmusnak ugyanis Csehországban volt egy 
nyelvi-kulturális vonzata is: a nyugati szláv nyelvek közül a cseh volt az, 
amely a legkorábban irodalmi nyelvvé vált, és a 15. században már igény mu
tatkozott a széles körű használatára, azonban a városok német lakossága a 
latint inkább a németre cserélte volna le. A huszita háborúk 1420-ban kezdőd
tek és 1434-ben értek véget a taboriták vereségével.4

A korszak elején Csehországban demográfiai növekedés figyelhető 
meg. Ennek oka leginkább a német betelepülés. Különösen a Kutna Hora-i 
(Kuttenberg) ezüstbányák miatt nőtt meg a bevándorlási kedv az országba, 
de mivel Prága a birodalom fővárosává lett, ez is nagyban hozzájárult a né
met betelepedés megnövekedéséhez. A huszita háborúk azonban a 15. század 
közepére demográfiai csökkenést eredményeztek, megnőtt az elvándorlás,

1 KluCiNA (1994) 22-98.
2 KlTZINGER (2003) 433-445, 594-595.
3 BACZKOWSKI (1999) 134.
4 HlaváÖEK (1996) 74-75.
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illetve a háborúk is nem kevés áldozattal jártak, különösen Morvaország 
területén.5

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
A Luxemburgiak annak ellenére is biztosítani tudták a dinasztikus öröklést 
Csehországban, hogy maga a dinasztia a királyi tanács egy részének válasz
tásával került hatalomra. A trónöröklésben azonban 1437-ben döntő változás 
állt be. Mivel Zsigmondnak nem volt törvényes férfi örököse, csak nőági le
származottja, így mind Magyarországon, mind Csehországban veje, Habs
burg Albert került hatalomra. Uralma csak rövid ideig tartott, és halála után 
(1439) Magyarországhoz hasonlóan, a cseh rendek is nemzeti királyt válasz
tottak Podjebrád György személyében, aki tulajdonképpen dinasztikus legi
timitással nem rendelkezett, hanem a cseh és morva nemesség egy csoport
jának volt a jelöltje.6 Zsigmond halála után tehát véget ért Csehországban a 
dinasztikus illetve vérségi hagyományra alapuló trónöröklés: a királyokat 
ettől kezdve választották, és a megválasztásuk a rendektől függött.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A korszakban, 1437-ig továbbra is fennmaradt az a gyakorlat, hogy a dinasz
tia tagjai megosztják egymás között a különböző koronaterületeket. Ez a 
rend különösen Zsigmond uralma idején volt jelentős, mivel ő több évet távol 
töltött országaitól.7

2.2.2. Rendi
A 14. század végén a cseh királyi hatalom továbbra is a korona fogalmából 
ered, és a Corona Regni Bohemie névvel azonosítják. Mindemellett a cseh 
király egyike a német választófejedelmeknek, így birodalmi funkciója is van.8 
A királyi hatalom változása a huszita háborúkkal kezdődik, mivel a háború
kat gyakorlatilag a kelyhesek nyerték meg, s ezért a következő évtizedekben 
az ő érdekköreikből kikerült csoportok igyekeztek korlátozni a királyi ha
talmat. Ennek betetőzése lett az, amikor Podjebrád György személyében egy 
volt kelyhes lépett trónra az országban, ez pedig döntő változásokat hozott a 
kormányzat tekintetében, hiszen először fordult elő, hogy nem dinasztikus 
vagy vérségi trónöröklésre került sor.9 Podjebrád György megválasztása, aki

5 Hlaváöek (1996) 63.
6 HLAVÁÖEK (1996) 68
7 HOENSCH (1996) 167.
8 VOCELKA (1995) 86.
9 BUJNOCH (1988) 22.
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gyakorlatilag elfoglalta csapataival Prágát, világosan mutatja a hatalom- 
megosztás új dimenzióját. Bár a történetírás nemzeti királyként kezeli,10 jól 
látszik, hogy a rendek egy csoportjának jelöltje volt.

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat
A Luxemburgi korszakban kiépült kormányzati szervek korszakunkban is 
megmaradnak, így továbbra is az udvari kancellária, a kancellár, az alkan- 
cellár, a kamarás, alkamarás jelentik a legfontosabb központi igazgatási 
szerveket. Ezeket a méltóságokat azonban a huszita háborúkat követően a 
rendek kisajátították, így nem egy közülük rendi intézménnyé vált, és így a 
központi igazgatással szemben területi, helyi vagy egyéni érdekeket képvi
selt. Hasonlóan Lengyelországhoz itt is megjelenik a Capitaneus funkciója, 
aki a királyi várakat központként használva a királyi hatalmat testesítette 
meg az udvartól távol.

2.3.2. A helyi kormányzat
A helyi igazgatásban továbbra is fontos szerepet vitt a várak igazgatásán 
nyugvó rendszer (Burggraf, castellanus). Azonban a 15. század közepétől 
kezdve a királyi várak döntő' hányada magánkézbe került, és így ezek a 
funkciók elvesztették jelentőségüket. A helyi igazgatást egyre inkább a rendi 
érdekek határozták meg, azaz a köznemesség és a mágnások közt folyt a 
dulakodás az egyes funkciókért.

10 HLAVÁÖEK (1996) 68.
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Cs e h o r szá g , 1453-1526
Bagi Dániel

Podjebrád György halála után egy magyar-lengyel-cseh trónviszályt követő* 
en Jagelló Ulászló (1471-1516) következett a trónon, aki 1490-től magyar 
királyként is működött. A Jagelló-korszak utolsó éveiben megszületett a 
Habsburg-Jagelló házassági szerzó'dés (1515), melynek értelmében Csehor
szág és Magyarország 1526-ban, II. Lajos (1516-1526) halála után Habsburg 
birtokká vált. A korszak lényeges eseménye Ulászló 1500-ban kibocsátott 
Landesordnung-ja, amelyben meghatározták a rendek jogait.1

1. Az időintervallum jellemzői
Podjebrád György még életében az ól támogatóknak II. Ulászlót javasolta 
uralkodónak.2 Uralma alatt lezárta a cseh-magyar háborúkat az olmütz-i 
békével (1479), mivel nem akart katolikusként az ugyancsak katolikus Hu
nyadi Mátyás ellen harcolni. A béke értelmében a magyar uralkodó megtart
hatta a cseh koronatartományok egy részét, Sziléziát és Lausitzot is. 1515- 
ben köti meg II. Ulászló a Habsburg-Jagelló házassági szerződést I. Miksá
val. A szerződés a cseh és a magyar, illetve elméletben az osztrák trónt érin
tette, és miután II. Lajos 1526-ban meghalt, a szerződés értelmében Csehor
szág Habsburg birtokká vált.

A korszakban Csehország és a hozzá tartozó tartományok Kelet- 
Közép-Európa leggazdagabb területei. Az ezüstbányák bevételeiből jelentős 
jövedelmek származtak, illetve az egész régióban itt volt a legerősebb a váro
si fejlődés. A huszita háborúk a demográfiai fejlődésre gyakorolt negatív 
hatása után a 15. század második felétől ismét növekedésnek indult a lakos
ság száma, s e rövid korszakban így is maradt.3

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
A trónöröklés rendjében a 15. század végétől ismét visszatért egy időre a 
primogeniturán nyugvó öröklés rendszere, ugyanis Ulászlót, amint azt fen
tebb említettük, 1516-ban fia, Lajos követte a magyar és a cseh trónon is. 
Azonban apja még korábban, 1515-ben szerződést kötött Habsburg Miksával, 
amely a két dinasztia valamelyikének kihalásának esetére érvénybe lépő 
megállapodás volt. Személy szerint Miksa két unokája, Mária és Ferdinánd,

1 Landesordnung , passim
2 Kluöina (1994) 45.
3 HlaváCek (1996) 93.
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illetve Ulászló két gyermeke, Anna és Lajos vettek benne részt.4 A két ke
resztházasság révén 1526-ban -  Lajos király váratlan halála miatt -  a ma
gyar és a cseh korona a Habsburgok kezére került. A dinasztiaváltás azon
ban egészen 1620-ig (sót tovább is, szinte a Monarchia 1918-as felbomlásáig) 
közjogi vitákat eredményezett a cseh rendek és a dinasztia között: a szerző
dés biztosította trónöröklési jogot, ugyanis a Habsburg-ház a 16. század 
közepétől örökjogként fogta fel.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Rendi
A hatalommegosztás elsősorban a rendek és a királyi hatalom között rajzoló
dott ki, ugyanúgy, mint Kelet-Közép-Európában a korszakban általában. A 
15. század második felétől egyre több királyi jogkör került át a rendek kezé
be. A rendi hatalommegosztás mindemellett a rendeken belül is egyfajta 
hatalommegosztást jelentett. A törésvonal ugyanis kezdetben a huszitizmus 
különböző szárnyai és a katolikusok között húzódott. A hatalommegosztás 
ilyen módon felekezeti jelleget is öltött, ami majd a század második felétől a 
királyválasztások kapcsán mutatkozott meg: létrejött egy udvari és egy or
szágos párt, amelyek külön-külön is részt követelt a hatalomból.5

A 15. század második felétől folyamatosan hanyatlott a királyi hatalom 
presztízse, és a kormányzat egyre inkább a rendek kezébe került. A de facto 
már létező rendi jogokat végül 1500-ban II. Ulászló foglalta egységes rend
szerbe. Az úgynevezett Landesordnung szervesen illeszkedett a korszakban 
másutt is kiadott hasonló dokumentumokhoz, bár teljes analógia nem mu
tatható ki a magyar és lengyel fejleményekkel (Tripartitum, Articuli Nihil 
Novi). A Landesordnung 551 cikkelyből álló rendelkezései új megállapodást 
teremtettek a rendek és a királyi hatalom között, pontosan körülírták a ren
dek valamennyi közhatalmi jogosítványait. Legfontosabb intézkedései közé 
tartozott, hogy a néhány még a középkorból megmaradt hűbéri jogviszony 
fenntartása mellett kimondta a magánbirtokokra a teljes immunitást, és 
megtiltotta a korona joghatóságát ezek felett.6 A Landesordnung hatálya 
tulajdonképpen 1526-ban véget ért, mert a Habsburg-kormányzat megjele
nésével a királyi hatalom igyekezett visszaállítani jogosítványait. A 16. szá
zad folyamán ugyan történtek még próbálkozások a nemesség részéről, hogy 
megújítsák a Landesordnungot, így Habsburg Ferdinándnak hatalomra lé
pésekor esküt kellett tennie, hogy betartja rendelkezéseit, ám gyakorlatilag 
hatálya megszűnt, és ezzel egészen 1620-ig egy állandó közjogi vita vette 
kezdetét a rendek és a dinasztia között.7

4 VOCELKA (1995) 85.
5 Eberhard (1981) 54.
6 PETERKA (1928-1933) 156-198.
7 Eberhard (1981) 11-67.
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2.2.2. Nemességen belül
A történeti Kelet-Közép-Európa késő-középkori társadalmi fejló'désének 
egyik legfontosabb ismérve, hogy a nemesség ugyan jogilag egyenlő, ám az 
egyenlőségen belül látens jogkülönbségek húzódnak meg. Ez esetünkben azt 
takarja, hogy a nemességen belül is létezett egy törésvonal, amely a hatalom 
megosztására irányult. Az udvarhoz közeli csoportok, akiket a források ko
rábban proceres vagy barones néven említenek, igyekeztek kisajátítani az 
összes udvari és területi méltóságot, és ezzel megszűntetni a mobilitást a 
nemesség egészén belül, azaz az udvartól távolabbi nemesi csoportokat meg
fosztani az előremenetel lehetőségétől.

2.2.3. A rendi gyűlés
A késő-középkori Csehországban a rendi gyűlés kompetenciáit a 1485-ös 
kuttenbergi gyűlés határozta meg. A gyűlésen megegyezést kellett találni a 
főrendek és a nemesség, illetve e két rendnek a szabad városokhoz való vi
szonya kérdésében.8 A nemesség és a városok még 1481-ben szövetséget kö
töttek, hogy ellensúlyt képezzenek a főrendekkel szemben, ám ez a megálla
podás nem maradt sokáig érvényben, és a rendi gyűlésen korlátozták a vá
rosok részvételét.9 A városokat az országos gyűlésen való részvételükben II. 
Ulászló Landesordnungjában is korlátozni igyekeztek.

2.2.4. A tartományi gyűlések
Már esett róla szó, hogy a Luxemburgi-dinasztia korszakában a dinasztia 
tagjai voltak az egyes cseh koronaterületek urai. Ez a 15. század második 
felére megszűnt, és átadta helyét a regionális nemesség által működtetett 
regionális gyűléseknek. Ilyenek működtek Morvaországban,10 illetve Szilézi
ában is. Ezek a tartományi gyűlések bizonyos önállóssággal rendelkeztek, 
példa erre, hogy Morvaországban a pénzverés tekintetében is függetlenedni 
tudtak a cseh garastól.11

8 Hoensch (1997) 167.
8 Uo.
1» HOENSCH (1997) 176.
a HASKOVÁ (1969) 121-176.

80



Magyarország, 1000-1204
Font Márta

A középkori magyar királyság létrejöttét Szent Istvánnak az első ezredfordu
lón megtörtént koronázásához kapcsoljuk. A koraközépkor három évszáza
dából az első a törzsi-nemzetségi struktúrák átalakításának időszaka, a 
második a koraközépkor jellegzetességeit mutatja, témánk szempontjából a 
királyi hatalom túlsúlyát nevezhetjük legfőbb jellemzőjének. A harmadik, 
amelyet II. András 1205. évi trónra lépéséhez szokás kapcsolni, a királyi 
hatalomgyakorlás gyökeres átalakulását indította el — a kormányzati rend
szer területén is.

A koraközépkor vonatkozásában célszerű az „állam” fogalmát kerülni, 
miután a kutatásban ma is vitatott, hogy alkalmazható-e. A szóhasználat 
lényegében egy kialakult hagyományon alapul, noha mindenki tisztában van 
azzal, hogy meg kellene különböztetni a modern állam fogalmától, mivel a 
mögötte lévő tartalom lényegi vonásokban eltér tőle; de nincs rá megfelelő 
szavunk. A modern államot stabil határok, kialakult központ (főváros), in
tézmény- és jogrendszer, állandó hadsereg fenntartása jellemzi; a középkori 
pedig lényegében egy dinasztikus uralom megszervezése jelenti változó hatá
rok között, születőben lévő és formálódó intézmény- és jogrendszerrel. A ko
rabeli szóhasználatban a politikai és vallási fogalomtartalmak (pl. a regnum, 
monarchia, patria, res publica) nem egyértelműen elkülöníthetők; noha 
mindegyikük hatalmi képződmény meglétéről vall.1 Ez a hatalmi képződ
mény véleményünk szerint kezdetben egy dinasztikus hatalmat takar, amely 
a kormányzati struktúra elemeinek megjelenésével majd stabilizálódásával 
formálódik állammá.

1. Az időintervallum jellemzői
Az Árpádok uralma az ezredfordulón a Kárpát-medence nyugati felére loka
lizálható, azon belül is a Veszprém — Székesfehérvár — Esztergom három
szögre. A 10. század végén a Magyar Királyságnak csak a nyugati határa 
rögzült, a Lajta — Fischa folyók mentén. A Kárpát-medencében más (ma
gyar) törzsi előkelők (pl. Gyula és Ajtony) uralmát Szent István számolta fel 
az ezredfordulót követően. A Kárpát-medence egésze ekkor már a magyar 
király uralma alá tartozott, de nem volt teljes mértékben lakott. A hegyvidé
kek, az ország „pereme” az ún. gyepű vidékét jelentette, és csak a későbbi 
évszázadokban népesült be. A Kárpát-medencén kívüli terjeszkedés a 11. 
század végén indult el Szlavónia, Horvátország és Dalmácia irányába. Szent 
László hódítása 1091-ben kijelölte a magyar expanzió Balkán felé törekvő 
irányát. A másik irány, amely a Kárpátoktól északkelet felé (Halics) kísérel*

1 KRISTÓ (1995) 39-59.
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te meg stabilizálni a magyar király uralmát, a 12. század végétől adatolható. 
A határok többi részén legfeljebb határvillongásokról beszélhetünk, amelyek 
rendszerint a status quo megőrzésével végzó'dtek. Az expanziót megelőzően 
létrejött területi stabilitást elősegítették azok a katonai győzelmek, amelyek 
megakadályozták, hogy akár a német-római császárok, akár Bizánc, akár a 
steppei nomádok a Kárpát-medencébe hatolva pozíciót szerezzenek.

A középkori magyar királyságra Fügedi Erik alkalmazta a „befogadó” 
jelzó't,2 kifejezve, hogy folyamatosan képes volt újabb és újabb népcsoporto
kat befogadni minden szomszédos területről. A „befogadó” készség két lénye
ges körülményről árulkodik. Az egyik a Kárpát-medence igen alacsony (bár 
pontosan meg nem határozható) lélekszáma és népsűrűsége, ami a területi 
befogadást biztosította; a másik egy toleráns szemléletmódnak a megléte, 
amely lehetővé tette a különböző' szokások és életvitel folytatását — bizonyos 
korlátok között. Ugyanakkor a népesség lélekszámát megállapítani meglehe
tősen nehéz, mivel a rendelkezésre álló források népességre vonatkozó ada
tainak értelmezése és adaptálása számos módszertani problémát vet fel: pl. 
mennyire lehet egy konkrét adatot az ország egészére általánosan kivetíteni, 
vagy hány tagúnak gondolunk egy családot, mit gondolunk a nyelvi szituáci
óról stb. Ennek fényében kell látnunk azokat a hipotéziseket, amelyek az 
Árpád-kor népességét számokban próbálják megadni, igen nagy eltérések
kel. A honfoglaló magyarság félmillió-egymillió közöttire taksált számához 
képest Györffy György3 hipotézisének félmilliós etelközi törzsszövetsége lé
nyegesen kisebb csoportot feltételez, amely a Kárpát-medencébe újabb szá
zezres veszteséggel érkezhetett, de kiegészült kétszázezer (?) fó'nyi helyben 
talált lakossal. Kristó Gyula szerint a magyar törzsszövetség százhúszezres 
lélekszáma a Kárpát-medencében élőkkel kétszázötven — háromszázötven
ezerre bővült.4 A betelepülök vonatkozásában ugyancsak inkább sejtéseink, 
semmint bizonyosságaink vannak.

Elbeszélő' források utalnak arra, hogy a magyar királyok a l l .  század
ban telepítettek be steppei harcosokat a Kárpát-medencébe, a királynék 
kíséretéből pedig folyamatosan maradtak nyugati lovagok is a magyar király 
szolgálatában.5 Nagyobb népcsoportok megjelenésére a második keresztes 
hadjáratot (1147) követően került sor, amihez hozzájárult, hogy Magyaror
szág ismertebbé vált Európa nyugati felében. A 12. század közepén érkező' 
szászok telepítését valószínűleg II. Géza király kezdeményezte. A kereskede
lem és a „piac” szempontjából fontos településeken alakultak ki az ún. vicus 
Latinorum-ok.6 A Magyar Királyság népessége az 1200-as évek elejére a

2 Fügedi (1981) 398-418.
3 Györffy (1963) 59-60.
4 Kristó (1996) 117-118.
3 fügedi (1986) 31-32.
6 GRANASZTÓI (1980) 39-65.
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régebbi becslések szerint megközelítette a kétmilliós lélekszámot, az újabb 
szempontok szerint alig haladta meg az egymilliót.7

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
Az ezredfordulótól új típusú szerveződésről beszélünk, bár kétségtelen, hogy az 
az egykori törzsi-törzsszövetségi alapokon nyugodott. Géza fejedelem Koppány 
törekvéseivel szemben keresztülvitte akaratát, és a primogenitima (elsőszülött- 
ségi elv) alapján fiának adta át az ország irányítását, ami egyértelműen a szo
kásjoggal ellentétes lépés volt. Természetes, hogy Koppány ezt nem fogadta el, 
és érvényt próbált szerezni annak a barbár szokásjognak, amely a hatalmat 
mindig a nemzetség legidősebb tagjára ruházza (senioratus) és az elhunyt nem
zetségfő özvegyét feleségül véve annak közvetlen családjára is kiterjeszti 
(leviratus vagy sógorházasság). Ez a szokás feltételezi a többnejűséget, ami ösz- 
szeegyeztethetetlen a kereszténységgel. Koppány és István összecsapása a di
nasztián belüli hatalom kérdését döntötte el.8

A hatalom dinasztián belüli átadásának módja a l l .  század első harma
dától (1038) egy évszázadon keresztül (1132) nem kristályosodott ki. A 
primogenitura gyakorlatát vagy azért nem tudták érvényesíteni, mert az 
uralkodónak vagy nem maradt életben, vagy nem volt fia (I. István, I. László,
II. István); illetve azért, mert a dinasztia oldalági rokonsága a senioratus gya
korlatát de facto keresztül tudta vinni (I. András, I. Géza). Az elbeszélő forrá
sokban tükröződő, az uralom jogosságát igazoló elvek mindezt másként vilá
gítják meg. Az elbeszélő források közül a 14. századi krónikakompozíció 11. 
századra vonatkozó László- és Kálmán-kori szerkesztései,9 illetve a szentté 
avatott királyok (István és László) legendái tükrözik a királyi udvar álláspont
ját. A legendák közül Szent István Hartvik püspök által megalkotott harma
dik legendája, amely Kálmán király megbízásából készült, fejti ki az ún. legi
tim felfogást, amely az uralom jogosságát és a koronázás tényét kapcsolja ösz- 
sze — Szent István személyéhez kötötten. A krónikakompozícióban a legitim 
felfogás az alkalmasság (idoneitas) elvével kombinálva tükröződik.10

A Hartvik legendának a koronázáshoz kötődő legitimitás fogalmát a 
krónika a törvényes házasságból való származás gondolatával egészítette ki. 
A Vazul-fiak (I. András és I. Béla) érdekében a krónikás „túlbiztosítása” 
(egymást kioltó érvekkel próbál bizonyítani) a pogány mentalitás elfedésére 
szolgált. A 12. században a trónkövetelő Kálmán fia, Borisz herceg esetében 
a házasságon kívüli születés állításával a trónigény jogosságát vitatja a kró
nikás. Az idoneitas is több síkon jelenik meg. 1060-ban a gyermek Salamon

7 GYÖRFFY (1997) 21 -33.; KRISTÓ (1996) 154.
8 SRH I. 312-314.
9 SRH I. 318-452.
10 GeRICS (1961); KRISTÓ (1974) 591-599.
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nal szemben az uralkodást kizáró okként jelenik meg, míg II. (Vak) Béla 
esetében a nem múló fizikai hiányosság sem jelenti a trón elfoglalásának 
akadályát. A két érvelés Salamon és a „hercegek” (a későbbi I. Géza és I. 
László) megítélésében csap össze. Salamon velük szemben már nem gyer
mek, hanem felnó'tt és meg van koronázva, ami uralkodását teljesen jogossá 
teszi. E gondolat jegyében Géza és László trónbitorlónak minősülnének; 
ahogy jogtalannak minősül a Kálmánnal szemben fellépő' Almos herceg min
den törekvése. László az alkalmasság (pl. korábban bizonyított hadvezéri 
képességei által) kritériumaival indokolja uralomra törekvését. Vagyis: az 
elvek a tényleges erőviszonyok alapján kialakult gyakorlat indoklásául szol
gálnak. László esetében a jogtalanul megszerzett trónt „választással” (lásd a 
rex electus titulust) indokolja egy pápai levél, illetve ő maga István szentté 
avatásával (1083) uralkodásának Szent István-i alapjait hangsúlyozza. A 
„választás” önmagában kevés lehetett az uralom legitimálásához, amint azt 
Aba Sámuel esete példázza.

A l l .  században egyedi királyi döntések is befolyásolták a trónöröklés 
menetét. Szent István nem tudta követni a Géza által sikeresen keresztülvitt 
primogenitura gyakorlatát. A felnőttkort megért egyetlen fia, Imre herceg 
egy vadászat alkalmával balesetet szenvedett (1031). Halálával a közvetlen 
utódnak történő hatalomátadás lehetősége megszűnt. Ugyanakkor nem 
akart visszatérni a pogány senioratus szokásához, hiszen akkor a távolabbi 
rokonságot kellett volna hatalomhoz juttatnia. István személy szerint meg
nevezte örökösét, unokaöccsét (Orseolo Pétert), ami akár a „fiává fogadás” 
gondolatkörében, fiktív módon, a primogenitura gyakorlatát is jelenthette. 
Orseolo Péternek a felkarolása tehát mind a régebbi szokásjoggal, mind a 
Géza által érvényre juttatott gyakorlattal szembefordult. Nem csoda, ha 
István döntése nem találkozott környezete osztatlan támogatásával. Fiúutód 
híján Szent László is uralkodói döntéssel kívánta rendezni a trónutódlás 
kérdését: unokaöccsei közül a fiatalabb Álmost jelölte. Ez a döntés még any- 
nyira sem realizálódott, mint Istváné Orseolo Péter utódlása során, az első
szülött Kálmán pedig katonai úton szerzett érvényt jogainak. Almos további 
követeléseit egy ideig területi hatalom átadásával igyekezett leszerelni, vé
gül fizikai erőszakhoz (megvakítás) folyamodott.11

A hatalomátadás rendjének kialakulatlanságát az elégedetlen fél külső 
erő segítségével próbálta a maga javára fordítani. Ez elősegítette a l l .  szá
zadban a német-római császár, a 12. században pedig a bizánci császár be
avatkozását. A szomszédos cseh és lengyel katonai jelenlét abban különbö
zött a császári segítségnyújtástól, hogy nem járt — nagyságrendjénél fogva 
nem járhatott — semmiféle függő viszony vállalásának kockázatával.

A primogenitura a 12. század folyamán ment át a gyakorlatba. Előbb 
Kálmán — II. István; majd II. Béla — II. Géza — III. István, végül III. Béla

11 FONT (1999) 15-23, 82-83.
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— Imre közötti uralkodóváltás bizonyítja. Fontos kiemelni, hogy akár a l l .  
század szabályozatlan, akár a 12. század primogeniturára épüld trónöröklési 
gyakorlata érvényesült, a magyar uralkodók koronázására minden esetben 
sor került, a koronázás Szent Istvántól kezdve folyamatos volt. A királyko
ronázás esetében maga a tény és a jog a fontos, másodlagos, hogy milyen 
koronával történik. Szent István személyének a koronával mint tárggyal 
való összekapcsolása nagy valószínűséggel csak a 13. században következett 
be, amikor a szent király nyomán a korona is megkapta a „sacra’ jelzőt.12

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A dinasztikus hatalommegosztás a 11. századi Magyarországon a dukátus 
intézményében öltött testet.13 A dukátus eredete és hatalom-átadással való 
kapcsolata hosszú vitákat indított el a magyar középkorkutatásban. Györffy 
György úgy vélte, hogy a dukátusnak van a pogány múltba visszavezethető 
gyökere, ahol az volt a funkciója, hogy a kijelölt trónörökösnek külön hatal
mat juttattak, mégpedig a katonai segédnépek felett.14 Györffyvel ellentét
ben Kristó Gyula úgy érvelt, hogy a hatalom megosztását András akkor kez
deményezte, amikor Bélát rávette a hazatérésre; korábbi előzményei nincse
nek, csak korabeli párhuzamai, amint a szomszédos országok gyakorlata 
mutatja. A vita eldöntéséhez további adatokra lenne szükség, ám ilyenek 
nincsenek. Úgy véljük azonban, hogy a két hipotézis nem áll olyan távol 
egymástól, mint megfogalmazóik vélték. A hatalommegosztás első írásos 
előfordulása 1048-hoz köthető.15 Ez azonban nem zárja ki, hogy nem lehettek 
korábbi előzményei; és könnyen lehet, hogy András király egy korábbi ha
gyományt elevenített fel. Ez viszont nem bizonyítható. A dux megjelölés ko
rábban is szerepel, de pl. Koppányra vonatkozóan inkább hatalommegosz
tást, Imre hercegre vonatkozóan (ld. dux Ruizorum címét) inkább a határvé
delem motívumát és egy meghatározott haderő feletti rendelkezést látha
tunk mögötte.16 Béla visszahívását Lengyelországból — úgy tűnik — inkább 
a küszöbön álló német támadás indokolhatta. Kristó Gyula azon példái, ame
lyeket a korabeli szomszédos területekről párhuzamként felsorol, lényegében 
egy ottani, régebbi gyökerű hatalommegosztás megnyilvánulásai: a cseh, a 
lengyel és a Ruszbeli példákról ez régóta tudott, újabban a német történet- 
írás is egy korai jelenség továbbélését hangsúlyozza.17

i2 Benda— Fügedi (1979) 16-31.
is KRISTÓ (1979) 26-83.
n GYÖRFFY (1959) 36-44.
‘5 SRH I. 345.
16 Kristó (1983) 197-199.
11 Pl. Kienast (1968)
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Mindenesetre 1048-at követően a dukátus a magyar belpolitikai küz
delmek sarokpontja, egészen addig, amíg Kálmán király 1107-ben meg nem 
szüntette. A dux az ország egyharmadát kitevő területen szinte királyi jogo
kat gyakorolt, de a külpolitikában a királynak alárendelt szerepet játszott. 
Nehézségekbe ütközik az ország egyharmadát kitevő dukátus területének 
meghatározása. Konkrétan megnevezett területei (Bihar és Nyitra) nem 
szomszédosak egymással; a király és a herceg közötti konfliktus többszöri 
helyszíne (Tiszavárkony) a Tisza, mint határvonal szerepét jelzi. Bizonyosan 
csak az állítható, hogy a dukátus az ország keleti részeire terjedt ki, nem 
biztos azonban, hogy egy összefüggő területet alkotott. A területiséget figye
lembe véve a dukátus jelentette az időszakban a hatalom regionális megosz
tását is.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
István uralmának megszilárdítása a törzsi-nemzetségi keretek széttörésére 
épült. A királyi tanácsba a király döntése nyomán kerülhetett bárki, a ta
nács személyi összetételét nem szabályozta semmi. Az István király uralma 
alatt bekövetkezett átalakulás egy tudatos politika, terv része volt: ez kifeje
zésre jutott az Intelmekben és az általa alkotott törvényekben.18 Az Intelmek 
tartalmilag egy államelméleti munka.19 A 4-7. fejezet az ország kormányzá
sáról konkrét tanácsokat ad, pl. a királyi tanács összetételéről, az ispánokkal 
való kapcsolatról, az uralkodónak az igazságszolgáltatásban betöltött szere
péről. Mindhárom fejezet ugyanazt a toleranciát sugallja, amit a nevezetes 
hatodik passzus a vendégekről.

A kormányzó elit minden bizonnyal mutat kontinuitást a korábbi feje
delmi kísérettel, de helyet kaptak benne kívülről jöttek is.20 A helyi előkelők 
(egykori törzsfők vagy nemzetségfők leszármazottai) közül azoknak jutott 
hely István kormányzatában, akik elfogadták az új körülményeket. Bizonyo
san helyet kaptak benne az ispánok, akik csak alkalmanként lehettek a ki
rály közvetlen közelében, hiszen a törvényben leírtak szerint a megyéjükben 
számos feladatot személyesen kellett végrehajtaniuk és elvégezniük.21

A királyi tanács személyi összetételéről az oklevelek méltóságnévsora 
jelez valamit. A királyi döntésekben résztvevő, de a 12. század végéig alapve
tően a király akaratát végrehajtó testület maradt. A királyi tanácsban szüle
tett döntéseket szóban hirdették ki, ahogy László törvényeiben többször elő

18 SRH II. 611-627.; ZÁVODSZKY (1904) 141-156.
19 SZŰCS (1974) 359-379.
20 FÜGEDI (1986) 11-45.
21 KRISTÓ (1988) 47-51, 179-189.
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fordul: „a király követe menjen el minden egyes várba”, „a király követe 
menjen faluról-falura”.22

A központi igazgatás tisztségviselői közül a 11. század elejétől létezett 
a nádori tisztség, a 12. század elején jelent meg az országbíró, egyelőre ud
varbíróként és még nem országos hatáskörrel. A 12. század elejéről ismerjük 
az első erdélyi vajdát, az 1130-as évekből az első bánt; mindegyik pozíció 
folyamatos betöltése csak a 12. század utolsó harmadától adatolható.

Horvátországot a magyar királyok folyamatosan külön tüntették fel 
címeik sorában, de kormányzata hol Szlavóniával, hol Dalmáciával kapcso
lódott össze.23 1091. évi meghódítása után László a királyi család egyik tag
ját, Álmos herceget állította Horvátország élére. Kálmán viszont saját magát 
külön megkoronáztatta horvát királynak (1102, Biograd na moru), a tényle
ges irányítást királyi tisztségviselő, a bán gyakorolta. A magyar uralom 
Dalmáciában nagyon mozaikszerű volt: Velence és Bizánc vissza
visszaszerezték a dalmát városok feletti fennhatóságot, 1137-1138 táján II. 
Béla szerezte vissza a területet. Ekkor, 1138-ban a korábbiakhoz képest szo
katlan módon az esztergomi érsek szentelte fel Gaudiust, Spalato érsekét. 
Ettől kezdve 1165-ig ismét magyar uralom következett, amelyet ismét bizán
ci fennhatóság váltott fel. Dalmáciát a magyar királyok külön kormányozták: 
uralmuk alá tartozó, de Magyarországtól különálló területként kezelték, ami 
kitűnik a külön szerepeltetett királyi titulusok sorából is. 1116-ból ismerjük 
az első bán nevét (Kledin), ami azt sejteti, hogy a dalmát területet a horvát 
bánsággal együtt kívánták kormányozni. Dalmáciában 1161-1162-ben II. 
Géza külön hercegséget létesített kisebbik fia, Béla számára, ami azután 
Béla herceggel együtt Bizánchoz került és csak az 1180-as évek elején ma
gyar királyként szerezte vissza III. Béla. Dalmáciának a Magyar Királysá
gon belüli tisztázatlan helyzetét mutatja, hogy III. Béla 1193-ban megint új 
megoldással kísérletezett: Kalán pécsi püspököt kormányzóként
(gubernator) állította Dalmácia élére. Egy évre rá pedig visszaállította a 
hercegséget idősebb fia, Imre számára. A királlyá koronázott Imre, apjuk 
halála után átadta testvérének Andrásnak, aki hercegként teljesen függetle
níteni akarta magát a magyar királyi hatalomtól. 1137-ben, amikor II. Béla 
további területeket szerzett a Balkánon (a későbbi Bosznia egy részét, a 
Rama folyó völgyét), élére fiát, a kiskorú Lászlót (a későbbi II. Lászlót) ne
vezte ki Ráma kormányzójának, de nevében a helyi illetékességű Boric kor
mányzott.

22 ZÁVODSZKY (1904) 173.
23 KRISTÓ (1979) 84-138.
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2.3.2. A helyi kormányzat: vármegyerendszer
A királyi vármegyerendszer24 kialakítása a Szent István-i életmű egyik leg
stabilabb eredménye, a megyék többsége minden bizonnyal 11. századi, de 
legalább is Árpád-kori. Éppen emiatt a megszervezó'désüket kialakító politi
kai elképzelés teljességgel ismeretlen. A kutatásnak a végeredményből kell 
kiindulni akkor, ha a kezdetekről bármit is meg akar tudni. Azaz a várme
gyék működéséről szerzett ismereteink alapján kell képet alkotni arról, ho
gyan is jöhettek létre az első vármegyék, mi volt a célja a szervezésnek, és 
mindebből mi valósult meg. Emiatt nem csoda, ha e téren számtalan hipoté
zissel találkozunk. A megoldás esélyét rontja, hogy a királyi vármegyékről 
rendelkezésünkre álló ismereteink zöme abból az időből származik (13. szá
zad), amikor az egész korai struktúra átalakulóban volt.

Györffy György meghatározása szerint: „A vármegyeszervezet egy vá
rakon felépülő hatalmi apparátus volt, amellyel az uralkodó a kerületekbe 
szervezett egész nép felett törvénykező és végrehajtó hatalmat gyakorolt. 
Egy-egy szűkebb területen ellátta az állam funkcióit. Katonai erővel rendel
kezett... A vármegyei csapat hagyományos létszáma 400 fő, négy század, 
volt, s ennek az ispán volt a parancsnoka.”25

A világi igazgatás (vármegye) és az egyházszervezet (egyházmegyék, 
püspökségek) között területi kapcsolat létezett. Egy püspökséghez több vár- 
megyényi terület tartozott; a vármegye az egyházi hierarchia kisebb területi 
egységének (esperesség) feleltethető meg. A bizonyosan korai alapítású me
gyék esetében rendszerint megegyezik a megye és az esperesség területe. A 
későbbiek átszervezések nyomát viselik, ahol ez a megfelelés nem áll fenn.26 
A megye létrejöttének legfontosabb körülményei közé tartozott, hogy mint 
területi alapú szerveződés „hatályon kívül helyezte a meglévő vérségi kötelé
keket”, ott szerveződött meg, ahol kellő számú népesség élt, mindemellett 
nagyfokú spontaneitás jellemezte. Kristó Gyula és Györffy György eltérő 
eredményre jutott a vármegyék számát illetően is. Györffy István-korinak 
gondolta a királyi vármegyék zömét, Kristó pedig mindössze 25-30-t. Ő 
újabb megyék folyamatos megszervezésével az 1070-es évekre vélte elérni a 
45-50-ös vármegyeszámot, majd a 12. század közepére a 70-et. A további 
változások inkább szerkezeti átalakulást jelentettek.

Engel Pál, illetve Fügedi Erik megfogalmazását a várakkal kapcsolat
ban (a vár = hatalom)27 érvényesnek tartjuk az ezredforduló idejére is. A 
király hatalma a megyék katonai erejére épült, ezért a megyeszervezés során 
a katonai szempontok érvényesítését gondoljuk elsődlegesnek. Várak ott 
létesültek, ahol az a királyi hatalom szempontjából kívánatos volt, pl. ahol 
olyan létszámú királyi népesség élt, amelynek irányítása külön királyi tiszt

24 Ld. erre összefoglalóan: KRISTÓ (1988)
25 Györffy (2000) 2 0 8 .
20 Kristó (1988) 233.
27 Engel (2003) 162-197.; Fügedi (1977)
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ségviselő jelenlétét tette szükségessé. A megyére alkalmazott latin szóhasz- 
nálat nem egyértelmű: jelenti a királyi vármegyét és a várispánságokat egy
aránt. A kettő közötti fontos különbség, hogy területileg nem fedték egymást. 
A várispánsághoz kizárólag királyi földek tartoztak, a megye pedig, hogy ma
gában foglalta a várispánságot, valamint azon túl „... minden olyan területet, 
amely a megye határain belül feküdt, ám nem értődött bele a királyi várbirto
kok összességének fogalmába, vagyis az egyházi, a világi magán- és más jelle
gű (mint pl. udvari szervezetben összefogott) királyi birtokokat”.28 Bonyolította 
a helyzetet, hogy a két intézmény hivatali apparátusa összefonódott, miközben 
az ispán joghatósága különbözött a két területen. „Nagy általánosságban a 
XIII. század joggyakorlata szerint a comes hatalma alá a nemesek és egyhá
zak népei egyedül pénz, azaz valutáris ügyekben, továbbá a tized és a 
krimináliák tekintetében tartoztak”.29 Úgy véljük, hogy az elsődlegesen kato
nai okokból létrehozott várszervezet — mivel az országot behálózta — alkal
mas volt egyéb feladatok ellátására is: így a királyi joghatóság megtestesítésé
re, a vár melletti vásárok vámjainak beszedésére, a törvények betartásának 
ellenőrzésére stb. Nem véletlen, hogy az elsődleges feladatok esetében egysé
ges a szervezet egésze (pl. tisztségviselők és feladatkörük), a másodlagos funk
ciók esetében nagyobb a szóródás, és helyi sajátosságok is megfigyelhetők. 
Nem mindegyik várszervezetre ruháztak egyéb funkciókat: ebből adódhatott a 
várszervezet és a vármegye közötti különbség.

A vármegyék megszervezésében nagyon fontos, hogy nem vérségi 
(nemzetségi) alapon szervezte újjá a hadsereget, amely biztosította mind az 
uralkodó akaratának érvényesítését országon belül, mind pedig a határvé
delmet kifelé. Indokolatlan a vármegye és a határvármegye megkülönbözte
tése, hiszen mindenütt a katonai volt az alapfeladat. Az egységes, és csak a 
királyi akaratnak engedelmeskedő hadsereg megszervezésére pedig csakis a 
korábban nemzetségi alapon működő haderő felszámolásával kerülhetett 
sor, tehát a törzsi—nemzetségi hadszervezet felbomlasztása valószínűleg 
széttelepítéssel történhetett, ahogy Györffy György feltételezte.30 A mód is
meretlen, de a végeredmény biztos: ld. törzsnevekből keletkezett helynevek. 
Másképp fogalmazva: Szent István a nemzetségeket megfosztotta egy fontos 
társadalomszervező funkciótól, és helyére egy újonnan szervezett, mestersé
ges alakulatot állított.

A vármegyék — létrejöttük elsődlegesen katonai szempontja mellett — 
alkalmasnak kínálkoztak a királyi hatalom egyéb feladatainak átvételére 
helyi szinten. így a katonai — irányítási feladatkör mellé társult a megyében 
keletkező királyi jövedelmek kezelése, összegyűjtése és az igazságszolgálta
tás. Az ispánok a királyi hatalom teljes körű letéteményesei voltak megyei 
szinten. A királytól kapott — mai fogalmakkal mondhatnánk „átruházott” —

28 KRISTÓ (1988) 176.
28 KRISTÓ (1988) 181.
30 Györffy (20 00) 104-109.
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igen nagy hatalom megfelelő működésének többféle garanciája volt: a király 
iránti hűség és a jelentős jövedelmek. A hűséget garantálta, hogy az uralko
dó homo nóvumokat bízott meg ispáni feladatok végrehajtásával, vagy kül
földről idekerülteket (pl. a Hont — Pázmány testvérpár egyik tagját) vagy 
saját rokonsága kevésbé prominens tagjait (Doboka, Csanád). Ahol a szemé
lyeket ismerjük, tudjuk, így történt, és hasonlónak véljük a forrásokban nem 
szereplő eseteket is. A királyhűséget támasztotta alá, hogy olyan jövede
lemmel rendelkeztek, amelyet magánbirtokaikból nem várhattak, noha 
funkciójukból eredően a magyarországi elithez tartoztak. Az igazságszolgál
tatásban azokat a törvényeket kellett érvényesíteni, amelyek megalkotásá
ban alkalmasint maguk is részt vettek a királyi tanácsban. Gyanítjuk, hogy 
a korábbi szokásoktól eltérő adóztatás végrehajtása és a döntések érvényre 
juttatása egyaránt igényelte azt a katonai támaszt, amellyel az ispán mint 
katonai vezető rendelkezett. Az ispánok közül azok örvendtek nagyobb befo
lyásnak, akik kezében a határvédelem összpontosult. Ilyenek voltak a nyu
gati határszélen a soproni, mosoni, pozsonyi ispánok, délen a bácsi, keleten a 
bihari és szabolcsi ispánok.
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M a g y a r o r szá g , 1204K1389
Font Márta—Bagi Dániel

A 13. századi Magyarország történetét a dinasztia uralma kapcsolja egység
be a jelzett időintervallumban. A korszakot jelölő kezdődátumot indokolt II. 
András trónra léptéhez igazítani, mivel ő az az uralkodó, aki elindította a 
század nagy horderejű változásait. Az 1301-es záródátum sok szempontból 
vitatható, mégis a 14. századi interregnum időszakához képest fontos ténye
ző, hogy az utolsó Árpád-házi királyt általánosan elismerten, mint az ország 
természetes urát tisztelték, az 1298. évi törvény megfogalmazása szerint.1

A 13. század legfontosabb belpolitikai tényezője a királyi birtokállo
mány „lebontása”. Az előző századokban a királyi birtokállomány az ország 
70 %-ára rúgott, az egyházé lehetett 10%, a világi elité 15%, míg a közszaba
dok kezén 5%-nyi birtok összpontosult.2 A 13. század utolsó harmadára a 
királyi birtokállomány jelentősen csökkent. Ennek a folyamatnak elsődleges 
haszonélvezője a bárói réteg volt, de a kisebb birtokosok és az egyház is pro
fitált belőle. A birtokstruktúra átalakulása a politikai szerepeket is átrajzol
ta, legszembetűnőbb következménye, hogy a királyi hatalom dominanciájá
nak véget vetett. Az arányok eltolódását a várépítés arányaival illusztrálhat
juk: 1270 körül a várak egyharmada volt a király kezén, a század végére 
pedig csak egyötöde.3

A 13. század során folytatódott a királyok expanziós törekvése a ko
rábban kialakult irányokban. A Balkánon a területi növekedés a bánsági 
szervezet differenciálódásával járt,4 Halics felé azonban nem koronázta si
ker.5 A közép-európai térség egészén nyomot hagyott a tatárok megjelenése 
és pusztítása az 1240-es évek elején. Magyarországot még egyszer megtá
madták 1285-ben, egészében véve mégsem járt folyamatos fenyegetettséggel, 
mint a Kárpátoktól északra és keletre.

A 14. század elején kihalt az Árpád-ház férfiága. A majd egy évtizedig 
tartó trónharc után, melyben — az Árpádokkal való vérségi kapcsolat jogán 
— a Píemyslidák (III. Vencel), a Wittelsbachok (Bajor Ottó) és a nápolyi 
Anjouk (Károly Róbert) vettek részt, a tartományurak egy részének és a pá
paság támogatásával Károly Róbert lépett trónra.6 A század szinte egészén 
végighúzódó Anjou-kor (1387) legfontosabb belpolitikai jellemzője a királyi 
hatalom politikai és vagyoni státuszának helyreállítása. Ez különösen a ki

1 DRMHI. 46.
2 MAKK (2000) 196.
3 FÜGEDI (1977) 55.
4 KRISTÓ (1979) 134-135.
5 FONT (2005b) 188-242.
3 KRISTÓ (1988) 7-20.
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rályi várak visszaszerzésében csúcsosodott ki.7 A Károly Róbert idején beve
zetett honor-rendszer, amely csak tisztségviselés időtartamára biztosított 
rendelkezési jogot a tisztség birtokosának a méltósághoz tartozó birtokok 
felett, megakadályozta az újabb birtokhalmozódásokat, szabályozta a királyi 
kincstárra való visszaháramlást (1351), ezzel stabilizálta a királyi birtoktes
tek arányát az országban.8

Az Anjou-dinasztia uralma alatt Magyarországon jelentők gazdasági 
és kormányzati reformokra került sor. A gazdasági reformok egyaránt érin
tették az adórendszert és a pénzrendszert.9 A reformok és a presztízscélokat 
szolgáló újítások (pl. magnificus baro cím, címeradományozás) eredménye
ként a rendi törekvéseknek nyoma sincs.10 A két Anjou uralkodó alatt egyet
len országgyűlés volt (1351), az 1380-as évek országgyűlései Lajos király 
halála utáni trónöröklési problémák miatt szerveződtek.

1. Az időintervallum jellemzői
A demográfiai helyzet kutatása továbbra is problematikus. Folytatva a ko
rábbi századokra kidolgozott hipotéziseket, a 13. század eleji Magyarország 
népességére kétféle számadatunk van: 1,8-2,2 millió illetve, 1,1 millió. A 
tatárjárás emberveszteségét Györffy az eltűnt településeket regisztrálva 
megyénkénti százalékos arányokat állapított meg. Eszerint az Alföldön (pl. 
Csanád, Csongrád megyékben) a pusztulás mértéke elérte a 75%-ot, Békés
ben 50%-nyi, a Dunántúlon 15%, a Felvidéken pedig nem érte el a 10%-ot. 
Ebből alakult ki az ország egészére 50%-nyi népességpusztulás elképzelése.11 
Szűcs Jenő figyelembe vette a népsűrűséget: a Kárpát-medence nyugati fele 
a sűrűbben lakott része az országnak, a pusztítás mértéke ott volt kevesebb; 
míg a Dunától keletre fordított a helyzet. Emiatt Szűcs a veszteségét 15-20 
%-ra becsülte.12 Ha Szűcs Jenő alacsonyabb százalékos adatát Kristó Gyula 
alacsonyabb lélekszámával kötjük össze, akkor a veszteség 130-180 ezerre 
tehető, ami még így is igen jelentős szám.

A munkaerő pótlása részben telepítésből történt (kunok, vlachok, szlá
vok), részben pedig egy jelentős belső migráció eredménye. Mindebből a je
lentősre növekedett világi birtok is kivette részét. A kunoknak adott királyi 
privilégium jelentős volt az uralkodó számára abból a szempontból, hogy a 
magánhadseregek kialakulásának idejében az egyetlen stabil királyi haderőt 
jelentette. Negatív következménye volt, hogy az egyház és a király között a 
pogány kunok jelenléte az országban folytonos konfrontációt jelentett. István

’ Engel (2002a) 1 0 1 - I 6 I.
* Engel (2 0 0 5 ) 105-112.
9 ENGEL(1990) 277-280.
10 FÚGEDI (1986) 188, 216-222.
11 Györffy (1963) 49-50.
■2 SZŰCS (1993) 6.
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herceg házassága és a kunok számára kijelölt bírói funkciója a hatalmi pozí
ciók alakulásába is beleszólt.13

A demográfiai helyzetre nézve a 14. század folyamán sem rendelke
zünk bővebb információval. Az 1330-as évek pápai tizedjegyzékei adatsoro
kat adnak ugyan, de a plébániák számából a jövedelemtermelő' népességre 
nehéz következtetni.14 1300 körül Kristó 1,4-1,6 millióra, Szűcs 2,3-2,5 mii
bóra taksálta a népességet. Az 1330-as évektől az addig lakatlan peremvidé
kek gyors betelepítését állapította meg Engel, amelynek nyomán a 14. szá
zad végére a lélekszám elérte a 3,4 milliót.15

2. A kormányzat jellege 
2.1. A trónutódlás
A 13. században a trónöröklésben a primogenitura érvényesült. Kivételként 
embthetó' II. András, aki másodszülött létére nagyon intenzív hatalmi ambí
cióval rendelkezett, amely testvére és unokaöccse váratlan halálával oldódott 
meg. Gondot az 1290. évi hatalomváltás okozott, amikor nem volt Magyaror
szágon éló'leszármazott. A külföldön nevelkedett III. András az ország báró
inak jóváhagyásával (a dinasztiához tartozásának elismerésével) került az 
Árpádok trónjára.16 III. András halála után a nó'ágon rokon trónkövetelőit 
útja már nem volt ilyen sima.

A trónutódlást írott szabályok ekkor még nem rögzítették. A koronázás 
módja is a szokásokon alapult, de a 13. század végére a koronázás érvényessé
gének egyértelmű követelményei alakultak ki: a helyszín Székesfehérvár, a 
koronázó főpap az esztergomi érsek, és egy meghatározott korona (a Szentko
rona) együttes jelenléte szükséges. A 13. században fordul elő a korona embté- 
sekor a szent {sacra) jelző, amelynek megjelenésében minden bizonnyal szere
pet játszott az a hit, mely szerint a tárgy Szent István királyé volt.17

Az Árpád-ház férfiágon való kihalása után az Árpádokkal nőágon ro
kon dinasztia (Anjouk) uralma következett, akik legitimitásukat ugyancsak 
a szent királyoktól való származásban jelölték meg. A legitim koronázás 
feltételeit nehéz volt biztosítani, ezért Károly Róbertét háromszor koronáz
ták meg, és annak ellenére, hogy ő az elsőtől (1301) számította uralmát, tör
vényesnek csak az utolsó (1310) tekinthető. Mindez arra mutat, hogy a 13. 
század során véglegesen rögzült koronázási feltételek döntő befolyással vol
tak a trónutódlás rendszerére.

13 GYÖRFFY (1990) 274-304.; FÜGEDI (1981) 398-418.; SZŰCS (1993) 33-50.; KRISTÓ (2003) 2 5 0 -  
251.
14 Györffy (1984); Engel (1997) 112.
16 Kristó (1996) 154.; Szűcs (1993.) 167.; Engel (1997) 113, 116.
13 Kristó (1976) 187194.; SZŰCS (1993) 322-332.
17 Benda—  FÜGEDI (1976) 5-53 .; GYÖRFFY (1979) 7-15, 46-59.; Bartoniek (1987) 67-84.
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A trónöröklés-trónutódlás rendszerének megváltoztatására Nagy La
jos tett kísérletet, mivel nem lévén férfiági örököse, az öröklés jogát leányai
ra kívánta kiterjeszteni. A leányok házasságának gondos tervezése arra utal, 
hogy maga Lajos is a leendő férjek uralmát készítette elő. E feltevést erősíti, 
hogy Lajos király a fiúsítás ügyeiben meghátrálásra kényszerült.18 Lajos 
terve bevégezetlen maradt, halálát követően az özvegy királyné Máriát ki
rállyá koronáztatta. A régensként fellépő anyakirályné ténykedése megosz
totta a dinasztia mellett mindaddig egységesen felsorakozó bárókat. Az 1386. 
évi országgyűlésen alakult először országtanács, amely pecsétet készíttetett 
magának, és az ország nevében tárgyalt, majd szerződést kötött Zsigmond- 
dal. Ekkor szűnt meg az Árpádokkal való vérségi kapocs.19

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus és területi hatalommegosztás
A király tekintélye a birtokállományán nyugodott. A királlyal szembeforduló 
előkelők a dinasztia egy másik képviselőjének támogatására törekedtek, 
azaz a királlyal szemben személyi alternatívát fogalmaztak meg. Alkalmas 
személy híján a szembefordulás maga értelmetlen volt. A királyi birtokállo
mány (és a hadakozó népesség) csökkenésével a királytól kikényszerítették a 
hatalom megosztását.20 Előbb formálisan, a leendő utód megkoronázásával 
(1214), majd egy-egy hagyományos különkormányzat feletti rendelkezéssel 
(1220, 1226), végül az ország tényleges megosztásával (1260). Az új beren
dezkedés (novae institutiones) következtében megerősödött bárók nemcsak 
egy, hanem lehetőség szerint több királyi udvar kialakítását is elérték. II. 
András idején pl. Béla ifjabb király előbb Szlavóniában, majd Erdélyben, 
Kálmán Szlavóniában, harmadik fia, András Halicsban rendelkezett bárók
ból álló tanáccsal, azaz tisztségviselői körrel. IV. Béla idején idősebb fia, 
István Erdélyt illetve az átmenetileg megszerzett Stájerországot kormányoz
ta, és a további osztozkodásért háborút folytatott apjával. Másik fia, Béla 
Szlavóniát kapta meg. Magyarországon élő veje, Rosztyiszlav pedig az újabb 
bánság, Macsó és Bosznia élére került. 1272-re a bárók maguk határozták 
meg a trónra ültetendő király személyét — a leendő uralkodó elrablásával, 
és kiskorúsága idején a hatalmat egyes bárói csoportok gyakorolták. III. 
Andrással az 1290. évi törvényben koronázási feltételeket fogadtattak el.21 
Ez egy olyan koronázási hitlevél, amely a koraközépkorban kivétel, gyakor
lattá csak a rendiség idején, a királyválasztó országgyűléseken lesz. A felté
telek szellemi hátterét az egyházi vezetők adták: Ladomér esztergomi és 
János kalocsai érsek.

18 Fügedi (1986) 274-288. 
18 ENGEL (1986) 109-152.
20 KristÓ (1979) 44-83.; FÜGEDI (1986) 69-181.; SZŰCS (1993) 95-102, 112-125, 279-291.
21 GERICS (1987) 283-296.
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Az Anjou-dinasztia hatalomra kerülésével, a tartományuraság felszá
molásával, az új elit létrehozásával megszűnt a hatalom korábbi, területi 
jellegű megosztása. Megszűnt az országon belül a dinasztia tagjainak 
különkormányzata is, Károly Róbert fiainak útját újabb királyság megszer
zése felé egyengette. Ennek érdekében kötött szerződéseire utalnak magyar 
források (Lajos 1346. évi levele VI. Kelemen pápához, illetve Thúróczy kró
nika).22 Pontatlanul, de külföldi forrás is tud erről, mely szerint Károly Ró
bert fiát, Lajost akarta Lengyelország, Andrást Nápoly, Istvánt pedig Ma
gyarország trónjára.23 Ez azonban az ország határain kívülre irányult.

2.2.2. Az uralkodói tanácsok
A királyi, királynéi, valamint a hercegi udvarok tisztségviselői a bárók közül 
kerültek ki. A tisztségek birtoklása továbbra is a királyi szándéktól függött, 
a hercegi udvarok tagjait az érintettek válogatták meg. II. András, IV. Béla 
és V. István környezetének meghatározó személyiségei egyaránt azokból 
kerültek ki, akik ifjúkoruktól szolgálatukban álltak.24 Ebbe a körbe nagyon 
nehéz volt bekerülni. IV. László és III. András alatt egyértelműen a bárók 
játszottak döntő szerepet az uralkodóval szemben.25 A tisztségek halmozása 
sem új keletű. Már az 1222. évi Aranybulla megfogalmazta a tisztségek hal
mozásának tilalmát,26 és a birtokadományok korlátozását. A nagybirtok és a 
hivatalviselés közjogi méltósága II. András idején kezdett összekapcsolódni. 
A jelentős birtok és a király nevében való intézkedési jogkör kedvezőtlenül 
érintette a kisebb birtokosokat, mindenek előtt a királyi szervienseket. A 
közjogi funkció magánérdek szerinti kamatoztatására (majd később a nyílt 
fegyveres erőszak alkalmazására is) alkották meg a „hatalmaskodás” 
{factum potenciale) fogalmát. Az 1222. évi Aranybulla tiltásának sem az 
uralkodó, sem az érintettek nem tudtak érvényt szerezni.

Az Anjou-kori királyi tanács rendszeres üléseire {deliberatio baronum) 
a kancelláriai jegyzetek utalnak.Károly Róbert alatt felemelt új arisztokrácia 
második generációja Lajossal együtt kormányzott (ld. pecsétjeiket a békekö
tések dokumentumain), de mindvégig alárendelte magát a királyi akarat
nak. A kormányzás során kiformálódott rendi öntudata, amely a Zsigmond- 
dal kötött szerződés diktátumában nyilvánult meg először.27

22 KRISTÓ (1988) 172, 189.
23 CZARNKOW 622.
24 FÜGEDI (1986) 98-99, 115-116.
23 FÜGEDI (1986) 154-157.
26 DRMH I. 34. (cap. 30.)
27 ENGEL(1985) 393-395, 409.
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2.2.3. A jogi szabályozás
A 13. századot szokás az „Aranybullák évszázadának” is nevezni. Az 1222. és 
1231. évi Aranybulla nemcsak a királyi szerviensekkel foglalkozik; az 1267. 
évi már kimondottan „nemesi chartának” nevezhető. Az ellenállási záradék a 
nemesek jogaként fogalmazódott meg, de 1231-ben már az esztergomi érsek 
kezébe adott excommunicatio jogává alakult. A régebbi történetírás az 1222. 
évi Aranybullát „nemesi alkotmánynak” szokta értelmezni. Ennek oka abban 
keresendő, hogy az 1222. évi Aranybulla négy pontját Werbőczy a 16. század 
eleji szokásjog-gyűjteményében mint „a nemesek négy fő jogát” szerepeltette: 
a nemest csak bírói ítélettel lehet elfogni, csak a király hatalma alá tartozik, 
megilleti az adómentesség és az ellenállás joga.28

Az Árpád-kor utolsó évtizedei a királyi hatalommal szemben felülke
rekedő tartományurak sikerét mutatják.29 A maguk tartományát kiépítő 
bárók működésének sajátossága, hogy: „A nyugat-európai tartományok az 
egyház áldásával vagy legalábbis hallgatólagos támogatásával szerveződtek 
meg. Magyarországon ezt egyetlen oligarcha sem tudta elérni. ... az egyház 
talán sehol sem volt annyira a központi hatalom híve, mint Magyarországon; 
de egyetlen oligarcha sem tett nagyobb egyházi alapítványt, ami érthetetlen, 
mert nem voltak vallásellenesek......Az oligarchák nem nyugat-európai tar
tományokat építettek ki, hanem egy meghatározott területen annyit vettek 
el a királyi hatalomból, amennyit lehetett. Megtartották a királyi kormány
zás szerveit is.”30

Az Anjou-korban az egyetlen törvényalkotó dokumentum Lajos unum 
decretuma (1351), amely az 1222. évi Aranybulla megújítása és kiegészíté
se.31 Ebben szabályozták pl. a szlavóniai nemesség jogait, megújították a 
kilencedről szóló törvényt, illetve szabályozták a nemesi birtokokkal való 
szabad rendelkezés jogát is.32

2.2.4. A generalis congregatio
1254 tavaszán Béla a reformatio regni jegyében új eszközökhöz nyúlt.33 Egy 
olyan gyűlést hívott össze, amely emlékeztetett a székesfehérvári törvénylá
tó napokra, de annál szűkebb körű volt, mivel csak három északi megye 
(Hont, Nógrád és Gömör) birtokosait hívta egybe, de onnét minden birtokos
ra kiterjedő gyűlést rendelt el. A cél a tatárjárás utáni jogtalanságok meg
szüntetése volt, hogy „mindenki birtokolhassa a magáét”. A gyűlés újdonsága 
előrevetítette a 13. század második felében kialakuló új szokást, a

28 W erbőczy (1989) 65-69. (I. cap. 9.)
28 KRISTÓ (1979) 139-212.; SZŰCS (1993) 279-347.
3° FÜGEDI (1986) 180-181.
31 DRH II. ???
32 BÉLI (1999) 72.
33 Szűcs (1993) 95-102.
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congregatio-k rendjét. Új elem volt, mely szerint a megye birtokosai szerepet 
kaptak a birtokrendezés folyamatában.34

1267-ben Magyarország „összes nemesei, akiket királyi szervienseknek 
mondanak” összegyűltek Esztergomba és egy tíz pontból álló követelést ter
jesztettek a király és fiai, valamint báróik elé: azaz önálló politikai erőként 
jelentek meg. Az esemény ezen réteg csoporttá szerveződését jelenti 
{collegium nobilium), ami a következő évtizedekben communitas vagy 
universitas alakokban ölt majd testet. Az intézmény eredete homályba vész. 
Gerics József az 1267. évi communis congrega tiot tartja az első ilyen típusú 
összejövetelnek.35

A 13. század utolsó harmadának gyűléseit {congregatio generalis) jog
gal nevezhetjük országgyűléseknek. Az említett esetek jelzik, hogy a regnum 
fogalma bővült, és nem pusztán a királyi tanácsban résztvevők körének poli
tikai aktivitását fejezte ki, hanem ennél szélesebb rétegekét, ami az uralko
dó számára nagyobb legitimitást biztosított. Az országgyűléseknek kétségkí
vül volt rendi tartalma, de ez nem a magyar valóságból építkezett. Szellemi 
atyja az a külföldi iskolázottságú klérus volt, amely külföldi példák nyomán 
megpróbált egy intézményt Magyarországon is meghonosítani.36 A történet
író Kézai, az alakuló köznemesség „ideológusa” fogalmazta meg, hogy a köz
nemesség universitas-a a király számára támaszt jelenthet a bárói 
túlhatalommal szemben.37 Az országos gyűlések összehívásakor az „ország 
összes nemesei” {communitas) szívesen részt vettek, ám — úgy tűnik — ön- 
maguktól ezeket az összejöveteleket nem igényelték. Ámbár tiltakoztak a 
bárói túlhatalom ellen, tudomásul vették, hogy szolgálatot kell vállalni egy 
famíliában, csak a szolgálat szabad vállalását kötötték ki.38 A koraérett, 
vagy a születés pillanatában lévő (in statu nascendi) korai rendiség folytató
dásának III. András halálával a lehetősége is megszűnt.39

A congregatio generalis mint intézmény a 14. században is megmaradt, 
de gyökeresen eltérő tartalommal, nem az uralkodó állt e gyűlések hátteré
ben, hanem a nádor. E két körülmény miatt már nem országgyűlésnek, ha
nem nádori közgyűlésnek nevezzük.40

2.2.5. De facto regionálisan megosztott kormányzás: a tartományuraságok
A 13. század utolsó harmadában az országot nem a királyok irányították, 
hanem a tartományurak csoportjai, akik számára a királyi hatalom csak 
mint jogforrás volt szükséges. Ezért de facto jogos kiskirályokról beszélni, de

34 Szűcs (1993) 62-66.
33 GERICS (1987) 276-282.; ZSOLDOS (1997) 147-149.
36 GERICS (1987) 283-309.
37 Szűcs (1974) 444-464.
38 DRMH I. 50. (cap. 12.)
39 Gerics (1987) 310-321.
40 Tringli (1997) 387.
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iure viszont semmiképp, hiszen a királytól kapott legmagasabb cím (nádor, 
vajda, bán) viselésével megelégedtek. A tartományúri hatalom kiépítéséhez 
szükséges feltételek: a nagybirtok rajta a várral, a tisztségek és a magán
hadsereg. Ez utóbbi nemcsak a „működtetésnek”, hanem a tartományi mére
tű birtok növelésének is egyik fontos eszköze volt. A tartományuraságok 
kialakulásával a várjobbágyok a magánfamília egyik fontos összetevőjét al
kották. Útjuk attól függetlenül vezethetett a magánfamília felé, hogy ren
delkeztek-e birtokkal vagy sem.41 „A familiárisi viszonyba kerülő várszerve
zetbeliek helyzetét sajátos ellentmondás jellemzi. A familiárisi kapcsolat 
elvonta a várszervezetbelit a vár szolgálatától. ... jóllehet hatása jó ideig 
látens maradt, s a királyi vármegye katonai szempontból még az 1270-es 
években is működőképes intézménynek mutatkozik.”42 A várjobbágyok mel
lett a magánfamília másik csoportja a királyi szerviensek közül került ki. A 
famíliába való önkéntes belépést a birtokviszonyokban kialakult különbsé
gek indokolják: a nemesi életszínvonal fenntartását egyedül a kisbirtokból 
nem lehetett fedezni, e réteg rá lehetett utalva arra a természetbeni vagy 
pénzbeli juttatásra, amit szolgálat fejében a nagybirtokostól kapott. A másik 
motívum a védelem volt: a tartományuraságok az 1270-es évektől rendelkez
tek akkora hadsereggel, amellyel zaklatni tudták a kisebb birtokosokat, akik 
egy másik tartományúr védelme alá helyezték magukat. Kényszer (factum 
potenciale) hatására csatlakoztak a famíliához már nemcsak kis-, hanem 
középbirtokosok is, tovább növelve ezáltal a tartományurak erejét. A 13. 
század végére a familiáris viszony vállalása teljesen természetes jelensége 
volt a magyar társadalomnak. Az 1298. évi törvényben nem a szolgálat válla
lása ellen, hanem a kényszer miatt tiltakoztak a nemesek.

A dominus és a familiaris viszonya magánegyezségeken keresztül való
sult meg. A familia csúcsán előkelőbb származásúak és fontosabb feladato
kat ellátók álltak: várnagy, katonai irányítók, gazdasági megbízást teljesítő 
officiálisok, diplomáciai küldetésben megfordulók. Őket nevezzük vezető 
familiárisoknak. A 13. század végén a legnagyobb tartományurak famíliájá
ba 60-70 család is beletartozott, a „hadinépük” pedig több ezres létszámú is 
lehetett. A dominus-familiáris viszony nem volt stabil, gyorsan váltottak 
dominust. A szolgálat formáit tekintve a familiáris viszony sokban emlékez
tet a hűbéri (vasallus) kapcsolatrendszerre, de működését tekintve alapvető 
különbségeket találunk. Ezeket legtömörebben Fügedi Erik foglalta össze.43 
A magyar familiáris ellenszolgáltatásként nem birtokot kapott, hanem ellá
tást, esetleg valamely birtok járandóságát. A familiárisok jelentős része ren
delkezett birtokkal, ami e viszonytól teljesen független volt, hiszen éppúgy 
királyi adományból illetve öröklésből származott, mint a dominusáé. A fami
liáris, mint birtokos, ügyeit a királyi bíróságok elé vihette, nem volt kiszol

«  KRISTÓ (1979) 139-212.; FÜGEDI (1986) 115-181.
42 ZSOLDOS (1999) 67.
43 Fügedi (1986) 132-136.
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gáltatva a dominus bírói hatalmának. Végső soron a dominus famíliájának 
megszervezéséhez a királyi udvar szolgáltatott mintát: a dominus sokat át
vett az Árpádok „túlsúlyos” királyi hatalmából, a familiárisok pedig megőriz
ték szabadságukat. Ez a szabadság egy „kettős kötődésben” nyilvánult meg, 
ami a királyhoz és a dominushoz fűződő kapcsolatok párhuzamosságát jelen
tette. A laza — nevében a családra utaló — kapcsolat miatt vált lehetségessé 
a tartományúri hatalom felszámolása a 14. század második évtizedében.44 A 
királyhoz fűződő viszony fenntartása pedig azzal a következménnyel járt, 
hogy sokakat megtartott a nemesi státuszban, végső soron hozzájárult egy 
viszonylag nagy létszámú és szegény nemesi réteg fennmaradásához.45

2.3. A kormányzati infrastruktúra

A 12-13. század fordulójára az elitnek a vagyonosodásról és a politikai szerep- 
vállalásról alkotott elképzelése változott meg. A vagyongyarapításban a bir
tokszerzés került előtérbe, mégpedig iure perpetua, a politikai szerepvállalás
ban pedig a tanácsadó szerep helyett a döntésekben való részvétel igénye fo
galmazódott meg. Az előkelőknek ezt az igényét legpontosabban Anonymus 
fogalmazta meg a vérszerződés esküjének pontjaiba „csomagolva”: „a közös 
vállalás során szerzett javakból mindegyikük részesedhessen”, „a fejedelmi 
személyek és fiaik a fejedelmi tanácsnak és az országos méltóságoknak mindig 
részesei maradjanak”.46 Ezek voltak az elit „elvárásai”, amelyek fejében elis
merték a dinasztia uralmának jogosságát, és hűségre kötelezték magukat (de 
az uralkodót is!). Ez a gondolkodásmód-váltás annak a két évszázados lassú 
átalakulásnak az eredménye, amelynek során a magyar és a jövevényként 
letelepedő elit mentalitásbeli összeolvadása bekövetkezett.

2.3.1. A központi kormányzat
2.3.1.1. A királyi tanács
A királyi tanács a 13. században is vérségileg előkelő és jövevény nemzetsé
gek tagjaiból szerveződött, akik előkelő származásukat hangsúlyozták a „de 
genere + nemzetségnév” feltüntetésével, illetve a baro megjelöléssel. A tény
leges politikai szerepet játszók a nemzetségeknek csak egy kisebb csoportját 
képezték: ezek voltak az ún. klánok. A családi „klánok” különböző tisztsége
ket betöltő tagjai alkották azt a királyhoz közeli csoportot (pressure group),41 
akik a 13. században már nemcsak tanácsaikkal, hanem követeléseikkel is 
felléptek. Ok kapták a birtokadományokat, az országos és udvari tisztsége

44 ENGEL (2003) 320-408.
45 A magyarországi familiaritásról a teljesség igénye nélkül ld. SzEKFŰ (1912); BÓNIS (1947); 
ECKHARDT (1946) 52-56.; KRISTÓ (1979) 167-172.; FÜGEDI (1986) 132-138.; SZŰCS (1993) 125-  
136.; BÉLI (1999) 120-123.
«  SRH I. 40-41. (cap.6.)
41 FÜGEDI (1986) 55.
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két és a továbbra is jövedelmező ispáni címeket. II. András uralkodása idején 
ez az elit összesen 34 főből állt. Az arány még rosszabb, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy mindössze 13 nemzetség képviselőiből kerültek ki. IV. Béla, 
apjához hasonló módon erre a szűk elitre támaszkodott, alig másfél tucatnyi 
előkelőre. Ezt a kört az uralkodó „hű báróinak” nevezte. Az 1240-es évektől 
ez a kör lett haszonélvezője a várépítési programnak. 1260 körül a várak 
41%-a volt királyi tulajdonban, tíz évvel később már csak 37 % -a.47 A várak 
egy újabb eszközt adtak az arisztokrácia kezébe a királytól való függetlene
déshez. A század utolsó harmadára a királyi tanács a királlyal szemben is 
dönteni képes intézménnyé változott egyik vagy másik csoport kezében.48

Az Anjou-kor királyi tanácsát az új elitből alakult „belső kör” alkotta, 
tagjai tíz klánból kerültek ki. A második generációban tovább erősödő klánok 
pozíciói a következő évszázadban is megmaradtak. A tisztségek cseréje to
vábbra is szokásban volt, de a „belső kör” kedvezményezett helyzetét nem 
veszélyeztette. A királyi tanácsnál szélesebb kört formált a királyi aula, 
amely az udvari szolgálatot látta el.49

2.3.1.2. Az országos szintű ügyintézés: a kancellária
A 12. század végén megszervezett kancelláriában a 13. század közepére 
(1255) formálódott rendszerré az a gyakorlat, hogy az élén valamelyik érsek 
állt, de a tényleges munkát az alkancellár irányította, aki a mindenkori szé
kesfehérvári prépost volt. IV. Béla udvarában működtek először olyan sze
mélyek is a kancellárián, akik a király bizalmi emberei voltak, az uralkodó 
körüli szerepük kimerítette a „titkos” kancellária fogalmát.50

Az 1320-as években a kancelláriától különvált az udvari hiteleshely 
szerepét betöltő kápolnaispánság, amelynek élén álló kápolnaispán egyben a 
középpecsét őrzője is volt és titkos kancellári címet viselt. A gyűrűspecsétet a 
kancellária egyik jegyzője (specialis notarius) őrizte. 1329-ben kezdték lajst
romba szedni a királyi okleveleket (kancelláriai jegyzetek). Az 1370-as évek 
kúriai reformjai során létrejött a titkos kancellária, a kápolnaispánság pedig 
audienciává alakult, a nagypecsét pedig a királyi tanács és a kancellária 
ellenőrzése alá került 51

2.3.1.3. Az országos szintű jogorvoslatok
A király személyéhez kötődő igazságszolgáltatás hagyománya a fehérvári tör
vénynap52 rendszerében öltött testet. Évi rendszerességét Szent István ünne

47 Szűcs (1993) 31.
48 GeRICS (1987) 265-270.
«  FÜGEDI (1986) 241-250.; ENGEL (1985) 406-107.
50 KUBINNYI (1975); KUMOROVITZ (1993) 47-48, 53-56, 63-65.
5' KRISTÓ (1998) 58, 94-95.
52 BÓNIS (1972) 83-102.
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pén az 1222. évi Aranybulla54 garantálta. A király akadályoztatása esetén a 
nádor volt köteles Fehérváron tartózkodni, és az ország „minden embere” fe
lett ítélkezni. Itt jelent meg először a nádor a királyt helyettesítő' szerepben. 
De a nádor jogkörét korlátozta is az Aranybulla: a nemesek esetében nem 
hozhatott olyan ítéletet, amely fó'- és jószágvesztéssel járt, csak a király tudtá
val és beleegyezésével.55

Az Anjouk az országos szintű igazságszolgáltatást jelentésen megrefor
málták.56 Károly Róbert az alkancellár elnöklete alatt felállította a különös 
jelenlét bíróságát (specialis presentia). A király állandó székhelyén működött 
az országbíró és a királyi személyes jelenlét (personalis presentia) ítélószéke. 
Az 1370-es évektől Lajos az udvarba rendelte a nádor vezette bíróságot is. Az 
ülésszakok szabályozottá váltak (octavalis), a tudományvétel mint bizonyítási 
eljárás bevezetése pedig az „irattermelés” felduzzadását vonta maga után.57

2.3.2. A helyi kormányzat
2.3.2.1. A megye
A 13. században a királyi vármegye jelentős átalakuláson esett át. Ennek esó' 
jelei 1222-ben fogalmazódtak meg: a szerviensek ügyeiben korlátozták az 
ispánok intézkedési jogkörét, ami a pénz- és tizedügyekre terjedt ki.58 A kirá
lyi szerviensek kezdeményezték saját részvételüket a megyei igazságszolgál
tatásban. A kehidai oklevelet (1232) történetírásunk általában mint a szol
gabíró intézményének megjelenését és a nemesi vármegye kialakulásának 
elsó' állomását jellemzi. Az újabb kutatásokból tudjuk, hogy ekkor még év
századnyi távolságban van a nemesi megye megszületése,59 de a királyi 
szerviensek bármilyen szintű megyei szervezó'dése is csak évtizedek múlva 
következett be. A nemesi vármegye alakulásáról tanúskodó egyetlen tényezó' 
a szolgabíró bíráskodási jogköre. Zsoldos Attila rámutatott, hogy a királyi 
szerviens elnevezés nem az önelnevezése az ily módon jelölt csoportnak, ha
nem kancelláriai műszóként alkalmazták rájuk, így a szolgabíró fogalom is a 
királyi értelmezésben keletkezett. Az esetek zömében pedig a 13. század 
szolgabíráját nem választották, hanem a király nevezte ki, működésük való
színűleg a fogott bírókéhoz volt hasonló.60 A vidéki bíráskodásban a szolgabí- 
ráknak a megyésispánok mellé rendelése révén alakult ki egy új megyei jog
hatóság, amelyre egy 1273-ból való rendelkezés utal. A magyarázat részben 
abban keresendő', hogy tehermentesíteni kellett az országos ítéló'székeket, 
másrészt pedig V. István udvarának bárói vissza akarták szorítani az 1272-

™ AB (1999)
55 DRMH I. 33. (cap.8.)
56 Erre utal WERBŐCZY (1989) 234. (II. cap. 6./12.)
57 FÜGEDI (1986) 209-210.
58 DRMH I. 52. (cap.5.)
59 TRINGLI (1997) 397-398.
60 Zsoldos (2003) 807.
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ben régensi szerepben megjelenő királyné aktivitását. III. András 1290. évi 
törvénye már előírja: „az ispán ne merészeljen ítéletet hozni vagy bíráskodni 
a négy megbízott nemes nélkül”.61 Mindemellett a szolgabírói intézmény 
(királyi kinevezés szintjén történő) stabilizálódása önmagában még nem 
jelenti a nemesi megyének, mint intézménynek a kialakulását, működését 
pedig még kevésbé.

Az Anjou-korban a királyi vármegye megmaradt részein a várak körül 
királyi uradalmak szerveződtek. A megye nemessége peres ügyeit a kúriai 
bíróságokon vagy nádori közgyűléseken intézte, jobbágyai felett az úriszéken 
maga ítélkezett. A megyei igazságszolgáltatás tere szűkült, rendi-hatalmi 
szerepet az Anjou-korban nem töltött be. A megyegyűlések helyszíne, idő
pontja és gyakorisága is változó, működése szabályozatlan.62

2.3.2.2. A lokális szintű ügyintézés: a hiteles helyek
A 13. század első évtizedeitől bizonyítható, hogy a káptalanok és egyes szer
zetesi konventek rendszeres hiteleshelyi (loca credibilia) tevékenységet foly
tattak.63 Az Aranybulla 1231. évi megújítása a bírósági gyakorlatban is sze
repet juttatott a káptalanoknak.64 A hiteles helyek Magyarországon a köz
jegyző feladatait látták el, számuk az 1351. évi szabályozás után stabilizáló
dott.

DRMH I. 42. (cap.3.)
62 CSUKOVITS (1997) 363-386.
63 SZOVÁK (1998) 224-228.; SOLYMOSI (2006) 44-70, 210.
64 DRMH I. 38. (cap. 10.)
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Magyarország 1389-1453
Bagi Dániel

A korszak Luxemburgi Zsigmond tényleges uralmával (1387) kezdődik és 
Hunyadi Jánosnak a kormányzóságról történő lemondásával zárul. Az időin
tervallumban Zsigmond uralma belpolitikai válsággal kezdődik, melynek 
megoldását egyedül a bárókkal történt megegyezése jelentette (1403). A kor
szak kezdetén megjelenik az Oszmán Birodalommal való konfliktus, azonban 
a nikápolyi csatavesztés (1396) után az oszmán haderő figyelme másfelé 
irányul, így Zsigmond haláláig nyugodtan kormányozhatott Magyarorszá
gon, sem külső, sem belső feszültség nem terhelte uralmát. Halála után veje, 
Habsburg Albert került trónra. Vele kezdődik a tényleges rendi korszak az 
országban. Halála után (1439) a rendek egy része III. (Várnai) Ulászló len
gyel királyt választotta meg királlyá, míg Albert fia, a későbbi V. László any
jával és a koronával együtt elmenekült az országból. Ulászló 1444-es várnai 
halála után 1446-ban Hunyadi János lesz László kiskorúsága idejére a kor
mányzó, mely tisztségéről 1453-ban lemond.

1. Az időintervallum jellemzői
A demográfiai helyzetet csakúgy, mint a középkor korábbi századaiban, most 
is csak becslések alapján tudjuk megítélni: ennek megfelelően az ország la
kosságának száma 3,5-4, illetve új számítási modell szerint 5,0-5,5 millió 
lehetett. Hipotetikus számítások szerint a növekedés mértéke évi 1,5-1,7 
százalék lehetett.1 Az ország területe a korszakban lényeges változáson nem 
megy keresztül. Bár Zsigmond elzálogosított több határ menti országrészt 
(Szepesség, Eszak-Nyugat-Magyarország), ezeknek a kapcsolata a magyar 
királysággal nem szűnt meg. Másrészről ugyancsak Zsigmond uralmától 
kezdve épül ki délen a határvárak hálózatára alapuló bánságok rendszere, 
amelyeknek katonai-védelmi funkciója van, ám közjogilag nem tekinthetők 
az ország részének.2

A korszak legfontosabb belpolitikai jellemzője a rendeknek az uralko
dóval szemben történő megerősödése és politikai szerephez jutása. Zsigmond 
megkoronázása már a bárók akaratától függött, akik érdekeik érvényesítése 
céljából bárói ligákba tömörültek. Ennek ellenére az uralkodó 1401 után 
képes volt egyezséget kötni a különböző bárói csoportokkal, a ligákat felszá
molta, helyükön egyetlen egyet létrehozva, melynek ő maga is tagja volt, és 
így sikerült biztosítani a nyugodt kormányzást egészen haláláig.3 Mindazo
náltal a királyi hatalom presztízse az Anjou-kori állapotokhoz képes meg

1 Fügedi (1992)
2 MÁLYUSZ (1984) 102-132.
3 MÁLYUSZ (1984) 12-20.
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gyengült: Zsigmond felszámolta a bárók követelésére a honor-rendszert, 
melynek egyik legkézzelfoghatóbb következménye egy olyan birtokkoncent
rációnak a megindulása lett, amely a későbbiekben elvezetett a világi nagy
birtokok kialakulásához. Zsigmond halálát követően, Albert trónra lépése 
után a királyi hatalom gyengülése még erőteljesebbé vált, az általa összehí
vott országgyűlésen 1439-ben a rendek első ízben igyekeztek korlátozni a 
királyi hatalmat.4

A királyi hatalom meggyengülésével párhuzamosan növekedik a ma
gánbirtokosok befolyása a politikai életben. A Zsigmond uralma alatt felnőtt 
új elit 1437 után kezd önálló politikai tevékenységbe. Ennek leginkább ekla
táns példája, amikor a nagybirtokosok egyik képviselőjét, Hunyadi Jánost 
választják meg kormányzónak.5

A korszak a városi kultúra megerősödését is magával hozta. Zsigmond 
városi törvényei hozzájárultak a királyi városok jogainak kiterjesztéséhez, és 
így — később részletezendően — a hatalom egy újfajta megosztási modelljé
nek kialakulásához is.6

Az intervallum további jellemzője, hogy a középkori magyar királyság 
egyre inkább szembekerül a 14. század végétől már folyamatosan a Balká
non is jelen levő Oszmán Birodalommal,7 ami egy új, és a korszakon túlnyúló 
külpolitikai kihívást jelent. Ennek a korszaknak az egyik legjellemzőbb ese
ménye az 1396-os nikápolyi ütközet.8 Mindazonáltal Zsigmond politikai kon
szolidációja hozzájárult ahhoz, hogy eltekintve a rendszeres fosztogató betö
résektől, uralma alatt Magyarország területi integritását nem fenyegették az 
oszmánok. Ez 1439 után változik meg végleg, és az ország rendszeresen na
gyobb háborúkat kénytelen viselni a török ellen.

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
Az Árpád- és az Anjou-korban töretlenül élt az a hagyomány, hogy Magyar- 
országon a királyi uralom megszerzéséhez feltétlenül szükséges az ősi di
nasztiával való kapcsolat felmutatása. Ez a szabály még az Anjou-kort beve
zető tulajdonképpeni interregnum idején is érvényes volt, hiszen valamennyi 
uralkodójelölt az Árpádokkal való vérrokonságra hivatkozva igyekezett hata
lomhoz jutni. Ezt az elvet követte Nagy Lajos is, amikor lányai közvetítésé
vel kísérelte meg fenntartani az Árpádok illetve a Piastok vérségi öröklését.9 
A királyi hatalom ilyen jellegű vérségi öröklése 1387-ben szűnt meg, amikor

4 MÁLYUSZ (1957) 46-123.
6 SZAKÁLY (1990) 44-48.
6 MÁLYUSZ (1984) 167-171
7 Engel (2002b) 55!>-577.
8 MÁLYUSZ (1984) 42-43.
s BAG! (2000) 45-54.
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Zsigmond úgy lett Magyarország királya, hogy nem volt vérségi kapcsolat
ban az Árpádokkal illetve az Anjoukkal. Az uralomra jutás rendszerének 
ilyen jellegű megváltoztatása szükségképp hozta magával, hogy a 15. szá
zadtól kezdve a rendek akaratából lehetett trónra kerülni az országban. Bár 
Zsigmond még jelölhette vejét, Habsburg Albertet a magyar trónra, uralma 
már a rendektől függött. Ugyanez figyelhető' meg I. Ulászló és V. László ese
tében is. Az eló'zó' semmilyen vérségi kapcsolatban nem állt a korábbi ma
gyar dinasztiákkal, a trónt csak a rendek egy részének akaratából nyerhette 
el; V. László ugyan Alberttel, és anyja révén Zsigmonddal is vérrokonságban 
volt, de ez már nem jelentett olyan legitimációs eró't, mint a korábbi évszá
zadokban, hanem mindenképp szükséges volt ebben az esetben is a rendek 
hozzájárulása az uralom megkezdéséhez.10

A helyzet merőben új volt, olyannyira, hogy amikor 1444-ben I. Ulászló 
meghalt, a későbbi V. László pedig még kiskorú volt, a rendek nem is tudtak 
konszenzusra jutni a trónöröklés kérdésében, így 1453-ig kormányzósággal 
oldották meg a trónbetöltés kérdését (lásd a hatalommegosztás kérdései
nél).11

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A dinasztikus hatalommegosztás egy rövid idó're korszakunk elején figyelhe
tő' meg. Bár 1382-ben Anjou Máriát Magyarország királynőjévé választották, 
azonban uralma nem volt zavartalan, mert a rendek egy része II. Károlyt 
emelte trónra.12 Bár a hatalom kényszerű megosztása Kis Károly meggyilko
lásával megszűnt, Mária a Horvátiak fogságába esett, és mire kiszabadult, 
már férje, Luxemburgi Zsigmond uralkodott Magyarországon. Mária király
női címét haláláig megtartotta, azonban ténylegesen nem tudott uralkodni, 
még Zsigmond uralkodótársának sem tekintették.

A dinasztikus hatalommegosztás problémája korszakunkban másod
szor Habsburg Albert halála után lép fel, amikor a rendek egyrészről Jagelló 
Ulászlót (I. Ulászló), másrészről „Utószülött” Lászlót (V. László) emelték 
trónra.13 Mivel mindketten törvényes királynak tekintették magukat, a ha
talom — magyarországi támogatóik révén — virtuálisan megoszlott közöt
tük, annak ellenére is, hogy 1440-1444 között ténylegesen I. Ulászló kor
mányzott.

"> MÁLYUSZ (1957) 49-50.
“  Teke (1980) 45.
12 MÁLYUSZ (1984) 7-11.
13 MÁLYUSZ (1957) 49-54.
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2.2.2. A kormányzóság
Sajátságos hatalommegosztási modellnek minősíthető' Hunyadi 1446-1453 
közötti kormányzósága. Létrejöttének oka az volt, hogy 1444-ben, a várnai 
csata után még két évig nem volt eldönthető', hogy I. Ulászló odaveszett-e a 
csatában, vagy sem. 1446-ban viszont V. László kiskorúsága idejére átmeneti 
megoldást kellett találni a hatalom betöltésére. így régensként, László he
lyett és nevében Hunyadi kormányzott.14 A régensi rendszer Európában nem 
volt ismeretlen, Magyarországon azonban elsó' ízben került bevezetésre. Cél
ja az ország egységének helyreállítása lett volna, azonban miután Hunyadi 
maga is a fóürak közé tartozott, akik alapvetően két pártra (Ulászló és Lu
xemburgi Erzsébet korábbi híveire) bomlottak, kevés sikert ért el ezen a 
fronton.

2.2.3. Rendi
Hasonlóan Kelet-Közép-Európa egészéhez, a korszakban lényeges erőeltoló
dás figyelhető meg a rendek javára. Mivel a királyi hatalom öröklődése már 
nem a régi, vérségi alapon történt, illetve Zsigmond korától kezdve folyama
tosan szűkültek be a királyi hatalom anyagi bázisai és növekedtek a nagy- 
birtokosok kezén levő magánbirtokok, a 15. század közepére a rendek ko
moly politikai súlyra tettek szert. Zsigmond uralma elején már kénytelen 
volt megosztani hatalmát a rendekből szerveződő bárói ligákkal.15 Bár ké
sőbb konszolidálni tudta hatalmát és a ligák ellensúlyát is megszűntette az 
1408-ban létrehozott Sárkányrendes ligával (ahova leghűségesebb támogató
it léptette be) és uralma végéig békében élt a bárókkal,16 halála után a kirá
lyi hatalmat már a rendi gyűléseken elfogadott dekrétumok útján korlátoz
ták, illetve kényszerítették önkorlátozásra.17

A rendi hatalommegosztás másik, sajátos vetülete, hogy a királyi hata
lom és a rendek közötti szembenállás mellett megjelenik még egy törésvonal 
a társadalomban: a politikai hatalomtól egyre inkább távolmaradó közne
messég és az országos méltóságokat folyamatosan ellenőrzése alá vonó udva
ri nemesség között.18 A törésvonal annak ellenére jött létre, hogy jogilag a 
magyar nemesség egyenjogú volt, és ezt az egyenjogúságát elméletben meg is 
őrizte. Lényege abban állt, hogy a század folyamán a nagybirtok előretörése 
következtében egyre inkább sorvadt a vidéki nemesség felemelkedésének 
lehetősége. Míg Zsigmondról történetírója, Thuróczy János feljegyezte, hogy 
egészen egyszerű nemesi sorból is magához emelet méltóságviselőket, ez a 
folyamat korszakunk végére megakadt. Mindazonáltal meg kell jegyezni,

U ENGEL (1986) 175.
>5 MÁLYUSZ (1984) 12-20.
16 ENGEL (2002c) 231.
17 MÁLYUSZ (1957) 46-123.
18 KUBINYI (2003) 22-26.
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hogy a rendiség kifejlődésének útjában leginkább a bárói hatalom túlsúlya 
állt: a köznemesség szinte minden képviselője valamelyik báró famihárisa 
volt, így külön a köznemesség érdekeinek programszerű megjelenése a kor
szakban még váratott magára.

2.2.4. Városok

Zsigmond városi törvényeinek is köszönhetően megnőtt a királyi városok 
politikai súlya a korszakban. Ennek következtében a városok is részesévé 
váltak a 15. század eleji hatalommegosztási modellnek. Bár önkormányzati
ságuk révén függetlenek voltak a királyi és egyéb magánföldesúri hatalom
tól, és ilyen módon az egész latin Európában rendszeridegen képződmények 
számítottak, a király által kreált bíróságok jelentették számukra a 
perfeljebbvitel lehetőségét, és így szoros kapcsolatban maradtak a királyi 
hatalommal.19

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
Zsigmond — hasonlóan az Anjou-kormányzathoz — nagyobb jelentőséget 
tulajdonított a királyi tanácsnak. Azonban ellentétben az Anjou-korral, ahol 
alapvetően csak a bárók és főpapok vettek részt munkájában, Zsigmond ki
bővítette a tanács személyi összetételét, és az új tagokat a különleges ta
nácsnok (specialis consiliarius) névvel ruházta fel.20 A tanács új tagjai között 
nem kis számban fordultak meg pénzügyi szakemberek, jogvégzett értelmi
ségiek, ami arra utalhat, hogy a 15. század elejétől megkezdődött a modern 
értelemben vett hivatalnok-államszervezet kialakítása.21 Zsigmond halálá
val a királyi tanács azonban önálló életre kelt, és a királyi hatalommal 
szembeni erőközpontként a királyi jogkörök korlátozására törekedett.

Az Anjou-korban — ahogy erről már volt szó — a központi igazgatás 
egyik legfontosabb eszköze volt a honor-birtokrendszer. Ezt Zsigmond kény
telen volt felszámolni, mivel a bárókkal való megegyezésnek az egyik legfon
tosabb feltétele volt. A megmaradt tekintélyes királyi birtoktesteket ettől 
kezdve a katonai feladatokat is ellátó tisztségviselőkre bízták.22

Az 1444-et követő interregnum idejére az országgyűlés az 
országtanácsra bízta a teljes központi kormányzatot, amely ekkor már saját 
kancelláriával és bíráskodási jogkörrel rendelkezett. Az országtanács hét 
főkapitányt nevezett ki a rend helyreállítására, akik között az ország terüle

10 MÁLYUSZ (1984) 150-182.
20 MÁLYUSZ (1984) 68.
2‘ MÁLYUSZ (1984) 220-222.
22 MÁLYUSZ (1984) 72-73.
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tét is felosztották. A főkapitányi területek alapvetően a tisztség betöltőinek 
magánbirtokain alapultak.23

2.3.2. A regionális-helyi kormányzat
A helyi hatalom — a magánbirtokokhoz tartozó immunitás jegyében — tovább
ra is a magánbirtokosok kezében van, akik joghatósággal bírnak a birtokukon 
élők felett. A regionális igazgatás területi egységei továbbra is a vármegyék. 
Ezek az Anjou-korban még a köznemesség helyi érdekeit képviselték, azonban 
a familiaritás rendszere és a terjedő nagybirtok miatt a 15. század közepére 
néhány nagybirtokos helyi érdekképviseletévé válnak. A hatáskörmegvonás a 
király által odahelyezett főispán személyén keresztül valósult meg, akik leg
többször saját érdekeiket érvényesítették a vármegyében.

23 SZAKÁLY (1990) 42-43.
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Magyarország, 1453-1526
Bagi Dániel

A korszak Hunyadi kormányzóságának megszűntével, V. László trónra lépé
sével kezdődik és a mohácsi csatával végződik, amely — a magyar történet- 
írás közmegegyezése értelmében is — korszakhatárnak számít. Magába fog
lalja Mátyás uralmát (1458-1490), valamint a magyar Jagelló-kort, azaz II. 
Ulászló (1490-1516) és II. Lajos (1516-1526) uralmát. A korszak egyben a 
középkori magyar királyság történetének is utolsó szakasza.

1. Az időintervallum jellemzői
A demográfiai helyzetet csak úgy, mint a középkor korábbi századaiban, 
most is csak becslések alapján tudjuk megítélni: ennek megfelelően az ország 
lakosságának száma 3,5-4, illetve új modellszámítás szerint 5,0-5,5 miihó 
körül alakult. Hipotetikus számítások szerint a növekedés mértéke évi 1,5— 
1,7 százalék lehetett.1 Az ügy érdekessége, hogy a késő-középkori Magyaror
szág becsült demográfiai adatait felhasználva kísérelték meg megállapítani 
a hódoltság következtében kialakult változásokat is, ami máig vitákat kavar 
a kutatásban.

A korszak legfontosabb belpolitikai kérdése, különösen az 1490-től 
kezdődő Jagelló-korban, továbbra is a királyi hatalom és a bárók, illetve a 
bárók és a nemesség viszonya.2 Hunyadinak a kormányzóságról történt le
mondása után ugyan V. László trónra léphetett, ám a királyi jövedelmek és 
ezáltal a királyi hatalom számos hatásköre továbbra is az országos főkapi
tányok, közelebbről a Hunyadi-Szilágyi, illetve a Cihei-párt kezében ma
radt. A bárók közötti konfliktus megoldhatatlan maradt és ennek legfénye
sebb jele, hogy Hunyadi János 1456-os halála után fia, László meggyilkolta 
Ciliéi Ulrikot, amiért kivégezték. A konfliktus megoldását V. László halála 
jelentette, aminek következtében a Hunyadi-párt familiárisainak hathatós 
közreműködésével királlyá választatta Hunyadi kisebbik fiát, Mátyást.

Mátyás uralma minőségi változást hozott a magyar belpolitikában. Bár 
a bárók egy nagyon jó, körülhatárolható csoportjának érdekében és támoga
tásával lett királlyá, uralma alatt sorban eltávolította, semlegesítette a tu
lajdonképpen ellenőrzésére mellé rendelt támogatóit, és önáhó politikát foly
tatott. Célja a bárói túlhatalom megtörése volt, ennek érdekében számos 
gazdasági és közigazgatási reformot is bevezetett.

Halála után a Jagelló-korban viszont tovább folyt a bárói hatalom 
megerősödése, illetve ezzel szemben a köznemesi érdekek egyre világosabb 
megfogalmazódása, és egyidejűleg a királyi hatalom presztízsének hanyatlá

1 Fügedi (1992)
2 K ubiny:  (1994) 288-319.; KUBINYT (2006a) 287-308.
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sa. A korszak lényeges eseményei az 1505-ös rákosi végzés, a Tripartitum 
megjelenése, illetve a Habsburg-Jagelló-házassági szerződés aláírása, amely 
megteremtette a Habsburg-kormányzat alapjait Magyarországon.

A külpolitikában továbbra is a török-kérdés a leglényegesebb. Bár 
Hunyadi a század negyvenes éveiben viselt török harcai,3 majd a nándorfe
hérvári vereség után (1456) az Oszmán Birodalom érdeklődése egy időre 
másfelé fordul, Hunyadi Mátyás is harcolt ellenük. 1521-től kezdve viszont, 
Nándorfehérvár elvesztését követően, rendszeressé váltak a török betörések. 
Az Oszmán Birodalom politikai súlya a mohácsi csata követeztében nőtt meg 
Magyarországon.

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás
Az 1444 utáni politikai válságok sora megmutatta, hogy a bárók a királyi 
tanácson keresztül képesek saját trónjelöltjüket elfogadtatni, azaz először 
fordult elő, hogy nem dinasztikus megállapodás, vagy két dinasztia közötti 
vérségi vagy házassági kapcsolat hozott létre trónöröklési jogot, hanem pusz
tán a belpolitikai erőviszonyok. Erre jó példa Hunyadi Mátyás, majd II. 
Ulászló megválasztása is. Különösen az előbbi érdemel nagy figyelmet a 
trónutódlás szempontjából, a Hunyadiak ugyanis, miután a család eredete a 
Havasalföldre vezethető vissza,4 semmilyen uralkodói legitimitással nem 
rendelkeztek, hanem gyakorlatilag ez egyik legerősebb bárói csoportot képvi
selték. Mátyás megválasztását a romantikus történetírás szívesen ábrázolta 
a nemzet akarataként, holott pusztán arról volt szó, hogy a Hunyadi és Szil
ágyi családok nem kisszámú familiárisai követelték ki megválasztását a 
Duna jegén.5 Mátyás helyzete hasonló volt a vele szinte egy időben hatalom
ra jutó Podjebrád György cseh királyéval, akinek úgyszintén hiányzott a 
korábban uralkodott dinasztiákkal való bármilyen vérségi kapcsolat. A trón
öröklés ilyen jellegű megváltoztatása egyrészről előnyös volt, mert Mátyást 
semmilyen korábbi hagyomány nem kötötte, ám kétséges volt a sikeressége, 
mert a korabeli közvélemény nem fogadta el a legitimitás nélküli uralkodó
kat. Mátyás esetében például kimutatható, hogy ausztriai hadjáratának 
katonai sikeressége ellenére politikai sikere csekély volt, mert az osztrák 
várak urai — győzelmei ellenére — nem hódoltak be előtte, mivel nem is
merték el legitim uralkodónak.6 A trónra kerülés újszerűségéből fakadó hiá
nyosságokat legfeljebb generációkon át tartó saját dinasztikus hatalommal 
lehetett volna megoldani, mint ahogy a Habsburgok első generációja is min
dent megtett annak érdekében, hogy a rájuk ragasztott comes minus

3 PÁLOSFALVI (2001) 43-54.
4 LUPESCU (2007) 390-393.
6 SZAKÁLY (1990) 58.
6 VOCELKAÜ995) 78.
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idoneus, azaz kevésbé alkalmas gróf gúnynevet levetkezze,7 azonban Mátyás 
1490-es halála után egész politikai rendszere összeomlott, és törvényes há
zasságból származó utódja, aki legitimitást tudott volna szerezni, nem volt.

A trónutódlás rendszere 1490-ben visszazökkent a Zsigmond halála 
utáni szokásokhoz, azaz a királyi tanács döntött a leendő' uralkodó személyé
ről, és a trónutódlás kérdésében megmutatkozó viták is a királyi tanácson 
belül dőltek el,8 bár 1505-től kezdve az egyre inkább erősödő köznemesség is 
hallatta szavát ebben a kérdésben.9

A trón betöltésének ügyében döntő változásokat az 1515-ben aláírt 
Habsburg-Jagelló házassági szerződés hozott.10 A két dinasztia közötti meg
állapodás előzményének az 1463-as bécsújhelyi szerződés tekinthető, ahol 
Mátyás és III. Frigyes megegyezett abban, hogy amennyiben bármelyikük 
trónja megüresedik, a másik örökli azt.11 A szerződés értelmi kieszelője I. 
Miksa választott német-római császár volt, aki más hasonló dinasztikus 
szerződésekkel (Spanyolország, Burgundia) megteremtette a 16. századi 
Habsburg európai nagyhatalom alapjait. Lényege abban állt, hogy II. Ulászló 
fiát, a későbbi II. Lajost összeházasították Miksa menyének, Örült Johanná
nak Mária nevű lányával, illetve Miksa másik unokáját, a leendő I. Ferdi- 
nánd magyar és cseh királyt Ulászló Anna nevű lányával. A dinasztikus 
házassági szerződések természetesen nem voltak újszerűek a magyar törté
nelemben, a Habsburg-Jagelló házassági szerződés azonban abban tért el a 
korábbiaktól, hogy a dinasztiák kihalása esetére nézve egyetemlegesen bir
tokába adta az országot a megmaradt dinasztiának. Mindemellett a magyar 
közvélemény egy része ezt nehezen tudta akceptálni. Az 1505-ös rákosi vég
zés, melyet a kutatás a magyar rendi fejlődés egyik legfontosabb állomásá
nak, a köznemesség politikai programjának megteremtéseként értékel,12 
kimondta, hogy csak „nemzeti királyt” lehet Magyarországon megválasztani.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Rendi
1458 után egy időre mérséklődött a királyi hatalom és a rendek közötti hata
lommegosztás kényszere. Mátyás alapvetően adminisztratív és gazdasági in
tézkedésekkel igyekezett véget vetni a bárók túlhatalmának. A gazdasági in
tézkedések mellett, amelyek átfogták az adóügyeket és a vámok kérdését, 
igyekezett átalakítani az uralkodói tanács összetételét is, amelyet homo 
novus-ok felemelésével ért el.13 Intézkedéseinek hatása azonban halálával

7 V ocelka (1995) 35.
8 KUBINYI (1977) 61-80.
9 KUBINYI (2006b) 361-374.
w SZAKÁLY (1990) 100.
‘ 1 SZAKÁLY (1990) 54.
12 SZŰCS (1970) 65.; KUBINYI (2006b) 362-363.
>3 SZAKÁLY (1990) 72-74.
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gyakorlatilag meg is szűnt. Az 1490-ben kezdődő Jagelló—korszakban a rendek 
megerősödése tovább folytatódott, mégpedig úgy, hogy a királyi hatalom Má
tyás alatt visszaállítani próbált presztízse ismét meggyengült, és a fő törésvo
nal a fő- és köznemesség között mutatkozott meg.14

A rendi hatalommegosztás két legeklatánsabb dokumentuma az 1498- 
ban II. Ulászlóval kiadatott törvénycikk, mely nyíltan kimondta, hogy csak 
bizonyos családok tölthetnek be országos, illetve udvari méltóságokat.15 Ez a 
törvénycikk egyrészről hozzájárult az örökös főrendiségnek a 16. században 
történő kialakulásához, másrészről pedig felülírt egy a középkor korábbi 
századaiban természetesnek vett szokást, hogy létezik a magyar nemességen 
belül egyfajta mobilitás, amely a nem udvari nemesség számára lehetővé 
tette a fel- és kiemelkedést.

Az 1498. évi törvénycikkre Werbőczy István adta meg a 
Tripartitumban a választ.16 Míg az előbb említett törvénycikk egyértelműen 
a nemességen belüli, a 15. század közepétől kialakuló hatalommegosztási 
modellt rögzítette, addig a Hármaskönyv első könyvének kilencedik cikkelye, 
az úgynevezett Primae Nonus pontosan körülírta és rögzítette a nemesség 
egészének kollektív jogait. A Tripartitum e cikkelye egyfajta jogi fikcióként 
fenntartotta a nemesség egyenlőségének jogelvét.

A rendi gyűlések jelentősége, melyen a bárók és a prelátusok, az orszá
gos nemesség és a városok képviselői vettek részt, ahogy az elősző részekben 
láthattuk, Zsigmond halála után növekedett meg. Jelentősége elvileg Mátyás 
1458-as megválasztása után sem csökkent, azonban Kubinyi András kutatá
si eredményei nagyrészt cáfolják azokat az elképzeléseket, mely szerint Má
tyás időszakában a király a köznemességre és a városokra támaszkodva 
szállt volna szembe a bárók túlhatalmával. A városokat csak elenyésző 
számban hívták meg országgyűlésekre, ill. úgy látszik, hogy Mátyás inkább 
a királyi tanács által hozott rendeletekkel próbált meg kormányozni.

2.2.2. Városok
A szabad királyi városok mindenütt Európában a hatalommegosztás ténye
zőivé váltak a késő-középkorban. Ez Magyarországon sem volt másképp, 
azonban miután várost alapítani csak az uralkodóknak állt módjában, a ki
rályi hatalom hanyatlásával együtt a városfejlődés is hanyatlásnak indult. 
Mátyás ugyan maga nem támogatta a királyi városok létrejöttét, de nem is 
engedte rájuk telepedni a nemességet.17 Az 1490 utáni hanyatlás elsősorban

14 Kubinyi (2006a) 275-286.
15 Szakály (1990) 102.
16 Tripartitum 1 .9.

Szakály (1990) íoo.
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a mezővárosokat érintette,18 — bár a probléma teljes egészében korszakun* 
kon túlnyúlik, és inkább a 16. században bontakozik ki.19

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
2.3.1.1. A királyi tanács

A királyi tanács szerepe korszakunkban továbbra is nagy fontossággal bírt. 
Kimutatható, hogy a 15. század második felében két királyi tanács létezett, 
az úgynevezett szűkebb és tágabb értelemben vett tanács.20 A tágabb érte
lemben vett tanács tagja volt a két érsek, a tizenkét magyar és két horvát 
püspök, a székesfehérvári prépost, illetve a nádor, az erdélyi vajda, a szé
kelyispán, a horvát-szlavón bán. A szűkebb tanácshoz ehhez képest a Má
tyás által kreált új arisztokrácia tartozott, ami arra utalhat, hogy a király az 
új elit képzésével a régit kívánta háttérbe szorítani.21

2.3.1.2. A kancellária
A kancellária országos igazgatási szerepe természetesen korszakunkban is 
fennmaradt, azonban Mátyás hatalomra kerülése után komolyabb kancellá
riai reformot hajtott végre, melynek eredményeképp összevonta a nagyobb- 
és a titkos kancelláriát.22

18 Kubinyi (2004) 1-30.
19 Kubinyi (1995)
29 Kubinyi (1994) 288-319.
21 Uo.
22 Uo.
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A  Ma g y a r  K ir á l y sá g , a  Cse h  K ir á ly sá g  és  Er d é ly  
a  H a b sb u r g  B ir o d a l o m b a n ,

1526-1665 (l69l)-1790*
O b o r n i T e r é z

A kronológia indoklása

A címben jelölt kezdő' évszám nemcsak a magyar és cseh történelemben jelöl 
fordulópontot azzal, hogy I. Ferdinánd ebben az esztendőben nyerte el mind
két ország királyságát, de a Habsburg Birodalom történetében is jelentős, 
mert a két királyság megszerzésével vette kezdetét az ún. “dunai monarchia’ 
kiépítése. Ez az új hatalmi egység a Habsburgok világ-birodalmán belül 
akkor kezdett körvonalazódni, amikor V. Károly 1521-ben Wormsban kinyi
latkoztatta, majd a következő évben Brüsszelben megerősítette, hogy az 
osztrák örökös tartományokat (Alsó- és Felső Ausztria, Krajna, Karintia, 
Stájerország) öccse, Ferdinánd főherceg fogja kormányozni a továbbiakban. 
Tirolban azonban kezdetben Ferdinánd csak V. Károly helytartójaként lép
hetett föl, később emellé Württemberget is megszerezte. Ezt követően rész
ben a korábbi dinasztikus szerződésekből fakadó, a Habsburgokat a Jagel
lókhoz fűző viszony, részben a kelet-közép-európai politika forgandósága 
hozta úgy, hogy II. Lajos halála után Habsburg Ferdinánd főherceg megsze
rezhette a magyar és a cseh királyságot. A korabeli dinasztikus monarchiák 
kialakulási mechanizmusát követve tehát már I. Ferdinánd uralkodása alatt 
megkezdődött és jelentősen előre is haladt egy új, sok részből összeálló ha
talmi egység, a Habsburgok dunai monarchiájának kialakulása.* 1

1568-ban II. Miksa német-római császár Drinápolyban békét kötött II. 
Szelim oszmán szultánnal, és ebben gyakorlatilag elismerte azt, hogy Ma
gyarország bizonyos részei oszmán fennhatóság alatt, Erdély pedig oszmán 
befolyási övezetként létezik. A császár tehát a fennálló status quo alapján 
elfogadta, hogy a Magyar Királyság igen nagy területe ténylegesen nincs az ő 
uralma alatt, bár de iure fenntartotta igényét az egész országra. Ezt a meg
állapodást egészítette ki az 1570-ben tető alá hozott speyeri egyezmény, 
amelyben Miksa elismerte János Zsigmond fejedelmi címét, és az uralma 
alatti területeket, azaz Erdélyt és a Partiumot olyan, a Magyar Királyságtól 
különálló fejedelemségnek, amely azonban továbbra is a magyar Szent Ko
rona tagja, és ennélfogva annak fejedelme a magyar királyt maga fölött álló
nak ismeri el. Az így létrehozott erdélyi állam lényegében véve sajátos, kor
látozott szuverenitású államalakulatként létezett fennállása alatt mindvé
gig, miként erről az alábbiakban még lesz szó.

* A fejezet elkészülését a Bolyai János kutatási ösztöndíj is támogatta.
1 Az I. Fcrdinándra vonatkozó legújabb irodalomból: SUTTER-FICHTNER (1986); LAUBACH (2001); 
Köhler (2003); Fuchs— Köhler (2003); Fuchs— Oborni— U jváry (2005)
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1665-ben Zsigmond Ferenc főherceg halálával kihalt az osztrák Habsbur
gok tiroli ága, azaz az utolsó különálló ága a családnak, és így az általuk uralt 
tartományok és országok ismét egyesültek I. Lipót jogara alatt.2 Azt, hogy a 17. 
század hatvanas éveinek közepe után új korszak kezdó'dött a magyar rendiség 
és a központi hatalom viszonyában, indokolja a vasvári békét (1664) követően az 
országban kibontakozott, Wesselényi Ferenc nádor nevével fémjelzett rendi 
mozgalom, amelynek bukását követően a központi kormányzatnak jelentősen 
sikerült meggyengítenie a rendi pozíciókat, és olyan centralizációs intézkedése
ket bevezetnie, amelyek miatt a század utolsó évtizedeit a korábbi történeti 
irodalom „lipóti abszolutizmus” korszakának nevezte.

A 17. század utolsó évtizedei a dunai monarchia országaiban a rendek 
és a központi hatalom viszonyában viharos időszakot jelentettek. A felső
magyarországi nemesi mozgalom leverését (1670) a törökök kiűzésének há
borús évei követték (1683-1699), amelyet az Erdélyi Fejedelemség megszű
nése, és birodalmi tartománnyá válása tetőzött be (1691). A dunai monarchia 
kormányzati rendjének újjáalakítása a törökök kiűzése után megkezdődött. 
A modernizációs folyamatot a századforduló átmenetileg fennálló intézmé
nyei és a Rákóczi-szabadságharc után, a nagy reformokat bevezető 1722- 
1723. évi országgyűlés törvényei zárták le. Ezek a törvények alkotmányjogi 
vonatkozásban is új korszakot nyitottak, hiszen a Habsburg- uralom alatti 
országok és tartományok új örökösödési rendet fogadtak el, a Pragmatica 
Sanctio-1, ami azt jelentette, hogy a birodalom egységét jelentős mértékben 
megszilárdították, hiszen az öröklési rend törvényerőre emelésével a külön
böző országok és tartományok nemcsak az egységes kormányzati rendszer 
kialakítását célzó intézkedéseket fogadták el, hanem azt is, hogy a Habsbur
gok dunai monarchiájába tartozó területek együttesen, egymástól elválaszt
hatatlanul öröklődnek tovább a Habsburg családon belül. A dunai monarchia 
egységének megteremtéséért Mária Terézia császárnő és II. József tett ko
moly lépéseket a központi elvi irányítás egységesítése terén, hiszen teoreti
kus ismérvekkel is igyekeztek alátámasztani intézkedéseiket. Az államelmé
leti alapokon nyugvó konkrét kormányzati intézkedések eredményezték azt, 
hogy uralmuk időszakát a felvilágosult abszolút monarchia korszakának 
nevezi a szakirodalom. A korszak II. József halálával ért véget, már csak 
azért is, mert a birodalom általános állapotáról kapott jelentések hatására, 
reformintézkedéseiben csalódva, az ún. „Restitutionsedikt”-ben majdnem 
minden intézkedését visszavonta.

2 Zöllner (1998) 191.
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A Magyar Királyság és a Cseh Királyság a Habsburg Birodalomban 
1526-1568 (1570)-1665

I.

A terület

A 16. század közepén a Habsburg-dinasztia osztrák ága birtokolta a német
római császári címet és bár az uralma alá tartozó területek Európa közepén, 
szinte egy tömbben feküdtek, mégis, az uralmuk alatt álló országok és tar
tományok gazdasági fejlettségüket, politikai-kormányzati hagyományaikat 
tekintve nagyon is eltérő jellegzetességeket mutattak.3 A 17. század első 
felében a birodalom egésze kb. 340 ezer km2 lehetett, ebból az örökös tarto
mányok 100 ezer, a cseh- és a csonka magyar területek 120-120 ezer km2-t 
tettek ki. A 17. század végén az oszmánoktól visszavett területek, a Hódolt
ság és Erdély együttesen újabb 160 ezer km2-nyi gyarapodást jelentettek a 
birodalom számára.

Az osztrák Habsburgok birtokainak középpontját az ún. örökös tartomá
nyok alkották: Felső-Ausztria, Innsbruck fővárossal (Vorlande, Vorarlberg, 
Tirol), Alsó-Ausztria, amely az Enns folyó két oldalán terült el Linz központtal, 
és végül Belső-Ausztria, Bécs központtal Stájerországot, Krajnát, Karintiát és a 
tengerpart felé nyúló részeket foglalta magában. Az osztrák tartományok né
pességét a 17. század elején 1,8-2 miihó főre, a Cseh Korona országaiban élők 
számát 3,5-4 millióra, a csonka Magyar Királyságban élőkét pedig 1,8-1,9 mii
hóra becsüljük. A birodalomban egészében 15-16 milliós népesség élhetett, ami 
összesen kb. 22-24 milliós lakosságszámot tett ki. A harmincéves háború ha
talmas népességpusztulást hozott a birodalom központi részén, de a szűkebben 
vett cseh területeken is kiugróan súlyos volt a halálozási arány, hiszen a háború 
előtti 1,5-1,7 milliós lakosság száma egy miihó alá esett vissza. Az 1526-ban 
Ferdinánd uralma alá került Magyar Királyság csonka, nyugati és északi részé
vel kapcsolódott a birodalomhoz. I. Ferdinánd a magyar koronával súlyos gondot 
is vett vállaira, hiszen a Magyarország területén előrenyomuló Oszmán Biroda
lom szomszédságába került, s ezzel rá hárult nemcsak új országának, hanem a 
szomszédos osztrák területeknek a megvédelmezése is. A Cseh Korona országai 
(Csehország, Morva őrgrófság, Szilézia, Alsó- és Felső-Lausitz) közül a cseh 
rendek szintén 1526-ban választották meg I. Ferdinándot királyuknak, míg a 
többi tartomány rendjei az örökösödési jog alapján ismerték el uralkodójuknak. 
Lausitz tartományokat 1635-ben Szászországhoz csatolták, Sziléziát pedig Má
ria Terézia császárnő 1742-ben az osztrák örökösödési háborút lezáró megegye
zésben engedte át II. Frigyes porosz uralkodó fennhatósága alá.

3 A  Habsburg Birodalom történetére vonatkozóan felhasznált régebbi és újabb összefoglalások: 
Evans (1979); Pohl— Vocelka (1995); Zöllner (1998); Sutter-F ichtner (2003); 
W inkelbauer (2 0 0 3)
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I. Ferdinánd a birodalom keleti területein tudatosan kezdte meg az előb
biekben említett dunai monarchia kiépítését, bár trónra jutásakor csupán saját 
személye tartotta össze ezeket a hagyományaikban, kormányzati struktúrájuk
ban, rendi jogaik tekintetében igen különböző' országokat és tartományokat. Az 
I. Miksa császártól örökölt óriási európai és tengerentúli területekkel rendelkező' 
Német-római Birodalomról már V. Károly uralkodása alatt (1519-1556) bebizo
nyosodott, hogy egy kézben tartani, kormányozni egyre komolyabb nehézségekbe 
ütközik. A császárban uralkodása végére megérleló'dött a gondolat, hogy fia és 
öccse között felossza az egyébként is széttagolt világbirodalmat. 1556-ban, amikor
V. Károly öregségére, gyengeségére hivatkozva lemondott a hatalomról és vissza
vonult, a császári trónt valamint az ausztriai-németországi területeket, a magyar 
és cseh királyságot birtokló öccsére, I. Ferdinándra, a spanyol koronát és a hozzá 
tartozó birtokokat, Németalföldet és a nápolyi trónt pedig fiára, II. Fülöpre hagy
ta. Ezzel a döntésével alakította ki a dinasztia spanyol és osztrák ágát.4

Ferdinánd még V. Károly fentebb említett nagy jelentőségű rendelke
zése előtt, 1543-ban megírt végrendeletében három fia között tovább osztotta 
az örökös tartományokat, Magyar- és Csehország esetében azonban nem 
tudta ezt megtenni, mivel azok rendjei királyválasztó joggal rendelkeztek. A 
16-17. században ugyan a bécsi — vagy időnként prágai székhelyű — köz
ponti kormányszervek igyekeztek a birodalom egységes irányítását megvaló
sítani, de ilyen irányú törekvéseiket csak részleges siker koronázta. Ennek 
oka részben a birodalmat alkotó kis államok sokféleségében kereshető, s 
ebből következően abban, hogy az egyes országok, tartományok hagyomá
nyos rendi intézményei saját jogaikat, partikuláris érdekeiket védték, és 
minden központosító törekvésnek ellenálltak. Maguk az örökös tartományok 
sem tartoztak egységes kormányzás alá, hiszen, miután I. Ferdinánd halála 
(1564) után 1543. évi végrendelete értelmében felosztották fiai között az 
örökséget, az osztrák Habsburgok családján belül külön alsó- és belső
ausztriai illetve tiroli ág irányította az egyes tartományokat. Az osztrák ren
dek kívánságára Rudolf 1578-ban olyan rendelkezést hozott, hogy további 
területi felosztásokat a család tagjai között nem foganatosítanak.5

A hatalommegosztás
A Habsburgok uralma alatti birodalom olyan, különböző jogállású alkotóré
szekből összerakott államkomplexumot alkotott a 16-17. században, amely a 
korszakban jellemző ún. dinasztikus államalakulatok széttagoltabb típusát 
testesítette meg. Ez jelentette a területi szétdaraboltságot, és a birodalom 
tartományai, hercegségei, őrgrófságai, államocskái közjogi helyzetének sok
féleségét egyaránt. A korabeli Franciaország, bár szintén dinasztikus mo
narchiaként létezett, mégis, egyfajta ‘kompakt’, más szóval területileg össze-

4 Zöllner (1998) 152-154. 
6 Kohler (2003) 225-242.
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függőbb egységet alkotott, pusztán azzal, hogy uralkodói egy központi terüle
ti mag körül építették föl, és idővel abból terjesztették ki minél nagyobbra az 
uralmuk alatti államot.6 Részben ennek köszönhetően Franciaországban a 
XIV. Lajos (1643-1715) alatti kormányzati és hatalmi centralizáció sokkal 
komolyabb eredményt hozhatott: a monarchia egységesítése nemzeti és val
lási téren igen jelentősen előrehaladt, olyannyira, hogy a környező európai 
országok egyre inkább veszélyeztetve érezték magukat az erősödő francia 
államtól.7 A Habsburgok uralta hatalmas közép-európai területen azonban 
jóval lassabban és nehezebben zajlottak az egységesülés felé mutató változá
sok, az egységes kormányzati rendszer kialakítása is meglehetősen lassan ha
ladt előre a 16-17. században. Ezt több okra vezethetjük vissza. A birodalom 
megosztottsága, széttagoltsága igen erőteljes helyi patriotizmust hozott létre 
a mintegy 300 kisebb-nagyobb területi egység legtöbbjében. A helyi rendiség 
pedig általában érvényesíteni kívánta akaratát az adott tartomány, ország 
kormányzásában. A Magyar Királyság rendjeinek háttérbe szorítását jelen
tősen gátolta az oszmán hatalom jelenléte az ország területén és az ebból 
következő folytonos veszélyhelyzet. Ebból kifolyólag a Habsburg uralkodók
nak engedményeket kellett tenniü^c a rendiség javára. Mindehhez járult a 
vallási megosztottság, amely különösen a 17. század első felében vált súlyos 
konfliktusok előidézőjévé. Habsburg—dinasztián belül az erőteljes központo
sítás felé mutató törekvések bizonyos vélemények szerint már II. Ferdinánd 
uralkodása (1619-1637) alatt megkezdődtek. Ebben az időben a birodalmon 
belüli legfőbb hatalmi összeütközések vallási téren bontakoztak ki, a protes
tantizmus és a ‘dinasztia vallása’, a római katolicizmus között. Minthogy 
emiatt a központi kormányzat rendelkezései között döntó' többségben voltak 
a vallásügyiek, ezért a rekatolizációt célzó törekvéseket leginkább a 
„konfesszionális abszolutizmus” névvel szokás illetni. II. Ferdinánd már 
1598-ban stájer főhercegként princeps absolutus-nak nevezte magát, amikor 
elűzte a protestáns prédikátorokat tartományából. Ezeket a törekvéseket 
szakította meg, vagy legalábbis vetette vissza a harmincéves háború, aminek 
következtében birodalom központi kormányzati erői jelentősen meggyengül
tek. A Habsburg uralkodók belátták, hogy a központosító törekvéseiket in
kább az örökös tartományokból, a Cseh és a Magyar Királyságból kiformáló
dó ún. dunai monarchia keretei között tudják érvényesíteni, ezért egységesí
tő törekvéseik e területek felé fordultak. A dunai monarchia területén a 17. 
század elején az egyes tartományok és országok rendjeinek különlegesen 
komoly és hatékony összefogást sikerült megvalósítaniuk. Ezt bizonyos mér
tékig Rudolf császár (1576-1612) zavart személyisége és zavarossá váló poli
tizálása idézte elő. 1606-ban a bécsi békét a cseh és osztrák rendek is szava
tolták, majd 1608-ban a magyar rendek pozsonyi gyűlésén az alsó- és felső
ausztriai rendek is képviseltették magukat, és így kötöttek szövetséget Má-

e Sashalmi (2006) 110-111. skk.
7 Sashalmi (2006) 128-129.
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tyás főherceggel. A cseh rendek ekkor még kitartottak Rudolf mellett, vallás- 
szabadságuk biztosítását remélve tőle. A Karel Zerotin vezette morva rendek 
azonban szintén Mátyás mellé álltak a testvérviszályban, részben abból a 
megfontolásból, hogy a csehektől való különállásukat bizonyítsák. Az erővi
szonyok ilyen alakulását rögzítették a Prága melletti Liebenben Rudolf és 
Mátyás között megkötött szerződésben (1608), amely szerint Rudolf csak a 
császári címet és a cseh királyságot tartotta meg, az Ausztria és Magyaror
szág feletti uralomról lemondott öccse, Mátyás javára. A kettejük közötti 
hatalmi viszály azonban ezt követően is folytatódott, aminek csak Rudolf 
halála (1612) vetett véget. Mátyás elnyerte végül a császári címet, de ezért 
országai rendjei számára igen nagy kedvezményeket kellett biztosítania, 
elsősorban a vallásszabadság terén. 1615-ben a konföderált osztrák-cseh— 
morva-magyar rendek nyomására békét kellett kötnie Erdély protestáns 
fejedelmével, Bethlen Gáborral is.8 Mátyás utódja a stájerországi ágat képvi
selő, szigorú ellenreformátorként ismert Ferdinánd főherceg lett, akit 1617- 
ben cseh, a követező évben magyar királlyá választottak.

Az 1618-1648 közötti harmincéves háború a Német-Római Császárság 
és egész Európa óriási kataklizmája volt, hatalmas emberi és anyagi veszte
séggel. A háború kezdetén egy rövid időre úgy tűnt, hogy a Csehország újon
nan megválasztott uralkodójával V. (Pfalzi) Frigyessel kiválik a Habsburgok 
dunai monarchiájából, de 1620-ban a császári hadak győzedelmeskedtek a 
lázadó protestáns cseh rendek fölött, amit súlyos megtorlás követett. A láza
dás leverése után dinasztia tagjai számára világossá vált, hogy a dunai mo
narchiát mindenképpen egyben kell tartani, és így tovább örökíteni. Az oszt
rák örökös tartományokat uraló egyes ágakat csak I. Lipót császár uralkodá
sa alatt (1658-1705) sikerült ismételten egyesíteni, 1665-ben ugyanis el
hunyt az ún. tiroli ág utolsó férfitagja és ezzel minden osztrák tartomány 
Lipót uralmába került.

A Habsburgok uralta országokban, tartományokban mindenütt más
más formában és mértékben működött a rendi dualizmus. Az ausztriai tar
tományokban meglehetősen csekély szerepük és hatalmuk volt a tartományi 
rendi gyűléseknek, Morva- és Csehországban pedig a meglévő ellentétek 
miatt a mindenkori uralkodók könnyebben manipulálhatták a rendeket 
egymás ellen. A 17. század első felében a Habsburg Birodalomban az oszt
rák, morva, cseh, sziléziai és magyar rendek időnként, közös érdekektől ve
zéreltetve egységesen tudtak fellépni a birodalmi központosító törekvésekkel 
szemben. A siker egyik oka abban keresendő, hogy a birodalmi központi 
kormányzatnak a korszakban mindenképpen szüksége volt Magyarország — 
és az örökös tartományok — rendjeinek támogatására az oszmánok elleni 
harcban, azokra az anyagi és emberi eszközökre, amelyek nélkül a Habsbur
gok uralma alatt álló központi területek is veszélybe kerültek volna. Ennek fejé
ben az uralkodók a rendek iránt bizonyos engedményekre kényszerültek, ame

8 Gonda— N iederhauser (1978) 75-77.
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lyek következtében a 16-17. században fenn tudott maradni a rendi dualizmus 
hatalmi megosztottsága. A központosító törekvéseknek másik nagy gátja volt 
magának a birodalomnak a már említett sokfélesége, jogokban, kiváltságokban, 
vallásban megmutatkozó mozaik-jellege, ami nem biztosíthatott megfelelő' gaz
dasági eró'-koncentrációt és társadalmi átláthatóságot ahhoz, hogy egy szerve
zettebben és egységesebben működó' kormányzati-hivatali apparátus kiépüljön 
és mintegy hálózatszerűén igazgassa, vagy egységbe fogja az óriási birodalom 
kisebb-nagyobb tartományait.

A 17. század végére, I. Lipót uralkodásának idejére (1657-1705) tudott 
olyan eró't felmutatni a Habsburg-, vagy a magyar szakirodalomban egyene
sen róla elnevezett „lipóti” abszolutizmus. I. Lipót ugyan a 17. század utolsó 
harmadában igyekezett szorosabb kormányzati szálakkal kötni Magyaror
szágot dinasztikus államához, ám ezt a folyamatot azonban a törökök kiűzé
sére indított háború, majd a Rákóczi-szabadságharc komoly mértékben aka
dályozta, és majd csak az 1723. évi kormányzati reformok jelentettek komo
lyabb előrehaladást a kormányzati jellegű egységesítő' törekvések terén.

A birodalmi kormányzat
I. Ferdinánd 1527-ben megkezdte az uralma alatti tartományok és országok 
kormányzati rendjének egységesítését, ehhez elsó' lépésként a bécsi központi 
kormányszervek kialakításába fogott.9 1526-tól létezett az Udvari Tanáccsal 
párhuzamosan egy titkos tanácsadó testület, amelynek két-három tagját az 
uralkodó jelölte ki, és a legbizalmasabb államügyeket, kül- és belügyeket tár
gyalta meg ebben a körben. A Titkos Tanács (Geheimer Rat) rendelkezett a 
legnagyobb befolyással a legfontosabb államügyekben, a birodalom elvi irányí
tásában. Vezetője általában a magas szintű jogi képzettséggel rendelkező kan
cellár volt. Ülésein rendszerint az uralkodó elnökölt, rendeletéit pedig a kü
lönböző kormányszervek hajtották végre. II. Ferdinánd uralkodásától kezdve a 
korábban általában birodalmi származású tanácsosokat felváltották a na
gyobb részben az osztrák örökös tartományokból, vagy a cseh-morva területről 
származók. A titkos tanácsosok létszáma a tanács megalakulásakor öt volt, 
később indokolatlanul sokra növekedett. Míg a század elején tíz főból állt, ad
dig 1637-ben már 14 fő, 1669-ben 20, és 1705-ben már 150 fő. A magyar taná
csosok közül először Pálffy Pál nádor került be a Titkos Tanácsba 1646-ban. 
Jelentős befolyást azonban nem tudott gyakorolni a magyar ügyekben való 
döntéshozatalra. Az ülésekre olykor a magyar kancellárt is meghívták. Ezzel 
párhuzamosan a tanács ügyköre is átalakult, egyre inkább már csak a legfel
sőbb szintű igazságszolgáltatásra terjedt ki. I. Lipót uralkodása alatt a taná
csosok mind növekvő létszáma miatt már nem lehetett a legfontosabb ügyeket

9 A 16-17. századi birodalmi és magyarországi kormányzat alapelemeinek bemutatásához a 
tárgykör máig legjobb monografikus feldolgozásának vonatkozó fejezeteit vettem alapul, további 
külön hivatkozások nélkül: EMBER (1946)
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megtárgyalni a Titkos Tanácsban és ekkor jött szokásba, hogy az üléseket egy 
ún. Titkos Konferencián készítették elő. A Titkos Tanács mindinkább formális 
szervvé vált, jelentősebb államügyekben már nem dönthetett.

Az Udvari Tanács (Hofrat) az I. Miksa császár halála (1519) után fel
bomlott, korábban laza szerkezetben működött tanács nyomán alakult újjá I. 
Ferdinánd 1526-ban bevezetett kormányzati reformjai keretében. Az üléseken 
az uralkodó elnökölt, ha jelen volt, hiányában pedig egy elnök, akinek tisztsé
ge azonban csak néhány év múlva állandósult. A tanács munkája elsősorban 
az igazságszolgáltatási ügyekre terjedt ki, már 1559. évi utasítása erre a terü
letre irányítja a tanács munkáját, 1654-tól pedig tevékenységi köre kizárólag e 
területre korlátozódott, mint birodalmi törvényszéknek. Emellett a tanács 
tagjai a belügyi és a külügyi kormányzat területein is tevékenykedtek, ha arra 
felkérést, megbízást kaptak. Az Udvari Tanácsnak magyar rendi tagjai nem 
voltak, lévén, hogy ezt feladatköre sem kívánta meg.

Az Udvari Kancellária (Hofkanzlei) átszervezésénél mindenekelőtt azt 
a tényt kell ismét leszögezni, hogy az (osztrák) Habsburg-ház tagjai több 
uralkodói funkciót is betöltötték: a német-római császári cím mellett, főher
cegek, magyar és cseh királyok is voltak, és emellett más kisebb címeket is 
viseltek. Mindezen országoknak, tartományoknak különálló, saját hagyomá
nyokkal rendelkező kancelláriája volt korábban, ezért igen nehéz feladat 
előtt állt I. Ferdinánd, amikor valamiféle egységes kancellária létrehozását 
tűzte ki célul. Erre azonban feltétlenül szüksége volt, hiszen az egységes 
központi kormányzat elveinek összehangolását, ezek gyakorlati megvalósítá
sát és ezáltal az uralmuk alatti területek kormányzati egységesítését is 
nagymértékben tudta segíteni egy jól szervezett udvari kancellária. Az ilyen 
célokkal létrehozott új kancellária, mint hagyományosan az uralkodó ill. a 
központi kormányzat utasításait, rendelkezéseit írásba foglaló szerv bonyo
lult feladatok ellátására kényszerült.

I. Ferdinánd 1527. január 1-jén kiadott rendeletében szervezte újjá az 
Udvari Kancelláriát, mégpedig oly módon, hogy uralkodói címeit követve, 
részben területi, részben tárgyi alapon kilenc ügyosztályt, ún. expeditio-t 
hozott létre a Kancellárián belül, amelyek élén titkárok álltak. Az egyes ügy
osztályok a következők voltak: Alsó-Ausztria ügyei, Felső-Ausztria ügyei, igaz
ságügy, külügyek, burgundiai-francia ügyek, spanyol ügyek (két titkárral), cseh 
ügyek, magyar ügyek. A kancellária képviseletében a titkárok voltak jelen a 
legmagasabb szintű tárgyalásokon, kormányszervek ülésein, idő haladtával 
már nemcsak a jegyzőkönyveket vezették, vagy írásbeli feljegyzéseket készít- 
tek, hanem részt vettek a döntéshozatalban is, rendszerint az uralkodó ér
dekeinek képviseletében. Mivel a kancellária tisztségviselői más központi 
kormányszervek munkájába is beleláttak, vagy azokban részt is vettek, így a 
kancellária fokozatosan igen befolyásos hatósággá alakult. 1558-ban, amikor 
bátyja halála után 1. Ferdinánd ténylegesen is megörökölte a német-római csá
szári címet, egyik első kormányzati intézkedéseként összeolvasztotta a birodal
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mi és az udvari kancelláriát. 1620-ig ez így is maradt. Szervezetét tekintve a 
korábbi Birodalmi Kancellária felépítési rendje maradt érvényben, mert az ösz- 
szevont intézmény élén is a mainzi érsek-kancellár (Erzkanzler,) állt, ténylege
sen azonban a birodalmi alkancellár vezette a hivatali munkát.

1578-ban Rudolf császár székhelyét Prágába helyezte át, ezzel a köz
ponti kormányzat szervei is szinte kettéosztódtak. A Birodalmi Kancellária 
egy része vele ment, másik része Bécsben maradt. Ez utóbbi az osztrák tar
tományok ügyeit intézte, a birodalmiakat pedig a prágai „részleg”. 1620-ban 
önálló hatósággá alakult az osztrák, 1624-ben pedig a cseh kancellária. A 
cseh kancellária már 1627-tól udvari intézménnyé vált és kiként az igazság
szolgáltatás ügyeiben intézkedett. A 17. század végére ugyanilyen módon 
alakult az osztrák kancellária feladatköre.

A Habsburgok uralma alatti országokban is az az általánosan megfi
gyelhető' tendencia érvényesült, hogy a központi kormányzat ügyei közül 
legelőször a pénzügyek váltak ki, ezek igényeltek a leginkább összehangolt 
kormányzati elveket és gyakorlati módszereket. I. Miksa császár a 15. szá
zad végén tett eló'ször olyan irányú intézkedéseket, amelyek a pénzügyi 
kormányzat egységesítésére, pénzügyi kormányszervek létrehozására irá
nyultak. Ezek azonban nem sokáig működtek. Az Udvari Kamarát I. Ferdi- 
nánd 1527. január 1-jén kiadott utasításával állította fel újra (Hofkammer.), 
részben a korábbi alapokon. Legfőbb feladatává a kincstár és az uralkodó 
magánjavainak felügyeletét, az ezekre vonatkozó tanácsadást tette. Ebben 
az időben a családi birtokok és a különféle uralkodói felségjogok alapján bir
tokolt javak és beszedett jövedelmek nem különültek el élesen egymástól, 
tehát a kamarának a Habsburg családi és uralkodói birtokok teljességét, és a 
különféle családi és állami bevételeket egyaránt felügyelnie kellett. A kama
ra testületileg ülésező', állandóan működó', központi kormányszerv volt. Az 
1537. évi utasítása kifejezetten hangsúlyozta, hogy a testületnek szavazással 
kell döntenie az eléje kerülő' ügyekben Az ügyek felszaporodása miatt a ta
nácsosok száma egyre nó'tt, 1655-ben már 16 fó' volt az Udvari Kamara tagja, 
mígnem 1681-ben tíz fóben maximálták a létszámot. Egyúttal ekkor jött 
szokásba, hogy a titkosabb ügyek megtárgyalására az uralkodó az elnökből 
és általa kijelölt tanácsosokból egy szűkebb testületet hívott össze.

A bécsi Udvari Haditanács ( Wiener Hofkriegsrat) 1556. évi létrehozása 
teljesítette be Ferdinánd kormányzati reformjait. Ezzel létrejött egy a had
ügyi igazgatást és hadvezetést irányító központi kormányszerv, amely felál
lítását követően azonnal megkezdte a magyarországi végvárvonal kiépítését 
és a katonai kormányzat helyi szervezetének az addiginál koncentráltabb 
megszervezését.10 Melléje rendelten tevékenykedett az Udvari Hadikancellá
ria. I. Ferdinánd magyarországi feladatai közül a legnehezebbnek az oszmá
nok elleni védelem megszervezése mutatkozott. Annál is inkább, mivel e 
téren a magyar rendekkel közösen kellett valamiféle megoldást találnia,

10 PÁLFFY (1996) 187-189 skk.
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méghozzá úgy, hogy ne sértse meg a magyar rendi alkotmányt és privilégr 
umokat, amelyek betartására koronázásakor esküt tett. Sérelmekre adtak 
okot az országba érkező birodalmi hadak és az azokat vezető idegen zsoldos
vezérek. A nézeteltérés főként az ország védelmének finanszírozása körül 
bontakozott ki a rendek és az uralkodó között. Bár az nyilvánvaló volt, hogy 
a Ferdinánd uralma alatti országrész jövedelmei nem elegendőek az oszmá
nok elleni védelmi rendszer kiépítéséhez, a magyar rendek mégis azt állítot
ták, hogyha ők vehetnék kezükbe a védelem irányítását, az ország bevételei
ből meg tudnák oldani a szükséges eszközök előteremtését.

Az 1540-es évekre világossá vált a bécsi hadvezetés és a magyar urak 
előtt is, hogy az oszmánokat csak egy új végvárrendszer kiépítésével lehet 
hatékonyan feltartóztatni. Ennek finanszírozásában azonban részt kell vál
lalniuk az örökös tartományoknak és a birodalmi rendeknek is. A segélyek 
többé-kevésbé rendszeresen érkeztek a magyarországi hadszíntérre, ennek 
fejében azonban Ferdinánd egyértelműen magának tartotta fönn a hadügyek 
irányítását, és a hadvezetés jogát. A magyar rendek tehát fokozatosan kiszo
rultak a hadi igazgatás területéről. A legmagasabb tisztségek viselői közül 
Várday Pál esztergomi érsek és helytartó, vagy Nádasdy Tamás nádor kör
nyezetében voltak néhányan, akik az egymásrautaltságot fölismerve meg
próbáltak együttműködni a bécsi kormányzattal. Az 1547. évi oszmán- 
Habsburg békekötést követően felgyorsult a végvárvonal kiépítésének fo
lyamata, amelynek szervezettségét tovább erősítette a hadügyek központi 
irányítására felállított új kormányszerv, az Udvari Haditanács működése. Az 
1560-as évekre nagyjából kiépült egy olyan végvárvonal, amely 100-120 
kisebb-nagyobb várból állt, és az Adriai-tengertől félköríves alakban Felső- 
Magyarország keleti határáig húzódott. 11

Az Udvari Haditanács felállításával a magyar rendek elveszítették az 
ország megvédelmezése fölötti kizárólagos rendelkezési jogukat, hiszen a 
magyarországi védelem mos tmár a Habsburgok által uralt országok és tar
tományok közös ügyévé vált. A magyar rendek jelentős része ezt már abban 
a korban fölismerte, és igyekezett is együttműködni a Bécsből ide küldött 
katonai vezetőkkel.

11 PÁLFFY (2001) 37-45.
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A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban, 1526-(1570)-1665(1670)

A terület
A Magyar Királyság az 1526 utáni években fokozatosan elveszítette területi 
integritását. Ennek részben volt csak oka a kettős királyválasztás, nagyobb
részt az oszmán támadásoknak és területi foglalások idézték elő. Az ország 
területe már akkor kettészakadt, amikor az 1528. évi hadjáratról visszafelé 
vonultában Szulejmán szultán Budán trónra ültette Szapolyai I. Jánost, és 
elismerte magyar királyságát. A Ferdinánd és János közti területi megosz
tottságot törvényesítette 1538-ban a már említett váradi béke. Ezt a helyzetet 
tette hármas tagoltságává 1541-ben Buda elfoglalása, amikor is a Porta a budai 
vilájet létrehozásával az ország középső részét saját birodalmához csatolta. 
Szulejmán szultán Buda elfoglalása során kimondott döntése következtében 
vált le 1541-ben a keleti országrész is — a korábban János uralma alatt lévő 
területek —, ahová a szultán saját hatalma képviseletében helyezte Szapolyai 
özvegyét és fiát. A Ferdinánd uralma alatti országrész, amelyet továbbra is Ma
gyar Királyság néven nevezünk, tehát egy nyugati félkörívre, azaz a Dunántúlra 
illetve a Felvidékre korlátozódott.

Ezt a hármas felosztottságot mintegy másfélszáz éven keresztül meg
tartotta az a tény, hogy az Oszmán-török nagyhatalom és az osztrák Habs
burgok európai nagyhatalma között megmerevedtek a frontvonalak, egyik fél 
sem tudott a másik fölébe kerekedni, és mindez Magyarországot tartósan 
összecsapásaik színterévé tette. Az oszmán uralom ittléte nem jelentéktelen 
hatást gyakorolt a magyar rendiség és a királyi hatalom viszonyára is, abban 
a másfél évszázadban, amíg ez a hatalmi-területi megosztottság fennállt.

A trónutódlás
A magyar királyi trón betöltésének részben törvényekben szabályozott, rész
ben a szokásjogon alapuló módján túl, a korszak elején említést kell tenni 
arról a rendkívüli alkotmányjogi helyzetről, amely a Mohácsot követő esz
tendőkben állt elő: 1527-re ugyanis két legitim királya volt az országnak.

A magyar királyokat a rendi-képviseleti monarchiában az országgyű
lésen összegyűlt rendek választották meg. A király személyét meghatároz
hatta a törvénybe iktatott öröklési rend, vagy olyan, dinasztiák között meg
kötött öröklési szerződések, amelyeket a rendeknek szintén el kellett ismer
niük. A Magyar Királyság esetében a Mohács utáni helyzetet az bonyolította, 
hogy mindkét előbb említett, a leendő király személyét meghatározó jogi 
helyzet fennállt. Egyrészt érvényben volt a magyar rendek 1505. évi 
rákosmezei gyűlésén hozott törvénycikk, amelyben kimondták, hogy a Jagel- 
ló-ház kihalása után csak magyar nemzetbeli királyt választ magának az 
ország. Másrészt a Jagellók és a Habsburgok között 1491-ben és 1506-ban 
megkötött, majd 1515-ben megújított örökösödési viszonyokat szabályozó
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szerződés is érvényben volt, amely jogalapot szolgáltatott Ferdinánd Habs
burg főhercegnek arra, hogy II. Lajos magyar és cseh király halála után 
igényt tartson mindkét ország trónjára.12

Az előbb említett rendi határozat értelmében Szapolyai János erdélyi 
vajda aspirált a királyi címre, és 1526 novemberében meg is választotta őt a 
székesfehérvári országgyűlés, majd egy hónap múlva megkoronázták. Ferdi- 
nándot 1526 decemberében a magyar rendek egy kisebb gyűlése és a horvát 
rendek választották meg, és 1527 novemberében koronázták meg, szintén a 
magyar Szent Koronával. 1526 őszén a csehek is királyukká választották Ferdi- 
nándot. Ezzel az a különleges helyzet állt elő, hogy a Magyar Királyságnak két 
legitim királya volt, akik között azonnal megindult a vetélkedés az ország fölötti 
teljes hatalom megszerzéséért. Katonai és diplomáciai eszközökkel küzdöttek 
egymás ellen, mígnem 1538-ban a váradi békében kiegyeztek oly módon, hogy a 
status quo szerint felosztották maguk között az ország területét, de I. Ferdinándé 
csak akkor lehetett az ország feletti teljes uralom, amikor 1540-ben I. János 
király meghalt.13 János országrészéből alakult ki az ezt követő évtizedekben 
a másik magyar államalakulatként számon tartott Erdélyi Fejedelemség. 
(Ez utóbbit lásd a későbbiekben.)

A trónbetöltés teljes jogi aktusához hozzátartozott a koronázás, amely
nek során a király esküt tett a magyar alkotmányra, annak megtartására. A 
koronázás egyházi szertartásának fontos tartozékai voltak az ún. koronázási 
jelvények, a jogar, az országalma, a palást, a kard és a kereszt. 14 A késő
középkorban szokásban volt választási feltételeket aláíratni a leendő király- 
lyal, ez a szokás még felbukkant korszakunkban is, amikor 1608-ban, a ren
dek az ún. koronázás előtti törvénycikkeket íratták alá II. Mátyással, és csak 
azután egyeztek bele a koronázásba. A király által a rendek számára, általá
ban még megkoronázása előtt kiadott ún. hitlevélben szintén megfogadta az 
ország törvényeinek és alkotmányosságának megtartását. 1687 előtt nem 
rendelte el törvénycikk a koronázást, de a szokásjog feltétlenül megkívánta, 
hiszen ezzel vált teljessé a királyság intézménye.

A Habsburgok trónutódlását először az 1547:5. te. szabályozta, amikor is a 
rendek I. Ferdinánd és utódai uralma alá helyezték magukat. Szokásjogként az 
alakult ki, hogy a primogenitura szerint, tehát elsőszülöttségi rendben válasz
tották meg Habsburg Ferdinánd utódai közül a magyar királyokat. Ezt iktatta 
törvénybe az 1687:2. te., amelynek értelmében a rendek lemondtak az Aranybul
lában megfogalmazott ellenállási jogukról, és elismerték az osztrák Habsburgok 
férfiágának örökös jogát a magyar királyságra. Ekkor iktatta törvénybe az or
szággyűlés azt is, hogy a királyokat meg kell koronázni, és hitlevelet kell kiad
niuk, amelyben az alkotmányos rend megtartását biztosítják. 15

12 Hermann (1961)
13 Fazekas (2001) 33-36.
14 MEZEY (2003) 98-99.
13 MEZEY (2003) 62-63.
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A hatalommegosztás
A Magyar Királyság alkotmányos rendje a törvényhozásban és a végrehajtó 
hatalomban egyfajta kétpólusú hatalmi megosztottságot jelentett, amelynek 
kettősségét a király (azaz a központi hatalom) és a rendek alkották. A szuve
renitásnak ezt a rendek és az uralkodó közötti megosztottságát nevezzük 
rendi dualizmusnak. A hatalomból a felek által birtokolt rész nagyjából ki
egyenlítette egymást, még akkor is, ha esetenként egyik vagy másik fél fölény
be tudott kerülni. A duális hatalmi megosztottság legfőbb államjogi forrása 
maga a rendi alkotmány volt, ami rögzítette a felek kötelezettségeit és jogait, 
és amelyre az újonnan megválasztott uralkodónak — ahogyan korábban már 
volt róla szó — fel kellett esküdnie. A rendek és az uralkodó közötti hatalmi 
harc összecsapásainak legfőbb színtere az országgyűlés volt, amelyeken ki
rályválasztás, a nádorválasztás, az éves adó megajánlása, és a törvények 
meghozatásának hosszadalmas folyamata során, — lényegében véve tehát 
szünet nélkül —, feszült egymásnak a központi hatalom és a rendiség. A 
rendek pozícióit — több más, társadalmi ok mellett — az oszmán hatalom 
jelenléte méginkább erősítette, hiszen a királyoknak szükségük volt az adó- 
és katona-megajánlásra az állandósuló harcokhoz, a védelmi vonal fenntar
tásához.16 A mindenkori erőviszonyok, ha el is billentek olykor egyik fél javá
ra, egészében véve egyensúlyban tudtak maradni a törökök kiűztének végé
ig. A magyar országgyűlés az 1608. évben emelte törvényerőre új szerkezeti 
megosztottságát, a kétkamarás ülésezési rendet, létrehozva ezzel a felsó- és 
az alsótáblát. Meghatározta továbbá az országgyűlésre kötelezően meghí
vandó személyek körét.

A magyar rendiségnek a nemesség és a papság mellett sajátos tagját 
képezték a városok, amelyek a magyar jogszemlélet értelmében ugyan a min
denkori uralkodó tulajdonát (peculium Regis) képezték, az országgyűléseken 
azonban mégis, mint az ország rendjeinek tagja (membrum Regni) vettek 
részt. Ez a helyzet nem jellemezte a birodalom más tartományait, mert az 
osztrák, stájer, morva és cseh rendek a magyar jogszokással szemben elis
merték, hogy a városok feletti rendelkezés az uralkodó magánjogai (priva
tum) közé tartozik. Különösen élesen mutatkozott ez meg a szabad vallásgya
korlás engedélyezése terén a 17. század első felében, amikor is a Habsburg 
uralkodók ún. felséglevelek által engedélyezték a protestáns vallások gyakor
lását egyes tartományaikban, míg a magyar rendek a maguk és a városok 
védelmére keltek, és különféle békemegállapodások, törvények révén biztosí
tották a maguk igényei és lehetőségei szerint a vallásgyakorlást. 17

A 16-17. század a rendi jogok megőrzéséért folytatott küzdelmek idő
szaka volt, amely során váltakozó sikerrel folytak a harcok. A magyar ren
dek a 17. század elején kivívott jogaikat nagyjából a század hatvanas éveiig

>6 Benda  (1987) 3-12.
17 Benda (1975)
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meg tudták tartani, csak a Wesselényi Ferenc nádor vezette rendi mozgalom 
elbukása (1670) után tudott a királyi hatalom olyan megtorló intézkedé
seket foganatosítani, amely a rendiség meggyengülését, a viszonylagos 
egyensúly megbillenését eredményezte a központi hatalom javára. A ren
dek a 16-17. században igyekeztek az országgyűlések jelentőségét és 
számát mind jobban emelni, hiszen hatalmi befolyásukat csak ezeken a 
gyűléseken tudták foganatosítani, minthogy külön rendi kormányzati intéz
mények nem voltak, és ennélfogva a végrehajtó hatalommal kizárólagosan a 
király rendelkezett. (Ez alól a vármegyei önkormányzat tudta csak kivonni 
magát bizonyos mértékig, amiről később még lesz szó.)

A korszak kezdetén az uralkodók számára elsődleges kérdés volt Ma
gyarország hozzákapcsolása a Habsburgok uralta birodalom egészéhez. Az 
1559:8 te. és az 1569:38 te. a magyarországi kormányzati ügyeket két cso
portra osztotta, az ún. „tisztán magyar ügyekre”, amelyek az igazságszolgál
tatást illetve az „ország jogait és szabadságait” foglalták magukba, és ame
lyekben a Magyar Tanács volt illetékes, és az ún. „vegyes ügyekre”, amelyek 
a pénzügyeket és hadügyeket foglalták magukba és amelyekben a kamarák 
és a Haditanács lett az illetékes kormányzati szerv. A külügyekről nem esett 
szó ezekben a törvénycikkekben, mert a rendek — egyelőre — azokra nem 
formáltak igényt, hiszen az hagyományosan az uralkodó jogkörébe tartozott.

A vegyes ügyek mibenléte körül a későbbiekben évtizedeken át tartó 
nézeteltérés és vita bontakozott ki a rendek és a központi kormányzat kö
zött, olyannyira, hogy szinte mindegyik országgyűlés foglalkozott a tárggyal. 
Az uralkodó azonban a már meghozott, a két ügykörcsoportot kijelölő tör
vénycikkre tudott hivatkozni, illetve a rendeknek sem erejük, sem lehetősé
gük nem volt alternatív kormányzati mód vagy hivatalszervezet megvalósí
tására, tehát végeredményben a központi kormányhatóságok, legfőképp a 
Titkos Tanács és a Haditanács befolyása elkerülhetetlenné vált. A Magyar- 
országot is érintő ügyekben a döntéshozatal a korszakban többségében a 
bécsi hivatalokban, a magyar rendiség képviselőinek minimális igénybevéte
lével történt, bár a magyar nemesség, az ország vezető politikai elitje igyeke
zett minden téren képviseltetni magát a császárvárosban.18

A 17. század elején a magyar rendek pozíciói jelentősen megerősödtek, 
amihez nagy mértékben hozzájárult a Bocskai István vezette rendi mozga
lom sikere, illetve a tizenötéves háborúban (1591-1606) kimerült központi 
kormányzat meggyengült állapota is. A magyar rendek az 1608. évi ország- 
gyűlésen évszázados jogaikat újból törvénybe iktatták, és így azokat ismétel
ten érvényesíteni tudták az uralkodóházzal és II. Mátyással szemben. A győze
lem nélkül befejeződő tizenötéves háború végén ugyanis magának a Habsburg 
dinasztiának a további magyar királysága forgott kockán. Félő volt, hogy a 
Rudolffal elégedetlen magyar rendek, élve szabad királyválasztó jogukkal, 
más házból való uralkodót választanak. II. Mátyás átlátva ezt a helyzetet,

18 PÁLFFY (1999): PÁLFFY (2002)
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saját megválasztása érdekében súlyos engedményekre kényszerült. A 17. szá
zad első felében a kiharcolt rendi pozíciókat a század középső évtizedeiben 
nem veszélyeztette a királyi hatalom. A harminéves háború küzdelmeiben 
lefoglalt birodalmi kormányzat ugyanis nem tudott nagyobb erőt kifejteni a 
magyar rendiség visszaszorítására. A vesztfáliai békekötés (1648) után követ
kezett csak be a birodalmi centralizációs törekvések kelet felé fordulása. De 
addig is, a magyar rendeknek sikerült a rendi dualizmusnak nevezett hatalmi 
berendezkedést biztosan körülbástyázniuk és megőrizniük.

Amint említettük, a hatalmi harcok legfőbb színtere az országgyűlés 
volt, de bizonyos mértékig az alábbiakban bemutatandó kormányszervek, ill. 
az azok kereteiben tevékenykedő, a magyar rendek köréből kikerülő tiszt
ségviselők személyesen is részt vehettek, ugyan jóval kisebb mértékben, a 
megosztott hatalom érvényesítési folyamatában.

A központi kormányzat
A Magyar Királyság 1526-ban I. Ferdinánd uralma alá került részei államjo- 
gilag továbbra is önálló országot alkottak, de az uralkodó személyén keresz
tül az ország szorosabb kapcsolatba került a Habsburg-monarchia más ál
lamaival, köztük az örökös tartományokkal. A 16-17. században a Habsburg 
uralkodók azt a kormányzati célt tűzték maguk elé, hogy közjogilag különfé
le helyzetű tartományaik és országaik központi igazgatását, azaz a legfőbb 
államügyeket, a külügyet, a hadügyet és a pénzügyet, tehát a birodalom 
általános kormányzatát egységes irányítás alá vonják. E tekintetben a Ma
gyar Királyság I. Ferdinánd uralkodásától kezdve részét képezte a Habsburg 
dinasztikus államnak. Ferdinánd uralkodása első pillanatától kezdve pró
bálkozott kormányzati reformokkal a Magyar Királyságban is, próbálkozá
sai egy részét siker koronázta, korábban ismeretlen újításokat vezetett be, 
megszervezve az ország felső szintű igazgatásának egy részét. Nem sike
rült azonban az a törekvése, hogy a korábbi királyi tanácsból, majd az álta
la létrehozott helytartói tanácsból egy olyasfajta kormányzótanácsot hoz
zon létre, amely a távol lévő király helyett, és az egyszemélyű nádori in
tézmény hatáskörének keretek közé szorításával kormányozza az országot. 
Ezekről még részletesebben szólunk a megfelelő helyen.

1526 után, mivel I. Ferdinánd magyar királyi udvarát idegenben tar
totta, és más uralkodói méltóságai is voltak, a magyar királyi tanácsként 
mellette csoportosuló főurakat és főpapokat, azaz a korábbi királyi tanácsot 
Magyar Tanácsnak (Consilium Hungaricum) kezdték nevezni. A Magyar 
Tanács működésével a kezdetektől fogva komoly nehézségek voltak. Ferdi
nánd uralkodása kezdetén 13 főpap és 38 báró lett tanácsosa, (köztük az 
ország egyházi és világi főméltóságai: érsekek, püspökök, nádor, helytartó, 
országbíró, tárnokmester, személynök; az udvari főméltóságok: udvarmester, 
ajtónálló-, pohárnok-, asztalnok- és lovászmester; a kancellárok, a kamara 
elnöke), ám segítségüket nem tudta gyakran igénybe venni, azon egyszerű
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okból, hogy alig találkozott velük. Erre csupán az országgyűlések ideje alatt 
volt mód. Közjogi értelemben a magyar államkormányzat központi szerve a 
Magyar Tanács maradt, feladata azonban a valóságban a magyar alkotmá
nyosság elvi megőrzésére korlátozódott. A tanács összetétele nem volt állan
dó, a leggazdagabb és legbefolyásosabb fóurak közül kerültek ki a tanácso
sok, és számuk az idők folyamán egyre növekedett. A 17. század elején már 
megkülönböztették a csak címmel rendelkező (címzetes), ill. a tényleges vagy 
titkos tanácsosok csoportját.19

A tanács államkormányzati befolyása és jelentősége egyre csökkent a 
17. század végéig. Ennek legfőbb oka, hogy az említett körülmények miatt 
nem tudott állandóan működő hivatallá válni, azaz nem tudott kormányzó- 
tanáccsá átalakulni. A Bécsben székelő központi kormányhivatalok nagy
részt átvették a Magyarországgal kapcsolatos ügyek irányítását is, és ennél
fogva, ha szükség volt a magyar tanácsosok véleményére, azokat csak ritkán 
és nem teljes számban hívták össze. A rendek sem igyekeztek azon, hogy 
állandóan a király mellett tartózkodó, és tevékenykedő testületet hozzanak 
létre, politikai befolyásukat általában az országgyűlések ideje alatt igyekez
tek felhasználni, maguk mögött tudva a rendi tömegek támogatását. A ta
nács tagjai így már a korszak első évtizedeiben afféle kezdetleges „felsőhá
zat” alkotva üléseztek az országgyűlések alatt. A 17. század elejétől kezdve a 
királyok szükség szerint, rendszertelen időközökben hívták össze a tanácso
sokat, általában csak egy részüket egy-egy adott probléma megtárgyalására.

A Magyar Tanács működése különösen beszűkült I. Miksa és Rudolf 
uralkodása alatt. A 17. század elejétől az 1660-as évekig terjedően, a rendi
ség megerősödésének köszönhetően viszonylagos rendszerességgel kérték ki 
az uralkodók a magyar tanácsosok véleményét a tisztán magyar ügyekben, 
mégis, az országgyűléseken a rendek véleményük mellőzése miatt továbbra 
is igen sok panaszt fogalmaznak meg. A Wesselényi-mozgalom leverése utá
ni megtorlás, a lipóti intézkedések és kormányzati módszerek a központi 
hatalom megerősödését és a rendi befolyás visszaszorulását eredményezték.

I. Ferdinánd kormányzati reformjai között az egyik első volt a megle
hetősen rövid ideig működő Helytartóság létrehozása. A magyar jog a király 
országon kívül tartózkodása esetére megengedte egy királyi helytartó kijelö
lését az 1485:10. tc-ben, azaz az ún „nádori cikkelyekében megfogalmazot
tak alapján, avégett, hogy államkományzati ügyekben helyettesítse a ki
rályt. Mivel Ferdinánd királlyá választását követően szinte azonnal érzékel
te, hogy a magyar urak elégedetlenül szemlélik távolmaradását az országtól, 
és hamar belátta azt is, hogy a Magyar Tanács nem tud állandóan ülésező, 
központi hatósággá válni, megkísérelte megoldani a helyzetet oly módon, 
hogy az általa kinevezett helytartó (locum tenens) mellé tanácsosokat 
(consiliarii) rendelt. így az örökös tartományokban már működő kormányzó- 
tanácsok (regimen-ek) mintájára, azokhoz hasonló kormányzótestületet ho

19 Ember (1946)
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zott létre. Az 1535:10. te. törvénybe iktatta az új feladattal rendelkező hely
tartói tisztséget és a mellé rendelt hét tanácsost, remélvén, hogy ez az intéz
kedés előremozdítja a hivatal működését.20

A Helytartóság fénykorát Várday Pál esztergomi érsek, főkancellár 
(1542-1549) és Újlaky Ferenc győri püspök hivatalviselése (1549-1554) alatt 
élte, amikor is viszonylag állandóan működött és korlátozottan gyakorolta a 
távol lévő uralkodó jogait.21 A Habsburg központi kormányzat intézkedései
nek következtében a helytartó és mellé rendelt tanácsosainak feladatköre 
fokozatosan beszűkült a 16. század folyamán, mert a pénzügyek és a katonai 
ügyek igazgatását sok vonatkozásban a Magyar Kamara és az 1556-ban fel
állított Haditanács vette át. Már Nádasdy Tamás nádor és helytartó (1554- 
1562) tisztségviselése alatt felbomlott a helytartói tanács oly módon, hogy 
csak maga a helytartói tisztség maradt meg, a tanácsosok szétszóródtak 
mellőle. A helytartói tisztség a törvény előírta módon a nádorokat illette 
meg, de amikor nem volt nádora az országnak, akkor az országbírók vagy 
főpapok töltötték be ezt a hivatalt. A fentebb elmondottak következtében a 
helytartó hatásköre mindinkább csak az igazságszolgáltatásra korlátozódott, 
és ahogy említettük, összefonódott a nádori intézménnyel. A nádor tehát, 
mint egyszemélyes intézmény a 16-17. században is megmaradt, nem tudott 
kifejlődni mellette egy állandó testületté alakuló kormányzótanács.

Ferdinánd kormányzati átszervezései a Magyar Kancelláriát is érin
tették. A régi magyar királyi kancellária megszűnésével párhuzamosan az 
Udvari Kancellária magyar expeditiója kezdett el magyar kancelláriaként 
működni, kezdetben egy, majd a 16. század végén már két-három titkárral. 
A magyar irodát a kezdeti időkben Újlaky Ferenc győri püspök vezette, tit
kári pozícióban. 1588-ban, amikor törvény rendelte el, hogy néhány tanácsos 
Bécsben tartózkodjon a központi kormányzat segítése céljából, azok részt 
vettek a magyar kancellária, azaz a magyar ügyosztály munkájában is. Ma
gyar főkancellárt, (aki hagyományosan az esztergomi érsek) kancellárt és 
alkancellárt kineveztek a 16-17. században is, de befolyást csak bizonyos 
időszakokban tudtak gyakorolni az államkormányzatra.

A 17. század folyamán a rendi hatalmi pozíciók megerősödésének 
egyik következményeként a bécsi udvarnál is nagyobb befolyásra tettek 
szert a rendek képviselői, legfőképpen a főkancellár politikai szerepe nőtt 
meg. Véleményét egyre gyakrabban kérték ki Magyarországot érintő bel
ügyi kormányzati ügyekben, sőt a Magyarországgal szomszédos országok
kal folytatandó külpolitikai irányvonal meghatározásának esetében is. 
Ilyennek számított az Erdélyi Fejedelemség, Moldva, Havasalföld, Len
gyelország és természetesen maga az Oszmán Birodalom is. A kancellária 
udvari testületté formálása az 1690. évi kormányzati átalakítások idején 
történt meg.

2» Ember (1938): Erdélyi (2000)
2> Várday életére: Laczlavik (2004)
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A magyarországi pénzügyigazgatás megreformálása I. Ferdinánd első 
intézkedései közé tartozott. Mintául felhasználhatta I. Miksa német-római 
császár által a birodalom osztrák tartományaiban már az 1490-es években 
bevezetett, de később egyre kevésbé funkcionáló kamarai szervezetet. Ferdi
nánd tehát miután megszerezte előbb a cseh, majd a magyar királyi trónt, 
hozzálátott a kamarai igazgatási szervezet felélesztéséhez. 1527. januárjá
ban ismét felállította az Udvari Kamarát Bécsben, és ez alá rendelte egyes 
tartományai, országai kamaráit. Ez idő tájt az Udvari Kamara egyelőre csu
pán egy központi titkárság, semmint egy fölérendelt hatóság szerepében 
működött az országok, tartományok kamarái mellett, de egyúttal legfőbb 
tanácsadói jogkörrel rendelkezett a birodalmi gazdaságirányítás és pénzügy- 
igazgatás területén.

A Magyar Kamara felállítására Budán került sor az 1528. január 8-án 
kiadott királyi utasítással. Az uralkodói instrukció az új kormányszerv fel
adatává tette az I. Ferdinándot magyar királyként megillető összes jövedel
mek kezelését és irányítását. Területileg királyi jogigényét az ország egészé
re kiterjesztette, beleértre Erdélyt és a horvát-szlavón területeket is, más 
kérdés azonban, hogy ténylegesen csak az ország egy része fölött rendelkez
hetett. Az 1529. évi oszmán támadás azonban megakadályozta a budai Ka
mara működését, ezért Ferdinánd 1531-ben ismételten, immár Pozsony 
székhellyel újból megszervezte a hivatalt.

A Magyar Kamara tevékenysége a pénzügyek elvi irányításán túl kiter
jedt a kincstári birtokok folyamatos nyilvántartására és visszaszeszerzésére, a 
királyi jövedelmek beszedésére és a központi, valamint a vidéki kamarai hiva
talnokok számadásainak ellenőrzésére is. A központi hivatal tisztségviselői mel
lett a kamarához tartoztak az egyes jövedelmi ágak vidéki tisztviselői is, így pl. 
a kincstári birtokok személyzete, a külkereskedelmi vámtisztviselők, a bánya- 
és sóhivatalnokok, a kamara által bérelt tizedek tizedszedői, a postatisztek 
és a 17. század közepéig az uralkodó által kiküldött adószedők is. Emellett 
gondot kellett viselniük a királyi jövedelemforrások minél hasznosabb és 
gazdaságosabb működtetésére, át kellett tekinteniük a gazdaságirányítás
ban érvényben lévő törvényeket, határozatokat, javaslatokat kellett tenniük 
az esetleges átszervezésekre, a bevételek növelése céljából bevezetendő in
tézkedésekre. A Pozsonyban székelő Magyar Kamara hatásköre elvben kiter
jedt Magyarország egész területére (Erdélyt és Horvát-Szlavóniát is beleért
ve), annak rendes és rendkívüli jövedelmei kezelésére.

A magyarországi pénzügyigazgatási kormányzati struktúra kiépítésé
nek folyamatába illeszkedett 1567-ben a Szepesi Kamara felállítása, amely 
részben alárendeltje volt a pozsonyi Kamarának, részben önálló kormány- 
szervként funkcionált. A Magyar Kamaráéval azonos szervezeti felépítéssel 
és azonos feladatkörrel kezdte meg működését Kassán. Volt azonban egy 
döntő különbség a két pénzügyigazgatási hatóság működési köre között, 
ugyanis a Szepesi Kamara az alá tartozó területen sokkal szélesebb körű
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felhatalmazással és intézkedési jogkörrel rendelkezett. Az illetékességi köré
be tartozó területeken nem csupán a gazdasági, hanem a hadellátási ügyekre 
is felügyelnie kellett. Ez a valóságban azt jelentette, hogy a jövedelmek be
szedése, adminisztrációja mellett felhatalmazást nyert a váruradalmak igaz
gatásának, a végvárak fenntartásának és ellátásának rendben tartására is. 
A Szepesi Kamara területi illetékessége elvileg a Liptó megyétől keletre, a 
Tiszán innen és túl elterülő' 26 megyére terjedt ki, amelyeknek azonban egy 
része oszmán fennhatóság alatt volt, más része az erdélyi fejedelem uralmá
ban.22 Az 1571-ben ratifikált speyeri szerzó'dés véglegesítette a határokat a 
királyi országrész és Erdély között, és ezt követően 16-ra csökkent a Szepesi 
Kamara igazgatása alatti megyék száma. A Szepesi Kamara folyamatos mű
ködését sok tényezó' akadályozta a 17. században. A Bocskai vezette rendi 
mozgalom idején szünetelt, majd 1607-ben újra munkába állt a hivatal. A 17. 
század nagyobbik felében az eló'zó' évszázadban felállított rendben működött, 
nagyobb jelentőségű átszervezésre csak 1672-ben került sor.

A helyi kormányzat
A Magyar Királyságban a helyi igazgatás legfontosabb szervei a 16-17. szá
zadban a jelentős önkormányzati szabadsággal rendelkező' vármegyék vol
tak.23 A helyi nemesség a vármegye közgyűlésén hozott határozatokat a me
gyei területet érintő' közigazgatási, kormányzati ügyekben, illetve a helyi 
törvénykezésben is meglehetősen nagy szabadsággal ítélkezhetett, az ún. 
vármegyei törvényszéken. A közgyűléseken olvasták fel a központi kormány
zattól, uralkodóktól érkező' utasításokat, leiratokat is, amelyekre reagálva, 
ha az összegyűlt nemesség az abban foglaltakat törvényesnek találta, végre
hajtották a parancsot, ha azonban nem, akkor a végrehajtást megtagadták, 
és kifogásaikat írásba foglalva terjesztették fel a megfelelő kormányhatóság
hoz. Ez a vármegyei jog a helyi rendiség számára nagy fegyvertényt jelentett 
az uralkodói hatalommal szemben, amely, tekintettel arra, hogy az ország- 
gyűléseken szüksége volt a rendek támogatására, nem tudott erőszakosan 
fellépni a vármegyei nemességgel szemben. A megyei nemesség választotta 
meg saját tisztségviselőt — a főispán kivételével, akit az uralkodó nevezett 
ki —, az 1543:70. te. alapján, és a követeit az országgyűlésre, akik révén a 
törvényhozásban is részt vett. 24

A helyi igazgatást képviselték továbbá a magyar szent korona tulajdo
nában lévő szabad királyi városok, bányavárosok, és a különleges önkor
mányzati privilégiumokkal rendelkező kiváltságos kerületek.

22 SZŰCS (1990) 18-21, 34-38.
23 A  vármegyei igazgatásra lásd DEGRÉ (2004); DOMINKOVITS (2005)
2< DEGRÉ (2004) 163-179.
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A Cseh Korona országai a Habsburg Birodalomban, 1526-1620-1665 

A terület
A Cseh Korona országai (Csehország, Morva Őrgrófság., Szilézia, Alsó- és 
Felső-Lausitz) közül a cseh rendek szintén 1526-ban választották meg I. 
Ferdinándot királyuknak, míg a többi tartomány rendjei az örökösödési jog 
alapján ismerték el őt uralkodójuknak. Lausitz tartományt 1635-ben Szász
országhoz csatolták, Sziléziát pedig Mária Terézia császárnő 1742-ben az 
osztrák örökösödési háborút lezáró megegyezésben engedte át II. Frigyes 
porosz uralkodó fennhatósága alá. A 18. században a cseh tartományok la
kossága 6,5 millió főre volt tehető.25

A trónutódlás
Csehország rendjei a Magyar Királyságéhoz hasonlóan rendi gyűlésen törté
nő választással töltötték be a királyi címet, a cseh korona országai és tarto
mányai pedig elfogadták az adott király személyét. Minthogy a Cseh Korona 
„feje” (capui) maga Csehország volt, az a szokás alakult ki már a középkor
ban, hogy a többi tartomány, Morvaország, Szilézia és mindkét Lausitz rend
jei, mint a cseh király vazallusai, elfogadták a választás eredményét.26 Az 
utóbbiak ugyan sokszor követelték, hogy a cseh rendi gyűléssel azonos jo
gokkal kívánnak rendelkezni a cseh király megválasztásában, erre azonban 
1619-ig nem került sor, már azért sem, mert a cseh rendek sem voltak haj
landók a többiekkel szövetségesnek tekinteni magukat. 27 A megkoronázás 
és a királyi eskü itt is szükséges volt ahhoz, hogy a királyi cím és a beiktatás 
legitimmé tegye az uralkodót. 1526-ban a cseh rendek megválasztották I. 
Ferdinándot uralkodójuknak, és ezzel a Habsburgok kiformálódóban lévő 
dunai monarchiájának egyik komoly bázisát jelentették. Bár 1620-ban ki
mondták a Habsburg-ház trónfosztását, de a birodalomtól elszakadni nem 
tudtak, hiszen fegyverrel kényszerítették őket a visszatérésre. 1627-ben II. 
Ferdinánd megfosztotta a cseh rendeket szabad királyválasztó joguktól, és 
kimondta a Habsburgok férfiágának örökletes királyságát a Cseh Korona 
országaiban.

A hatalommegosztás
A Cseh Korona országait alkotó Cseh Királyság és Morva Őrgrófság közjogi 
értelemben véve két különálló ország volt, nagyon hasonló tartományi köz- 
igazgatással. Kormányzati berendezkedésüket a 16-17. században szintén a 
rendi dualizmus jellemezte.28 A Cseh Korona alá tartozó országoknak és

26 Szarka (1989) 21.
20 Csehország és a cseh rendiség korszakbeli történetére: BAHLCKE (1994); PÁNEK (2005)
27 VÁLKA (1991) 151.
28 Rak  (1989) 33-34.
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tartományoknak azonban nem volt olyan általános rendi gyűlése, amelyen 
minden ország és tartomány egyenjogúan és egyenrangúan képviseltette 
volna magát, és ott együttesen határoztak volna a mindannyiukat érintő 
ügyekben, és királyt választott volna. Ezt a funkciót a cseh rendi gyűlés töl
tötte be, ahogy fentebb már említettük.29 Az erős autonómiával rendelkező 
tartományokat igen erőteljes provinciális patriotizmus jellemezte. Az egyes 
tartományok rendjei a tartományi gyűléseken képviselhették saját érdekei
ket, és az adómegszavazás joga számukra is bizonyos hatalmi pozíciót bizto
sított a központi hatalommal szemben. A rendeket az ún. úri, a lovagi és az 
egyházi rend alkotta. A városok politikai súlya nem volt erős, a tartományi 
gyűléseken a 17-18. században csupán hat cseh- és öt morvaországi város 
vehetett részt az összesen 65 szabad királyi és bányaváros közül.

A rendi dualizmus berendezkedésének egyensúlyában nagy elbillenést je
lentett, az uralkodóház és a központi hatalom javára, az 1618-1620 közötti cseh 
politikai válság, amelynek következménye lett a rendiséget visszaszorító, jól 
ismert megtorlás. A központi kormányzat és a cseh rendiség közötti viszályko
dás már a 16. század közepe óta tartott, mind a törvénykezési, mind a közigaz
gatási rendszer problémái miatt,30 de a nyílt lázadás kirobbanását két protes
táns templom lerombolása indította el. A cseh rendek 1617-ben elóbb Habs
burg II. Ferdinándot jelölték ki uralkodójuknak, majd miután rádöbbentek 
kérlelhetetlen rekatolizációs szándékaira, hamarosan V. Frigyes pfalzi vá
lasztófejedelem személye mellett döntöttek. 1618-ban a hírhedt lázadással 
ennek érvényt is szereztek, amikor is október 23-án két császári helytartót 
kidobtak a prágai vár ablakán, és ezzel együtt a Habsburgokat megfosztot
ták a cseh királyságtól. A Habsburg-dinasztia a nyílt lázadás elfojtása céljá
ból erőinek minden eddiginél nagyobb összefogására kényszerült, a cseh ren
dek lázadásának ugyanis súlyosabb következményei is lehettek. A cseh ki
rályválasztással nem kevesebb, mint a német-római birodalmi császári cím 
forgott kockán. Frigyes cseh királysága esetén ugyanis a hét választóból csak a 
három érsek biztos szavazatára számíthattak volna a következő' császárválasz
táson, s így a dinasztia elveszíthette volna akár a császári trónt is. Ez a rendkí
vüli veszélyhelyzet indokolta a cseh rendekkel szemben a Prága melletti fehér
hegyi csatát követő kegyetlen megtorlást. A csatában, 1620. november 8-án, a 
császári hadak súlyos vereséget mértek a cseh felkelőkre.31

A központi hatalom megtorlása kegyetlen volt, erről a következő feje
zetben lesz szó. A 17. század közepétől kezdődőden azonban a rendiség va
lamelyest vissza tudta szerezni pozícióit, ugyanis az országgyűléseken sike

2» VÁLKA (1991) 151.
30 VÁI.KA (1991) 150.
31 MAMATEY (1981)
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rült a tartományok pénzügyi stabilizációjára vonatkozó, és a közállapotok 
javítását célzó törvényeket hozniuk.32

A központi kormányzat -  A helyi kormányzat
A birodalmi központi kormányzat külön Cseh Udvari Kancelláriát is működte
tett, mint a Cseh Korona országainak kormányzatát legmagasabb szinten irá
nyító szervet, amelyben általában a legrangosabb cseh családok tagjai töltöttek 
be fontos pozíciókat. A Cseh Kancellária a legfelsőbb kormányzati szerepet a 
fehérhegyi vereséget követó' intézkedések nyomán szerezte meg. A 14 cseh- és 6 
morva kerület élén tartományi önkormányzat állt.

A fehérhegyi csatát követően a központi kormányzat kemény megtorló in
tézkedéseket foganatosított a felkelő' rendek ellen. II. Ferdinánd Csehország 
élére Karel Lichtensteint, Morvaország élére Frantisek Ditrichsteint állította 
helytartóként. 1621 júniusában felkelés vezetői közül a prágai Óváros főterén 27 
személyt végeztek ki, majd a protestáns cseh nemesség nagy részét száműzték 
országából, birtokaikat elkobozták, a polgárságot pedig javaiktól megfosztva 
szintén megtizedelték. A következő néhány év alatt az osztrák örökös tartomá
nyokból és német területekről német nemességet és polgárságot telepítettek be 
Csehországba. A konfiskálással megbízott bizottság 18 hónapig működött, és ez 
idő alatt Csehországban 680, Morvaországban 250 nemesi családot — a polgár
családokat nem számítva — fosztottak meg birtokaiktól. Ezek az elkobzások a 
teljes birtokállomány 53 %-ra tehetők.

1627-ben új alkotmányt (Megújított Országos Rendtartás — Verneuerte 
Landesordnung) bocsátott ki a bécsi központi kormányzat Cseh- és a következő 
évben Morvaország részére, amely alapvető változásokat hozott a korábbi kor
mányzati rendben.33 Mindenekelőtt a — magyar történelemből is jól ismert — 
Jogeljátszás” elméletére hivatkozva megszüntették a rendi dualizmus hatalmi 
megosztottságát oly módon, hogy a cseh rendi jogokat alaposan megnyirbálták. 
A két tartomány élére kijelölt királyi helytartók ettől fogva csak az uralkodónak 
voltak felelősek. A cseh országgyűlés ezt követően nem kezdeményezhetett tör
vényeket, tárgyalni is csak a király által proponált tárgykörökről lehetett. A 
Rendtartás az országgyűléseken a cseh nyelv használatával egyenértékűvé tette 
a német nyelv használatát. 34 A megtorlás rendkívül erőszakos ellenreformá
cióval párosult. 1621-ben előbb a református, majd a következő évben az 
evangélikus felekezet lelkészeit, prédikátorait űzték el, mígnem végül 1624- 
ben minden nem-katolikus felekezet papjait kitiltották az országból. A római 
katolikus papságot új rendbe tömörítették és rangban kiemelt helyre állítot
ták. A gyűlésen részt vevő szabad királyi városok összesen egy szavazattal 
rendelkezhettek. II. Ferdinánd a cseh királyságot örökletessé nyilvánította

32 Csehország történetének itt fejtegetett kérdéseire összefoglalóan ld. BOSL (1967); EVANS 
(1979)
33 RAK (1989) 29-31.
3< RAK (1989) 28-29.
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az (osztrák) Habsburg-dinasztia férfiágán, megfosztva ezzel a cseh rendeket 
szabad királyválasztó joguktól. A tartományokban a király képviseletére 
kirendelt császári tisztségviselőit, helytartók már csak a központi kormány 
zatnak tartoztak felelősséggel, és a tartományi gyűléseknek nem. A Rendtar
tás értelmében tilossá vált a protestáns vallások gyakorlása.35

A bécsi központi kormányzat rendelkezései a gazdasági és vallási szfé
ra után a közigazgatás teljes átalakítását is megcélozták. A felkelés leverését 
követően teljesen átalakították a középszintű közigazgatást, felszámolták a 
14 cseh, ill. 6 morvaországi kerület önkormányzatát, a helyi vezetőket elbo
csátották és biztosokat neveztek ki, akik a bécsi kormányzók utasításai alap
ján irányították az országot. Az említett alkotmány Csehországban egészen 
1741-ig érvényben volt.

A rendelkezések következtében a csehországi nemesség összetétele 
megváltozott, nagy arányban nőtt a betelepített német nemesség, de a ren
dek hamarosan részben visszaszerezték pozícióikat a helyi igazgatásban, és 
sikerült az adómegajánlási jogukat is érvényesítenük a tartományi gyűlése
ken. Magát az egész megtorlást bizonyos cseh történészi vélemények úgy 
tekintik, mint amelynek nyomán a cseh rendiség nem szűnt meg, csupán 
megkezdó'dött egyfajta etnikai és funkcióbeli átalakulás. Az 1615-ben meglé
vő csehországi 66 főúri és 460 köznemesi családból 1655-re csupán 20 illetve 
238 család maradt. A régi, katolikusnak megmaradt vagy rekatolizált csalá
dok (Lobkovic, Czernin, Kinsky, Martinié, Valdstein, Kaunitz, Vratislav, 
Vrbna stb.) Fehérhegy után is részt vettek nemcsak a gazdasági hatalom
ban, de a politikai-kormányzati szférában is, mint az uralkodóház oldalán 
álló, lojális famíliák.36 Az is tény azonban, hogy 1656-ig 417 külföldi (211 
német, 43 itáliai, 20 francia) család nyert cseh indigenátust, és szerzett ezzel 
birtokadományt is Csehország területén. Ezen kívül számos osztrák vagy 
birodalombeli német arisztokrata család szerzett csehországi birtokokat vá
sárlás vagy adományok útján. Mindezek következtében nemcsak a cseh ne
messég németesedett el, de a 17. század második felében a német nyelvű 
lakosság betelepedése is újabb lendületet vett, ezért a cseh nyelvű kultúra 
és közélet is vegyes nyelvűvé vált.

A fentebbiekben elősorolt megtorló intézkedésekhez hozzá kell tenni 
azonban, hogy az új Országos Rendtartás közjogi szempontból nem érintette 
a Cseh Királyság és a Morva Orgrófság helyzetét, hiszen továbbra is önálló 
országként alkották a Habsburg Birodalom részét — miként az örökös tar
tományok, vagy a Magyar Királyság. * 38

35 PÁNEK (1991)
38 Szarka (1989) 16-17.
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Az Erdélyi Fejedelemség, 1570-1690

A mintegy három évtizedig húzódó politikai-katonai összecsapások (1541-1570) 
folyamán kialakuló, Erdély központú államalakulat 1570-re foglalta el helyét 
Európa országainak palettáján.37 38 Alkotmányjogi fejlődéséhez a középkori Ma
gyar Királyság szolgáltatta a mintát, így alkotmányos berendezkedése, kor
mányzati és hatalmi struktúrája szinte a Magyar Királyság későközépkori álla
potának leképezéseként született meg, és a Fejedelemség államisága mintegy 
másfél évszázadon keresztül meg is őrizte ezeket a sajátosságokat. Az Erdélyi 
Fejedelemség szuverenitása az állam fennállása alatt mindvégig két irányból is 
korlátozott volt, hiszen, amint a későbbiekben látni fogjuk, egyrészt az Oszmán 
Birodalom befolyási övezetéhez tartozó, függő (vazallus) államként létezett, bár 
a függés mértéke nem tekinthető olyan erősnek, mint a szomszédos román vaj
daságok (Moldva, Havasalföld) esetében; másrészt a Magyar Királysághoz is 
fűzték — titkos, vagy kevésbé titkos államközi szerződésekben szabályozott — 
kapcsolatok, amelyekben megfogalmazódott, hogy az erdélyiek a Magyar Koro
na részének tekintik a fejedelemséget. Ez a kettős függés határozta meg állami
sága fennállása alatt mindvégig a fejedelemség kormányzati és hatalmi beren
dezkedését, mégis, ezek ellenére vagy talán éppen emiatt sokszor adódott arra 
lehetőség, elsősorban a 17. század első felében, hogy az Erdélyi Fejedelemség 
önálló államalakulatként lépjen fel az európai politikában.38

A terület
A fejedelemség területének kialakulása több periódusban történt. A Mohács 
után Szapolyai-kézen lévő keleti, Erdély központú országrész jelentette a 
későbbi fejedelemség területi alapját, majd Buda elfoglalásakor (1541) az 
Izabella özvegy királynét Budáról kiűző szultáni döntés volt az az esemény, 
ami végképp leválasztotta az ország többi részéről Erdélyt és a Temesközt. 
Szulejmán szultán ugyanis Erdélyt a királynénak és fiának adományozta, 
szandzsákként, és ugyanígy adta Petrovics Péternek a Temesközt. A Hódolt
ság és Erdély közé szorult, a nyugati országrésztől elvágott tiszántúli vár
megyék (Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Külső-Szolnok, Temes, 
Zaránd) pedig 1544-ben országgyűlésen csatlakoztak a keleten formálódó, 
Izabella királyné fennhatósága alatt álló államhoz. Az 1560-as években Er
dély és a Magyar Királyság között a felső-magyarországi területért folyó 
háborúskodás után végül az 1570-1571-ben tető alá hozott speyeri egyez
mény rögzítette először az Erdélyi Fejedelemség határait. II. Miksa és János 
Zsigmond a többi között abban egyeztek meg, hogy Erdélyen és a Temesköz

37 Barta (1979)
38 Vö. BenczÉDI (1980)
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ön kívül az ún. Partium-ot alkotó vármegyék Bihar, Máramaros, Kraszna és 
Közép-Szolnok vármegye a fejedelemséghez fog tartozni.39

A 17. század folyamán a Magyar Királyságtól az Erdélyi Fejedelemség 
fennhatósága alá kerülő' területrészek többször változtak. Az 1606. évi bécsi 
béke pontjai értelmében Szabolcs, Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegye ke
rült alig fél esztendőre erdélyi fennhatóság alá. 1622-ben a nikolsburgi béké
ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem élete időtartamára (azaz 1629-ig) Er
délyhez csatolhatta Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Borsod, Abaúj és 
Zemplén vármegyéket. Noha ezek a területek Erdélynek adóztak a jelzett 
időszakban, ám rendjei továbbra is a Magyar Királyság országgyűlésein vet
tek részt, a közjogi egyesülés tehát csak részlegesnek mondható. A várme
gyéket 1630-ban csatolták vissza Magyarországhoz.

Az 1645. évi linzi békében I. Rákóczi György ismét megszerezte az 
előbbi hét vármegyét, hasonló feltételekkel és azzal a kiegészítéssel, hogy 
Szabolcsot és Szatmárt halála után fia is megtarthatja. Ennek értelmében a 
fejedelem 1648-ban bekövetkezett halála után csak öt vármegye került visz- 
sza Magyarországhoz, az említett kettó' azonban 1660-ig gyarapította a feje
delemség területét. Az 1660. esztendő' nagy veszteséget hozott, mert az osz
mán támadás következtében elesett a fejedelemség legerősebb végvára, Vá
rad, és vele szinte az egész Partium elveszett, ezzel a fejedelemség területi 
integritása komoly csorbát szenvedett. Félő volt, hogy az egész fejedelemség
ből török vilajet lesz, azonban m égsem  ez történt, mert a Porta Apafi Mihály 
személyében a fejedelemség utolsó ténylegesen regnáló uralkodóját segítette 
a fejedelmi székbe. Az 1690-ben I. Lipót császár és király által kiadott Dip
loma Leopoldium megszüntette és a Habsburg-monarchia egyik tartomá
nyává tette az Erdélyi Fejedelemséget.

A trónutódlás: a fejedelmi szék betöltése
Az erdélyi fejedelmek ugyan nem mondhatók teljesen szuverén uralkodóknak, 
mert személyük kijelölésére nagy befolyást gyakorolt az Oszmán Birodalom 
kormányzata, mégis, jelentős személyes hatalommal rendelkeztek. Az erdélyi 
rendek 1567-ben iktatták törvénybe szabad fejedelemválasztó jogukat (libera 
electio), és legeló'ször 1571-ben éltek ezzel, amikor Báthory Istvánt választották 
meg uralkodójuknak. Az ó't megelőző' Szapolyai (II.) János Zsigmond a választott 
magyar király (electus rax) címet viselte, de mivel megkoronázva nem volt, a 
magyar királyi címre és jogkörre nem tarthatott igényt. Élete végén a II. Miksa 
német—római császárral és magyar királlyal megkötött speyeri egyezményben 
(1570-1571) szerezte csak meg a fejedelem címet40, amelyet azonban már nem

39 A területi változások áttekintésére: LUKINICH (1918)
40 János Zsigmond címe a szerződésben: „Princeps Transylvaniae et Partium Regni Hungáriáé 
eidem annexarum”, azaz Erdély és Magyarország hozzá kapcsolt részeinek fejedelme. Ebben a 
címben tűnik föl először a Partium (^Részeinek) kifejezés, amely alatt ettől fogva a fejedelem
séghez tartozó magyarországi területek összességét értjük.
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viselhetett, hiszen az egyezmény császári—királyi ratifikációja után néhány 
nappal elhunyt.41

A szabad választás jogához az erdélyi fejedelmek formálisan mindvégig 
ragaszkodtak, még akkor is, ha a Portával korábban megegyezés történt a 
leendő fejedelem személyéről, vagy egyenesen a Porta jelölte ki az illetőt. A 
fejedelem megválasztása országgyűlésen történt, ahol a rendek hűségesküt 
tettek a fejedelem személyére. A rendek a választás után mindenkor elfogad
tatták és aláíratták az új fejedelemmel a választási feltételeket, amelyben a 
fejedelem hatalmát korlátozó rendi jogokat fogalmazták meg, és amelyet 
mintegy alaptörvénynek tekintettek. Ezek között szerepelt legelőször is a 
rendek választójogának további megtartása, a négy bevett vallás gyakorlá
sának biztosítása, az ország törvényeinek és a nemesi szabadságoknak meg
őrzése, a szabad vélemény-nyilvánítás elfogadása az országgyűléseken.

A fejedelmi hatalom alapját általában a megválasztott fejedelmek ha
talmas magánvagyona jelentette, amely a kincstári tulajdonban lévő jószá
gokkal együttvéve behozhatatlan hatalmi fölényt biztosított számára, és 
ezenfelül a hadsereg fenntartásának anyagi lehetőségét is. Az ilyen háttérrel 
rendelkező fejedelem kezében összpontosult a katonai főhatalom is, azaz ő 
rendelkezett a hadsereg fölött, döntött háború és béke kérdésében, külügyi
diplomáciai ügyekben, a kincstári- és pénzügyekben. A fejedelem nevezte ki 
a kormányzat élén álló, neki felelős tisztségviselőket, és kezében összponto
sult a bíráskodás felsó' szintje is. A fejedelmi főhatalom tehát az erdélyi ál
lam létének minden terére kiterjedt, így a törvényhozásra, a végrehajtásra 
és a bíráskodásra is. Az országgyűlés összehívása az ő parancsára történt, és 
annak összetétele is nagyrészt a fejedelem akaratától függött.42

A hatalommegosztás
Az erdélyi rendek egykamarás országgyűlésének összehívását a fejedelem, 
vagy annak jelen nem létében a kormányzó vagy helytartó kezdeményezhet
te. A fejedelemségben nem alakult ki főrendi tábla és az országgyűlések lét
száma semmi módon nem volt korlátozva. A fejedelem személyes hatalma, 
befolyása nagy mértékben érvényesült az országgyűlés összetételének meg
határozásában is. A vagyonosabb erdélyi urak közül a fejedelem meghívásá
ra vehettek részt az országgyűlésen az ún. regalisták, akik személyre szóló 
meghívót, regalist kaptak. A 17. század első felében általában 26-30 fő volt a 
regalistaként meghívott, mintegy 21 családból, az évszázad végén, 1687-ben 
81 fő 56 családból. Rajtuk kívül részt vettek a gyűlésen a fejedelmi tanács és 
tábla tagjai, a fejedelmi kormányzat főtisztjei, a szász és székely törvényha
tóságok követei, a törvénycikkekben meghatározott városok követei, vala
mint esetenként az erdélyi egyházak vezetői (vikáriusok, püspökök).

41 9 BORNI (2002) 291-304.
42 ÁGOSTON— OBORNI (2000) 38-43.
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Az országgyűlések összehívására új fejedelem megválasztásakor, beik
tatásakor, az éves adómegszavazáskor került sor, de külpolitikai jellegű 
események pl. portai vagy más követek érkezése, követek küldése, valamint 
hadbahívás esetén szintén országgyűlési döntésre volt szükség. Az ország- 
gyűlések száma „nehéz időkben” évi 4-5, míg „békés időkben” évi 1-2-re 
csökkent, ezeket 1580-tól általában Szt. György és Szt. Mihály nap táján 
tartották meg. Bethlen Gábor a rendi országgyűlést meglehetősen háttérbe 
szorító fejedelmi politikája elérte, hogy 1622-től kezdve évi 1 gyűlést tartot
tak, és ez a szokás a Rákócziak alatt is, egészen 1658-ig megmaradt. 43

Ahogyan az országgyűlés összetételének meghatározásában, úgy az ülé
seken megtárgyalt tárgykörök terén is a fejedelmi befolyás túlsúlya volt jel
lemző. Maga a fejedelem nem vett részt az üléseken, de jelen volt a városban, 
helyette ún. elnök vezette le az üléseket, aki egyúttal a fejedelmi ítélőtábla 
elnöke is volt. Előbb a fejedelmi előterjesztések felolvasására és megtárgyalá
sára került sor, ezt követték a rendi panaszok. Az országgyűlés formailag 
minden belügyi kormányzati ágban hozhatott törvényeket és bizonyos külügyi 
kérdésekben is, sőt igazságszolgáltatási jogköre is volt hűtlenség és felségsér
tés vádja esetén, mégis, a megtárgyalt ügyeket nagyrészt a fejedelem határoz
ta meg. Bethlen Gábor uralkodásának utolsó évtizedében már csak kisebb 
jelentőségű ügyeket vitt az ország rendjei elé, ezzel is kiszorítva őket a hata
lomból. Egészében véve, noha az erdélyi kormányzati forma is egyfajta rendi 
képviseleti monarchia sajátosságait mutatta, a fejedelmi hatalommal szemben 
a rendek csak meglehetősen korlátozottan tudták érvényesíteni befolyásukat. 
A fejedelemségben tehát nem létezett az a fajta kiegyensúlyozott rendi dua
lizmus, mint a Magyar Királyságban, és ennek kiváló bizonyítékát mutatják 
az erdélyi fejedelmi kormányzat jellegzetességei is.

A központi kormányzat
A fejedelem melletti, korlátozott befolyással rendelkező tanácsadó testület 
volt a Fejedelmi Tanács, amelynek tagjait maga a fejedelem nevezte ki, men
tette föl, ő hívta meg az urakat az ülésekre, ő határozta meg, hogy milyen 
ügyeket terjeszt a tanács elé, és legfőképpen pedig: kizárólag a fejedelem 
döntötte el, hogy figyelembe veszi-e a tanácsurak véleményét, vagy nem. A 
tanács nem volt felelős az országgyűlésnek és hatásköre is csupán általános
ságban volt körülírva. A tanácsurak között a fejedelemség kormányzatának 
feje, a kancellár állott az első helyen, ő általában mindig jelen volt, a többiek 
meghívására ad hoc került sor. 44

A fejedelemség egyetlen központi kormányszerveként működő kancellária 
a fejedelem egyszemélyi hatalmának egyetlen és legfőbb végrehajtó szerve volt.

43 Trócsányi (1976)
44 Az Erdélyi Fejedelemség kormányzati berendezkedésére ld. TRÓCSÁNYI (1980) vonatkozó 
fejezeteit.
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Felállítására 1556-1557-ben került sor. Csáky Mihály, az Izabella királynéval 
és gyermekével Lengyelországból visszatért tanácsos szervezte meg, a középkor
végi magyar királyi kancellária mintájára az új kancelláriát, és egyben ő is töl
tötte be az első kancellári tisztséget 1572-ig. Szervezeti felépítésében az intéz
mény középkori mintákat követett: a nagyobb kancellária végezte a fejedelem 
nevében és parancsára a külügyi és belügyi kormányzat minden ágában az 
iratkiadást, levelek fogalmazását, jegyzőkönyvek vezetését, kimutatások ké
szítését; a kisebb kancellária pedig a fejedelmi táblai bíráskodás ítélet
meghozatalában segédkezett az itt tevékenykedő' két ítélőmester révén, vala
mint az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos iratkiadás is itt történt. Az ítélőmes
terek jogképzett és a kancelláriai gyakorlatban is jártas szakemberek voltak, 
akik a táblai bíráskodás törvényességét is felügyelték.

A kancellária tisztségviselőit a fejedelem nevezte ki, neki tartoztak fe
lelősséggel. A 16. század második felében gyakorta a legmagasabban képzett, 
Padovában vagy más egyetemen tanult humanista tudósok, írók töltötték be 
a kancellári pozíciót, olyanok, akik egyben a fejedelem bizalmasai, legfőbb 
tanácsadói is lehettek. Erősebb hatalommal rendelkező fejedelmek esetében 
viszont egyszerű tisztségviselővé váltak a kancellárok. Az Erdélyi Fejede
lemség kormányzata egy erősen koncentrált fejedelmi hatalom kormányzata 
volt, amelyben magát az államot is megtestesítette a fejedelem személye. Az 
országos tisztségviselőket maga a fejedelem nevezte ki, köztük a gazdasági 
irányítás hivatalnokait: a fejedelmi uradalmak prefektusait, a tized beszedé
sét intéző főárendátort, a főadószedőt, a fejedelmi udvart irányító tisztségvi
selőket. Ezek mellett a katonai kormányzat főtisztjeit is a fejedelem jelölte 
ki, békeidőben és háborús időben egyaránt. Az udvartartás részét képezték a 
kisebb udvari tisztségviselők és a fejedelmi testőrgárda.45

A helyi kormányzat
A regionális és helyi önkormányzatiságnak a fejedelemségben a középkorból 
megmaradt és átörökített keretei voltak. A hagyományosan három nemzetre 
(natio) oszló erdélyi társadalom egy része, a magyar nemesség a vármegye
rendszerben élt, elviekben ugyanolyan önkormányzatisággal és kiváltságok
kal, mint a Magyar Királyságban. Bár, tegyük hozzá, az erdélyi vármegyéket 
nem rendelkeztek olyan erős pozíciókkal a fcjdelmi hatalommal szemben, 
mint amellyel a magyarországiak. A székely nemzet önkormányzati-területi 
szervei a székek voltak, amelyekben közigazgatási és bíráskodási, ill. kato
nai igazgatási egységek is voltak, és ezt a rendszert meg is őrizték a fejede
lemség korában, még akkor is, ha időközben társadalmuk nagy átalakuláson 
ment keresztül. A székelyek lakta székek — egy kivételtől eltekintve — egy 
tömböt alkottak Erdély keleti-délkeleti csücskében. Ugyan a székelyek tár
sadalma jelentős átalakuláson ment keresztül a kora újkorban, területi ön

45 B. Szabó— Somogyi (1996) 40-51.
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kormányzatiságuk azonban megmaradt. A harmadik privilegizált erdélyi 
nemzet a szász volt, amelynek szintén a középkor évszázadaiban alakult ki 
saját territóriuma, és azon belül a széki megosztottság. A szász területek 
ugyan nagyrészt Dél-Erdélyben, a Marostól délre feküdtek, de néhány kerü
let, vagy falu elszórtan Erdély más tájain is található volt. A szászok a feje
delmi korban mindvégig megtartották alapvető', középkori eredetű, önkor
mányzatiságukat biztosító kiváltságaikat. Az Erdélyben a 17. században egy
re nagyobb számban éló' románság a már meglévő' közigazgatási rendbe betago
zódva foglalta el helyét a Mezó'ségen, főként a vármegyék falvaiban, de meg
kezdődött a székekbe történő óvatos betelepülésük is.
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Magyarország, Csehország és Erdély a Habsburg Birodalomban
1665(1691)-1723

II .

A terület
A Habsburgok dunai monarchiája ebben az időszakban jelentők területi át
alakulásokon ment keresztül. A törökök kiűzését követően az 1699. évi kar
lócai béke határozta meg az Oszmán és a Habsburg Birodalom új határvona
lát, lényegileg tehát Magyarország új határait. A Temesköz, illetve ettől ke
letre a hegyvidékig terjedő, a későbbiekben majd Bánságnak/Bánátnak ne
vezett terület kivételével az ország egésze felszabadult az oszmán uralom 
alól, a magyar király uralma tehát ténylegesen is kiteljesedhetett az ország 
csaknem egész területe fölött. Az Erdélyi Fejedelemséget a másodszor, és 
végleges formájában 1691-ben kiadott Diploma Leopoldium megszüntette, és 
Erdélyt, mint önálló, Magyarországtól különálló, és azzal egyenrangú tarto
mányt, közvetlenül a birodalomhoz csatolta.46

Az említett Temesköz illetve Szerémség keleti szeglete csak az 1718. 
évi pozsareváci békében került vissza Habsburg-fennhatóság alá, velük Belg
rad is, amely azonban 1739-ben ismét oszmán kézre került. Végeredményben 
1739-re alakultak ki azok a határok, amelyek Magyarország és a magyar Szent 
Korona részeinek végleges határát jelentették, és amelyek egészen az I. világ
háború végéig fennálltak.

Ami a nyugati területeket illeti, csak röviden jegyezzük meg, hogy a 
spanyol örökség körüli európai konfliktushelyzetet lezáró 1713. évi utrechti 
békét 1714-ben Rastattban volt kénytelen elfogadni VI. Károly császár. Eb
ben a vele szembenálló országok korlátozták a Habsburgok vezette biroda
lom európai túlhatalmát azzal, hogy a spanyol korona XIV. Lajos unokájá
nak V. Fülöpnek jutott, a Habsburgok viszont megtarthatták Németalföldet, 
és Itália jelentős részeit. Ezáltal az osztrák Habsburgok dinasztikus állama 
még széttagoltabbá vált. A békekötés után a Habsburgok uralta területek 
súlypontja, központi magja már kétséget kizáróan a dunai monarchia lett, 
amelyet viszont már nem kellett védelmezi a törököktől.47

A trónutódlás
A Habsburgok uralta dunai monarchia államai akkor váltak teljesen “Habs
burg örökséggé”, amikor a törökök kiűzésére indított felszabadító háború 
sikereit meghálálva a magyar rendek 1687-ben lemondtak az Aranybulla 
ellenállási záradékáról, és elfogadták a Habsburg-dinasztia (osztrák) férfr

46 Ágoston— Oborni (2000) 229-233.
«  Zöllner (1998) 202.
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ágának örökösödési jogát a Magyar Királyságban. A cseheket már 1627-ben 
megfosztotta szabad királyválasztási joguktól II. Ferdinánd.

A Habsburg-dinasztia tagjai 1703-ban egy titkos megállapodást kötöt
tek, amelynek lényege az volt, hogy Lipót és József lemondott a spanyol 
örökségről, Milánó városa kivételével. Károly viszont, a harmadik férfi, ek
kor már Spanyolországban volt, és próbálta megszilárdítani ottani ingatag 
hatalmát. Ezzel a család ismét két ágra szakadt, de megállapodtak, hogy ha 
bármelyik ág férfitagjai kihalnak, a másik ág örökli birtokaikat.

A Rákóczi-szabadságharc idején, 1707-ben az Ónodon összegyűlt rendek 
kimondták a Habsburg-ház trónfosztását, az Erdéllyel konfóderált Magyarország 
irányítását a fejedelemre bízták és a királyválasztás ügyét későbbre halasztották. 
A szabadságharc bukásának évében elhunyt I. József, így Károly spanyol király 
örökölte az osztrák Habsburgok dunai monarchiáját. A pozsonyi országgyűlés 
1712-ben elismerte a Habsburg-ház férfiágának, örökös magyar királyságát, az 
ország visszatért III. (császárként VI.) Károly hűségére, hozzátéve, hogy férfiágá
nak kihalása esetén szabad királyválasztás következzék.

1713-ban hozták nyilvánosságra a birodalomban a Habsburgok családi 
trónöröklési szabályozását, az ún. osztrák Pragmatica Sanctiot, amelynek 
lényege az volt, hogy ha a családban férfiutódok nincsenek, akkor a dunai 
monarchia tartományai és országai leányágon öröklődjenek tovább, előbb VI. 
(III.) Károly leányai, azután a Károly-féle nőág esetleges kihalása esetén I. 
József leányai következzenek, elsőszülöttségi sorrendben. Ezt a trónutódlási 
rendet először a horvát országgyűlés fogadta el 1712-ben, 1720-ban a csehek, a 
stájer, a karintiai, a krajnai és a tiroli rendi gyűlések, 1721-1722-ben az erdé
lyi, az alsó- és felső-ausztriai, 1723-ban a magyar és németalföldi, 1725-ben a 
lombardiai országgyűlés.48

A Pragmatica Sanctio elfogadásával (1723:1-2. te.) a magyar rendek közel 
ugyanazt a trónöröklési rendet tették érvényessé az országra nézve, mint amely 
az osztrák örökös tartományokban volt érvényben. A különbség e tekintetben 
annyi volt, hogy a trónöröklés az osztrák tartományokban minden Habsburg- 
ágat megilletett, míg Magyarországon a fentebb ismertetett leányágak kihalása 
után ismételten a szabad királyválasztás jogával élhettek volna a rendek. A 
trónöröklési rend törvénybe iktatásával Magyarország, az osztrák tartományok 
és Csehország között az államjogi kapcsolat még szorosabbra fűződött, amit a 
törvény szövege úgy fejezett ki, hogy a Habsburgok ezután országaikat és tar
tományaikat „feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” (indivisibiliter ac 
inseparabiliter) együttesen fogják kormányozni és továbbörökíteni.49 Ennek az 
alaptörvénynek komoly szerepe volt a dunai monarchia országai kormányzati és 
állami egységének megerősítésében, és ezáltal a Habsburgok közép-európai 
hatalmának biztosításában.

48 Gonda— N iederhauser (1978) 10 9 .
«  ZÖLLNER (1998) 203-204.
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A birodalmi kormányzat
A központi kormányzat szervei a 17. század végéig gyakorlatilag a korábbi 
rendben működtek, és kísérelték meg egységes irányítás alá vonni a különfé
le országokat, tartományokat. Az uralkodói központban tevékenykedő' kor
mányszerveket az uralkodók hozták létre, ők nevezték ki tisztségviselőiket 
— a legmagasabb rangúakat mindenképpen így rendi jellegük kevéssé 
mutatkozhatott meg. A rendi jelleg azonban nem tűnt el teljesen, hiszen az 
egyes kormányszervek tisztségviselői, tanácsosai személyükben a rendiséget 
is képviselték, annyiban, hogy legtöbbjük nemesi rangot és kiváltságokat 
élvező' személy volt.50 Ez a rendi és uralkodói kettősség, mint a rendi dua
lizmus e téren is megmutatkozó sajátossága, a 18. században is érvényben 
maradt, só't az egyes országok és tartományok helyi igazgatási szervei eseté
ben még fokozottabban meg is mutatkozott.

A 17. század második felében a legfontosabb kormányzati kérdésekben 
még mindig a Titkos Tanács döntései voltak meghatározóak. Mint legfonto
sabb tanácsadó testületnek, tagjai a tényleges kormányzati apparátus mun
kájában nem vettek részt, mégis rendkívüli befolyással rendelkeztek a dön
tések meghozatalánál. A század végére a Titkos Tanács elveszítette ezt a 
komoly szerepét, és helyét a Titkos Konferencia (Geheime Konferenz) vette 
át, ami lényegében a korábbi Titkos Tanács tagjaiból álló szűkebb testület 
volt. Itt az uralkodó a legfontosabb külügyi kérdéseket, a belügyi kormány
zat legnagyobb horderejű kérdéseit tárgyaltatta meg. Tagjai voltak a legfel
sőbb szintű birodalmi kormányzat tisztségviseló'i, a fó'udvarmester, az Udva
ri Tanács elnöke, a Haditanács elnöke, kancellárok. Az üléseken magyar 
vonatkozású ügyeket is tárgyaltak, néha meghívtak magyar tanácsosokat is, 
de legtöbbször csak a magyar kancellárt. A 17. század utolsó évtizedeiben a 
Titkos Konferencia is a Titkos Tanácséhoz hasonló utat járt be, bizottságok, 
ún. dcputatio-k készítették eló' az ülésein megtárgyalandó ügyeket, és a szá
zad végén már nem is hívták össze, míg végül 1705-ben I. József megszün
tette az intézményt.

Az 1709-ben felállított újabb tanácsadó testület a Miniszteri Konferen
cia (Ministerialkonferenz) a korábbi Titkos Tanács majd Titkos Konferencia 
szerepét vette át, és a század közepéig az uralkodó legmagasabb rangú ta
nácsadó testületéként funkcionált. Tagjait valóságos titkos tanácsosoknak 
nevezték, hatásköre a legfontosabb belügyi és legfőképpen a külügyi kérdé
sekben való tanácsadásra, döntéshozatalra terjedt ki.

A birodalom központi pénzügy igazgatásában a legfőbb kormányszerv 
a korszakban az Udvari Kamara volt. A 18. század elejére érkezett el a kor
mányzati fejló'dés oda, hogy a Kamarán belül a három pénzügyi kormányzati 
ág, az elvi irányítás, a pénzkezelés, és az ellenőrzés elkülönüléséhez. A 
pénzkezelés és az ellenőrzés intézményei különváltak az Udvari Kamarától.

50 Ember (1989) 439.
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A pénzkezelés legfőbb szervévé 1714-ben a „Bancalitäf (vagy latin nevén: 
Bancalitas) nevű kormányszervet jelölték ki, az ellenőrzést pedig egy az u- 
ralkodónak felelős bizottságra bízták. A Bancalitas irodái Bécsen kívül az 
osztrák és cseh tartományokban is voltak, és 1718-ban Pozsonyban is meg
nyitottak egy irodát. A hatóságot 1745-ben szüntette meg Mária Terézia, 
hatáskörét az Udvari Kamarához rendelte vissza.

Az Udvari Kamara területi illetékessége a 18. század elején kibővült, 
hiszen az újonnan visszafoglalt magyarországi területek, Erdély, később a 
Bánság, és 1705-ben Belső-Ausztria és Tirol is ismét fennhatóság alá került. 
A megszaporodott ügyek intézésére 1714-ben bevezették a bizottsági jellegű 
ügyintézést, tárgyi alapon nyolc bizottságba sorolva az ügyeket. Ezek számát 
1717-ben hatra csökkentették, amelyből három tárgyi, három területi alapon 
működött, utóbbiak Magyarország, az osztrák tartományok, és Csehország 
fölötti illetékességgel.51

Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban, 1665-1723 

A hatalommegosztás
A korszakot még mindig a rendi-képviseleti monarchiákra jellemző hatalmi 
megosztottság és kormányzási formák jellemezték. A központi hatalom ugyan 
megpróbálta 1670-1681 között saját intézkedéseivel a rendeket kiszorítani a 
hatalomból, de ez nem vezetett sikerre. A központi kormányzat már a törökök 
kiűzésére indult háború ideje alatt már megkezdte az aktuális belső helyzethez 
viszonyítottan szükséges kormányszervek létrehozását, amelyek egy része csak 
ideiglenesen működött. A birodalom és a Magyar Királyság szorosabb össze
kapcsolódására akkor került sor, amikor a már említett 1687-1688. évi or
szággyűlésen a rendek elfogadták a Habsburg-dinasztia (osztrák) ágának 
férfiágon öröklődő magyar királyságát.

Magyarországot a törökök kiűzése után még szorosabban kötötte a bi
rodalomhoz az a bécsi központi kormányzati álláspont, miszerint a “fegyver
jog” alapján is magukénak mondhatják a felszabadított ország egészét, és ez 
alapján az uralkodó jogosult új kormányzat bevezetésére, új adományok megté
telére is. Ehhez társult még a Thököly-féle lázadás után érvénybe léptetett ,jog- 
eljátszás”-elve, amely alapján birtokelkobzásokra kerülhetett sor, és ez az elv 
szintén alapot szolgáltatott új kormányzati rend bevezetésére a Magyar Király
ságban, bár az udvarban voltak olyan vélemények is, miszerint a magyarok 
alkotmányát meg kell tartani a későbbiekben is.52 Az 1687-1688. évi országgyű
lésen lényegében véve a rendek és I. Lipót kiegyeztek egymással oly módon, 
hogy Lipót visszaadta a rendi alkotmányt, a nemesség nagy részét anyagi kár

5' EMBER (1998a) 437-455.
52 Vö. FRAKNÓI (1922)
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pótlással elégítette ki. Mindazonáltal Lipót és a magyar rendek viszonyát jól 
megvilágíthatja az a tény is, hogy a király uralkodása hátralévő' esztendeiben 
magyar országgyűlést többé már nem hívott össze.53

A törökök kiűzése után a magyar rendi ellenállás azonban ismét új 
eró're kapott, és ebből bontakozott ki a Rákóczi Ferenc vezette szabadság- 
harc. Bukása után a Habsburg központi kormányzat Magyarországon na
gyobb szabású kormányzati-hivatali átalakítást csak az 1722-1723. évi or
szággyűlésen tudott megvalósítani, ez azonban már egy új korszak nyitánya 
volt, hiszen ezzel megkezdó'dött Magyarország a korábbiaknál eró'teljesebb 
integrálódása a Habsburg Birodalomba. A 18. század elején az udvar részé
ről egyre határozottabb kormányzati centralizáció, és egyre eró'teljesebb egy
ségesítésre való törekvés bontakozott ki, amelyet Magyarországon kormány- 
szervek átalakításán keresztül tudott foganatosítani. A 18. század elsó' há
rom évtizedében a magyar rendek meglehetősen komoly aktivitást fejtettek 
ki az országgyűléseken, amelynek eredményeképpen a központi hatalom 
még nem tudott oly mértékben túlsúlyba kerülni, mint majd Mária Terézia 
trónra kerülését követően.

A központi kormányzat
A 17. század második felében abban a rendben működtek a Magyar Királyság
ban kiépített kormányszervek, mint a korábbi évtizedekben. A Magyar Tanács 
elviekben még mindig létezett, az uralkodók egyre nagyobb számban neveztek 
ki tanácsosokat, a század közepére szinte minden mágnás és fó'pap királyi taná
csosi címmel rendelkezett. Kormányzati befolyásuk azonban általában igen 
csekélynek mondható, ugyan a 17. század második felében kissé megnó'tt, de 
leginkább az eló'zó' évszázadban meghatározott “tisztán magyar” ügyekben kér
ték segítségüket. Nagyobb befolyásra csak a magyar főkancellári rangot is viselő 
esztergomi érsekek tettek szert a korszakban. Az 1687:8. te. kimondta, hogy a 
királyi tanácsosok egyúttal a főrendi ház tagjai is.

A királyi hatalomnak Magyarországon központi, a királyt helyettesítő 
kormányzótanácsot ebben az időszakban sem sikerült létrehoznia. A nádor to
vábbra is betöltötte a helytartói tisztséget is, ez azonban a 17. században már 
csak kiüresedett cím volt, mellette nem működött ugyanis egy tanácsosi testü
let, amellyel együtt kormányozhatta volna az országot. A helytartó feladatköre 
már csak bizonyos igazságszolgáltatási tevékenységre szűkült össze. 1667-1681 
között nem volt nádora az országnak, ezért a helytartói tisztséget az országbíró, 
majd az esztergomi érsek töltötte be.

A korszakban történt azonban egy kísérlet arra, hogy az elavult nádori in
tézmény helyett egy régóta szükséges kormányzótanácsot állítsanak Magyaror
szág élére. Ez a próbálkozást nem belső kormányzati igények motiválták, azaz 
nem a rendi-alkotmányos formákból nőtt ki, hanem éppen a rendi alkotmány

53 R. VÁRKONYI (1965)

147



felfüggesztése és büntetőszankciók hívták életre. A Wesselényi-Nádasdy-féle 
rendi összeesküvés és mozgalom elbukása után a bécsi udvarban I. Lipót megbí
zásából Venceslav Lobkowitz vezetésével dolgozták ki az új kormányzótanács, a 
Gubernium létrehozásának és működésének tervezetét. Létrehozása Magyaror
szágot sújtó megtorló intézkedések része volt.

Az 1673-tól működő hivatal élén Johann Caspar Ampringen, a német lo
vagrend nagymestere állt mint kormányzó. Tagjai az esztergomi érsek, az or
szágbíró, a személynök és osztrák tanácsosok voltak. A Gubernium hatásköre a 
belügyi igazgatás minden ágára lei terjedt, fő cél a “belső béke és nyugalom” 
megőrzése volt. A császári-királyi katonaság beszállásolása során adódó gondo
kat, összetűzéseket is rendeznie kellett. A Gubernium működése nem volt haté
kony, nem tudott ugyanis kellő hatalmat gyakorolni Magyarország fölött, bár 
működésének elveit a legapróbb részletekig kidolgozták. A magyar alkotmá
nyosság megszüntetésén alapuló kormányszerv azonban éppen a magyar al
kotmányosság továbbra is létező tudatán, a magyar vármegyék és lakosság el
lenállásán bukott meg, 1677-ben végül fel kellett oszlatni. I. Lipót 1681-ben 
visszaállította a magyar rendi alkotmányt, és nádort nevezett ki az ország élére.

A 16-17. századi Magyarország egyetlen központi, állandóan működő 
és testületi ügykezelést megvalósító kormányszerve volt a Magyar és a Sze
pesi Kamara, amelyeknek a kor színvonalán jól megszervezett, az országot 
behálózó szakapparátusa volt. Ennélfogva az intézmény a közigazgatásban 
is tevékeny részt vállalt, sőt különböző birtokjogi kérdésekben vagy politikai 
ügyek döntéshozatalában is közreműködött. A Magyar Kamarának az Udva
ri Kamara alá rendelésére I. Lipót uralkodása alatt tettek kísérletet, 1672- 
ben és 1696-ban, de ezek sikertelenül végződtek. A magyar rendek az or
szággyűléseken megvédték érdekeiket arra hivatkozva, hogy a két kormány- 
szerv között nem alárendeltségi, hanem mellérendeltségi viszony áll fenn a 
kezdetektől fogva. A Magyar Kamara az előbbi rendszerben működött egé
szen III.Károly 1720. évi átszervezéséig.

1670 után újra rendezték a felső-magyarországi pénzügyigazgatást és 
közigazgatást irányító Szepesi Kamara feladatkörét is, kihangsúlyozva, hogy 
ebben legfontosabb a „köznyugalom megőrzése”, az országban állomásozó kato
naság ellátása, az adók kivetése és begyűjtése, valamint a kincstári birtokok 
gazdálkodásának és igazgatásának megszervezése, irányítása. Az 1685-ben a 
Thököly-mozgalom leverése után újjáalakult a kamara, bár jogilag továbbra is a 
Magyar Kamara alá tartozott, az élére kinevezett német adminisztrátorok révén 
szorosabb függésbe került az Udvari Kamarától. A Rákóczi-szabadságharc 
alatt, 1704-től szünetelt a kamara működése, majd 1710 decemberében Eperje
sen újrakezdte, a következő évtől Kassán folytatta munkáját, ismét mint kama
rai adminisztráció egészen az 1720. évi átszervezésig.54

Az új államjogi helyzet meghatározására és kormányzati berendezkedésre 
vonatkozóan több tervezet született a 17. század végén, köztük a legnevezete

M Szűcs (1990) 7-90.
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sebb a Kollonich Lipót esztergomi érsek vezette bizottság által készített Einrich
tungswerk, amelynek elképzelései azonban nem valósultak meg.55

A visszafoglalt területeken legelőször a kamarai adminisztrációkat hozták 
létre, Budán, Kassán, Kanizsán (később Csáktornyára helyezték), és a Bánság 
felszabadulása (1717) után Temesváron. Ezek közvetlenül az Udvari Kamara 
alá tartoztak. Az új kamarai hivatalokban igen csekély számban alkalmaztak 
magyarokat, leginkább a frissen indigenátust szerzett osztrák, cseh, olasz tiszt
viselők kaptak megbízatást. Fő feladatuk az volt, hogy a kincstári birtokigazga
tást kiépítsék, a közigazgatást és igazságszolgáltatást újraindítsák, a betelepíté
seket segítsék. Lipót császár a Magyar Kamarát egyébként már 1696-ban az 
Udvari Kamara alá rendelte, és csak a szatmári békét követően, az 1715. évi 
országgyűlésen sikerült elérniük a rendeknek, hogy ismét egyenjogúvá tegyék a 
két kamarát, de valójában továbbra is megmaradt az Udvari Kamara közvetítő
irányító funkciója. Egyúttal 1718-tól a Bancatität pozsonyi kirendeltsége, szin
tén királyi parancsra, a pénzkiutalási feladatkört átvette a Magyar Kamarától. 
Az 1723. évi átszervezés előtti utolsó, 1720. évi utasításában a központi hatalom 
a korábbiakkal azonos szellemben határozta meg a Magyar Kamara feladatkör
ét: Eszerint a kincstári birtokok növelésén és azok ellenőrzésén kellett munkál
kodnia, gyarapítnia kellett a kincstári bevételeket, ellenőriznie a városi ma
gisztrátusok elszámolásait, és az egyházi birtokok megtartását is.56

A bécsi kormányzat centralizációs intézkedéseinek egyik célpontja a Ma
gyar Kancellária volt. 1690-ben új irányelveket és utasítást fogalmaztak meg a 
Magyar Kancellária számára. (Az általános kancelláriai reform keretében ilyen 
új utasítást kapott már 1683-ban a birodalmi, az osztrák, és a cseh kancellária 
is.) A főbb feladatok között a királyi méltóság és jogok védelmét jelölték meg, 
valamint, hogy ügyelnie kell a kiadott uralkodói utasítások, parancsok és bírói 
ítéletek érvényben tartására. A kancellária közvetlenül az uralkodó fennhatósá
ga alatt álló udvari intézményként tevékenykedett, rendkívül széleskörű felha
talmazással. Elsősorban az uralkodó kegyelmi jogkörének gyakorlása során 
keletkezett döntéseket, azaz kiváltságokat és birtokok adományozását foglalta 
írásba, de az igazságszolgáltatásban és a diplomáciai levelezésben is jelentős 
feladatai voltak, valamint a városok és vármegyék közigazgatásának és gazdál
kodásának ellenőrzése révén belpolitikai feladatokat is végre kellett hajtania. 
Az instrukció elrendelte a tanácsosok számára a tényleges tanácskozások meg
tartását, és ezzel a Magyar Kancellária a korábbi „ügyosztály“ (expeditio)- 
jellegű helyzetéből kiemelkedve dikasztériummá, azaz kormányhatósággá vált. 
A reformok az 1722-1723. évi országgyűlés után folytatódtak.

58 Varga J. (1991)
515 Nagy  (1971) 17-25.
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A helyi kormányzat

A középszintű igazgatásban a 17. század utolsó harmadában is megmaradtak a 
vármegyék, mint a rendiség alapvető' önkormányzatiságát biztosító helyi intéz
mények, mondhatni a magyar rendiség bástyái. Méginkább kikristályosodtak és 
különváltak a korábban olykor összemosódó, különböző' funkciójú megyegyűlé
sek, a közügyeket intéző' közgyűlés, és a peres ügyekben ítélkező' törvény
szék. A gyűléseken a megyében birtokos nemeseken kívül követek által kép
viseltethették magukat a területén lévó' városok, és kamarai uradalmak is. A 
szegényebb nemesek sok esetben képviseló't küldtek maguk helyett a megye
gyűlésekre. A 17. században a vármegyei önkormányzat rendkívüli módon 
kiteljesedhetett, hiszen az országgyűléseken hozott törvények nem szabá
lyozták minden vonatkozásban a középszintű igazgatást, így a vármegyék
nek módjukban állt ellenállni a központi kormányzat rendelkezéseinek, pa
rancsainak. Ezt lehetővé tette érvényben lévó' jogszabály (statutum)-a\kotksi 
joguk is. Nem egy esetben a vármegyéken buktak meg a központi kormány
zat intézkedései, ezért a vármegyék váltak a rendi-nemesi előjogok leghaté
konyabb védelmezőivé. így volt ez az országra felülről rendelt Gubernium 
esetében is, amelynek működését a magyarországi vármegyék gyakorlatilag 
ellehetetlenítették.

A 18. században megerősödő uralkodói hatalmi befolyás képviselői a 
vármegyék élén a főispánok voltak, akiket a királyok neveztek ki, így szemé
lyükben neki tartoztak lojaütással. Mivel ennek ellenére a vármegyei ön- 
kormányzat teljes egészében a megyei nemesség kezében volt, oda a központi 
kormányzat behatolni csak igen nehezen tudott.
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Magyarország, Erdély és Csehország a Habsburg Birodalomban
1723-1790

III .

A trónutódlás

Az 1741. évi országgyűlésen ismételten kimondták, hogy Erdély a magyar 
Szent Koronához tarozik, ahogyan ez már évszázadok óta része volt a ma
gyar alkotmányjogi gondolkodásnak. Erdélyt tehát a magyar királyok a 
magyar Szent Korona jogán birtokolják. Arra azonban most sem került 
sor, hogy a központi kormányzat az uniót, azaz Erdély és Magyarország 
egyesítését megvalósítsa. A rendek ezen az országgyűlésen társuralkodóvá 
{corregens) választották a királynő férjét, Lotharingiai Ferenc herceget, bár 
meglehetősen hideg légkör közepette. Lotharingiai Ferenc, aki 1745 óta a 
Német-Római Birodalom császára is volt, 1765-ben halt meg.

A hatalommegosztás
A rendiség és a központi kormányzat viszonya új szakaszba lépett Mária Terézia 
császárnő trónralépésével (1740) és folytatódott a trónon őt követő fia, II. József 
haláláig (1790). A korszakot a felvilágosult abszolutizmus időszakának szokás 
nevezni, és egészében véve az államhatalom — ha úgy tetszik a központi hatalom 
— egyre erősödő befolyása jellemezte. A rendi dualizmus hagyományos egyensúlyi 
helyzete tehát felbomlott, és bár a rendek az országgyűléseken igyekeztek saját 
pozícióikat megtartani, ez már nem sikerült. Magyarország kormányzati szem
pontból egyre szorosabb szálakkal kötődött a birodalom egészéhez, az uralkodók 
tudatos politikája a kormányzati szisztéma mind egységesebb kialakítására töre
kedett a Habsburgok országain, tartományain belül, amit jól nyomon követhe
tünk az alábbiakban, az egyes kormányszervek bemutatása során.57

Magyarországot, Erdélyt, az örökös tartományokat, és Csehországot is 
lassan ugyanolyan, vagy hasonló módon kezdték kormányozni, de legalábbis 
igen komolyan vették azokat az alapclveket, amelyekre épülve folyt az ügyme
net, a döntéshozatal, a hatalmi-kormányzati ágak és azokhoz kapcsolódó ható
ságok elkülönítése. Ez a 18. század végére — ugyan számos anomáliát sem nél
külözve —, valamelyest egységesülő “abszolút monarchiát” eredményezett.

A rendek az előbb említett 1741. évi országgyűlésen tett gesztusért, 
Lotharingiai Ferenc társuralkodóvá emeléséért csak igen csekély ellenszol
gáltatást könyvelhettek el az udvar részéről. Megerősítették nemesi szabad
ságjogaikat, mindenekelőtt az adómentességet, de egy különálló magyar 
tanács létrehozására, a rendek kívánalmai szerint, már nem került sor, bár 
sok főúr kapott kárpótlásképpen titkos tanácsosi címet, amelynek ekkoriban 67

67 Vö. Kalmár (2001)

151



azonban már semmiféle komolyabb tartalma nem volt.58 59 A központi kor
mányhatóságoknál pedig csak elvétve alkalmaztak magyar származású 
tisztségviselőt, vagy tanácsost. A császárnő ugyan ígéretet tett arra, hogy az 
államminisztériumba magyar tanácsosokat fog hívni, de ennek, mint egyfaj
ta nem állandóan működő miniszteri konferenciának, csupán tanácsadói 
szerepe volt a kormányzatban, intézkedési hatásköre nem. A rendeknek az a 
kívánalma, hogy külön magyar Haditanács legyen, azonnali elutasításra 
talált, sőt, magyar tanácsosokat sem alkalmaztak a már meglévő Hadita
nácsban. A rendek nem tudták elérni, hogy az ország önálló kormányzatát 
biztosítsák, ilyen irányú törekvéseik megbuktak az udvar ellenállásán.69 Az 
ezt követően a Mária Terézia uralkodása alatt megtartott országgyűléseken 
(1751, 1764-1765), az adómegajánlás, és a korszerű hadsereg kialakításának 
kérdésén túlmenően az úrbéres terhek lehetséges rendezéséről volt még szó, 
a rendek ellenállásán azonban az udvar minden javaslata zátonyra futott, 
csak az adóösszegben született konszenzus.60 Ezt követően az uralkodónő 
úgy döntött, hogy a kormányzati apparátuson keresztül, rendeleti úton veze
ti be intézkedéseit, és a továbbiakban nem hívott össze országgyűlést. Ezt a 
kormányzati irányvonalat vitte tovább és erősítette II. József, aki rendület
lenül küzdött az uralma alatti birodalom egységes kormányzati rendjének 
kidolgozásáért és bevezetéséért. A rendiség mellőzésével, szinte kizárólag 
rendeleti úton kormányzott. Intézkedéseinek deklarált célja országainak 
felvirágoztatása volt, a közjó érdekének szem előtt tartásával. A kormányha
tóságok modernizálásáért, hatékonyabb működtetéséért ugyan mindent 
megtett, de Magyarország vonatkozásában az volt a célja, hogy az ország 
helyzetét méginkább közelítse az örökös tartományok, vagy Csehország hely
zetéhez, főként a rendi ellenzék felszámolásával, és mind gazdasági, mind 
közigazgatási téren beolvassza a birodalomba. Közel egy évtizedes uralma az 
ún. “felvilágosult abszolutizmus” jozefinista irányzatát hozta magával, 
amelynek lelkes rajongói, de ellenségei is voltak az adott korban. 61

A birodalmi kormányzat
Mária Terézia és II. József uralkodása új korszakot jelentett Magyarország 
kormányzatában, illetve a Habsburg Birodalomba való integrálódási folyamat
ban is. Az uralkodók ugyanis jelentős átszervezéseket hajtottak végre, amelyek 
célja a birodalom egységének megteremtése volt, a kormányzati egységesítés 
révén. A udvari kormányzatban részt vevő szervek között tartjuk számon min
denekelőtt azokat a tanácsadó testületeket, amelyek az elvi irányítást tartották 
kézben, de a konkrét kormányzásban nem vettek részt.

“  Ember (1989) 418-420.
59 Ember (1989) 423-425.
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1761-ben Kaunitz kancellár hatására a császárné' felállította az Államta
nácsot, amely a legfőbb birodalmi kormányzati ügyeket megtárgyaló, hat fóhól 
álló testület volt. létrehozásának legfőbb célja a birodalom kormányzatának 
egységesebbé tétele volt, legalábbis az elvi irányítás szintjén. Hatáskörébe hiva
talosan a Magyarországgal kapcsolatos ügyek nem tartozhattak bele, hiszen 
törvény írta eló', hogy ez esetben magyar tanácsosokat is kellett volna tagjai 
közé emelni. A valóságban azonban a testület a legfontosabb magyar vonatkozá
sú ügyeket is megtárgyalta, és véleményt nyilvánított azokról, mieló'tt Mária 
Terézia döntést hozott volna.

Az udvari hatóságok átszervezésének sorában az 1742-ben önállósuló, az 
Osztrák Kancelláriából kiváló Államkancellária létrehozása jelentette az egyik 
legfontosabb intézkedést, hiszen ennek feladata lett a birodalom külügyeiben, az 
uralkodóház belső' ügyeiben történő' döntéshozatal. A birodalmi kormányzat 
egységesítésének igénye és a partikuláris rendi szempontok kiküszöbölését célzó 
igyekezet vezetett oda, hogy 1749-ben megszüntették az Osztrák és a Cseh Kan
celláriát. Ezek közigazgatási jellegű hatáskörét egy újonnan kialakított kor
mányszerv, a Directorium in publicis et cameralibus nevű hatóság vette át.62 
Működéséről Csehország bemutatásánál még lesz szó. A Directorium bukása 
után, minthogy feladatát, a birodalom egységes kormányzatának létrehozását 
és működtetését nem tudta beteljesíteni, 1761-ben visszaállítottak egy összevont 
Cseh-Osztrák Kancelláriát, megtartva azonban a közigazgatás és az igazság
szolgáltatás szétválasztottságát oly módon, hogy az igazságszolgáltatási ügyeket 
továbbra is az 1749-tól létező Oberste Justizstellc intézte.

Az Udvari Kamara az egész birodalom központi pénzügyigazgatási 
kormányszerve volt ebben a korszakban is. 1723 után az Udvari Kamara 
hatásköre fokozatosan megnőtt, a Bancalität nevű, a pénztári kezeléssel 
megbízott hatóságot ugyanis 1745-ben megszüntették. A Kamara tovább
ra is bizottsági rendszerben működött, tehát tárgyi és területi alapon az 
ügykörcsoportokat bizottságokhoz rendelték, és így készítették elő az 
egyes konkrét ügyeket a döntéshozatalra. 1732-ben már 12-re emelték a 
bizottságok számát. Mária Terézia uralkodása alatt, különösen a hétéves 
és az osztrák örökösödési háborúk idején a kincstár és az államháztartás 
pénzügyi egyensúlyának megteremtése jelentette a legnagyobb gondot. 
Számos reformintézkedés fulladt kudarcba, míg végül egyetlen állandó, 
funkcióját megfelelően betöltő pénzügyi kormányszerv még mindig az I. 
Ferdinánd által felállított Udvari Kamara maradt.

A fentebb említett reformintézkedések egyike az volt, amikor 1745- 
ben megszüntették a bizottságokat és négy ügyosztályt alakítottak ki a 
Kamarán belül, a pénzverés- és a bányászati ügyek intézésére pedig új udva
ri hatóságot hoztak létre, ez lett a Pénzverési és Bányászati Igazgatóság, 
amelynek hatásköre kiterjedt Magyarországra is. Ezt a hatáskört 1760-ban 
visszaadták az Udvari Kamarának. Ugyanez történt a másik, deputációnak
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nevezett hatósággal, amelyet szintén 1745-ben hoztak létre: Erdélyi, bánsági 
és illír ügyek udvari deputációja néven. Ez a szerv a kamarai és közigazga
tási, sőt vallási jellegű ügyeket is intézett, lévén, hogy illíreken nemcsak a 
szerbeket, hanem általában véve a görögkeletieket és a görög rítusú katoli
kusokat is értették. 1760-ban ez a hatóság is megszűnt, jogkörét visszaren
delték az Udvari Kamarához. 1746-ban a kereskedelem igazgatása számára 
hoztak létre birodalmi központi kormányhatóságot (Általános Kereskedelmi 
Igazgatóság), amely 1776-ban szűnt meg.

Az Udvari Haditanács továbbra is a birodalom hadügyeinek legfőbb 
kormányszerve volt. Mellette tevékenykedett időnként alá-, máskor mellé
rendelt hatóságként a Főhadbiztosság, amely 1758-ban megszűnt, beolvadt a 
már említett Directorium-ba. A Fóliadbiztosság 1746-ban vált önálló udvari 
hatósággá, és hatáskörébe a katonai ellátással, köztük a hadipénztárakba 
befolyó hadiadóval kapcsolatos ügyek tartoztak, területi illetékessége az 
osztrák-cseh tartományokon kívül természetesen Magyarországra is kiter
jedt. 1762-ben az Udvari Haditanácsot újjászervezték, ami azt jelentette, 
hogy régi hatáskörét állították vissza, oly módon, hogy a Fóliadbiztosságot 
ismét alá rendelték és a katonai igazságszolgáltatást is hatáskörébe vették. 
Ezt követően három nagy ügyosztállyal működött, a 18. század elején meg
határozott rendben.63

II. József politikájában még erőteljesebben fogalmazódott meg a biro
dalom egységesítésének elvi iránya. Minden országa kormányzatát egyetlen 
legfelsőbb kormányszerv irányítása alá akarta rendelni. Uralkodása fó' célja
iról egy 1784-ban kiadott ún. pásztorlevélben tett tanúbizonyságot, amely
ben megfogalmazta, hogy országai kormányzatának minden hivatalnokától 
ugyanolyan lelkesedést, felelósséges odaadó munkálkodást vár el, mint ami
lyennel o maga dolgozik az ország hasznáért és a közjó előmozdításáért. 
Meghirdette a birodalmi egység eszmeiségét is, kinyilvánítva, hogy vélemé
nye szerint a “monarchia tartományai egy testet alkotnak, és csak egy közös 
céljuk lehet”. Ennek érdekében 1784-ben elrendelte, hogy minden hivatalban 
a német nyelvnek, mint a birodalom egységes nyelvének használata legyen 
kötelező'. 1780-ban egyik első' utasításában elrendelte, hogy a kormányzati 
tisztségviselőkről olyan feljegyzéseket (conduite-listák) készítsenek és vezes
senek, amelyeken az egyes személyek hivatali pályafutását rögzítik, és idó'- 
ról-idó're munkájuk értékelését, minősítésüket is rávezetik. Az egyes ható
ságok azután ezeket a listákat évente felküldték a kormányzati központba, 
Bécsbe. II. József volt az első uralkodó, aki 1785-től kezdve szabályozta, hogy 
bizonyos állami és kormányzati állások betöltését milyen iskolai képzettség
gel és milyen szakmai gyakorlattal lehet betölteni.

63 E m b e r  (1989a) 454-455.
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Magyarország a Habsburg Birodalomban, 1723-1790 

A központi kormányzat
A Magyar Kancellária 1727-ben központi utasítást kapott, amelyben legfőbb cél
jaként az ország gazdasági újjáépítését jelölték meg. Ezen belül gondoskodnia 
kellett az ipar és a kereskedelem fellendítéséről oly módon, hogy számos elavult 
rendelkezést töröljön el, új utakat és hidakat építtessen. Gondoskodnia kellett 
továbbá a vármegyék belső életének felügyeletéről, a számvitel és adóelosztás 
ellenőrzéséről. A kancellária közvetlenül a király alatt állt, felterjesztéseit hozzá 
nyújtotta be, a már kidolgozott elintézési javaslattal egyben. A kancellária minden 
hivatallal levelezésben állt, hozzá pedig a Helytartótanácstól, a királyi táblákról 
érkezhettek elintézendő ügyek. Ugyan a század második felében már szakreferen
sek adták elő az egyes ügyeket a kancellária tanácsülésein (vallási, adó- és köz
ügyekben), ez azonban nem vezetett odáig, hogy departamentumok, azaz osztá
lyok alakultak volna ki, mint ahogyan a Magyar Kamara és a Helytartótanács 
esetében történt. A Magyar Kancellária volt az a kormányszerv, amely még min
dig a magyar rendiség képviseletét jelentette, akkor is, ha ezt csupán tanácsosai, 
tisztjei személyén keresztül és nem testületiségében tudta képviselni. Az uralko
dók azonban általában más birodalmi hatóságok bevonásával döntöttek a Ma
gyarországot érintő ügyekben, tehát a Kancellária kormányzati szerepe messze 
elmaradt a lehetőségeihez képest. A 18. század második felében a főnemesi ellen
zék tagjai viselték a tisztségeket, akikre a központi kormányzat rendelkezéseinek 
kelletlen végrehajtása, valamint a magyar alkotmányosságra való folytonos hi
vatkozással párosuló passzív ellenállás volt jellemző. 64

1785-ben II. József a birodalmi kormányzat egységessé tételének irány
elvét követve egyesítette a Magyar és az Erdélyi Udvari Kancelláriát, egyúttal 
megszüntette a kancellária széleskörű igazságszolgáltatási és hiteleshelyi tevé
kenységét. Feladatkörében meghagyta az uralkodói utasítások, rendeletek ex
pediálását, az ország alsóbb fokú hatóságaitól érkező felterjesztések benyújtását 
a királyhoz, továbbá a törvényes rend betartásának ellenőrzését az alsóbb fokú 
kormányszerveknél. Ezenfelül a kancellária intézte a legfelsőbb bírói, kamarai 
és közigazgatási tisztségek betöltését, egyházi méltóságok adományozásának 
ügyeit, rangemeléseket és nemességadományokat, egyéb privilégium
adományozásokat, az országgyűlések előkészítését, és lebonyolítását, és számos 
más, az utasításban részletesen felsorolt ügytípust.

A 18. század legjelentősebb kormányzati reformintézkedése a Magyar 
Királyi Helytartótanács létrehozása volt. Ezzel az intézménnyel mintegy 
kétszáz éves próbálkozás után létrejött egy az egész ország közigazgatását 
irányító kormányzótanács, amely a távol lévő uralkodót képviseli, helyettesíti, 
nevében igazgatja az országot. A kormányhatóság létrejöttét az 1723:101. te. 
mondta ki, amelynek értelmében a Helytartótanács közvetlenül a király alá
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rendelt kormányzótanács, neki tartozik felelősséggel, és a király nevezi ki taná
csosait is. A törvény megfogalmazta, hogy az új hatóságnak az ország törvé
nyeinek betartására is felügyelnie kell, és azokkal ellentétes rendelkezést 
nem hozhat. Ezzel a Helytartótanács bizonyos mértékig a rendi jogok és a 
magyar rendi alkotmány tiszteletben tartását biztosította. Munkáját 1724- 
ben Pozsonyban kezdte meg, és összességében királyi végrehajtó szervként 
funkcionált, egészen 1848. évi feloszlatásáig. Hatáskörébe tartozott a teljes 
belügyi igazgatás, amennyiben fő feladatköreként a királyi akarat teljesíté
sét, az országos törvények végrehajtását, a törvényhatóságok (városok, vár
megyék, kerületek) felügyeletét jelölték meg. Felügyelnie kellett a hadiadó 
felosztására, a hadi ellátás ügyeire, a gazdasági intézkedések végrehajtására, a 
közegészségügyre, egyházi és világi alapítványok ügyeire, nemességigazolások
ra. Ezenfelül sok egyébre is kiterjed a kormányszervnek 1724-ben kiadott hiva
tali utasítás. A Helytartótanács hatásköre a század folyamán fokozatosan 
bővült, hiszen az úrbérrendezéssel kapcsolatos ügyek, a közoktatás és a ta
nulmányi alap ügyei jelentettek újabb szakterületeket. Ugyan az igazság
szolgáltatásban semmilyen jogosultsággal nem rendelkezett, mégis, ellen
őriznie kellett a törvényesség betartását a bíróságokon, ezért azoknak fel 
kellett küldeinük a perkivonatokat ellenőrzésre a Helytartótanácshoz.

1769-ben az ügyintézés nehézkes voltán enyhítettek azzal a rendelke
zéssel, hogy ezt követően a Helytartótanácsnak már nem kellett minden ügy
ben előzetes királyi jóváhagyást kérnie az intézkedéseihez, hanem bizonyos 
kevésbé lényeges ügycsoportokban folytatott eljárásairól elegendő lett csak évi 
egy jelentést felküldeni az udvarba. 1776-ban majd 1781-ben tovább szélesítet
ték a Helytartótanács önálló intézkedéseinek jogkörét, az úrbéri peres ügyek
re, a polgárjog megadására, a céhek ügyeire, bizonyos egyházi ügyekre, és 
törvényhatóságok ellenőrzéseire is kiterjesztve azt. A szervezett és hatékony 
ügyintézést segítette elő, hogy az egyes ügykörcsoportokat már a hatóság lét
rehozásától kezdődően ún. Bizottságok készítették elő, amelyek csak 1754-tól 
kerültek túlsúlyba. 1769-től ugyan áttértek az előadói rendszerre, de néhány 
bizottság azt követően is megmaradt.

A Helytartótanács Magyarország kormányzótanácsaként a törvény ér
telmében közvetlenül a király alá tartozott, de a valóságban a közvetlen kap
csolattartás nem volt lehetséges, hiszen az uralkodónak címzett leveleket a 
Magyar Udvari Kancelláriához kellett beküldenie, amely egy általa kialakí
tott véleménnyel továbbította az ügyet. Ezen kívül a Miniszteri Konferencia, 
majd 1761-től az újonnan létrehozott legfelsőbb birodalmi kormányszerv az 
Államtanács is véleményezte a felterjesztéseket, és csak ezzel ellátva jutott 
el az uralkodóhoz egy-egy ügy. A Helytartótanács mégis rendkívüli szerepet 
töltött be abban a másfél évszázadban, amíg működött. Rendszeresen ellen
őrizte a közép- és alsó fokú közigazgatást, egyúttal központi irányelveket al
kalmazva egységesítette ezek helyi igazgatását.65
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II. József 1785-ben az ország területét tíz kerületre osztotta, amelyek élére 
királyi biztosokat nevezett ki. Ezek alá tartoztak a vármegyék és városok, melyek 
közigazgatását immár a kerületi biztosok felügyelték. A 1785. évi reformintézke
dései során II. József a Helytartótanács elsőrendű feladatává az országos törvé
nyes rend betartását rendelte, és hogy emellett mindig, minden kérdésben pontos 
és gyors tájékoztatást adjon az uralkodónak az ország helyzetéről, hogy az egyes 
belügyi kormányzati ügyekben gyors és hatékony intézkedést lehessen hozni. A 
Kamara és a Helytartótanács összeolvadása azt is magával hozta, hogy két alel- 
nököt neveztek ki az elnök mellé, egyik a kamarai, másik a helytartótanácsi ille
tékességű ügyek intézésével volt megbízva.

A Magyar Kamarát az 1722-1723. évi országgyűlésen egyenrangú intéz
ménnyé emelték az Udvari Kamarával, de ahogy korábban már szó volt róla, ez 
csupán formális maradt. A Magyar Kamara hatásköre a Helytartótanács megala
kulásával némileg csökkent, mert a közigazgatási típusú feladatoktól megszaba
dult. Mária Terézia királynő' rendelkezésére 1747-ben bevezették a 
departamentális ügykezelést a Kamaránál, ami azt jelentette, hogy tematikusán 
hat ügyosztályt (sóügyi, gazdaságügyi, jogügyi, városi, lőporügyi, harmincadügyi) 
alakítottak ki a gazdaságirányítási-pénzügyigazgatási kormányzat területén, és 
ezekben készítették eló' az egyes konkrét ügyeket a döntéshozatalra. 1773-ban 
uralkodói utasítás biztosította a kamara képviseletét a királyi tanácsban, és hogy 
bizonyos kisebb ügyekben önállóan intézkedhessen. Ezzel az utasítással újjászer
vezték a departamentumokat is a Kamarán belül. II. József 1785. évi rendeletével 
megszüntette a Magyar Kamarát, mint kormányhatóságot és összevonta a Hely
tartótanáccsal. A Szepesi Kamara 1723. évi átszervezések után már csak mint a 
Magyar Kamara adminisztrációja létezett, és a század pénzügy-igazgatási át
szervezései csak tovább erősítették alárendelt helyzetét.

II. József 1782-ben megszüntette a kamarákat és azok feladatkörét át
adta az illetékes kancelláriáknak, tehát a magyar és erdélyi kamarai ügyeket 
a Magyar Kancellária, az osztrák és cseh tartományok kamarai ügyeit a Cseh- 
osztrák Kancellária irányítása alá rendelte. Ugyanezen évben egyesítette a 
Magyar és az Erdélyi Udvari Kancelláriát. 1783-ban pedig megkezdte a Hely
tartótanács átszervezését: 29 departamentumot, azaz ügyosztályt hozott létre, 
amelyeket a belügyi kormányzat ágainak ügykörökbe tagozásával alakítottak 
ki. Az egyes ügyosztályok illetékességébe tartozó ügyek egy részét azokban 
intézték el, másokat a tanács elé vittek. Az ügyek elintézéséről készült fel
jegyzéseket az uralkodóhoz terjesztették fel, aki változtathatott a döntésen 
tetszése szerint. Megengedte, hogy kisebb ügyekben a Helytartótanács 
decretumokat intézzen az alsófokú hatóságokhoz. Még ugyanebben az évben 
Budára tették át a hatóság székhelyét.

A helyi kormányzat
A helyi igazgatásban a vármegyék töltötték be a legrangosabb helyet a 18. szá
zadban is. Az magyar rendi alkotmány igen erős önkormányzatiságot biztosított
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számukra, ahogyan a korábbi fejezetben ezt már jeleztük. A magyar királyok- 
nak mindössze a vármegyék élén álló, sokszor azonban igen csekély befolyással 
rendelkező' főispánok kinevezésére volt joguk a vármegyén belül. Mária Terézia 
trónrakerülése után az 1752. évben kiadott főispáni utasításának szövegezése kivá
lóan rámutat erre a jelenségre, amennyiben azt írja le, hogy a magyar vármegyék 
különféleképpen értelmezik a törvényeket és királyi leiratokat, nincs bennük egysé
ges igazgatási rend, sőt olykor figyelembe sem veszik a központi kormányzattól 
érkező utasításokat. így aztán szükséges lenne a közjó érdekében, az adózó nép 
megvédelmezése céljából, egységes irányelveknek megfelelően, egységes igazgatási 
rend bevezetése, amit a királynő most el is határozott, és ebben a főispánokra há
rulna rendkívül fontos szerep. Az utasítás önmagában is szép megfogalmazását 
adja az ún. felvilágosult abszolutizmus alapelveinek, és rávilágít a központi kor
mányzat célkitűzéseire.66 Az ekkoriban már az udvar törekvéseinek ellenzékeként 
föllépő főnemességet a királynő nem tudta ezzel az utasítással maga mellé állítani, 
így a benne célul tűzött változások nem valósultak meg.

A regionális és helyi kormányzat szerveiként a szabad királyi- és bá
nyavárosok, valamint a kiváltságos kerületek a továbbiakban is megma
radtak, speciális önkormányzati sajátosságokkal.

Erdély a Habsburg Birodalomban, 1690-1800

Erdélyt a törökök kiűzése után nem csatolták vissza Magyarországhoz, így a 
Magyar Királyság Mohács előtti területi integritását nem állították helyre. A 
Diploma Leopoldinummal (1690), fejedelemségként nevezték meg és ekként 
vette uralma alá I. Lipót, címei közé pedig fölvette az Erdély fejedelme és a 
székelyek ispánja címet is. A Diploma Erdély helyét világosan meghatározta 
a birodalmon belül, mert elviekben megengedte a belső rend önálló biztosítá
sát, az alapvető, az elmúlt másfél évszázadban hozott erdélyi törvények ér
vényben maradását. Elismerte a tartomány autonómiáját is.* 67 1765-ben Má
ria Terézia nagyfejedelemséggé nyilvánította Erdélyt, és a korábban viselt 
fejedelmi címet is ezt követően nagyfejedelmire változtatta. I. Lipót az erdé
lyi ügyek megtárgyalására külön miniszteri konferenciát állított fel még 
1687-ben, amely aztán még évtizedekig működött tanácsadó testületként.68

A területi változások

Azzal, hogy megszűnt az Erdélyi Fejedelemség, Erdély ismét a középkori 
történeti határai közé tért vissza, a Partium vármegyéi pedig visszakerültek 
a Magyar Királysághoz. Az 1699-ben a Habsburg és az Oszmán Birodalom

e« Ember (1989a) 473.
67 R. VÁRKONYI (1986) 881-883.
68 TRÓCSÁNYI (1988) 31-119.
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közötti háborút lezáró karlócai béke értelmében a Temesköz illetve az azt 
magában foglaló Bánság (Bánát) egész területe oszmán fennhatóság alatt 
maradt. Ez a békekötés ily módon tehát Erdély déli határvonalát is kijelölte.

1709-ben I. József két rendeletben fogalmazta meg, hogy a régi 
partiumi vármegyék, Máramaros, Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd, va
lamint Kővár vidéke pénzügyigazgatási vonatkozásban az erdélyi Főkor- 
mányszék, a Gubernium alá tartozzon, katonai és közigazgatási ügyekben 
viszont a Magyarországot is irányító főkormányszékek rendelkezzenek 
felettük. A Partium fogalma a korábbi értelemben megszűnni látszott, Er
dély északi és nyugati határa azonban évtizedeken át bizonytalan volt, 
mígnem 1732. december 31-én kiadott rendeletében III. Károly felelevení
tette a Partium fogalmát, és újból Erdélyhez csatolta Kraszna, Közép- 
Szolnok, Zaránd vármegyét valamint Kővár vidékét. Az erdélyi országgyű
lés a következő évben törvénybe is iktatta ezt a rendelkezést. A magyaror
szági rendek ezt követően folyamatosan tiltakoztak a nevezett vármegyék 
jogtalan Erdélyhez csatolása miatt, de ez csak az 1832-1836. évi reformor
szággyűlésen vezetett sikerre, amikor is törvénybe iktatták a Partium visz- 
szacsatolását Magyarországhoz.

A trónutódlás
Apafi Mihály fejedelem és az erdélyi rendek küldöttsége 1688-ban Nagysze
benben Caraffa császári generális előtt hűséget esküdött I. Lipótnak, ezzel 
Erdély visszatért a magyar Szent Korona tagjaként a magyar király főha
talma alá. Az önálló fejedelemség megszüntetését és a törökök kiűzése után 
Erdély új közjogi helyzetének kialakítását a már említett, két változatban 
kiadott Diploma Leopoldinum (1690, 1691) fogalmazta meg. Ez az okirat, 
mint egyfajta alkotmány, egészen 1848-ig érvényben volt, alapvetően hatá
rozta meg Erdély közjogi helyzetét a birodalomban és tartományi jellegű 
kormányzatát. Formálisan a Diploma nem mondta ki a Habsburg-ház örök
letes jogát Erdélyre, elhallgatta az erdélyi rendek szabad fejedelemválaszó 
jogának kérdését, de rendelkezései gyakorlatilag világossá tették a Habs- 
burg-kormányzat Erdéllyel kapcsolatos közjogi álláspontját.69

Az Erdély sorsáról Bécsben folyó tárgyalásokon Bethlen Miklós képviselte 
az erdélyi rendeket, kívánságaikat azonban nem tudta érvényre juttatni. A dip
loma első változatát 1690 októberében adták ki. Ennek értelmében Erdély a 
továbbiakban tartományként része a birodalomnak, kormányzását az újonnan 
felállítandó Kormányzóság (Gubernium) látja el, élén a kormányzóval és 12 
tanácsossal, akik közül legalább három katolikus legyen. További 
főtisztségviselők a kancellár és a generális legyenek. Évente országgyűlést 
hívjanak össze Erdély részére. Békeidőben 50000 birodalmi tallér adót fizes
sen a tartomány, háborús időben 400000 rajnai forintot. Elrendelte továbbá *
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a diploma az erdélyi fejedelmek által adott korábbi adományok és kiváltsá
gok, valamint az erdélyi törvénykönyvek (Approbatae Constitutiones és 
Compilatae Constitutiones) és a Tripartitum érvényben maradását, az Arany
bulla ellenállási záradéka kivételével, amiről a magyar rendek 1687-ben mond
tak le. Erdélyben érvényben maradtak továbbá a szászok municipiális jogai, 
megmaradt a négy bevett vallásfelekezet, de újabbak nem voltak behozhatok. 
Végezetül a fejedelem személyével kapcsolatban elnapolta a döntést.

1707-ben az erdélyi országgyűlés kimondta Erdély elszakadását 
Habsburg-háztól, és fejedelmeként II. Rákóczi Ferencet iktatta be, törvényre 
emelte továbbá a magyarországi rendekkel kötött konföderációt is. A Rákó- 
czi-szabadságharcot lezáró szatmári békeokmányban megfogalmazták, hogy a 
Habsburg uralkodóház a továbbiakban is a magyar Szent Korona jogán uralja 
Erdélyt, ahogyan ez már 1690 óta érvényben van. III. Károly magyar királyként 
1722-ben szigorú utasítással fogadtatta el az erdélyi országgyűléssel is a Prag
matica Sanctio-t, de egyúttal azt is kijelentette, hogy Erdélyt fegyverjog alapján 
is bírják a Habsburgok.

A központi kormányzat
A Nagyszeben székhelyen létrehozott Gubernium (későbbi magyar nevén Fő
kormányszék) 1691-ben kezdte meg munkáját. A király által kinevezett első 
kormányzó Bánffy György lett, Bethlen Miklós a kancellár, Bethlen Gergely a 
főgenerális és Haller Gábor a főkincstárnok. A kormányzóság létrehozása nagy 
ellenkezést váltott ki az erdélyi rendek körében, nagy részük szerette volna, 
hogy a birodalmon belül megmaradjon a fejedelemség, élén az utolsó fejedelem 
egyetlen gyermekével, (II.) Apafi Mihállyal. 1691 elején az erdélyi országgyűlés 
ugyan ismételten hűséget esküdött I. Lipótnak, és kihirdették a Diplomát, de 
annak tartalmával nem voltak elégedettek. Újabb tárgyalások után, 1691 de
cemberében született meg a Diploma második, ünnepélyes kiadású változata. A 
végleges szövegezés lényegében véve még előnytelenebb feltételeket rögzített 
Erdély számára. Minden korábbi pont érvényben maradt, de a kiegészítések 
újabb lehetőséget biztosítottak az uralkodó számára arra, hogy beavatkozhasson 
Erdély jogrendjébe, és kormányzatába, elsősorban a főtisztségviselők kinevezése 
és a honfiúsítási eljárások terén.70

A Gubernium 1693-ban királyi instrukciót kapott. Ennek értelmében fe
ladatköre átfogta a belügyi kormányzat legfontosabb ágait, az igazság
szolgáltatást, a közigazgatást és a pénzügyigazgatást. A Főkormányszék taná
csa 12 tagú lett, az ún. kardinális tisztségeket az előbbiekben felsorolt szemé
lyek töltötték be, a tanács tagjai között kellett lennie a szász grófnak is. Kez
detben a Gubernium és a király között nem volt közbülső, közvetítő kormány- 
szerv. Az új kormányhatóság meglehetősen rendszertelenül kezdte meg műkö

70 R. VÁRKONYI (1986) 881-885.
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dését, és hatásköre sem volt részletesen körülírva, a következő évtizedek azonban 
határozottabb kormányzati intézkedések bevezetését hozták.

A bécsi központi kormányzat következő lépésben a kincstári igazgatást le
választotta a Gubernium jogköréből, és külön hatóságot szervezett céljaira. 1700- 
ban I. Lipót intézkedést adott ki, amelyben a hivatalban lévő Apor István kincs
tartó köré szervezett egy testületet, de meghagyta, hogy az erdélyi pénzügyeket 
átvizsgáló, éppen Erdélyben tartózkodó kamarai bizottság tudta nélkül semmi
lyen intézkedést ne hozzon. Azt is elrendelte, hogy minden fontosabb pozíciót be
töltő erdélyi kincstári tisztségviselő mellé állítsanak egy német nemzetiségűt, 
vagy más, nem erdélyi származású ellenőrt.71

1698-ban a már működő katonai Főhadbiztosságot, amelynek feladata az 
Erdélyben állomásozó császári-királyi katonaság elszállásolásával és ellátásával 
kapcsolatos ügyek illetve a hadiadó kivetésének és begyűjtésének intézése volt, a 
Gubernium alá rendelték.

A Rákóczi-szabadságharc leverése után 1713-1714-ben szervezték újjá Er
délyben a Guberniumot. 1718-tól az erdélyi római katolikus püspök is a tanácso
sok tagjává vált, és a későbbiekben mint első tanácsos ő helyettesítette a távol 
lévő gubernátort egészen addig, amíg ez a feladatköre és tanácsosi tisztsége is
1786-ban megszűnt. A Főkormányszéknél a 18. század második felében több, az 
ügyköröket meghatározó reformra került sor, a hatvanas évektől pedig az egyes 
ügycsoportok hatékonyabb elintézése céljából bizottságokat alakítottak ki itt is, 
ahogyan a magyarországi főkormányszékeknél történt. A Gubernium esetében 
azonban a bizottsági ügyintézési mód nem vezetett az ún. dcpartamentumok 
(ügyosztályok) kifejlődéséhez, mint a magyarországiaknál. 1783-ban II. József a 
Gubernium bíráskodási hatáskörét szabályozta, majd 1786-ban kettéválasztotta a 
hatóságot, egyik része a bíráskodási ügyeket intézte a továbbiakban (Gubernium 
Judiciale), a másik pedig a politikum és a kincstár ügyeit vitte tovább (Gubernium 
in Politicis et Cameralibus). Ekkor osztotta a császár Erdélyt három kerületre, 
élükre biztosokat állítva. 1787-ben a Gubernium ügymenetét királyi rendelet 
igazította hozzá a Magyar-Erdélyi Udvari Kancellária ügymenetéhez. II. József 
halála után a Gubernium kettéosztottsága megmaradt, a kincstári ügyek kiváltak 
a hatásköréből és a visszaállított Kincstartósághoz kerültek.72 (A Főkormányszék 
feloszlatására 1849 januárjában került sor.)

Az erdélyi rendek már 1692-ben elkezdtek gondolkodni egy bécsi agentúra 
létrehozásán, amely által saját érdekeiket képviseltették volna a birodalmi kor
mányzati központban. Hosszas átalakítgatás után végül 1695. októberében kezdte 
meg munkáját a Bécsi Erdélyi Udvari Kancellária, az I. Lipót által ekkor kiadott 
instrukcióban megfogalmazott rendelkezés szerint. A hatóság kezdetben a nagy
szebeni székhelyű Gubemium, és a bécsi központi kormányszervek közötti közve
títő szerepét töltötte be, a hivataU munkát az élén álló alkancellár vezette — lévén 
a főkancellár Erdélyben, a Gubcrniumban tevékenykedett —, akit az erdélyi or

71 TrÓCSAnyi (1988) 218-232, 315-323, 398-102.
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szággyűlés jelölhetett ki. A Bécsi Erdélyi Udvari Kancellária hatásköre kiterjedt 
az országos közügyek megtárgyalására, a kincstári ügyekre, az egyes erdélyi 
nemzetek ügyeire.

1711-1740 között a Bécsi Erdélyi Udvari Kancellária fölérendeltségi helyze
te a Guberniummal szemben megeró'södött. Az 1765—1791 közötti időszakban 
nem volt betöltve a kancellári tisztség. Közben 1775-ben egy nagyobb ügykörre
formot hajtottak végre, amennyiben a Magyar Udvari Kancellária ügyintézési 
menetéhez igazították, mintegy egységesítették az Erdélyi Kancellária tevékeny
ségét. II. József 1782-ban rendeleti úton egyesítette a két kancelláriát, úgy, hogy 
néhány héttel elóhb a császár a magyar és az erdélyi legfelsőbb szintű kincstári 
igazgatás feladatkörét átadta az Udvari Kamara hatásköréből a Magyar Kancel
lária hatáskörébe. Amint azt már említettük, az egyesített hatóság neve: Magyar- 
Erdélyi Udvari Kancellária lett. A két kancellária végleges egyesítésére 1784-ben 
került sor, amelyet a következő' évben egy nagy ügyintézési reform követett. En
nek célja az volt, hogy az örökös tartományok kancelláriáinak ügyintézésével 
tegye egyformává az összevont intézmények ügymenetét. II. József halálát köve
tően 1790-ben szétválasztották a hatóságokat, a Bécsi Erdélyi Udvari Kancellária 
visszakerült korábbi helyzetébe.73

A helyi kormányzat
Erdélyben a 18. században részben fennmaradt a vármegyék és a székek hagyo
mányos rendszere. A század második felében 11 magyar vármegye, és két vidék, 
öt székely szék, a fiúszékeket nem számolva, és kilenc szász szék, és két vidék 
alkotta a regionális közigazgatási rendszert. 1784-ben II. József rendelete 11 me
gyére osztotta Erdély területét. Ezzel a rendlettel szűnt meg a középkori eredetű, 
az egyes nemzetek privilégiumain alapuló, azaz a natiók által meghatározott terü
leti igazgatási rend. 1786-ban pedig a megyéket három kerületbe osztották be, 
élükre biztosokat állítva.74

Csehország a Habsburg Birodalomban, 1665-1790

A trónutódlás
Miután II. Ferdinánd megfosztotta szabad királyválasztó joguktól a cseh rende
ket, a Habsburg-dinasztia a továbbiakban is a cseh királyi cím birtokában gyako
rolta a Cseh Korona országai fölött a főhatalmat. A cseh országgyűlés 1720. októ
ber 12-én fogadta el a Pragmatica Sanctio-1. Csehország önállóságát csak a 18. 
század közepén érték komoly támadások az uralkodó részéről. 1741 márciusában 
az osztrák örökösödési háború kezdetén a poroszok elfoglalták Sziléziát, majd az 
év novemberében Prágát is, ahol Károly Albert bajor választó cseh királlyá nyik

73 TRÓCSÁNYI (1988) 233-240, 324-326, 403.
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váníttatta magát. A cseh rendek elfogadták, és meghódoltak előtte. Az 1742-ben 
megkötött békében Mária Terézia átadta Sziléziát II. Frigyes porosz uralkodónak, 
majd a főváros visszafoglalását követően, 1743-ban a császárnő cseh királlyá ko
ronáztatta magát, a korábban a bajor választónak hűséget esküdött urakra cse
kély büntetéseket szabott ki. így helyreállt a Habsburg uralom a cseh tartomá
nyok fölött.

A központi kormányzat

Mária Terézia 1748-1752 között, Haugwitz kancellár javaslatára vezettetett be 
kormányzati reformokat Csehországban, amelynek során az országot megfosztotta 
önkormányzatától és a rendi jogok egyik fontos elemétől, az évenkénti adómegsza
vazás jogától. Ezt követően csak tízévenként voltak erre jogosultak a cseh rendek. A 
reformok részét képezte, hogy 1749-ben megszüntették a Cseh és az Osztrák Udvari 
Kancelláriát és helyettük a már említett bécsi székhelyű Directorium in publicis et 
cameralibus intézte a közigazgatási ügyeket, az igazságszolgáltatási tevékenységet 
pedig az Oberste Justizstelle vette át. Ezzel az osztrák és cseh tartományokban 
sikerült megvalósítani egyrészt a közigazgatás és az igazságszolgáltatás kettévá
lasztását, másrészt, az átalakítást kidolgozó Friedrich Haugwitz terveinek megfele
lően a rendi érdekek képviseletét sikerült méginkább háttérbe szorítani.75 A 
Directorium azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen csak a 
közigazgatást és a pénzügyigazgatást vette kézbe, ahogyan az elnevezésében is 
megmutatkozott. Az egyre bonyolultabbá váló állami igazgatás igényeit ez az össze
vonás nem tudta kielégíteni, sőt, kifejezetten visszalépést jelentett a korábbi diffe
renciáltabb kormányzathoz képest. Végül 1761-ben visszaállították a Cseh-osztrák 
Udvari Kancelláriát a közigazgatásra vonatkozó hatáskörrel, megtartva azonban a 
Justizstelle-t, amely az igazságszolgáltatást intézte. Az összevont Kancellária ha
tásköréből számos belügyi kormányzati ág kimaradt, köztük a többi között a keres
kedelemügy, amelynek irányítására 1762-ben új hatóságot szerveztek Kereskede
lemügyi Tanács néven. 1751-ben pedig a cseh és morva kerületi önkormányzati 
hivatalokat vonták szorosabb állami felügyelet alá azzal, hogy átszervezték őket, és 
élükre udvarhű állami hivatalnokokat neveztek ki.

1763-ban Kaunitz kancellár javaslatára létrehoztak egy-egy tartományi 
kormányzóságot {gubernium) Cseh- és Morvaország élére, amelyek 1848-ig, mint 
a tartományokat irányító főkormányszékek, folyamatosan működtek. A cseh ren
dek csak a 18. század végén, 1790-ben fordultak a központi kormányzathoz és az 
uralkodóhoz, amikor is három feliratban kérték korábbi rendi jogaik visszaállítá
sát. A 19. század első felében bekövetkező nemzeti fejlődés hozta magával, hogy 
1842-ben a cseh rendi ellenzék a cseh tartományi gyűlésen az 1627-ben kiadott 
Országos Rendtartásban megfogalmazott rendi alkotmányban foglaltak visszaál
lítását követelte.

75 EMBER (1989a) 44G-447.
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K ije vi Rusz, 1000-1204
F o n t  M á r t a

A tradíció szerint a Kijevi Rusz létrejötte, az államiság kezdete Oleg fejedelem 
nevéhez fűződik, aki a PVL szerint 882-ben Novgorodból a Dnyeperen lehajózva 
elfoglalta Kijevet, s ezzel létrejött a Kijevi Rusz. Kérdés, hogy egy — bármilyen 
hosszú — kereskedelmi útvonal feletti ellenőrzés megteremtése kimeríti-e az 
államiság kritériumait? Hiszen Oleg fejedelem nem tett mást, mint addig: adóz
tatott egy bizonyos régióban, illetve ellenőrzést gyakorolt az útvonal és az azt 
használó kereskedők felett. Majd sorra elhódította a szláv törzseket a kazár 
adóztatás alól.1 Csak uralmi szférájának határait tágította ki, de nem tett egyet
len olyan lépést sem, amely az államszervezés irányába mutatott, mint pl. in
tézmények kialakítása, írásbeliség megteremtése, a kultuszok egységesítése. 
Minderre egy évszázad elteltével, Vlagyimir fejedelemsége idején (978-1015) 
került sor. Oleg fellépését tehát semmiképpen sem tartjuk az államiság, az ál
lamszervezés kezdetének, hanem csak egy nagyobb integráció felé tett kezdeti 
lépésnek. Ilyen értelemben kétségkívül hozzájárult a majdan megszerveződő 
állam megteremtéséhez, de tettét inkább a törzsszövetségi keretek bővítésének 
látjuk. Az államszervezés csírái csak Vlagyimir idején jelentkeztek. Az uralma 
alatti területek kohézióját célozta meg az uralkodó azzal, hogy úgy válogatta 
meg feleségeit, ahogy szövetséget kötött. A pogány kultuszok „összegyúrásával” 
is próbálkozott,2 ezért gyűjtött össze a kijevi hegyen többféle törzsi hagyományt 
mutató istenfigurákat, de áttörés csak a kereszténység felvételével követke
zett be (988): ezt tekintjük az államszervezés ismérvének.3

A Kijevi Rusz fennállásának időtartamát nehéz egyetlen évszámhoz 
kötni. Kritériumnak az a körülmény tartható, amíg Kijev mint központ 
funkcionált. Kijev központ jellegének megszűnését több körülmény is jelzi. 
Az első az 1132. év, Vlagyimir Monomah legidősebb fiának, Msztyiszlavnak 
a halála. O volt az utolsó fejedelem, aki Kijevben uralkodva ténylegesen is 
kézben tudta tartani a Rusz területét, utódai inkább csak törekedtek erre. 
A második dátum 1169, amikor Andrej Bogoljubszkij fejedelemnek az észa
ki Vlagyimirból érkező hadai elfoglalták a várost, jelentős pusztítást végez
tek, és a harcokat irányító fejedelem nem kívánta székhelyéül. A harmadik 
dátum 1240, a tatár uralom kezdete. 1132 mellett szól, hogy ezt követően 
felerősödtek a széttagolódás felé mutató törekvések. De Kijev vonzása még 
mindig fennáll, noha a 12. század a részfejedelemségek kialakulásának 
időszaka. E folyamat az egész 12. századon végighúzódik, más-más dátum 
jelzi az egyes régiók önállósodását. A Kijevi Rusz a 12. század végére, a 13.

1 PLDR I. 38, 40.; FRANKUN—  SilEPARD (1996) 71-91.
2 PLDR I. 94.
3 Font (1998) 26-31, 34-39.
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század elejére markánsan kitapintható régiókra bomlott,4 amelyek eltérései a 
tatár támadásra való reagálásukban és az állandósuló tatár uralomhoz való 
viszonyukban is tetten érhetők. Novgorod 1136-ban, Vlagyimir-Szuzdal 1170 
körül, Hahcs-Volhínia pedig 1199-re szakadt le Kijévről. Lényegében a Kijevi 
Rusz felbomlása a 13. század elejére befejezett ténynek tekinthető'.

1. Az időintervallum jellemzői
Vlagyimir fejedelem uralkodása idejére a Kijevi Rusz a kelet-európai térség 
jelentős részét befolyása alá vonta. Uralma az adófizetésen és zsákmányszerzé
sen nyugodott, azaz a Rusz fejedelmei ugyanúgy jártak el, mint a steppe népei 
és ugyanolyan jövedelmekre tettek szert, mint a kazárok és a besenyők. Ezt 
tapasztalva az arra járó kereskedők joggal nevezhették az uralkodót kagánnak.5 
A Kijevi Rusz területe a 10. század végén a Baltikumtól (Novgorod, Pszkov vi
déke) a Fekete-tengerig (Tmutarakany) terjedt. Nyugat felé Vlagyimir ide
jén rögzült a keleti és nyugati szlávok közötti határvonal, míg a szláv né
pesség további migrációja keleti, északkeleti irányba a területi terjeszkedés 
útját mutatta.6 A későbbi Moszkva körüli területek (Rosztov, Szuzdal, majd 
Vlagyimir) csak a 11. század második felétől népesültek be. A fejedelmi 
hatalom terjeszkedése újabb központok megjelenésével regisztrálható, 
amelyek mint az adók összegyűjtésének helyszínei működtek. Az északi és 
déli régió klimatikus viszonyai jelentősen különböztek egymástól, ami a 
Ruszt eleve kettős jellegűvé tette,7 és a belső kohézió ellen hatott. A népes
ségre vonatkozóan csak a 14-15. századi Novgorodból maradtak fenn ada
tok, ezeket aligha szabad időben visszafelé és térben kiterjesztve értelmez
ni. A Kijevi Ruszra vonatkozó érvényességgel még a becsléshez szükséges 
támpontok is hiányoznak, a szakirodalom adatai kizárólag hipotézisként 
kezelendők. Vernadsky 7,5 millió, Cserepnyin 4,5-5,3 millió lakost tétele
zett fel a térségben.8 A lélekszámtól eltérően az etnikai összetevőkről van
nak ismereteink. A népesség két nagyobb komponensét a 7. századtól meg
jelenő szlávok és a 9. században felbukkanó vikingek (itt: varégok) alkot
ták:9 kétféle eredethagyományt jegyzett le az őskrónika,10 kétféle hagyo
mány tükröződik a szokásjogban,11 a névadásban. Az adófizetés (prémek) 
szempontjából voltak fontosak az északi régió finnségi csoportjai, a déli 
régióban pedig a steppei harcos elemek.12

4 Font (1998) 52-G3.
5 Ibn Ruszta szövegét közli: NOVOSZELCEV (1965) 397.; PASZKIEW1CZ (1954) 433.; BOBA (1967) 
39-55.; PRITSAK (1981)
6 GOEHRKE (1992) 22-47.
7 RUSS (1981) 237-267.; STOKL (1990) 14-18.
8 Cserepnyin (1985) 314.
9 GOEHRKE (1992) 157-169.; FRANKLIN— SHEPARD (1996) 71-111.
10 PLDR I. 28, 36.
11 Stein— W ilkeshuis (1991)
12 H e l l e r  (1987) 43-44.; Ch r is t ia n  (1998) 328-332.
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2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás
A Kijevi Rusz mint állam megszervezése nem járt együtt olyan látványos 
aktussal, mint Nyugat-Európában a királykoronázás. A 12. század eleji PVL 
hírei szerint Bölcs Jaroszlavot a velikij knyaz (nagyfejedelem) titulus illette 
meg.13 Ezt valószínűsíthetik a 10. századra vonatkozó nyugat-európai hír
adások, ahol Kijev urát rév-nek illetve regina-nak nevezték.14 A bizánci for
rások archonként ismerik Kijev urát, de Querfurti Brúnó még a 11. század 
elsó' éveiben is megmarad a senior Ruzorum használatánál.15 A nagyfejede
lem megkülönböztetésre csak akkor van szükség, ha több fejedelem is van 
egyszerre; ez a helyzet csak az első „osztozkodástól” (970) kezdve nyilvánva
ló.16 A muszlim források a kagán címzést használják.17

Kijev ura, a nagyfejedelem, nem kapott koronát a császártól, arról sincs 
adatunk, hogy kért volna. A koronázás aktusa Európa többi részén a keresztény 
uralkodók Dei gratia hatalmának kifejezője, az uralom legitim voltát támasztja 
alá. Nem véletlenül vált az oklevelezési gyakorlat bevett formulájává. A kijevi 
nagyfejedelmek esetében a koronázás helyett az intronizációval találkozunk, 
amikor az uralkodás kezdetén bevonulnak a Szent Szófia székesegyházba és 
elfoglalják „apjuk és nagyapjuk trónját”, azaz Bölcs Jaroszlav trónusára ülnek.18 
A szertatás menetét nem ismerjük, de biztos, hogy az esetek nemcsak konkré
tan, hanem szimbolikusan is értelmezhetők. A néhány fennmaradt rendelkezés 
(usztav) a következő' formulát használja: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én, 
Vlagyimir fejedelem...”19

Bölcs Jaroszlav 1036 után vált de facto egyeduralkodóvá, addig Msztyiszlav 
nevű testvére uralma alatt volt a Dnyeper bal partja Tmutarakanyig. A PVL 
Jaroszlav halálához kapcsolódóan írja le a trónöröklés ügyében hozott intézkedé
sét, ezért szokták „végrendeletnek” is nevezni.20 Az országfelosztás a senioratus 
Csztarsinsztvo) alapján történt, és nem egyenlő' mértékben. A senioratus rendjét 
Jaroszlav biztosítani vélte azáltal, hogy a legidősebbé lett az ország „ütőere” (Ki- 
jev-Novgorod), a többiek a később szerzett területekből kaptak részt. A három 
Jaroszlavics között a legidősebb primus inter pares rangja érvényesült. Egy sajá
tos „triumvirátus” alakult ki, amely 1054 és 1073 között működött.21

13 PLDRI. 174.
14 rex: A n n a l is t a  SAXO: MGH SS. VI. 602, 637, 683.; regina: CONTINUATIO R e GINONIS: MGH 
SS. I. 624.
15 Fran klin - S hepard (1996) 177.
16 PLDR I. 82.
17 Pritsak (1981)
18 A szokás csak Bölcs Jaroszlav utódai alatt alakulhatott ki, mivel a Szófia székesegyházat Ő 
építtette. A trónra ültetés szokásáról közép-európai perspektívában: Font (2005) 148-149.
19 pl. SCSAPOV (1976) 22.
20 PLDR I. 174.; DlMNIK (1987); FONT (2001) 24-25.
21 Franklin— Shepard (1996) 245-265.; Font (1998) 52-70.
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Vlagyimir Monomah trónrajutásának körülményei (1113) egy újfajta legi
timáció érvényre jutását mutatták. Vlagyimir Monomahot a kijeviek hívták meg 
uralkodójuknak. A „hívás” kezdeményezője a közösség, amely a forrásokban a 
vecsé22 elnevezést viseli. A 12. század során szaporodnak ezek az esetek Rusz- 
szerte: Novgorodban, Kijevben, Habosban találunk hasonló példákat.23 A „hívás” 
és a rangidősség legitimáló ereje — illetve a kettő kombinációja — uralta a 12. 
század politikai eseményeit. A „hívás” eredményeként uralomra jutott fejedelmet 
„trónra ültették”: „elfoglalta apja, nagyapja trónját”— ami a származás szerinti 
legitimációt is kifejezte. Az intronizáció ceremóniáját nem ismerjük, de koroná
zással biztosan nem járt, mert erre semmilyen utalás nincs.

Vlagyimir Monomah nevéhez köti a hagyomány a Rusz — majd később a 
moszkvai fejedelmek uralmát — jelképező ún. „Monomah-sapkát”, amelyet a 
moszkvai fejedelmek Iván Kahta óta viseltek. Az viszont csak legenda, hogy bármi 
köze lett volna Vlagyimir Monomahhoz. A hatalmi szimbólumként funkcionáló 
tárgy a 13-14. század fordulóján készült munka, amely a tatár kán ajándékaként 
került Moszkvába. Vlagyimir nevével csak a „történeti jogcím”, hogy tudniillik a 
moszkvai fejedelmek az ő leszármazottai és a Kijevi Rusz örökösei, kapcsolta ösz- 
sze. Ugyanis Vlagyimir Monomah volt az utolsó kijevi nagyfejedelem, aki a Kijevi 
Rusz területét ténylegesen uralni tudta. Hatalma tényleges érvényesüléséről azzal 
szerezhetünk bizonyságot, hogy pl. hadjáratok alkalmával az „egész Rusz” jelen 
volt, tehát a hadba szólító felhívásnak engedelmeskedtek a fejedelmek.

A seniora tus jogán uralmat szerezni kívánó fejedelmek számát csökkenteni 
igyekezett a mindenkori nagyfejedelem. Erre többféle módon tettek kísérletet: az 
oldalági rokonság félrcállításával (mint Bölcs Jaroszlav végrendelete), a jövedel
mektől való megfosztással (a volosztyból való elkergetés, amire számtalan példa 
van) kezdve a megvakításig (Vaszilko esete 1097-ben),24 és a fizikai megsemmisí
tésig (Igor Szvjatoszlavics 1146-ban).25 A nagyfejedelem hatalmát számos tényező 
korlátozta, sokkal közelebb állt egy nagycsalád senior áltah irányítójához, mint
sem egy monarchikus királyi hatalomhoz. Lényegében a „nagyfejedelem” fogalom 
is ezt fejezte ki.26

2.2. A hatalommegosztás

2.2.1. Dinasztikus
A birodalom méretűvé duzzadt Rusz irányítása nem volt egyszerű. A feje
delmi kísérettel körbejárva adóztatni a területi növekedés miatt egyre képte
lenebbé vált. A kíséret tagjai helyett célszerűnek látszott, hogy a nagyfejede

22 ZERNACK (1967) 65-164.; RÜSS (1981) 388-398.; HALBACH (1985) 54.; FONT (1999b) 30-32.
23 ZERNACK (1967) 65-164.; FROJANOV (1980) 160-184.; FROJANOV—DVORNYICSENKO (1986)
24 PLDR I. 248.
26 PSZRL II. 319-327.
26 Font (1999) 32.; Font (1998) 50-54.; legújabban ld. a „szerződéses legitimáció” fogalmát 
Soloviev (2 0 0 2 )
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lem a fiait bízza meg a helytartó-adószedő feladattal. A Kijev — Novgorod 
útvonalat fontossága miatt Vlagyimir és az őt követő nagyfejedelmek is lehe
tőleg személyes irányításuk alatt tartották. Az uralmi zónák határainak 
kijelöléséről nem tudunk, az uralmi központok ismertek, ahonnét az adófize
tők utolérhetők. A törésvonalak valószínű a korábbi törzsi területek nyomán 
alakultak ki, így a helyi törzsi-nemzetségi előkelők befolyása, hatalma na
gyobb maradhatott, mint a Kijevből odaküldött fejedelemé, aki csak a kísére
tére tudott támaszkodni.

A nemzetségi alapon felépülő társadalomban — az uralkodó dinasztiá
ra is érvényes módon — a senioratus rendje uralkodott: az elhunyt családfő 
helyébe a nemzetség legidősebbje lépett. A rendszer nyilván bonyolultabban 
működött, hiszen amíg a többnejűség fennállt, számolni kellett azzal is, hogy 
a feleségek sem voltak azonos rangúak, így a tőlük született fiák sem. Az 
„elvi” sorrend a kijevi nagyfejedelem döntése szerint változott, és ennek fiain 
keresztül érvényt tudott szerezni. Ahol és amikor nem a fiai „ültek” az egyes 
központokban, a helyzet a valós erőviszonyok alapján módosult.

Fejedelem volt mindenki, akinek az apja is fejedelem volt. Ezzel jogot 
szerzett arra, hogy egyszer akár nagyfejedelem is legyen, de mindenképpen 
részesüljön azokból a javakból, amellyel a dinasztia rendelkezett. Ez a része
sedés nem birtok formájában történt, hanem egy területről befolyt jövedel
mek átengedését jelentette. A fejedelem volosztyot kapott. A voloszty még 
nem fejedelemség, de nem is birtok. Megtartása ideiglenes, elvileg bárki 
rendelkezhet vele és birtoklójával, aki a senioratus rendje szerint fölötte áll.27

A fejedelmek egymás közti tárgyalásaik során mindig a senioratus a hi
vatkozási alap, ami uralkodásra jogosít. A senioratus sorrendje egy idő múlva 
— az élő leszármazottak nagy száma miatt — sokszor nehezen állapítható 
meg; illetve a fejedelmek nem akarják megvárni, míg „rájuk kerül a sor”. Te
hát a senioratus rendjének fenntartása (amely a dinasztia tagjai közül nem 
foszt meg senkit eleve attól, hogy nagyfejedelem legyen belőle) és a rend érvé
nyesülésének akadályozása egyaránt érdeke volt a fejedelmeknek.

A senioratus sorrendjének tisztázhatatlanságából fakadó viszályoknak 
akarták elejét venni az 1097. évi fejedelmi gyűléssel, ahol kimondatott a 
„mindenki megtarthatja az apai örökségét” (kazsdo da gyerzsit otcsinu 
szvojii) elv.28 Ez volt az első szabály, amely a fejedelmi dinasztián belül az 
öröklést szabályozta. A megállapodás a primogeniturára emlékeztet, de a 
megvalósulás nem jutott a hivatkozási jogcímnél tovább. Ettől kezdve az 
apai juss és a senioratus joga párhuzamosan jelen volt. A két jogcím és a 
nyomukban járó többféle értelmezés továbbra is viszályok forrása maradt, és 
a mindenkori erőviszonyoknak nyitott teret. A felemás megoldáson a soron 
következő évek fejedelmi találkozói (szjezdi) sem változtattak.29

27 Font (1998) 52-54.
28 PLDRI. 248.
29 Soloviev (2002) 42-43.
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Formailag, a jogcímek hangoztatása szintjén (de iure) a senioratus 
mint hivatkozási alap a 12. század végéig megmaradt. A gyakorlatban a 
nagyfejedelmi cím és Kijev megszerzéséhez a fejedelmeknek érdekszövet
ségeket (koalíciókat) kellett létrehozni. A Kijev feletti uralom aszerint dóit 
el, hogyan alakultak a szembenálló érdekcsoportok erőviszonyai. A nagyfe
jedelmi székben történt gyors változások kiegyenlített erőviszonyokról 
árulkodnak. A 12. század közepi küzdelmek a Monomahok közötti harcnak 
tekinthetők;; a többi, a periférián megerősödő' fejedelem csak esetenkénti 
szövetséges, segító'társ. 1150-ben Izjaszlav eró'fölényre akart szert tenni, 
ezért kiegyezett idősebb nagybátyjával, Vjacseszlavval, aki a senioratus 
rendje szerint másik nagybátyját, a vlagyimir-szuzdali Jurij Dolgorukijt 
megeló'zte.30 Kettejük megállapodása szerint de iure Vjacseszlav lett a kije
vi nagyfejedelem, ő állandóan Kijevben tartózkodott. Ténylegesen viszont 
Izjaszlav lett a nagyfejedelem, ő irányította mindkettejük druzsináját. Az 
adta a jogcímet erre, hogy Vjacseszlav ünnepélyesen fiává fogadta 
Izjaszlavot. Tolocsko véleménye szerint a duumvirátus hatalmi egyensúly 
eredménye. Ez a „kettó'shatalom” a 12. század második felében is megma
radt, bár ingatag voltát az egyre gyakrabban változó fejedelmek mutatják. 
A duumvirátus intézménye Kijev vezető' szerepének hanyatlását mutatja.31

A voloszttyal rendelkező' fejedelmeknek volt saját jövedelmük, mely
ből kíséretet tudtak eltartani. Akinek viszont nem sikerült volosztyot sze
rezni, az deklasszálódott, kihullott a dinasztia számon tartott tagjai sorá
ból (knyaz—izgoj lett belőle), és a Rusz területén származása ellenére csak 
kísérettag lehetett belőle. Ha hadba vonultak, akkor a nagyfejedelem pa
rancsára, minden voloszttyal rendelkező fejedelemnek mennie kellett „föld
je egész lakosságával”. Nem tudjuk, hogy a nagyfejedelem mennyit enge
dett át joghatóságából, de az ügyek egy részét biztosan, hiszen nem lehe
tett mindennel a nagyfejedelem elé járulni. A volosztyot felváltó későbbi 
kifejezés az ügyel, amely a gyelity = osztani igéből származott. A voloszty 
és a fejedelemség között abban látjuk a különbséget, hogy a fejedelemség 
több volosztyhól állt, illetve akkora terület volt, hogy több volosztyot lehe
tett kialakítani belőle. Az értelmezést zavarja, hogy a szóhasználat a „feje
delemség” alatt azt is értette, hogy „egy olyan terület, amely felett egy feje
delem gyakorol hatalmat”. Ebbe a bővebb értelmezésbe a voloszty is bele
tartozna, noha a volosztyot nem tekintjük fejedelemségnek, sőt, részfejede
lemségnek sem. Részfejedelemségről csak akkor beszélhetünk, ha megtör
tént a nagyfejedelemtől való elszakadás-függetlenedés; és a nagyfejedelem 
(Kijevből) nem tudja akaratát érvényesíteni a fejedelemség területén.32

A 12. század egészében a Kijevi Rusz a voloszty — fejedelemség — 
részfejedelemség alakulás időszakában van. Az első részfejedelemségek létét

a» PSZRLII. 418.
3‘ FONT (1998) 58-62.; Font (2005b) 160-179.
32 Font (1998) 54-58, 62-63.
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ott látjuk bizonyítottnak, ahol a nagyfejedelem cím újólag megjelent, és már 
nemcsak Kijevre vonatkozott. Ez Vlagyimir-Szuzdal esetében következett be 
először a 12. század utolsó harmadában, Halics-Volhinia esetében pedig a 
13. század harmincas éveiben. A részfejedelemségek nem tekinthetők önálló 
államoknak; az egyházszervezet, a jogrend, a Kijev feletti uralomért támasz
tott jogigény továbbra is megmaradt. A Kijevi Rusz virtuálisan létező egysé
gét a tatár hódítás szüntette meg.

2.2.2. Regionális: a vecse

A vecse a városoknak nevezett településeken működő testületként jelenik 
meg a forrásokban. A vecse véleményt nyilvánít a háború és béke kérdésé
ben, támogatja egyik vagy másik fejedelmet politikailag, de akár fegyveresen 
is. A vecse az a testület, amely feltételeket szab a hívott fejedelem számára. 
A vecse a politikai élet aktív közreműködője. A szovjet kutatás (pl. Grekov, 
Tyihomirov) antifeudális megmozdulásokat látott ezen aktivitás mögött;33 
Pasuto a városok szabad akaratának kifejeződését.34 Frojanov és Zernack 
álláspontja járult hozzá a jelenség tisztázásához.35 Mindenekelőtt azt kell 
leszögezni, hogy a vecse működése a l l .  század második fele és a 13. század 
első fele közötti időszakban az egész egykori Rusz területén általános. Hogy 
nem mindenütt egyformán tudunk róla, azt lehet az amúgy is szűkös forrás
anyag egyenetlenségével magyarázni. A nevezett időszak vecse-aktivitása a 
széttagolódás folyamatának kísérőjelensége.

A vecsén megjelenő közösség (kijeviek stb.) nemcsak a központban la
kókat foglalja magába, hanem a körzet, a voloszty szabad lakosságát is. A 
vecse lényegében egy conventio populi, óvakodnánk mégis népgyűlésként 
aposztrofálni, mivel az egyenlőségen alapuló ősi szláv közösségekkel a vecse 
kontinuitása nem igazolható. A voloszty és a település központjában összehí
vott vecse hatalmi kérdésekben nyilvánította ki akaratát, de a konfliktusok
ból leszűrhető, hogy mint testület szintén érdekcsoportok szerint tagolt volt. 
Nem lehetett független a fejedelmi kíséret legfőbb tisztségviselőitől 
{namesztnyik, poszadnyik, tiszjackij), akik a fejedelem nevében a volosztyot 
irányították; de nem volt független a helyi előkelők akaratától sem, akik 
szembehelyezkedtek a fejedelemmel és tisztségviselőivel. A vecse összehívá
sa ad hoc történt, rendszerint akkor, ha valakinek (a fejedelemnek) vagy egy 
csoportnak (a helyi előkelők, a fejedelemmel szembeni oppozíció) érdeke fű
ződött hozzá: pl. a fejedelem a vecséve 1 illetve vezetőivel ismertette el trón
utódlási akaratát. Ezt a vecse nevében egyes képviselői meg is tették, de az 
illető halála után rendszerint már semmi sem kötelezte őket az ígéret betar

33 Grekov (1953); Tyihomirov (1956)
34 Pasuto (1974) 9 - 1 7 .
35 F r o ja n o v  (1980) 185-215.; Zernack (1967) 265-266.
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tására. Novgorodban pl. a vecse szabja meg a megállapodás vagy szerződés 
(rjad) feltételeit az új fejedelemmel.36

A vecse nem nyilvánított véleményt egyetlen alkalommal sem jogi, 
bírósági, gazdasági és adminisztratív kérdésekben, mint pl. a voloszty 
nagysága vagy új voloszty kialakítása. (Ez esetben a későbbi novgorodi 
esetektől elvonatkoztatunk.) Emiatt nem jogos Pasuto felvetése a városok 
szabad voltáról, hiszen a nyugat-európai szabad városok legfontosabb 
ténykedése illetve szabadságuk megnyilvánulása lényegében a belső jogi, 
igazságszolgáltatási autonómiára épült. A vecse hatáskörében ilyen privi
légiumok nem voltak, ezt a fejedelem és tisztségviselői gyakorolták. Végül 
is megállapítható, hogy a fejedelem mint egy potenciálisan monarchikus 
hatalom és a vecse, mint bizonyos archaikus vonásokkal bíró közhatalom 
közötti vetélkedés állt a politikai széttagolódási folyamat hátterében. A 
kíséret mint „fegyveres különhatalom” kiemelte a fejedelmet a primus 
inter pares státusából, de nem adott a kezébe akkora ütőképes haderőt, 
amellyel a vecsthe akaratát rá tudta volna kényszeríteni. A vecse pedig 
ekkor már nem az az archaikus törzsi-nemzetségi közhatalom. Úgy gon
doljuk, hogy az egykori törzsi-nemzetségi keretek átalakulása egyrészt a 
kereskedő-zsákmányoló gyarapodáson keresztül megvalósult gazdasági 
differenciálódás, másrészt pedig a varég—szláv etnikai összeolvadás nyo
mán következett be. A tatárjárás előtt azonban nem jött létre öröklődő 
monarchikus hatalom, hanem a két hatalmi pólus (a fejedelem és a vecse) 
közötti konfliktus elhúzódott és a Rusz régióiban különböző módon fejlő
dött tovább. Ezeket a hatalmi szférában is meglévő különbségeket a tatár 
hódítás mélyítette tovább.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat: a fejedelem és a kíséret (a helyitől nehezen 
elválasztható!)
A nagyfejedelem tevékenységéről az tudható, hogy hadat vezetett, döntött a 
háború és béke ügyében, vallási kérdésekben nyilvánított véleményt és az 
igazságszolgáltatás letéteményese volt. A fejedelem mint törzsi-nemzetségi 
előkelő kerül elénk. A törzsi-nemzetségi viszonyok közepette pedig szárma
zása, vérségileg előkelő volta predesztinálta a szerepre.37 A Kijevi Rusz létre
jötte után nemcsak a nagyfejedelmek kerültek ki ebből az elitből. A fejedelmi 
családfa női ága igen hiányosan mutatható be. Adatok híján véleményünk 
csupán feltételezés: a kijevi nagyfejedelem fiai az egyes később meghódított 
központokba kerülve a korábbi törzsi központ elitjéhez házasságon keresztül 
kötődtek. Ez lehetett az a személyi kapocs, amely hátterét adta pl. olyan 38

38 FROJANOV (1992) 186-234. 
«  GONNEAU (1999) 179-188.
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merész lépéseknek, mint a Kijev számára fizetendő adó visszatartása. Más
részt így érthető a helyi elit ragaszkodása bizonyos személyekhez.

A törzsi-nemzetségi elitből kiemelkedő fejedelem katonai, bírói, spiri
tuális ügyekben döntési jogkörrel volt felruházva. Kiváltságos helyzetét elő
kelő származásának köszönhette, de e privilegizált helyzet önmagában 
semmiképpen sem jelentett monarchikus hatalmat, még kevésbé azt, hogy a 
fejedelem azonnal földbirtokos is volt. Frojanov véleményét osztjuk e kér
désben, aki a 10-11. századi fejedelmek monarchikus és földbirtokos voltát 
egyaránt tagadja.38 Magunk a földbirtoklás csírájának az 1097. évi ljubecsi 
megállapodást tekintjük.

A fejedelmek kiválását, kiemelkedését a törzsi-nemzetségi előkelők kö
zül a fejedelmi kíséret (druzsina) segítette elő. A kíséret jelenléte általában az 
archaikus társadalmak sajátja, így a legkevésbé sem specifikus jelensége a 
Kijevi Rusznak. A kíséretek a társadalom differenciálódásának elősegítői, 
amennyiben a fejedelem számára, akinek a szolgálatába szegődtek, olyan le
hetőséget teremtenek, hogy akaratát a környezetében érvényesíteni tudja. Az 
eredetileg törzs- illetve nemzetségfő fejedelmek (knyazok) számára a varég- 
ruszok megjelenése a kelet-európai térségben nagy jelentőségű volt: a keres
kedő-harcos varégok a keleti szláv előkelőkön keresztül tudták adófizetőjükké 
tenni a környék törzseit. A harcos elemek beépülése a keleti szláv knyazók 
kíséretébe a „fejedelmi különhatalom” létrejöttét gyorsította meg. A kíséret 
volt az a közeg, amely legkönnyebben fogadta be és asszimilálni tudta a külön
féle etnikai közegből érkezőket.38 39 A szolgálatok fejében a fejedelemnek gon
doskodni kellett kíséretének tagjairól (élelem, ruházat, fegyver).40

A kíséret léte a fejedelem számára előnyöket biztosított, kötelezettsé
gekkel is járt, de a fejedelem egyben függött is bizonyos mértékben a kísére
tétől.41 A kísérettagokkal (druzsinyiki) időről-időre tanácskozásokat (dumi) 
tartott. Kezdetben a fejedelem közvetlen környezetében élt minden kíséret
tag: együtt laktak, közösen étkeztek. A 12. századtól az írott forrásokból 
ismerjük az erődítmények szenyi-nek nevezett részét, ahol a fejedelem ösz- 
szegyűlt kíséretének tagjaival és lakomázott (pír). A szenyi a régészeti ada
tok alapján egy fedett, de nyitott oldalú építmény volt, ahol kedvezőtlen idő
járás esetén egy nagyobb csoport is kényelmesen elférhetett. Hiába tartózko
dott a fejedelem közelében a kíséret minden tagja, nem egyenlően részesül
tek a jövedelmekből, a kíséreten belül is kialakult egy hierarchia. Először 
egy szűkebb és egy tágabb kör formálódott, a kisebb és a nagyobb kíséret, a 
szláv szóhasználat szerint ifjabb és idősebb kíséret.42

38 Frojanov (1974) 87-99.
39 HALBACH (1985) 166-168.; HELLER (1987) 17-35.
40 Frojanov (1980) 64-98.
41 Font (1999) 27-30.
42 F r o ja n o v  (1980); H a l b a c h  (1985)
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A kíséret tagjai általában fegyveres szolgálattal tartoztak a fejedelem
nek; az „átlag” fölé különleges megbízással lehetett emelkedni, ez kedvezett 
a kíséret további differenciálódásának. A voloszty igazgatásával a kíséretta
gok közül bízott meg valakit a fejedelem, akit namesztnyiknek vagy 
poszadnyiknak neveztek, a nagyobb had toborzására a vojevoda és a 
tiszjackij voltak segítségére. A poszadnyik és a vojevoda elsősorban nem a 
fejedelem környezetében teljesített szolgálatot, ezáltal a szó fizikai értelmé
ben távolabb kerültek a fejedelemtől, a plusz feladat pedig kiemelte őket a 
kísérettagok közül. Szükségszerű, hogy a fejedelemtől nagyobb juttatás járt 
nekik. A PVL a fejedelmi helytartókat bojároknak nevezi. A bojárok tehát 
eredendően szintén a kíséret tagjai voltak, a fent említett okok miatt igen 
hamar leváltak a kíséretről. Sem a PVL-ben sem a Pravdában nincs utalás 
arra, hogy a bojárok földbirtokosok lettek volna. Frojanov szerint meg kell 
különböztetni a fejedelmi kíséret bojárjait a földbirtokkal rendelkező bojá
roktól.43 Halbach úgy fogalmaz, hogy a bojár-fejedelem viszony inkább a 
vazallitásra emlékeztet, mint kíséretviszonyra — csak nem a földbirtok, ha
nem a fejedelmi jövedelmek „táplálásra” átengedett részén keresztül.44 A 
bojárok, akik a fejedelmi kíséretről leszakadva távolabb éltek, időnként fel
keresték a fejedelmet, hogy tanácskozzon velük (dumi). A bojárok végleges 
leszakadása az egykori kíséretről a 13. század végére következett be.

2.3.2. A helyi kormányzat: a fejedelmi udvar
A kíséret másik része megtartotta szoros kapcsolatát a fejedelemmel a szó 
fizikai értelmében is, hiszen továbbra is egy fedél alatt éltek ez volt az ún. 
„fiatalabb druzsina” (mladsaja druzsiná). A kisebb kíséret tagjait az össze
foglaló grigy /grigyha szóval jelölték, amely a skandináv grid-bői származva 
személyes szolgát, testőrt jelent. A fegyveres kíséreten belül is lezajlott egy 
differenciálódási folyamat, az ide tartozó csoportok a következők voltak: 
gyetszkije, otroki, paszinki, kososéi, csad(o). A gyetszkije a kisebb kíséret 
felső rétegét alkotta, ők ott voltak akkor is, amikor a fejedelem a bojárokkal 
tanácskozott. A forrásokban a 12. századtól kezdve fordulnak elő; de inkább 
a részfejedelmi korszak szereplői, helyzetük a nyugat-európai 
ministerialisokénak felel meg.45 Az otroki-nak nevezett személyek a fejede
lem környezetének nem szabad tagjai közül kerültek ki. Egy nevezetes otrok 
a mártírhalált halt Borisz Vlagyimirovics szolgája volt, Georgij, aki éppen 
magyar származású volt, és urát védelmezte a rátörő gyilkosokkal szemben. 
A paszinki és a kososéi szintén a 12. századtól vannak jelen a fejedelem kísé
retében, de ekkor sem szerepelnek túl gyakran. Halbach szerint a 
druzsinába került török (kun) elemek hozták magukkal e szavakat.46 Mind

43 f r o j a n o v  (1980) 77-89.
44 Halbach (1985) 100-104.
45 Halbach  (1985) 10 4 - 1 1 0 .
«  Halbach (1985) 109.
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két réteg a fejedelem udvari szolgáit takarja. A fejedelem környezetének 
legalsóbb rendű eleme az összefoglaló néven csadonak nevezett csoport volt.

Ahogy a fejedelmek egymás közti viszonyának leírására a rokonsági 
fokot jelölő' terminus technicusokat alkalmazták, a fejedelem és a kíséretta
gok viszonyában ugyancsak ezek domináltak; ez a nemzetségi társadalom 
lassú átalakulásának kísérőjelensége. A nagyobb és gyorsabban felbomló 
druzsinából váltak ki a bojárok, akikből a 12-13. század fordulójától kezdve 
fokozatosan alakul ki egy földbirtokos réteg, de a kísérethez tartozás köldök- 
zsinórját még a 13. század végén is viselik. A kisebb kíséret átalakulása 
szintén lassú folyamat eredménye volt: a fejedelmi udvartartás formálódott 
ki belőle, de a 12. század-végi kezdetek után fejezó'dött be, hosszan átnyúlva 
a részfejedelemségek időszakába. A fejedelmi udvartartás legfontosabb tiszt
ségviselői a holopók közül kikerülő' tyiun és kljucsnyik voltak; de ismerünk 
mecsnyilcet (kardhordó), biricset (ó'r), dajkát, neveló't. A kijevi korszakban és 
a részfejedelemségek kialakulása idején a fejedelmek még igen közel álltak a 
társadalomhoz, udvaruk inkább egy vendégeket maga köré gyújtó' udvar volt, 
nem pedig gazdálkodási egység.47

V  HALBACH (1985) 171.
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A RÉGIÓKRA BOMLOTT RUSZ, 1204r-1389
F o n t  M á r t a

I. Vlagyimir-Szuzdal (Moszkva), 1176-1389

Vlagyimir-Szuzdal fejedelmei közül Andrej Bogoljubszkij (1157-1174) 
volt az első, aki olyan rezidenciát épített ki északkeleten ( Vlagyimir na 
Kljazme, Bogoljubovó), amelyet nem kívánt Kijevvel felcserélni.1 Az őt 
követő Vszevolod (1174-1212) már a nagyfejedelmi címet is használta, 
amellyel kifejezte, hogy de facto Kijevtől független. De iure egyrészt azért 
nem lehetett, mert a kijevi nagyfejedelmi címmel való rendelkezésnek 
sem voltak jogi szabályai; másrészt nem tudunk arról a „trónra ültetési” 
ceremóniáról, amellyel a kijevi nagyfejedelmek uralmukat demonstrálták. 
Az 1237-1238. évi tatár támadásnak ez a régió esett áldozatul. Ezt köve
tően közvetlen tatár fennhatóság jött létre, és a fejedelemség elvesztette 
függetlenségét.2

A 13. század második felében Rosztov, Szuzdal, Vlagyimir (na 
Kljazme), Perejaszlavl Zalesszkij, Tver és Rjazany fejedelmei rivalizáltak 
a nagyfejedelmi pozícióért. A 13. század második felében vált önálló 
voloszttyá Moszkva Danyiil Alekszandrovics (1282-1303) kezén. O szerez
te meg 1302-ben Perejaszlavl Zalesszkijt, de központját továbbra is 
Moszkvában tartotta. Ezzel Moszkva Tver riválisává lépett elő.3

Danyiil idősebb fia, Jurij (1303-1325) 1318-ban megszerezte ugyan 
a vlagyimiri nagyfejedelmi címet, de azt megtartani nem tudta, 1322-ben 
elvette tóié a kán és a tveri fejdelemnek adta. Moszkva valódi központtá 
csak Danyiil másik fiának, Iván Kalifának (1325-1341) az idején vált. 0  
a tatárok bizalmasaként megszerezte (1328) és családjában meg is tartot
ta a nagyfejedelmi címet, valamint jogot a többi fejedelemség adójának 
begyűjtésére, ami Moszkvát egyúttal gazdasági központtá is tette.4 1326- 
ban Moszkvába költözött a metropolita, s bár még ebben az évben meg
halt, fontos volt, hogy az új metropolita is Moszkvát választotta székhe
lyéül (1328). Moszkva presztízsét tovább erősítette, hogy Iván Kalita 
unokája, Dmitrij Donszkoj (1359—1389) 1380-ban a Don mellett egy csa
tában legyőzte a tatárokat.

1 PSZRL II. 482, 543.
2 FENNELL (1983) 79-81.; HRUSTALEV (2004) 91-154.
3 Klug (1994) 99-101.
4 N ietsche (1981) 582-594.
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1. Az időintervallum jellemzői

A korai terület nagyságát nem tudjuk meghatározni, csupán az egyes feje
delmi központokat. A vlagyimir-szuzdali fejedelemség már a tatár hódítás 
előtt lazán kapcsolódó részekből állt. A legősibb rész Rosztov volt, hozzá tar
tozott Jaroszlavl és Ugbcs. Később szerveződött központtá Vlagyimir, har
madikként Perejaszlavl Zalesszkij. Ez utóbbi területén alakult ki Tver és 
Moszkva. A 14. század eleji moszkvai fejedelemség területe (Perejaszlavl 
hozzácsatolásával) 47 000 km2 lehetett.5 Ebbe az irányba indult el a déli 
migráció a teljesen tatár fennhatóság alá került Kijev-Csernyigov körüli 
régióból. Vlagyimir-Szuzdal kedvező földrajzi helyzetét még inkább kiemelte 
az a széles erdőzóna, amely a déli részektől elválasztotta, bizonyos relatív 
biztonságot nyújtva. Az északkeleti agrárkolonizáció Moszkva számára a 
további területi növekedés lehetőségét hordozta magában. A 14. század ele
jére a tatár támadások ritkulásával a népesség drasztikus csökkenése meg
állt. A tatár adószedők által készített regisztrálás a paraszti népesség (csa
ládfő és háznépe) összeírására terjedt ki,6 ami a kiróható census mértéke 
miatt volt szükséges. Vernadsky számításai szerint Rusz területe 27 tüment 
(oroszul: tyma) állított ki.7 A tatár uralom fénykorában, a 14. század máso
dik felében az egykori vlagyimir-szuzdali területen 43 tümennel lehet szá
molni. Vernadsky tézise szerint egy tűmén (tyma) mögött kétszázezer ember 
állt. Ebből kiindulva tízmillióra taksálja a korabeli orosz lakosságot. 
Vernadsky pl. nem vette figyelembe a Kínában előfordult jelenséget, hogy 
egy-egy tűmén csak 3-7000 főt foglalt magába; valamint nem számolt az 
ismétlődő harcok és éhínségek emberveszteségeivel sem. Ez a szám különö
sen abban a megvilágításban tűnik illuzórikusnak, hogy a 15. századi Angli
ának sem volt még hárommillió lakosa sem.

A tatárok az egykori északkeleti Rusz területén a 14. századra négy fe
jedelemséget ismertek el, és adtak jarlikot számukra: Moszkvát, Tvert, 
Rjazanyt és Nyizsnyij Novgorodot. A hagyomány szempontjából presztízs
eimnek a vlagyimir-szuzdali nagyfejedelmi rang számított. Moszkva és Tver 
fejedelmei a 14. század elejétől fogva a tatár kánok udvarában egymás ellen 
intrikálva igyekeztek magukat a legmegbízhatóbb alattvalóként feltüntetni. 
Tver számára a moszkvaiakkal vívott küzdelemben más szövetséges is kí
nálkozott, a nyugati és folyamatosan kelet felé terjeszkedő szomszéd: Litvá
nia. Moszkva számára külpolitikai alternatíva nem létezett, a tatár uralom
hoz való lojalitás, mint parancsoló szükségszerűség jelentkezett.8

5 Font (1997) 102.
6 NlETSCHE (1981) 561-564.
7 Vernadsky (1953)
8 Font (1997) 112.
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2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
Vszevolod a kortársaktól a „Bolsoje gnyezdo” (=Nagy Fészek) nevet kapta, 
utódainak nagy száma (nyolc fia volt) miatt. Vszevolod halála után a fejede
lemség területe belső osztozkodás tárgya lett. Vlagyimir-Szuzdal fejedelmei 
(és fiaik) számára fontos kitörési pontot jelentett, hogy többnyire közülük 
választották ki a novgorodiak a „meghívandó” fejedelem személyét. A kor
mányzás formája a l l .  századi Kijev kormányzatának jeleit mutatta. A Vol
gái Bulgária veszélyt — és gyakori harcokat — jelentett Vlagyimir-Szuzdal 
számára, de a nagyfejedelem által vezetett katonai vállalkozásnak összetartó 
ereje volt. 1212-ben Vszevolod fejedelem Bölcs Jaroszlavhoz hasonlóan „vég
rendelettel” akarta az utódlás kérdését megoldani.9 A „végrendelet” ellent
mondott mind a primogenitura, mind a senioratus rendjének, mivel másod
szülött fiát jelölte meg utódjának. A fejedelmi szándékot a szokásjog nem 
engedte érvényre jutni, mivel Vszevolodot elsőszülöttje követte a trónón 
1218-ig, utána jutott a fejedelemség az eredeti kedvezményezett másodszü
lött, Jurij kezébe, aki 1238-ban a tatárok elleni csatában vesztette életét.10 11 A 
13. század közepétől kezdve a vlagyimiri nagyfejedelem de facto a tatár kán
tól függő fejedelemmé vált, ami de iure a tatár kántól kapott jarlik átvétel
ében fejeződött ki.11 A nagyfejedelmi cím tatár kánok általi adományozása 
nem követett semmilyen korábbi tradíciót, és a fejedelmek egymás közötti 
rivalizálására építve a kánnak tett szolgálatot helyezte előtérbe.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus

Vlagyimir-Szuzdal helyzete a 12-13. század fordulóján a Kijev Rusz 11. 
század közepi, esetleg Vlagyimir Momomah korabeli helyzetére emlékez
tet. Vszevolod fiai a kormányzásban szerephez jutottak, emiatt 1212 és 
1238 között a belső széttagolódás új volosztyok&t hozott létre. 1238 után a 
senioratus jogának elismerése a tatár jóváhagyástól vált függővé.

2.2.2. Vecse
Az északkeleti régióban a vecse működésének kevesebb nyoma van. En
nek oka lehet, hogy a korai kijevi korszak archaikusabb vonásaival talál
kozunk ebben a régióban: úgy mint a folyamatos hadakozás (volgai bolgá
rok), a kolonizációban megnyilvánuló folyamatos mobilitás és az alacsony 
népsűrűség. A hatalmat gyakorló személy megválasztásába való ( vecse

9 PSZRL XXV. 108.
19 PSZRL I. 465.
11 HALPERIN (1985) 33-43.

177



típusú) beleszólás igénye nyilvánult meg 1174-ben Andrej Bogoljubszkij 
meggyilkolásában („Bogoljubovo lakói”).12 A vecse működéséről az észak
keleti Rusz területén alig hallunk, ez erősebb fejedelmi hatalmat feltéte
lez. A vecséről adnak hírt a tatárokkal szembeni szervezkedések az 1260- 
as évek elején.13 14 Utána nem hallunk róla.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat

1176 és 1212 között a nagyfejedelmi udvar működése jelentette a régió számára 
a „központi” kormányzást. Tisztségviselői a kijevi fejedelmi udvarból ismertek: a 
nagyobb kísérethez tartozó tiszjackij, namesztnyik. A kisebb kíséretben buk
kannak fel új elemek a druzsinán belüli viszonyok jellemzésére, amelyek a kijevi 
korszakban ismeretlenek, pl. milosztnyiki, dvoijanye.u A fogalom megjelenése a 
14. században változott meg, Iván Kalita végrendelete mutatja őket pomesztye 
birtokosnak. 1212 és 1238 között a voloszty—otcsina szerzés problémája a jel
lemző, míg 1238 után a tatárok jelenléte teljesen szétzilálta a korábbi struktú
rát. Alekszandr Nyevszkij támogatásával indultak meg a tatár adószedők, a 
baszkakok (mongol nevükön: darugák), hogy összeírják a nagyfejedelemség né
pességét. Batu halála (1255/56) után Möngke nagykán rendelte el 1257-ben az 
egész birodalom területére a népesség- és adóösszeírást. Alekszandr támogatta a 
tatár adóösszeírók tevékenységét 1257-ben és 1258-ban is. A tatár adóösszeírók 
(és adószedők) a tartós tatár berendezkedést segítették elő.15

A korábbi kormányzat összeomlásából és a tatárok jelenlétéből formá
lódni kezdett egy új kormányzati szisztéma, amely rendszerként a 14. század
ban Iván Kalita alatt tapintható ki legkorábban. A 12. század végi esemény, 
Andrej Bogoljubszkij meggyilkolása, többféle értelmezésben jelenik meg, a 
„zsarnokgyilkosságról” megfogalmazott elképzelés azonban nem hozható ösz- 
szefüggésbe a moszkvai környezetben kialakuló autokráciával.16

12 H e l l m a n n  (1968) 280.; H a l b a c h  (1985) 186.
«  PSZRL I. 524.
14 Halbach  (1985) 198-209.
15 PSZRL I. 523-524.
16 WORN (1979) 2. idézi HALBACH (1985) 182.
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A Kijevi Rusz régiókra bomlása során Halics-Volhínia önállósodása — két 
kisebb fejedelemség összekapcsolódásával — 1199-ben következett be, ami
kor a fejedelemség belső ügyei a kijevi nagyfejedelem beavatkozása nélkül 
dőltek el. 1240-ben Danyiil Galickij megszerezte a Kijev feletti uralmat, és 
az egykori „fővárost” volosztyként csatolta saját területéhez. Halics-Volhínia 
1240 után relatíve nagy önállósággal, 1264-tól egyre csökkenő önállósággal 
ütközőterület lett Lengyelország, Litvánia és a tatárok között.17 Azzal, hogy 
1340-ben Halics egy része lengyel uralom alá került, megindult a terület 
tradicionális kereteinek szétbomlása. Halics-Volhínia 1386-ig, a lengyel
litván perszonálunió létrejöttéig osztozkodás tárgya volt. Ekkor rögzültek a 
határok Lengyelország és Litvánia között, ezzel egyidejűleg Halics és 
Volhínia önállósága teljes mértékben megszűnt.18

1. Az időintervallum jellemzői

1199 és 1240 között a részfejedelemség egységének megteremtése volt a feje
delmek közötti harcok tétje; emiatt Kis-Lengyelország és Magyarország expan
ziós célpontjává tudott válni. 1238 és 1240 között a Rusz déli régiójának legna
gyobb kiterjedésű fejedelemsége lett: fennhatósága kiterjedt a Halics és Kijev 
közötti területre és a Dnyeszter alsó folyása illetve a Kárpátok által közrefogott 
zónára. A tatárok megjelenésével ez a hódítás elveszett, a fejedelemség központ
ja Halicsból Lvovba, illetve Vlagyimirból Hóimba került. A 13. század közepén 
(Danyiil haláláig, 1264) egy lazább tatár függés valósult meg. Danyiil „elzarán
dokolt” a kán udvarába, de személyesen, mint hadvezér nem állt a tatárok mel
lé. Ezt a kötelezettséget testvére (Vaszilko) és fia (Lev) teljesítette, míg Danyiil 
maga a tatárok Lengyelország ellen vezetett hadjárata alkalmával Magyaror
szágon rejtőzködött. Az egykori Rusz területéből Danyiilnak sikerült a Halics- 
Volhíniától északabbra fekvő Turovot, Pinszket és Grodnót volosztyként uralma 
alá helyezni, és diplomáciája a lengyel és litván beavatkozást is távol tartotta.19

A 14. század elején Halics északnyugati részén (Szánok, Peremysl) 
lengyel befolyás érvényesült, Wladyslaw Lokietek támogatottja, II. Jurij 
(vagy Boleslaw—Jurij vagy Jurij Trojdenovics) került uralomra, aki az 1330- 
as évek dokumentumaiban mint natus dux totius Russiae Minoris szerepel.20 
1370-ig Lengyelország több szakaszban megszerezte Halicsot, a 15. század
ban pedig Volhínia területéből is részesült (Beiz, Holm). Anjou Hedvig

17 HRUSEVSZKIJ (1905) III. 1-142.; WtODARSKI (1966) 188-294.; SABULDO (1987); RUSZINA 
(1998); Font (2006) 79-104.
18 Font (2006) 96-97.
19 RUSZINA (2005) 73-113.
20 A  Kisoroszország fogalom először a pátriárka görög nyelvű levelében fordult elő, de a lengyel 
kancelláriai nyelvben gyökeresedett meg. Ld. SOLOVIEV (1966) 167.
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(Jadwiga) és a litván Jagiello házassága évétől (1386) végleg a lengyel koro
na része lett, és állandósult a Russia minor (Kisoroszország) név.

A népesség létszámára vonatkozó adatok nincsenek, az etnikai összeté
telre bizonyos támpontokkal rendelkezünk: pl. a Lengyelországhoz került 
területek városainak adott magdeburgi városjog mögött német lakosság bete
lepedésével is számolni kell (Lengyelországban 1356: Lvov, 1374: Kamenyec 
Podolszkij; Litvániában 1430: Belz, 1432: Luck, 1438: Kremenyec, 1534: Vla
gyimir).21 A németek a Lovagrend területéről érkeztek. A városokban min
denütt kolóniákat alkottak az örmények, megjelentek a nyugatról menekülő 
zsidók, akiknek Nagy Kázmér után IV. Kázmér újabb privilégiumot adott 
(1453). Alacsony népsűrűségre vall, hogy Htván területen a 15. század folya
mán megnőtt a Rusz más részeiből érkezett paraszti népesség száma.

Jagelló Ulászló a lengyel és btván előkelők közötti különbségeket több 
lépcsőben szüntette meg: 1387-ben és 1413-ban, amikor a földbirtoklás sza
badságát fogalmazták meg. Az 1434-ben kibocsátott privilégium pedig a 
személyi szabadságjogokat rögzítette: neminem captivabimus nisi iure 
victum, illetve a nagyfejedelem korlátlan joghatóságát szüntette meg.22

2. A kormányzati infrastruktúra
2.1. Halics-Volhínia önállósága idején

A bojárság inkább egyéni vagy kisebb csoport (klán) érdekeket képviselt, a 
vecse típusú hatalom gyorsabban elsorvadt, mint a Rusz más régióiban és 
Halicsban a fejedelmi kíséret gyorsabban bomlásnak indult. A bojárok levá
lását a kíséretről régészeti úton is igazolni lehet: már a 12. században a feje
delmi központ körül bojár-udvartartások létezése állapítható meg. Ez a 
helyzet kedvezett a kisebb kíséretből kialakuló fejedelmi udvartartás diffe
renciálódásának: van fejedelmi kápolna (bozsnyica), fejedelmi palota 
(tyerem , majd dvor, dvorec).

A 13. század első felében az udvartartásnak különböző tisztségviselői
vel találkozunk, pl. van szegyelnyicsij (1230), sztolnyik (1230), dvorszkij 
(1242), pecsatnyik (13. század közepe). E tisztségviselők mindegyike a feje
delmi udvartartás vezetője volt. Megjelenésük időpontja a fejedelmi udvar
tartás 13. századi differenciáltságáról tanúskodik. A szegyelnyicsij és a 
dvorszkij (1171-1172-ben) már szerepeltek. A szegyelnyicsij (szedlo = nye
reg) mellett a szegyelnyik is előfordul, hasonlóak a Kijevi Rusz nagyfejedel
mi udvarának tisztségviselői, a konyjuscsij és nagyobb számban működő 
konyjuhi. Az északkeleti részeken pedig, igaz később, a 14-15. században, 
ismét a konyjuh—konyjuscsij szerepelt. A Lengyelországhoz tartozó halicsi

21 ANGERMANN (1993) 44-46.
22 H e l m a n n  (1981) 765.; ANGERMANN (1993) 40.
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részek egyik települése számára hamisítottak egy privilégiumlevelet, amely
ben a szegyelnyik szót a subagazo névvel értelmezték.23

Ismert a sztolnyik (sztol = asztal), aki a 14. század eleji Halics- 
Volhíniában a fejedelem gazdasági ügyeinek intézését végezte. Ezért inkább 
camerarius- nak lehetne megfeleltetni, és kincstárnoknak fordítani. 
Dvorszkijnak fordította a kijevi krónikás a 13. század elején habcsi földön 
felbukkanó magyar comes palatínus (Poth nádor) tisztét. A palatínus méltóság 
cseh- és magyarországi működési területe, valamint a lengyel wojewoda tiszte 
között Gieysztor vont párhuzamot. A 14-15. században a dvorszkij mellett is 
megtaláljuk a neki alárendelt szolgálókat (dvorszkije szlugi vagy dvorszkije). 
A habcsi fejedelmi udvartartás legérdekesebb tisztségviselője a pecsatnyik 
(pecsaty = pecsét), pecsétőr jelentésben.24 A tisztség létezése a fejedelmi udvar 
írásbehségéról árulkodik, kancellária létéről tanúskodik. A nyugati (lengyel és 
magyar) kapcsolatoknak lehetett szerepe abban, hogy a habcs—volhíniai feje
delmi udvartartás korábban differenciálódott, mint az északkeleti. A habcsi 
fejedelemség területén nyugati hatásra jelent meg az oroszlán mint uralmi 
szimbólum. Danyiil volt az első, aki fiának a Lev (Leo) nevet adta, csakúgy 
mint a városnak: Lvov (Leo városa). A kék alapon arany színű oroszlán mint 
regionáhs szimbólum a 14. századtól ismert.25

2.2. Halics-Volhínia lengyel-Utván függőségben
Hahcs-Volhínia a lengyel-htván állam keleti végvidékét jelentette, ahol nem 
alakult ki egységes közigazgatási szervezet. A 14. század végén Volhínia 
otcsinaként került a btván nagyfejedelem uralma alá, itt nem szerveztek len
gyel mintájú vajdaságokat, mint a korábban btván uralom alá került területe
ken. A helybeli bojárok régi jogaikra hivatkozva a sztaroszta választására 
igényt tartottak. Az Anjouk alatt Magyarországhoz tartozva vajdasággá ala
kult (regni Rusciae wayuoda),26 amelynek kereteit Jagelló Ulászló 1392-ig 
megtartotta. Ezt követően lengyel mintájú vajdaságok szerveződtek Holm, 
Beiz, Lvov és Kamenyec Podolszkij központtal.

“ HALBACH (1985) 209-251.; RÜSS (1994) 95-106.
24 STÖKL (1966) 150-175.
25 GOLCZEWSKI (1993) 16.
26 Engel (1996) 1 .35.
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1136 az az esztendő, amikor a novgorodiak először kergették el fejedelmü
ket,27 és „hívtak” illetve „ültettek” saját maguk által választott személyt a 
fejedelmi székbe. Ettől kezdve 1478-ig tartott ez a gyakorlat, míg a város III. 
Iván uralma alá nem került. Birnbaum periodizációja szerint28 az embtett 
időintervallumot több szakaszra bonthatjuk. 1136-tól 1238-1240-ig, a tatá
rok megjelenéséig tartott az a szakasz, amelyben kialakult a választott tiszt
ségviselők rendszere; az 1240 és 1387 közötti időszakra esik Novgorod önál
lóságának teljes kibontakozása; 1387 és 1478 (Novgorod Moszkvához csato
lása) között erősödik Litvánia és Moszkva befolyása, és a belpolitikát e két 
orientáció küzdelme uralja.

1. A kormányzat jellege (a hatalommegosztás és a trónutódlás)
A fejedelmek „hívásával” a novgorodiak nevében követelések fogalmazódtak 
meg, amelyek mögött a vecse állt. Vszevolod fogságba vetése, majd eltávolí
tása egyértelműen a vecse akaratának felülkerekedését jelezte a fejedelem 
ellenében, és véget vetett annak a lehetőségnek, hogy Novgorodban a fejede
lem monarchikus hatalommá nője ki magát. A fejedelmek ezt követően meg
állapodást Írjad) kötöttek Novgoroddal,29 és lényegében lemondtak arról, 
hogy a város és a novgorodi körzet belső életébe beleszóljanak. Az irányítás a 
vecse kezébe került, amire Rusz-szerte voltak kísérletek a 12. században.30 A 
vecse döntött a háború és béke ügyében, a fejedelem személyének kiválasz
tásában, a kereskedelmi szerződések megkötésében; később pedig a többi 
tisztségviselő megválasztásában és az adók ügyében is. A fejedelem a 
vecsének alárendelt hivatalnok lett. 1136 és 1229 között nem kevesebb, mint 
45 fejedelme volt Novgorodnak. A fejedelem rezidenciája kezdetben a felleg
várban volt, majd később, az 1220-as évektől — mivel a vecse gyűléseinek is 
itt volt a színtere — a városon kívülre költözött.31

A vecse gyűléseire többnyire a Szent Szófia székesegyház előtti téren ke
rült sor, de van adat arra is, hogy a Torgovaja sztoronán. a piac (torg) melletti 
Jaroszlav udvarán gyűltek össze. A gyűlésre harangszó hívta össze az embere
ket. A város lakói a vecsén végek szerint jelentek meg, minden vég rendelke
zett vezetővel (sztaroszta), akik a városnegyed (vég) előkelőbb, gazdagabb, 
tekintélyesebb tagjai közül kerültek ki. 1218-ból van említés arról, hogy vé-

27 N PLI. 24.; FROJANOV (1992) 208-234.
28 Birnbaum  (1981) 44.
29 Ld. pl. az eredetiben megmaradt megállapodást a novgorodiak és Jaroszlav Jaroszlavics 
szuzdali fejedelem között (1266): GADA F 135. otd. I. rubr. III. Nsl.
30 ZERNACK (1967) 65-125.; FROJANOV (1980) 150-184.; MOHLE (1991) 75-174.
31 ORLOV (1964) 264-285.
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génként tartottak gyűléseket, ez később, a 14—15. században sűrűbben előfor
dult. A vecsén meghatározó szerep jutott a helyi egyházi vezetőnek (vladika).32

1156-ban történt meg, hogy a vecse a püspököt is megválasztotta, aki a 
metropolitától csak megerősítésben részesült. A püspök 1165-től érseki 
rangban volt és vladika címmel rendelkezett. A 12-13. század folyamán ke
rült sor egy másik egyházi vezető, az archimandrita megválasztására is, aki 
a novgorodi kolostorok élén álló tisztségviselő volt. Székhelyét a Jurjev mo
nostorban tartotta, amelynek „hivatalból” apátja volt.

A világi elöljárók, irányítók korábban a fejedelem emberei közül kerül
tek ki, ilyen tisztségviselő volt a namesztnyik vagy poszadnyik. A fejedelmi 
hatalom háttérbe szorításával értelemszerűen a fejedelmi kíséretből kikerülő 
tisztségviselők sem játszhattak irányító szerepet. 1136-tól a poszadnyik is a 
vecse által választott tisztségviselő lett. Feladatkörét ekkor még nem rögzí
tették írásban. Tevékenységi körére csak attól kezdve tudunk következtetni, 
amikor a 12. század végén (1185) megjelent az első választott tiszjackij (ez
redes) is, aki a hadszervezet élén állt és bírósági ügyeket is intézett. A to
vábbra is választott poszadnyik kezében az adóügyek lehettek, a fejedelem 
jogkörében pedig csak a hadvezetés maradt. Az adókon túl a poszadnyik 
irányította a város belső életét, a végek szervezeteit és elöljáróit, amennyi
ben nem hadi ügyekről volt szó. Hadi ügyekben a tiszjackij volt az illetékes, 
irányítása alatt álltak a századosok (szotszkij), a hadakozókat pedig a végek 
állították ki. Kettejük közül kezdetben a tiszjackij volt a fontosabb tisztség, a 
poszadnyik szerepe a későbbiekben lényegesen változott. A poszadnyikot 
kezdetben egy évre választották; majd a város létszámának növekedésével, 
és az ügyek szaporodásával a számuk is nőtt. 1416-1417-ben egyszerre 18- 
an voltak hivatalban, 1423-tól pedig már 24-en. A tisztségviselők sorában 
fontos hely jutott a végek sztarosztamak (elöljáróinak), és a novgorodi föld 
jelentősebb településeit képviselő személyeknek. 1292-től ismerjük az „Urak 
tanácsa” nevű testületet, amely a korábban hivatalt betöltött személyeket és 
a végek elöljáróit fogta össze.33

A vecsén megjelenni minden szabad embernek joga volt. Nemcsak a 
város, hanem az egész novgorodi fejedelemség (később „novgorodi föld”, 
zemlja) jelen volt. A megjelentek között ott voltak Pszkov és Ladoga lakói is. 
A vecse tehát itt sem városi, hanem területi intézményként működött, mint 
a Rusz más régióiban. A kialakult rend szerint a vecsén hatalmat gyakorló 
grémium a Goszpogyin Velikij Novgorod (Novgorod Nagyságos Úr) címet 
viselte. A rendszer a nagy kereskedővárosok (Velence, Raguza) belső beren
dezkedésére emlékeztet.34

32 PODVIGINA (1976) 112-114.; BIRNBAUM (1981) 46.
33 ZERNACK (1967) 175-190.; PODVIGINA (1976) 100-122.; BIRNBAUM (1981) 45-46.
34 Birnbaum  (1981) 46.
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2. A kormányzati infrastruktúra
2.1. A központi kormányzat

A fejedelemnek és kíséretének csökkenő a szerepe a város és a hozzá kapcso
lódó terület életében. A vecsén a két csoport működése érzékelhető. Az egyik: 
bolsije, vjascsije, dobrije, lucssije, sztarejsije (nagyobbak, jobbak, idősebbek), 
azaz: tehetősebbek, előkelőbbek. A másik: meny síje, mladsijc (kisebbek, fia
talabbak), azaz: kevésbé tehetősek vagy előkelők. Közülük kerültek ki a vá
ros tisztségviselői (lásd a Hansa megfogalmazását a „de herren” (az urak) 
megjelöléssel). A vecsén rajtuk kívül részt vettek az egyházi vezetők, a leg
gazdagabb (helyi) kereskedők és a szegény, de szabad városlakók (csernyi) is. 
Egyedül Janyin vélekedik úgy, hogy a vecsén való megjelenés csak a bojárok 
privilégiuma volt. Egyetlen kereskedőgildét ismerünk: az Ivanszkoje sztőt 
(János száza), amely a Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom
hoz kötődően szerveződött.35

2.2. A helyi kormányzat (pjatyinák)
Már a 11-13. század során is lehet számolni a vezető réteg földbirtokossá 
válásával, ennek ütemét, Novgorod területi növekedését, a pjatyinák 
(pjatyina = ötöd) szerveződése, a pogosztok kialakulása mutatja. Novgorodra 
jellemző módon a földbirtokossá vált bojárok továbbra is a városban lévő 
házaikban laktak, a távolabbi birtokaikon csak ideiglenesen tartózkodtak.36

35 Podvigina (1976) 95-100.; Angermann— Friedland (2002)
36 Janyin  (1980) 122-135.
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A Moszkvai fejedelemség, 1389-1453'
Sa s h a l m i  E n d r e

Ebben az időszakban moszkvai fejedelmek presztízse jelentősen 
megnövekedett, és elsősorban nem annyira a területszerzések, hanem főként 
olyan tényezők folytán, amelyek ideológiailag emelték ki Moszkvát a többi 
fejedelemség közül. A folyamat fontos állomása volt a tatárok legyőzése 
1380-ban. Nem a csata katonai jelentősége miatt (az erőviszonyok nem vál
toztak meg ennek következtében), hanem azért, mert megtörte a tatárok 
legyőzhetetlenségének mítoszát és olyan irodalmi művek témájául szolgált a 
korszakban, amelyek előkészítették a moszkvai uralkodók vezető szerepét a 
Rusz, az „orosz föld” és az ortodoxia védelmezőiként.

1380-ban ugyanis a Danyilovics dinasztia fejedelme, Dmitrij Donszkoj 
győzte le az évszázados ellenséget — ezen dinasztia tagjai pedig akkorra már 
4 nemzedéken át megszakítás nélkül viselték a „Vlagyimir nagyfejedelme” 
címet, s azt is elmondhatták magukról, hogy városukban székelt 1326/1328 
óta az orosz ortodox egyház vezetője. Az egyház pedig a Rusz egységének 
legfőbb őrzője volt a széttagolódás korában.* 1 A metropolita ugyanis a „Kijev 
és egész Rusz metropolitája” címet viselte (annak ellenére, hogy székhelyük 
1299 óta már Vlagyimirben volt).

Moszkva vezető szerepét különösen felerősítették az 1439-es firenzei 
zsinat utáni események. II. Vaszilij (1425-1462) ugyanis az ortodoxia őrének 
szerepében lépett fel a katolikus egyházzal való kiegyezés elutasítása folytán. 
Bizánc 1453-as eleste után pedig — amit az oroszok a görögökre kiszabott 
isteni büntetésnek tekintettek, az ortodoxiának a firenzei zsinaton történt 
elárulása miatt — az addigra már a tatároktól valójában függetlenné vált 
Moszkva egyenesen úgy tekintett magára, mint az ortodoxia egyedüli letéte
ményesére az egész világon.

Mindazonáltal a moszkvai nagyfejedelem új pozíciója még nem volt tel
jesen egyértelmű a 15. század közepén. II. Vaszilijnek a tveri fejedelemmel 
1456-ban kötött szerződése még a két fejedelem teljes egyenlőségéről tanús
kodik: Tver, Moszkva évszázados riválisa különleges helyet foglalt el az 
orosz fejedelemségek közt, „sem elvben, sem a gyakorlatban nem rendelődött 
alá Moszkvának”.2 Tver tehát, a nagyfejedelmi cím tényleges birtoklása nél
kül is Moszkva versenytársa maradt a 15. század első felében is. Ez a helyzet 
azonban a század második felében gyökeresen megváltozott.

A tanulmány részét képezi az MTA—ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport projektjének 
(2006 TK 1194).
1 N iederhauser (2001) 67.
2 ALEKSZEJEV (1991) 38.
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1. Az időintervallum jellemzői
A moszkvai fejedelemség területe 1300 táján kb. 47 000 négyzetkilométer 
lehetett, ami 1462-re már 430 000-re növekedett. A lakosság létszámára 
vonatkozóan erre az időszakra még becslésekbe sem érdemes bocsátkozni. 
(Az első hozzávetőleges adatot majd csak az 1500-as évek elejére vonatkozó
an fogjuk közölni.)

II. Vaszilij alatt fontos momentum volt egyes fejedelemségek függő 
helyzetbe vonása, s ebből a szempontból az 1456-os év szintén jelzésértékű. 
Ekkor ugyanis a rjazanyi fejedelem gyámja lett II. Vaszilij, s bár 1464-ben
III. Iván (1462-1505) visszahelyezte jogaiba a rjazanyi trónörököst, az ottani 
pénzek már 1456 után a moszkvai mintához igazodtak.

Leginkább azonban Novgorod politikai helyzetének megváltozása ér
demel figyelmet. Ugyancsak 1456-ban történt, hogy II. Vaszilij Novgorod 
ellen vonult, majd rákényszerítette a városköztársaságra a jazselbici békét, 
amely korlátozta önállóságát: nem fogadhatta be Moszkva ellenségeit, a 
nagyfejedelem pecsétjének pedig szerepelnie kellett a Novgorod által kötött 
szerződéseken és a novgorodi pénzeken.3 Egyes vélemények szerint az 
1460-as években a függés ugyan formálissá vált, mégis a békeszerződés elő
revetítette Novgorod későbbi sorsát. A városköztársaság elleni fellépést hiva
talosan azzal indokolta II. Vaszilij, hogy Novgorod menedéket nyújtott ellen
ségeinek azon dinasztikus konfliktus során, mely megszakításokkal 1425- 
1453 közt zajlott, s amely időnként polgárháborús viszonyokat eredménye
zett. E dinasztikus konfliktus oka pedig, amely alapvető átalakulások sorát 
hozta, a trónöröklés körüli vita volt.4

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
Az orosz fejedelemségekben az a kijevi időkből örökölt szokás élt, hogy a 
fejedelmi trón a senioratus elve alapján öröklődött, de ehhez persze 1240 
után már meg kellett szerezni a tatárok jóváhagyását biztosító jarlikot. A 
moszkvai fejedelmek Iván Kalifától kezdve (aki 1328-ban kapta meg a „Vla
gyimir nagyfejedelme” címet, de ezt hamarosan kibővítette az „egész Rusz” 
kifejezéssel, ami már szélesebb hatalmi aspirációra utalt) végrendeletben 
szabályozták az öröklést, és a többi fejedelemhez hasonlóan nagyfejedelmek
ként is a tatárok jóváhagyására, azaz nagyfejedelmi jarlikra voltak utalva.

A senioratus hagyományával szemben azonban a moszkvai fejedelem
ségben a trónöröklés gyakorlata úgy alakult, hogy a hatalom az esetek több

3 Alef (1986) 39.
< Alef (1986) 9, 30.
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ségében (1303-1389 közt 4 ízben) apáról fiúra szállt: de nem valamiféle új 
jogelv, vagy tudatos politikai szándék nyomán, hanem a születések és halá
lozások véletlen következménye folytán. Mindössze 1325-ben és 1353-ban 
volt ez másként, amikor egy-egy testvér örökölte a trónt, de azért, mert nem 
volt más örökös: e két esetben ugyanis mind a primogenitura, mind a 
senioratus elve szerint az adott testvért illette a trón. 1303-tól egészen 
1415-ig az oldalági és az egyenes ági öröklés egybeesett, azaz nem lehetett a 
kettőt megkülönböztetni egymástól.5

1415-tól azonban nyitottá vált az öröklés kérdése: követhette a 
primogeniturát, de a senioratus elvét is. I. Vaszilij (1389-1425) 1417-ben, 
valamint 1423-ban írt végrendeleteiben 1415-ben született fiára, a késóhbi
II. Vaszilijre hagyta a trónt. Ezt azonban ellenezte I. Vaszilij öccse, Jurij, aki 
a szokásjogra és apjuk, Dmitrij Donszkoj második végrendeletére (1389) hi
vatkozott, melyben valóban az állt, hogy I. Vaszilij halála után Jurij örököl
jön. Csakhogy e végrendelet készítésének idején a késóhbi I. Vaszilijnek még 
nem volt utódja, így Jurijnak a végrendeletre alapozott trónigényét nem 
lehetett egyértelműen a senioratus elvének betudni, hiszen a két öröklési elv 
a végrendelet készítésekor még egybeesett.

Az apáról fiúra történő' öröklés gyakorlata viszont I. Vaszilij részérói új 
viszonyulást eredményezett a senioratus-hoz. „Azóta, hogy Moszkva kiemel
kedett az ismeretlenségből, soha nem fordult elő, hogy az uralkodót az ő öcs- 
cse kövesse a trónon, elsőbbséget élvezve az uralkodó fiával szemben.”6 A 
születések és halálozások következtében azonban ekkor előállt egy olyan 
helyzet, amely nem zárta ki ezt a variációt az öröklésben. A jogigények ösz- 
szeütközése vezetett a dinasztikus konfliktus kirobbanásához 1425-ben, az 
apja trónjára lépő II. Vaszilij és nagybátyja, Jurij közt. Az öröklés kérdése, 
megszakításokkal ugyan, de egészen 1453-ig áthúzódó problémát jelentett. 
Ennek részleteit nem célunk tárgyalni, csak a legfontosabb fordulópontokat 
emeljük ki.

1434-ben éppen nem II. Vaszilij, hanem Jurij volt Moszkva ura, mert 
Jurij letaszítva a trónról II. Vaszilijt, elfoglalta Moszkvát. Ebben a helyzet
ben történt azonban, hogy Jurij váratlanul meghalt, de halála után idősebb 
fia vette át trónigényét (1434-1436), pedig neki már semmilyen jogalapja 
nem volt erre. A trón ugyanis már a senioratus elve alapján is II. Vaszilijt 
illette. II. Vaszilij végül legyőzte és megvakíttatta a trónkövetelőt.

Egy tíz éves szünet után, 1446-ban Jurij fiatalabbik fia lépett fel trón- 
követelőként (kihasználva II. Vaszilij megrendült pozícióját), szintén min
denféle jogalap nélkül. A konfliktus súlyosságát jelzi, hogy a dinasztikus 
küzdelmek során magát a fogságba ejtett II. Vaszilijt is megvakíttatta uno
katestvére 1446-ban! II. Vaszilij azonban kiszabadulása után hamarosan 
visszaszerezte Moszkvát.

6 MARTIN (1995) 239.
6 CRUMMEY (1987) 69.
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A dinasztikus konfliktus során fordult elő utoljára, még 1431-ben, hogy 
a tatár kánhoz fordult egy moszkvai nagyfejedelem az öröklés kérdésében: a 
kán 1432-ben végül II. Vaszilijt erősítette meg a trónon nagybátyjával, 
Jurijjal szemben. A moszkvai uralkodók aztán többé már nem kérték ki a 
kán jóváhagyását a trónörökléshez. Sem 1448-ban, amikor II. Vaszilij társ
uralkodóvá és örökösévé tette legidősebb fiát, az akkor még csak 8 éves 
Ivánt, sem akkor, amikor ő III. Ivánként trónra lépett (1462).

A trónöröklés kérdésében tehát alapelvvé vált II. Vaszilij uralkodásá
nak végére, hogy a nagyfejedelmi cím apáról fiúra száll, s ebbe nincs beleszó
lásuk sem a dinasztia oldalági tagjainak (akik ki lettek zárva az öröklésből), 
sem külső hatalmaknak: a döntés joga egyedül a nagyfejedelemé lett.7 Ezzel 
párhuzamosan ugyanakkor a rokonok politikai hatalmának csökkenése kö
vetkezett be.8

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus

A rokonok hatalmának visszaszorítása tudatos uralkodói politika volt 1453 
után, amikor lezárult a dinasztikus konfliktus. Az apanázsfejedelmek (az 
ügyelek birtokosainak) hatalmát (mint amilyen Jurij is volt) nem szabad 
eltúlozni, mindazonáltal lebecsülni sem ildomos.9 Igaz, hogy a mindenkori 
nagyfejedelem hozta létre az új apanázsokat, de a régebbiek (a távolabbi 
rokonok apanázsainak) vonatkozásában csak korlátozott joggal bírt a nagyfe
jedelem: tiszteletben kellett tartania, hogy ezek örökíthetők voltak, s azt, 
hogy a fejedelmek saját hadsereggel rendelkeztek, adót szedtek a saját terü
letükön,' sőt, a családi tradíció szerint tanácsadási szerepük is volt e fejedel
meknek háború és béke kérdésében.10

Magát az apanázsrendszert nem szüntette meg II. Vaszilij, hiszen ki
sebb fiainak területeket adott, de a rendszert új alapokra helyezte.11 Ez 
nemcsak a távolabbi rokonokhoz, hanem a fiaihoz való viszonyában is meg
mutatkozott. Az előbbi vonatkozásban fontos, hogy a korábban automatiku
san öröklődő fejedelmi apanázsokat elkobozta, megsemmisítette, annak elle
nére, hogy e fejedelmeknek voltak örököseik: a rokonok apanázsai közül csak 
egyet hagyott meg, annak a fejdelemnek a területét, aki mindvégig kitartott 
az ő oldalán a dinasztikus konfliktusban.12 Ugyanakkor elismertette vele, 
hogy rangban alatta áll a többi apanázsfejedelemnek, akik egy kivétellel 
immár mind II. Vaszilij fiai voltak.13

7 Crummey (1987) 81.
8UO.
9 Crummey (1987) 112.
19 Uo.
»  Uo.
12 Uo.
15 Uo.
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A rendszer átalakulását mutatja továbbá az is, hogy a későbbi III. Iván 
a területeknek több mint a felét kapta, míg testvérei a genealógiai sorrend 
szerint csökkenő területeket.14 Ugyanakkor nemcsak a nagyság szempontjá
ból, de stratégiailag és gazdaságilag is Iván kapta a legfontosabb és legjobb 
(legnépesebb) részeket.15 Úgy tűnik továbbá, hogy a pénzverést is megtiltotta 
II. Vaszilij a testvérek apanázsaiban.16 A fejedelem saját belátásától függött 
tehát immár, hogy miként viszonyul az apanázsokhoz. II. Vaszilij uralkodá
sának végére világossá vált, hogy a nagyfejedelem az „egyedüli döntőbíró az 
uralkodóház ügyeiben”, ugyanakkor erőforrásai és megnövekedett tekintélye 
döntő fölényt jelentenek a rokonság többi tagjával szemben.17

2.2.2. Az autokrácia gyökerei
Az autokrácia gyökerei II. Vaszilij uralkodására nyúlnak vissza, de kifejlődése 
az ő utódainak uralkodása alatt ment végbe.18 Az uralkodó megváltozott pozí
cióját egy új, de ekkor pontosan még nem körülhatárolható tartalommal bíró 
titulus, a goszpodar (később: goszudar) volt hivatott kifejezni:19 elsősorban az 
uralkodó és a kormányzottak viszonyára utalt, s konkrét jelentése (jogilag 
korlátlan uralkodó)majd III. Iván alatt, illetve a 16. században vált világossá.

A dinasztikus konfliktus nyomán átalakult a nagyfejedelem viszonya a 
többi orosz fejedelemséghez (ahogy azt főként Novgorod példája mutatta), 
valamint különösképpen saját alattvalóihoz is.20 A szabad szolgálat elvére 
ugyanis, mely egyébként a gyakorlatban már korábban is sokszor csorbát 
szenvedett, további csapást mért a dinasztikus konfliktus, hiszen megtorlás 
érte a szabad szolgálókat mindkét oldalról, de különösen II. Vaszilij részéről. 
A szabad szolgálat nem szerződéses viszony volt, nem kölcsönös kötelezett
ségeken és hűségen alapult, mint a nyugati hűbériség, és nélkülözte a dologi 
kötőelemet, a feltételes földbirtokot is.21 Ezáltal nem is védte a szabad szol
gálat elvét semmiféle jog, kivéve azt, hogy belefoglalták a fejedelmek egymás 
közti szerződéseibe: mindazonáltal gyakran sértették meg ezt a jogot a feje
delmek már a 14. századtól kezdve. A 15. század második felére a szabad 
szolgálat hangoztatása inkább már csak sztereotip formula lett, melynek 
egyre kevesebb köze volt a politikai realitásokhoz. Az ortodox egyház pedig 
már a 15. században Júdásnak titulált minden olyan szabad szolgálót, aki 
nem a moszkvai nagyfejedelem szolgálatát választotta.22

14 ÁLEF (1986) 52.
15 Uo.
16 UO.
17 CRUMMEY (1987) 81.
18 ALEF (1986)9-11, 17.
18 ALEF (1986) 41-42.
20 ALEF (1986) 38-41.
21 Sashalmi (1999) 173.
22 Sashalmi (1999) 179.
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A monarchia új felfogása, a külső hatalmaktól való függetlenség kérdé
se (Bizánctól egyházi tekintetben, a tatároktól politikai értelemben) és a 
belső viszonyok terén való önállóság tehát II. Vaszilij alatt vetődött fel elő
ször.23 A dinasztikus konfliktus ugyanis előre nem látott, történelmi jelentő
ségű eseményekkel (firenzei zsinat 1439, Bizánc eleste 1453) valamint a 
tatár uralom gyengülésével esett egybe, s ennek folytán dinasztikus politika, 
belpolitika, egyházpolitika, külpolitika szorosan befolyásolták egymást az 
1440-es évektől kezdve.24 Az eredmény pedig a moszkvai uralkodó hatalmá
nak minőségi átalakulása, azaz reális hatalmának és tekintélyének ugrás
szerű megnövekedése volt.25

Végül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az uralkodói hatalom 
erősítésében kulcsszerepe volt az új pozícióba került orosz ortodox egyház
nak. A dinasztikus harcban szüksége volt II. Vaszilijnek az egyház támoga
tására, azaz a metropolitai szék betöltésére, amely üresen állt Izidor metro- 
polita bebörtönzése, illetve Oroszországból történt elmenekülése (1441) óta. 
Moszkva ugyanis nem ismerte el a firenzei zsinaton kötött és Izidor orosz 
metropolita által is támogatott és aláírt egyházi uniót a római katolikus egy
házzal. II. Vaszilij ezért a hazatérő Izidort börtönbe vetette, s mivel személye 
kellemetlenné vált, hagyták megszökni Moszkvából, majd miután a Tverbe 
menekülő Izidor személye az ottani fejedelem számára is terhessé vált, 
Oroszországból is. A metropolita széke tehát üres volt, de betöltéséhez a 
konstantinápolyi pátriárka beleegyezését kellett bírni. A konstantinápolyi 
pátriárka azonban nem tagadta meg az uniót, az orosz metropoliták viszont 
csak az ő jelölésével, illetve jóváhagyásával foglalhatták el méltóságukat. A 
megoldást II. Vaszilij abban látta, hogy szakítva az évszázados egyházjogi 
hagyománnyal, a pátriárka jóváhagyása nélkül, az orosz püspökök zsinatá
val állíttasson metropolitát. így lett 1448-ban (a trónöröklés kérdésében is 
fontos változást hozó évben) de facto, de nem de iure autokefál az orosz egy
ház, a Bizánccal való szakítás árán. Bizánc 1453-as eleste után az ortodoxia 
bástyáját immár a moszkvai uralkodóban látta az orosz egyház, akire né
hány évvel később már a bizánci császár által viselt cár, autokrátor 
(szamogyerzsec) titulusokat kezdte alkalmazni.26

1452-ben vagy 1453-ban pedig, amikorra mindenféle hivatalos fel
mondás, vagy formaság nélkül megszűnt a gyakorlatban a moszkvai nagy
fejedelem függése a tatároktól, II. Vaszilij területet adott az Oka folyó mel
lett az egyik kán két fiának, s a terület végül az egyik nevéről a Kaszimovi 
Kánság elnevezést kapta. Ezzel immár a moszkvai uralkodótól függő tatár 
kánság jött létre.

23 ALEF (1986) 40.
24 uo.
25 ALEF (1986) 40-41.
26 ALEF (1986) 45-46. A szamogyerzsec ekkor még csak azt jelentette, hogy az uralkodó felett 
nem áll semmilyen világi hatalom, és közvetlenül Istentől kapja hatalmát.
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Mindezen fejlemények ellenére a 15. század közepén Moszkva ősi riváli
sa, Tver még ideológiai szempontból sem vesztette el a Moszkvával való küz
delmet. Egy névtelen szerző, valószínűleg egy szerzetes, ugyanis a 15. század 
közepén az akkori tveri fejedelmet „Oroszország legfontosabb uralkodójaként 
dicsőítette”, és ugyanazokkal a titulusokkal (goszudar, cár, számogyerzsec) 
ruházta fel, mint amilyenekkel a Moszkva-párti egyházi vezetés a moszkvai 
nagyfejedelmet illette.27 Nem véletlen, hogy III. Iván csak Tver meghódítása 
(1485) után tette hivatalossá a goszpodar/goszudar címet!

2.3. A kormányzati infrastruktúra: központi és helyi kormányzat
Ebben a korszakban a moszkvai fejedelmek által uralt területek központi 
kormányzása nem különült el az uralkodói háztartás igazgatásától.

A helyi igazgatás egysége az ún. ügyel volt. Amikor Moszkva bekebele
zett egy fejedelemséget, akkor az volt a gyakorlat, hogy a helyi fejedelem 
(amennyiben életben maradt) valamint az ottani előkelők Moszkvába költöz
tek, a moszkvai uralkodó pedig a fejedelem helyére, a „székvárosba” helytartót 
(innen a namesztnyik név is, meszto: hely) nevezett ki. Az előkelő családok 
Moszkvába költözése aztán egyrészt egy sajátos rangsor a mesztnyicsesztvo 
kialakulásához vezetett (lásd a következő fejezetben), másrészt viszont a hely
hez, régióhoz való kötődést és a helyi intézmények túlélésének esélyét gyengí
tette. A helytartó kinevezése meghatározatlan időre szólt, lehetett néhány 
hónap, néhány év, sőt, extrém esetben akár néhány évtized is.28 Az adóügyek, 
a bíráskodás, a közrend fenntartása, a katonai feladatok stb. az ő hatáskörébe 
tartoztak, s ezek ellátásában az ügyelnél kisebb területi egységek, a volosztyok 
élén álló járásfőnökök (volosztyelek) segítették.

A helytartók, a járásfőnökök és beosztottjaik javadalmazása nem 
pénzben történt: a 14. század végétől már egyértelműen érvényben volt az 
ún. táplálás (kormlenyije) rendszere. Ez azt jelentette, hogy mind a hivatal
nokok ellátásáról, mind lakhatási feltételeiről a helyi lakosságnak kellett 
gondoskodnia (beleértve még a lovaik élelmezését is), amiket kiegészítettek 
bizonyos illetékek, bírságpénzek, ajándékok.29 Ezek mennyiségét a 15. szá
zadban szabályozták, mint ahogy a beszolgáltatás időpontjait is (Karácsony
kor és Szent Péter napján történt).30

27 Pipes (2005) 17.
28 Martin (1995) 285.
29 Uo.
30 uo.
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A Moszkvai Oroszország, 1453-1569
Sa s h a l m i E n d r e

Ebben az időszakban a Moszkvai fejedelemség a területszerzések folytán 
politikai realitássá változtatta azokat a lehetőségeket, amelyek a korábbi 
időszak végére eszmei síkon megnyíltak a moszkvai uralkodók számára. A 
moszkvai fejedelemségből Oroszország lett, azon területszerzések folytán, 
melyeket az orosz történelmi irodalom eufemisztikusan az „orosz földek össze
gyűjtése” elnevezéssel illet. Az eredményt nemcsak Novgorod bekebelezése 
(1478) valamint a fő rivális, Tver kiiktatása jelezte (1485), hanem az Arany 
Horda két nagy kánságának felszámolása (1552, 1556), valamint a cári cím 
felvétele (1547) és annak a konstantinápolyi pátriárka által történő elismerése 
is. Nemsokára pedig bekövetkezett az orosz egyház jogilag autokefállá válása 
(1589), ugyancsak a konstantinápolyi pátriárka jóvoltából.

1. Az időintervallum jellemzői
A moszkvai fejedelmek által uralt terület nagysága az 1462-es 430 000 négy
zetkilométerről az 1500-as évek elejére 1 380 000-re, az 1550-es évek elejére 
pedig európai viszonylatban gigantikus méretűre, 2 800 000 négyzetkilomé
terre nőtt.* 1 1500-ra már a Moszkvai Oroszország volt Európa legnagyobb 
országa, melynek lakosságát ekkor kb. 3.5 millióra, 1550 táján pedig 6-6.5 
millióra taksálják.2

A legjelentősebb területszerzések, amelyek az egyszerű területgyara
podáson túl (mint pl. Jaroszlav megszerzése) a moszkvai fejedelmek tekinté
lyének növeléséhez is hozzájárultak, továbbá kihatással voltak a hatalom- 
gyakorlás mechanizmusára, azaz a Moszkva központú területek politikai 
rendszerének döntő átalakulására, a következők voltak.

Elsősorban Novgorod meghódítását és Moszkvához való csatolását 
(1478) kell kiemelni. E területszerzés, természetesen, nem az „orosz abszolu
tizmus első leütése volt”,3 mert a Moszkvai Oroszország hatalmi berendez
kedését, amint arra a későbbiekben rámutatunk, félrevezető abszolutizmus
nak nevezni. Mindazonáltal Novgorod elfoglalása nagy jelentőséggel bírt, 
mégpedig legalább három szempontból. Egyrészt a fejedelemség mérete mi
att, ugyanis a bekebelezett terület maga nagyobb volt, mint a moszkvai feje
delmek által uralt részek, s ezáltal a moszkvai fejedelmek területe jelentősen 
megnőtt. A novgorodi földekkel ugyanakkor jelentős mennyiségű lakott terü-

" A tanulmány részét képezi az MTA—ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport projektjének 
(2006TK 1194).
1 Sashalmi (1995) 4.
*Uo.
3 Szűcs (1983) 87.
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letet szerzett III. Iván, ami viszont lehetővé tette az új szolgálati birtok, a 
pomesztye-rendszer kiterjesztését: a fejedelmi földtulajdon vált a politikai viszo- 
nyok meghatározó elemévé!4 Ennek következtében viszont a szolgálati birtok, s 
maga a szolgálat elve új jelentőségre tettek szert. Harmadrészt, alapvetően fontos 
a hatalmi-politikai viszonyokra nézve, amit már sokan kiemeltek: Novgorod be
kebelezése az ottani hagyományos politikai berendezkedés megszüntetését vonta 
maga után.5 III. Iván ugyanis világossá tette, hogy olyan típusú „uralkodói hatal
mat” (goszudarsztvó) akar Nogorodban is, mint Moszkvában.

III. Iván másik nagy szerzeménye Tver (1485) volt. Ennek elfoglalása 
és Moszkvához való csatolása után az ottani előkelő' rétegek nem költöztek át 
mindjárt Moszkvába (ellentétben más fejedelemségek gyakorlatával), de ez 
nem változtatott azon a tényen, hogy Moszkva éppen azt a fejedelemséget 
számolta fel, amely a 14. század óta legnagyobb riválisának számított.

A novgorodihoz hasonló berendezkedésű másik fontos fejedelemség, 
Pszkov meghódítása (1510) III. Vaszilij (1505-1533) által már a novgorodi 
mintán alapult. A városköztársaságok elfoglalása után a helyi autonóm igaz
gatási rendszer megszűnt mind Novgorodban, mind Pszkovban. Az ezt jelké
pező vecse harangot mindkét helyen leszerelték és Moszkvába vitték. A város
beli népesség egy részét mindkét esetben más területre telepítették át.

Ami a nyugati határokat illeti, itt az 1508-ban kötött békében Moszkvá
hoz került Litvánia kb. egyharmada, amit Szmolenszk 1514-es elfoglalása 
koronázott meg.

A sztyeppe viszonylatában mindenekelőtt Kazany (1552) és Asztrahany 
(1556) elfoglalása volt fontos. Ezeket a területeket éppen akkor hódította meg
IV. Iván (1533-1584), amikor az ország törzsterületén nagyszabású kor
mányzati reformok léptek életbe. A reformokat azonban nem terjesztették ki 
e két frissen meghódított területre, mivel itt más etnikumhoz és valláshoz 
tartozó, továbbá más (nomád) életmódot követő népek kerültek be az 1547- 
ben immár hivatalosan is „birodalommá” váló Oroszországba. A kazanyi és 
asztrahanyi térség kormányzását tehát katonai kormányzókra, ún. vajdákra 
(vojevoda) bízták, akik egyszerre voltak felelősek a polgári igazgatásért és a 
katonai feladatokért.

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
Ebben a korszakban, III. Iván alatt vált egyértelművé, hogy egy adott le
származási fok, nevezetesen a legidősebb életben levő fiú öröklése, nem volt 
kikezdhetetlen jog, csak egy praktikus elv a trónutódlásban. III. Iván, aki 
maga is a korábbi trónviszályok szenvedő alanya volt, azért, hogy az apja 
alatti dinasztikus vita ne ismétlődjön meg, már azt megelőzően örököséül

1 SZKRINNYIKOV (1997) 58-61.
5 SZKRINNYIKOV (1997) 37.
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jelölte ki Iván nevű legidősebb fiát, hogy az betöltötte volna 13. életévét, azaz 
nagykorúvá vált volna.6 III. Iván testvérei nem emeltek kifogást e lépés 
ellen, sem akkor, sem később.7 Iván Ivánovics azonban 1490-ben, tehát még 
apja életében meghalt, anélkül, hogy trónra került volna, s ezzel az öröklés 
nyitottá vált. Lehetséges volt a primogenitura szigorú érvényesülése, hiszen 
Iván Ivánovicsnak volt egy fia, Dmitrij, de lehetséges volt a legidősebb élet
ben levő fiú, azaz Vaszilij utódlása is, aki viszont III. Iván második házassá
gából (1472) származott, melyet éppen Szolja Paleologosszal, az utolsó bizán
ci császár unokahúgával kötött.

III. Iván évekig kivárt, mígnem az udvari intrikák miatt 1498-ban leg
idősebb fiától származó unokáját, Dmitrijt tette meg társuralkodójának és 
örökösének, de az 1448-as társuralkodóvá tételtől eltérően ez egy olyan ce
remónia keretében történt, amely szorosan követte a bizánci társcsászárok 
koronázási szertartását.8 A szertartás tehát Bizáncból jött, de érdekes módon 
nem a „bizánci vért” favorizálta III. Iván! Annak ellenére, hogy a cári címet 
ekkor már következetesen érvényesítette a német-római császárral szemben 
is. Velence szenátusa ugyanis 1473-ban ezt írta III. Ivánnak: „Az ottománok 
által megkaparintott Keleti Birodalom a császári nemzetség férfiúi ágának 
magvaszakadása miatt, az Ön szerencsés házasságkötése folytán, 
Fenséged hatalmát illeti.”9

Különböző vélemények láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy mi 
volt III. Iván célja ezzel az új ceremóniával, amelynek főszereplői ő maga, a 
metropolita és Dmitrij voltak. A legvalószínűbb magyarázatot G. Majeska 
adta e kérdésre. Mivel 1498-ban a trón nem apáról fiúra szállt, mint koráb
ban, hanem nagyapáról unokára, így az öröklés menete eltért a normától 
azzal, hogy átugrott egy generációt.10 Ezért kellett Majeska szerint az egy
ház grandiózus legitimációját kérni a hagyománytól eltérő lépéshez.11

A 16. század azonban Oroszországban azzal indult, hogy III. Iván 
1502-ben megváltoztatta a trónöröklésről alkotott álláspontját, ugyanis 
Dmitrijt megfosztotta címétől, és Vaszilijt tette meg örökösének. J. Martin 
joggal jegyzi meg, hogy e lépés jól mutatja a nagyfejedelem hatalmát: az 
uralkodóé volt a döntés joga a trónöröklésben, amit mindenki elfogadott.12 
Nem tört ki dinasztikus háború (mint II. Vaszilij uralkodása alatt, amikor ő 
örökölte a nagyfejedelmi trónt nagybátyjával szemben), és nem fordultak 
külső hatalomhoz sem a döntés előtt, mint a 15. század első felében.13 A ko
rabeli krónikás (Iván szájába adott) szavai is egyértelműen tükrözik ezt az

6 M a r t in  (1995) 245.
’ Uo.
s Martin (1995) 247.
8 SZKRINNYIKOV (1997) 4L
10 M a r t in  (1995) 247.
"Uo.
12 MARTIN (1995) 248.
is UO.
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autokratikus álláspontot:„Tán nem bírok szabadsággal [arra, hogy rendelkez
zem] unokám és gyermekeim vonatkozásában? Akinek akarom, annak adom a 
fejedelemséget.”14 A hagyományt, azaz az uralkodói akarat valamiféle kötöttsé
gét az öröklés vonatkozásában pusztán a dinasztián belüli öröklés jelentette: az, 
hogy az uralkodó a dinasztia férfitagjai közül választ valakit, de kizárólag saját 
belátása szerint.

Végsó' soron valószínűleg az uralkodó kizárólagos joga magyarázza, hogy a 
trónutódlást nem szabályozták törvényben, s a korábbi gyakorlatnak, a „ha
gyománynak” megfelelően végrendeletekben határozták meg az örökös szemé
lyét. A trónutódlásra vonatkozó hivatalos 16. századi formula úgy hangzott, 
hogy az uralkodó az utódját „megáldotta és a végrendeletben kijelölte”.15 III. 
Iván 1504-es végrendeletében ez állt: „Megáldom legidősebb fiamat, Vaszilijt 
[III. Vaszilijt] (v)otcsinámvaa\, a nagyfejedelemséggel, mellyel apám áldott meg 
engem, és amit nekem Isten adott.“16 A végrendeletben, a korábbi végrendele
tekhez hasonlóan, nyoma sincs annak, hogy az ország öröklését másként kezel
ték volna, mint bármilyen magánvagyonét: nincs benne semmiféle utalás a nép
re vagy az országra, mint elvont, önállóan létező entitásra,17 melynek valamiféle 
joga lett volna arra, hogy ebben a kérdésben állást foglaljon. Ez a felfogás tette 
lehetővé azt is, hogy a fejedelemségeket úgy adják-vegyék, mint más közönsé
ges világi földbirtokot: így vette meg például 1463-ban III. Iván is Jaroszlavot.18

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. Dinasztikus
A korszakban (az 1530-as években) megszűnt a korábbi időszakból örökölt 
apanázs (ugye!) rendszer, amelynek elvei, mint láthattuk, teljesen átalakultak
II. Vaszilij halálának idejére (1462). Bár III. Iván uralkodásának végére csak 1 
apanázs maradt, ő is életben tartotta a rendszert, amikor kisebb fiainak terü
leteket adott: ugyanakkor a legidősebb, a nagyfejedelmi címet öröklő III. 
Vaszilij már az összterület %-ét kapta meg. Lényeges tehát, hogy nem olyan 
módon szűntek meg ezek az apanázsok, mint pl. Franciaországban. Ott termé
szetes úton kihaltak a dinasztia oldalágainak juttatott apanázsok urai, s a 
területek intézményi önállóságukat megtartva kerültek vissza közvetlenül az 
uralkodó hatáskörébe. A moszkvai Oroszországban ellenben vagy erőszakkal 
szüntették meg egy részüket, mint III. Iván, vagy részben kihalásra ítéltettek 
azáltal, hogy III. Vaszilij megtiltotta testvéreinek a nősülést, mindaddig, amíg 
neki nem volt gyermeke. Halála után pedig a maradék 2 apanázst erőszakkal 
felszámolták.

u ZlZIKIN (1924) 26.
16 L. E. M orozova személyes közlése 
16 DG 143.
»  Pipes (2005) 16.
18 PIPES (2005) 15.
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2.2.2. A hatalommegosztás (de facto országos)
2.2.2.1. Az autokrácia problémája
Az autokrácia kialakulása ebben a korszakban ment végbe, s amikorra IV. 
Iván (1533-1584) hatalomra került, már készen állt: Iván alatt legfeljebb az mu
tatkozott meg, uralkodásának második felében (1560-1584), hogy a jogi- 
intézményes korlátok hiánya milyen szélsőséges túlkapásokat eredményezhet, 
büntetlenül, az uralkodó részéről. Ez vált világossá az opricsnyina idején (1565— 
1572/73), ami az ország két részre történő felosztását -  saját hatalma alatt levő 
(opricsnyina) illetve a bojári kormányzásra átengedett területekre (zemscsina) -  
és a cár által alkalmazott terrort jelentette. IV. Iván opricsnyinaáriak érdekessé
ge a téma szempontjából az, hogy ennek bevezetésével a cár tulajdonképpen de 
iure is átadta a hatalmat az ország egy részén (a zemscsinán) a bojároknak, hi
szen elvben csak a legfontosabb ügyekben kellett nekik a cárt megkeresniük. Ez a 
politikai gyakorlat azonban éppen a moszkvai politikai rendszer végletes eltorzu
lásának, Iván valószínűsíthető elmebajának a következménye volt, s a cár korlát
lan hatalma ekkor is érvényesült ország egész területén. Ugyancsak nem érdemes 
jelentőséget tulajdonítani az opricsnyina „újabb kiadásának” (1575-1576), amikor 
Iván egy bizonyos Szimeon Bekbulatovics kezébe adta névleg a kormányzást, 
magának pedig csak a „Moszkvai Ivanyec fejedelem” címet tartotta meg.

Általában véve a moszkvai uralkodók politikai értelemben könnyen 
uralták a hatalmuk alatt álló területeket, a végrehajtás, a kormányzás vi
szont igen nehézkes volt.19 Crummey szerint az uralkodó „széleskörű hatal
ma nem annyira kormányzatának hatékonyságában, mint inkább azoknak 
az akadályoknak a hiányában rejlett, amelyek a hatalom gyakorlásának 
útjában állhatták volna, mivel sem rendek, sem korporativ szervezetek nem 
korlátozták a nagyfejedelmek cselekvési szabadságát és nem voltak olyan 
alkotmányos normák, amelyek körülírták volna autoritását”.20

Az orosz politikai rendszer autokráciaként való meghatározása a 19. 
századra megy vissza, és a hatalommegosztás formai elemeire, a jogi
intézményes korlátokra, illetve ezek hiányára koncentrál. Ez tehát hasznos 
vizsgálati módszer, ugyanakkor problémákat is felvet. Éppen ezért, először 
is, szükséges pontosan definiálni, hogy mit értünk autokrácia alatt.

Az autokrácia véleményünk szerint olyan tekintélyt és politikai be
rendezkedést jelent, amely mentes a jogi-intézményes (pl. rendi gyűlés, 
egyház és más korporációk) valamint a jogi-alkotmányos (pl. privilégiu
mok, fundamentális törvények, természetjog, koronázási eskü, szerződéses 
charták) korlátoktól és a társadalmi kontroll, azaz a közvélemény ítélete 
alól. A megkérdőjelezhetetlen tekintély forrása pedig, melynek felhatalma
zásából az uralkodó a hatalmát bírja, nem egyszerűen az isteni szentesítés,

19 Cr u m m e y  (1987) íoi.
20 Uo.
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hanem maga az isteni akarat volt.21 („A cár szíve Isten kezében van” for
mula, mely bibliai átvétel, ugyanúgy érvényben volt a 16. században, mint 
a 19. században.) Egyedül Isten törvényei jelentettek bizonyos normatív 
elvárásokat, követendő uralkodási elveket az uralkodó számára. Az ural
kodók azonban az isteni törvényeket is csak az általuk vallott felfogásban 
voltak hajlandók elismerni: ilyen volt különösképpen IV. Iván, aki alatt az 
autokrácia szélsőségessé fajult.

Az a titulus, amely III. Ivántól a 16-17. századon át a moszkvai ural
kodó és az általa kormányzottak közti viszony természetére a legközvetle
nebbül utalt (tehát leginkább rendelkezett belpolitikai vonatkozásokkal), és 
amely valamiféle jogi jelleggel is bírt a titulusok közt, a goszudar volt: a cím 
Tver bekebelezése után vált állandóvá.22 Korabeli példákból tudjuk, hogy ez 
a titulus éppen a hatalom jogi-intézményes korlátlanságát foglalta magá
ban: olyan uralkodót jelentett, aki nem osztozik senkivel a hatalomban, és 
akit nem korlátoz semmilyen feltétel, vagy szerződés.23 A jogi fogalmak és a 
hatalom jogi definíciójának hiánya miatt azonban kérdéses, hogy a Nagy 
Péter előtti időszakban mennyire célszerű a jogi-intézményes vonatkozások
ra koncentrálni — mégpedig nemcsak a hatalom ideológiája, hanem a hata
lomgyakorlás terén is. Teljességgel osztjuk ugyanis R. Crummey azon véle
ményét, hogy jelentősége van annak, milyen „módon definiálják és igazolják 
hatalmukat a kormányzatok”, mert „nagyon fontos kihatásai lehetnek a 
kormányzati gyakorlatra”.24

Csakis akkor érthetjük meg tehát valójában a 16 —(17.) századi orosz ha
talmi ideológiát és ebből következően a kormányzati gyakorlatot (ami ehelyütt 
az elemzés elsődleges tárgya), ha úgy tekintünk az isteni felhatalmazásból bírt 
jogilag korlátlan hatalomra, hogy ez fogalmilag másként jelentkezett Nagy 
Péter előtt, illetve Péter után. Péter már jogi szemszögből tekintett rá, össz
hangban azzal, ahogy ezt a moszkvai politikai rendszerről író nyugati utazók 
már korábban is tették. A moszkvai uralkodók és a kormányzottak számára 
viszont a 16-17. században a korlátlan hatalom mintegy magától értetődő 
volt: olyan adott dologként kezelték, amely nem is igényelt különösebb magya
rázatot,25 sem jogi, sem más jellegűt.

Elég volt egyszerűen Istenre és az elődökre hivatkozni,26 mind a hata
lom eredetének, mind hatáskörének tekintetében: „Mi pedig isteni akaratból 
vagyunk [korlátlan] ura(lkodó)k (goszudarí) államunkban/országunkban (na 
szvojom goszudarsztve), és elődeinktől bírjuk azt, amit nekünk Isten adott” -  
mondta IV. Iván.27 A jogi természetű fejtegetés már csak azért is hiányzott,

21 ALEF (1986) 10.: CRUMMEY (2000) 118. HOSKING (2000a) 148.
22 ALEF (1986) 92.
23 Sashalmi (1998) 49-50.
24 Crummey (20 00) 118.
25 POE (2000) 215, 224.
26 MlLJUKOV (1962) 400.
27 PUSKARJEV (1999) 68.
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mert nem volt jogi professzió a moszkvai Oroszországban: nemhogy a nyuga
ti jogi fogalmakat ismeró', de semmilyen „jogtudó értelmiség” nem létezett, a 
jog tudományos igényű művelése teljesen hiányzott.

A cári hatalom a 16—17. században fogalmilag más alapokon nyugo
dott, mint a nyugati uralkodóké, így csakis ezek ismeretében, saját kulturá
lis közegéből nézve érthető meg. Ez a közeg pedig nem volt más, mint az 
orosz ortodox teológia.28 A cári hatalom csakis az Istenről való gondolkodás 
paradigmájában, annak egyik alfejezeteként volt értelmezhető, „mint az 
isteni gondviselés eszköze, mely az egyház felkentje révén működik”.29 Az 
isteni akaratot beteljesítő, s ezért Isten törvényeit kivéve korlátlan hata
lommal bíró uralkodó képe mellett azonban léteztek más, „ugyanolyan jelen
tős és ugyanolyan hivatalos aspektusai” is a cári hatalom legitimációjának, 
amelyek egyben „csillapították” is e korlátlan hatalmat.30 Ezen elvek ismere
te nélkül féloldalas lenne a megközelítés, mert kimaradna az, ami speciáli
san orosz sajátosság; ugyanakkor ezek hiányában nehéz lenne megérteni a 
hatalomgyakorlás mechanizmusát is.

Az autokrácia nem jelenti azt, hogy ne lennének normatívák az ural
kodóval szemben: ezek azonban nem jogi, hanem valláserkölcsi természetűek 
voltak, s nem is célszerű korlátoknak nevezni azokat, hanem inkább elvárá
soknak. Amolyan „viselkedési szabályoknak”, vagy követendő eszményeknek 
tekinthetők, amelyek azonban sohasem öltöttek „formalizált-jogi” jelleget.31 
Ezek a valláserkölcsi elvárások nem a létező jogok tiszteletben tartását cél
zó, az uralkodó és a nép közti fiktív szerződés („társadalmi szerződés”) esz
méjében, vagy koronázási esküben, koronázási hitlevélben fejeződtek ki 
(ezek ugyanis nem léteztek), hanem leginkább egyházi intelmekben (legyen 
a cár könyörületes, tartsa meg az ortodoxia előírásait, főként pedig őrizze meg a 
hitet, kerülje a hét fő bűnt stb.).

Azt sem zárja ki továbbá az autokrácia, hogy az uralkodó informálisan 
bevonjon másokat döntéseinek meghozatalába, azaz, hogy ne tanácskozna 
közeli embereivel (lásd majd az ún. bojár duma kérdését), hivatalnokaival, 
vagy a társadalom szélesebb rétegeiből kikerülő küldöttekkel (az ún. 
zemszkij szobor, az országos tanácskozó gyűlések problematikája), de a dön
tések nem kötelezik az uralkodót,32 a tanácsadás pedig pusztán kötelezett
ség, nem pedig jog az abban résztvevők részéről.

Nos, a „csillapítás” legfontosabb eleme a 16-17. században az az ural
kodói imázs volt, amely a cárt „könyörületes atyaként” állította be.33 Az 
uralkodóval szemben elvárás volt, hogy Isten választottjaként és egyben az

28 Zizikin (1924) 67.
29 Uo.
30 KIVELSON (1996) 212.
si LUKIN (2000) 253.
32 HOSKING (1973) 8.
33 KIVELSON (1997) 656.

198



ország valamint lakóinak „névlegesen univerzális tulajdonosaként”34 gon
doskodjon „alattvalóiról”: pontosabban a neki alávetett ortodox népről, mivel az 
alattvaló szót csak elvétve, használták 1700 előtt! Az uralkodót tehát nem köz
jogi személyként fogták fel, hanem egyrészt a vallási közösség, az ortodox közös
ség fejeként és védelmezőjeként, valamint afféle patrónusként és gondoskodó 
atyaként, aki mindenki iránt jóindulattal viseltetik és mindenkivel igazságos (a 
„jó cár” mítosza). Ennek megfelelően viszont elvárás volt vele szemben, hogy (a 
kérelmek korabeli kifejezéseivel élve) gondoskodjon „(rab) szolgáiról” és „árvái
ról” (az egyházi személyek esetében a megjelölés az „Istenhez imádkozó” kifeje
zés volt). Ezt fejezte ki az a „nem közvetített”, tehát intézményes vonatkozáso
kat nélkülöző jog, hogy bárki kérelemmel fordulhatott közvetlenül az uralkodó
hoz, ami viszont már a rendszer működését érinti.

A nyugati kultúrkörben a panaszok orvoslása intézményes, közjogi jel
legű volt, a rendi gyűlések elsődleges feladata ebben rejlett. Oroszországban 
a cárhoz intézett kérelem töltötte be ezt, a cár könyörületességére apellálva. 
Az 1550-es években külön prikáz, a Kérelmek Prikáza jött létre ezek intézé
sére, és kialakult a kérelem standard formája.

Az Isten által inspirált, gondoskodó, könyörületes atya képe tükröződik 
a kérelmekben is. A kérelmező saját nevét kicsinyítő képzővel írta, mint aki 
nem felnőtt, hanem gondoskodásra szorul, magát a cár „(rab)szolgájának’V 
„árvájának”/ „Istenhez imádkozónak” nevezte. A konkrét probléma ismerte
tése után pedig a cár könyörületességéért esedezett a kérelem végén egy 
sztereotip formulával („Uralkodó, cár, könyörülj, jutalmazz!), melyhez ese
tenként hozzátették az isteni inspirációra utaló formulákat is (tégy úgy 
„ahogy azt neked Isten sugalmazza”, „ahogy azt Isten a szívednek sugalmaz
za”, „ahogy azt a legszentebb isteni lélek neked sugalmazza”).35 Egyértelmű 
tehát a könyörületes Atya-Isten és a könyörületes (a kormányzottak iránt 
jóindulatot tanúsító) „Cár Atyuska” közti párhuzam.

További elvárás volt a bojárjaival, illetve rokonaival, valamint a klé
russal harmóniában élő, velük közösen cselekvő cár képe.36 Ez azonban nem 
a nyugati értelemben vett „világi-alkotmányos” harmónia volt, hanem „val
láserkölcsi” harmónia.37 Ebben a vonatkozásban (és egyáltalán az ideológia 
különböző elemeinek összekapcsolásában) központi szerepet kapott a ta
nácsadás).38 A tanácsadásra azonban ugyanaz a megállapítás érvényes, 
mint a harmóniára: azaz vallási-prófétikus nem pedig jogi-alkotmányos 
jellegű volt,39 ahol a cárt Krisztus, a tanácsadó bojárokat pedig az apostolok 
szerepében láttatta az ideológia.40

34 POE (2000) 222-223.
35 VOLKOV (1974) 100.
38 BUSHKOVITCH (2001) 24 -25.; KlVELSON (1996) 212-213.
37 BUSHKOVITCH (2001) 24.
38 KlVELSON (1996) 213.
38 Rowland (1990) 154.
40 BOGATYREV (2000) 88.

199



Összefoglalva: célszerű tehát az orosz hatalmi ideológiát és a politikai 
struktúrát egy olyan patrimoniális rendszerként felfogni, amelyben egyfajta 
„patrónus-kliens” viszony létezik a cár és a nép közt, s ez a viszony egyben a 
cárok isteni jogalapjára támaszkodik.41 A legfőbb hatalom eszméje, amit 
Nyugaton szuverenitásnak mondtak néhány évvel (Bodin-1576) az itt taglalt 
időszak után, nem jogi-filozófiai fejtegetések révén, hanem a következő ele
mek segítségével fogalmazódott meg: a cár mint az ország tulajdonosa; a cár 
és Isten, mint a fennálló rend központi elemei; a cár mint az ortodoxia legfőbb 
őre és védelmezője, valamint az ortodox közösség atyja.42

2.2.2.2. Az autokrácia kialakulása
Az autokrácia kialakulásban döntő szerepet játszott a szolgálat elve. Minden
kinek szolgálnia kellett a moszkvai uralkodót, mégpedig olyan mértékben, 
amelyhez foghatót nem találunk sehol Európában.43 Ez a társadalmi mobilizá
ció azonban egy olyan hatalmi-politikai struktúra közepette jött létre, amely 
alapvetően a kora-középkori monarchiákra, a patrimoniális királyságra ha
sonlított: a moszkvai államban nem fejlődtek ki azok a „hivatalos közvetítő és 
korporativ testületek”, amelyek az érett, illetve a későközépkorban a latin
keresztény Európát jellemezték.44 A „szabadság kis köreire”, a céhekre, 
gildékre, egyetemekre és persze ezeken túl a városi autonómiákra, a területi 
autonómiákra kell gondolnunk, végül pedig a szabadság „nagy köreire”, azaz a 
rendi gyűlésekre.45 Ugyanakkor Oroszországban ezek hiánya mellett a 
patrimoniális szemlélet eszmei ellensúlyai sem teremtődtek meg.

A 14-15. század moszkvai rendszerben a szolgálat mint domináns poli
tikai- és társadalomszervező elv állt szemben a testületek és a rendiség elve
ivel. Mindegy, hogy a szolgálat elve honnan származott, a mongoloktól, vagy 
Bizáncból, avagy (ami legvalószínűbb) a belső szükségletek, a szűkös anyagi 
és emberi erőforrások szülték. A társadalom amorf jellege, azaz a társadalmi 
rendek és a korporációk, valamint az ezeket körülbástyázó jogi-politikai 
gondolkodás hiánya voltak azok a tényezők, amelyek a nyugati szemmel 
túlzott fejedelmi hatalom kiépüléséhez vezettek a 16. század elejére.

Éppen ezért az autokrácia problematikájánál nem szabad a mongol 
vagy a bizánci hatásokat túlhangsúlyozni, hanem a belső viszonyok milyen
ségében kell az autokrácia „igazi gyökereit” keresni.46 A bizánci császár cí
meinek és a bizánci ideológia egyes elemeinek (az uralkodó istenítésének) 
átvétele, továbbá a bizánci örökség hangsúlyozása (pl. a Monomah sapka

41 HOSKING (2000b) 304-305.; SASHALMI (2004) 915-917.
42 Sashalmi (2004) 900.
43 Dunning (2001) 20.
44 Goldfrank (20 00) 157.
43 sashalmi (20 0 G) 50-81.
4<s Torke (1986) 2 0 2 .; Klug (1998) 102-103.; Szvák (2006) 22-24.
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legendája vagy III. Iván bizánci házassága) jól jött, de már csak mint a de 
facto hatalmi viszonyok igazolása.

A belső viszonyok terén alapvető volt, hogy az orosz ortodox egyház E. 
Hösch szerint egyfajta „segítő funkciót” töltött be a nagyfejedelmi, majd cári 
hatalom számára.47 Először is azzal, hogy az egyház őrizte meg leginkább az 
egység eszméjét a széttagolódás korában.48 A területek bekebelezésének ide
jén pedig azzal, hogy a többi fejedelemséget különböző módszerekkel, de jel
lemzően gyakran erőszakos eszközökkel maga alá gyűrő moszkvai uralkodók 
„tényleges uralmi monopóliumát belülről legitimálta”.49

Különösen így volt ez 1448 után, amikor a metropoliták már nem voltak 
külső megerősítésre utalva: a de facto függetlenség elnyerése Konstantinápoly 
joghatóságának elutasítása folytán azzal járt, hogy a függés megszűnésével a 
metropolita kiszolgáltatottá vált az uralkodóval szemben.50 A metropolita pozí
cióját tovább gyengítette, hogy Moszkva éppen a 15. század második felében 
indult óriási területi terjeszkedésnek, bekebelezve az orosz fejedelemségeket — 
nem lévén rivális hatalom, a metropolita, ha akarta volna sem tudta volna im
már kijátszani ki egymás ellen a nagyfejedelmet és a többi orosz fejedelmet.51

Az egyház ilyetén viszonyulásának gyökerei a világi hatalomhoz azon
ban mélyebbre is visszavezethetők. Az ortodox egyházban hiányzott a szak
rális szféra politikai felsőségének tradíciója a világi hatalommal szemben.52 
A moszkvai nagyfejedelmeknek az egyház felett gyakorolt hatalmát plaszti
kusan adja vissza a következő adat. 1462 és 1589 közt a 14 hivatalban levő 
orosz metropolitából mindössze 5 töltötte ki hivatalát: a többit vagy letették, 
vagy önként mondtak le a kényszerítő körülmények hatására!53

Az egyház legitimáló funkciója azonban kiterjedt magára a szolgálat el
vének az erősítésére is. Ismert, hogy amíg 1762-ben a nemességet nem mente
sítették a kötelező szolgálat alól, addig „hivatalosan, utána pedig nem hivata
losan” a társadalom minden tagjától elvárták azt, hogy szolgálja a nagyfeje
delmet (cárt), illetve Pétertől az államot valamilyen minőségben.54 Az egyete
mes szolgálat elvének vallási alapja is volt: az a meggyőződés, amelynek M. 
Poe az „alávetettség kulturális mitológiája” elnevezést adta. Eszerint az oro
szok számára, vallási meggyőződésükből kifolyólag, a szolgaság és az enge
delmesség kifejezetten dicséretes elvek voltak.55 A 16. században a cár szolgá

«  klu g  (1998) íoo.
48 N iederhauser (200 i ) 67.
49 Id. Klug (1998) íoo.
M klug  (1998) 99.
61 Uo.
69 ALEF (1986) 70.
53 Kleimola (1977) 37.
54 Hartley (1999) 6.
65 POE (2000) 218-219.
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latát ugyanis egyben Isten szolgálataként fogták fel,56 mivel a kor felfogása 
szerint „Isten és a cár együtt álltak a fennálló rend élén”.57

Az uralkodók hatalma a nyugati kultúrkörben „eszmék és intézmények 
által korlátozott volt”: tehát az uralkodónak a közjót kellett szolgálnia, „tisz
teletben kellett tartania a szokásokat, nem hozhatott önkényesen törvényt, 
az országot érintó' dolgokban ki kellett kérnie a nép véleményét, és mindenek 
előtt tiszteletben kellett tartania alattvalóinak tulajdonát”, ami többek közt 
az adómegajánlást is alattvalói jóváhagyáshoz kötötte.58 Nyugaton egyfajta 
szerződéses viszony jött létre az uralkodó és az alattvalók közt, ami a 14-15. 
században a rendi gyűlésekben intézményesült, és ez idővel az alkotmányos
sághoz vezetett el.59 Torke szerint viszont a Moszkvai Oroszország „átugrotta 
az államfejlődés egyik fontos előkészítő állomását”, nevezetesen éppen a 
korporációkból felépülő állam fázisát.60 Mivel pedig a rendi állam is a korpo
rációkra épült, de annak politikailag magasabb rendű, főként a rendi gyűlés 
intézményében megtestesülő szerveződését képviselte, így rendi államról 
sem beszélhetünk Oroszország történetében.

Ebből a perspektívából nézve kell tehát összehasonlítani a 15. század 
végének nyugati-európai dinasztikus államait és a kortárs moszkvai rend
szert: ez a sajátosság nemcsak az orosz uralkodói hatalom megerősödésének 
gyorsaságát magyarázza meg kb. 1450 után (III. Iván és III. Vaszilij alatt) a 
dinasztikus államokban tapasztaltakhoz képest, hanem mindenféle későbbi 
összehasonlítás kiindulópontja is kell, hogy legyen egyben.

Az uralkodóhoz fűződő szolgálati kötelezettség miatt az egyoldalú, verti
kális kapcsolat formálta mind a bojár elit, mind a katonai szolgálóréteg tudatát: 
az egymás közti, horizontális szerveződések ugyan kezdetleges formában kiala
kultak a katonai szolgálók közt egy-egy régióban, de korporativ jogi tudatról 
aligha lehet beszélni. Nem jött létre politikai függetlenséggel rendelkező valódi 
arisztokrácia, de a származás és a szolgálati viszony kombinációja meghatározó 
volt a társadalmi állás és a fontos pozíciók betöltése terén. Ezzel viszont már egy 
másik problémához érkeztünk, a mesztnyicsesztvo intézményéhez, mely III. 
Iván és III. Vaszilij alatt öltött kifejlett formát.

A meszto (hely) és a cseszty (méltóság /előkelőség/becsület) szavak ösz- 
szetételéból keletkezett kifejezés eredetileg az uralkodó jelenlétében tartott 
ceremóniákon az ülésrendet jelentette: azt, hogy ki milyen helyet foglalt el 
közelebb, illetve távolabb az uralkodótól, s az adott hely, természetesen, egy 
meghatározott rangot, méltóságot adott az illetőnek.61 Idővel viszont már a leg
fontosabb igazgatási és katonai tisztségek betöltésének szabályozását értették a

so M ironov (1996) II. 117.; Poe (2000) 218-219.
57 KiVELSON (1996) 11.
M Pipes (2005) 7-8 .
59 Pipes (2005) 6, 7.
60 TORKE (1986) 203.
ei MARTIN (1995) 283.
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mesztnyicsesztvo alatt. Mennél régebben állt valamely nemzetség az uralkodó 
szolgálatában, annál fontosabb pozíciókat kaptak az adott nemzetség tagjai más 
nemzetségek tagjaival szemben. A szolgálat jelentőségét mutatja, hogy még ha 
ismertek voltak is az ősök a kijevi korszakból, akkor sem említették őket, mivel 
önmagában az ősi származás irreleváns volt: az számított, hogy ki mikor lépett 
a moszkvai uralkodók szolgálatába. Volt tehát egy előkelőségi sorrend a nem
zetségek közt, amely a szolgálat régi voltán alapult, míg a nemzetségen belül a 
senioratus elve szabályozta a tisztségek betöltésének rendjét.

A mesztnyicsesztvo rendszere azonban az egyes előkelő nemzetségek 
közti rivalizáláshoz, vitákhoz vezetett, ez pedig Kleimola szerint „atomizál
ta” a bojárságot. Ahelyett, hogy egységesen léptek volna fel az uralkodóval 
szemben, mindegyik nemzetség a saját tagjait igyekezett pozíciókba juttatni. 
Azaz a bojárság nem rendi előjogokat akart kivívni magának, mint kollektív 
csoportnak, nem egyfajta arisztokratikus renddé akart válni, hanem pusztán 
a családi-nemzetségi pozíciókat erősíteni. Ezzel viszont „a legelőkelőbb csa
ládok és egyének nem egymáshoz kötötték magukat”, hanem az uralkodó
hoz,62 ugyanis az uralkodó kegyétől függött a pozíciók elosztása, ami megint 
a vertikális, nem pedig a horizontális kapcsolatokat tolta előtérbe. Az ural
kodó kegye azonban nemcsak pozitív irányba nyilvánulhatott meg, hanem ne
gatívan is: ez utóbbi volt az opala, azaz a kegyvesztettség.

Az opala az egyik olyan politikai eszköz volt a moszkvai uralkodók ke
zében, amelyet a 15. századtól (azaz a moszkvai hatalmi berendezkedés jel
legének kiformálódása szempontjából oly döntő periódustól) fogva előszere
tettel alkalmaztak az uralkodói hatalom megerősítésére.63 Az opala „elsődle
gesen a politikai kontroll eszköze volt”.64 Ezt jól mutatja mindjárt a szó ere
deti jelentése, ami nem más, mint harag: az opala tehát az uralkodó harag
jának következményeit jelentette. Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert 
jelzi a kegyvesztettség képlékeny voltát és szubjektivitását. Ahogy a 17. szá
zadi szólás tartotta: „A cári harag és kegyelem Isten kezében van”. (Mint
hogy a cárról azt tartották, hogy „A cár szíve Isten kezében van”.)

Az opala miatti büntetés lehetett pusztán az udvarból való kitiltás, va
lamely Isten háta mögötti posztra való kinevezés, internálás; drasztikusabb 
volt a szolgálatból való eltávolítás, a mesztnyicsesztvo pozíció elvesztése, 
továbbá a részleges vagy teljes vagyonelkobzás, kolostorba való kényszerítés, 
a sort pedig a bebörtönzés, száműzetés és természetesen a kivégzés zárta.65 
A kegyvesztettség időtartama, megszüntetése is megjósolhatatlan volt, hi
szen az uralkodó saját elhatározásából bármikor, bármilyen módon megvál
toztathatta a büntetést, akár teljesen hatálytalaníthatta is azt.66 A csúcspon-

62 Martin (1995) 284.
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tot IV. Iván uralkodásának második korszaka (1560-tól), s ezen belül pedig 
az opricsnyina idó'szaka (1565-72/73) jelentette: ez volt a tömeges kegyvesz
tettségek időszaka, felrúgva minden korábbi szokást az alkalmazás terén.67 
Alig volt olyan előkeló' család, amelyet elkerült volna.68 A mesztnyicsesztvo 
és az opala is jól megvilágítják azt, hogy milyen volt a moszkvai politikai 
rendszer. Nos, R. Hellie a koraújkori moszkvai Oroszországot „intézménye
sen nem korlátozott autokratikus szolgálati államnak” tekinti.

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
Talán megkockáztatható az a feltevés, hogy nemcsak a területi terjeszkedés, de 
maga az apanázs rendszer átalakítása, azaz e fejedelmek jogainak s egyben 
persze feladatainak csökkenése is közrejátszott abban, hogy az igazgatás már 
nem volt megoldható a korábbi módszerekkel, azaz úgy, hogy az ország igazga
tását az uralkodói háztartás kiterjesztéseként kezeljék.

Az 1470-es éveket megelőzően a területek kormányzása csak „csekély köz
ponti igazgatást vagy dokumentációt követelt meg”.69 Ezután viszont egy új hiva
talnok jelent meg gyák névvel az udvarban, akit jobb szó híján ekkor titkárnak 
nevezhetünk, s akinek funkciói először még ad hoc jellegűek, következésképpen igen 
szerteágazóak voltak.70 (Az elnevezés etimológiailag rokon a magyarban használa
tos deák, azaz írástudó szóval.) A következő lépés ezen központi hivatalnokok lét
számának a növekedése volt: a III. Iván alatti kb. egy tucatról számuk duplájára 
nőtt III. Vaszilij uralkodásának végére.71 A növekedés ugyanakkor egyfajta kezdet
leges funkcionális specializációval is járt, de anélkül, hogy ezeknek a titkároknak 
stabil, helyhez kötött hivatalaik lettek volna.72

Az 1530-as, 1540-es években azonban újabb és döntő fázishoz érkezett a 
gyákok rendszerének története: ekkor ugyanis már a Kremlben belül többnyire 
fából készült kis épületekben (jzba), helyezték el a feladatok szerint specializá
lódó és számban is növekvő hivatalnokokat.73 74 Az elhelyezés okán magát a hiva
talt is az izba névvel illették és az adott feladat jellege szerint különböztették 
meg azokat: így például létrejött a Külügyi Izba, amely az egyike volt az első 
központi kormányszékeknek. Az izba elnevezést váltotta fel aztán az 1570-es 
évektől a prikáz, 74 amely elnevezés aztán véglegessé is vált Oroszország köz
ponti kormányszékeinek jelölésére.

67 Kleimola (1977) 42-43.
68 Kleimola (1977) 44.
69 Brown (2004) 62.
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2.3.2. A helyi kormányzat
Az 1550-es évek reformjai a helyi igazgatásban, melyek a rendfenntartási és 
bűnüldözési céllal létrejött ún. gubnojsztaroszta tisztségének kiterjesztésében, 
valamint az adóbeszedés céljára választott helyi funkcionárius, a zemszkij 
sztaroszta megjelenésében öltöttek testet, átalakították a helyi igazgatás szer
vezetét. Fontos hangsúlyozni e két említett tisztség esetében, hogy önmagában 
a választás ténye nem eredményezett valódi helyi önkormányzatot, azaz de 
jure hatalommegosztást helyi szinten, mivel a helyi népesség egésze által meg
választandó jelöltek körét a központi kormányzat határolta be! A gubnoj 
sztraroszta tisztségének létrehozásával a központi kormányzat célja az volt, 
hogy olyan katonai szolgálóknak biztosítson pozíciót, akik már nem teljesítet
tek aktív katonai szolgálatot.75 Sok esetben pedig maga a választás is formali
tás volt, amikor a gubnoj sztarosztát a központból jelölték ki, a helyiekre, pe
dig már csak a megerősítés maradt.76 Hasonlóképpen, a zemszkij sztaroszta 
létezését sem lehet a városi autonómia megnyilvánulásának tekinteni.

Éppen ezért nem is a helyi hatalommegosztás de facto problémakörének, 
hanem inkább a helyi igazgatásnak a részeként tárgyaljuk e kérdést. Ugyan
akkor Hittle szerint maga a „helyi kormányzat” kifejezés is félrevezető', „mivel 
a terminus a helyi kormányzat földrajzi alapon való felfogását sugallja, ezáltal 
pedig nem vesz tudomást olyan esetekről, amikor az igazgatási mechanizmu
sok az egyénektől, vagy társadalmi csoportoktól közvetlenül a központi kor
mányzathoz irányultak”, kikerülve a helyi szerveket.77 A kérelmek gyakorlata, 
akár egyéni, akár kollektív formában éppen ilyen mechanizmus volt.

A helyi igazgatás átalakításával elvben eltörölték ugyan a táplálás gyakor
latát, amely maga is a patrimonializmus egyik jegyeként értelmezhető' (az uralko
dó, a birtokának tekintett ország igazgatási feladatait végzó' embereket termé
szetbeni ellátásban részesíti), amellett persze, hogy az áru- és pénzviszonyok fej
letlenségét is tükrözte egyben. A táplálás ugyanakkor „több volt, mint egy kincs
tári módszer”, mivel egy speciális viszonyt alakított ki a központból kiküldött 
tisztségviselők és a helyi lakosság közt: ez pedig a korrupció melegágya volt.78

A helyi közösségek önkormányzati irányba történő' megerősödését tovább 
gyengítette Iván opricsnyiná}a is. A cár által eszközölt áttelepítések szinte lerombol
ták a katonai szolgálók és a régi előkelő családok egy-egy meghatározott helyhez 
való kötődését, meggyengítve a helyi szervezetek pozícióját a monarchiával szem
ben.79

75 H ittle (1979) 51.
76Uo.
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A Moszkvai Oroszország, 1569-1654*
Sa s h a l m i  E n d r e

Az itt tárgyalt időszakban Oroszország immár két kontinensre kiterjedő vi
lágbirodalommá vált annak következtében, hogy a Kazanyi Kánság meghó
dítása (1552) után megnyílt az orosz terjeszkedés lehetősége Szibéria felé. 
Kazany meghódítása, tehát történelmi fordulópont volt az ázsiai terjeszke
dés szempontjából: Szibéria ugyanis hasonló jelentőséggel bírt Oroszország 
számára, mint Nyugat-Európának az Atlanti-óceán átszelése és Eszak- 
Amerika kolonizációja. Közben Oroszország súlyos társadalmi és politikai 
zavarokon ment át, az 1598-1613 közti időszak, nem véletlenül, kapta a 
„zavaros időszak” (szmuta) elnevezést már a kortársaktól. Az álcárok fellé
pésével egybeeső lázadások, a külföldi, lengyel-litván illetve svéd intervenció 
után az állam megerősítése volt az új dinasztia első cárjának, Mihail Roma- 
novnak (1613-1645) a fő feladata.

A korszakot a kozákok és az orosz cár, Alekszej (1645-1676) közti 
egyezmény megkötése (1654), más szavakkal az „ukrán kérdés” (Oroszország 
és Ukrajna közti új viszony kialakulása) zárja.

1. Az időintervallum jellemzői
A moszkvai Oroszország mint politikai egység megjelölésére különböző önelneve
zések léteztek ebben az időszakban, melyek közül a teljesség igénye nélkül emlí
tünk meg néhányat. Korábban az uralkodói titulatúra a megszerzett területek 
felsorolására koncentrált a „ Vlagyimir és egész Rusz nagyfejedelme” cím stan
dardként történő említése mellett. Ez utóbbi formula annyiban módosult a 15. 
század végétől, hogy az „egész Rusz” megnevezés először a goszudar címhez 
(Goszudar vszeja Ruszi — Egész Rusz Ur(alkodój)a, majd a szamogyerzsec titu
lushoz kötődött. Az 1649-es törvénykönyvben Alekszej cár megnevezése már így 
hangzott: „Uralkodó, Cár, Alekszej Mihajlovics Nagyfejedelem, egész Oroszország 
(vszeja Russziji) egyeduralkodója (Szamogyerzsec.

Az 1649-es formula is jól mutatja, hogy a korszakban a területiség irá
nyába történő elmozdulásnak lehetünk tanúi az elnevezések terén. A 16. 
században (lengyel hatásra) terjedt el és a 17. század során vált az uralkodói 
titulatúra részévé a Rusz latinosított változatából (Russia) képzett 
Rosszija/Russzija alak, valamint megjelent (az 1547-es cári koronázás követ
keztében) az ország új hatalmi állását tükröző Rosszijszkoje Carsztvo (Orosz

*
A tanulmány részét képezi az MTA—ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport projektjének 
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Cárság) megnevezés is.1 A Rosszija és a Rosszijszkoje Carsztvo a 16. század 
végétől a cár által uralt különböző területek összességére vonatkozott.2 
Használták továbbá ebben a jelentésben a goszudarsztvo (ország/,,állam ’) 
szót magukban foglaló összetételeket is, úgymint a Rosszijszkoje 
goszudarsztvo (Orosz állam) vagy (ritkábban) a Vszjerosszijszkoje 
goszudarsztvo (Összorosz állam) terminust.3 Végül pedig a 17. század elejé
től, az uralkodói titulatúra kivételével, minden más megnevezésnél gyako
ribb lett a Rosszija szinonimájává váló Moszkovszkoje goszudarsztvo 
(Moszkvai állam/Moszkóvia,) elnevezés.

1.1. Területi terjeszkedés
A livóniai háború során időlegesen orosz kézre került balti területek elvesz
tek a háború befejezésével, a „zavaros időszakban” pedig Oroszország Nyu
gaton ugyancsak időleges területi veszteségeket szenvedett el a svédektől 
(Novgorod 1617-ben került vissza) és tartós veszteségeket a lengyel-litván 
uniótól (Szmolenszk és környéke).

Keleten viszont éppen ebben az időszakban vette kezdetét Szibéria 
meghódítása az 1580-as évektől: ennek nyitányát Jermáknak, a
Sztroganovok által felfogadott kozákvezérnek az expedíciója jelentette, ami
kor elfoglalta a Szibériai Kánság székhelyét (1582). 1552 és kb. 1600 közt (ez 
utóbbi időre sikerült Nyugat-Szibériát szilárdan orosz ellenőrzés alá vonni) 
a birodalom területe kb. megduplázódott. 1600 táján Oroszország területe 
5 400 000 négyzetkilométer körül volt kb. 7 millió fős lakossággal, s bár a 
lakosság nem, de a birodalom területe gyorsan növekedett a 17. század első 
felében Szibéria meghódítása révén.4

Oroszország a Kazanyi Kánság és az Asztrahanyi Kánság elfoglalása, 
valamint a Szibériába irányuló terjeszkedés következtében olyan 
multikulturális birodalommá vált, amely ún. „etnoterritoriális tömböket” 
zárt magába. A Volga-vidéken (a kazanyi és az asztrahanyi területeken) 
folytatott orosz politika sokkal fontosabb volt a birodalom kormányzata 
szempontjából, mint a speciális helyzetben levő szibériai területeké. Már 
csak azért is, mert a Volga-vidék meghatározó volt Oroszország 16-17. szá
zadi gazdaságában.5 Másrészt a Volga-vidék kísérleti terepként is funkcio
nált: az itt kipróbált kormányzati, valláspolitikai módszereket „később má
sutt is alkalmazták a birodalomban”.6 Az egykori Kazanyi és Asztrahanyi 
Kunságok kormányzását a század vége felé ún. katonai kormányzókra, azaz

1 T y ih o m ir o v  (1973) 14-17.
2 Tyihomirov (1973) 14.
3 Tyihomirov (1973) 16.
4 Sashalmi (1995) 4.
5 Sashalmi (1995) 81-82.
6 H o s k in g  (1998) l l .
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vajdákra (vojevoda) bízták.7 Ez lett aztán a gyakorlat az eredetileg a Kaza- 
nyi Prikáz rendelkezési körébe tartozó és egyre növekvő' szibériai területek 
esetében is. Mihail Romanov uralkodása idején pedig a központi hatalom már 
az ország törzsterületén is vajdák kiküldésével állította helyre a cári kor
mányzat erejét a „zavaros időszak” után.

Milyen célok vezették Moszkvát a kazanyi, asztrahanyi 
„etnoterritoriális tömbök” kormányzásában? A lázadások leverése után 
Moszkva megelégedett azzal, hogy a meghódított (főként mozlim) népek elfo
gadták maguk felett az orosz fóhatalmat.8 Ezt a főhatalmat az „orosz várossá 
tett” Kazanyban az ott állomásozó orosz helyőrségen és a területre odatelepí
tett katonai szolgálókon kívül az ortodox katedrális testesítette meg:9 Ka- 
zanyt pedig metropolitai rangra emelték, Asztrahannyal egyetemben, 1589- 
ben, a moszkvai pátriárkátus megalapításakor. Egyebekben viszont a kor
mányzat „meghagyta a meghódított területek szokásait, törvényeit és vallá
sát”.10 Sok esetben a mozlim tatár elit politikai asszimilációja következett be: 
egyes mozlim előkelők földbirtokosokká és katonai szolgálókká váltak, még
pedig úgy, hogy ennek nem volt szükségszerű előfeltétele az ortodoxiára való 
áttérés sem.11 Sőt, az is előfordult, hogy a mozlim földesúr ortodox jobbágyok 
felett rendelkezett.12 Hosking a Volga-vidék társadalmát a 17. században az 
ún. „hagyma-alak” modell segítségével írja le: ez azt jelenti, hogy a kis szá
mú orosz (ortodox) népesség a legfelső (a katonai kormányzó és fegyveres 
kísérete, kereskedők), illetve a legalsó társadalmi réteghez (jobbágyság) 
tartozott, míg a helyi, főként mozlim vallású népek adták a középrétegek 
népes hadát.13 A moszkvai politika ugyanakkor ebben az időszakban vallási 
szempontból toleráns volt a különböző (pl. kazanyi, asztrahanyi, szibériai 
stb.) „etnoterritoriális tömbökkel” szemben.

A birodalomnak azonban nemcsak az ún. „etnoterritoriális tömbök” lé
tezésével (amelyek tehát vallási különállást is képviseltek) kellett számolnia, 
hanem a fluktuáló határok problémájával is.14 Ezek együttesen azt eredmé
nyezték, hogy a kormányzat számára nemcsak az „etnoterritoriális tömbök” 
jelenthettek potenciális veszélyt, amelyek gyakran „a külön államiság igé
nyét dédelgették” az orosz politikai testen belül, hanem a határ menti népek 
kétes lojalitása is.15 Ebben az időszakban Oroszország immár masszívan 
szembesülni kényszerült azzal a ténnyel, hogy déli és keleti határain a nyu
gatihoz képest eltérő szomszédságpolitikát kell folytatnia. Ekkor alakult ki a

7 Pavlo v— Perrie (2003) 75.
8 H osking (1998) 10.
9UO.
>o Uo.
"  Uo.
12 Uo.
13 Hosking (1998) lO -n .
>■1 RIEBER (1993) 338.
15 UO.
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sztyeppével a modus vivendi. Délen és keleten, ahol az orosz terjeszkedés 
olyan népek politikai szerveződéseibe ütközött, amelyek számára a szigorú
an körülhatárolt territorialitás ismeretlen, vagy fogalmilag irreleváns volt, 
ott Oroszországot határvidékek választották el a szomszédoktól.16

Fontos megkülönböztetni tehát a határt a határvidéktől.17 Határvidék 
alatt olyan régió értendő, amely egy politikailag integrált terület peremvidé
két képezi.18 „A határ, ezzel szemben, egy világosan meghúzott határvonal 
szuverén államok közt. Más szavakkal: a határ létéhez legalább két, állami
lag szervezett politikai egység szükségeltetik. Az állam az, amely mind fizi
kailag, mind mentálisan létrehozza, fenntartja és foganatosítja a határo
kat.”19 A sztyeppe esetében azonban, annak sajátos viszonyai miatt, lehetet
len volt egyértelmű határvonalat húzni Oroszország és a sztyeppéi népek 
közt, „tekintettel arra, hogy a nomádoknál hiányzott a territoriális szuvere
nitás fogalma, valamint annak okán, hogy nehéz volt egy ilyen határt fenn
tartani a nomád betörésekkel szemben”.20

A különbségeket jól mutatja a terminológia is, hiszen az oroszok a 17. 
század végéig különböző elnevezéseket használtak a határra, illetve a határ
vidékre.21 A granyica, rubezs (határvonal) szavakat csakis az ország nyugati 
határainak megjelölésére, azaz konzekvensen a szuverén-territoriális álla
mok viszonylatában alkalmazták: különösen a 17. század elejétől, amikor a 
moszkvai Oroszország is így határozta meg magát.22 Az említett terminusok 
tehát olyan pontosan meghúzott határvonalakat jelöltek, amelyek tárgyalá
sos úton alakultak ki és „írásos szerződésekben rögzített megegyezésen” ala
pultak.23 A déli határvidék viszont mindennek az ellentéte volt, és ezt a ter
minológia is tükrözte.24 Oroszország déli és keleti szomszédainak vonatkozá
sában nem használta a granyica, rubezs szavakat: a sztyeppéi határvidéket 
ezek helyett „számos nem egyértelmű terminus” jelölte.25 így pl. a kraj, 
ukraina, azaz vég(vidék), peremvidék, határvidék szavak voltak használato
sak (Ukrajna neve is ebből ered), a határvidéken fekvő orosz erődöket és 
azok lakosait pedig e szavakból képzett melléknevekkel illették.26

A déli és keleti szomszédokkal való viszonyban a moszkvai uralkodók 
tehát nem azokat a fogalmakat használták, mint a nyugati szomszédok ese
tében, hanem olyan fogalmakra támaszkodtak, amelyek „a török-mongol

16 KHODARKHOVSKY (2002) 47.
17 Uo.
18 Uo.
19 Uo.
20 Uo.
21 KHODARKHOVSKY (2002) 48.
22 UO.
23 KHODARKHOVSKY (2002) 48, 50.
24 UO.
26 KHODARKHOVSKY (2002) 48.
26 UO.
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világban voltak használatban.”27 Ilyen volt a serty, melyet eredetileg a krími 
tatárokkal való viszonyban alkalmaztak a 15. század végétől, és olyan írásos 
szerzó'dést jelentett, amely pl. a békekötés feltételeit tartalmazta.28 A 
moszkvai kormányzat rafinált módon, az elnevezést megtartva, de azt más 
jelentéssel felruházva, idővel más sztyeppéi népekkel való viszonyra is kiter
jesztette a serty terminus használatát, amely Moszkva értelmezésében im
már hűségesküt jelentett.29 Az új jelentéssel bíró serty lett aztán a sztyeppéi 
népekkel való viszony szabályozásában a legfontosabb eszköz a 16. század 
második felétói: „Az általános procedúra az volt, hogy egy, vagy több helyi 
vezető hűséget esküdött népe nevében egy moszkvai hivatalnoknak.”30 En
nek során szigorún ügyeltek arra, hogy az alávetés ceremóniája, melyet az 
oroszok örök időkre szólónak tekintettek, mindig az adott nép szokása sze
rint történjék.31 A nomád népcsoportok vezetői általában nem is voltak tisz
tában annak az iratnak a tartalmával, amit aláírtak (nemcsak az írástudat
lanság miatt, hanem azért is, mert esetleg oroszul íródott), de az ilyen al
kalmakkor, illetve a szerződés megújításakor osztogatott ajándékok hathatós 
eszköznek bizonyultak arra, hogy mégis „engedjenek az orosz követelések
nek”.32 Másfelől a nomádok nem is láttak semmiféle szerződésszegést abban, 
ha nem tartják be a megállapodásban foglaltakat: az általuk tett ígéretet 
olyan időleges elkötelezettségnek tekintették, amelyet anélkül felmondhat
tak, hogy ezzel bármelyik fél becsületén csorba esett volna.33 Ezért az aján
dékok, illetve az évi pénzösszeg sokszor nem bizonyultak elégségesnek ah
hoz, hogy a nomád népek hűségét tartósan biztosítani lehessen, ami oda 
vezetetett, hogy kvázi túszokat is követelt az orosz kormányzat a nomád 
népek soraiból: ez volt az ún. amanat,34 Ugyanakkor Moszkvából igyekeztek 
valamiféle sarcot, illetve természetbeni adót is kiróni rájuk, ezt nevezték 
jászainak, hogy „további, kézzelfoghatóbb megjelenési formát adjanak” a 
helyiek alávetett státusának kifejezésére.35

A 17. század folyamán az orosz kormányzat egyre inkább tudatosítani 
igyekezett a nomádokban, hogy azok a kifejezések, amelyek a velük való 
viszonyban használatban voltak, mást jelentenek Moszkva és mást az adott 
nép számára: „a moszkvai diplomáciai nyelvezet kezdett egyre kevésbé dip
lomatikus lenni”, hiszen Moszkva csakis úgy tudta elképzelni a nomád né
pekkel való viszonyt, ahogy saját alattvalóit is kezelte.36 Eszerint pedig a cár

27 KHODARKHOVSKY (2002) 50.
28 KHODARKHOVSKY (2002) 53.
29 Uo.
30 KHODARKHOVSKY (2002) 52, 53.
31 KHODARKHOVSKY (2002) 53.
32 KHODARKHOVSKY (2002) 55.
33 HOSKING (1998) 4.
34 KHODARKHOVSKY (2002) 57.
35 KHODARKHOVSKY (2002) 61.
36 KHODARKHOVSKY (2002) 52.
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nem lehetett barátja a neki hűséget esküdött helyi előkelőknek, hanem csak
is kegyet gyakorolt, amikor a szolgáinak tekintett vezetőket jutalmazta.37 
„Egy szolga (holop) sohasem lehet a cár barátja.” — jelentették ki kategori
kusan 1616-ban a nogaj tatároknak írt levélben.38 A serty felmondását pedig 
a moszkvai kormányzat egyértelműen felségárulásnak tekintette, minthogy 
az örök időkre való elkötelezettség megszegéseként értelmezték.39

1.2. Szibéria
Nemcsak önmagában a terület nagysága miatt érdemel különös figyelmet 
Szibéria, hanem azért is, mert az újabb kutatások szerint a szibériai pré
mekből befolyt jövedelem a 17. század előre haladtával a cári kincstár éves 
bevételeinek egynegyedét tette ki.40 Szibéria feltérképezésében az úttörő 
szerepet a prémkereskedők és a kozákok vitték ugyan, de a terület birtokba
vétele, a kolonizáció csakis a cári katonai és igazgatási apparátus hathatós 
támogatásával valósulhatott meg.41 A központi kormányzat segítsége, sőt 
tudatos kolonizációs politikája hozta létre és tartotta fenn a katonai helyőr
ségeket: csakis ezek jelenléte garantálhatta a terület megtartását, valamint 
az ott tevékenykedő kereskedők és a prémadó beszedését ellátó hivatalnokok 
biztonságát. „A politikai központból, Moszkvából jövő szisztematikus támo
gatás nélkül csak néhány település maradt volna meg hosszabb időn át.”42 (A 
központi kormányzat érdeme volt az első Szibéria térkép megjelentetése is 
1667-ben, amely aztán sokáig használatban maradt.43)

Moszkvát, amellett, hogy kiaknázza a területben rejlő gazdasági lehe
tőségeket (ez akkoriban a prémekből nyert bevételben merült ki), a követke
ző kettős cél vezette szibériai politikájában: tartós jelenlétet biztosítani, s 
mindezt a lehető legkisebb költséggel, azaz törekedni arra, hogy a terület 
mezőgazdaságilag önellátó legyen.44 A kozákok és prémkereskedők nyomán, 
illetve sokszor velük együtt érkező kisebb katonai kontingensek először erő
döket emeltek a stratégiailag fontos pontokon, általában a nagyobb folyók 
összefolyásánál, melyek révén nemcsak az adott terület népeit vonták függő 
helyzetbe, hanem e helyőrségek egyben a további terjeszkedés és kolonizáció 
bázisává is váltak.45 Borisz Godunov (1598-1605), akinek a kezében a tény
leges hatalom volt már Fjodor uralkodása alatt is, az 1580-as évektől évi

37 KHODARKHOVSKY (2002) 52-53.
38 KHODARKHOVSKY (2002) 53.
33 HOSKING (1998) 4.
40 LONGWORTH (2005) 133.
41 HUTTENBACH (1988) 91-92.
42 Huttenbach (1988) 92.
43 LONGWORTH (2005) 133.
44 H u t t e n b a c h  (1988) 92.
45 Huttenbach (1988) 80-83.
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rendszerességgel sztrelec egységeket küldött Szibériába, melyek vezetője az 
új település vajdája lett.46

A 16. század végére Tobolszk vált a legjelentősebb szibériai várossá, af
féle regionális fővárossá — 1587-ben és 1588-ban már templomokat kellett 
emelni az orosz lakosság számára, s az évtized végére megjelent az első szer
zetesi közösség is — és egyben a terjeszkedés, valamint a kolonizáció köz- 
pontjává:„ennek vajdája határozta meg, a cár engedélyével, hogy hol jöjjenek 
létre az újabb települések”.47 1621-ben már metropóliát hoztak létre 
Tobolszkban, hogy a Szibériában működő egyházi közösségeket ebbe tagolják be.48

A sztyeppéi népekkel szemben alkalmazott módszerek Szibériában is 
használhatónak bizonyultak, már csak azért is, mert régóta ismerősek vol
tak az ottani népek számára, akik a korábbi mongol fennhatóságot most 
oroszra cserélték fel. 1600-ra már az egész Ob-vidék Moszkvának fizette 
prémben a jaszakat, Moszkvából pedig utasításokat küldtek, hogy a helyi 
hatóságok ne essenek túlzásokba és csak a hagyományosan rögzített meny- 
nyiséget követeljék, nehogy elidegenítsék az ottani népeket.49 Érdemes meg
említeni, hogy az Urál és a Csendes-óceán közt élő orosz népességet kb. 60 
ezer főre teszik a 17. század közepén, míg a helyi lakosságot ennek 3-4- 
szeresére.50 A prémadó beszedésén, a prémkereskedők mozgásának biztosí
tásán túl azonban az orosz kormányzat nem avatkozott bele a helyiek életé
be: a távolság és a földrajzi, éghajlati viszonyok nem is tettek volna lehetővé 
bármiféle szoros ellenőrzést.51

Ez a hatalmas területszerzés ugyanakkor egyáltalán nem befolyá
solta az államigazgatás már kialakult struktúráját az Orosz Birodalom
ban: Szibériát egyszerűen csak betagolták a létező rendszerbe. Először a 
Kazanyi Prikáz feladata volt a terület birtokbavételéhez szükséges erő
források biztosítása, valamint az igazgatás megszervezése és a prémadó 
beszedése. Minthogy a terjeszkedés számos népcsoport függő helyzetbe 
vonásával járt, ezért a Külügyi Prikáz is illetékes volt a szibériai ügyek
ben: a közvetítő szerepet játszotta a helyi törzsi előkelőkkel való viták
ban.52 Az ügyintézés kettőssége abból adódott, hogy míg a Külügyi Prikáz 
úgy tekintett a szibériai népekkel való viszonyra, mint a külföldi uralko
dókkal való kapcsolatra, addig a Kazanyi Prikáz „egy igazgatási egységet 
látott az adott területben, amelynek ügyei alapvetően belügynek számí
tottak”.53 E kettősség jól mutatja azt a sajátos viszonyt, amely Moszkvá
nak a sztyeppéi és a szibériai népekkel való kapcsolatát jellemezte.

46 H uttenbach (1988) 81.
47 Huttenbach (1988) 82-83.
48 Huttenbach (1988) 95.
49 Huttenbach (1988) 83.
so huttenbach  (1988) 91.
sí Huttenbach (1988) 83.
52 Huttenbach (1988) 87.
68 uo.
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A Kazanyi Prikázon belül már 1599-ben létezett egy kifejezetten a 
szibériai ügyekkel foglakozó részleg, melynek jelentó'sége Szibériai gaz
dasági kiaknázásával együtt növekedett.54 Ennek eredményeként 1614- 
ben a területet már önálló egységként kezdték kezelni, mivel a Kazanyi 
Prikáz elnevezését Kazanyi- és Szibériai Prikázra. változtatták, de az 
ügyek vitele szervezetileg még mindig nem vált szét, továbbra is ugyan
abban a (Kazanyban székelő') prikázban intézték azokat. Végül 1637-ben 
megérett az idó' a szervezeti önállósodásra: Szibéria igazgatását a Kaza
nyi- és Szibériai Prikázból immár kivált Szibériai Prikázra bízták. (Ez a 
prikáz Braudel szerint olyan funkciót látott el, mint a spanyol gyarmatbi
rodalom igazgatásában az Indiák Tanácsa.)

Az etnoterritoriális tömbökról és a határvidékről írottak világossá 
teszik, hogy Oroszországot nem tekinthetjük centralizáltnak ebben az 
idó'szakban. Kollmann úgy fogalmaz, hogy „a Péter eló'tti Oroszország egy 
minimálisan centralizált” állam volt.55 Ezt megeró'síti a hivatalnokok 
rendkívül alacsony létszáma is: mind abszolút értékben, mind a terület 
nagyságához viszonyítva. Ugyancsak mutatja a centralizáltság hiányát, 
hogy elterjedt volt a goszudarsztvo többes számban való használata, „or
szágrész” jelentésben, mégpedig olyan területek esetében, amelyek vala
miféle különállást őriztek meg.56 Ezért fordul eló' a 17. század elején olyan 
kifejezés, mint az „Orosz Cárság összes nagy állama”. Az Orosz Birodalom 
tehát több „államból”, azaz több országrészből állt: a hivatalos dokumen
tumok pl. „Kazanyi államról” (ezt még az 1649-es törvénykönyv is említi), 
„Asztrahanyi államról”, só't, különösképpen „Szibériai államról” 
{goszudarsztvo Szibiri) beszéltek.

A helyi sajátosságok meghagyásával a minimális beavatkozás elvé
nek57 segítségével igyekeztek összetartani a cárok a birodalmat: ebben a 
tekintetben pedig Oroszország rokonítható az európai dinasztikus álla
mokkal. Persze annak a fontos különbségnek a hangsúlyozása mellett, 
hogy a nyugati kultúrkörben a minimális beavatkozás elvéből adódó kü
lönállás jellegzetesen kiváltságlevelekben, illetve azok megerősítésében, 
tehát hivatalos közjogi dokumentumokban is jelentkezett, és persze a 
különállást ugyancsak közjogi intézmények bástyázták körül. Az integrá
cióra való igény Oroszországban sem hiányzott, de ez a helyi ellenállás 
mértékéhez igazodva változott,58 s eró's helyi autonómiát képviselő' intéz
ményekkel sem kellett megküzdeni az integráció során.

54 HUTTENBACH (1988) 88.
65 Kollmann (1997a) 43.
56 Kollmann (1997a) 41.
67 Kollmann (1997b) 45.
58 HOSKING (1998) 11.
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2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás
A trónutódlásban (az 1598-1613 közti időszak kivételével) továbbra is a vér
ségi elv érvényesült, de anélkül, hogy azt bármilyen törvény szabályozta 
volna. E törvény hiányában, valamint az orosz hatalomfelfogás sajátossága 
miatt, problémát jelentett a Rurikovicsok férfiágának kihalása (1598), ami a 
körülmények különleges alakulása miatt álcárok feltűnéséhez vezetett. Az 
1598-1613 közti másfél évtized, mint említettük, „zavaros időszak” (szmuta) 
néven vonult be az orosz történelembe, amikor több álcár lépett fel: főként az 
1591-ben (nem mindennapi körülmények közt) elhunyt Dmitrij cárevics 
nevében. Dmitrij ugyanis, aki IV. Iván hetedik és éppen ezért nem kanoni
zált házasságából származott, valószínűleg egy epilepsziás roham közepette 
sebezte magát halálra, amikor késekkel játszadozott.

A hatalom, mint olyan azonosítása az uralkodó dinasztiából származó 
konkrét személy szakrális hatalmával, a született, és ezáltal igaz(i), azaz 
valódi cárban való hit állt az álcárok felbukkanása mögött. A hatalomfelfo
gás végletes perszonalizmusa a „hatalomnak az uralkodó személyével való 
azonosítását” jelentette: azaz hiányzott a hatalom elvont, az uralkodó szemé
lyétől megkülönböztetett jogi felfogása,59 amit Nyugaton a koronaeszme és 
végül az állam modern fogalma fejezett ki. Moszkvában az Isten által kivá
lasztott dinasztia minden egyes uralkodójának hatalmát úgy fogták fel, hogy 
ó't közvetlenül Isten ültette trónra: tehát a cár közvetlenül tóle, és nem a nép 
vagy az egyház, illetve valamely intézmény konstitutív közvetítése által bírja 
hatalmát. Ezzel a jelenséggel szorosan összefüggött az is, hogy nem voltak 
olyan „közvetítő intézmények és jogi testületek”, amelyek az elégedetlenség 
kifejezésének csatornái lehettek volna,60 illetve megfelelően kezelni tudtak 
volna egy bekövetkező interregnumot. Mindezekből az következett, hogy egy 
krízis idején a bajok forrását magának a trónon levő uralkodónak a legitimi
tásában látták, azaz az uralkodáshoz való jog hiányában keresték, amely 
jogot normál körülmények közt a leszármazás és ebből következően pedig az 
isteni kiválasztottság biztosította.

A „zavaros időszakban” sokan úgy vélték, hogy Isten az illegitim cár 
miatt elfordult az orosz néptől. Következésképp a bajok orvoslásának logi
kus módja, s egyben a regnáló uralkodóval szembeni ellenállásnak az egyet
len formája az volt, hogy megtalálják az igazi cárt, aki „magán hordozza az 
Isten által való kiválasztottság pecsétjét (amelyről gyakorta úgy vélték, hogy 
ez felismerhető, mint egy valóságos jegy az ő testén)”.61

1598-ban és 1613-ban, végrendelet híján, az országos tanácskozó gyű
lés (szobor.) nyilatkoztatta ki az új cár, Borisz Godunov, illetve Mihail Roma-

59 DIXON (1999) 194.
60 HOSKING (2000a) 136.
61 HOSKING (1998) 110.
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nov jogát a trónra. A Godunov trónutódlásáról szóló hivatalos dokumentum
ban megjelenik a korábbi cár, Fjodor által történt kijelölésre való hivatkozás, 
mint fontos legitimációs elem.62 Szerepet kap továbbá, természetesen, a ro
konság hangsúlyozása, de immár sajátos értelmezésben: korábban a rokon
ság az apáról fiúra történő' öröklést jelentette, most elég volt annyi, hogy 
Borisz, aki az elhunyt cár sógora volt, „cári tóiról származó rokon”.63 A leg
fontosabb elem azonban az isteni akaratnak a nép által való közvetlen kinyi- 
látkoztatása volt a gyűlés révén: „a nép szava, Isten szava”, vonta le a kon
zekvenciát a pátriárka Godunov megerősítő irata szerint, amikor a gyűlés 
Borisz Godunov nevét kiáltotta.64

Hasonlóképpen, az 1613-as cárválasztó gyűlés is Mihailt mindenek 
előtt Isten kiválasztottjának tartotta, s a nép választása, bár fontos volt, 
nem lehetett más, mint Isten szándékának kitalálása: azaz nem valódi vá
lasztás történt, csak az isteni szándék kinyilatkoztatása, melynek eszköze a 
nép volt. Mihail megerősítő irata ekként írja le az eseményt:

„Könyörületes uralkodó, Mihajlo Fjodorovics! Ne ellenkezz a Magasságos 
Isten rendelésével, engedelmeskedj az 0  szent akaratának... És bizony a koráb
biakban uralkodó cárok is Isten által választott cárok voltak, és bizony az ő is
tenfélő tövük az istenfélő és igaz nagy uralkodóig, cárig és nagyfejedelemig, 
Fjodor Ivánovicsig, egész Oroszország egyeduralkodójáig vezetett, de vele befeje
ződött és véget ért. Az ő helyében Isten ezt a cári méltóságot rád ruházza, mint a 
cári családdal különleges rokonságban levő, Isten által kiválasztott virágra... 
Amint Szent Dénes az Aeropagita mondá: a legnagyobb és bizony a legdrágább 
méltósággal tisztelte meg Isten az emberi nemet, bizony a királyi elsőséggel. 
Akit pedig ezzel Isten meg akar adományozni, arra már az anyaméhben ráru
házza ezt a méltóságot, és csecsemőkortól erre készíti fel. Bizony így választott 
ki előre téged, legnagyobb uralkodó, Mihail Fjodorovics. És nem az emberek 
egyöntetű gondolata, és nem is az embereknek való tetszés révén, hanem Isten 
igaz ítélete szerint bízatott rád e cári választás..., mivel...Isten szava, a nép 
szava [a másik variánsban: a nép szava, Isten szava].”65

A 17. században a „régi-új” dinasztia cárjai, szemben a moszkvai nagy
fejedelmekkel (Iván Kalifától kezdve egészen IV. Iván cárig), úgy tűnik, nem 
készítettek végrendeletet, amelyben utódukat kijelölték volna: legalábbis 
ezek nem maradtak ránk. Ehelyett egy másik módszert vezetett be Mihail: a 
végrendeletet helyettesíthette, hogy a cár még életében bemutatta utódát.66 
A bemutatás időpontja a 17. században szeptember 1. volt, akkor történt, 
amikor az örökös elérte a 13, illetve 14 éves kort.67 A cár hivatalosan bemu

62 RZ vol. III. 37.
63 RZ vol. III. 3G.
64 RZ vol. III. 37- 38.
66 UG 56.
66 Filippov Szergej közlése
67 Fuhrmann (1981) 8.
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tatta örökösét és megnevezte, mint leendő uralkodót.68 A szeptember 1-i idő
zítés nem volt véletlen: Nagy Péter naptári reformja, azaz 1700 előtt, ugyan
is a naptári év kezdődátuma volt szeptember 1. A bemutatás amolyan népi 
akklamációnak tekinthető, amelynek keretében a nép megismerhette az 
örököst egy nyilvános ceremónia keretében.

Az első 17. századi bemutatásra 1642. szeptember 1-én került sor: a 
publikumtól korábban elzárt Alekszej első nyilvános fellépése az volt, hogy 
díszes ruhában, elefántcsont trónon ülve fogadta apja, Mihail mellett a fő
emberek jókívánságait.69 Ezután Alekszej ceremoniális szerepei gyakoribbá 
váltak.70 Halála előtt Mihail megáldotta fiát, mint következő uralkodót, fele
sége és a pátriárka valamint Alekszej nevelője, Morozov jelenlétében.71

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. De facto országos
A 17. században Kleimola szerint „az opala mint politikai fegyver majdnem 
eltűnt a gyakorlatban”.72 A Romanovok ritkán éltek vele: a cél Mihail alatt a 
folyamatosság, a bojár elit helyreállítása volt.73 Célszerű tehát itt foglalkozni 
részletesen a bojár duma problematikájával, ami nemcsak a hatalommegosztás, 
hanem a központi kormányzat szempontjából is fontos kérdés: éppen az első 
Romanovok alatt vált ugyanis szorossá a bojároknak a prikázokksl való kapcso
lata. Mindazonáltal először azt kell tisztázni, hogy a duma jogi-intézményes 
korlátot képviselt-e, ezért a politikai rendszer típusának fejezete alatt foglalko
zunk vele, mint ahogy a zemszkij szobor szerepét is itt igyekszünk megvilágíta
ni.

Problémát jelenthet azonban a hatalommegosztás kérdésének taglalása
kor, ha kiindulópontként nem szögezzük le, hogy mind a bojár duma, mind a 
zemszkij szobor kifejezés a 19. századi orosz historiográfia alkotása volt. A bojár 
duma és a zemszkij szobor értelmezését sokáig az nehezítette, hogy a jogi
alkotmányos korlátozásokra, illetve ezek hiányára koncentráltak a források 
értelmezésekor.74 P. Bushkovitch éppen ezért egyenesen így fogalmaz a bojár 
duma problematikája kapcsán: az, hogy korlátozta-e a cárt a duma vagy nem, 
„olyan kérdés, amelyre nem lehet válaszolni és talán nem is kellene feltennünk”, 
hiszen a „tudós jogi hagyomány” hiánya, és ami ezzel szorosan összefüggött, „a 
politikai gondolkodás vallási karaktere miatt, kifejezett jogszerűség szóba sem

68 uo.
69 LONGWORTH (1984) 15-16.
70 LONGWORTH (1984) 16.
7> gyemidova— M orozova— Preobrazsenszkij (1996) 79.
72 KLEIMOLA (1977) 47.
73 Kleimola (1977) 48.
74 Bushkovitch (2 0 0 1) 23.
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jöhetett”.75 Ugyanezen elveket igaznak gondoljuk a zemszkij szobor vonatkozá
sában is.

2.2.1.1. A Duma
A szakirodalom tehát konvencionálisán a bojár duma (bojarszkaja duma) kifeje
zést használja, annak ellenére, hogy ez az összetétel a 16-17. századi orosz for
rásokban egyáltalán nem fordul elő. A cár és a bojárok tanácskozásának leírá
sakor a forrásokban egyszerűen a bojárok szerepelnek, illetve velük együtt, ese
tenként pedig külön is maga a duma szó, de nem a bojár duma kifejezés.

A bojár duma használata nemcsak amiatt problematikus, mert neologiz- 
mus, hanem azért is, mert további félreértések) forrása: a dumának a cártól 
megkülönböztetett önálló létezését sugallja, sőt, egyfajta intézményi jelleget is 
sejtet. Pedig a duma, dumnij szavak a 16. században „nem egy intézményre 
vonatkoztak, hanem a tanácsadás aktusára”.76 A duma legpontosabb jelentése 
ugyanis ekkor és a 17. században is ez volt: tanács(adás), tanácskozás.

A kutatók egyik csoportjába azok tartoznak, akik azt a nézetet vallják, 
hogy a duma az arisztokráciát képviselő és a cárt korlátozó intézmény volt, a 
politikai döntéshozatal és a törvényhozás kikerülhetetlen eleme. A másik 
iskola viszont úgy érvel, hogy a duma nem döntéshozó, hanem csak tanács
adó szervként működött, s tagjai emellett különféle, „nem definiált és gyak
ran ambivalens államigazgatási feladatokat láttak el”, ezért a duma valami
féle „alkotmányos” szerepben való felfogása, teljességgel téves.77 Magunk is 
úgy véljük, hogy nem szabad (köz)jogi-intézményes vonatkozásokat belevetí
teni a tanácsadás értelmezésébe. A bojárok részvétele „a törvényhozás fo
lyamatában nem ad alapot arra, hogy a törvényhozói szervek kettősségéről 
beszéljünk”: amiről beszélni lehet, az mindössze az, hogy „a cár tanácsosai
nak gyűléséhez fordult, hogy kikérje véleményüket”, de csak akkor, amikor 
ezt jónak látta.78 A duma önálló jogokkal nem bírt, „nem de iure, hanem csak 
de facto hatalommal rendelkezett”, de ennek körét is az uralkodó szabta 
meg.79 A tanácskozásban részt vevők, így „nem korlátozták és nem is korlá
tozhatták a cár korlátlan hatalmát.”80 A részvétel „kötelesség, egyfajta szolgá
lat volt, nem privilégium”!81 A tanácskozás résztvevői ugyanis a cártól függő 
elitnek tekinthetők.82

Nyugati szemszögből jogos ugyan azt mondani, hogy a cári hatalom de 
iure korlátlan volt, „mivel semmiféle hatalmi szerv vagy törvény nem korlá

75 BUSHKOVITCH (2001) 29.
76 K ollm an n  (1987) 276. 6. vj.
77 PELENSKI (1985) 88-89.
78 PANYEJAH (1996) 62.
79 Pipes (2005) 20.
80 PANYEJAH (1996) 62.
81 Pipes 2005. 20.
82 PANYEJAH (1996) 63.
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tozta azt”, 83 mindazonáltal nem szabad elfelejteni, amint arra utaltunk, 
hogy az oroszok ekkor nem gondolkodtak jogi fogalmakban a cári hatalomról. 
A duma következésképp nem volt intézményes értelemben vett tanács még a 
17. században sem, annak ellenére, hogy ekkor már a tanácsadás, tanácsko
zás a korábbi időnkhöz képest formalizáltabb keretek közt zajlott. Mindez 
természetesen nem kérdőjelezi meg azt, hogy a bojárok tanács(kozás)a fontos 
szerepet töltött be a 16-17. századi moszkvai Oroszország központi kor
mányzatában. A tanácskozás ugyanis nem volt fikció, a legfontosabb kérdé
seket a cár megvitatta a bojárokkal, és ez nem szorítkozott mindig arra, hogy 
a bojárok pusztán „megpecsételjék” az állami dokumentumokat az ismert 
formulával: „Az uralkodó megparancsolta, a bojárok pedig helybenhagy- 
ták/rendelkeztek”.84 Olyan kérdések kerültek terítékre, „amelyek általános 
vitát és erős konszenzust igényeltek”: a külpolitika, a prikázok közti kompe
tenciaviták pl. ilyenek voltak.

A duma tehát igazából az erősen személyes jellegű központi kormány
zat egyik kormányzási mechanizmusának tekinthető, és a következő időin
tervallumban már ennek részeként fogjuk tárgyalni.

2.2.1.2. A zemszkij szobor
A 16-17. századi Oroszországban létezett egy gyűlés, mely a 19. századi orosz 
történetírásban a zemszkij szobor, azaz országos gyűlés elnevezést kapta. Ezen 
a teljes egyházi zsinat, a bojárság valamint választott (vagy éppen kijelölt) kato
nai szolgálók és esetenként városlakók (főként Moszkvából) vettek részt.85 Cél
szerűnek tűnik a gyűlés fő kritériumát abban látni, hogy az egyházi hierarchián 
és a legfelső világi körökön túl „egy harmadik társadalmi csoportnak” is jelen 
kellett lennie a tanácskozáson, akik a katonai szolgálók köréből kerültek ki.86 
Okét vagy a helyi igazgatás hivatalnokai választották ki, vagy az éppen Moszk
vában tartózkodók közül jelölték ki.87 Hozzájuk csatlakozhattak még időnként a 
városlakók, de az ő részvételük nem volt döntő.88

Egyetértünk Kljucsevszkijjel, hogy ami a 17. században változott, az 
nem a gyűlés „kompetenciája”, hanem összetétele volt: egyre szélesebb tár
sadalmi csoportok vettek részt rajta.89 A másik fontos különbség az összehí
vás gyakorisága: a 16. század második felében alig volt gyűlés, míg 1613 
után majdnem folyamatosan ülésezett közel egy évtizedig. Az ezután követ
kező évtizedek sem teltek el gyűlések nélkül az 1653-es, utolsónak tekinthe
tő összehívásig. A gyűlés vizsgálatában az összetételnél sokkal fontosabb

83 Panyejah (1996) 59.
84 Anyiszimov (1996) 123.
86 OSTROWSKY (2004) 119.
88 UO.
87 OSTROWSKY (2004) 123.
88 OSTROWSKY (2004) 119.
88 KLJUCSEVSZKIJ (1988) vol. III. 187.
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szerepet kell kapnia a gyűlés funkciónak és jogainak, hiszen ezáltal dönthető 
el az, hogy európai kontextusban szemlélve90 milyen jelentőséget tulajdonít
hatunk neki.

Célszerű a vizsgálódást az elnevezésessel kezdeni. A történészek által 
alkalmazott névadás forrása a szobor vszeja zemlji (szó szerint: „az egész 
íbld/ország gyűlése’) korabeli kifejezésben kereshető, de ezt is csak 1604-ben al
kalmaztak először a gyűlés megjelölésére.91 A zemlja szó, a goszudarsztvoval 
szemben, már csak nyelvi okok miatt is jobban ki tudta fejezni az uralkodótól 
(goszudar) való elkülönülést. Valóban, a zemlja esetében az alapvető konnotáció 
az uralkodótól való különállás.92 Kollmann szerint a zemlja használatában elég 
világosan megjelenik „egy valószínűleg elcsökevényesedett közszféra” és a cár 
közti megkülönböztetés.93 Ez a különállás jutott kifejezésre pl. akkor, amikor a 
cár által összehívott gyűlés résztvevői azzal nyújtottak át kérelmet a cárnak, hogy 
ők mintegy „az egész országként” cselekszenek.94

A szobor szó egyik korabeli jelentése zsinat volt, s ezt vitték át idővel 
azokra a gyűlésekre, amelyeken nemcsak az egyházi hierarchia tagjai vettek 
részt, hanem a bojárok, katonai szolgálók, városlakók (s kivételként, mint 
1613-ban, az állami parasztok is). Az elnevezés arra utalhat, hogy magának a 
gyűlésnek a kezdeményezése is az egyháztól, talán éppen Makarij metropoli- 
tától eredt a 16. század közepén, amint azt Sz. Bogatirjev véli.95 Kollmann 
szerint a gyűléseket úgy kell tekintünk, mint egy „konzultációs folyamatot, 
nem pedig úgy, mint egy hivatalos intézményt”, és főként nem szabad egy 
„protoparlamentáris típusú képződményt” látnunk bennük.96 Ugyanis e gyűlé
sek „mind formájukban, mind szimbolizmusukban összhangban voltak a 
moszkvai ideológiával, azzal az ideológiával, amely személyes konzultációt írt 
elő a cár és a nép közt”.97 A szobor elméleti hátterét tehát a vallási kötelezett
ségként értelmezett tanácsadásban látjuk: a gyűlés, véleményünk szerint, 
nem volt más, mint e tanácsadás elvének horizontális kiterjesztése a bojárok
kal folytatott tanácskozáson túlra — a gyűlés elnevezése pedig egyben a ta
nácskozás vallási vonatkozásaira is utal, szemben a duma szóval.

Ami a gyűlések funkcióit és jogkörét illeti, a következőket szükséges 
megjegyezni. A gyűlések alapvetően a „politikai” kommunikáció csatornájá
nak tekinthetők, nem pedig érdekérvényesítő intézménynek. Fő céljuk az 
információ közvetítése volt a központi hatalom felé az ország gazdasági, 
pénzügyi kapacitásáról.98 Erre a központi hatalom a megfelelő létszámú hi

90 Erre lásd SASHALMI (2006) 58-63.
91 Torke (1991) 8.
92 Kollmann (1997a) 4L
93 Uo.
94 Kollm an n  (1997a) 42-43.
96 Bogatyrev (2000) 137.
96 Kollmann (1997a) 39.
97 Uo.
98 Torke (1 9 9 1 ) 6-7 .
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vatalnoki apparátus és a birodalom kommunikációs viszonyainak problémái 
miatt volt ráutalva.

A gyűlések ugyanakkor az uralkodói politika (főleg külpolitikai dönté
sek) deklarálásának színhelyei is voltak." Azt célozták, hogy támogatást 
biztosítsanak a már meghozott kormányzati döntéseknek.99 100 De szolgálhatta 
a gyűlés éppenséggel belpolitikai feszültségek megoldását is (pl. a pszkovi 
zavargás rendezését, 1650-ben).101 Továbbá, hasznos eszköznek bizonyult az 
interregnum megszüntetésében is. Az első Romanov megerősítő iratából vett 
korábbi idézet azonban világosan mutatja, hogy a trónutódlás kérdésében 
sem kaphatott jogi-alkotmányos szerepet a gyűlés. Az isteni elrendelést, az 
isteni akarat közvetlen megnyilvánulását valló perszonalista hatalomfelfo
gás ugyanis kizárta azt az eszmét, hogy a gyűlés konstitutív módon beleszól
hasson a trónutódlásba (a hangsúly a konstitutív szón, és annak jogi vonat
kozásán van), és olyan jogot gyakoroljon, mint a kortárs európai választómo
narchiák rendi gyűlései. A „népakarat és a szervezeti eljárás”, azaz a szobor, 
csak eszköz volt Isten kezében,102 Isten mindössze a népen keresztül csele
kedett, hogy akaratát közvetlenül kinyilvánítsa. Ebből következően nem 
lehetett olyan vita sem, amely „a kormányzat formájának megválasztásáról” 
szólt volna 1613-ban.103

Hosking szerint 1613 paradoxona abban állt, hogy „azon a gyűlésen, 
amelyen a képviseleti jelleg leginkább érvényesült”, a résztvevők „a korlát
lan monarchia helyreállítását választották”: tehát egy olyan monarchia mel
lett foglaltak állást, „amely Istentől származik és csakis Isten törvénye(i) 
által, nem pedig bármiféle földi törvény, megegyezés vagy intézmény által 
korlátozott”.104 Pedig éppen egy ilyen szituáció lett volna az „ideális alkalom” 
efféle korlátok bevezetésére.105 Mindazonáltal, „soha, egyetlen szakaszban 
sem vetődött fel olyan javaslat, hogy az új cár hatalmára nézve bármiféle 
feltételt vagy korlátozást szabjanak.”106 A résztvevők célja tehát a választás 
folyamán egészen más volt, mint amit mi várnánk: „nem kötelező érvényű 
feltételekkel jöttek” a gyűlésre, hogy ezekről a trónra aspiráló jelöltekkel 
majd egyezkedjenek, hanem „kérelmekkel, hogy azokat a cár elé terjeszthes
sék”, 107 amint lesz cár, akit (az ideológia szerint) majd Isten ad.

A gyűléseket általában véve akkor hívták össze, ha gazdasági problé
mák, háborúk, vagy kül- illetve belpolitikai okok (pl. társadalmi zavarok) miatt 
szükségessé vált, hogy a központi kormányzat saját hatékonyságának növelése
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érdekében a társadalom szélesebb rétegeihez forduljon támogatásért.108 Mind
azonáltal lehet igazság abban, amit Keep említ, hogy a szoborók esetében a 
„veleszületett orosz passzivitás témáját nagymértékben túlhangsúlyozták”.109 
Különösen igaz ez az 1648-49-es gyűlésre. Bár a gyűléseken tárgyalt témákat 
általában a cár határozta meg, tehát a gyűlés alapvetően nem kezdeményezett, 
mégis az 1649-es törvénykönyv cikkelyeinek legalább 8,5 százalékát a kollektív 
kérelmek inspirálták.110 Ugyanakkor az új törvénykönyv létrejöttében való 
aktív részvétel nem jelentette azt, hogy a gyűlés a törvényhozás konstitutív 
eleme lett volna.111 Azt jelentette az 1648-49-es gyűlés, hogy a hatalomnak 
időnként tekintettel kellett lennie a társadalom igényeire.112

Általában véve nem volt jellemzó' a panaszok orvoslása, ami egyébként 
semmiképpen nem volt a gyűlést megillető' jog — ugyanezt viszont a nyugati 
rendi-képviseleti gyűlések mondhatni legfontosabb funkciójaként és joga
ként tartják számon. A szobor nem rendelkezett döntéshozatali joggal az alap
vető' kérdésekben, így pl. nem volt beleszólása az adóztatásba113 (Angliában 
1348 óta alapelv volt, hogy a sérelmek orvoslásának meg kell előznie az adó
zásba való beleegyezést). A gyűlés bírói jogkört sem gyakorolt,114 mint általá
ban a rendi gyűlések.

Összességében nézve, a gyűlésnek nem volt jogilag körülírt, önálló cse
lekvési hatásköre.115 Nem rendelkezett korporativ szervezettel, azaz nem 
testületként léptek fel a jelenlevőit.116 Ugyancsak nem volt jogilag meghatá
rozva a gyűlés viszonya a cárhoz,117 ennélfogva nem kötötte ó't a gyűlés vé
leménye.118 Nem beszélhetünk tehát dualitásról és jogilag szabályozott köl
csönös viszonyról a cár és a gyűlés, mint két egyenrangú fél közt:119 „sem mint 
csoportnak, sem mint egyéneknek nem volt olyan elképzelésük, hogy szerzó'dé- 
ses viszonyban állnak az uralkodóval, és érdemleges ideológiát sem sikerült 
kifejleszteniük saját jelentőségük igazolására, vagy pozíciójuk jogi megalapo
zására” akár a társadalom, akár a cár felé, a kormányzati struktúrában elfog
lalt szerepükre vonatkozóan.120 A szobor létezése nem tekinthető' a hatalom- 
megosztás jelének, hanem éppen „az egyeduralom megszilárdítását” szolgál
ta.121 A cár megtartotta teljes és jogilag korlátlan hatalmát,122 egyedül az ó'
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belátásától, jóakaratától függött a végső rendelkezés,* 123 amely akár ellentétes 
is lehetett a gyűlés állásfoglalásával.

Nemcsak az összehívás és a feloszlatás joga volt az uralkodó kezé
ben,124 (ami általánosan így volt a rendi gyűlések esetében is, és csak kivé
telként fordult elő ettől való eltérés), hanem magának a gyűlésnek a léte is. 
Az uralkodó ugyanis teljességgel véget vethetett a gyűlések összehívásának. 
Nem volt olyan elmozdíthatatlan vezetője sem a gyűléseknek, mint pl. a ná
dor, aki tisztségéből fakadóan a gyűlés elnöki teendőit is ellátta volna. A cár 
kezdeményezte, és aztán „szinte észrevétlenül meg is szüntette”125 a 
szoborók gyakorlatát. Ezért inkább eseti jellegű konzultációknak, tekinthe
tők, mintsem a politikai struktúra nélkülözhetetlen, bevett intézményé
nek.126 Nem véletlen, hogy nem született semmiféle írás a gyűlés szerepéről, 
jogairól: sem az uralkodók, sem az alattvalók részéről.

Ne akarjunk azonban olyan jogokat számon kérni a gyűlésen, ame
lyekre soha nem is törekedett.127 Oroszországban a 16-17. században nem 
léteztek sem társadalmi, sem politikai rendek.128 így a gyűlés nem volt más, 
mint „az ország legmagasabb rangú személyeinek, valamint az alsóbb társa
dalmi osztályok és városlakók közül kiválasztott embereknek az ad hoc kon
zultatív gyűlése”, következésképp „soha nem is volt szándéka, hogy a nem 
létező rendeket képviselje”.129 Ahhoz, hogy a szobor rendi gyűléssé váljon, 
„politikai és jogi fogalmak egész sora hiányzott”,130 és persze maga a jogi 
professzió is.131

Mindezek után az országos tanácskozó gyűlés lehet az egyik olyan el
nevezés, amely utal a gyűlés szerepére és egyúttal a rendi gyűlésektől való 
elkülönülésére is. A gyűlésekben megnyilvánuló kollektív tanácsadás ha
gyománya ugyanakkor nem szakadt meg, hanem a 18. században is folytató
dott:132 ennek legjobb példája a Nagy Katalin által összehívott az ún. Tör
vényalkotó Bizottság (pontos elnevezése „Bizottság az új törvénykönyv ter
vezetének összeállítására”) volt, amelynek számára Katalin Nakaz (Utasí
tás) c. műve készült.

Talán a dumában és a szobodoan megnyilvánuló informális, azaz nem 
intézményesített tanácsadás hagyománya szolgálhat egyfajta magyarázat
ként arra, hogy az orosz elit miért nem gondolkodott jogi-intézményes korlá

‘22 KEEP (1957) 102.; SZVÁK (1997) 182.
123 GYITYATYIN (1905) 41.
‘24 UO.
‘ 25 var g a  (1970) 654.
126 Keep (1957) 111.
127 OSTROWSKY (2004) 141.
128 M ir o n o v  (1996) I. 78-79.
129 OSTROWSKY (2004) 141.
'30 KUUCSEVSZKIJ (1988) II. 367.
131 OSTROWSKY (2004) 129.
132 KlVELSON (1997) 651.

222



tok bevezetésében.133 Torke szerint Oroszország, természetesen, nem volt 
„jogállam”: ehhez hiányoztak a „meghatározott jogi normák és a törvények 
legalább minimális betartása”.134 Ugyanakkor nem volt szerinte despotizmus 
sem, mivel a cárnak időnként tekintetbe kellett vennie a társadalom egyes 
rétegeinek (pl. a katonai szolgálóknak) a kívánságait.135

2.2.2. De facto helyi hatalommegosztás
A társadalom, Torke kifejezésével élve, „államilag meghatározott társadalom 
volt”.136 A választott helyi tisztségviselők léte ugyanis nem egyenlő a helyi 
autonómiával.137 A választással nem jogok, hanem bizonyos funkciók áten
gedése történt a helyi társadalom számára, de ez nem eredményezett korpo
rativ testületeket. A gubnoj sztaroszta ugyanis a központi igazgatásnak, a 
prikázoknak rendelődött alá, s erősebben függött a központi hatalomtól, 
mint az őt megválasztó helyi társadalmi csoportoktól. A hivatalnokréteg 
hiánya miatt volt ráutalva az uralkodó arra, hogy a helyi társadalom válasz
tott képviselői is ellássanak bizonyos állami szolgálatokat.138

A 17. század elején aztán a vojevodák megjelenése háttérbe szorítot
ta a helyi választott hivatalnokokat: „kezdetben a vojevodák felügyelete 
alatt álltak, azután pedig függőségbe kerültek tőlük”.139 Annak ellenére, 
hogy azl649-es törvénykönyv kifejezetten kimondta: a vojevodák ne avat
kozzanak be a helyi dolgokba, mert „semmit sem tudnak az efféle ügyek
ről” .140 A vojevoda apparátusa a század folyamán azonban „vagy beolvasz
totta, vagy likvidálta” a korábbi helyi kormányzat szerveit.141 1679-ben 
pedig végleg eltörölték a gubnoj sztaroszta tisztségét.142

Mégis, létezett egyfajta területhez, régióhoz való kötődés az egykori Vla- 
gyimiri fejedelemség területén, sőt másutt is a pomescsikok részéről: a katonai 
szolgálókat, ugyanis régiók szerint vették számba, és a közöttük levő „szolida
ritás regionális közösségekben nyilvánult meg”.143 Mindazonáltal a regionális 
érzület, a regionális közösségek a politikai hatalom szempontjából irreleván
sak voltak. Nem alakultak ki ugyanis ezekből regionális korporativ testületek, 
pl. tartományi rendi gyűlések, amelyek az uralkodót korlátozták volna pl. az 
adókivetésbe való beleszólás révén. A regionális különállás csak akkor kapott 
politikai jelentőséget, ha már eleve rendelkezett az adott terület valamilyen
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intézményes különállással: ilyenek voltak a majdan bekebelezendő területek, 
mint Ukrajna és a Baltikum.

A legtöbb nem-oroszok lakta terület „viszonylagos függetlenséget 
élvezett a központi igazgatástól, sok esetben megőrizve a helyi intézmé
nyeket és eliteket”.144 Összességében Kollmann szerint Oroszországban 
ebben az időszakban a „regionális sokszínűség” jellemzőbb volt, mint a 
„centralizáció” .145 Más volt a kormányzat a Moszkvai állam egykori törzs
területein, más az orosz északon, és megint csak más volt Szibéria, a Vol- 
ga-vidék, valamint a déli határvidék kormányzása, vagy éppen Belorusz- 
szia városainak igazgatása.146 Ami Kollmann szerint a kormányzat részé
ről történt, az „nem homogenizálás, de nem is centralizáció”, hanem leg
inkább „mobilizáció” volt.147

2.3. A kormányzati infrastruktúra 
2.3.1 A központi kormányzat
A 17. század folyamán a moszkvai Oroszország központi kormányzata „alap
vetően ugyanazon szervek által történt”, mint a 17. század eleji krízist meg
előzőidőkben, s ennek középpontjában a cár személye állt.148

IV. Iván uralkodásának idején azonban a központi kormányzatban je
lentős előrelépést történt, ami a központi kormányszékek új elnevezésében is 
tükröződött. Uralkodásának második felében az izba elnevezést az 1570-es, 
1580-as évekre felváltotta a prikáz.149 Míg a szó a 16. század vége előtt pa
rancsot, utasítást jelentett, addig a század végére intézményes jelentést vett 
fel: az egyes központi kormányszékekre vonatkozott, tükrözve a változást, 
hogy korábban a gyákok az uralkodó ad hoc utasítása (prikáz) alapján haj
tottak végre bizonyos feladatokat.150

Oroszország központi kormányzata egészen Nagy Péterig a prikázdkon 
nyugodott, amelyek gyakorlata persze nem volt változatlan. Brown összesen 
153 valaha létezett prikázról ír, melyből 136 a 17. században működött.151 A 
rendszer csúcspontja 1613 és 1700 közt volt.152 Nincs konszenzus azonban a 
tekintetben, hogy egy adott időben pontosan mennyi prikáz létezett.153 Szá
muk általában 40-50 körül mozgott a 17. század folyamán: az ideiglenes 
jelleggel működő kormányszékek többsége vagy a hadügyekhez kapcsolódott,
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vagy a pénzügyi források biztosítására jött létre. (Általánosan igaz ez az 
állandó prikázok profiljára is.) A 17. század elsó' fele az állandóan működó' 
kormányszékek stabilizációját hozta (a szmuta utáni néhány év 
„prikáza\apítási láza” után).

A prikáz vezetőjének hatalma az uralkodóhoz íűzó'dó' viszonyától függött.
A Razrjadnij Prikáz általában a hadügyekért volt felelős, beleértve a 

mozgósítást és a szolgálati regiszterek vezetését is, míg a Pomesztnij Prikáz 
a szolgálati birtokok ügyeinek kezeléséért.154 A harmadik legjelentősebb 
prikáz a Külügyi Prikáz volt.

A rendszer érettségének fokmérője, hogy a szmuta alatt nem bénult 
meg teljesen, illetve hamar kiheverte a hatalmi harcok és a cárnélküliség 
következményeit. Az udvarbeli hatalmi harcok nem vezettek tisztogatások
hoz a prikázókhan. Akik Borisz Godunov alatt szolgáltak, azok különböző 
érdekcsoportokhoz tartoztak a szmuta alatt, de ennek ellenére Mihail alatt 
is hivatalban maradtak: ezt a jelenséget illette Plavsics úgy, hogy „állandó
ság a professzionalizmus révén”.155

1613 után a prikázok története szorosan összefüggött a duma történe
tével.156 Korábban a duma inkább közvetítő volt, most egyes bojárok „névle
gesen irányításuk alá vették a prikázok nagy részét” a professzionális hiva
talnokok helyére lépve.157 Kivételt e gyakorlat alól csak az imént említett 
legfontosabb prikázok jelentettek: ezek esetében mindig a hivatali appará
tusból kerültek ki a vezetők.158 Ha egy adott időpontban megnézzük, mely 
bojár nemzetségek kezében volt az egyes prikázok irányítása, akkor választ 
kapunk arra kérdésre, hogy éppen akkor kiknek a kezében volt a központi 
kormányzat feletti ellenőrzés.159

Az 1550-es években Oroszországot elérte az ún. „papír forradalom”, 
ami nemcsak a szoros értelemben vett államigazgatást érintette, hanem 
jelentős pénzforrássá is vált a különböző iratok kiállításáért kirótt illeték 
formájában.160 Ezzel párhuzamosan kialakultak az egyes dokumentumok 
készítésének specifikus eljárási, formuláris szabályai (pl. kérelmek) illetve a 
prikázokon belüli és azok közötti ügymenet.161

A kormányszékek meghatározott éves költségvetéssel rendelkeztek, 
azonkívül kézikönyvekben részletezett, jól kidolgozott működési szabályok
kal és hierarchikus irányítási struktúrával bírtak.162 Ez kiterjedt még a 
munkaidő szabályozására is, ami 1680-ig 12 óra volt, s ekkor csökkentették
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le 10 órára.163 Minden prikáztc egy vagy több ún. bíró vezetett, alattuk álltak 
az egyes osztályok vezetői, akik az eltöltött hivatali idő alapján az idősebb 
gyámokból kerültek ki.164 Alattuk dolgoztak a fiatalabb gyákok és a másolók, 
illetve a gyakornokok.165 Az egyes prikázókhan foglalkoztatottak létszáma 
igen eltérő volt, s az adott kormányszék fontosságával állt arányban: a tízes 
nagyságrendtől a százasig terjedt.166

Fontos, hogy a prikázok hatáskörében a 17. században általában vol
tak átfedések, és keveredtek a funkcionális és a területi elvek.167 Ez azonban 
szinte elkerülhetetlen volt a kormányszékek számának növekedésével. 
Mindazonáltal ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a 
prikázok nem voltak hatékonyak. Az említett jelenség ugyanis általános volt 
a korban. Másrészt pedig a kortársaknak nem okozott gondot az, hogy mi
lyen ügyben melyik prikáúíoz forduljanak.168

Volt azonban néhány világosan területi alapon szervezett kormányszék,169 
de ezek esetében is igaz a funkcionális sokszínűség. Ilyen volt a Kazanyi Prikáz, 
(később a Szibérai Prikáz), a Kisorosz Prikáz (Ukrajna). Ez utóbbinak különleges 
pozíciója volt, hiszen Ukrajna autonóm területnek számított 1654 után.

1640-es években a prikázokhan 837 személy dolgozott (4 ún. duma titkár
ra1) míg 774 fő a helyi igazgatásban.170 Ha ez az adat valós, akkor mindössze 1611 
ember igazgatta Oroszországot! Mindazonáltal, ha lényegesen magasabb volt is 
esetleg a hivatalnokok létszáma, akkor is talány, hogy miként lehetett kormá
nyozni a birodalmat, melynek az Urálon inneni területei önmagukban gigantiku
sak voltak európai léptékkel mérve. Nem is az ún. „alulkormányzottság” megdöb
bentő tehát, hanem az, hogy egyáltalán miként tudott ilyen kevés hivatalnokkal 
működni a rendszer. Ennek magyarázatát valószínűleg az egyetemlegesen kötele
ző szolgálat elvében kell keresni.

Oroszországban nem létezett a hivatalok öröklése és adásvétele, ami általá
nos volt Európában ebben a korszakban.171 De nem is követelt meg olyan szintű 
ismereteket ez a pálya, mint a nyugati hivatalviselőktől.172 És persze, a nemesség 
megszerzésének sem volt az egyik módja Péter előtt a hivatali szolgálat. Ugyan
akkor mind a javadalmazást, mind a rangot bármikor megvonhatták a hivatalno
koktól.173

103 Plavsics (1992) 163.
164 Plavsics (1992) 161-164.
165 Plavsics (1992) 163-165.
166 PLAVSICS (1992) 161.
167 JEROSKIN (i960) 71.
I«8 Plavsics (1992) 162.
169 JEROSKIN (1960) 71-72.
170 Gy EMIDOVA (1987) 37.
m BROWN (2004) 74.
172 Brown (2004) 70.
173 Brown (2004) 78.
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2.3.2. A helyi kormányzat
A vojevodák tisztségének országos méretben történő kiterjesztésével a moszk
vai kormányzat városközpontú lett, a városokat, pedig szoros ellenőrzés alatt 
tartották a központból.174 A város és a hozzátartozó igazgatási terület teljha
talmú urává 1613 után a vojevoda vált, ugyanakkor olyannyira szoros lett a 
kapcsolat a város és e terület közt, hogy a gorod (város) szót már nem csak 
magára a tulajdonképpeni városra használták, hanem a rendelkezési körébe 
tartozó igazgatási egység területére is.175 Az alapvetően katonai-igazgatási 
feladatokat ellátó városok, melyek számát az első Romanovok megnövelték, 
„kiszolgáló városok” voltak: a város nem különült el jogilag a vidéktől, amit jól 
mutat, hogy a gorod szónak semmiféle megkülönböztetett jogi jelentése nem 
volt.176 Ennek folytán pedig a városok lakóit nem privilégiumok, hanem csak 
maga a lakóhely és a foglalkozás különítette el a vidéken élőktől.

A vojevodák rendszere ugyanakkor az államigazgatás helyi szintjén 
bürokratikus technikák elterjedéséhez vezetett: egyre nagyobb hangsúlyt 
fektettek az írott jogra (különösen 1649 után), s jelentős előrelépés történt az 
írásbeli dokumentáció (írott utasítások elterjedése, regiszterek készítése és 
megőrzése) terén.177

114 Pallót—Shaw  (1990) 245.
175 Pallót— Shaw  (1990) 246.
176 Pallót— Shaw  (1990) 247.
177 Davies (2006) 465.
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Oroszország —  Ukrajna, 1654-1725’
Sa s h a l m i  E n d r e — V a r g a  B e á t a

Ebben az időben Oroszország egy olyan hatalomból, mellyel csak közvetlen 
szomszédai számoltak, európai nagyhatalommá vált és immár jelentős nyu
gati területeket kebelezett be. Az Ukrajnáért vívott háború (1654-1667) és a 
svédekkel vívott „nagy északi háború” (1700-1721) új kihívások elé állították 
Oroszországot: Oroszország nyugatosítási kísérlete együtt járt az európai 
államrendszerbe való betagolódással, valamint Oroszország fiskális-katonai 
állammá válásával. Az orosz fiskális-katonai állam kiépítése kronológiájá
ban szinkronban volt Európa többi területével. Sőt, még „önábrázolásában” 
is kezdett hasonló (bár nem azonos) jegyeket felvenni a politikai gondolkodás 
nyugatosodása következtében.* 1 A feladat mind az államépítés, mind az új 
ideológia kialakítása terén alapvetően Nagy Péterre várt. A változás lénye
gét jól szemlélteti az új, nyugati arculatot követő város, Szentpétervár alapí
tása 1703‘ban (amit 1704-ben már fővárosként említett Péter), majd a „kor
mányzat centrumának” ide történő áthelyezése (1712/1713), mindenféle hi
vatalos rendelkezés nélkül.2

Péter uralkodása tehát belső korszakhatár, még akkor is, ha ő sok 
szempontból, igaz más eszközökkel, az elődök politikáját folytatta. Ha konk
rét dátumhoz kötjük e belső korszakhatárt, akkor az nem Péter uralomra 
kerülésének éve (1689), és még csak nem is féltestvérének, „az első cárnak” a 
halála (1696), hanem az 1700-as, svédektől elszenvedett narvai vereség, 
mely elindította az államgépezet átalakítását. Péter 1702-es manifesztumá- 
ban pedig, mely a külföldi mesterek Oroszországba hívásáról rendelkezett, 
már megjelennek az új ideológia kulcsfogalmai: „Közvetlenül trónra lépé
sünktől fogva minden törekvésünk és szándékunk arra irányult, hogy ezt az 
államot (goszudarsztvo) úgy kormányozzuk, hogy a közjóról (obscseje dobro) 
való gondoskodás révén minden alattvalónk egyre jobb és kedvezőbb állapot
ba kerüljön.”3

1. Az időintervallum jellemzői
A 17. században a birodalom megnevezésére már bevettnek számító Rosszija 
terminus éppen ebben a periódusban válik hivatalossá az uralkodói titulatú- 
rában, s a 18. században Nagy Péter alatt kiszorítja a többi elnevezést. Mivel 
azonban 1721-ben a Szenátus Péternek az Osszorosz Imperator 
( Vszjerosszijszkij Imperator) címet adományozta a nagy északi háborúban

' A tanulmány részét képezi az MTA—ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport projektjének 
(2006 TK 1194).
1 Torke (1986) 205.
2 Anyiszimov (2004) 297.
3 PSZZ 4. no. 1910.
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elért győzelmét honorálandó, így az állam hivatalos megnevezése 
Rosszijszkaja Imperija (Orosz Birodalom) lett. Mit jelenthetett az imperium 
Péter számára? Akármi volt is a motiváció Péter részérói (a címet adomá
nyozó Szenátus mindenesetre a rómaiak példájára hivatkozott, amikor az 
Imperator mellett még a Haza Atyja és a Nagy titulusokat adományozta 
Péternek), Péter Oroszországa megfelelt annak a meghatározásnak, amelyet 
a francia intellektuelek éppen ekkor adtak a birodalom terminusnak. A 
Francia Akadémia a 17. század végén kiadott szótárában még úgy határozta 
meg a birodalmat, hogy szemben a királysággal ez „olyan állam, amely több 
népet foglal magában”, addig 1718-ban a szócikk kiegészítésében már úgy 
foglalt állást, hogy a birodalom jelentheti azon országok összességét, ame
lyek „egy nagy király uralma alatt állnak”4 Nos, Oroszországban valóban 
több nép élt, Péter pedig 1721-től hivatalosan is Nagy Péter volt!

Az Orosz Birodalom területe 1721-ben már kb. 16 000 000 négyzetkilo
méter volt, lakossága pedig az 1678-as 10.5 millióról 1719-re 15.5 millióra nőtt: 
részben a területszerzések, részben a természetes szaporodás következtében.5 
Ha kiterjedését tekintve nem is, de gazdasági (és népességi) valamint stratégiai 
szempontból a legjelentősebb területszerzések nyugaton történtek: Belorusszia 
meghódításával (1656) Ukrajna egy részének megszerzésével (1667), valamint a 
balti tartományok, a lett és az észt területek bekebelezésével (1710). A balti 
tartományokról az 1721-es nystadti békében Svédország kénytelen volt lemon
dani, s Oroszország megkapta még Ingriát és Karéba egy részét. Ezzel eldőlt a 
Baltikum birtoklásáért folyó küzdelem, mely 1558-ban kezdődött.

A „meleg-tengerek” felé irányuló terjeszkedés ekkor még nem bizo
nyult tartósnak: az oszmánoktól 1696-ban megszerzett Azovról Péter kényte
len volt lemondani a drinápolyi békében (1713). 1723-ban a pétervári béké
ben Oroszország Perzsiától szerzett meg területeket egy háború nyomán 
(1722-23) a Kaszpi-tenger nyugati részén, de ezeket 1735-ben végleg fel 
kellett adnia. Szibériában viszont nagy léptékben folyt tovább a terjeszkedés 
a korszakban: a terület majdnem teljes birtokbavétele folytán már Kínával 
kellett rögzíteni határokat az 1689-es nyercsinszki szerződésben.

A nyugati területszerzések azonban különböztek a korábbiaktól, hiszen 
Oroszország olyan területeket kebelezett be, melyeknek intézményei, társa
dalmi-politikai viszonyai lényegileg különböztek a nagyorosz részekétől. Az 
„orosz Ukrajna” státusa volt egy ideig a legkülönlegesebb, mivel a belső auto
nómia mellett (mellyel a baltikumi tartományok is rendelkeztek) az ún. 
Hetmanátus önálló külpolitikát folytathatott: azzal a lényeges megkötéssel, 
hogy a cár ellenségeivel (elvileg) nem tarthatott fenn diplomáciai kapcsolatot.

E területek intézményeinek sorsa, J. Hartley szerint, két tényező köl
csönhatásától függött: az egyik az a racionális megfontolás volt, hogy milyen 
szerepet tudnak betölteni a birodalmi „stabilitás és prosperitás előmozdítá

4 Koebnek (1961) 60-61.
5 Sashalmi (1995) 4.
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sában”, a másik pedig az, hogy az egyes uralkodók mennyire rendelték alá 
ezeket a racionális szempontokat más elveknek.6 Akár a birodalmi igazgatás 
egységesítésének (mint Nagy Katalin) vagy például a 19. század végétól kezdődő 
oroszosításnak. Nagy Péter számára a svéd államigazgatási modellekkel való 
megismerkedésben nagy fontossággal bírt a svéd uralom alatt álló balti tarto
mányok megszerzése, melyek „hasonló szerepet játszottak ahhoz, mint amilyet 
korábban Ukrajna”: a nyugati hatások közvetítői voltak Oroszország számára.7

Ukrajna egészen 1764-ig, a Hetmanátus eltörléséig sok tekintetben 
belső önállóságot élvezett, a balti tartományok pedig még sikeresebben őriz
ték meg helyi önkormányzati intézményeiket: ez részben az ottani intézmé
nyek fejlettségének tudható be, de többet nyomott a latban, hogy Péter igen 
nagyra tartotta azokat.8 Mindazonáltal ez sem Pétert, sem utódait nem gá
tolta meg abban, hogy a balti tartományok intézményi autonómiáján változ
tassanak: már maga Péter is belenyúlt e tartományok önkormányzatába 
azáltal, hogy az Igazságügyi Kollégium joghatósága alá rendelte őket.9 Uk
rajna esetében pedig szintén Péter alatt következett be (később részletezen
dő) döntő elmozdulás. Ennek érzékeltetése előtt azonban szükséges egy 
rendkívül vázlatos áttekintés az igen bonyolult ukrán kérdés megvilágításá
ra, melyet Varga Beáta jegyez e kötet számára.10

♦ ♦ ♦

U krajna

V a r g a  B e á t a

1. Területiség
1.1. Földrajzi fekvés, terjeszkedés
Az Ukrajna elnevezés a 13. században jelent meg, de nem egy politikai ala
kulatra illetve népre vonatkoztatva használták, hanem a keleti szláv fejede
lemségeknek a déli-délnyugati határvidékét jelölték ezzel a kifejezéssel. A 
14-15. századra Ukrajna jelentése átalakult: ekkor már a Kárpátok keleti 
lejtőitől a Don folyóig terjedő térségre vonatkoztatták.

A legnagyobb kiterjedését Ukrajna Bogdan Hmelnyickij kormányzása 
idején érte el: a Moszkvához történő csatlakozás (1654) idején a Hetmanátus 
területe hozzávetőlegesen 180 000 km-re tehető, de kezdetben nem rendelke
zett sem természetes, sem határozott politikai határvonalakkal.

8 Hartley (19 9 9 ) 96.
7 Dukes (1990) 2 1 1 .
8 Hartley (1999) 97.
9 Hartley (1999) 97.
10 A kérdést meglehetős részletességgel taglalja a szerző in: VARGA— FONT (2006) 123-176. 
Ehelyütt mindössze a szempontrendszerbe illeszkedő rövid áttekintés volt a cél.
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Az 1648-ban kirobbant Hmelnyickij-vezette felkelés célja a lengyelek Visztu
lán túlra történő visszaszorítása volt. A kezdeti fényes győzelmek eredmé
nyeképpen egész Kelet-Ukrajna felszabadult a lengyel uralom alól, ahol a 
kozák adminisztráció lépett a lengyel közigazgatási rendszer helyébe. A var
sói kormányzat által az 1649-es zborovói egyezményben hivatalosan is elis
mert ún. „Kozák-Ukrajna” egy autonóm politikai egység minden jellemvoná
sát magán viselte. Az európai országok, elismervén a hetmani kormányzat 
szuverenitását, sorra vették fel Csihirinnel, a hetmani rezidenciával a dip
lomáciai kapcsolatot, sőt szerződéseket is kötöttek az újdonsült állammal.

1649-1662 között a Zaporozsjei Had kiterjesztette a fennhatóságát a 
Dnyeper jobb- és bal parti régiói fölé: Ukrajna nyugati határa a
Rzeczpospolitával vívott „felszabadító” háború idején fokozatosan körvonalazó
dott a Horiny folyó mentén, keleten pedig a (közvetlenül a cár hatásköre alá 
tartozó) Szloboda-Ukrajna választotta el a Hetmanátust az orosz államtól. Az 
északi és a déh határvonal mindvégig képlékeny és vitatott maradt: északon 
Belorusszia hovatartozásának kérdése okozott állandó konfliktust a cári és a 
hetmani kormányzat között, míg a déh irányú terjeszkedés folyamán a kozák 
csapatok a törökökkel és a krími tatárokkal találták szembe magukat.

1662-ben a Hetmanátus területe két részre szakadt:11 a Dnyeper bal 
partján elhelyezkedő ezredek megmaradtak a cár hűségében, míg a jobb par
ti Ukrajna visszakerült a lengyel-litván állam függésébe. Az orosz-lengyel 
háborút lezáró andruszovói fegyverszünet (1667),12 majd az 1686. évi „örök 
béke” hivatalosan is megerősítette Ukrajna kettéosztását. Tisztázatlan ma
radt azonban a Zaporozsjei Szics (a kozákok központi szállásterülete a Dnyeper 
egyik szigetén) hovatartozásának a kérdése, amely területet 1667-ben közös 
lengyel-orosz protektorátus alá helyezték, de a zaporozsjei kozákok törvényes 
uruknak kizárólag az orosz cárt ismerték el. A Szics viszonylagos különállása 
1710-ig állt fenn, amikor a Mazepa „árulásában” való részvételük miatt I. Péter 
megsemmisítette a zaporozsjei kozákok szállásterületét.

Ukrajna megosztottsága végig fennmaradt, annak ellenére, hogy több 
alkalommal is kísérlet történt az egység helyreállítására. 1668-ban a jobb 
parti ukrán hetman, Petro Dorosenko13 félreállította a hatalomból a bal parti 
kozák vezetőt és egyesítette az ukrán tartományokat. Egész Ukrajnára kiter-

11 A Zaporozsjei Had jobban megosztottá vált, mint előtte valaha: nem csupán egy Varsó-párti 
jobb parti és egy Moszkva-párti bal parti Ukrajna létezett, hanem mindkettőn belül elkülönül
tek orosz- illetve lengyelhű területek és csoportok.
12 A dokumentum értelmében Oroszország visszakapta Szmolenszket, Ukrajnát pedig a Dnyeper 
mentén hivatalosan is két részre osztották. A bal parti területek a Romanovok birtokában maradtak, 
míg Nyugat-Ukrajna visszakerült Lengyelországhoz. A szerződés alapján Kijev átmenetileg orosz 
kötelékbe került, de két év múlva át kellett volna adni a lengyel-litván kormányzatnak.
13 A jobb parti Ukrajnában Petro Dorosenko (1665-76) szerezte meg a hetmani címet, akinek 
nem titkolt célja egy szuverén ukrán állam megteremtése volt saját fősége alatt. Török-tatár 
segítséggel először a nyugat-ukrán területeket akarta függetleníteni a lengyel fennhatóság alól, 
majd a Dnyeper bal partján is megszüntetni az orosz befolyást.
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jedó' hetmansága mégsem bizonyult hosszú életűnek, mert 1669-ben kényte
len volt kivonulni Kelet-Ukrajnából. 1674-ben a bal parti hetman, Ivan 
SzamojlovicsH szerezte meg a „Dnyeper mindkét partjának hetmanja” címet, 
de az ő sikere sem tartott sokáig, mert két évvel később Petro Dorosenko 
krími tatár és török csapatokra támaszkodva visszaűzte Kelet-Ukrajnába a 
riválisát. Utoljára Ivan Mazepának14 15 sikerült átmenetileg egyesítenie Uk
rajnát 1704-1708 között, miután megszállta a nyugati ukrán vajdaságokat.

1.2. Az ukrán államiság kérdése
Az orosz-szovjet, ukrán és lengyel historiográfiában a szerzők Oroszország 
és Ukrajna 1654-es egyesülését elsősorban történeti szempontból értékelik, 
ugyanakkor — feltehetően szándékosan — kevés figyelmet szentelnek annak 
a kérdésnek, hogy az ukrán területek hivatalosan milyen státuszt foglaltak 
el az orosz kötelékben. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy bemutassuk a XIX- 
XX. századi oroszországi jogtörténészek meglehetősen eltérő koncepcióit eb
ben a problémakörben. Előbb azonban szükséges felidézni az ún. márciusi 
cikkelyek bevezetőjét: „és mi a hatalmas uralkodó, O Cári Felsége, alattva
lónkat, Bogdan Hmelnyickijt és az egész Zaporozsjei Hadat megajándékoz
tuk azzal, hogy hatalmas uralkodói kezünk alá vesszük és mindazokat a 
korábbi jogaikat és privilégiumaikat adományozzuk számukra, amelyeket a 
lengyel királyoktól és a litván nagyfejedelmektől kaptak”.16 A dokumentum 
szerint tehát Moszkva nem a Zaporozsjei Had (amely terminus a 
Hetmanátus hivatalos elnevezéseként egyaránt jelentette a kozák sereget és 
magát az új politikai szerveződést is) kiváltságainak megerősítésére és sért
hetetlenségére, hanem a cári adományozásra helyezte a hangsúlyt!

V. I. Szergejevics amellett érvel, hogy a perejaszlavi egyezmény per 
szonáluniót alakított ki Moszkva és Kis-Oroszország között: az ukrán terüle
tek partnerré váltak ebben az új kapcsolatrendszerben, amelynek eredmé
nyeképpen mindkét fél elfogadta ugyanazt az uralkodót (orosz cárt), de kü
lön intézményrendszerüket továbbra is megtartották.17 Vagyis a két állam 
közötti viszonyban a szerző szerint a személyes jelleg dominált, hiszen Uk
rajna nem az orosz állammal egyesült, hanem csak elismerte uralkodójának 
a moszkvai cárt és annak leszármazottait.

N. A. Djakonov orosz jogtörténész érvelésében az 1654-es szerződés 
egyértelműen reáluniót eredményezett Oroszország és Ukrajna között.18 Az

14 A kozák sztarsina 1672-ben megbuktatta a kelet-ukrajnai hetmant — Demhan 
Mnohohresnüjt — és Ivan Szamojlovicsot (1672-87) állította a helyére.
15 Az északi háború folyamán, kihasználva a svéd sereg által szorongatott Rzeczpospolita hely
zetét, Mazepa átmenetileg ismét egyesítette Ukrajnát.
■8 VUSZR (1954) III. 268.
17 SZERGEJEVICS (1910) 116.
'8 Gy a k o n o v  (1910) 246-247.
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ukránok ugyanis önként kötelezték el magukat arra, hogy „örökké” szolgálni 
fogják a Romanovokat, akikre fel is esküdtek.

A perejaszlavi egyezmény jogi természetét elemezve N.A. Alekszejev19 és 
A.N. Filippov20 arra a megállapításra jutottak, hogy az ukrán tartományok 
Oroszországhoz csatolása „önkéntes” volt, illetve teljes inkorporációnak te
kinthető. Gondolatmenetük értelmében Alekszej Mihajlovics valójában beke
belezte Ukrajnát és önállóságától megfosztva a fennhatósága alá vonta azt.

Az orosz-ukrán viszonyrendszer jogi jellegét értékelve a hűbériség fogal
mát N. M. Korkunov vezette be, akinek az elmélete alapján a Hetmanátus félig 
független helyzetbe került Oroszországtól.21 Ugyanezt a nézetet vallotta N. 
Szokolszkij is, aki szerint 1654-tól Ukrajna korlátozott hatalommal felruházott 
államként működött a Romanov-dinasztia vazallusi függésében.22

A jogtörténeti irodalomban B. E. Nolde dolgozta ki először Ukrajna jogi 
státuszára vonatkoztatva az autonóm önkormányzat (avtonomnoje 
szamoupravlenyije) teóriáját.23 A jogtudós érvelésében 1654-ben érvényes, 
kétoldalú egyezmény lépett életbe a hetmani és a cári kormányzat között, 
tekintettel arra, hogy mivel az ukrán területeket nem erőszakkal csatolták 
Oroszországhoz, ezt bele kellett fogalmazni valamiképpen a szerződésbe. A 
perejaszlavi egyezmény értelmében pedig fennmaradt a tradicionális ukrán 
intézményrendszer és a hetmani vezetés teljes önkormányzati jogot gyako
rolhatott. „Azt az önkormányzatot, amely saját, nem pedig adományozott 
jogon nyugodott, autonómiának nevezzük... Ilyen autonóm területi egység
ként funkcionált Kis-Oroszország 1654-1764 között, amelynek jogait az 
orosz állam is elismerte”, írja Nolde a művében.24

A fentebb bemutatott nézetekre reagálva az alábbi észrevételeket kell 
tennünk. Megkérdőjelezhető egyrészt az orosz-ukrán viszony jellegére vo
natkoztatva a perszonálunió jelző, mivel az 1654-es egyesülést „örökre” 
mondták ki, míg két állam között a perszonáluniót általában átmeneti, ideig
lenes jelleggel kötötték. A perszonálunió létrejötte szempontjából továbbá 
elengedhetetlen egy olyan közös uralkodó személye, aki egyszerre két jogi 
személyiséget is magába foglal. 1654-ben ez a feltétel nem valósult meg, 
ugyanis az orosz cár nem lett egyben Ukrajna hetmanja is!

Elvethetjük továbbá a reálunió kategóriájának alkalmazását is több 
szempontból. Egyrészt a reálunióban kapcsolódó államok esetében szinte 
kötelező jellegűnek tekinthető egy egységes külpolitikai irányvonal követése. 
Ezzel szemben a „márciusi cikkelyek” (némi korlátozással ugyan) viszonylag 
tág diplomáciai mozgásteret tettek lehetővé a hetmanok számára, akik éltek

19 Alekszejev (1911) 194-195.
20 Filippov (1893) 181.
21 Korkunov (190 i ) 181.
22 Szokolszkij (1908) 229
23 Nolde (1911) 269.
24 Nolde (1911) 289.
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is ezzel a lehetőséggel. Ezenkívül bizonyos kérdésekben határozottan meg- 
mutatkozott Ukrajna alávetett helyzete illetve Moszkva fölénye ebben a kap
csolatban: vagyis nem két állam mellérendelt viszonyrendszere jött létre. 
Végül kiemelést érdemel a közös közigazgatási és igazságszolgáltatási rend
szer hiánya is Oroszország és Ukrajna esetében, ami szintén a reálunió egyik 
feltételének tekinthető'.

Nem érthetünk egyet az annexió és a teljes inkorporáció jogi státuszként 
történő' alkalmazásával sem a Hetmanátus helyzetére vonatkoztatva, még 
akkor sem, ha A. N. Filippov szerint ez az „önkéntes annexió” valójában mind
két fél érdekeit szolgálta. Hangsúlyozni kell, hogy 1654 után a Zaporozsjei 
Had nem az orosz uralkodó által adományozott, hanem „saját jogából” fakadó, 
korábban szerzett privilégiumokkal rendelkezett. A márciusi (és a későbbi 
„hetmani cikkelyek”) a cár hatalmát a Hetmanátus területén adószedésre, 
valamint a hetmani külkapcsolatok bizonyos fokú ellenőrzésére korlátozták. 
Minden egyéb állami funkció az ukránok kezében összpontosult. Háborítatlan 
maradt az ukrajnai bíróságok hatásköre és a hetman végrehajtó hatalma, a 
kozákok maguk közül választhatták meg a legfőbb vezetőjüket, majd a hetman 
megválasztásáról kötelesek voltak a cárt is informálni.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az 1654-es orosz-ukrán 
egyezményben valóban megtalálhatók mindazok az elemek, amelyek egy 
vazallusi helyzetbe került állam kritériumait foglalják magukba. A szuverén 
orosz uralkodó, mint hűbérúr, uralma alá vonta a hetmant, mint vazallusát, 
de felette és az általa irányított Zaporozsjei Had felett csak közvetett hatal
mat gyakorolt. Ukrajna kötelezettségei a hűbérura iránt évi adófizetésben, 
hűségben és engedelmességben, a külpolitika korlátozásában és katonai 
segédcsapatok kiállításában foglalható össze.

Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy a nyugati vazallusi viszony a 
hűbéreskü kölcsönösségén alapult. A hűbérúrnak (bár ő nem tett hűséges
küt) szükség esetén védelmébe kellett vennie vazallusát és tiszteletben kel
lett tartania annak jogait és privilégiumait. Ukrajna esetében azonban a 
kölcsönösség nem valósult meg, a Perejaszlavban tárgyaló orosz küldöttség 
vezetője, V. Buturlin pedig kategorikusan elutasította és a Romanovokhoz 
méltatlannak találta a cár nevében teendő eskütételt. Fontos továbbá a va
zallusállamok azon történelmi útja, amely általában a hűbéres uralkodótól 
történő elszakadáshoz és a független államiság megteremtéséhez vezetett. 
Egészen másképpen alakult a Hetmanátus sorsa: az orosz kötelékben a 18. 
század végére teljesen elveszítette autonóm jogait és csatlakozott a cári biro
dalomnak alávetett provinciák sorához.

Összegzésképpen kijelenthetjük tehát, hogy kisebb megszorításokkal 
ugyan, de a perejaszlavi egyezmény eredményeképpen kialakult orosz
ukrán kapcsolatrendszer széleskörű autonómián alapuló hűbéri viszonyként 
értékelhető. Az orosz uralkodó elméletileg megőrizte a fennhatóságát a 
Zaporozsjei Had felett, de Hmelnyickij és közvetlen utódai idején nem volt
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képes Ukrajnában érvényesíteni jogi fölényét, azaz a Hetmanátusban köz
vetlenül nem gyakorolta a hatalmat. így a Romanovok egyelőre kénytelen
nek bizonyultak megelégedni azokkal az előnyökkel, hogy az Oroszországhoz 
csatlakozott ukrán területek egy harcedzett kozákokból álló sereget bocsátot
tak a cár rendelkezésére és a hetman, aki a Zaporozsjei Had választott veze
tőjeként kormányzott, a cárnak elkötelezett régensévé vált.

Amennyiben Bogdan Hmelnyickij szándékát vesszük figyelembe, egyér
telműen megállapíthatjuk: a hetman szerződésre lépett ugyan a cárral, de azt 
a számára már jól ismert protektorátusi egyezménynek tekintette. A kozák 
vezetők értelmezésében 1654-ben patrónusi viszony jött létre a két fél között, 
amelyben Ukrajna mint gyengébb és egzisztenciájában veszélyeztetett állam 
belement abba, hogy az orosz uralkodó védnökségét elismerje, annak adót 
fizessen és cserébe fegyveres segítséget kapjon a lengyel-litván állam ellen. Az 
orosz védnökséget azonban a hetman (mint az későbbi politikájából kiderül) az 
első fontos lépésnek tekintette a függetlenség felé vezető' úton. A kozákok sze
mében az orosz katonai támogatás a Rzeczpospolita ellen egyelőre elhomályo
sította a függés tudatát Moszkvától.

A perejaszlavi egyezményt ugyanakkor Moszkva félreérthetetlenül ki
váltságlevélként kezelte, az ukrán területekkel történő egyesülést pedig be- 
hódolásnak tekintette. Orosz részről tehát nem elfogadható azon ukrán ál
láspont, miszerint az 1654-ben kialakult orosz-ukrán kapcsolatrendszer 
protektorátus formáját nyerte volna, hiszen valójában nem is kétoldalú szer
ződést kötöttek egymással. A cári kormányzat felfogása szerint a hetman az 
orosz uralkodó elé terjesztette a kérvényét, aki azt kisebb módosításokkal, 
adománylevél formájában elfogadta.

Az mindenesetre tény, hogy az Ukrajna „befogadását” megfogalmazó 
„márciusi cikkelyek” valójában nem határozzák meg konkrétan a 
Hetmanátus jogi státuszát Oroszország keretein belül, így mindkét fél saját 
érdekeit szem előtt tartva értelmezhette az új viszony jellegét. Az egyezmény 
60 ezer főben maximálta a lajstromozott kozákok számát, akik teljes önkor
mányzati joggal rendelkeztek. A hetman külügyi hatáskörét annyiban korlá
tozta, hogy a cári kormányzat ellenségeivel csak Moszkva hozzájárulásával 
tarthatott fenn kapcsolatokat. Az orosz kötelékbe került ukrán területek, 
vagyis a Hetmanátus teljes körű autonómiát kaptak.

Ukrajna tehát, miután lerázta a lengyel uralmat, nem vetette magát 
egyszerűen a cári fennhatóság alá. Ezt az átállást bizonyos feltételek mellett 
hajtották végre, amelyek megkülönböztetett helyet biztosítottak a csatlako
zott ukrán területeknek Oroszországon belül.

Az újonnan megalakult ukrán államnak, amely kedvezőtlen földrajzi 
fekvésének köszönhetően nem rendelkezett természetes, jól védhető hatá
rokkal (délről és délnyugatról az oszmán függésben levő hatalmak, nyugatról 
a lengyel-litván állam, észak-keletről pedig Oroszország által körülvéve) 
kevés esély adatott meg a függetlenség megőrzéséhez. Az ukrán lakosság
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tömegesen csatlakozott a hadsereghez és a kozákformációk mintájára szer
veződött. Az addigi közigazgatási felosztás a lengyel-litván államtól történő' 
elszakadás következtében megszűnt. Helyébe a kozákezredek léptek mint 
adminisztratív egységek, amelyek a hetman főparancsnoksága alatt az 1649. 
évi zborovoi egyezmény alapján az új államapparátus létrehozásához az 
alapvető' területi egységet szolgáltatták.

2. A kormányzat jellege
Máig sem foglalnak egyértelműen állást a történészek abban a kérdésben, 
hogy a Hetmanátus a monarchia vagy inkább a köztársaság jegyeit hordozta- 
e inkább magában. A probléma tisztázása érdekében elsősorban azt kell 
megvizsgálni, hogy a hetman funkciói ideiglenesnek vagy állandó jellegűnek 
tekinthetők-e, és milyen kapcsolatban állt a hetman a központi hatalmi 
szervekkel? Míg a legfőbb kozák vezetők közül Jurij Hmelnyickij és Pavel 
Teterija elismerték a kozákok általános gyűlésének felsőbbségét, addig 
Bogdan Hmelnyickij és Ivan Szamojlovics gyakorlatilag a Hadsereg Rada 
mellőzésével kormányoztak. így tehát az előbbi hetmanok hatalmi rendszere 
a köztársasági formához állt közelebb, az utóbbiaké pedig a monarchiához. 
Talán nem erőltetett az a megállapítás, hogy Ukrajna számára, a történeti 
tények ismeretében, a monarchikus államforma bizonyult kedvezőbbnek, 
hiszen Bogdan Hmelnyickij és Ivan Szamojlovics hetmansága egybeesik a 
relatív béke és a belpolitikai rendezettség korszakával.

2.1. A hetmani tisztség betöltése
A Hetmanátus fennállása folyamán több kísérlet is történt a hetmani cím 
örökletessé tételére egy-egy családon belül. Bogdan Hmelnyickij Tyimofej 
nevű fiát a moldvai fejedelem lányával házasította össze annak reményében, 
hogy ezáltal megalapozhatja a Hmelnyickijeknek az európai uralkodóházak 
közé emelését. Miután fia meghalt, kisebbik fiát Jurijt jelölte meg örököse
ként a hetmani székre, arra törekedvén, hogy megteremtse az örökletes 
hetmanátus és egyúttal egy szuverén ukrán állam alapjait. Terve azonban 
elsősorban Jurij Hmelnyickij alkalmatlansága miatt meghiúsult.25 Ivan 
Szamojlovics (1672-87) is megkísérelte, hogy a hetmani jogart (bulava) idő
sebb fiára hagyja,26 de az örökletesség elvének bevezetését a kozák „arisztok
rácia” egységesen elvetette arra hivatkozva, hogy ezáltal megsértenék a ko
zák tradíciókat. Ivan Mazepa (1687-1708) szintén egy hetmani dinasztia

26 Az 1657. augusztus 26-i hetman választó gyűlésen Jurij Hmelnyickij , aki tisztában volt testi 
és szellemi korlátáival, tanulmányai befejezéséig hivatalosan lemondott a jelöléséről. Ezt köve
tően a Hadsereg Rada — Jurij nagykorúságáig — Ivan Vihovszkijt választotta meg hetmannak.
26Ivan Szamojlovics idősebb fia halálát követően másik fiát, Jakivot jelölte meg örököseként a 
hetmani székbe.
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megteremtésére törekedett saját családján belül,27 de végül a poltavai vere
ség (1709) kivitelezhetetlenné tette a tervét.

Az utolsó ukrán hetman, Kirill Razumovszkij (1750-1764) 1763-ban 
vetette fel az örökletes hetmanátus bevezetésének szükségességét arra való 
hivatkozással, hogy ezáltal meg lehetne állítani a Hetmanátus hanyatlását 
és meg lehetne őrizni a Zaporozsjei Had jogait és privilégiumait. Több, mint 
száz évvel Bogdan Hmelnyickij elsó' sikertelen kísérlete után az ukrán ural
kodó elit továbbra sem támogatta a hetmani cím örökletessé tételét, annak 
ellenére, hogy az örökletesség elve kétségkívül erősebbé tehette volna a 
Hetmanátus helyzetét és hosszú távon hozzájárult volna Ukrajna külpoliti
kai stabilitásához. E rendszer bevezetése azonban nemcsak a kozák vezető
réteg (sztarsina) ellenállása miatt hiúsult meg, amely megakadályozott min
den olyan változást, amely a hetman pozícióját erősítette volna, hanem a cári 
kormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy meggátolja az ukrán 
hetmanok dinasztiaalapítási kísérleteit.

A korabeli források nem határozták meg pontosan a hetmani hatás
kört, áld 1648-ig kizárólag katonai jellegű jogkörrel rendelkezett és hatalma 
a kozákok szabad választójogán alapult. Miután az ukrán mozgalom sikerei
nek köszönhetően az európai államok követeik Csihirinbe történő delegálása 
révén mintegy hivatalosan is elismerték Bogdan Hmelnyickij szuverenitását, 
a kozák vezető részéről előtérbe került a hetmani hatalom isteni eredetének 
hangsúlyozása. A csihirini kormányzat a hivatalos dokumentumokban „Isten 
kegyelméből” kormányzó hetmanként említi a legfőbb kozák vezetőt,28 az 
ukrán nép pedig elismerése jeléül „Bogdan’-nak (Isten által adott) nevezte el 
az eredetileg Zinovijként ismert Hmelnyickijt!

A Moszkvához történő csatlakozást követően új elemmel bővült a het
mani jogkör származtatása: a korabeli források már „Isten és 0  Cári Felsége 
kegyelméből” hivatalba kerülő hetmanokról tesznek említést,29 míg 1710 
után teljesen eltűnik az isteni eredet hangoztatása.

A hetmani hatalom isteni jogalapjának hangoztatása a hetmani mo
narchikus hatalmat erősítő tendenciákat szült Bogdan Hmelnyickij és köz
vetlen utódainak kormányzása idején, amely törekvések azonban fokozato
san elhaltak, egyrészt az ukrán demokratikus tradíciókhoz következetesen 
ragaszkodó kozák elit, másrészt a Hetmanátus autonómiáját lépésról- 
lépésre korlátozó cári kormányzat nyomására.

A hetman személyének kijelölésében elsődlegesnek a Zaporozsjei Had 
irányításához szükséges kiemelkedő vezetői képesség, azaz az alkalmasság 
számított. A legfőbb kozák vezetőknek hagyományosan a következő feltéte
leknek kellett megfelelniük: a kozákság soraiból kerülhettek csak ki, pra

27 Ivan Mazepa, fia nem lévén, rokonaiból — Ivan Obidovszkijt, majd annak halálát követően 
Andrej Vojnarovszkijt — választotta ki utódjait.
28 ARIIIV XIII. vol. 252, 257.
29 Bantüs-K amenszkij I. vol. 16.
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voszláv vallásúaknak kellett lenniük és vitathatatlan katonai érdemekkel 
kellett rendelkezniük.

1722-ig a legfőbb kozák vezetőt minden esetben a Hadsereg Rada vá
laszthatta, akinek a személyét a cári kormányzatnak is jóvá kellett hagyni. 
A hetman választásával egyidejűleg ún. „hetmani cikkelyeket” is megfogal
maztak, amelyek nemcsak ukrán „alkotmányként”, hanem új, vagy felújított 
orosz-ukrán szerződésként is funkcionáltak. Az új kozák vezetőt a hivatalá
ban megerősítő „hetmani cikkelyekben” a cári kormányzatnak azon egyér
telmű törekvése mutatkozott meg, hogy a Hetmanátus autonómiáját mini
málisra korlátozza, majd teljesen megszüntesse. A Zaporozsjei Had a het
man „visszahívását”, vagyis a hivatalától történő megfosztását is kezdemé
nyezhette. Míg a 16. században a „vétkesnek” bizonyult hetmanokat kivégez
ték, addig a 17. századtól általában törvényes bírói eljárást indítottak elle
nük és vagyonuk elkobzásával, valamint száműzetéssel büntették őket.

A hetmani hatalom jelképeként a bulava (jogar) és a buncsuk (lófarokkal 
díszített zászló) szolgáltak. Az első hatalmi szimbólum nyugati, míg az utóbbi 
keleti eredetűnek tekinthető. A hetman feladatai közül a hadsereg és a külkap- 
csolatok irányítása emelkedett ki: a Zaporozsjei Had legfőbb katonai vezetője
ként teljhatalommal rendelkezett és jóllehet hivatalosan nem számított szuve
rén uralkodónak, 1709-ig a hetmani kormányzat élénk és gyakran Moszkvától 
teljesen független külpolitikát folytatott. A hetman jogköre a törvényhozás terü
letén nem nevezhető széleskörűnek: hatásköre a választások kiírására, a Had
sereg Rada összehívására és a tisztviselőknek az ezredek és a városok területén 
történő választásának illetve kinevezésének ellenőrzésére korlátozódott. A tör
vények jóváhagyása csak elvileg képezte a hetman illetékességi körének részét, 
gyakorlatilag a törvényhozás teljes mértékben a Sztarsina Rada (a kozákok 
középső katonai vezető rétege) felügyelete alatt állt.

Az igazságszolgáltatásban már kiterjedtebb jogkörrel rendelkezett a 
Hetmanátus vezetője. Legfőbb bíróként a jog bármely területén ítélkezhetett 
és ún. kegyelmi jogkörrel is rendelkezett, amelyet a cári kormányzat is elis
mert. A hetmani külpolitika hatásköre jelentős változásokon ment keresztül 
az orosz kötelékben. Az 1665-ös „Moszkvai cikkelyek” teljes mértékben a cári 
kormányzat jóváhagyásához kötötték a Hetmanátus diplomáciai tevékeny
ségét, 1669-ben pedig az idegen államokkal folytatott levelezést is megtiltot
ták a hetmanoknak. A hetmani kormányzat azonban Moszkva korlátozó 
intézkedései ellenére sem hagyott fel az önálló külkapcsolatok fenntartásá
val. Végül, de nem utolsósorban a hetman rendelkezett a földbirtokok ado
mányozásának és elosztásának jogkörével is egészen 1709-ig.

A hetmanok kormányzását ún. „helyettes” hetmanok is segítették, 
amely hivatal két típusát különíthetjük el. Minden hetman mellett állt egy 
kizárólag katonai jogkörrel rendelkező helyettes, míg „interregnum” idején 
ideiglenesen teljes körű kompetenciával felruházott „megbízott” hetmanokat 
választottak. A 17-18. század fordulójától a legfőbb kozák vezető kompeten
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ciája — és ezáltal az ukrán-kozák autonómia — látványosan szűkülni kez
dett. 1722-1727 és 1734-1750 között az orosz uralkodók nem is engedélyez
ték Ukrajnában a hetmanválasztást, aminek következtében a hetmani kor
mányzatnak egyre kisebb lett a mozgástere a Romanovokkal szemben.

2.2. A hatalommegosztás
A hetman hatalmát valójában hármas kötöttség is jellemezte: hatalmát kor
látozta a kozákság az általános gyűlésen keresztül, amelyen őt megválasz
tották, de szükség esetén meg is buktathatták; hűséggel tartozott az adott 
Romanov uralkodónak, akire felesküdött, valamint az ortodox egyház befo
lyása is meghatározó jelentőséggel bírt a hetman politikájában.

A Hetmanátus meghatározó szerveként funkcionált a fentebb említett 
Hadsereg Rada, amely Ukrajnában a közvetlen demokrácia megnyilvánulá
sának is tekinthető. Hatásköre mind az államot, mind a kozákságot érintő 
valamennyi ügyre kiterjedt. Formálisan a kezében tudhatta a végső döntést, 
de mivel gyakorlatilag a javaslatokat az előkészítés stádiumában nem befo
lyásolta és lényegében kész tények elé állították, valódi jelentősége meglehe
tősen korlátozottá vált a 16. századi fénykorához képest. Kezdetben ezek a 
gyűlések évente összeültek, az Oroszországhoz történő csatlakozás után 
azonban a hetmanok egyre ritkábban hívták össze. A Hadsereg Rada szere
pének hanyatlása több okkal is magyarázható: egyrészt működése lassúnak 
bizonyult, mert egyre körülményesebbé vált több tízezres tömeg részvételé
vel egyhangú döntést hozni a legfontosabb ügyekben, másrészt gyakran elő
fordult, hogy az alsóbb néprétegek demagógok befolyása alá kerültek. Hang
súlyoznunk kell továbbá azt is, hogy az orosz kormányzat felé lojális hetma
nok egyre kevésbé vagy egyáltalán nem élvezték az ukrán társadalom teljes 
támogatottságát. Az általános gyűlések esetleges összehívása, határozatlan 
társadalmi összetétele, tanácskozásainak ad hoc jellege miatt sem tudott a 
Hadsereg Rada teljes körű kormányzati tényezővé válni.

A hetman hatalmát gyakorlatilag az ún. Sztarsina Rada korlátozta, 
amely a 17. század közepéig a lengyel Haditanácshoz hasonlóan, kollektív 
egységként funkcionált. A Hetmanátus területén tényleges politikai hata
lommal ez a kormányzati szerv rendelkezett, amelyben a kozákság vezető 
rétege, a hetman szűkebb tanácsadói köre, az ezredesek, a századosok, to
vábbá azon lúvatal nélküli kozákok képviseltették magukat, akik birtokaik 
és tekintélyük révén jelentős politikai befolyással bírtak. Az ukrán elitet 
képviselő igazi szervvé a Sztarsina Rada valójában csak Ivan Mazepa (1687- 
1708) hetmansága alatt tudott válni. 1709 után I. Péter drasztikusan fellé
pett az ukrán autonómia minden megnyilvánulása, így a kozák sztarsina 
ezen gyűlésének működése ellen is. Maga az intézmény fennmaradt ugyan a 
18. században is, de teljesen az orosz kormányzat bábjává vált. A Sztarsina 
Rada „kétkamarás” testületként működött: a Tisztviselők Tanácsa képviselte 
a „felsőházat”, amely hetente többször ülésezett és a gyűlésen a hetman mek
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lett annak közvetlen tanácsadói is részt vettek. A Kibővített Kozák Tisztek Ta
nácsa mint „alsóház” funkcionált és üléseit karácsony és vízkereszt alkalmával, 
valamint húsvétkor hívta össze a hetman. A Sztarsina Rada gyakorlatilag a 
Zaporozsjei Had katonai vezetőrétegét foglalta magában, hatásköre pedig a 
Hadsereg Rada jelentőségének csökkenésével párhuzamosan nőtt.

A hetmani rezidenciában zajló gyűléseket maga a hetman vezette és zárta 
be, a döntéseket csak ritkán rögzítették írásban. A 18. században a Sztarsina 
Rada jellege megváltozott: a hetman ekkor már csak ritkán vett részt az ülése
ken, a határozatokat pedig — az orosz kormányzat felszólítására — írásban is 
összefoglalták. Általában innen vitték a kész határozatokat a Hadsereg Rada 
elé, ahol azokat megszavaztatták. Kezdetben a kozák vezetők meglehetősen 
kiterjedt hatáskörrel rendelkeztek: ők vitatták meg a külügyeket érintő kérdé
seket és átvizsgálták a pénzügyeket, továbbá ők döntöttek a Zaporozsjei Had 
fenntartásához szükséges állami bevételek felhasználásáról is.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a hetmani kormányzat működése 
a hetman, a Hadsereg Rada és a Sztarsina Rada együttes hatalomgyakorlásán 
alapult. A hatalmi ágak nem váltak el egymástól, mindhárom kormányzati ténye
ző a maga egységében egyaránt funkcionált törvényhozói, bírói, közigazgatási és 
katonai joghatóságként. A Hetmanátus területét ezredekre osztották fel, amelyek 
katonai és közigazgatási területi egységek voltak a 17. század második felétől. Az 
orosz cár, miután „hatalmas uralkodói keze” alá vette az ukrán területeket, gya
korlatilag egyáltalán nem szólt bele a Hetmanátus szervezeti felépítésébe. Az 
ezredeseket a Hadsereg Rada választotta meg, vagy a hetman közvetlenül nevez
te ki őket. Az utóbbi lehetőség ellen a kozákok gyakran tiltakoztak, mert ez sértet
te a tradícióikat.

Az ezred-sztarsina tagjai hatalmukat kaphatták egyrészt a „néptől”, azaz 
a Hadsereg Radától, mely esetben a kozák tradíciók alapelve, a választás ér
vényesült. A 17. század közepétől egyre gyakrabban érvényesült a katonai 
rangok betöltése a hetman általi kinevezés útján, majd a század végétől (az 
ukrán autonómia szűkítésére irányuló törekvés részeként) bekerült a gyakor
latba az ezredeseknek és „segítőtársainak” Moszkvából történő kinevezése, 
ami nemcsak a kozákok önkormányzati jogát sértette, hanem fokozatosan 
orosz származású hivatalnokokkal töltötték fel a hetmani kormányzat tiszti 
állományát. Ezen utóbbi cári kezdeményezés eredményeképpen az 1730-as 
évekre az ukrajnai intézményrendszer szinte teljes egészében az orosz kor
mányzat ellenőrzése alá került. A cári vezetés névlegesen nem szüntette meg 
ugyan Ukrajnában a demokratikus választás elvét, csak éppen minden lehet
séges eszközzel akadályozni próbálta annak gyakorlását.

A Hetmanátus további katonai, területi és közigazgatási egységeit a száza
dok képezték a századparancsnokkal az élen. A Hetmanátus adminisztratív fel
építését több koncentrikus körként kell elképzelnünk, amelyek középpontjában a 
századok álltak, amelyek szervezeti felépítése, tisztikara és gyűlésének formái 
teljesen megegyeztek az ezredével. A Hetmanátushoz tartozó városok és falvak
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saját önkormányzattal rendelkeztek, a kozák adminisztratív szervezet hatásköre 
elméletileg nem terjedt ki ezekre a területekre. Ez azonban nem jelentette azt, 
hogy a gyakorlatban is minden esetben élni tudtak autonóm jogaikkal. A kozák 
vezetők, túllépve hatáskörüket, gyakran érezték feljogosítva magukat arra, hogy 
beleszóljanak a polgári igazgatásba is. Az ukrán adminisztratív szervezetre tehát 
a kettősség volt jellemző: együtt élt a hagyományos helyi önkormányzat és a 
Bogdan Hmelnyickij idején kiformálódó kozák intézményrendszer.

♦ ♦ ♦

Ukrajna és Oroszország viszonyát 1654—1722 közt nem lehet az „államiság” 
kategóriáival leírni: egyfelől azért, mert Ukrajna legfeljebb csak részlegesen 
rendelkezett az államiság attribútumaival, másfelől pedig e viszony jellege 
miatt.30 Ukrajnát ugyanis, bármilyen szokatlan is e terminus az orosz kon- 
textusban, valóban olyan kötelék fűzte a cárhoz a hetmanon keresztül, amely 
a vazallusi viszonyhoz volt hasonló: a perejaszlavi egyezményt Subtelny „a 
keleti autokrácia és a nyugati vazallitás szokatlan kombinációjának” tart
ja.31 Ezt bizonyítja, hogy funkcionálisan a Moszkvában levő Külügyi Prikáz 
alosztályaként működő (1663-ban alapított) Kisorosz Prikázon keresztül 
történt a kapcsolattartás a cár és hetman közt egészen 1717-ig.32 A hetman 
képviselője és a prikáz hivatalnokai azonban külön épületben voltak elhe
lyezve, nem a Külügyi Prikázban!33 Tehát a Kisorosz Prikáz, mondhatni, 
„két politikai test” közti kapcsolat céljára szolgált, nem pedig a beolvasztás 
eszköze volt.34 Egy belügyeiben autonóm, külpolitikájában pedig korlátozott 
szuverenitással rendelkező politikai egység volt tehát a Hetmanátus. A vi
szonyt Mazepa „árulása” és a poltavai csata változtatta meg alapvetően: 
ezután hamarosan egy orosz rezidens (eredetileg miniszternek hívták) érke
zett a hetman udvarába, 1722-ben pedig (a kollégiumi reform következmé
nyeként) ezt az ideiglenes megoldást felváltotta a Kisorosz Kollégium.35 A 
kollégium azonban, szemben a korábbi moszkvai Kisorosz Prikázzal, nem 
Szentpétervárott volt, hanem Ukrajnában!36 A funkcionális és a területi elv 
keveredése ebben az esetben (ellentétben a többi kollégiummal) mutatja a 
Hetmanátus „köztes” státusát. Mégis, Pétertől egyértelműen a beolvasztás 
volt a cél: ő Oroszország, az orosz állam részeként kezelte Ukrajnát. Ezt bi
zonyítja többek közt az is, hogy direkt adót vetett ki itt 1722-ben.37 Tehát az 
orosz ukrán viszonyban a döntő változás úgy írható le Péter alatt, hogy „a

30 SUBTELNY (1980) 2-3 . Az államiság attribútumaira lásd SASHALMI (2006) 45-46.
31 Subtelny (1980) 10.
32 Subtelny (1980) 4.
33 Uo.
34 Subtelny (1980) 6.
35 Subtelny (1980) 12.
33 Uo.
37 Subtelny (1980) 16.
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vazallitás logikáját az államiság logikája váltotta fel”.38 Az előbbi „ambivalens, 
korlátozott és laza volt”, az utóbbi viszont már az állami intézményeken nyugo* 
dott.39 A hűbéries viszony helyébe tehát a cár korlátlan hatalma lépett.

A nyugaton bekebelezett területekkel szemben követett politikától 
azonban gyökeresen eltért az a módszer, amelyet a birodalom törzsterületén 
alkalmaztak. A nagyorosz területeken létező korábbi, igaz gyenge lábakon 
álló helyi önszerveződések Péter katonai és közigazgatási reformjai nyomán 
megsemmisültek. A hadsereg új alapokra való helyezésével (az általános 
hadkötelezettség bevezetésével) megszűntek azok a szolidaritási kötelékek, 
amelyek egy-egy igazgatási egység területén a katonai szolgálók közt kiala- 
kultak. A közigazgatás átszervezése pedig megszüntette a választott helyi 
tisztségviselők amúgy is egyre csökkenő szerepét. A „nemességet” Péter sok- 
kai erősebben kötötte az államhoz a kötelező szolgálattal, mint ahogy az 
korábban létezett, Oroszország kormányzását, pedig centralizáltabbá tette.40 
A „minimalista állam” korábbi gyakorlata megszűnt.

Megváltozott ugyanakkor a déli és a keleti határvidékhez való viszo
nyulás is: mind a határvidék koncepcionális felfogása, mind a valláspolitika 
szempontjából. Az a 17. században kialakított kép, amely szerint a jó cár 
megjutalmazza a szolgálatába szegődött nomád népeket, a 18. században 
drasztikusan megváltozott.41 A 18. század közepére Oroszország már a terri
toriális szuverenitás valamint a kulturális felsőbbség alapjára helykedve 
viszonyult a nomádokhoz, amit a velük való diplomáciai érintkezés termino
lógiájának az átalakulása is mutat: az immár császári címet viselő uralko
dók, akik „a civilizált európai értékek megtestesítőinek tekintették magukat, 
már nem lehettek mások, mint Oroszország barbár szomszédjainak patrónu- 
sai és protektorai”.42 Az európai mintákat követő uralkodók birodalma Euró
pában és Ázsiában feküdt, Ázsiát pedig civilizálni kellett!

A határvidék megítélésében bekövetkezett változást jól mutatja, hogy a 
18. század közepére új terminológia fejlődött ki, „amely nem hagyott kétséget 
afelől, hogy Oroszországnak mi a felfogása a szomszédok politikai státusát 
illetően”.43 A tradicionális sztyeppéi terminológia (serty; amanat stb.) helyébe 
egy tisztán politikai, „birodalmi szókészlet” lépett: az egyes népekre és a ne
vükben eljáró helyi előkelőkre immár úgy tekintettek, hogy Oroszország pro
tektorátusa alá tartoznak, az általuk letett esküre pedig úgy, hogy az igazi 
alávetettséget eredményezett, melynek megsértése esküszegésnek, tehát sú
lyos, politikai természetű bűncselekménynek minősül.44

38 SUBTELNY (1980) 17.
38 UO.
40 Kam en szk ij  (2001) 32, 34.
41 KHODARKHOVSKY (2002) 53.
42 KHODARKHOVSKY (2002) 55, 53.
43 KHODARKHOVSKY (2002) 55.
44 U O .
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Ezzel párhuzamosan az uralkodók egyre nagyobb jelentőséget kezdtek 
tulajdonítani a vallásnak és a térítésnek. A birodalom határvidékein, de a 
birodalom belsejében is, a nem-keresztény, illetve pogány népcsoportok, az 
„etnoterritoriábs tömbök” ortodox keresztény hitre térítése tudatos állami 
pohtikává vált Nagy Péter alatt, s ennek elsődleges céltáblái a mozbmok vol
tak.45 Ez az erőszakos térítési politika szoros kapcsolatban volt azzal, hogy 
Oroszország a 17. század végére magát, mint az iszlám elleni küzdelem élhar
cosát határozta meg, s ezen elkötelezettségét tovább erősítette, hogy Oroszor
szág vállalta a közvetlen konfrontációt az Oszmán Birodalommal.46 Az Orosz 
Birodalomban élő mozlimokban pedig egy „ötödik hadoszlopot” látott Péter.

Az oszmánokkal való egyre erőteljesebb fegyveres konfliktusok belső le
csapódása tehát az volt, hogy a vallási hovatartozást egyre inkább a politikai 
lojalitás kulcsának tekintették — akárcsak a kortárs Nyugat-Európában a 
felekezeti hovatartozást. Oroszországban ez azt jelentette, hogy a cár iránti 
hűség biztosítását főként a mozlimoknak (továbbá más vallású népcsoportok
nak és a pogányoknak) az ortodoxiára való áttérítésében látták, akár erősza
kos módon is.47 1713-ban pl. Péter elrendelte, hogy az azovi és a kazanyi tér
ségben élő mozlim földbirtokosok hat hónap alatt térjenek át az ortodoxiára, 
ellenkező esetben elvesztik birtokaikat.48

Ugyanilyen alapon viszonyult a központi hatalom az orosz ortodoxián 
belül keletkezett problémához is, ami az egyházszakadás következménye
ként állt elő. Az óhitűek esetében is a lojalitás ügye volt fontos kérdés, hi
szen ők megtagadták, hogy imádkozzanak a cárért. (Csakhogy az óhitűek, 
ellentétben a nyugat-európai protestáns felekezetek képviselőivel, nem szá
míthattak valamely külső hatalom támogatására.49)

A vallási identitás Oroszországban egyben az etnikai identitás alapve
tő szervezőelve volt, illetve pontosabb úgy fogalmazni, hogy az etnikai identi
tás nem különült el a vallásitól.50 Még 1904-ben is így fogalmazott egy kor
mányzati dokumentum: „orosz származásúaknak kizárólag azon személyek 
tekintendők, akik ortodox hitűek”.51 Ez pedig azt jelenti, hogy „orosz és orto
dox”, egybetartozó” dolgok voltak.52

46 KHODARKHOVSKY (2002) 192-193.
46 Khodarkohvsky (2002) 192.
47 KHODARKHOVSKY (2002) 192-193.
48 KHODARKHOVSKY (1996) 280.
49 F il ip p o v  Sz e r g e j  közlése
50 KHODARKHOVSKY (2002) 185-186.
81 WEEKS (1996) 8. Ebbe még az óhitűek is beletartoztak!
52 W eeks (1996) 8.
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2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás

1682-ig a hatalomátadás terén a 17. század első felében kialakított módszer 
érvényesült: az utód bemutatása és az uralkodó halála elolt az utód megák 
dása. 1682-ig két bemutatás történt a tárgyalt korszakban, 1667-ben és 
1674-ben, tehát az utód bemutatása, mondhatni szokássá vált a 17. század
ban. 1667. szeptember 1-én proklamálták Alekszej (1645-1676) legidősebb 
fiának, a 13. életévét betöltött Alekszej Alekszejevicsnek az örökösödését,53 
de Alekszej cárevics halála miatt (1670) új utód kijelölésére volt szükség. 
Ezért Alekszej cár 1674. szeptember 1-én bemutatta Fjodor nevű legidősebb 
fiát a bojároknak, a magas klérusnak valamint a népnek és a külföldi köve
teknek, így nyilvánítva ki Fjodor örökösödését.54 Ez volt a 3. és egyben a 
leggrandiózusabb bemutatás a 17. században. Halála előtt pedig Alekszej 
megáldotta Fjodort (1676-1682) az uralkodásra.

Létezik olyan vélemény, amely szerint az utód bemutatása átmenetet 
jelent a választómonarchia elvétől (1613) a régi, moszkvai örökletes monar
chia felé. Úgy véljük azonban, hogy ez a vélemény nem megalapozott. A mo
narchia örökletes volt már az első Romanov alatt is, hiszen Mihail trónra 
kerülését az isteni kiválasztottság mellett főként a Rurikovicsokkal való 
rokonságra alapozta mind az őt megerősítő irat, mind a későbbi Romanov 
propaganda. A konkrét utódlás azonban a Romanovok alatt is az uralkodói 
akarat függvénye volt, ahogy korábban a 16. században. A végrendelet he
lyett azonban más eszközökkel éltek a Romanovok: a bemutatás azért lett 
fontos az új dinasztia számára, mivel legitimációja még ingatag volt, ezért 
szükség volt az örökös megmutatására a maga testi valójában. Az viszont 
igaz, hogy a legidősebb életben maradt fiú elvén alapult a leendő uralkodó 
személyének kiválasztása: bár ez a születések és halálozások miatt 1682-ig 
nem is lehetett másként.

A bemutatás és az áldás végrendeletek hiányában is ugyanazzal a legi
timitással ruházta fel az utódot, mint korábban, bármi legyen is a végrende
letek hiányának oka a 17. században. A 17. századi trónutódlásról tudósító 
források is ugyanazokat a formulákat használták (,,megáldotta az uralkodás- 
ra/cársággal” blagoszlovil na carsztvo/ carsztvom),55 mint korábban a vég
rendeletek. Mihail és Alekszej módszere, az atyai áldás megadása a pátriár
ka jelenlétében, valószínűleg a 16. században érvényes hagyományon ala
pult, tekintettel arra, hogy a Romanovok kínosan ügyeltek a kontinuitásra.

1682-ben azonban példa nélküli eseményekre került sor. Egy sebtében 
verbuválódott gyűlés először a fiatalabb cárevicset, Pétert (a későbbi Nagy 
Pétert) ültette trónra. Féltestvérének (a későbbi V.) Ivánnak a rokonsága, a

53 BUSHKOVTTCH (2001) 43.
6-1 KLJUCSEVSZKIJ (1988) III. 77.
55 SZOLOVJOV (1966) VII. 185.
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Miloszlavszkijok, azonban hamarosan kikényszerítették a trónöröklésről 
hozott döntés megváltoztatását, s az általuk feltüzelt sztrelecek lázadásának 
köszönhetően Iván lett az „első cár”, Péter pedig csak a „második cár”. Péter 
trónra ültetése idősebb féltestvérével, Ivánnal szemben, majd e lépés igen 
rövid időn belüli revideálása a kettős cárválasztással, a moszkvai hagyomá
nyok súlyos krízisét jelezték, mivel precedens nélküli események voltak. 
Nemcsak azért, mert 1682 előtt (nem számítva a „zavaros időszakot”) a trónt 
mindig a cár legidősebb életben maradt fia örökölte, hanem azért is, mert 
kettős hatalomra, azaz két legitim cár egyidejű uralkodására, tehát a cári 
cím megosztására sem volt korábban példa.

A moszkvai hagyományok krízise világossá vált ezenkívül a trónutód
lást eldöntő procedúrában, valamint a trónutódlásról tudósító hivatalos do
kumentumokban is.56 Miután Fjodor meghalt, a cár halálos ágyánál jelen 
levő pátriárka, a klérus más tagjai és a bojárok a palota egyik termében 
gyűltek össze tanácskozni a trón betöltéséről. Majd a palota tornácáról a 
pátriárka az udvaron összesereglett tömegnek, utána pedig a mellette álló 
bojároknak és egyháziaknak57 egy szokatlanul pragmatikus kérdést tett 
fel58 *: „Most pedig Isten akarata és végzése folytán ...az a kérdés, hogy Miha
il Fjodorovics unokái, az Uralkodó Cárevicsek közül ki legyen jó emlékű test
vérük Cári trónjának és jogarának örököse?” A tömeg, az előkelők és a klérus 
Péter mellett foglaltak állást, s a pátriárka a trónöröklés ilyen módon való, 
Péter javára történt eldöntése után megáldotta Pétert, majd elvonult.69 Jel
zésértékű továbbá a választás eredményének hivatalos kommentálása. Ez 
ugyanis úgy szólt, hogy Péter idősebb féltestvére „gyenge tehetségű”.60 A le
származás helyébe tehát immár az alkalmasság újdonsült elve lépett. A leg
idősebb fiú öröklése korábban „inkább szokás mint alkotmány kérdése volt”, és 
„nem létezett írott öröklési törvény, amely kizárta volna ilyen körülmények 
közt egy fiatalabb fiútestvér trónra lépését”.61

Az isteni inspirációnak mint legitimációs eszköznek a segítségül hívása 
nemcsak a Péter uralkodását kihirdető, hanem a későbbi, kettős trónutód
lásról szóló manifesztumból is hiányzott: ez utóbbi forrás, erős eufémizmus
sal, azt közli, hogy a két uralkodót a pátriárka, a klérus, a bojárok stb. kér
ték fel, hogy uralkodjanak „az egész nép békéje érdekében”.62 A manifesztum 
pedig a kettős hatalmat „a világtörténelemből vett példákkal valamint gya
korlati előnyökkel” támasztotta alá elő: az egyik cár a Kremlben maradhat, 
míg a másik ezalatt hadjáratokat vezethet.63 A kettős trónutódlásról tudósító

56 BENNET (1992) 411.
57 KUUCSEVSZKIJ (1988) III. 77.
58 BENNET (1992) 411.
69 KUUCSEVSZKIJ (1988) III. 77.
60 Hughes (1998) 8.
61 Uo.
92 BENNET (1992) 411.
93 Torke (1986) 83.
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forrásban az uralkodásra való alkalmasság elve és az államérdek fogalma 
körvonalazódik. Eltűnt tehát a hivatalos dokumentumokból az „a miszticiz
mus, amely a szmuta alatt az összes trónutódlást jellemezte”.64 A kettős cár
ság gyakorlatának aztán V. Iván 1696-os halála vetett véget.

Nagy Péter azonban már nem törődött a hagyományt megtestesítő' vér
ségi elvvel: a hagyomány, a szokás nemcsak az öröklés terén, hanem általában 
véve pejoratív értelmezést nyert nála. Ehelyett a változtatás, az újítás dekla
rált szándéka került a középpontba. Az újításhoz pedig az uralkodó már nem 
hívta segítségül a hagyományt oly módon, hogy az új intézkedéseket ennek 
köntöse alá rejtse: ellenkezőleg, Nyugatról átvett és sajátosan átértelmezett 
jogelvekkel igazolta a változtatás jogosságát és szükségességét. Az újításra 
való felhatalmazás alapja „Az uralkodó akarata törvény" jogelv volt,65 amely 
azonban Péter felfogásában más volt, mint a nyugati abszolutista gondolko
dásban: azt jelentette Péter számára, hogy bármit megtehet, mégpedig min
den jogi korlátozás nélkül. Az intézkedések, újítások szükségességét pedig a 
közjó szintén Nyugatról átvett elvével támasztotta alá. Az lett fontos, hogy 
milyen hasznot hoz az adott rendelkezése a közjó számára: de a közjót, persze, 
Péter úgy értelmezte, hogy ez megegyezik az ő saját akaratával. Sőt, az új 
ideológia legfontosabb dokumentuma, mely „Az uralkodó akaratának 
jog(osság)a állama örökösének meghatározására” címen jelent meg (1722), és 
alapvetően éppen a trónöröklésről kiadott 1722-es rendeletét volt hivatott 
megvédelmezni, általános érvénnyel kimondta az uralkodó hatalmáról, hogy ő 
„törvényesen megparancsolhat a népnek nemcsak mindent, ami hazája jelen
tős hasznához szükséges, hanem mindent, ami csak tetszik neki; csak a nép 
számára ne legyen káros, és ne ellenkezzék az isteni akarattal”. Ez pedig azt 
jelentette, hogy az uralkodói akarat felette állt a közjónak is. Az új ideológia, 
tehát „az autokrácia fogalmát sokkal közelebb hozta a totális autoritás igé
nyéhez, mint ahogy az korábban a moszkvai államban létezett”.66

Nagy Péter a trónöröklésről szóló 1722-es rendeletében ugyanis az apá
ról fiúra történő öröklést egyszerűen úgy említette, mint „rossz szokást”, amely 
káros az állam szempontjából, következésképp ezt meg kellett szüntetni. (Pé
ter már korábban, 1718-ban kizárta legidősebb fiát, Alekszejt a trónöröklésé- 
ból, és az általa bebörtönöztetett és halálra ítélt Alekszej hamarosan meg is 
halt a kivégzés napjának hajnalán.) Az 1722-es rendeletben pedig Péter úgy 
határozott, hogy a trónt bárki örökölheti az uralkodó kijelölése alapján, és 
döntését úgy indokolta, hogy ebben az „állam épségéről való gondoskodás” 
(tehát mondhatni az államérdek) vezette.

Véleményünk szerint Péter rendelete nem valamiféle gyökeresen új 
elvet jelenített meg, hanem csak törvénybe iktatta azt a már régóta létező 
jogot, mely szerint az uralkodó akarata a döntő a trónöröklésben: nem

64 BENNET (1992) 411.
66 KOLLMANN (1999) 222. 
<* KOLLMANN (1999) 222.
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véletlen, hogy a dokumentumban Nagy Péter éppen III. Ivánra hivatko
zott, mint precedensre.

Amiben tényleg újat hozott Péter rendelkezése, az két dolog volt: egy
részt a hagyománnyal végleg szakítva kitágította az utódkijelölés jogkörét, 
mivel a kiválasztást (elvben) immár nem korlátozta a dinasztia tagjaira, va
lamint elvileg lehetővé tette, hogy (a korábbi gyakorlattal ellentétben) a trónt 
nők is örököljék, amint ez a halála után meg is történt. Végül ugyancsak új
szerű volt az, hogy az utódkijelölés jogát immár kétségtelenül racionális ér
vekkel, az állam érdekével támasztotta alá.

A rendelet tehát, elvben, megszüntette a dinasztia és az állam hagyo
mányos kapcsolatát.67 A „hasznosság elve” váltotta fel a „vér elvét” a trónutód
lásban.68 Korábban a cárok isteni jogalapjának lényegi eleme volt az öröklés, a 
vérségi elv. A trónöröklési rendeletet védelmezó' mű azonban világossá tette, 
hogy Péter számára az isteni jogalap és az öröklés elve szétválaszthatok.69

Az orosz történelem egyik leginkább „anti-modern vonása”, egy rögzí
tett öröklési törvény hiánya volt a későbbiekben.70 Só't, az 1722-es intézkedés 
csak még bizonytalanabbá tette a trónöröklés kérdését. Pál 1797-es öröklési 
törvénye ugyan hatályon kívül helyezte Péter 1722-es rendelkezését, de szin
tén nem bizonyult olyan fundamentális törvénynek, mint azok a szabályozá
sok, amelyek a kortárs európai monarchiákban a trónöröklés menetét szab
ták meg (pl. az 1701-es Act o f Settlement Angliában).

2. 2. A hatalommegosztás: de facto országos
A Svédországba szökött Grigorij Kotosihinnek, a Külügyi Prikáz egykori 
hivatalnokának az 1660-as években Oroszországról írt munkája, amelyben 
részletesen beszámol a kormányzat működéséről és Alekszej uralkodási 
módszeréről, a kormányzat erősen személyes jellegét mutatja, valamint azt, 
hogy „alig volt valamiféle intézményes korlát, ha volt egyáltalán, a moszkvai 
uralkodó hatalmával szemben”.71 Ennélfogva pedig az állam „intézményes 
definíciója” is hiányzott.72 Nem vetődött fel az a kérdés, hogy „Mi az állam 
igoszudarsztvoP" Még a prikázok olyan képzett hivatalnokainál sem, mint 
Kotosihin, aki pedig lépten nyomon használta a goszudarsztvo szót, sőt, ma
gát az „államügyek” kifejezést is.73

Mindez összefüggésben állt, többek közt, az állami intézmények fejlet
lenségével. Oroszország még a 17. század végén is csak „az államiság ala*

67 W h ittaker  (1992) 84.
68 WORTMAN (1995) 64.
69 Lentin (1996) 33.
70 Dixon (1999) 7.
71 Cracraft (2004) 153.
72 Cracraft  (2004) 153.
73 Sashalmi (2004) 912-913.

247



csony, vagy korai szintjét” érte a koraújkori viszonyokhoz képest,74 olyan 
ismérvek alapján, mint a területiség, az igazgatás integráltsága (lásd majd 
pl. a hivatalnokok kis létszámát!), a személytelen (tehát az uralkodótól füg" 
getlen) közhatalom fogalma. Oroszországban a kormányzás a 17. század 
végén is erősen patrimoniális és teokratikus alapokon nyugodott.75 Az isteni 
szankciót élvező' patrimoniális hatalomfelfogásnak és az ennek megfelelő 
hatalmi berendezkedésnek, amely nem tartalmazott valódi jogi-intézményes 
korlátokat, számos előnye volt az uralkodó számára:

1, Az a mélyen gyökerező, senki által nem vitatott meggyőződés, hogy 
minden hatalom egyedül és kizárólagosan a cár kezében van, azzal az 
előnnyel járt, hogy nem kellett olyan elméleti vitát folytatni, mint ami
lyen Nyugaton a hatalommegosztást valló, illetve az abszolutista néze
tek közt zajlott.76
2, A hatalom oszthatatlanságának elvéből, továbbá a „névlegesen uni
verzális tulajdonlás” elvéből, valamint a korlátozó intézmények hiá
nyából az következett, hogy a cár „majdnem tetszése szerint” vehette 
igénybe a társadalom erőforrásait és vethetett ki adókat.77
3, Végül pedig igen nagymértékben vehette igénybe az alattvalók sze
mélyes szolgálatát: „A moszkoviták hitték, hogy minden embernek, 
társadalmi állásra való tekintet nélkül, kötelessége bizonyos minőség
ben szolgálni a cárt.”78

Mindezek miatt a fiskális-katonai állam kiépítése kevesebb belső problémát 
okozott, mint Nyugaton, ahol a korporációk és a regionalizmus korlátozták 
az uralkodókat.79

A kihívás igazán az 1700-as narvai vereséggel érkezett el Péter számá
ra. A katasztrofális vereség okozta sokk és a fenyegetettség érzése a fiskális
katonai szempontok dominanciáját eredményezte: az állam érdeke Péter 
számára e szempontok maradéktalan érvényesítését, az ilyesfajta szükségle
tek kielégítését jelentette. Ennek megfelelően Péter alatt az adóprés fokozó
dása és a hadügyi költségvetés arányának drámai emelkedése volt a tenden
cia. Minden más a fiskális-katonai szempontok függvénye volt, illetve ezek
nek rendelődött alá.

Oroszország 1701-ben kiadásainak valószínűleg még csak valamivel 
több, mint felét (51.5 százalékát) költötte katonai célokra, de 1724-ben már 
70.4 százalékát (ami megfelelt a nyugat-európai tendenciáknak), ugyanak
kor a közbeeső években ez a mutató 80-85 százalék közt mozgott, sőt egyes 
vélemények szerint esetenként jóval meg is haladta ezt.80 (A katonai kiadá
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sok abszolút nagyságrendje is emelkedő volt a Péter alatt végbemenő nagy
arányú gazdasági növekedés miatt.) Ha tehát Péter reformjairól beszélünk, 
akkor a reformokat ilyen összefüggésben kell szemlélnünk. Másrészt tekintet
be kell venni, hogy a szinte állandó háborúskodás miatt uralkodásának nagy 
részében „Péternek nem is volt szisztematikus terve az államgépezet javításá
ra”: a rögtönzést és a kísérletezést csak az 1710-es évek vége felé váltotta fel a 
tudatos tervezés.81

Ha az abszolutista jelzőnek egyáltalán létjogosultsága van az orosz ha
talmi ideológia és a politikai rendszer leírására, amit személy szerint nem 
tartunk alkalmazhatónak, akkor az a közjogi kategóriák beszüremlése miatt, 
kb. 1700-tól lenne keltezhető. De csak lenne, hiszen az abszolutizmus elmé
lete a jogról és a joguralom elvéről szólt, minthogy a nyugati politikai gon
dolkodás is alapvetően jogi gondolkodás volt: az uralkodó mint szuverén fe
lette állt a pozitív jognak, de éppen a közjó érdekében. Ennek szolgálatában 
hozhatott belátása szerint törvényt és persze vethetett ki adót, mindazonál
tal korlátozták őt az alaptörvények, valamint a természetjog (a józan ész 
előírásai) továbbá az isteni jog (a Tízparancsolat) is.

A péteri ideológia ugyan már nem a hatalom ortodox voltának bizonyí
tására koncentrált, hanem arra, hogy kimutassa annak jogi korlátlanságát, 
mégpedig éppen az abszolutista politikai gondolkodás alapfogalmainak sze
lektív átvétele révén. Az uralkodót Pétertől már nem úgy láttatta az ideoló
gia, mint az ortodox közösség központi elemét, ahol a goszudarsztvo nem 
több, mint az uralkodói háztartás, hanem mint a közjóról gondoskodó euró
pai típusú uralkodót. Ettől kezdve már nem lehet kérdéses, hogy szükség 
van a nyugati politikai gondolkodással való összehasonlításra. Minthogy 
azonban a hivatalos ideológia csak azt vette át, ami az uralkodó pozícióját 
erősítette (pl. „Az uralkodó akarata törvény”, „Az uralkodó a törvények felett 
áll”), de az alattvalók jogai valamint a fundamentális törvények nem kaptak 
létjogosultságot, az uralkodót immár teljes joggal nevezhetjük autokratának, 
hiszen a cár most már tudatosan nem kötötte hatalmát semmiféle jogi nor
mához, tehát hiányzott a joguralom elve.

Ahogy az abszolút monarchia elmélete a rendi hatalommegosztás esz
méjének, a rendi dualizmusnak a helyébe lépett, úgy az abszolút monarchia, 
mint politika rendszer is a rendi államot felváltó, a rendi alkotmányt és an
nak szerveit (mindenek előtt a rendi gyűlést) kiiktató berendezkedés volt 
Nyugat-Európában.82 Ennek fényében a kontraszt világos a Nyugat és 
Oroszország közt.

Oroszországban a politikai rendek hiánya miatt az uralkodónak nem 
kellett egy „szabadságjogi alkotmányt” megkurtítani, vagy kiiktatni, mint 
Nyugaton, mivel ilyen nem volt: nem kellett korporativ közvetítő testületc

81 A n d e r s o n  (19 9 5 ) 144-145.
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két (pl. rendi gyűlést) megszüntetnie, mivel ilyenek nem léteztek.83 Ellenke
zőleg, a nyugatihoz hasonló, rendi jellegű szabadságjogokat és bizonyos köz
vetítő testületeket éppen az uralkodók igyekeznek majd létrehozni, mint 
Nagy Katalin.84 Nézetünk szerint célszerűbb kerülni az „autokratikus abszo
lutizmus”85 kifejezést is, és inkább az autokratikus fiskális-katonai állam 
elnevezést használni. Mert igaz ugyan, hogy egyrészt a nyugati abszolutiz
mus látszatát keltette a hatalom önigazolásának retorikája86 (pl. a közjóra 
való hivatkozás) az uralkodó intézkedéseinek legitimálásában, de a nyugati 
terminusok átvétele nem jelentette egyben a joguralom elvének az elfogadá
sát is. Ennek fontos gyakorlati lecsapódásai voltak: egyrészt az uralkodói 
akarattól független, valódi közjogi intézmények, másrészt a helyi autonómi
ák hiánya. Éppen ennek az „alkotmányjogi” vonatkozásnak a hiánya87 adja 
nemcsak az orosz politikai berendezkedés, hanem az orosz állami infrastruk
túra különösségét is, míg a fiskális-katonai állam (állandó hadsereg és flot
ta, fokozott adóztatás, hivatalnokok számának növekedése, a gazdaságba 
való növekvő központi beavatkozás stb.) kiépítésére tett intézkedések terén 
sokkal nagyobbak a hasonlóságok a nyugati államokkal.

Péter valóban egy nagy létszámú állandó hadsereget hozott létre (kb. 
280 ezer fő), valamint szó szerint a semmiből teremtette meg az orosz balti 
flottát (kb. 28 000 fő), amely halálára nagyobb volt, mint a svéd- és a dán 
flotta együttesen! Az állandó hadseregek és a flották pedig J. Glete szerint 
a fiskális-katonai állam legfőbb mutatói és fokmérői voltak Európa- 
szerte.88 Mindezek költségeit Péter egy új alapokra helyezett fiskális bázis
sal próbálta fedezni.89 Mindeközben azonban nem történt olyan változás a 
politikai rendszerben, mint Nyugat-Európában, ahol 1725-re részint abszo
lutizmust, kisebb részben alkotmányos monarchiákat eredményezett a 
fiskális-katonai állam kiépülése, illetve voltak olyan területek, ahol meg
maradt a rendi hatalommegosztás.90 Oroszországban viszont fennmaradt, 
sőt meg is erősödött az autokrácia.

Az államiság jegyeit Oroszország esetében Péter erősítette meg.91 A cár 
„egy alapvetően új” kormányzati rendszert hozott létre, amely új ideológiára, 
erős központi ellenőrzésre, új központi kormányzati szervekre (Szenátus, 
Kollégiumok) épült, mely utóbbiak nyugatról átvett elnevezései maguk is az 
újítást tükrözték.92 Az új szervek, elvileg, bürokratikus mechanizmusokon és

83 Torke (1986) 204-205.; W irtschafter (1997) 8.
84 Torke (1986) 204.
85 torke  (1986) 204, 205.
86 Torke (1986) 212.
87 Uo.
88 Glete (2001) 30.
89 Kamenszkij (2001) 162.
90 Sashalmi (2006) 12&-150.
97 CRACRAFT (2004) 156-158.
92 Kamenszkij (2001) 156,162.
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funkcionális szétválasztáson alapultak.93 Péter egy olyan típusú „kormány
zati gépezetet” akart, amely mintegy óraműként az uralkodó állandó szemé
lyes beavatkozása nélkül, „az uralkodó távollétében is működik (pl. amikor ő 
hadjáraton van)”, a hivatali funkciók pontos meghatározása révén: ezt a 
fajta államot illette ó' maga a reguljarnoje goszudarsztvo, azaz (jól) „szabá
lyozott állam” elnevezéssel.94 Ennek a kormányzati gépezetnek volt a köz
pontja a Szenátus, alapvető' elemei pedig „a szigorúan funkcionális” alapon 
létrehozott kollégiumok.95 Az államépítés gyakorlati, intézményi vonatkozá
sai mellett fontos kiemelni „az államnak, mint önértéknek” a hangsúlyozását 
és ennek szolgálatát: ezek ugyanis egy olyan „unitarista államot” eredmé
nyeztek, amely semmiféle helyi önkormányzatot nem tett lehetővé!96

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
2.3.1.1. A Duma
A duma funkcióiban nem történt változás ebben a korszakban, de fontos ki
emelni, hogy politikai szerepe egyre inkább háttérbe szorult, amit a kortársak 
is észrevették. Részben ez a tény, részben pedig a duma korábbiakban taglalt 
funkciói indokolják azt, hogy immár ne a hatalommegosztás, hanem a közpon
ti kormányzat rubrikája alatt taglaljuk működését.

A század második felében „A cár megparancsolta, és a bojárok hely- 
benhagyták/rendelkeztek” (Car ukazal, i  bojáré prigovorilí) formula gyakorta 
egy módosult változatban is eló'fordult: „A nagy uralkodó parancsa alapján 
(po ukazu) a bojárok helybenhagyták/rcndclkeztek. ’97 Ez a változat azonban 
nem a cár hatalmának növekedését jelzi, amint azt Jeroskin vélte, hanem a 
bojárokkal történt tanácskozás megváltozott jellegére utal: arra, hogy a cári 
kormányzat az alattvalóktól elkülönültebb, távolságtartóbb lett 1649 után. 
Ez nemcsak a kérelmek újfajta kezelésében nyilvánult meg (ugyanis nem 
közvetlenül a cárhoz, hanem a konkrét ügyben illetékes prikázhoz kellett 
ezután a kérelmet intézni, s a korábbi gyakorlattal ellentétben, nem is lehe
tett személyesen a cárnak átadni, amint az esetenként történt), hanem ab
ban is, hogy a cár az összes duma taggal való személyes tanácskozás helyett 
egy szűkebb csoporttal való eszmecsere révén hozta meg döntéseit.

Alekszej már uralkodása kezdetén magához rendelt néhány hivatalno
kot személyes ügyeinek intézésére, és ebból nó'tt ki aztán 1654—55-ben a 
Nagy Uralkodó Titkos Ügyeinek Prikáza, azaz „a cár személyes kancelláriá"
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ja”.98 99 Ennek feladata a cári háztartás irányítása, a cár szórakozásának meg
szervezése volt (főleg a solymászat érdekelte), az államigazgatás szempont
jából jelentősége pedig abban állt, hogy afféle „csúcsprikáz” volt. Sokszor itt 
dőltek el a fontos dolgok, és nem a dumában." A megnevezés is ebból eredt, 
amint arra Kotosihin rámutatott: azért jött létre, hogy „minden dolog az ő 
akarata szerint legyen végrehajtva, a bojárok és a dumabeli emberek pedig 
arról semmit ne tudjanak”.100 Azaz a duma kikapcsolódott a priká.zok irányítá
sából, de Alekszej halála után helyreállt a korábbi gyakorlat.

Crummey szerint a duma történetének paradoxona a 17. században a 
következő' volt: a század folyamán „befolyásos udvari emberek és hivatalno
kok szűk csoportjából” mindinkább „állandó jellegű intézmény lett”, viszont 
ezzel párhuzamosan (és részben éppen ezért, az ügymenet szükségszerűen 
szabályozottabb jellegéből eredően) elvesztette azt a szerepét, hogy érdemben 
befolyásolja a döntéseket.101 A létszámnövekedéssel párhuzamosan (1676-ban 
66 tagot számlált, 1689-re már 153-at) a fontosabb döntések immár egy kb. 20 
tagot számláló kisebb csoport, az ún. belső duma berkeiben születtek, amely a 
cár lakosztályában gyűlt össze, s „az uralkodócsalád amolyan családi tanácsko
zása” volt.102 A duma helyett, tehát afféle „kabinet” hozta döntéseket — ez pedig 
azt jelentette, hogy a dumát „lefokozták”.103 Ugyanakkor a bürokrácia létszá
mának növekedése a 17. század második felében talán már kevésbé tette szük
ségessé a duma szerepét a század végére.104 Ehhez hasonló véleményt fogalma
zott meg R. Pipes, aki szerint mind a duma, mind a szobor szükséges volt mind
addig, amíg nem létezett „egy megfelelő bürokratikus apparátus”: a duma volt a 
kapocs a cár és a priká zab, a szobor pedig a cár és az ország közt.105

Kezdetben Péter is azt a hagyományos gyakorlatot követte, hogy amikor 
nem tartózkodott Moszkvában, akkor bojári bizottságot jelölt ki az ügyek vite
lére, de gyakori távolléte (a háborúk és nyugati útja miatt) ellentétben állt a 
duma „fő elvével” ami nem volt más, mint „a cár jelenlétében folytatott mun
ka”.106 Továbbá, Péter nem is kívánt a dumára támaszkodni, így az mind rit
kábban és mind kevesebb taggal ülésezett: 1691-92-ben ugyan még 182 tagja 
volt papíron, de egy évtizeddel később ez a létszám 86-ra redukálódott.107 
Ugyanakkor a duma jelentőségének csökkenését mutatja annak látogatottsá
ga is a tagok részéről: az 1690-es években valószínűleg mindössze csak 30-40
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aktív résztvevője volt a tanácskozásnak.108 Mindezek következtében 1704-re a 
duma „természetes halállal” kimúlt,109 azaz nem hivatalosan, nem rendeletileg 
szüntették meg.110

A hatalom egy szűk körű bizottság kezébe került, melynek tagjait, 
„minisztereknek” hívták, magát a bizottságot pedig mind gyakrabban emle
gették a „M iniszterek Konzíliuma” néven.111 Az elnevezés azonban megté
vesztő' lehet, mert az új név alatt igazából a tanácskozás régi elve húzódott 
meg: a cárhoz közel álló személyek, nem pedig állami tisztségviselőit hiva
talból való részvételére alapozódott. E gyakorlat 1711-ig létezett, s ezt váltot
ta fel a Szenátus.112

2.3.1.2. A Szenátus
A Szenátust 1711-ben az oszmánok elleni hadjáratra készüló'dve hozta létre 
Péter, azzal a kinyilatkoztatott céllal, hogy távollétében helyettesítse: ezzel 
indul ugyanis a létrehozásáról szóló cári parancs. A nézetek megoszlanak 
abban a tekintetben, hogy vajon Péter eleve hosszú távra gondolkodott-e a 
létrehozásakor, vagy átmeneti jelenségnek szánta. Mindegyik vélemény mel
lett szólnak érvek és ellenérvek is. Anyiszimov szerint a létrehozás „formális 
okaként” ugyan a háború szolgált, de „az ukázokból kiderül, hogy nem időle
ges bizottságként” hozta létre a cár, „hanem állandó felsőbb államigazgatási 
intézményként”.113 Későbbi írásában már úgy foglal állást, hogy mind a régi, 
mind az új kormányzati elvek megjelennek a Szenátusról rendelkező uká- 
zokban: a létrehozásról szóló ukáz és annak körülményei a bojári bizottsá
gokkal rokonítják, de a működését szabályozó, rövid időn belül kiadott részle
tesebb ukázokból kiderül, hogy egy új, tartós intézményben gondolkodott Pé
ter.114 Más vélemény szerint, mellyel magunk is inkább egyet tudunk érteni, a 
Szenátus létrehozása önmagában nem jelentett valamiféle újdonságot, még 
kevésbé valamilyen új intézmény megalapítását: Niederhauser Emil szerint a 
„pillanatnyi kényszer” szülte.115 L. Hughes is egyszerűen a cár helyettesítésé
nek régi gyakorlatát látja a Szenátusban annak megalapításakor.116 Mindösz- 
sze talán a névválasztás utalt arra, hogy Péter nem ad hoc jellegű dolognak 
szánja: a Szenátus ugyanis „teljesen új szó volt az orosz kormányzat számá
ra”.117 Yaney-vel egyetértve úgy gondoljuk, hogy csak néhány évi működés 
után mutatható ki „a Szenátus kormányzati intézménnyé való átalakításának
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homályos szándéka”, ez pedig részben annak a gyakorlatnak tudható be, hogy 
a cár gyakori távollétei miatt a Szenátus valóban állandósult, mint a cár he
lyettesítője.118 (Másrészt pedig a tudatos tervezés csak az 1710-es évek végétől 
érvényesült Péter politikájában.)

Az első években Jeroskin szerint a Szenátus funkciói „szerteágazóak és 
meghatározatlanok” voltak.119 „1711 és 1720 közt Péter a Szenátust főként 
ideiglenes végrehajtó kabinetként, valamint jogi és közigazgatási vitákban fő 
fellebbezési bíróságként használta.”120 Igazából távollétei idején is szoros el
lenőrzés alatt tartotta, és ő maga maradt a „legfőbb törvényhozó szerv”.121 „A 
Szenátus struktúrájának és ügymenetének sem volt szilárd jogi bázisa.”122

Az 1722-es szabályozás sem változtatta meg érdemben a Szenátusnak a 
cárhoz való viszonyát, a Szenátus lényegében ugyanaz maradt, amiért létre
jött: a cár távollétében, a cár nevében kormányozzon. Amint a szabályozás 
egyik pontja leszögezi: „azt kell tudni, hogy ez olyan célra létrehozott hely [!], 
ahol a legnagyobb udvariassággal illendő eljárni, minthogy a Szenátus távollé
tünkben a mi személyünk hivatala helyett gyűlik össze”.123 Feladatának pedig 
azt szabta Péter, hogy „a Szenátus mindig éberen ügyeljen az uralkodó és az 
állam hasznáról való gondoskodásra, és arra, hogy a jót kiterjessze, ami pedig 
káros lehet, azt elhárítsa.”124 Az uralkodó hasznának első helyen való említése 
és az a tény, hogy a gyakorlatban az állam haszna a cár kívánalmait jelentet
te, mutatja a Szenátus alárendelt szerepét: azaz Péter nem jogi-intézményes 
féknek szánta, hanem hatalmának hatékonyabbá tételét szolgálta. Amikor 
1722-ben bevezette a főügyész tisztségét és kinevezte megbízottját, a követke
zőkkel mutatta be a Szenátusnak: „íme itt van a szemem, aki által mindent 
látni fogok. O ismeri az én szándékaimat és kívánságomat. Amit ő jónak lát, 
azt tegyétek is meg.”125

A Szenátus tehát „látszólagosan független hatóság volt”, de csak abban 
az értelemben, hogy „közvetlenül nem szorult rá a cár személyes jelenlétére”, 
ellentétben a régi bojár dumával,126 s ugyancsak a dumával ellentétben, „sa
ját ukázokat adhatott ki, függetlenül az uralkodótól”.127 Bár mind a törvény- 
hozásban, mind a végrehajtásban, mind a bíráskodásban részt vett, ezeket a 
funkciókat nem saját jogán, nem saját jogkört gyakorolva látta el, hanem 
csakis a cár akarata, felhatalmazása révén, aki bevonta ezekbe az ügyekbe,
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de „anélkül, hogy bármilyen hivatalos hatalommal bírt volna”.128 Péter nem 
delegált a Szenátusnak jogköröket, a Szenátus hatalma csak „kizárólag a 
megbízás elvén alapult”.129

A gyakorlatban a Szenátusnak a rendeletek konkretizálásában, azok 
megszövegezésében volt jelentősége a 18. században,130 de nem korlátozta az 
uralkodói hatalmat. A Szenátus a 18. században ínként az államigazgatást 
koordináló bizottságként funkcionált, azonkívül a jogegység előmozdításában 
játszott fontos szerepet, valamint legfelsőbb bírói fórum volt. 131 „Mindazo
náltal a 18. századi cári kormányzatban ez volt az a dolog, amely a legköze
lebb került ahhoz, amit kormányzati intézménynek lehet nevezni.”132

2.3.1.3. A prikázok és a kollégiumok
Az 1680-as reform a prikáz rendszer problémáit igyekezett kiküszöbölni 
annak racionabzálásával. Általános gyakorlat volt, hogy a fontos prikázok 
(pl. a 2 legfontosabb pénzügyi prikáz, vagy a Külügyi Prikáz) más prikázok 
tevékenységét felügyelték, most viszont több alárendelt prikázt szervezetileg 
is beolvasztottak a legfontosabb prikázokha, miközben a 2 nagy pénzügyi 
prikázt összevonták.133 Ezzel megtörtént a rendszer konszolidációja.134

Az 1613-1700 közt létező 136 prikáz közül 70 volt olyan, amely 20 
évig, vagy annál levesebb ideig létezett, ez pedig az ad hoc kormányzás jelen
tőségének ékes bizonyítéka.135 Viszont a prikázok élettartamának középérté
ke 84 év volt, és kb. egynegyedük (32) 81-87 év létezést mondhatott magáé
nak, ami stabibtást adott a rendszernek.136 A prikázok, az általános véleke
déssel szemben, jól funkcionáltak.

Péter a prikázok helyébe kollégiumokat hozott létre, melyek száma 
mind az ő uralkodása alatt, mind utódai alatt változott, de Péter alatt soha
sem érte el az általánosan emlegetett 12-t.137 A funkcionális elven alapuló 
svéd mintájú kollégiumok (a legfontosabbak a Külügyi Kollégium, a Hadügyi 
Kollégium és a Tengerészeti Kollégium voltak) felállítása a célt tekintve 
valóban a racionális alapon nyugvó intézményes irányítás felé mutatott, de 
erre az intézkedésre sokáig kellett várni. A kollégiumok felállításáról szóló 
ukáz csak 1717 decemberében született meg (ebben 9 kollégium szerepelt), a 
valóságban pedig csak 1719-1720 folyamán kezdtek el működni.138 Számsze
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rűleg azok a kollégiumok alkották a többséget, amelyek feladata a pénz
ügyek és a gazdaság egyes területeinek (pl. Kereskedelmi Kollégium) az irá
nyítása volt.139 A kollégiumok elnevezései önmagukban is jól mutatják az 
államgépezet fiskális-katonai jellegét.

1720 után minden kollégiumnak 10 tagja volt, beleértve az elnököt és 
az alelnököt, akiket közvetlenül, a cár jelölt ki (az alelnököt a Szenátus 3 
jelöltjéből választotta ki), s a helyettes vezető' általában külföldi személy volt. 
A döntéshozatal kollektív (kollegiális) módon történt, innen ered a kollégium 
elnevezés, s a kollégiumok a Szenátusnak rendeló'dtek alá. Mindazonáltal a 
prikázók nem szűntek meg teljesen, néhány továbbra is funkcionált. Só't, a 
politikai bűncselekményekkel foglalkozó Preobrazsenszkij Prikáz, amit ép
pen Péter hozott létre a 17. század végén, túlélte még magát Pétert is.140

R. Hellie nem tartja valamiféle lényegi újításnak a kollégiumok létre
hozását: „Valójában, ez inkább csak az elnevezésben történt változtatás volt, 
mivel majdnem mindegyik 17. századi prikázt is kollektív testületek irányí
tottak, s nem világos, hogy a kollégiumok irányítása kollegiálisabb lett vol
na, mint a prikázoké,”141 Ráadásul Plavsics még azt is megkérdőjelezi, hogy 
a kollégiumok hatékonyabbak lettek volna a kormányszékeknél. Plavsics 
azzal a meglepő' megállapítással állt eló', hogy „a Péter eló'tti államigazgatás 
modernebb módon volt megszervezve”, mint az a szervezet, amely Péter in
tézkedései folytán jött létre.142 Ezt a következetést egyrészt a kormányszé
kek működésének részletes tanulmányozásából, másrészt azokból a nehéz
ségekből vonta le, amelyekkel Nagy Péternek meg kellett küzdenie. Elég 
csak arra utalni, hogy milyen eró'feszítéseket, só't drasztikus intézkedéseket 
kellett tennie Péternek a nemesség írni-olvasni tudásának előmozdítására: 
ez pedig azt mutatja, hogy azok, akiknek a hivatalokat az állami szolgálat 
kötelezettségéből kifolyólag be kellett tölteniük, igen alacsony műveltséggel 
rendelkeztek.143 A hivatalnokok képzettségi szintje, a korrupció, legfőképpen 
pedig az új igazgatás összehangolatlansága (a reformok sokszor átgondolat
lan és életidegen volta) miatt Plavsics végső konklúziója igen lesújtó: „A Pé
ter utáni államigazgatást nyugodtan lehet diszfunkcionálisnak tekinteni.”144 
L. Hughes is úgy vélte, hogy a kollégiumok létrehozása kevéssé volt sikeres 
abban a tekintetben, hogy Oroszország „jobban kormányzottá vált volna”.145 
Ugyanakkor szerinte éppen a központi kormányzat reformjának, a kollégiu
moknak tudható be az, hogy Oroszország a 18. században nagyhatalom lett,
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mivel ez rendszer hatékony volt a fiskális-katonai szempontok érvényre 
juttatásában.146

Nyilvánvaló, hogy a központi kormányzat reformjának rövid— és 
hosszútávú hatását nem szabad összekeverni. A cél a kollégiumok felállításá
val világos volt: racionalizálni, azaz a téma szerinti beosztást bevezetni az 
egész ország területén illetékes új szervekben, s ily módon megszüntetni a sok 
esetben funkcionáhs és területi elveket ötvöző' és egymást átfedő' hatásköröket. 
Ebben a tekintetben a kollégiumok elnevezései sokatmondóak. Továbbá Péter 
a kollégiumok működését igyekezett összehangolni az időközben véglegessé 
vált Szenátuséval, ami a Szenátus feladatainak újrafogalmazásával járt. Amíg 
a kollégiumok nem léteztek, addig a Szenátus „a legfőbb kormányzati szerv” 
volt, a kollégiumok felállítása után viszont a Szenátus „az államkormányzat 
legfőbb ellenőrző szerve” lett.147 Az új intézmények működésének összecsiszo- 
lása pedig természetesen nem történhetett meg Péter idején.

Nem tartozik szorosan a kérdéshez, de mindenképpen meg kell említe
ni, hogy Péter az egyház irányítását is átalakította a kollégiumok mintájára. 
Az egyház élére 1721-ben a pátriárkái méltóságot megszüntetve egy testüle
tet állított, Papi Kollégium néven. A testület kezdeményezésére azonban ezt 
az elnevezést, Péter jóváhagyásával, hamarosan Legszentebb Összorosz Kor
mányzó Szinódusra (Szent Szinódus) módosították 1722-ben.148 Az uralkodói 
befolyás itt az 1722-ben kreált új tisztségen, a Szinódus főügyészén keresztül 
érvényesült: a pozíciót Péter egy laikus személlyel töltötte be. Péter előtt a 
cárok nem tekintették magukat az egyház fejének, de ez a pátriárkái méltó
ság megszüntetésével megváltozott.149 Péter, bár expressis verbis, úgy tűnik, 
nem tett ilyen kijelentést, más megnyilatkozásai és rendelkezései félreérthe
tetlenül azt támasztják alá, hogy ebben a szerepben fogta fel magát (pl. uta
sította a papságot a gyónási titok kiadására, amennyiben annak politikai 
vonatkozása volt). Nagy Katalin volt az, aki már használta magára az „Egy
ház Feje” kifejezést, de hivatalos állami dokumentumban ez csak Pál alatt 
fordult elő, az 1797-es trónöröklésről szóló törvényében.

2.3.2. A helyi kormányzat: kormányzóságok és reformkísérletek
A kormányzóságok létrehozása 1708-ban még sokkal inkább a dinasztikus hata
lommegosztás de facto kifejeződésének volt tekinthető, mintsem a helyi igazga
tás szervezeti reformjának, bár ez utóbbi területet is erősen érintette. A biroda
lom 8 kormányzóságra történő felosztása a svédek ellen aratott 1709-es poltavai 
győzelem előtt történt, amikor a háború kimenetele még nyílt volt. A kormány
zóságok létrehozásával és az élükre áhított 8 kormányzó kinevezésével, akik 
egyébként mind a cár rokonai voltak, az volt Péter célja, hogy a háború megví

146 Hughes (1998) 133-135.
147 JEROSKIN (I960) 94.
148 FJODOROV (2003) 13.
140 Filippov Szergej közlése
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vásához (illetve a Bulavin felkelés leveréséhez) szükséges erőforrásokat minél 
hatékonyabban egy-egy kézbe koncentrálja.150 Ez tehát „szükségintézkedés” 
volt, és azt jelentette, hogy „Oroszországot lényegében rendkívüli állapotnak 
vetette alá” Péter a kormányzók révén.151 A kormányzóságok aztán a svéd kato
nai fenyegetés elhárulása után is fennmaradtak, sőt számuk később még növe
kedett is, 1714-re 13 volt belőlük.

A helyi igazgatás alsó szintjei Péter alatt állandóan változásban voltak 
és ennek működésére sokkal inkább igaz a diszfunkcionális jelző, mint a 
központi kormányzatéra. Mutatja ezt az is, hogy míg ezen a téren mindjárt 
Péter halála után változásokat kellett eszközölni, Nagy Katalin pedig végleg 
átalakította a helyi igazgatást, addig a központi kormányzat alapvetően 
ugyanaz maradt a 18. században, mint Péter uralkodásának végén.

A Péter által foganatosított átalakítások szinte áttekinthetetlen volta 
miatt csak a probléma érzékeltetésére szorítkozunk: az intézkedések a helyi 
igazgatásban, a cár szándékával ellentétben, inkább anarchiát eredményez
tek, mintsem szervezettséget és racionalizációt.

A kormányzóságok létrehozása után azokat kisebb egységekre, tarto
mányokra (provinciákra) osztották, s a tartományok is további egységekre, a 
hagyományos ujezdekre (kerületekre) tagolódtak. Ez utóbbiakat aztán 1715- 
ben a dolja nevű teljesen mesterséges, a valóságtól elrugaszkodott egységgel 
kívánta felváltani Péter, amely egységeknek egyöntetűen 5536 adófizetőt 
kellett volna tartalmazniuk. 1718 végén azonban már megint új rendszer 
bevezetéséről rendelkezett: a svéd mintájú közigazgatást akarta meghonosí
tani. A kormányzóságokat összesen 50 tartományra (provincia) osztotta, 
élükön vajdákkal (a kormányzói tisztséget a kormányzóság székhelyének 
vajdája töltötte be), a kisebb egységek, azaz a kerületek pedig új, Nyugatról 
átvett elnevezést kaptak (disztrikt), s egyben funkcionális átszervezést is 
végre akart hajtani. Ez az 1719-ben elinduló reform azonban csak tovább 
fokozta a káoszt az orosz államigazgatásban, ahelyett, hogy „racionális és 
hatékony államigazgatást teremtett volna”.152

Dixon szerint az orosz államigazgatás története úgy jellemezhető, 
„mint hiábavaló kísérletek sorozata arra, hogy egy működő egyensúlyt te
remtsenek a központi utasítás és a helyi végrehajtás közt”.153 Igaz ez mind a 
moszkvai, mind a pétervári Oroszország korszakára. Nem véletlen, hogy az 
orosz történelem mindkét időszakára gyakran használják a történészek az 
„alulkormányzott” jelzőt. Torke szerint „a problémák, amelyek Oroszország
ban a lakosságszám és a területnagyság kedvezőtlen viszonyából adódtak, 
először a 17. században jelentek meg”, de az egész későbbi korszakban meg'

>60 DlXON (1999) 129.
151 U O .

152 Peterson (1979) 302.
>53 DIXON (1999) 127.
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határozóak maradtak.154 A maloljugyije (emberhiány) nemcsak a kis népsű
rűséget, hanem „főként a képzett hivatalnokok hiányát” jelentette.155

A hivatalnokok létszáma, amint azt korábban írtuk, a 17. század köze
pén megdöbbentően alacsony volt: összesen 1611 személy dolgozott a közpon
ti (837) és a helyi (774) kormányzatban együttvéve.156 Az 1690-es években, 
ugyancsak Gyemidova számításai alapján, már 4657-re rúgott a létszám, 
ebből 2739 volt a központi apparátus létszáma, 1918 pedig a helyi kormány
zaté.157 A 17. század második felében, 1660-1690 közt, tehát jelentős növe
kedés következett be az apparátus létszámában.158 Ez megfelel a nyugat
európai trendeknek, ahol a fiskális-katonai állam kiépülése szintén a hiva
talnokok jelentős emelkedését vonta maga után a 17. században, de orszá
gonként különböző' időszakokban. Mindazonáltal európai összehasonlításban 
Oroszország még így is mérhetetlenül rosszul állt: a kortárs Franciaország
ban (ahol a nagy emelkedést a harmincéves háború hozta) XIV. Lajos leg
alább 65 000 hivatalnokra támaszkodhatott a 17. század végén. Igaz, ott 
nem lehetett elmozdítani őket, mert vásárlás, vagy öröklés útján szerezték a 
hivatalt, és jogi végzettséggel kellett, hogy rendelkezzenek.

Péter 1721-ben elrendelte a táplálás gyakorlatának megszüntetését a 
helyi igazgatásban részt vevő hivatalnokok számára: ezután elvben az állami 
funkcionáriusoknak fizetést kellett kapniuk.159 Mindazonáltal sok esetben ez 
nem ment át a gyakorlatba.

A kormányzat Oroszországban nem tudott hatékonyan megbirkózni azzal, 
hogy megfelelő információkat szerezzen a távoli területek állapotáról, hogy 
meggátolja a lakosság jelentős csoportjainak (és egyes népeknek) a peremterüle
tek felé történő migrációját, valamint hogy kieszközölje a törvények, rendeletek 
végrehajtását.160 Van olyan becslés, amely 1,5 miihóra teszi Nagy Péter alatt 
azok számát, akik a sorozás és az adók elől a peremterületek felé menekültek.

Valóban, a szakadék a rendeletek kiadása és azok megvalósulása, fo
ganatosítása közt még a 18. században is óriási volt.161 A 17. századi szólás, 
„Az Isten magasan, a cár messze van”, is a centralizáltság hiányára, az ál
lamhatalom csekély erejére utal.162 Az utasítás és végrehajtás kapcsán egy
részt figyelmet érdemel a rendeletek száma. 1650 és 1700 közt átlagban 36 
rendeletet adtak ki évente, míg a 18. század első felében valóságos dömping 
volt belőlük, ugyanis évi 160-ra nőtt ez a szám, mégpedig „Péternek és an

154 Torke (1986) 200.
166 Torke (1986) 201.
156 Gyemidova (1987) 37.
157 Gyemidova (1987) 38.
158 U o
159 Pipes (1974) 283.
160 Torke (1986) 2 0 1 .
161 Torke (1986) 20 0 - 2 0 1 .
162 Torke (1982) 2 1 2 .
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nak a tradíciónak köszönhetően, amelyet ő teremtett”.163 Ugyanakkor ezek 
zömének nem volt „gyakorlati haszna” és ennélfogva „hamarosan feledésbe is 
merültek”.164

Péter alatt a hivatalnokok létszáma a következőképpen alakult. A köz
ponti kormányzat létszáma eró'sen fluktuált, és uralkodásának végén nem 
sokkal volt magasabb, mint a 17. század végén a régi prikáz rendszer idején. 
1711-ben 1906, 1715-ben 1396, míg 1721-ben 3101 főt számlált a központi 
igazgatás, a fluktuáció oka pedig az átszervezés volt.165 A helyi kormányzat 
létszáma ugyanakkor 1715-ben 5478 fő volt,166 ami viszont lényeges növeke
dést jelentett az 1690-es időszakhoz képest, ugyanis majdnem megháromszo
rozódott. Ha tehát a 17. század közepi helyzetet vesszük alapul, akkor 1715-re 
a hivatalnokok összlétszáma több mint négyszeresére nőtt. A bürokrácia költ
ségei ugyanakkor több mint kétszeresére nőttek csak 1715 és 1721 közt.167

A megfelelő hivatalnoki létszám és a képzettség hiánya, tetézve egy 
rossz államigazgatási struktúrával, tehát azt eredményezte, hogy az orosz 
állam Péter alatt és után is „alulkormányzott” volt.168 A cél és a valóság sok
szor köszönő viszonyban sem voltak egymással, ami a következő megjegyzést 
váltotta ki a problémával szembesülő Czartoriczkiből 1802-ben: „Kevés olyan 
monarchikus állam van, ahol a szuverén akaratát oly rosszul hajtják végre, 
mint Oroszországban.”169 Wirtschafter szerint a pétervári Oroszországban az 
„államépítés és a birodalomépítés története” nem volt más, mint „annak tör
ténete, hogy miként hozzanak létre olyan hatékony bürokratikus mechaniz
musokat és társadalmi szerveződéseket, amelyek a helyi közösségek tízezreit 
integrálni képesek a kormányzati struktúrákkal”.170

163 Anderson (1995) 145.
164 uo.
166 MEDUSEVSZKIJ (1994) 298.
166 uo.
161 Uo.
>68 HUGHES (1998) 134.
169 DlXON (1999) 131.
‘16 W irtschafter (1997) 8.
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Orosz Birodalom, 1725-1801
Bebesi György

Az Oroszországgal kapcsolatosan gyakran pejoratív éllel emlegetett „biroda
lom” kifejezést, amint láthattuk, a hatalom adta saját magának, amikor 
Nagy Pétert a Szenátus az 1721-es nystadti béke után római mintára impe- 
rátomak nyilvánította, az országot pedig birodalomnak nevezte. Innentől 
honos és általánosan használt a Rosszijszkaja Imperija (Orosz Birodalom) 
kifejezés,1 mely a Romanov dinasztia bukásáig, 1917. március 2-ig megőrző- 
dött. Az elnevezés jól mutatja az orosz állam megnövekedett súlyát az euró
pai politikában, utal növekvő területére és (Nagy Péter reformjainak követ
keztében) jelentősen megváltozott katonai potenciáljára. A birodalom elne
vezés a későbbiekben nem függ Oroszország hatalmi szerepének, politikai 
súlyának növekedésétől vagy csökkenésétől.

A Nagy Péter uralkodása alatt folytatott háborúk az északi, úgymond 
„hideg tengeri kijáratnál”, a „Balti kapunál” növelték az állam területét elő
deihez képest. Péter utódai alatt a 18. században a területi terjeszkedés több 
irányban dinamikusan folyik: egyrészről lendületet vesz a keleti gyarmatosí
tás, valamint felgyorsul Szibéria meghódítása. Nyugaton Lengyelország fel
osztásai során is jelentős területhez jut Oroszország, egyúttal a komoly tö
megű galíciai zsidó lakosság határokon belülre kerülése hosszabbtávú súlyos 
problémák kezdetét jelenti a birodalomban. Nem adja fel az orosz állam a 
déli ambícióit sem, a Krímet Nagy Katalin szerzi meg véglegesen 1783-ban, 
így megvalósul a Péter óta dédelgetett álom a „meleg tengeri” kijáratról.

Ezt követően az orosz külpolitikai prioritásai is megváltoznak: immá
ron a tengerszorosok kérdése, a Fekete-tenger orosz beltengerré változtatá
sa, a Földközi-tengerre történő esetleges kijutás, a Balkán-félsziget vagy 
annak egy része fölötti hegemónia megszerzése jelentik majd az orosz külpo
litika új céljait, amelyeket változó hangsúlyokkal, de lényegében egészen az 
első világháborúig követ.

1. Az időintervallum jellemzői
1.1. A keleti terjeszkedés, az orosz gyarmatosítás a 18. században
Az Orosz Birodalom népessége 1719-ben 15,5 millióra, a 1795-ben pedig 41,7 
millióra tehető. A hadsereg nagysága (a flotta nélkül) a nagy északi háború 
csúcsán, 1710-ben 220 ezer, a század közepén a hétéves háborúban már 330 
ezer, s ez a létszám marad a század végéig, kitekintésképpen a honvédő há
borúban 1812-1814 között a hadilétszám eléri a félmillió főt.2 A haditengeré

1 ANYISZIMOV (2002) 266.
2 Kennedy (1992) 95.
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szét 1739-ben 30 nagyobb hadihajóval rendelkezik, ez a szám 1790-re több 
mint a duplájára nő, 67 csatahajóval, s ez jelentősebb mértékben csak a 19. 
században változik.3

A Szibériai és közép-ázsiai terjeszkedés összekapcsolására Nagy Péter 
korában került először sor, s ez a 18. század folyamán általánossá vált. A 
szibériai és közép-ázsiai terjeszkedés Európához legközelebb eső érintkezési 
zónájában a baskírok okoztak problémát a birodalomnak. A cári kormányzat 
egy nagyszabású felkelés (1705-1711) leverése után döntötte el, hogy birtok
ba veszi Baskíria teljes területét. Zavaró volt a cári adminisztráció számára, 
hogy a legerősebb Volga-vidéki nép szívesen befogadta az orosz parasztokat, 
menedéket nyújtott számukra, és nem szolgáltatta ki őket a cári kormány
zatnak. A baskírok végleges megtörése érdekében az eddigi, az előrenyomu
lások ütemében történő elszórt erődépítési taktika helyett erődláncolat épí
tését határozta el a kormányzat, s ez lett a Kámántúli-vonal.4 Ez a Káma 
folyó mentén kiépített erődláncolat már megakadályozta a baskírok átkelé
sét a Káma túlpartjára, illetve lejutásukat a Volga középső folyásához. Eh
hez hasonló erődvonalat építettek ki az Ural folyó mentén, sőt az erődépíté
seknél a legnehezebb munkák, például a földmunkák esetében kényszerítet
ték a baskír őslakosságot, hogy maga is vegye ki a részét ebből. Ezért a ké
sőbbiekben a baskír ellenállás az új erődök építésének megakadályozására 
irányult. 1735-ben tört ki újabb nagyszabású lázadás Orenburg erődítmé
nyének építési munkálatai miatt, s a baskíroknak akadt egy tehetséges ve
zérük, aki összefogta a baskír urakat, és kísérletet tett egy önálló állam ki
kiáltására. A felkelés 5 évig tartott, és a cári seregeknek csak óriási nehéz
ségek árán, 1740-ben a Tobol folyó partján sikerült a baskír főerőket meg
verni, a felkelés vezetője (Karaszakál) kazah területre menekült. A felkelés 
után Baskírföld szorosabb ellenőrzését akarta elérni a kormányzat. Kísérle
tet tett a muszlim baskírok keresztény hitre térítésére, s eltiltották őket 
bizonyos területen az erdőhasználattól, valamint megtiltották számukra a 
sóbányászatot. így kénytelenek voltak az orosz városokban vásárolni, sőt 
jelentős baskír csoportokat deportáltak a birodalom más területeire. Az orosz 
annexiós törekvések eleinte eredményesnek tűntek, majd éppen az erőszakos 
térítés újabb felkelést provokált ki 1755-ben, amelyet Batirsa mullah veze
tett.5 A két évig tartó ellenállásban eleinte a szintén muszlim kazahok is 
részt vettek. A küzdelem nem nyílt ütközetben, hanem gerillaháború- 
szerűen zajlott, ezért két évre volt a cári erőknek szüksége az ellenállás elfoj
tásához. A deportálások, mészárlások és látványos büntetések eredménnyel 
jártak: a 18. század második felében Baskíria pacifikálódott.

3 KENNEDY (1992) 96. Meg kell jegyezni, hogy ebbe csak a kifejezetten nagy hadihajók kerültek 
beszámításra, a kisebb fregattok és vitorlás hajók nem. Amint az amerikai szerző' megjegyzi, 
másutt ettől eltérő adatokat is közölnek.
4 PANKATOVA (1950) 64.
5 PANKATOVA (1950) 65.
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Még Nagy Péter idején meghódították az oroszok az Irtisz felső vidékét 
és többtucatnyi erődöt építettek, amelyek közül Omszk és Szemipalatyinszk 
vált híressé a későbbiekben. Innen karavánút vezetett a távoli (közép-ázsiai) 
Hivába és Buharába, amelyek így jobban elérhetőbbé váltak Oroszország 
számára, mint korábban bármikor.

A 18. század első felében az orosz terjeszkedés Szibériában elsősorban a 
Tobol folyó mentén és főként az Omszk-Kuznyetszk-Krasznojarszk-vonaltól 
délre folyt, míg a század második felében Kína szomszédságában került sor 
jelentősebb területszerzésre.

Az Urál (Jajk) folyó, az Aral-tó és kb. Omszk közti széles zónában pedig 
a sztyeppéi hagyományos módszerekkel befolyási övezet alakítottak ki Kő- 
zép-Ázsia északi részén, az elsősorban kazahok által lakott területeken. 
(1731-ben és 1734-ben a nomád kazahok laza szövetségbe szervezett 2 cso
portja elfogadta a névleges orosz fennhatóságot.) Mindazonáltal a kazah 
területeket csak a 19. század első felében sikerült a birodalomnak bekebe
leznie, a délebbi Hivát és Buharát pedig csak a század második felében.

A távol-keleti területek birtokbavételének befejezésére is I. Péter utó
dai alatt került sor: ugyanúgy nagy tudományos és vadászexpedíciók derítet
ték fel a terepet, miként az például az afrikai fehér foltok eltüntetése során 
történt. Ugyanakkor az Amur-mellék, és a Sarkvidék birtokba vétele tekin
tetében már kevésbé voltak eredményesek, a terület őslakói a Vadnyugat 
indiánjai módjára elmenekültek a katonaság elől, majd rajtaütöttek a tábo
rokon, súlyos veszteségeket okozva az expedíciós erőknek. Annak kiderítésé
re, hogy Amerika és Szibéria összefüggő kontinenst alkot-e, még Nagy Péter 
adott utasítást, nem sokkal halála előtt egy kamcsatkai expedíciót bízott 
meg a feladattal. Ezzel a felhatalmazással az orosz flottában szolgáló dán 
Bering indult el, s fedezte fel a később róla elnevezett szorost (1728-30). 
Fjodorov és Gvozgyev szálltak elsőként partra két évvel később Alaszkában, 
s ők bizonyították, hogy Amerika és Ázsia összefüggő kontinenst alkot, s ők 
készítették az első térképeket is: ezeken Oroszország és Amerika szemközti 
partjai is fel voltak tüntetve.

Szintén óriási várakozás előzte meg a Kuril- és Aleut-szigetekről visz- 
szatérő tudományos, felfedező- és vadászexpedíciók beszámolóit is. Erről a 
területről főként fóka, tengeri hód, ezüstróka, kékróka és más értékes pré
mekkel megrakott vadászexpedíciók érkeztek. A távol-kelet meghódításában 
kiemelkedő érdemei vannak az említetteken kívül Grigorij Ivanovics 
Selihovnak, aki prémvadász karavánjaival gyakran áthajózott az Aleut- 
szigetekre, és az amerikai kontinensre, Alaszkába is.6 Selihov kívánta az 
Orosz Birodalom határait északkeleti irányba kiterjeszteni, tulajdonképpen 
ő volt Amerika első orosz gyarmatosítója. Közvetlenül találkozott angol va
dászokkal is, akik szintén feljöttek az alaszkai mezőkre, de érdekes módon

6 Heller (1996) 315.
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katonai összecsapások nem történtek — a terület és a vadállomány bősége
sen elegendő volt a kevés számú pionír részére. Selihov leírta Alaszkát és a 
körülötte fekvő szigeteket, ezenkívül térképet is készített róluk, munkáját 
1791-ben nyomtatták ki, és sokáig ezt használták Alaszka megismeréséhez. 
Az angolokkal való rivalizálás érdekében megalapították az Orosz-Amerikai 
Társaságot, ez kapott a cári kormányzattól koncessziót Alaszka kiaknázásá
ra, amely így bekerült a cári birodalom vérkeringésébe, és orosz gyarmat lett 
és maradt egészen 1867-ig, amikor is II. Sándor korában egy közismerten 
híres ballépéssel eladták az USA-nak. Az orosz telepesek Alaszkából déli 
irányban lejutottak Amerika Nyugati partvidékére Kaliforniába, ott ugyan
úgy erődöket építettek és telepeket hoztak létre, mint az ázsiai területeken, 
ugyanolyan módon bántak az ezúttal indián őslakossággal, mint Szibériában 
az ott meghódítottakkal, így Amerika nyugati partjainak első gyarmatosítói 
valójában az oroszok. A 17. század végén ezért a területért egy spanyol- 
amerikai-orosz versengés indult meg, amely eleinte a spanyolok, később 
pedig az amerikaiak javára dőlt el. Oroszország a 19. században szorult vég
leg ki ebből a versengésből Alaszka eladása után. Érdekes itt is, hogy kato
nai konfliktusokra, gyarmati háborúra nem került sor.

1.2. Déli terjeszkedés
A Kaszpi-tenger nyugati partján a perzsáktól szerzett területeket 1732-ben, 
illetve 1735-ben fel kellett adni, de az orosz terjeszkedési szándék nem szűnt 
meg ebben a régióban.

Grúzia keleti fele perzsa, nyugati fele oszmán uralom alatt állt, s az ide
gen támadásokon túl a grúz urak egymás közötti belháborúi is súlyosbították 
a helyzetet. A 18. század második felében azonban sikerült egy mind Perzsiá
tól, mind az oszmánokéi független grúz királyságot teremteni.7 A térségért 
versenyző 3 birodalom közül, amelynek erőterében Grúzia vergődött, Oroszor
szág tűnt a leginkább elfogadhatónak, már csak keresztény kultúrája miatt is. 
1783-ban II. Herakliosz védelmi szerződést írt alá Oroszországgal, amelynek 
lényege az orosz védnökség a perzsa és török támadásokkal szemben. Oroszor
szág és Grúzia határán hatalmas erődítmény épült Vlagyikavkaz néven, a 
beszédes elnevezés azt jelenti, hogy „uralkodj a Kaukázuson.”8

Az orosz hadsereg megkezdte és óriási áldozatokkal megépítette a grúz 
hadiutat, melyen keresztül az ország viszonylag könnyen megközelíthetővé 
vált. Grúzia orosz orientációja ingerültséget váltott ki a másik két birodalom 
részéről, melyek ezért fokozott intenzitással támadták a térséget. II. 
Herakliosz országát utódjára, a gyengeelméjű XII. Györgyre hagyta, aki 
alatt újból az anarchia lett úrrá az országon. György ilyen körülmények kö
zepette hűséget fogadott Oroszországnak, és „kérelmi pontokat” küldött

7 BEBESI (2002b) 130.
8 PANKATOVA (1950) 174.
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1800-ban I. Pálnak, Grúziának Oroszországhoz való csatlakozása érdekében. 
I. Pál manifesztumban respektálta a kérést és Kelet-Grúziát a birodalom ré
szének nyilvánította, de György meghalt, mire a manifesztum Grúziába ért, 
majd hamarosan Pál is. így a kérdés függőben maradt egészen addig, mígnem 
az új cár, I. Sándor 1801. szeptemberében újabb manifesztummal (mely az 
uralkodó dinasztiát megfosztotta hatalmától) nem csatolta a területet véglege
sen (pontosabban 1991-ig) a cári birodalomhoz illetve utódállamához.9 A ké
sőbbiekben Grúziát Tyifliszi Kormányzóság néven tagolták be az Orosz Biro
dalomba.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az Orosz Birodalom a történelem legje
lentősebb szárazföldi kolonizátora volt. Az, hogy a nagy gyarmatosítókról 
beszélve mégsem Oroszország neve bukkan fel először (sem a közgondolko
dásban, sem a szakmaiban), annak számos oka van. Az Orosz Birodalom 
összefüggő egészet alkotott az általa elfoglalt területekkel (lásd a bevezető 
tanulmányt), s terjeszkedése során mindig újakat és megint újabbakat szer
zett meg. így, „rétegesen gyarapodva”, lényegében elfelejtődött, hogy az új 
foglalások kiindulópontja maga is szerzett terület volt egykoron. Szintén 
jelentős ok lehet, hogy míg a XX. században a gyarmati felszabadító moz
galmak során előbb vagy utóbb valamennyi gyarmat függetlenné vált, vagy 
legalábbis egyenrangú politikai kapcsolattá alakította viszonyát egykori 
anyaállamával, addig Oroszországnak a szerzett területek többsége jelenleg 
is integráns részét képezi.

1.3. Európai terjeszkedés: a Krím, a tengerszorosok és a Balkán kérdése
A kérdés Nagy Péter halála után először Anna Ivanovna (1730-1740) korában 
merül fel. Ausztriával 1726-tól kiépül egy szövetségesi együttműködési szerző
dés, amely értelemszerűen az oszmánok ellen irányul. A feszült helyzet 1735-re 
érik háborúvá a három birodalom között. A belgrádi békében 1739-ben a Dnye- 
per-vidék nagy részét sikerül az oroszoknak megszerezni, és visszakapják 
Azovot is, de azzal a feltétellel, hogy az erődítményeket le kell bontani, az Osz
mán Birodalommal pedig csak török hajókon keresztül lehet kereskedni.10 A 
béke az Orosz Birodalom szempontjából részsiker, de feltétlenül előrelépés Nagy 
Péter időszakához képest.

A következő fontos állomás az 1768-1774 közötti háborút lezáró 
kücsük-kajnardzsi béke volt. Ezzel az orosz külpolitika évszázados céljai 
megvalósultak. Az Oszmán Birodalom lemondott a Krímről, hatalmas hadi
sarcot fizetett, az orosz hajók pedig akadálytalanul közlekedhettek a Fekete
tengeren, s a tengerszorosokban. A világkereskedelembe történő bekapcsoló
dás Nagy Péter által kitűzött céljai megvalósultak, az ország előtt új gazda
sági perspektívák nyíltak. A déli orientáció a következő 100 évben is az alap

9 Bebesi (2002a) 43.
10 Szvák— N iederhauser (2002) 98.
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vető prioritások közé tartozott. Politikai győzelemmel ért fel, hogy 1774-től 
az Oszmán Birodalom keresztény alattvalóinak védnöke a konstantinápolyi 
orosz követ lett.11

Lengyelország első felosztása (1772) lehetővé tette a déli orientáció ki- 
teljesítését. így 1775-ben felszámolták a Zaporozsjei („Vízesésen-túli”, 
Dnyeper-vidéki) kozák autonómiát, és létrehoztak egy erős határőrövezetet, 
amely garantálta a megszerzett déli területek biztonságát. Ezek lettek a 
megszerzett területek határai, létrejött az Új Oroszország (Novaja Rosszijá).

1787-ben Nagy Katalin meghívta a Krímbe II. József császárt és 
Szaniszló Ágost lengyel királyt, hogy bemutassa nekik birodalma új szerze
ményeit és külpolitikai alkut kössön velük a Balkán vonatkozásában: esze
rint a félsziget keleti felét Oroszország, a nyugatit Ausztria ellenőrizhetné.12 
A Balkán felosztása ekkor még nem valósult meg, annál inkább Lengyelor
szágé, melyből leginkább Oroszország részesedett 1793-ban és 1795-ben.

2. A kormányzat jellege -  A kormányzat általános jellemzői
Elvben a 18. században, a pétervári Oroszország időszakában sem változik 
az a gyakorlat, hogy az uralkodó isteni kegyelemből uralkodik, s akaratát 
semmi sem korlátozhatja, tetteivel, lelkiismeretével csak Isten előtt kell 
elszámolnia, hatalmát pedig az egyház erőteljes teológiai érveléssel támaszt
ja alá. Az orosz uralkodó tehát ebben a században is (legalábbis teoretikus 
értelemben) ugyanolyan despota, mint a korábbi időszakban volt, sőt, ahogy 
Kljucsevszkij fogalmazott, a hagyományos orosz despotizmus keleti eredetű 
elemei Nagy Péter korától kiegészültek a nyugat-európai abszolutizmusok 
uralmi technikáival.13 Szintén ő írta le azt a később sokat citált aforizmát, 
hogy fordított arányosság áll fenn a birodalom növekedése, és lakóinak sza
badsága között.14 Ugyanakkor az orosz nemesség régi és új rétegei, a cári 
gárda ezredei, már tisztában vannak azzal, hogy az uralkodó személye em
beri megállapodás eredménye és belpolitikai döntés, az erőviszonyok függvé
nye. Ezt nem a francia felvilágosodás Rousseau-i eredményei sugallják ne
kik, nem a népfelség elvét kívánják érvényesíteni a gyakorlatban, hanem 
számot vetnek a napi reabtásokkal, az állam működőképességéhez fűződő 
érdekkel. (A francia felvilágosodás gondolatköre egyébként is csak Nagy 
Katabn korában, a század utolsó harmadában és rendkívül szűk körben vá
lik ismertté Oroszországban). Az elit ugyanakkor tartani kívánta magát a 
vérségi leszármazás gondolatához, és élt a Nagy Péter által lehetővé tett 
nőági örökösödéssel. Később az egyes uralkodók szintén felhasználják a kije
lölés lehetőségét, de a vérségi kereteken belül. Sajátos módon előtérbe kerül 
az alkalmasság, az idoneitás kérdése is, III. Péter ellen pl. Katalin államcsí

‘ 1 BEBESI (2003) 17.
>2 u o .

13 SZVÁK (1989) 55, 325.
n SZVÁK (1989) 11.
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nye azért lehetett sikeres, mert a gárda, a közvélemény, a klérus, és a hadsereg, 
alkalmasabb uralkodót látott a személyében, mint a baklövések sorozatát elkö
vető' férjében. Mindezek mellett a népben, a lakosság legszélesebb rétegeiben 
továbbra is él a Cár Atyuskáról, és a Cárnó' Anyácskáról, mint afféle földi iste
nekről szóló képzet, függetlenül hatalomra kerülésük módjától.

2.1. A trónutódlás
A hagyományos örökösödési rendszert Nagy Péter változtatta meg 1722-es 
rendeletében. Ebben szakított a nyugat-európai primogenitura intézményével: 
megszüntette az elsószülött fiú öröklési jogát, és nemcsak állami szinten, ha
nem a nemesi öröklésben is (1714), helyette pedig bevezette a kijelöléses, vagy 
másképp alkalmassági alapon történő' öröklést. Intézkedésének politikai előz
ménye, hogy első feleségétől való, szerinte uralkodásra alkalmatlan fiát már 
1718-ban kizárta az örökösödésből. Az, hogy Péternél a vér szerinti örökösö
dést felváltotta az alkalmasság szerinti öröklés, önmagában logikus lépés volt, 
hiszen egy uralkodó ily módon nem kényszerült arra, hogy pl. szellemi fogya
tékos gyermekét tegye meg utódjául, hanem értelmes másod- vagy 
harmadszülötte, netalántán rokona, vagy akár egy idegen mellett is dönthe
tett. Ugyanakkor a módosítás óriási jogbizonytalanságot szült a Péter halála 
utáni időkben, hiszen Péter nem jelölte ki utódját, s egészen biztosan nem 
számított korai, 1725-ben bekövetkező halálára. Ez a jogbizonytalanság hozzá
járult ahhoz, hogy az örökösödés, bár vérségi szempontokat továbbra is figye
lembe vett, a belpolitikai erőviszonyok függvényévé vált. A Péter által létreho
zott gárda, a híres 3 ezred királycsináló, vagy másképp pretoriánus szerepkör
be került, nem véletlen, hogy az orosz történelem 1725-1801 közötti korszakát 
a palotaforradalmak, vagy a gárdapuccsok korának nevezi az orosz és a hazai 
történetírás egyaránt.15 (Még Nagy Katalin is puccsal kerül a trónra, és fiát 
Pált is összeesküvők gyilkolják meg 1801-ben!)

így a trónöröklés kérdése rögtön I. Péter halála után felmerült. Az 
egyetlen számba vehető trónörökös, Alekszej cárevics ugyanis összeesküvés
be keveredett apja ellen, s hiába menekült Bécsbe, apja a diplomáciai nyo
másgyakorlást alkalmazva hazahozatta. Tárgyalását követően bebörtönöz
ték, és valószínűleg kíméletes módszerrel megölték a nyilvános kínhalált 
elkerülendő. Az örökösödést innentől kezdve a belpolitikai küzdelmek és az 
egyes nemesi csoportok érdekei alakították. A Péter által felemelt újnemes
ség és a gárda Péter özvegye, második felsége, a „gárda anyja” mellé állt, aki 
baltikumi cselédlányból „küzdötte fel magát” az uralkodó feleségének pozíci
ójába. A hagyományos nemesség, a régi családok politikai okokból visszatér
tek volna a vérségi leszármazás gondolatához, és Nagy Péter unokáját a 10 
éves Péter szerették volna trónon látni. Ebben az esetben ugyanis a befolyá
sos bojárcsaládok a gyermeket gyámként irányítva kezükbe vehették volna

15 Szvák— N iederhauser (2002) 80.
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az ország irányítását, és felszámolhatták volna Péter számukra kényelmet
len reformjait. A kérdést a gárda ereje döntötte el I. Katalin (1725-1727) 
javára, ekkor mutatkozott meg először, hogy Oroszországban a 18. század
ban az lesz az uralkodó, akit a preobrazsenszkojei, a szemjonovoi és az 
izmajlovoi elitezredek támogatnak.

Miután I. Katalin 1727. május 17-én, egy tivornyán a szó szoros értel
mében halálra ette magát, ismét előtérbe került Péter személye és a vérségi 
leszármazás gondolata.16 Az „új emberek” magukévá téve a régiek elgondolá
sát megszerezték Péter fölött a gyámságot oly módon, hogy eljegyeztették a 
fiatalembert Menysikov lányával, így Menysikov lett a régens. Míg az arisz
tokrácia Nagy Péter özvegyének az uralkodását kénytelen-kelletlen eltűrte, 
elsőszámú kegyencének a régensségét már nem, mert e túlhatalom a hagyo
mányos ebtnek a hatalomból való végleges kiszorulásához vezetett volna. így 
még 1727-ben puccsot szerveztek a régens ellen, elfogták és Szibériába 
száműzték, ahol két évvel később meghalt.

II. Péter (1727-1730) gyermekfejjel csak formálisan uralkodott, a tény
leges hatalmat a Menysikov megbuktatásában kulcsszerepet játszó 
Dolgorukij klán vette át, akik szintén házassággal szerették volna pozíciói
kat stabilizálni. II. Pétert egy Dolgorukij lányhoz, Jekatyerinához kívánták 
hozzáadni, a fiatalember azonban a mai napig tisztázatlan módon az esküvői 
előkészületek közepette elhunyt, s így az örökösödés kérdése ismét napi
rendre került.17

A döntéskor vérségi és hatalmi-belpolitikai szempontokat egyaránt fi
gyelembe vettek. Dmitrij Golicin herceg vetette fel a Legfelsőbb Tikos Tanács 
ülésén, hogy Nagy Péter bátyjának, a fogyatékos V. Ivánnak a lányát, Anna 
kurlandi hercegnőt kérjék fel arra, hogy foglalja el a trónt. Anna férje már 
1711-ben alkoholmérgezésben meghalt, azóta az özvegy tehetségesen és 
egyedül vezette a hercegséget, majd elfogadva a felkérést, Anna Ivanovna 
néven 1730-1740 közt ő irányította cárnőként az Orosz Birodalmat.18

Anna 1740 októberében epekőbántalomban meghalt, ám ő már élt a 
Nagy Péter-i lehetőséggel, utódját már 1731-ben kijelölte. Nővére Katalin 
(Jekatyerina) szintén V. Iván lánya volt, aki Karl Leopoldnak, a 
Mecklenburg! hercegnek lett a felesége, s a történetírás Mecklenburgi Kata
lin néven ismeri. Anna rendelkezése szerint az ő unokája kellett, hogy örö
kölje az orosz trónt. Katalin lánya, Anna Leopoldovna 1739-ben viharos 
előzmények után Anton Ulrichnak, a braunschweigi hercegnek lett a felesé
ge. Ebből a frigyből született egy Iván nevű gyermek (VI. Iván), aki mindösz- 
sze 3 hónapos volt Anna Ivanovna halálakor. Anna Leopoldovna régensként 
uralkodott egy évig, férjét nevezte ki generalisszimusszá, Osztermant pedig, 
az országot korábban irányító német trojka legélelmesebb tagját, személyes

16 Szvák— Niederhauser (2002) 82.
17 Szvák— N iederhauser (2 0 0 2 ) 85-88.
18 Szvák— N iederhauser (2002) 89-99.
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tanácsadójává tette. A német régenspár azonban izolációban élt, és a német 
befolyással hosszú ideje kibékülni nem tudó orosz nemesség és a gárda Nagy 
Péter lánya, Erzsébet mellé állt, és a preobrazsenszkojei gárdaezred 1741- 
ben államcsínyt hajtott végre, és a hercegi párt a csecsemővel együtt a Pé- 
ter-Pál eró'dbe záratták.19

A puccsal hatalomra került I. Erzsébet uralkodása (1741-1762) már egy 
hosszabb és stabilabb periódust jelentett minden szempontból a birodalom éle
tében. Mivel utódja neki sem volt, 1742-ben visszatért mind jogi, mind genetikai 
értelemben a „forráshoz”, Nagy Péterhez. Nagy Péter idősebbik; lányának, An
nának, a Holsteini herceggel kötött házasságából származó fiát, Karl-Peter 
Ulrichot jelölte ki a trónra, aki ekkor 14 éves volt. A kiszemelt utódban egyesült 
a két nagy ellenfél, Nagy Péter és XII. Károly vére, mert Karl-Peter egyúttal 
XII. Károly nővérének az unokája is volt. Péter számára Erzsébet német her- 
cegnó't, az anhalt-zerbsti herceg lányát, Sophie Auguste Friederickét szemelte 
ki és hozatta Szentpétervárra, ő lett a késóhbi Nagy Katalin.20

III. Péter tehát 1762-ben Erzsébet halála után kijelöléses, pontosabban 
meghívásos alapon került az orosz trónra, ám helyzetét nem tudta stabilizálni. 
Bár jó szándékú és nagy ívű reformokba fogott, külpolitikai baklövéseivel, sze
mélyes jellemhibáival, idegenségével, feleségéhez fűződő viszonyával rövid időn 
belül felélte erkölcsi tőkéjét, s vele szemben az udvari ezredek, a főváros lakos
sága, sőt a klérus is a jó orosszá váló, alkalmazkodó, uralkodói erényeket sokkal 
inkább felmutató, az ortodox keresztségben Katalin nevet kapó szintén német 
származású felesége mellé állt. így egy nagyon rövid uralkodás után még 1762- 
ben puccsal megdöntötték III. Péter hatalmát, majd egy eró'dbe zárták, ahol 
néhány hét múlva máig nem tisztázott körülmények között elhunyt.21

II. Katalin (1762-1796) bár idegen származású volt, s ő is gárdapuccsal ke
rült hatalomra, mégis a 18. század és az egész orosz történelem égjük legki- 
emelkedóhb uralkodójává nőtte ki magát. O már fiát, I. Pált ismét vérségi ala
pon teszi örökösévé, s bár nagykorúságát és trónra való alkalmasságának ki
mondását késlelteti (kitolja a házasságkötés időpontját, aminek megtörténte a 
jogosultság alapfeltétele, majd az udvarból eltávolítva hosszú külföldi utakra 
küldi fiát, de mindezt csak azért, hogy nehogy még az ő életében a fiút tegyék 
meg uralkodóvá), azonban végül egyértelműen a fiát jelöli ki örökösének.

I. Pál (1796-1801) röviddel hatalomra kerülése után, már 1797-ben 
törvényt hoz a trónöröklésről és ezzel tulajdonképpen hatályon kívül helyezi 
Péter rendeletét. A törvényt, mely az elsőszülöttség jogát deklarálta, Pál a 
koronázási ceremóniája közben hirdette ki, és a szabályozás az ún. osztrák 
örökösödési rendszert vezette be: azaz nem zárta ki a nőket a trónöröklésből, 
de a nők csak férfiörökös hiányában következhettek. Pált 1801-ben meggyil
kolják, de utódjául legidősebb fiát, I. Sándort (1801-1825) teszik. Tehát a

19 Szvák— Niederhauser (2 0 0 2 ) 100-105.
20 Kamenszkij (20 00) 158,159.
21 Szvák— N iederhauser (2002) 132-135.
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hatalmat erővel, államcsínnyel veszik át ismét, de az uralkodás vérszerinti 
logikáját megtartják, sőt az elsőszülöttségi jogot is, hiszen Sándor volt a há
rom testvér közül a legidősebb. (Pál halála az államcsíny során történt vélet
len balesetnek tekinthető). Tulajdonképpen az alkalmatlan uralkodót kíván
ták kicserélni egy, a családból való, s vérségileg utána következő, de alkal
masnak tartott személyre. A palotaforradalmak kora Oroszországban, leg
alábbis a 18. században, véget ért.

2.2. A hatalommegosztás
2.2.1. A hatalommegosztás (de facto-de hire) országos szinten
A Nagy Péter halálát követő időszakban az isteni kegyelemből uralkodók 
hatalma sok szempontból csak névleges volt. I. Katalin és II. Péter, bár for
málisan betöltötték az uralkodói pozíciót, ténylegesen nem rendelkeztek az 
államügyek fölött: Katalin képzetlensége és életformája, Péter pedig kisko
rúsága okán. A hatalom tényleges erőtere három csoportosulás között oszlott 
meg: a gárda ezredei, amelyek fegyveres erejüknél, válogatottságuknál, köz
ponti helyzetüknél és informáltságuknál fogva alapvetően meghatározták az 
uralkodó személyét, sőt befolyást gyakoroltak az államügyekre. Bizonyítja 
ezt, hogy a Péter halálát követő 37 évben 5 palotaforradalom játszódott le az 
országban. A másik két csoport a régi és az új arisztokrácia embereiből állt, 
akik igyekeztek az uralkodó személyét meghatározni, a péteri örökösödési 
törvényt a saját szájízük és érdekeik szerint értelmezni, illetve családi, ro
koni szálakkal az aktuális uralkodót saját klánjukhoz kötni. Az I. Péter által 
felemelt „új emberek” részéről ebben önvédelmi reflexek is működtek, hiszen 
ha a régi elit visszakapja hatalmát, akkor nyilvánvaló, hogy a Péter uralko
dása alatt elkövetett tettekért a felelősségre vonás nem marad el. A hatalo
mért való birkózásnak különleges terepe lett a Legfelsőbb Titkos Tanács, 
amelyet alább még érintünk.

Anna Ivanovna már ténylegesen hatalommal rendelkezett, bár uralko
dása első heteiben rákényszerítettek egy okiratot, amelyet az orosz történe
lemben az első olyan próbálkozásának tekinthetünk, amely jogi korlátozást 
akart az uralkodói hatalommal szemben. Am a történetírásba „az öthetes 
alkotmányosság kora” néven bekerült kísérletnek az uralkodónő, helyzete 
stabilizálódásával, színpadias módon vetett véget, amikor is nyilvánosan 
széttépte a hatalmát korlátozó dokumentumot!22 Hatalma azonban erőtelje
sen eltolódott „etnikai alapon”, mert németekkel vette körül magát, s ez a 
fajta pozitív diszkrimináció „Bánk-bán” effektust váltott ki az orosz nemes
ség és az alattvalók körében.

Az őt követő braunschweigi hercegi pár tényleges uralkodói hatalom
mal egy pillanatig sem rendelkezett: Krúdy II. Lajosra alkalmazott szavait

22 HELLER (1996) 301.
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kölcsönvéve „festett királyokként” álltak a birodalom élén, sorsuk, s különö
sen csecsemő gyermeküké, a későbbi VI. Iváné pedig tragédiába torkollott.

I. Erzsébet két évtizedes uralma alatt helyreállt a hatalom és a kor
mányzás rendje. Erzsébet a németektől történő megszabadításért hálás orosz 
nemesség és a gárda támogatását maga mögött tudva minden oroszok ura
ként valódi korlátlan hatalmú cárnővé vált, s ezt csak a birodalom méretei, 
lelkiismerete és a klérus befolyása korlátozhatta. Egy stabil belpolitikai idő
szak után azonban Erzsébet az utód kijelölésénél tévedett, Karl-Peter Ul
rich, a későbbi III. Péter, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, soroza
tos bel- és főként külpolitikai baklövései aktivizálták a gárdát, és a trónra 
minden szempontból alkalmasabb, az oroszországi viszonyokhoz kitűnően 
akklimatizálódó, szintén német származású feleségét segítették hatalomra.23 
Katalinnak, „mint istennő anyácskának” korlátoktól mentes uralkodása, 
stabilitását tekintve, Nagy Péter és I. Erzsébet időszakát idézte, s bár megje
lentek benne a korabeli nyugat- és kelet-európai felvilágosult abszolutizmu
sok bizonyos elemei, a birodalom érdekeit döntéseinél nem tévesztette szem 
elől. Felvilágosultsága csak szociális, és néhány esetben jogi kérdésekre kor
látozódott, s inkább „az országimázsban”, az Európában élő Oroszország kép 
pozitív alakításában tudott eredményt elérni. A hatalmat befolyásoló politi
kai erők között teljes egyensúlyt tudott teremteni és teljes körű támogatott
ságot szerezni mind a gárda, mind a nemesség vezető köreiben.

Fia, I. Pál, már nem mondhatta ilyen szerencsésnek magát, a régi szá
zad utolsó, és az új század első uralkodójaként élete apjához, III. Péteréhez 
hasonlóan tragédiába torkollott. Uralma megdöntése a hatalom különböző 
köreinek teljes körű egyetértésével történt, abban még tulajdon fia, a későbbi 
I. Sándor is részt vett.24

Összegezve a vázolt közel nyolc évtized tényleges hatalmi viszonyait, 
megállapíthatjuk, hogy abban a gárda játszott kitüntetett szerepet. Az egyes 
uralkodók akkor tudtak a korábbi időszak cárjaihoz hasonló, lényegében 
korlátozás nélküli uralmat megvalósítani, ha hatalmukat mind a nemesség 
legbefolyásosabb csoportjai, mind a hadsereg, mind a klérus támogatta, ám 
ez mit sem ért a három gárdaezred nélkül. Ezt a kényes egyensúlyt a század 
során I. Erzsébetnek és Nagy Katalinnak sikerült megteremteni, uralkodó
társaik — elődeik és utódaik — hatalma formális volt, az elitezredek kegyé
től függött, és nem egy esetben tragédiába torkollott.

2.2.1.1. A Legfelsőbb Titkos Tanács (LTT)
Ez a testület I. Katalin uralkodása idején jött létre a hatalomért küzdő régi 
és új elitcsoportok kompromisszumaként, és az államügyekkel nem foglalko
zó cárnő helyett lényegében ez irányította az országot. Tagjai között így

23 Szvák— Niederhauser (2 0 0 2 ) 132-135.
24 H eller  (1996) 396-398.
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Nagy Péter egykori kegyencei, mint pl. Menysikov, a régi elit tagjai, mint 
Dolgorukij herceg, Ostermann személyében pedig az ún. német vonal képvi
selői is helyet kaptak. A testületnek nagy szerepe volt a hatalmi egyensúly 
megtartásában, megakadályozta Menysikov túlhatalmát, de 1730-ban a 
Dolgorukijok hamis végrendelettel történő hatalomra kerülését is. Az LTT- 
nek jogilag pontosan definiált hatásköre nem volt, felhatalmazása még I. 
Katalintól származott, később feladatkörét és jogosultságait önmaga számá
ra kívánta meghatározni.

A testület különös jelentőségre tett szert az orosz történelemben 1730- 
ban,25 amikor Dmitrij Golicin herceg javaslatára Anna kurlandi hercegnő 
trónra történő meghívása mellett döntött. A hatalmi egyensúly megtartása 
értékében ún. „kondíciókat” (feltételeket) állított össze, ezeket Vaszilij 
Dolgorukij herceg vitte Annához, s a hercegnő csak ezek aláírása után fog
lalhatta el a trónt. Az aktus az orosz nemesség felső köreinek első kísérlete 
az autokrácia korlátozására. Főbb pontjai a következők voltak: a cárnő nem 
házasodhat meg, nem jelölheti ki utódját, nem számolhatja fel az LTT-t, 
amelynek létszáma mindig 8 főből áll, nem nevezhet ki új tagot az LTT-be és 
nem válthat le onnan senkit, haláleset vagy más okból történő üresedés ese
tén pedig új tagot csak az LTT kooptálhat, nemest nem végeztethet ki és 
birtokát nem kobozhatja el. Figyelemre méltó a kondíciók záradéka is, mely 
szerint, ha cárnő a fenti pontokat nem tartja be, akkor letehetik a trónról. A 
dokumentum óriási jelentőséggel bír az orosz történelemben, mert az addigi 
autokrata-despotikus uralmi technika helyett az ország hatalmi
kormányzati rendszerét egy lengyel mintájú, nemesi alkotmányos monarchia 
irányába mozdította volna el, ami a főnemesség érdekeinek lényegesen job
ban megfelelt volna.26 A nemesség többsége és a gárda számára azonban az 
uralkodó hatalmának korlátozása elfogadhatatlan volt, s amikor ez nyilván
valóvá vált, Anna a kondíciókat — 5 héttel azok aláírása után — az őt támo
gató nemesség és a gárda jelenlétében látványosan megsemmisítette, azaz 
összetépte, a Legfelsőbb Titkos Tanácsot megszüntette, sőt több tagját sze
mély szerint is keményen megbüntette, mert „olyan dokumentumot írattak 
vele alá, amely nem tükrözte a nép akaratát”. Az már csak érdekesség, hogy 
a cárnő az autokrácia helyreállításakor a népakaratra hivatkozott.

2.2.1.2. A Törvényalkotó Bizottság (TAB)
A hatalommegosztás tényleges és jogi gyakorlatában országos szinten Anna 
és Nagy Katalin uralkodása közt (az LTT megszüntetése után) nem követke
zett be érdemi változás. Katalinnak volt egy nagyszabású, és sikertelenül 
végződött próbálkozása, amely a hatalomnak új kereteket, jelleget adhatott 
volna, ez volt a Törvényalkotó Bizottság összehívása. Néhányan a testület * 28

25 Heller (1996) 298-299.
28 Heller (1996) 299.
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összehívását alkotmányozó nemzetgyűlésszerű aktusnak tekintik és abszolu
tizálják jelentőségét, erről azonban szó nincsen. Katalin nem kívánt jogi és 
intézményes korlátokat állítani saját hatalmával szemben, csupán egy nagy
szabású törvénycsomag, az „Utasítás (1767) bevezetéséhez próbált előzetes 
és széleskörű társadalmi támogatottságot szerezni, bár ennek formai külső
ségei nagymértékben emlékeztettek a nyugat-európai törvényhozási gyakor
latra. (Meg kell említenünk a teljesség kedvéért, hogy már Erzsébetnek is 
volt egy hasonló próbálkozása.) Kérdés, hogy az „ Utasítás, a Józan ész val
lomása”, tekinthető-e, egyfajta alkotmánynak. Túl azon, hogy a 20 fejezetből 
és 526 cikkelyből álló mű erősen kompilált, 250 cikkely Montesquieutől, kb. 
100 pedig a kor híres olasz jogtudósától Beccariától származik, alapgondola
ta teljesen egyértelmű: Oroszország európai birodalom, és számára az üdvö
zítő kormányzati forma az „abszolutista egyeduralom”.27 28 A törvények nem a 
hatalom korlátozásának technikájával, hanem az állam fejlesztésének, a 
társadalom felemelésének gondolatával foglalkoznak.

Katalin szerint akkor jók a törvények, ha az állam életének egészét át
fogják, és betartásukat erős államhatalom felügyeli. David Griffith amerikai 
történész szerint ez volt a felvilágosult értelemben vett „jól szervezett ál
lam”, amelyben az uralkodó gondoskodik alattvalóinak jólétéről, és ezt a 
jólétet mindennapi életük irányításával, felügyeletével éri el.28

Az 1767. július 30-án a Kreml Gránát termében összeülő 570 küldött elvi
leg a korabeli orosz társadalmat reprezentálta: tagjai között a nemesek, az egy- 
telkes nemesek, a városlakók, a kozákok, az állami jobbágyok, a Volga-menti 
nem orosz népek és a központi állami hivatalok képviselői egyaránt helyet kap
tak. Az orosz történelemben példa nélkül álló „parlamentkísérlet” 18 egyenként 
5 fős „részbizottságban” végezte a konkrét szakmai feladatok tárgyalását, 3 
személyt úgy választottak, míg a negyediket a főügyész, az ötödiket a házelnök 
delegálta. A plenáris ülések nagyon is parlamentszerű keretek között zajlottak: 
a küldöttek elvileg írásos választói utasítással rendelkeztek, jelvényt viseltek és 
mentelmi joggal bírtak, a szenátus ellenőrzése alatt állottak, a „házszabály” 
alapján kellett dolgozniuk, a napirendet egy levezető marsall irányította. A kül
döttek számára fél óra állt rendelkezésre gondolataik kifejtésére, felszólalási 
sorrendet állapítottak meg, tilos volt egymás szavába vágniuk, (mint pl. otthon 
az obscsina gyűléseken) a bekiabálok vagy rendbontók pénzbírságot fizettek, 
amit a lelencházak javára fordítottak.29

A nyugatias keretek azonban nem pótolhatták az orosz társadalom tagja
inak e területen való teljes tapasztalatlanságát, és a küldöttek úgy viselked
tek, mint azok az alattvalók, akiket a felsőbb hatalom meghallgat: elősorolták 
sérelmeiket, problémáikat, nem értették, hogy a megoldás most részben az ő 
kezükben van, a döntést — mint addig mindig — a tróntól várták. Katalin

27 Heller (1996) 355.
28 id. Kamenszkij (2000) 217.
29 Kamenszkij (20 00) 237-241.
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keserűen értette meg, hogy nem tudja a népet a néppel kooperálva boldogítani, 
a végtelen szócséplésnek nincs értelme, a sérelmek végtelen sorolgatása, rósz- 
szabb esetben a követelődzés sehova se vezet. „Világosság gyúlott bennem, 
hogy kikkel is van dolgunk, kikről is kell gondolkodnunk” írta.30 1768 végén az 
időközben kitört török háborúra hivatkozva szélnek eresztette a küldötteket, 
de a részbizottságok még néhány évig folytatták munkájukat.

A 18. században tehát a hatalom jellegének a megváltoztatására két 
rövid életű erőtlen kísérlet történt. A Legfelsőbb Tikos tanács kondícióival az 
addig korlátlan hatalmú autokrata uralomnak próbált egy nemesi elitcsoport 
érdekei szerint szabályozott jogi kereteket adni, a Törvényalkotó Bizottság 
esetében pedig a felvilágosult uralkodó próbálta az állam megerősítése, a 
gazdaság fejlesztése és a társadalom felemelése érdekében kidolgozott intéz
kedéseit népakarattal szentesíteni. Mindkét próbálkozás az autokrácia pozí
cióit erősítette mind rövid, mind pedig hosszabb távon. Anna Ivanovna a 
kondíciók megsemmisítését követően, elsőként Nagy Péter után, teljhatalmú 
cárnőként uralkodott, Nagy Katalin pedig a TAB kudarca után személyesen 
vette kézbe a nép boldogítását, „legiszlománija”31 keretében személyesen 
alkotta meg a törvényeket, az ahhoz szükséges végrehajtási utasításokat, 
valamint biztosította pénzügyi fedezetüket. Ilyen értelemben klasszikus 
felvilágosult abszolutista uralkodónővé vált, aki a „népért, a nép nélkül” elv 
alapján irányította birodalmát — mert hát a néppel közösen nem ment.

2.2.2. A hatalommegosztás (de facto-de iure) helyi szinten
Oroszországot helyi szinten továbbra is a Nagy Péter-i reformok által kialakított 
kormányzóságok irányították, amelyek a regionális hatalom tényleges és jogi 
kifejeződéseinek egyidejűleg tekinthetők. A kormányzósági szisztémához első
ként Nagy Katalin mert hozzányúlni 1775-ben, amikor kiadta „Határozatok a 
kormányzóságok megreformálásáról” szóló rendelkezését.32 Ez az intézkedés 
mind a helyi, mind a kormányzósági igazgatásra vonatkozott, és hatását mi sem 
mutalja jobban, mint hogy első része 1860-ig, a második egészen 1917-ig ér
vényben maradt.

Az új struktúra kialakításánál Katalin egységes birodalmi szempontokban 
gondolkodott: 3-400 ezer lakosú területi egységeket vett alapul, a területek kije
lölésénél semmiféle etnikai, vallási, vagy történelmi tradíciót nem vett figyelem
be, nyilvánvaló volt az egységes állammá történő szervezés szándéka.33 Az ily 
módon megreformált kormányzóságok élére főkormányzót nevezett ki, mellette 
kiépítette a kormányzósági igazgatást. A kormányzóságokat 20-30 ezer lakosú 
járásokra tagolta, élükre járásbírót és elöljárót nevezett ki. A kormányzóságok

30 Kamenszkij (2000) 241.
31 Kamenszkij (20 00) 246.
32 N iederhauser (1997) 288.
33 Kamenszkij (20 00) 248.
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területén lévő városok felügyeletére kormányzósági magisztrátusokat hozott 
létre, a városok részére pedig lehetővé tette a helyi magisztrátusok választását.34

Az egységes birodalmi struktúra (egyébként más európai uralkodók, pl. II. 
József által is követett) gyakorlatába illeszthető Ukrajna betagolásának kérdé
se.35 1764-ig Ukrajna történelmi helyzetéből fakadóan számos, bár az idők fo
lyamán egyre zsugorodó privilégiumot élvezett: élén a hetman állt, megmarad
tak az egyházi tulajdonú földek, a zömében mobil parasztság könnyen kitért az 
adó elől, nem tartottak katonai sorozásokat, nem ellenőrizték a külföldre irá
nyuló kereskedelmet. Mint azt Katalin a Szent Szinódus főügyészéhez írt leve
lében kifejti, Ukrajnának ugyanolyan hasznot kell hoznia, mint bármely más 
tartománynak, ezért bevezetik az orosz közigazgatási rendszert, és betagolják a 
birodalomba.36 A programot a Kisroszországi Kollégium vezetője, Rumjancev 
Ukrán Kormányzói minőségében hajtotta végre: felszámolta a kozák szabadcsa
patok maradékait, bevezette az oroszországi adminisztrációs és adórendszert, 
röghöz kötötte és megadóztatta jobbágyokat, eltörölte a hetmanátus intézmé
nyét, lezárta a határokat.37 Az intézkedés egyébként a „Nagy Kataliná parado
xon” lényegét is segít megérteni: a szavaiban, leveleiben és számos szociáhs 
intézkedésében, vallási toleranciájában oly felvilágosult uralkodónő kőkemény 
despota, ha az Orosz Birodalom érdekeiről van szó, az állam érdekeit, az 
„államrezont” habozás nélkül a szép eszmék fölé helyezi.

Katalin 1785-ben születésnapján a nemességnek adománylevelet nyúj
tott át, amelyben létrehozta a kormányzósági és a járási nemesi gyűléseket, 
mint a helyi hatalommegosztás új fórumait.38 Az adománylevél amolyan igazi 
„Katalinos” volt, számos látványos kedvezmény és gesztus mellett csapdát 
rejtett magában: egyrészről most hagyta jóvá II. Péter 1762-es rendelkezését a 
nemesség állami és katonai szolgálat alób felszabadításáról, és kiegészítette 
ezt azzal, hogy nemest csak bíróság foszthat meg nemesi címétől, s az is csak 
főbenjáró bűn esetében. A nemest tilos testi fenyítésnek alávetni, mindaddig, 
amíg meg nem fosztották nemesi rangjától. A nemesi földeket szerzett és örö
költ földekre osztotta, az örökölt földek akkor is a család tulajdonában marad
tak, ha az illető nemes bűnt követett el. Az adománylevél kijelentette, hogy a 
nemes nemcsak a földet birtokolja, hanem annak természeti kincseit is; jogot 
kaptak ezenkívül gyár- és üzemalapításra falvaikban, házaikba katonáságot 
nem szállásolhattak be, és természetesen továbbra is mentesek voltak az adó 
alól. Másrészről azonban a fenti jogok egy része már korábban is alapvető 
nemesi jog volt, ám most az „uralkodói adománnyá” vált. A „Katalini csapda” 
lényege abban rejlett, hogy bár az állami szolgálat kötelező jellege az ado
mánylevél szerint megszűnt, ha valaki nem vállalta, akkor elvesztette a kor

34 N iederhauser (1997) 288.
35 KaMENSZKIJ (2000) 228-229.; VARGA (1993) 16-17.
36 KAMENSZKIJ (2000) 228.
37 Font— VARGA (2006) 176-177.
38 Niederhauser (1997) 289.
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mányzósági és járási nemesi gyűléseken a szavazati jogát, azaz kikerült a 
nemesi társadalom közösségéből. Katalin tehát úgy erősített meg régi jogo
sultságokat és adott újakat, hogy az új lehetőségek gyakorlásával a nemes 
vagy visszakényszerült a régi szolgálatba, vagy kiközösítette magát.

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat
Tárgyalt korszakunkban az államügyek intézése 1725-1730 között a Legfel
sőbb Titkos Tanács, majd felszámolása után a korábbi hagyományoknak meg
felelően a Szenátus, illetve a kancellár kezében volt, de szerepet játszottak 
még benne a főügyészi hivatal és a kollégiumok is. Hatáskörük, felépítésük a 
század középső részében nem sokat változott, I. Erzsébet kísérelt meg létre
hozni egy „legmagasabb udvari konferenciát”, amelynek jogosítványai a kül- 
ügyekre és hadügyekre terjedtek ki, ezt azonban III. Péter megszüntette, és 
helyette a „legmagasabb császári tanácsot” hozta létre, amelynek szintén első
sorban a hadügyek tartoztak a feladatkörébe. II. Katalin, bár a Panyin gróf 
által javasolt „állandó császári tanács” ötletét elvetette, később mégis létreho
zott egy udvari tanácsot 1768-tól, mint az uralkodó mellett működő hangsú
lyozottan tanácsadó szervezetet, amelynek a törvények és állami jogszabályok 
megvitatása volt a feladata, ez egyúttal a Szenátus jelentőségének csökkené
sét is jelentette.39 A Szenátushoz, ehhez a nagy hagyományokkal rendelkező 
testülethez, Nagy Katalin csak kései rendelkezései egyikében nyúlt hozzá: 
1787-ben a végrehajtó hatalom legfőbb eszközévé tette, (kormányzó Szenátus) 
de egyben ez lett a legfőbb belpolitikai fórum is. Működése 4 ügyosztályra ta
golódott, és mellette párhuzamosan egy „Legfőbb ítélőtábla” működött, 3 ügy
osztállyal. A Szenátus és az udvari tanács mellett II. Katalin is a kollégiumok
ra, a főügyészre, a kancellárra, illetve a főkormányzókra támaszkodott.

2.3.2. A helyi kormányzat

Nagy Katalin a birodalom közigazgatását 1775-ben reformálta meg, ennek 
legfontosabb eleme, a már említett kormányzósági reform volt. A korábbi 20 
egység helyett 51 újat hozott létre, a hatalommegosztásnál már tárgyalt 
szempontok szerint.40 A kormányzóságok élén álló főkormányzók közvetlenül 
az uralkodónak feleltek, hivatalból a Szenátus tagjai voltak, ülésein azonban 
csak esetlegesen, szentpétervári tartózkodásaik alkalmával vehettek részt, a 
kormányzóságokon belül azonban teljhatalmuk volt. Az adminisztrációt a re
form lényegében 5 hatóságra tagolta: az első volt a már korábban szintén em
lített kormányzósági gyűlés, amelyen a terület nemesei vehettek részt. A má
sik testület a kamara, amely az állami pénzügyeket, tehát elsősorban az adó

39 Zutyisz (1964) 635.
40 N iederhauser (1997) 288.
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behajtást, valamint az adott kormányzóság területén lévó' állami birtokok 
ügyét intézte. A fob íróság, az adott kormányzóság területén lezajlott perek 
fellebbviteli fórumaként működött, értelemszerűen e két utóbbi testület tagja
inak többségét is a nemesek alkották, de itt már polgári származású szemé
lyek is lehetőséget kaphattak.

A bíráskodást a felvilágosodás elveinek megfelelően országos és területi 
szinten elválasztották a közigazgatástól, de a kerületektől lefelé a két ágazat 
összefonódása megmaradt.

Katalin 10 évvel a közigazgatási reform után kelt, már említett nemesi 
kiváltságlevelében konkretizálta a kormányzósági nemesi gyűlések feladatait, 
nem bízva azt a helyi nemességre. A testület maga választotta meg lengyel 
mintára marsallját és tisztségviselőit, a választást azonban a kormányzó eró'- 
sítette meg. A tisztségek elnyerésére a vagyonos nemeseknek, a magas rangú 
katonatiszteknek és a már korábban magas állami hivatalt elérteknek volt 
esélyük. A hivatalt elnyerőit a nemességhez hasonlóan személyes adómentes
séget kaptak. Állami, kormányzati ügyekben a kormányzósági gyűlés javasla
taival közvetlenül az uralkodóhoz fordulhatott.

II. Katalin a városok, és a városok irányításának kérdését a nemességhez 
hasonlóan adománylevélben rendezte 1785-ben, ebben a városlakók helyzetét 
a nemesekéhez kívánta közelíteni.41

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 18. század végére, Nagy Katalin 
korára, a kormányzati infrastruktúra súlypontja a központi hivatalok felől a 
helyi, bizonyos önkormányzati elemeket is felmutató rendszer irányába toló
dott el, az uralkodónó' határozott politikai elképzeléseinek megfelelően. Ennek 
kedvező hatása volt a társadalomra és a jogfejlődésre: jelentősebb paraszt
megmozdulásra Pugacsov (1773-1775) után egészen a 19. század végégig nem 
került sor.

41 N iederhauser (1997) 289.
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„B a l k á n ”



A Balkán, 800 k -1389
SZEBERÉNYI GÁBOR

Mikor Szűcs Jenő Európa történeti régióiról írt, immár klasszikusnak 
tekinthető művében „Délkelet-Európa” fogalmát jóformán egyetlen lapidáris 
mondat keretében kizárta a további vizsgálat tárgyából — mondván az, „a 
középkor végére fokozatosan elsorvadó Bizánccal együtt fél évezredre kiesett az 
európai struktúrákból”1 —, tulajdonképpen egy a középkori (de bizonyos elemeit 
tekintve a mindenkori) ’Balkánnal’ kapcsolatban gyakorta felmerülő 
historiográfiai toposzt (sztereotípiát) fogalmazott újra, kettős értelemben is. 
Egyfelől kétségtelen ugyanis, hogy a ’valódi’, középkori gyökerű, és úgymond 
eredeti módon ’balkáninak’ tekinthető regionális (strukturáhs, tehát az egyes 
államok történeti és területi kontúrjain túlmutató) jegyek febsmerését — 
amennyiben voltak ilyenek — nagymértékben megnehezíti az a kétségtelen 
diszkontinuitás, amit az oszmán uralom mintegy 500 éve e térségben jelentett, 
lévén e masszív „ázsiai ék” a maga „idegen” struktúrájának átplántálásával 
magától értetődő módon zárt el minden (?) lehetőséget a régió államai 
’autochton’ (európai típusú) fejlődése, és ezzel e potenciáhs fejlődés eredményei 
megismerésének esélyei elől. Másfelől maguk a középkori balkáni pohtikai 
entitások („államok”) oly mértékben viselik magukon ’külső’ (bizánci, frank, stb.) 
struktúraformáló tényezők lenyomatát, ami újfent kérdőjeleket támaszthat egy 
esszenciabsta módon elgondolt, önálló regionáhs sajátszerűségeiben 
megragadható balkáni régió középkorra vonatkoztatott tételezésével szemben.

Azt mindazonáltal maga Szűcs is ehsmerte — még ha a részletek tekinte
tében adós maradt is —, hogy valami ilyesmi létével mégiscsak illendő számolni, 
mikor a középkori ’Délkelet-Európát’ „már »kidolgozott« (noha a többinél nyer
sebben megformált) régiódnak nevezte,2 mely aztán az oszmán hódítás áldoza
taként hosszú időre mintegy kikapcsolódott az európai fejlődés fő sodrából. De 
miben is állt ez a „nyers”, de azért mégis a „kidolgozottság” benyomását keltő, 
majd ezután fél évezredre (látszólag) nyomtalanul eltűnő „délkelet-európai” 
(balkáni) regionáhs forma? A továbbiakban az európai államfejlődési tendenciák 
kapcsán kíséreljük meg e kérdés balkáni kontúrjait körüljárni. Az áttekintés 
„regionáhs” fogalmi kereteinek (vagy még inkább egy regionáhs vizsgálattal 
szemben a középkori Balkán kapcsán joggal felvethető kétségeknek) a tisztázá
sa után az 1000-1800 közötti európai áüamfejlődést vizsgáló kutatási program 
kronológiai kereteit és vizsgálati szempontjait — a lehetőségekhez képest3 —

1 Szűcs (1983) 14.
2Uo.
3 Gyakorlati okokból a ’Balkánon’ a kutatási program kronológiai kereteit és szempontrendszerét (ld. 
a Bevezetőben) a kora középkort illetően nem volt lehetséges minden tekintetben konzekvensen 
követni. Ennek legtöbb okaként egyrészt a korai balkáni „államjellegű”, politikai formációk 
kialakulásának, megszilárdulásának, végül „eltűnésének” időben erőteljesen elhúzódó voltát,
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követve igyekszünk az oszmánok megjelenését megelőző balkáni államfejlődés 
vázlatát adni a 14. század végéig.

A középkori „Balkán" mint történeti régió

A történeti régiók kutatásának egyik alapproblémája, hogy az adott régió 
jelölésére használt fogalom (nomen) egyszerre hivatott kifejezni a (feltétele
zett) strukturális, tipológiai hasonlóságokat, és ezek territoriális összefüggé
seit mint a vizsgálat tárgyát, ezzel meg is nehezítve ugyanakkor „a törté
nelmi változás dinamizmusának és folyékony voltának világos (...) artikulá- 
lását”4, mivel már a régiót megjelölő fogalom már maga is statikus módon 
anticipálja a strukturális összetartozás időbeli változásokkal kevéssé számo
ló tételét. A középkori Balkán mint történeti régió kapcsán ez a fogalomtör
téneti probléma fokozottan jelentkezik. A ’Balkán’ regionális értelemben vett 
fogalma ugyanis középkori viszonylatban eleve anakronisztikus.

Maga a ’balkán’ kifejezés oszmán-török eredetű, „előfordulása az osz
mánok előtti korszakban nem dokumentálható”,5 ráadásul eredeti jelentésé
ben semmiféle regionális tartalmat nem hordozott, puszta földrajzi fogalom
nak tekinthető („erdős hegy”). A nyugat-európai terminológiai készletben is 
ilyen, igaz, már konkrétabb értelemben jelentkezett: 1490-ben a pápai, majd 
lengyel diplomáciai szolgálatban álló itáliai humanista, Filippo Bounaccorsi 
Callimaco (Philippus Calimaccus), az antikvitásból jól ismert Haemus- 
hegység elnevezéseként használta egy VIII. Ince pápának címzett memoran
dumában a Bolchanum kifejezést, mint az erdős hegyvidékre a vidék népe 
által közkeletűen használt terminust. A hegység egyértelműen „török neve
ként” szerepel a kifejezés a 16-17. századi szórványos említésekben is, mi
közben a például Verancsicsnál is felbukkanó — és nyilván közkeletűbb — 
bolgár névalak (Stara planiná)6 egyértelművé teszi, hogy a „Balkán” szűkén 
vett földrajzi fogalma még a helyi szláv népességen belül sem interiorizáló- 
dott. Az angol nyelvű irodalom számára a 18. század végétől a térségben 
mind gyakrabban felbukkanó nyugati tudós utazók egyike, John Bacon 
Sawrey Morritt (1771-1843) fedezte fel a „Bal-Kan” névalakot. A kifejezésre 
azután a 19. század elejétől igen gyors karrier várt, miközben tartalma is

másfelől a források, és részben az alapkutatások hiányát jelölhetjük meg; számos aspektust 
illetően egyszerűen nem rendelkezünk elegendő információval a szempontrendszerben megfo
galmazott kérdések megválaszolásához. Ennél fogva a középkori ’Balkánon’ folyó államfejődést 
tárgyaló fejezetek formai szempontból (az alfejezetek beosztását és a tárgyalás módját tekintve) 
részben általánosabb, regionális szempontokat követnek, részben a középkori balkanisztika 
bevett „államtörténeti” kereteit veszik alapul; ugyanakkor a kutatási program vizsgálati pers
pektíváját az egyes politikai szerveződéseket tárgyaló fejezeteken belül, igyekeztünk —  a lehe
tőségekhez képest —  követni. -  Sz. G.
4 TODOROVA (2004) [3.]
6 TODOROVA (1997) 27.
6 PRITSAK (1991a) 248.
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fokozatosan megváltozott azzal, hogy különböző szerzők — egyébként az 
antik mintát követve — egyre tágabb értelemben kezdték használni az 
egész, a Fekete-tenger és az Adria közt húzódó (noha geomorfológiailag való' 
jában nem egyetlen egységet alkotó7) hegyvidéket jelölve vele. E folyamat 
fordulópontjának August Zeune német földrajztudós fogalomhasználata te" 
hinthető, aki 1808-ban első ízben használta egy egész földrajzi régió megjelö
lésére a Balkanhalbinsel (Balkán-félsziget) kifejezést.8

Azaz, — ahogy Ivó Banac találóan fogalmaz — a „félsziget neve maga a 
legutolsó lerakódás a balkáni talapzaton”,9 regionális (politikai) tartalma 
pedig mindenképpen az újkor fejleménye, mivel ,,»a Balkán« mint régió csak 
a 18. századtól kezdett kialakulni”.10 A 19. századi ’Orientális félsziget’, 
’Európai Ottomán Birodalom’, ’Európai Levante’, ’Szláv-görög félsziget’, 
’Délszláv-félsziget’, ’Európai Törökország’, és Südosteuropa terminusok 
immár kivétel nélkül politikai értelemmel ruházták fel, ha eleinte még 
értelmező körülírás formájában is a ’Balkán’ immár kiterjesztett értelmű 
geográfiai fogalmát, hogy az a 20. század elejére végleg magába olvassza e 
politikai (regionális) tartalmakat. (Miközben ’Délkelet-Európa’ fogalmára is 
komoly jövő várt még.)11

A ’Balkán’ terminus a fent vázolt fogalomtörténeti okokból ’hajlamos’ 
ugyanakkor retrospektive is kijelölni egyfajta „régiót”, már az újkort megelő
zően is, noha ennek területi kontúrjai és regionális egységként való felis- 
merhetőségének kritériumai erősen magukon viselik az újabb korok sztereo
típiáinak lenyomatát.12 A Balkán mint történeti régió tehát mindenkor „egy 
bizonyos földrajzi térségre épülő intellektuális konstrukciódnak tekinthető,13 
de ha lehet, a középkor vonatkozásában ez, az előbb elmondottak miatt, még 
fokozottabban érvényes.

A régió nomenjéhez hasonlóan komoly nehézségek terhelik (az újabb 
korokkal egyébként sok vonásban egyező módon14) a középkori Balkán mint 
regionális földrajzi keret fogalmát is: hol húzódtak a „Balkán” (avagy a Szűcs 
Jenő-i ’Délkelet-Európa’) határai a középkorban? Erre egzakt válasz éppúgy 
nem adható, mint ahogy későbbi korok esetében sem, mivel bármiféle semle
gesnek ható földrajzi definíció óhatatlanul előfeltevéseket hordoz magában

I MENDÖL (1948)
8 A terminus ezen értelme tulajdonképpen egy geográfiai paradigma rossz alkalmazásából szü
letett: Zeune a Mediterráneum nagy félszigeteinek nevet adó domináns hegységek, az 
Appeninek és Pireneusok analógiájára használta a Balkán-hegység nevét az egész régió megje
lölésére, mintegy aktualizálva az antik tévedést, miszerint a Haemus kelet-nyugati irányban 
átmetszi az Adria és a Fekete-tenger közti területet. A ’Balkán’ terminus fogalomtörténetére: 
TODOROVA (1997) 21-36.
9 Banac (1997) [2.1
10 DUPCSIK (2005) 29.
II A kérdéskör egyik korai elemzése a hazai irodalomban: BARÁTH (1937), ld. még NIEDERHAUSER (1988)
12 A  Balkán-sztereotípiák legfontosabb elemeire ld. DUPCSIK (2005) 34.
13 BANAC (1997) [l.] A Balkánra vonatkozó imagológiai diskurzust összefoglalja: DUPCSIK (2005) 13-22.
14 TODOROVA (2004) [2.1
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az adekvátnak gondolt választ illetően.15 16 A „Mi a Balkán?” kérdésére Maria 
Todorova által adott válasz mindazonáltal megfelelő kiindulópontnak tűnik 
a középkori Balkán politikai struktúráinak megragadása szempontjából is: 
„Mi volna hát a válasz a megtévesztően egyszerű kérdésre: Mi a Balkán? 
Átvizsgálva a délkelet-európai félszigetet mint egészet alakító történelmi 
örökségeket (...) kettő emelhető ki közülük meghatározóként. Az egyik Bi
zánc ezer éve mélyreható politikai, intézményes, jogi, vallási és általános 
kulturális hatásával. A másik az oszmán uralom fél évezrede, ez adta a ne
vét a félszigetnek, és ez hozta létre a számára eddig megtapasztalt leghosz- 
szabb ideig tartó politikai egység időszakát.”15 (kiemelések tőlem — Sz. G.). 
Mivel az államfejló'dés terén az oszmán hódítást megelőzően a „Balkán” 
egyik, talán legszembeötlőbb vonása a politikai egység hiánya, illetve az, 
hogy ha valamiféle strukturális egységről egyáltalán beszélhetünk, az leg- 
adekvátabb módon, a 14. század végéig terjedő időszakban a „Bizánci Nem- 
zetközösség”17 ’balkáni régiójaként’ és az abból kimaradó, más külső ténye
zők befolyása alatt fejlődő határterületekként, illetve alrégiókként írható le, 
a továbbiakban ezt, a regionális határok helyett inkább a ’történelmi örök
ség’ fogalmával operáló definíciót követjük a „balkáni” államfejlődés vázlata 
során,18 nem hagyva ugyanakkor figyelmen kívül a középkori politikai in- 
tézmények/kormányzati formák létéből fakadó „határszempontokat” sem.19 
Másfelől, mivel az „állam” mint kormányzat balkáni előzményeit keressük, 
így a már a középkorban is igen heterogén etnikai tényezőkre csak annyiban 
leszünk tekintettel, amennyiben azok az államfejlődés terén bármiféle rele
vanciával rendelkeztek.

15 A Balkán legelfogadottabb mindenkori északi határának — „semleges” földrajzi meghatározás 
szerint — a Kvarner-öböltól induló, majd a Kulpa-Száva-Duna vonalát követve a Duna torko
latvidékén végzó'dó' vonal tekinthető'. Vö. NlEDERHAUSER (2001) 12.
16 TODOROVA (2001) [2.]
17 Obolensky (1999)
18 Todorova (2004) [2-3.1
19 A közelmúltban a középkori Balkánról irt legalaposabb nyugati szintézisek szerzője, John Van 
Antwerp Fine is (sok más szerzőhöz hasonlóan) lényegében egy előre definiált ’Balkánt’ tekint 
vizsgálata tárgyának, mikor a jelen felől határozza meg a régiót: „[Műve] földrajzilag azt a 
régiót fedi le, amit ma [1980-as évek közepe] Jugoszlávia államai (Horvátország, Bosznia, Szer
bia, Montenegró, és Macedónia), Bulgária, Görögország, és Albánia alkotnak. A mai Szlovéniát 
és Romániát csupán periférikusán kezeli.” FINE (1983) vii. Gyakorlati megfontolások alapján a 
továbbiakban magunk is ezzel a „retrospektív” balkáni régióval foglalkozunk, figyelembe véve 
ugyanakkor ennek az előbbiekben vázolt anakronisztikus vonásait is. A politikatörténet vezér
fonalaként szintén Fine műveit (FINE 1983, 1987) alapul.
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1. A territoriális keretek alapvonalainak kialakulása (7-9. század)
Miután 6. századi „kísérletek” után a 7. század elejétől kezdve a szlávok — 
kezdetben jórészt az Avar Kaganátus alávetettjeiként — tartósan megtele
pedtek a Balkánon, kétségtelenül új korszak kezdó'dött a Délkelet- 
Európában.1 2 Nem csupán arról van szó, hogy a régió etnikai képe gyökeresen 
megváltozott a szlávok tömeges megjelenésének eredményeként, de egyben a 
késórómai/antik intézményrendszer, politikai struktúra is elenyészett, mind
inkább „eredeti bizánci” formákat öltó' válfaja pedig hosszabb távon szinte 
csak a tengerparti területek perifériáin élte túl az inváziót. A Róma örököse
ként korábban a Balkán politikai arculatát alapjában meghatározó, Kons
tantinápolyból igazgatott birodalom katonai és adminisztratív mechanizmu
sai megbénultak, részleges revitalizációjuk pedig hosszú folyamat eredmé
nye volt.3 Bíborbanszületett Konstantin híres mondata a De thematibus-ból, 
miszerint „elszlávosodott az egész vidék és barbár lett”,4 amit a császár a 
térség legdélibb csücskére, a Peloponnészosz-félszigetre értett, igazolja 
(amint azt a Chronicon Monemvasiae is megerősíti5), hogy a Dunától egészen 
az Lakóniai-öbölig a Balkán etnikai értelemben erősen szláv jellegűvé vált a 
7. századra.6 A szlávok magukkal hozott politikai berendezkedéséről vajmi 
keveset tudunk, mindazonáltal valószínűsíthető', hogy nemzetségi-törzsi 
társadalomban élvén megtelepedésük törzsi keretek között történt.7 Elsó', 
valamiféle territorialitással rendelkező' politikai megjelenési formájuk is erre 
utal, noha „csupán” egy negatívum felól ragadható meg: ott, ahol a Bizánci 
Birodalom képtelen volt a 7-9. század folyamán saját adminisztrációja meg
őrzésére és újjáteremtésére (azaz a térség belső területeinek zömén), ott a 
görög források sklaviniai néven emlegetik azokat az egykori római provinci-

A  BALKÁNI „ÁLLAM FEJLŐDÉS”  VÁZLATA A  KEZDETEKTŐL A  1 2 . SZÁZADIG 1

1 A kutatási program kronológiai határai 1000-1200 közötti vizsgálati periódust adnak meg, ami 
az európai államfejló'dósi tendenciák korszakolásában általában megfelelő', de balkáni viszony
latban kevésbé alkalmazható. A kezdó'terminust célszerű idóLen visszafelé a 9. századig (bizo
nyos elemeit tekintve még korábbra) kitolni, záró periódusnak pedig 1100, vagy a 12. század 
utolsó harmada (az 1160-as évektől az önálló szerb, majd az 1180-as évektől a bolgár állam 
magjának létrejöttétől az 1204-ig terjedő' időszakot értve ez alatt) alkalmasabb periodizációs 
határnak tűnik. — Sz. G.
2 VlastO (1970) 4-6. A szláv invázió szimbolikus jelentőségű dátumainak az al-dunai limes 
összeomlása 602-ben, Salona pusztulása 614-ben, Thesszaloniké 614-616 közti avar-szláv, és 
Konstantinápoly 626-os egyidejű avar-szláv, illetve perzsa ostromai tekinthetők.
3 OSTROGORSKY (2001) 102.
4 Idézi: MORAVCSIK (1970) 45.
s KAZHDAN (1991a) 445.
6 CharaniS (1950) 139-166. Korábban sokáig élt az ókori Hellász népességének gyökeres elszlávosodását 
valló, Fallmerayer nevéhez fűzó'dó' nézet, amit a bizantinológia utóbb cáfolt, ill. árnyalt a 
rehellenizáció folyamatának feltárásával. OSTROGORSKY (1963) 2-3.; OBOLENSKY (1999) 106.; 
Schreiner (2002) 247-248.
7 Niederhauser (1949) 12-13.; Dvornik (1956) 58-59.; Fine (1983) 4-7.
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ák helyén feltűnő különféle szláv csoportok által megszállt területeket,8 me
lyeket Bizánc gyakorlati okokból valamiféle politikai egységeknek, önálló 
entitásoknak volt kénytelen tekinteni, de a birodalmi fikció részeként elvileg 
továbbra is „római alattvalóknak” tartott.9 A különféle nevek alatt szereplő, 
a későbbi délszláv etnikumok szerint többségükben nehezen vagy egyáltalán 
nem beazonosítható szláv csoportok, mint a neretljánok, konavljánok (a 
Neretva torkolatvidékén), horvátok, terbunióták, zahlumok (Hum, nagyjából 
a későbbi Hercegovina területe), dukljánok (a mai Montenegróban), 
timocanok, mor(a)vák, (a Morava mentén), szerbek, obodriták, a „hét szláv 
törzset” (Ce/ieM cjiamiHCKH njieMetia) alkotó csoportok (az egykori Moesia 
provincia területén), a Brsjaci (Berziti), a Draguvites (a Vardar mentén), a 
Smoljani (a Rhodope vidékén), a Strumeniti (a Sztruma mentén), a 
Velegezites (Thesszáliában), a Milingi és az Ezerites (a Peloponnészoszon) 
mind efféle sklaviniat alkottak.10 Ezek „államoknak” persze abgha tekinthe
tők, de már felsejlenek mögöttük a későbbi szilárdabb politikai egységek terü
leti kontúrjai, amit a régióformálódás területi dimenzióit tekintve, a térség 
első államalakulatának, a nomád szervezeti alapokon, de már balkáni tér 7. 
század eleji (szláv) „átrendezése” után létrejövő bolgár államnak a „születése” 
(hagyományos datálás szerint 681-ben) sem módosított számottevően.11

A 7-9. századi szláv (és bolgár) „térszervezés” pendantját bizánci oldal
ról a birodalmi igazgatás reorganizációja jelentette a thema-rendszer párhu
zamos balkáni kiépülése révén. E tekintetben fontos Ostrogorsky azon meg
állapítása, miszerint ott, ahol Bizánc képtelen volt a íAema-rendszer beveze
tésével helyreállítani uralmát a Balkánon, a sklaviniák fokozatosan szláv 
fejedelemségekké formálódtak át.12 A 680-as években (más vélemény szerint 
a 8. század elején13) Thrakia thema, majd a 8. században a Helladikoi, azaz 
„görögök lakta” thema (Attika és Boiotia területén), illetve Makedonia thema 
(földrajzilag Nyugat-Thrákiában), a 9. század elején a Dyrrakhion és 
Thesszaloniké központokkal létrejövő tartományok, majd a század végén 
Epeiros és Dalmatia themák megszervezése révén a déli, ill. a Balkánt övező 
tengerparti peremterületeken tartósan helyreállt a bizánci igazgatás, és 
„megkezdődött a bizánci befolyás kisugárzása a belső, szlávlakta területek 
felé” is.14 Ezzel a 9. század végére a Konstantinápoly-Thesszaloniké- 
Dyrrakhion vonal mentén egy kelet-nyugati irányú cezúra keletkezett a Bal
kánon: az e vonaltól délre eső területek sklaviniái „900 körül a legjobb úton 
voltak a themarendszerbe való beolvadás felé, politikailag pedig függő hely
zetbe kerültek a birodalomtól”, míg a vonaltól északra fekvő sklaviniák —

8 Ostrogorsky (1963) 3.; Antoljak— Panov (1985) 1 . 1 2 1 - 1 2 6 .
9 FINE (1983) 65.
10 DVORNIK (1956) 43.; PRITSAK (1991b) 1910-1911.
11 Fine (1983) 67.; Koszev— Hrisztov— Angelov (1971) 17.
12 Ostrogorsky (1963) 6.
13 SCHREINER (2002) 95.
14 Ostrogorsky (1963) 5-7.
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„Thrákia és Dél-Makedónia kivételével — kívül maradtak a bizánci admi
nisztráció hatósugarán, és a 9. század folyamán beolvadtak Bulgária, Szerbia 
és Horvátország szláv államaiba”,15 ezzel végső soron kijelölve a középkori 
balkáni államfejlődés alapvető területi dimenzióit.

A szlávok balkáni megjelenése és a 7-9. századi fejlemények végeredmény
ben Európa regionális határainak alakulása szempontjából is jelentős hatással 
bírtak, mégpedig a keresztény civilizáció további polarizálódásának elősegítése 
révén. Amint arra Dvornik rámutatott, „Illyricum” (azaz, földrajzi viszonylatban a 
’Balkán’)16 görög-latin vegyes kultúrájú „hídjának” megsemmisülése jelentős mér
tékben hozzájárult a kereszténység két meghatározó központja közti kommuniká
ció nehézkessé válásához,17 ami magát a Balkánt is a keresztény civilizáció egy
mástól mind távolabb kerülő két európai pólusa közti ütközőterületté tette a 9. 
századra18 — ez pedig a délkelet-európai államfejlődés szempontjából is alapvető 
fontosságú volt.19

A 9. századtól mind határozottabb formát öltő (dél)szláv politikai alakula
tok számára a keresztény univerzális hatalmak (a Frank Birodalom, illetve 
Róma, másfelől Bizánc) által közvetített államszervezési és hatalmi ideológiai 
modellek adaptációja ugyanis — sematikusan fogalmazva — a „Róma vagy Bi
zánc?” kérdésére való „válaszadás” komplex folyamatában valósult meg. A „vá
lasz”, azaz a kereszténység ’latin’ vagy ’görög’ válfaja közti (nem minden aktuá
lis kényszerítő körülménytől mentes) „választás” — ennek minden civilizációs 
következményével — a balkáni népek vonatkozásában szinte az időtlenség be
nyomását keltő történelmi determinizmusnak tűnik, azt a képet sugallva, mint
ha a régiót alkotó államok szinte egész további történelme (a történelmi kihívá
sokra adott válaszok módja, a legújabbkorral bezárólag) a koraközépkor geopoli
tikai és hatalmi szituációjából levezethető volna.20 Már a középkor vonatkozá
sában is fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy noha utóbb (markánsan a 12. 
század második felétől) a délszláv államalakulatok működésének számos szer
kezeti sajátossága mögött már kétségtelenül határozottan megmutatkoztak a 9. 
századtól kezdve fokozatosan interiorizált latin, illetve ortodox „hagyományok”, 
és az ezeket közvetítő intézmények és hatalmi ideológia kontúrjai, ez a megálla-

15 OBOLENSKY (1999) 103. Az alábbiakban még árnyaljuk Obolensky ezen megfogalmazását, aki 
itt „Horvátország”, de különösen „Szerbia” esetében érthető, de éppen a korai balkáni államfej
lődés fontos mozzanatait elfedő (közkeletű) egyszerűsítéssel élt.
18 DVORNIK (1956) 44-45. „Illyricum” fogalmának tartalmi változásaira a későrómai időktől a 9. 
századig: PRITSAK (1991c) 987.
17 II. Basileios bolgár hadjárataiig nem volt biztonságos a szárazföldi összeköttetés Itália és 
Konstantinápoly között. NlCOL (1962) 2.
18 Dv o r n ik  (1964) ío i .
18 Bár Szűcs Jenó' meglepő következetességgel hagyta ki ’Délkelet-Európát’ a kontinenst mint
egy kettészelő ‘ortodox-vonal’ leírásából, mindazonáltal a Balkánt is bátran beleérthetjük azon 
megfogalmazásba, miszerint „alighogy Europa puszta geográfiai keretből a Christianitas 
szinonimájává vált, kulturális, sőt strukturális identitássá, máris kettéhasadt Róma és Bizánc 
hatósugara szerint”. SZŰCS (1983) 10.
20 Az „ortodox törésvonal” nyugati toposzának áttekintése Délkeletr-Európa vonatkozásában: HÖSCH (2000)
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pítás a 12. századot megelőző időszakban csak számos megszorítással, ráadásul 
a régión belül területenként igen eltérő mértékben érvényes. Ennek oka pedig 
nem csupán abban keresendő, hogy a „nagy szkizma” (1054) előtt maga a „Róma 
vagy Bizánc?” kérdése is némiképp anakronizmus, de abban is, hogy az „ortodox 
törésvonal” markáns bevésődése — immár kifejezetten a délszláv hatalmi köz
pontok legitimációja és kormányzati modelljei számára rendelkezésre álló esz
közkészlet forrásának „nyugati(as)” és/vagy „keleti(es)” iránya szempontjából — 
is csak a 12. század utolsó harmadától vált valódi történeti realitássá.

2. A balkáni politikai formációk fő jellemzői a 9-12. században

2.1. A korai bolgár állam21 (681-1018)

A „vallásválasztás” kétségtelen struktúraformáló jelentősége az államfejlő
dés (a politikai uralom gyakorlására vonatkozó eszmék és gyakorlat) terén, 
legkorábban22 a térség első „valódi államalakulatának”, a bolgár államnak az 
esetében érhető tetten.

A bolgár politikai képződmény eredendően nomád szervezeti alapokon 
jött létre a Balkánon, miután 681-ben IV. Konstantin császár békeszerződés
ben volt kénytelen elismerni a Haemus-tól az Al-Dunáig terjedő terület urá
nak Asparuh bolgár kánt.23 A szláv alapnépességre (zömmel a „hét szláv törzs” 
népére) rátelepülő új, törökös jellegű onogur-bolgár (protobolgár) elit sokáig 
őrizte a hódítók nomád szervezeti és etnikai különállását, és maga a bolgár 
etnogenezis hosszú folyamata — a „felülrétegződés” klasszikus formája sze
rint, ahol a fokozatosan beolvadó hódítók az etnoníma, míg az alávetett, a 
thrák „őslakosságot” már eddigre jórészt magába olvasztó szláv alapnépesség 
a nyelv hordozójaként járult hozzá a népalakuláshoz (ami a Balkán másik két, 
az államszervezés terén hosszútávon „érvényesülő” népcsoportja, a horvát és a 
szerb kapcsán is felmerült24) — csak a 9. század végére, a 10. század közepére 
mutatja a nivelláció olyan fokát, amikortól már a bolgár nép viszonylagos egy
ségéről beszélhetünk.25 26

21 Noha jelen kötet az „állam” fogalmának szűk értelmezése mellett tör lándzsát (használatát a 
koraközépkor vonatkozásában némiképp anakronisztikusnak tartva) a szakirodalmi hagyomá
nyokra való tekintettel, és a helyettesítő' kifejezések halmozásának elkerülése végett a további
akban olykor kénytelenek vagyunk élni használatával. — Sz. G.
22 A horvátok és szerbek megkeresztelkedésére Bíborbanszületett Konstantinnak a De 
administrando imperio-ban adott beszámolója alapján ugyan a 7. század elején, Herakleios császár 
uralkodása és aktív részvétele mellett került sor (vö. DAI 149., 155.), „keresztény államiságról” 
azonban esetükben is (akárcsak a bolgárok vonatkozásában) csak a 9. századtól beszélhetünk.
23 FINE (1983) 67.; KOSZEV— HRISZTOV— ANGELOV (1971) 17.
24 DVORNIK (1956) 26-27.; MARGETIÓ (2005), 89-143.; A  horvátokra vonatkozó felvetésekre:
Goldstein (1995) 22-26.; Budák (1995); KatiCiő (1999)
26 Borisz uralma (852-889) után a források immár nem tesznek különbséget „bolgárok” és „szlávok” 
közé, ehelyett már csak „bolgárokról” beszélnek, a folyamat azonban a kereszténység katalizáló hatása 
alatt Péter uralkodásáig (927-967) elhúzódhatott. FINE (1983) 129., 165., OBOLENSKY (1999) 123.
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Ennek megfelelően a bolgár állam eredendően nem „európai”, hanem a 
steppéról hozott nomád politikai struktúrákon épült fel, amint az a bolgár ká
nok névjegyzéke és feliratai, illetve bizánci források alapján rekonstruálható.26 
A nomád intézmények (a kán mint uralkodó; a kán mellett működő bojárokból 
álló kíséret; a félreérthetetlenül a steppe-vidékre utaló tisztségnevek, mint a 
kavkan, bagatur, tarkan21) mellett azonban már korán megmutatkozik a balká
ni államfejlődés egyik fő általános vonása: a ’külső’ szerkezeti modellek gyors 
adaptálására való haljam. A Pliska-ból kormányzó bolgár kán mellett már a 9. 
század elején felbukkannak szláv arkhón-ok (vélhetőleg az alávetett egykori 
sklaviniak elöljárói),26 27 28 majd a keresztényüldöző (ám egyik felirata tanúsága 
szerint már „Isten hatalmából uralkodó”!29) Omurtag (814-831), de legkésőbb 
Borisz (852-889) uralkodása idejétől kezdve a bolgár kán fennhatósága alatt álló 
terület tíz komita-ra (comitatus) oszlott, élükön előkelő bojárokkal, ami a bizánci 
tartományi szisztéma átvételének tűnik. (Az azonban nem világos, hogy a 9. 
századi uralkodók milyen mértékben és formában játszottak szerepet a tarto
mányi vezetők kiválasztásában).30

A „ Questio Bulgarien”31 éles felvetődése (melynek nyitányát Borisz és 
szűkebb környezete 864/865. évi megkeresztelkedése jelentette,32 a háttér
ben meghúzódó bonyolult hatalmi-politikai összefüggésrendszerrel33), és 
lezárása (a 869/70. évi konstantinápolyi egyetemes zsinat határozata a kons
tantinápolyi patriarcha juriszdikciója alá rendelt, Pliska központú autokefál 
érsekség felállításáról34) egyházilag végül egyértelműen Bizánc mellett köte
lezte el a bolgár államot,35 ezzel mondhatni „geopolitikailag szükségszerű” 
módon jelölve ki az adaptálható kormányzati és ideológiai modellek további 
forrását. A bolgár egyházszervezet püspökei36 (és maguk a térítők is) ugyan

26 RüNCIMAN (1930) 272-279.; FINE (1983) 75.; KOSZEV— Hrisztov— Angelov  (1971) 19-22.; 
Browning (1975) 123-124.; Pavlov— Janev(2005) 22-27.
27 RÜNCIMAN (1930) 284-288.
28 FINE (1983) 101-102. Vő. PRITSAK (1991b) 1911.
29 Obolensky (1999) 108.
30 FINE (1983) 120., 165.; BROWNING (1975) 127.; PAVLOV—JANEV(2005) 27.
31 M a g y a r  (1982); H o llin g s w o r t h  (1991) 310.
32 A pontos dátum vitatott. BROWNING (1975) 146.
33 Egy átmeneti egyházszakadásig elvezető' Róma-Konstantinápoly konfliktus, az ún. a Photios- 
féle szkizma [DVORNIK (1948), NlCOL (1962) 4., SCHREINER (2002) 138., 224.]; bizánci dinasztia
váltás; a morva térítés és a bolgár-frank kapcsolatok miatt feszült frank-bizánci viszony; latin 
és görög térítők megjelenése a pogány szokásokat követő bolgár közegben, aminek problemati
kus voltára éles fényt vet Borisznak Photios patriarchával és I. Miklós pápával folytatott levele
zése. Obolensky (1999) l l  1-120.
34 Ún. „nagy autokefáliát” értve ez alatt, amikor is az arkhiepiszkoposz címet viselő egyházfő 
majdnem patriarchal jogokkal rendelkezik, megválasztása pedig saját székhelyén történik, nem 
Konstantinápolyban, ahonnan csak formális megerősítést kap. SCHREINER (2002) 131. A  bolgár 
érsek „széleskörű autonómiájáról” beszél Obolensky is. OBOLENSKY (1999) 122.
35 Ob o len sk y(1999) l l  1-122.
36 Bulgária érseke alá a 10. század elején 7 püspökség tartozott: Drisztra (Szilisztra), 
Philippupolis (Plovdiv), Szerdika (Szófia), Provadia, Margum, Bregalnica és Ohrid központok
kal. RÜNCIMAN (1930) 135.
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eleinte Konstantinápolyból delegált görögök voltak, de a szláv nyelvű írásbe
liség és fordításos irodalom „szláv apostolok” által lerakott alapjait elmélyítő" 
Metód-tanítványok (Ohridi Szt. Kliment,37 Szt. Naum, Angelarij) tevékeny
sége révén a kereszténység gyorsan konszolidálódott — mely a fejét a 10. 
század közepén felütő' bogumilizmus intenzitása dacára is kétségtelenül ál
lítható38 —, miközben mindinkább „bolgár” jelleget öltött. Az ohridi és 
preslavi „irodalmi központok” kulturális kisugárzása a többi, szláv nyelvű 
liturgiát követó' régió számára is meghatározóvá vált, aminek jelentősége 
csak az Athos-hegyi monostorkomplexum későbbi hatásával vethető' egybe.39

A középkori bolgár államfejló'dés szempontjából ugyanakkor döntó' ha
tású volt, hogy a 900 körül a kereszténység befogadásának folyamatában 
pezsgő' bolgár szellemi élet szivacsként szívta magába a Bizánci Birodalom 
hatalomszervezési technikáinak elvi premisszáit is.

Nem véletlen, hogy a 9. század végén már tökéletesen kifejlett formá
ban létező' bizánci hatalmi ideológia és birodalmi modell40 délszláv adaptáció
jára a régióban elsőbe nt a neofita bolgárok révén került sor, és hogy épp az 
egyházi pályára szánt, műveltsége révén olykor „félgörögnek” titulált 
Symeon41 — aki a konstantinápolyi Magnaurában folytatott tanulmányokat, 
és hazatérve maga is aktívan részt vett a fordításos irodalom gyarapításában 
és a bolgár egyház alapjainak lerakásában (pl. a ticai „királyi” monostor ala
pítása) — személyéhez és uralkodásához (893-927) köthető' az elsó' kísérlet a 
balkáni államalakulatok történetében az „egyetemes birodalom eszméjének” 
kisajátítására.42 A Konstantinápolyból sugárzó „demonstrációs hatások” 
sorában figyelmet érdemel, hogy a keresztény császár feladatainak, funkció
inak, és az oikumenében betöltött szerepének, azaz a birodalmi eszme lénye
gének újabb keletű megfogalmazására éppen a 880 utáni években került sor 
a justinianusi törvénykönyvek megújítását célzó, I. Basileios alatt megindult 
(Procheiron, Epanagogé) és VI. (Bölcs) Leó alatt révbe éró' (Basilika) 
legiszlációs program keretei között.43 A revideált törvénygyűjtemény beveze
tésének szánt Epanagogé a basileusí és a patriarchát helyezte az univerzum 
élére, mint akik — a bizánci politikai gondolkodást a 4. században megala
pozó Kaisareiai Eusebius-ig visszavezethető' symphonia-eÍvnek megfeleló'- 
en44 — alattvalóik testi és lelki jólétéért felelősen, egymással harmóniában

37 Ob o le n s k y  (1982) No. III., 149-154.
38 FINE (1983) 171-179.
39 OSTROGORSKY (1963) 8.; SOULIS (1965)
40 OSTROGORSKY (1956-1957) 1-5.; ÜVORNIK (1966); SCHREINER (2002) 111., 124., CANNING 
(2002) 17-34.
41 VLASTO (1970) 170. Liudprand megfogalmazása szerint ,,[e]rról a Simeonról azt mondták, 
hogy hemiargos [semigrecus ~ félgörög], mivel Bizáncban Demosthenes rhetorikáját és 
Aristoteles filozófiáját tanulta”. ANTAPODOSIS 404.
42 N ic o l  (1988) 58-59., O b o le n s k y  (1999) 136.
43 OSTROGORSKY (2001) 217.; BROWNING (1975) 117-119.
44 N icol (1988) 52-53.
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gyakorolják jogaikat és kötelességeiket.45 Az oikumene kormányzásának 
bizánci elveiből „külső” , bolgár, majd a 14. században szerb nézőpontból — 
mikor Stefan Dusán idején végül megszületett a szöveg szlávnyelvű fordítá
sa46 — persze a császár szerepkörének univerzalisztikus megfogalmazása 
volt lényeges, annál is inkább, mivel a bizánci „cezaropapizmus”47 működési 
zavarai rendre arról árulkodtak, hogy az elvárt „összhang” ideálja a gyakor
latban nem mindig működőképes, konfliktusok esetén pedig legtöbbször a 
császár akarata érvényesült.48

Noha az végső soron nem állapítható meg, hogy Symeon milyen közvet
len elvi megfontolások alapján alakította politikáját, annak szellemi forrásvi
déke mindenképpen a bizánci hatalmi ideológia azon felfogásában keresendő, 
miszerint „egyetlen birodalom létezik a földön, a rómaiaké”,49 annak letétemé
nyese pedig elsősorban a basileus ton Rhómaion. A Borisz- és Symeon-féle 
bolgár állam közt a különbség épp abban ragadható meg, hogy míg előbbi egy 
— egyházi és világi téren is — minél függetlenebb státusz elérésére törekedett 
(amint az, a „bolgár kérdést” a megoldás felé vivő politikai manővereiből kivi
láglik), addig fia „az államok hierarchikus világrendjének” (Ostrogorsky) bi
zánci univerzalista elveit követve próbálta meg e hierarchia csúcsát elfoglalni, 
eszmei és gyakorlati értelemben egyaránt.50 A Symeon-i állam — mely a sike
res terjeszkedő politika eredményeképpen uralkodása csúcspontján a Drina- 
Száva-Duna vonalától a Dyrrakhion-Konstantinápoly vonalig a „Balkán” 
nagy részére kiterjedt (Makedónia és az Al-Duna térségében túl is lépve e ha
tárokon)51 — birodalmi igényei a Bizánccal folytatott szinte folyamatos hábo
rúkban (894-897, 904, 913-927) kristályosodtak ki,52 és mindenekelőtt 
Symeon császári koronázásaiban és titulusaiban öltöttek testet. Ez utóbbi, 
Nagy Károly 800. évi koronázása óta egyben a legsúlyosabb kihívást jelentette 
a bizánci hatalmi ideológia alapjaival szemben is.53 * A Cargrad ostromára ké
szülő bolgár arkhon 913. évi, Konstantinápoly falai előtt lezajlott „császári 
koronázása” körüli problémák — ti. a bizánci beszámolók (Theophanes

45 Ostr o g o r sky  (2001) 217-218.; Ca n n in g  (2002) 32-33.
46 Ostrogorsky (2 0 0 1 ) 269.
47 A  „cezaropapizmus” fogalmának kritikájára: GEANAKOPLOS (1966) 55-83.; NlCOL (1988) 67 -  
68.; PAPADAKIS— KAZHDAN (1991) 364-365.; SCHREINER (2002) 121-122.
48 Photios-t — aki vélhetőleg aktív szerepet játszott a ’duális uralom’ koncepciójának 
Epanagoge-beli kihangsúlyozásában, amit (jellemző' módon) kihirdetése után nem sokkal ki is 
vontak a „fogalomból” (SCHMINK (1991) 703.) — Bölcs Leó állította félre, akit kánonilag tiltott 
negyedik házasságkötése miatt viszont az a Nikolaos Mystikos patriarcha közösített ki, aki 
viszont épp ennek következményeként kényszerült évekre száműzetésbe. CANNING (2002) 32.; 
GEANAKOPLOS (1966) 57.
48 Fine (1983) 144.
60 OSTROGORSKY (1956-1957) 7.; FINE (1983) 144.
51 A határkövekkel kijelölt symeoni határokat kétoldalú szerzó'dések erősítettek meg.
Ste p h e n s o n  (2000) 18.
62 B r o w n in g  (1975) 57-67.; F in e  (1983) 137-140,142-144 ,148-151 .
63 N icol (1988) 58.
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Continuatus, Theodoros Daphnopates54) szerint azt Nikolaos Mystikos patri
archa egy utóbb joggal „gyanúsnak” ítélt fejékkel celebrálta, mikor nem a csá
szári stemma-val, hanem saját egyházfői epirrhiptarion-jával ékítette a bolgár 
uralkodó homlokát,55 és ekként az egész ceremóniát tulajdonképpen „csalás
sá”,56 de legalábbis nem bizánci értelemben vett császárkoronázássá degradál
ta57 — egyszerre fejezik ki a Symeon-i igények és a bizánci álláspont közti 
különbségeket. (Mint ahogy azt is, mennyire lényeges szempont volt a bizánci 
basileus címének birtoklásában, legalábbis bizánci perspektívából,58 hogy vise
lője képes-e a theodosiusi falakon belülre kerülni.59) Vitatott Symeon ekkor 
elnyert titulusa, mindazonáltal a legvalószínűbb, hogy a basileus Bulgarias 
címet viselte,60 ami terminológiai hibridként szintén kifejezi, hogy ez a megol
dás végső soron egyik fél számára sem lehetett teljesen kielégítő, hiszen való
jában egyetlen „császár” létezhetett, mégpedig a „rómaiaké”. A területi ter
jeszkedés mellett Symeon további Bizánc-ellenes háborúinak épp utóbbi cím 
kisajátítása volt a célja, és noha végül mind a bizánci belpolitikai helyzet ki
aknázásában,61 mind a császárváros megszerzésében sikertelennek bizo
nyult,62 a „rómaiak császára” (vagy „a bolgárok és rómaiak császára”)63 cím 
felvételével (valamikor 914-925 között64 *) fontos eszmei örökséget hagyott ma
ga után: a keresztény császárság szláv alapokon, de bizánci elveken nyugvó 
létrehozásának/kisajátításának gondolatát.

64 Dujóev (1978)
65 A stemma (koszorú) a császár fejéke volt, míg a stephos a Caesart illette. Az epirrhiptarion a 
patriarcha mitra-ja, püspöksüvege volt. FINE (1983) 145.
66 OSTROGORSKY (1935) 95-187.; OBOLENSKY (1966) 505-506.; FINE (1983) 144-148.; 
Stephenson (20 00) 2 2 .
57 SCHREINER (2002) 249. A koronázás mellett Symeon egyik lánya és a gyermek 
(Bíborbanszületett) Konstantin császár között ekkor megkötött eljegyzés alapján ugyanakkor a 
bolgár uralkodó a Basileopator pozíciójának várományosaként a házasság megkötésekor társ
császári pozícióra tarthatott (volna) igényt. OBOLENSKY (1966) 506.; FINE (1983) 145.
58 Újabban vitatott az a nézet, miszerint Symeon alapvető' politikai célja Konstantinápoly meg
szerzése lett volna. STEPHENSON (2000) 21.
69 A Theophanes által előadottak alapján rekonstruált történet mellett létezik olyan vélemény 
is, miszerint a „koronázásra" a falakon belül, a Blachernai Szűz Mária-székesegyházban került 
volna sor. BROWNING (1975) 62.
60 FINE (1983) 155.; OSTROGORSKY (2001) 230.
61 Romanos Lekapenos régenssé válása és 920. évi társuralkodói koronázása, illetve 
basileopatori címe sikerrel zárta le az előző évtizedek belpolitikai instabilitását Bizáncban, 
egyben elzárva Symeon elől a korábban tervbe vett bolgár-bizánci dinasztikus kapcsolatban 
rejlő lehetőségeket is. Vö. RUNCIMAN (1930) 299-301.; OSTROGORSKY (2001) 231.; OBOLENSKY 
(1966) 507.; STEPHENSON (2000) 23.
82 Symeon az új bolgár főváros, Preslav bizánci stílusú kiépítésével „kárpótolta” magát. 
Stephenson (2000) 18-19.
63 Az egzakt titulus bizonytalan. Romanos Lekapenos egy levelében Symeon mint basileus 
Boulgaron kai Rhómaion szerepel, míg a bolgár uralkodó egy pecsétjének felirata szerint titulu
sa a „rómaiak keresztény császáré' volt. OBOLENSKY (1966) 508. 3. jz.; FINE (1983) 155-156.; 
Stephenson (20 00) 23.
64 A dátum bizonytalan, mint ahogy az is, hogy a koronázást megelőzően a bolgár érseket patri
archal rangra emelték volna, amire 927 előtt semmi nem utal. FINE (1983) 156.
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Symeon közvetlen utódja, Péter (927-969) e programból a korlátozot
tabb érvényű bolgár basileust cím megtartását,65 és az autokefál patriarchá
tus konstantinápolyi elismertetését volt képes elérni (927),66 a cári cím pedig 
Samuil (976/986-1014) — földrajzilag ugyan az Ohrid-környéki területekről 
kiinduló, de eszmeileg Symeon birodalmával kontinuus67 — „makedón” ál
lamalakulatában is (mely a cím felvételének idején (997) jószerivel a teljes 
Symeon-i birodalom területét felölelte) továbbélt.68 A „bolgárölő” 
(.Boulgaroktonos) II. Basileios által végül felszámolt69 „első bolgár cárság” 
(1014/1018) — melynek területét a 12. század végéig ható érvénnyel egészé
ben beillesztették a bizánci thema-szervezetbe (Bulgaria, Paradounavon, 
Dyrrakhion stb.70) — az államszervezés terén mindenekelőtt ezt az eszmei 
örökséget hagyta a 12. század végén megszülető Aszenida-államra, és rész
ben a 14. század közepi Szerbiára is.

2.2. Horvátország, 800 k.-1200

A balkáni régió észak-nyugati peremén első ízben a 9. század elején bukkan
nak fel szláv politikai alakulatok. Ezek megjelenése párhuzamos a frank 
befolyási övezet keleti irányú kiterjesztésével a Kárpát-medence nyugati 
felében, illetve a Kvarner-öböl és Észak-Dalmácia térségében. A történeti 
hagyomány ugyan sokáig a 800 körül regnáló Viseslav-ot tekintette az első 
horvát fejedelemnek (aki ún. keresztelő-medencéje feliratának tanúsága 
szerint dux címet viselt),71 mindazonáltal, kétséget kizáróan „horvátnak” 
tekinthető fejedelemséged létéről valójában csak a 810-es évektől rendelke
zünk forrásokkal.

Frank elbeszélő források említik a dux Dalmatie atque Liburniae címet 
viselő Bornát (kb. 818-823),72 aki frank vazallusként vett részt a másik, et

66 B r o w n in g  (1975) 69.; F in e  (1983) 161.
68 Bizánci dirtektivára a bolgár patriarchátus azonban nem az uralkodó székhelyén (ami Symeon 
óta Preslav volt), hanem Szilisztra (Disztra) székhellyel állt fel. liUNClM AN (1930) 181-182.
67 FINE (1983) 191. A Ljetopis popa Dukljanina (LPD) latin redakciója szerint, Samuil császárrá 
nyilvánította magát („Eo tempore surrexit in gente Bulgarinorum quidam Samuel, qui se 
imperatorem vocari iu ssif, LPD 330.), ami pontos titulusát, az arra vonatkozó jogcímet, illetve 
a pontos körülményeket homályban hagyja. Paul Stepehenson arra mutatott rá, hogy Samuil a 
maga legitimációját egy Symeon óta Bizánc által is elismert címben kereste, azaz az ö esetében 
már Symeon titulusa mint precedens lehetett a jogigény forrása. STEPHENSON (2000) 61.
68 F in e  (1983) 195.; ANTOLJAK— PANOV (1985) I. 237-708.
® B r o w n in g  (1975) 74-75.; Ste p h e n s o n  (2000) 66-77.
70 A  bolgár területeken 1018 utón létrehozott, illetve a l l .  században revitalizált themák száma és 
elnevezése bizonytalan. Vö. FINE (1983) 200.; BROWNING (1991) 332.; STEPHENSON (2000) 78-79.
71 RAŐKI, Doc. 191. sz. (376-377.): „sub tempore Wissasclavo duci’-, GOLDSTEIN (1995) 233-234.; RAUKAR 
(1997) 24-26. A 20. század elején kifejtett hagyományos horvát álláspont, mely szerint Viseslav horvát 
fejedelem volt a 9. század elején, az újabb kutatások fényében megdőlni látszik: valószínűbb, hogy 
Viseslav Zahumlje (Hum) fejedelme lehetett a 9. század végén. JAKŐIŐ (2002) 241-245.
72 A territoriális uralmat tartománynevekkel kifejező' cím mellett Borna frank forrásokban mint 
dux Guduscanorum is szerepel [RAŐKI, Doc. 171. sz. (320., 322.)], ami Gacka karsztmező lakos
ságára utal. Ez Borna ducatus&nák helyét földrajzilag egyértelműen az észak-dalmát tengerpart
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nikailag szintén horvátnak tekinthető, és a Frank Birodalomhoz hasonló' 
képp hűbéri kötelékkel kötődő politikai alakulat lázadó fejének, Ljudevit, 
dux/rector Pannoniae inferioris73 lázadásának a leverésében 819 körül.73 74 A 9. 
század végéig a továbbiakban is két horvát fejedelemség létezett, amit meg
erősít Bíborbanszületett Konstantin beszámolója is a De administrando 
imperio 30. fejezetében, miszerint „a Dalmáciába jött horvátok közül kivált 
egy rész, és elfoglalta Illürikont és Pannóniát; nekik is volt önálló fejedel
mük, aki baráti kapcsolatokat tartott fenn, de csak követek útján, Horvátor
szág fejedelmével”.75 E két politikai alakulat területileg szomszédos volt 
egymással: míg a „tengermelléki” Horvátország az Isztriai-félsziget, a Mala 
Kapela és a Cetine között feküdt,76 addig a „pannóniai” Horvátország a Drá- 
va-Száva vidékének nyugati felére lokalizálható.77 78 Utóbbi létével a 9. század 
végéig számolhatunk. Utolsó ismert fejedelme, a honfoglaló magyarokkal is 
harcoló frank vazallus, Braslav dux78 uralkodása után, a középkor későbbi 
szakaszában „Szlavónia” néven ismert folyóközi terület politikai szervezeté
ről egészen a l l .  század végéig nem rendelkezünk vitán felül álló informáci
ókkal.79 A horvát királyság a tengermelléki horvát fejedelemség politikai 
struktúrái körül kristályosodott ki.

E horvát uralmi képződmények (melyek gyakorlati szempontból bátran 
megfeleltethetők a bizánci értelemben vett sklaviniakkal a Balkán belső 
területein80) a 9. század első felében — Mladen Ancic kifejezésével élve — 
„frank politikai inkubátorban”81 cseperedtek, ami az egyházi fennhatóságot 
gyakorló aquileiai patriarchátus,82 továbbá a friuli őrgrófság révén egyszerre 
jelentkezett a frank közvetítésű (latin) kereszténység meggyökeresedésében 
és a hatalomszervezés nyugatias mintáiban. Ez utóbbi — noha csak halvány 
nyomok utalnak rá a kútfőkben — részint a fejedelmi castrum-szervezeten 
és a kíséreten, részint a hűbéri formákat sem nélkülöző fejedelmi legitimáci
ón nyugodott.83

mögött, a Velebit és a Pljeáivica között elterülő karsztvidékre lokalizálja. KLAIÓ (1990) 47. 
Bíborbanszületett Konstantin arkhónnak titulálja Bornát. DAI 144-145.
73 RAÓKI, Doc. 171.sz. (320.); KLAIÓ (1990) 47-52.; GOLDSTEIN (1995) 166-171.
74 KLAIÓ (1990) 46.; An ÖIÓ (1997) 7-13.; BUDÁK— RAUKAR (2006) 103.
78 DAI 143.
73 DAI 145.
77 RaÓKI, Doc. 193.sz. (379.): „regnum inter Dravum et Savuni'. AnÖIÓ (1997) 9.
78 RaÓKI, Doc. 193.sz. (379-380.); GOLDSTEIN (1995) 194.; 270-271.
79 A középkori Szlavónia 10-11. századi politikai hovatartozásának kérdése —  minden szem
pontból hitelt érdemlő források hiányában —  erősen vitatott. Vö. MargetiŐ (1995) 53-59.; 
KLAIÓ (1990) 87.; ROKAY (2000) 210.; ZSOLDOS (2001) 271-276.
80 Erre egyértelműen utal a DAI „Horvátország és a többi szklavín terület (DKAaßqviai)" megfo
galmazása. DAI 145.
8‘ ANÖIÓ (1997) 11.
82 A  DAI kifejezetten pápai térítésről szól, ami inkább a 9. század utolsó harmadától érvényes (a 
frank függés megszűnte utáni) állapotokat írhat le. KLAIÓ (1990) 42-45.; ŐANJEK (1993) 49.
83 A  Vita Hludovici imperatoris Borna utódlásával kapcsolatosan hivatkozik az utód császári meg
erősítésére: „Interea Borna, dux Dalmatiae atque Liburniae, defunctus est, et petente populo atque
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A „tengermelléki” terület uralkodója — továbbra is mint frank vazallus — 
a 9. század közepén szerepel először titulárisan is „a horvátok fejedelemként”, 
mikor Trpimir, dux Chroatorum (845-864) megerősíti elődje, Mislav adományát 
a spalatói egyház számára. Fontos, noha nem vitán felül álló mozzanat, hogy e 
852. évi oklevél nevezi első ízben a horvát uralkodó uralmi területét regnum 
Chroatorumnak,84 vélhetőleg tág, „ország” értelemben használva a kifejezést.85

A hagyomány által a horvát nemzeti dinasztia alapítójának tekintett 
Trpimirt rövid ideig ugyan egyik fia, Zdeslav követte a trónon, de hamarosan 
egy knini előkelő, Domagoj ragadta magához a hatalmat (864-876). Az ő 
fiaitól ismét Zdeslav szerzi meg a fejedelmi széket (876-879), majd őt 
Domagoj egyik rokona, Branimir (879-892) követi a trónon.86 A fejedelmi 
pozíció betöltése körüli belső hatalmi harcok alakulása, illetve ezzel párhu
zamosan a horvát fejedelemség „külső” orientációváltásaira valló nyomok 
mind a trónöröklés rendjének kialakulatlanságát (nem beszélhetünk a 
„Trpimirovic-dinasztia” uralmáról), mind a „külső” modellek felé való tájéko
zódás nem-determinisztikus (és nem „dinasztiához” köthető) voltát jelzik a 9. 
század második felében.

A külső modellek lehetséges adaptációs irányai szempontjából lénye
ges, hogy Zdeslav bizánci orientációs „kísérlete”87 — melyben nem kis szere
pet játszott Dalmatia thema felállítása 870 körül, ami a dalmát városok 
(Spalato, Trogir, és főként a tartomány központja Zadar) és szigetek feletti 
uralom helyreállításával újra megerősítette Bizánc elvi szinten soha fel nem 
adott politikai és katonai pozícióját az Adria partján88 — végül epizódjellegű 
maradt, és azt Branimir egyértelműen szoros pápai kapcsolatai váltották 
fel.89 Ez végső soron 900 körűire a Balkán nyugati perifériáján is, ha nem is

imperatore (Hludowico) consentiente nepos illius, nomine Ladasclavus, successor ei constitutus 
est." RAŐKI, Doc. 171.sz. (325.) Mint Ancic rámutat, Vladislav legitimációjában egyaránt szerepet 
kapott a nép (populus), a vérségi kötelékek megléte, és a császári megerősítés. ANŐIÚ (1997) 10.
84 CD I. 3. sz., (4-5.); GOLDSTEIN (1995) 198.; B u d á k — Ra u k a r  (2006) 109-110. Megjegyzendő,
hogy az oklevél „Tirpimir, dux Chroatorum, iuuatus munere diuind’ megfogalmazása mögött 
már az istenkegyelmiség gondolata is meghúzódik. GOLDSTEIN (1995) 243.
86 A száműzetését Trpimir udvarában töltő' bencés Gottschalk megtisztelő címként szintén al
kalmazza művében a „Tripemirus, rex Sclavorum” kifejezést a horvát uralkodóra [KLAIÓ , Izvori 
14. sz. (22.)], ezzel szemben a rizinicei oltár felirata szerint címe dux volt. M a t ij e v ic -S o k OL 
(1999) 242.; AnŐIÓ (1997) 11.
88 KLAIÓ (1990) 62-65.
87 Zdeslav 864-ben Konstantinápolyban keresett menedéket, majd vélhetőleg bizánci támogatással 
szerezte vissza a trónt. A  historiográfia egy része egyenesen bizánci „vazallusnak” tekinti. FINE 
(1983) 261.; KLAIÓ (1990) 63.
88 FERLUGA (1957) 69-70.; FINE (1983) 258-260.; GOLDSTEIN (1995) 256-260.
89 Branimirt —  aki olykor mint a „független" horvát állam megteremtője szerepel a horvát histo
riográfiában (pl. KLAló (1990) 65.) —  pápai levelek hol princepsnek, hol com esnek titulálják. CD 
I. 10. sz. (10.), 14.SZ. (18-19.) Vö. GOLDSTEIN (1995) 242. A pápai levelezésre, melynek fő témája 
a spalatói érsekség „revitalizálása” volt (az antik Salona jogainak „átörkítésével”): MatijeviÓ- 
SOKOL— SOKOL (1999) 27-57.
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lezárta, de mind határozottabb kontúrokkal rajzolta körül a geopolitikailag 
már korábban „kijelölt” államfejlödési tendenciák alapvonalait.

A történeti hagyomány a horvát királyi cím kialakulását Tomislav 
uralkodásához (910 k.-928) köti, aki — apja és elődje, Muncimir90 révén — 
Trpimir leszármazottja volt. X. János pápa 925 körül kelt levelét „dilecto filio 
Tamisclao, regi Croua torum ’’ címzi,91 ami — Névén Budák szerint — ugyan 
formális koronázás tényére, vagy arra, hogy a pápa vagy a császár királyi 
jelvényeket küldött volna nem utal, ám jelzi a horvát uralkodók növekvő 
presztízsét, és a hatalmi struktúrák szervezettségi fokának növekedését.92 
Tény, hogy a 10. század közepére a horvát fejedelmek — Tomislav uralkodá
sa alatt kikerekedett93 — uralmi területe már világos territoriális beosztást 
mutatott, melyen belül speciális helyet foglalt el a (vélhetőleg avar előzmé
nyekre visszatekintő) bán által kormányzott terület.94 A horvát király orszá
ga — Bíborbanszületett Konstantin műve alapján — 11 zsupánságra 
(,gounctviag) oszlott (Livno, Cetina, Imotski, Pliva, Pset, Primőrje, Bribir, 
Nona, Knin, Sidraga, Nin), további három zsupánia (Krbava, Lika, Gacka) 
pedig a bán (Űoávog) fennhatósága alá tartozó különkormányzat területét 
alkotta.95 E territoriális megosztás kezdetben az egykori etnikai és társa
dalmi (nomád) különállás szervezeti lenyomata lehetett,96 mindazonáltal 
már Tomislav utódai alatt világosan megmutatkozott, hogy a báni hatalom 
lényegében társuralkodói pozíciót jelent,97 birtokosai pedig a dinasztikus

90 Muncimir egyetlen ismert oklevele szerint — melyben megerősíti Tripimir 852. évi adományát 
a spalatói egyháznak — atyjához hasonló címet vislet: „diuino munere iuuatus Creatorum duri’. 
CD 20. sz. (23.) Ezzel szemben a bijaci feliratos emlék szerint princeps volt. Raukar (1997) 316.
91 CD I. 24. sz. (34.)
92 BUDÁK— Ra u k a r  (2006) 121-122.; vö. Go ld s t e in  (1995) 301.; aki rámutat arra, hogy a pápai 
kancellária a 870-es évektől kezdve folyamatosan következetlen terminológiai gyakorlatot köve
tett a horvát uralkodók címzésében.
93 Tomislav északi, keleti és nyugati irányú hadakozásai (a magyar kalandozókkal, a dalmát 
városokért Bizánccal, és a nyugat felé terjeszkedő bolgárokkal), ill. hódításai a rendelkezésre 
álló források (a Ljetopis popa Dukljanina, ill. a Historia Salonitana maior) adatai által nem 
minden esetben támaszthatók alá kielégítően. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy a bizánci 
kézen lévő dalmát városok egy része felett a horvát király valamiféle szorosabb befolyást szer
zett. (A DAI szerint ezek — Spalato, Trau, Zára, stb. — már I. Basileios ideje óta tributum-ot 
fizettek a szlávoknak, ld. DAI 147.; STEPHENSON (2000) 29.) Mindazonáltal feltűnő, hogy a DAI- 
ban a „megkeresztelt Horvátországban levő lakott városok” felsorolásában (Nona, Biograd, 
Skradin, Hlivno, Knin, stb.) jelentős dalmát város nem szerepel. KLAIÓ (1990) 77. A bolgárokkal 
és magyarokkal folyó harcok területi hozadéka (Bosznia és Szlavónia irányában) vitatott. 
Go ld s t e in  (1995) 276-8.; 281-290.; M a r g e t ió  (1999) 204.; B u d á k — Ra u k a r  (2006) 120-124.
94 A bán titulus etimológiailag valószínűleg Baján, egykori avar kagán nevéből eredeztethető. 
KlaiÓ (1971) 279.
95 DAI 145.; BEUC (1985) 52-53.; KLAIÓ (1990) 76-77.; GOLDSTEIN (1996) 12-15.
96 Lika, Krbava és Gacka karsztmezők egykori avar népességének még a 10. század közepén is 
fellelhető nyoma fedezhető fel a DAI azon közlésében, miszerint a horvátok avarok felett aratott 
győzelme után „ez a fold [ti. „Dalmácia”, itt inkább a tengermellék — Sz. G.] a horvátok uralma 
alá került, de m ég vannak Horvátországban az avarok közül valók, és felismerhetők, hogy ezek 
avarok’. DAI 143. BUDÁK—RAUKAR (2006) 124.
97 BEUC (1985) 44.; KLAIÓ (1990) 85-86.
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konfliktusokat kihasználva könnyen a „királycsináló” szerepében találhatják 
magukat (mint Pribuna a 10. század közepén),98 netán utóbb maguk ülhetnek a 
horvát trónra (mint Zvonmir a l l .  század második felében).99 A horvát uralmi 
terület territoriális alapját képező' zsupániák, és az ezek élén álló tisztségvise
lők, a zsupánok létének, illetve funkciójának az eredete és tartalma nem tisztá
zott kellőképpen. A 10. század közepén már vélhetőleg egyszerre tekinthetők az 
egykori vérségi (törzsi-nemzetségi) szervezet lenyomatának,100 és a frank hatást 
mutató uralkodói térszervezés eredményeként megszülető intézménynek.101 A 
területi szervezet teljesen kifejlett formáját a l l .  században IV. Kresimir (1058- 
1075) és Zvonimir (1075-1089) uralkodása idején érte el.102 A horvát fejedelem
ség, majd királyság irányításában szerepet kapott az uralkodó mellett működő 
tanács,103 melynek léte már a 9. századtól kimutatható.104 Ennek tagjai a horvát 
főpapok, a — szintén zsupánnak (iuppanus.) hívott — udvari tisztségviselők,105 
(adott esetben) a herceg(ek), továbbá a bán, illetve a territoriális egységek élén 
álló zsupánok voltak.106

A horvát királyi hatalom jogi fogalmának fejlődésében — noha 
Tomislav uralkodásától kezdve Horvátországot hagyományosan királyság
nak szokás tekinteni107 — a 10. század végén, majd az 1070-es évek közepén

98 949 táján Pribuna, Miroslav király (945-949) bánja —  e tisztség első' név szerint ismert 
birtokosa — letaszította a trónról az uralkodót, és helyére annak öccsét, II. (Mihajlo) Rreáimirt 
(949-969) ültette. DAI 151., BUDÁK— RACKAI? (2006) 125.
99 Magánoklevelek datációja az 1070-es években többször hivatkozik a király uralkodása mellett 
Zvonimir bánságára is (az 1070-es évek elején töltötte be a báni posztot IV. (Petar) Kresimir 
uralkodása alatt), ami korábban ismeretlen jelenség. CD I. 84.sz. (115.), 88.sz (121.), 95.sz. 
(129.), MATIJEVIÓ-SOKOL (1997) 48.
100 Bíborbanszületett Konstantin a zsupánságra mint általános (dél)szláv „intézményre” utal: 
„Mint mondják, ezeknek a népeknek nincsenek fejedelmeik, csak zsupánjaik, öregeik 
(favnávoug yépovtag), mint ahogyan ez a többi szklavín vidékeken (EKÄaßqviai) is szokásban 
van.” DAI 125. Trpimir 852. évi adománylevelében több zsupán (iuppanus) is szerepel már mint 
a jogi aktus tanúja (testis). CD I. 3. sz. (6.), GOLDSTEIN (1996) 11.
101 BEUC (1985) 51-55.; GOLDSTEIN (1996) 9-20.
102 Erre utal, hogy a l l .  század közepétől megjelennek a zsupánnak alávetett alsóbb szintű 
zsupániai tisztségviselők (podzupan, satnik). BEUC (1985) 55.
loa Trpimir 852-ben a „commune consilium m eis cum omnibus zuppanid’-ra, míg Muncimir 892- 
ben a „communi consilio cum meis cunctis fídelibus et primatis populi'-re hivatkozva hozza meg 
döntését a spalatói egyház érdekében. CD I. 3.sz. (4.), 20.sz. (23.)
104 BEUC (1985) 59-60.
105 Muncimir 892. évi oklevelének tanúsorában felbukkanó zuppanus-ok sora (palatínus, maccerraríus, 
cavallarius, camerarius, pincemarius, armiger, iupanus comitissae, macerarius comitissae) tagolt, frank 
mintájú udvari szervezetre utal. CD 1.20. sz. (24.), Goldstein (1995) 165.
106 IV. Kreáimir 1066. dec. 25-i oklevele szerint a király a döntéshozó elit egésze (omniumque 
nostri regni episcoporum ...ceterorum que Chroatie comitum) kérésének engedve ad „királyi 
szabadságot” a zárai Szűz Mária-apácazárdának. CD I. 74.sz. (102.) Az 1070-es évek végén 
Zvonimir király „unde consultu omnium seruorum dei et nobilium nostrorum" tesz adományt a 
spalatói bencés monostor számára. CD I. 134. sz. (170.) A 11. századi regni proceres fogalmára: 
BaradA (1943) 197-200.
107 Budák—Raukar (2006) 122 .
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állt be fordulat. Feliratos emlékek108 és krónikás beszámolók alapján való
színűsíthető', hogy Stjepan Drzislav (969-995) tekinthető' az elsó' olyan hor- 
vát királynak, aki valamelyik univerzális hatalomtól (adott esetben a bizánci 
császártól) királyi jelvényeket és elismerést kapott, utódlásáról pedig még 
életében legidősebb fia javára rendelkezett.109 Ettől függetlenül, a királyi 
hatalom öröklése ezután sem tekinthető' szabályozottnak sem elvi, sem gya
korlati szinten. Noha a 10. század elejétől, Muncimir uralkodásától kezdve 
folyamatosan Trpimirovicok ültek a horvát trónon, az öröklés a l l .  század 
végéig a dinasztián belüli pozícióharcok eredményeként dóit el, és nem a 
primogenitúra rendje szerint. így Drzislav fiai közül a legidősebb, Svetoslav 
rövid uralmát öccsei, Kresimir és Gojslav döntik meg a 990-es évek közepén, 
ami 1020-ig, utóbbi haláláig tartó társuralmat eredményez.110 Az 1030-ig 
egyedül uralkodó III. Kresimirt ugyan fia (I. Stjepan, 1030-1058), majd uno
kája (IV. Petar Kresimir, 1058-1075) követi, de 1075-tól az elűzött Svetoslav 
unokája, Zvonimir következett a trónon (1075-1089).111

Noha IV. Petar Kresimir már kétséget kizáróan „Horvátország és Dal
mácia” Isten kegyelméből uralkodó királya volt,112 Zvonimir királyi koronázá
sa új dimenziót nyitott a horvát királyi hatalom történetében. A VII. Gergely 
legátusa, Gebizo által a solini Szt. Péter-bazilikában 1075 (vagy 1076) október 
elején celebrált koronázás,113 és a pápától kapott királyi jelvények (korona, 
zászló, kard és jogar)114 alapvetően a pápaság hierokratikus szemléletét voltak 
hivatottak kifejezni.115 Zvonimir koronázása abba a sorba illeszkedik, amiből

108 Jelena királyné (regina) 976-ra datálható solini szarkofágjának felirata alapján férje, Mihajlo 
(II. Kresimir), és fia Stjepan (Drzislav) re.x címet viseltek. Utóbbi a töredékes knin-i feliraton 
mint dux magnus szerepel, fiával és utódával, a dux Hroatorum címet viselő' Svetoslav-val 
együtt. Goldstein (1995) 332-335.; Matijevi6-SOKOL (1999) 243-246.
109 Tamás spalatói főesperes krónikája szerint Drzislavtól kezdve, annak minden utódja Dalmá
cia és Horvátország király volt, a bizánci császártól királyi jelvényeket és eparkhoszi, ill. 
patrikioszi címet kapott, a királyi hatalom pedig apai ágon öröklődött. HS 54. Erősen vitatható, 
hogy a horvát király a bizánci Dalmácia felett ekkor bármiféle jogkört kapott volna. GOLDSTEIN 
(1995) 333-334.; FINE (1983) 274.; KLAIÓ (1990) 89-91.
110 Nada Klaió szerint Svetoslav rövid uralma Drzislav primogenitúra-kísérletének kudarcaként 
értékelhető, míg Fine úgy véli, hogy a Drzislav halála után történtek az uralmi terület örökösök 
közti felosztásának „klasszikus szláv szokását” tükrözi. FINE (1983) 274.; KLAIÓ (1990) 91-92.; 
Budák— Raukar (2006) 134-135.
111 Svetoslav (Surinja) fia, Stjepan Horvátországból Velencébe menekült és beházasodott az 
Orseolo famíliába. KLAIÓ (1990) 96. Fia, Zvonimir első ízben 1070. évi oklevélben szerepel bánként. 
CD I. 84. sz. (115.) Zvonimir bánságának kérdése vitatott, a régebbi horvát historiográfia Szlavó
nia bánjának tekintette, de valószínűbb, hogy a korábbi likai bánság területét uralta. MARGETIŐ 
(1997) 12-18. Bánsága és a trón öröklése valamiféle IV. Kresimirrel kötött megegyezésre utalhat. 
1062-ben még egy bizonyos Goico volt IV. Kresimir bánja. CD I. 69.sz. (98.)
112 CD I. 82. (113.), 98.SZ. (132.) A Croatiae Dalmatiaeque regnum kifejezés először 1059-ben 
bukkan fel. GOLDSTEIN (1995) 388. Dalmácia horvát birtoklásának problémájára: F e RLUGA 
(1957) 103-104., F in e  (1983) 279.; K l a ió  (1990) 102-103.
113 A koronázásról szóló oklevél datálása bizonytalan: STIPlSlÓ (1997) 57-66.
»•* CD I. 109.sz. (139-140.)
115 Katus (2000) 319.
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világosan kirajzolódik a reformpápaság azon törekvése, melyet nem csupán a 
horvát királlyal, de Zeta fejedelmével, vagy a magyar uralkodókkal szemben is 
érvényre próbált juttatni ugyanebben az időben: ti. a pápai hűbér elismerteté
sét világi uralkodók felett.116 Másfelől Zvonimir pápa által garantált királyi 
címe — mely a baskai kőtábla glagolita feliratán is visszaköszön117 — egyben a 
koraközépkori horvát regnum jogi és politikai fejlődésének csúcspontját is 
jelentette.

A II. Stjepan (1089-1091) halála után,118 Szent László és Kálmán ural
kodása alatt megszülető horvát-magyar perszonáluniós kapcsolatban a ma
gyar királyok több ponton is respektálták e politikai státuszt.119 A 11-12. 
század fordulóján ez egyfelől Almos herceg kérészéletű horvát regnálás
ban,120 majd Kálmán 1102. évi biogradi horvát királyi koronázásában öltött 
testet.121 Az Árpádok horvátországi uralma ezen túl is több szempontból 
törekedett a Trpimirovic-időszak kormányzati szisztémájával való kontinui
tás fenntartására. Ez részint a korábbi horvát királyok által a dalmáciai 
városoknak adott „régi kiváltságok” rendszeres megerősítésében,122 részint a 
báni különkormányzat megszervezésében öltött testet.123 Mindazonáltal a 
délvidék (a Drávántúl) kormányzati működtetésének magyar gyakorlata 
csak az 1190-es évektől kezdett stabilizálódni,124 nyilván nem függetlenül a 
dalmát területekre szintén igényt tartó Velence és Bizánc folyamatos térség
beli jelenlététől.125 A régi „királyi Horvátország” szervezeti különállásának 
számos eleme maradt a 13. század után is.126

2.3. Szláv fejedelemségek a Balkán közepén: a szerb állam előzményei

116 ŐANJEK (1997) 27-36. Magyar vonatkozásban ld. MAKK (1993) 87., 94-95.
117 A „Zvanimir, krälj hrvätsklf formula egyben a horvát népnév első anyanyelvi említése is 
1100 körül. KLAIÓ, Izvori 64. sz. (86.), FuŐlŐ (1999) 268.
118 Zvonimir halálának körülményeire: K oSÓAK (1997) 223-227. II. Stjepan, IV. Kresimir 
unokaöccsének uralkodására: GOLDSTEIN (1995) 434-436. A Kálmánnal 1097 körül harcoló 
utolsó horvát király, a Svació nembeli Petar feltehetőleg korábban Zvonimir bánja volt: 
BUDÁK— RAUKAR (2006) 140.; kritikai nézőpontból: K l a iÓ (1971) 507-512.
119 KRISTÓ (1979) 86-87.
120 Dragus zárai prior 1091-re datált oklevelének datációja említi egyedül Almos magyar herceg 
horvátországi királyságát. DHA I. 92.SZ. (273.) László döntése mögött vélhetőleg a Horvátor
szágra nézve 1075/1076 óta érvényes pápai hűbér elkerülésének szándéka állhatott.
121 A koronázás tényét Kálmán 1102-re datált zárai oklevele hangsúlyozza: DHA I. 116.sz. (330.) 
Az ún. „pacta conventa” kérdésére: Antoljak (1980), KRISTÓ (2002), SZEBERÉNYI (2007)
122 RA 41.sz., 51.sz., 69.sz., 70.sz., 79.sz., 91.sz., 112.sz., 113.sz„ 147.sz. stb. Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy a 12. századi királyi oklevelek zöme már nem közvetlenül a régi horvát kirá
lyoktól (főleg IV. Kresimirtől és Zvonimirtól) kapott privilégiumokra, hanem az azokra ugyan 
utaló, de végső soron Kálmántól származó kiváltságlevelekre hivatkozik. Vö. GYÖRFFY (1967) 
46-56.; K laiÓ (1973) 15-87.
123 KRISTÓ (1979) 88-90.
124 SZEBERÉNYI (2002) 236-237.
125 Dalmácia bizánci, velencei, és magyar kormányzatára a 12. században: STEPHENSON (1999) 
127-150.; SZEBERÉNYI (2001) 36-54.
126 KRISTÓ (1979) 131-132. Az Árpádok horvátországi uralmára: GOLDSTEIN (1997) 261-272.
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Bíborbanszületett Konstantin a 10. század közepén ekként ábrázolta a Hor
vátország és Bulgária közé eső „többi szklavín terület” fekvését: „Dióklia 
közel esik Dürráchion erődjeihez (...) és egészen Kattaróig terjed, a hegyvi
déken pedig szomszédos Szerbiával. Kattaró városánál kezdődik Terbunía 
fejedelemsége (ápxovxia) és kiterjed egészen Ragúzáig, a hegyvidék felé pe
dig közel esik Szerbiához. Ragúzánál kezdődik a zachlúmok fejedelemsége és 
kiterjed egészen az Orónitosz folyóig, a tengermellék felé szomszédos a 
paganokkal, északon a hegyvidéken közel esik a horvátokhoz, felső részén 
pedig Szerbiához. Az Oróntiosz folyónál kezdődik Pagania és kiterjed egé
szen a Zentína folyóig, három zsupánsága van (...) [és k]özel esik hozzájuk 
négy sziget. (...) Szerbia földje az összes többi ország ixopöv) felső részén 
terül el, észak felé közel esik Horvátországhoz, dél felé pedig Bulgáriához.”127 
A felsorolt sklaviniák, Duklja (a Zeta folyó és a Skodrai-tó között), Trebinje 
(a Kotori-öböl és Dubrovnik közti parti sáv, ill. a Drina között128), Zahumlje 
(más néven Hum, a Neretva és Dubrovnik között129), Pagania (vagy 
Neretvia, a Cetina és a Neretva között, ül. Brac, Hvar és Korcula szigetén), 
Szerbia (az Ibar és a Vrbas folyók, ül. a Száva és a Dinári-hegység között) — 
kiegészítve az itt nem szereplő, de a bizánci császár művében másutt szerb
lakta földként leírt Boszniával130 — a közvetlen bizánci igazgatáson kívül 
fekvő, Dalmácia és Bulgária közti balkáni területek egészét felöleli.131

A DAI-ból rekonstruálható kép szerint ezek a 10. században önáüó fe
jedelemségek (arkhóntiák) voltak, élükön fejedelmekkel (arkhón), területük 
zsupániákra (zupanias) oszlott, központjaikban erődök (kastra) álltak, a 
lakosság egy része keresztény volt.132 Annak eüenére, hogy a DAI nyomán e 
sklaviniák népessége elég határozottan a szerb etnikumhoz köthető, 
Bíborbanszületett Konstantin megfogalmazása arra vaU, hogy a bizánci 
szemlélet a Kárpátoktól északra fekvő Fehér-Szerbiából délre vándorló ún. 
„kereszteletlen szerbeket” több, délen megjelenő szláv népcsoport eredeti 
etnikai közös nevezőjének tekintette,133 a szerbek Herakleios császár nevé
hez kötött megkeresztelkedését pedig egy új nembeli minőségnek, Bizánc 
aktív részvétele és fennhatósága mellett létrejövő állapotnak.134 Mindazonál
tal ezen a szervezeti alapon, pontosabban a 10-12. század folyamán tovább
fejlődő két nagyobb és jelentős szerepet játszó fejedelemségen — Duklja (a 
11. századi forrásokban Zeta),135 és a DAI-ban említett „Szerbia”, ami későb

™  DAI 144-147.
,28ToSlÚ (1998) 13-17.
129 MlálÓ (1996) 39-44.
130 A „hórion Bosona” megfogalmazás területi egységre utal. DAI 160-161. MALCOLM (1994) 10.
u i ÓIRKOVIC (1999) 9.
i "  DAI 152-165.
133 DAI 153-154., 162-163., 164-165.
™  DAI 152-155, 160-161., 162-163.
136 Sajátós módon a DAI a későbbi szerb állam egyik szervezeti előzményeként felfogható dukljai 
fejedelemség kapcsán nem említ a többi sklaviniához hasonlóan egyértelmű etnikai kapcsolatot
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bi latin forrásokban Raska (Rascia) néven szerepel136 — épült fel a későbbi 
szerb államalakulat. E fejedelemségek, illetve Zahumlje (Hum), Trebinje és a 
neretvai területek egy részének egyesüléséből születik meg a középkori 
Szerbia a 12. század második felében,137 miközben Bosona területe körül 
ugyanebben az időben létrejön a boszniai fejedelemség magja is.138

A Bíborbanszületett Konstantin által bemutatott 10. század közepi ál
lapotot megelőzően „Szerbia” (Raska) a 9. század közepén már fejedelemség
ként tűnik fel a DAI-ban.139 A kereszténység felvétele a 870-es évektől indult 
meg a bizánci missziók eredményeként.140 A 9. század közepén említett 
Vlastimir fejedelem141 három fia — akik között apjuk felosztotta az öröksé
get, ezzel lényegében a 12. századig működő utódlási hagyományt teremt
ve142 — még pogány volt (Muntimir, Strojmir, Gojnik), míg unokája, a 9-10. 
század fordulóján uralkodó Petar Gojnikovic már keresztény nevet viselt. Az 
ő uralkodásától kezdve a szerb fejedelemség a bolgár-bizánci konfliktusok 
között sodródott. Petar — Zahumlje fejdelméhez hasonlóan143 — meghódolt 
Symeon bolgár cárnak. 917-tól kezdve azonban a szerb fejedelmek — bizánci 
pénzen és felbujtásra — rendre fellázadtak a bolgár fennhatóság ellen, majd 
újra és újra meghódolnak, az új fejedelmet pedig a bolgár uralkodó jelölte 
ki.144 Az utolsó, Symeon által kijelölt szerb fejedelem — a DAI-ban is kortárs
ként emlegetett — Caslav volt, akit a bolgár cár a lázadó Zaharije ellen hasz
nált fel 924 körül. A fejleményekről beszámoló DAI szerint a bolgárok meg
üzenték a szerb zsupánoknak, „hogy jöjjenek el hozzájuk [ti. a lázadó fejede
lem ellen vonuló bolgár sereghez — Sz.G.], s fogadják el fejedelemül 
Cseszlávot”,145 ami arra vall, hogy a zsupánok jóváhagyása is szerepet játszott 
a raskai fejdelem kiválasztásban, amellett, hogy Caslav maga is Vlastimir

a szerbekkel, hanem egy Dioclecianus császár nevéből levezetett népetimológiás eredet- 
magyarázatot ad. DAI 162-165.
136 A szerb államfejló'dés 12. század közepe eló'tti időszakát tekintve, az elmondottak alapján, 
indokolt konzekvensen megkülönböztetni a DAI-ban szereplő' „Szerbiát” (SepBXia), azaz Raskát 
a Nemanjidák Szerbiájától.
137 ALLEN—KAZHDAN (1991a) 1871.; DINIÓ (1966) 519-520.; MlSlŐ (1996) 48-50.; ToSlÓ (1998) 
77-78.; FINE (1983) 246.
138 M a lc o lm  (1994) 11-12.; K l a ió  (1994) 27-28.
139 DAI 154-155.; FINE (1983) 141.
140 ALLEN— KAZHDAN (1991a) 1871-1872.; VLASTO (1970) 208. A  Prijepolje vidékén előkerült 9. 
századi latin templomi felirat ugyanakkor a latin misszió párhuzamos raákai jelenlétére utal
hat. M a lc o lm  (1998) 42.
141 A DAI egyenes vonalú, egészen Herakleios koráig visszamenő' leszármazási genealógiát ad a 
szerb fejedelmekről már Vlastimirt megelőzően is. Konstantin szerint a szerbek „a rómaiak 
császáraival szemben szolgai és alárendelt viszonyban voltak’. DAI 154-155. KAZHDAN (1991b) 
2185.
142 F in e  (1983) 141.
143 KAZHDAN (1991c) 2218-2219.; MlSlÚ (1996) 41-43.
144 DAI 156-159.
145 DAI 158-159.
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leszármazottja volt.146 Caslav a 924-ben egész Szerbiát elfoglaló Symeon elől 
menekülni kényszerült,147 ám a bolgár cár halála után sikerrel állította helyre 
fejedelemsége önállóságát, és növelte területét.148 A bizánci császár megerősí
tése és támogatása mellett149 uralkodó szerb fejedelem (megh. 960.k.) idejére 
tehető' a Raska területét ért bizánci, különösen keresztény (ortodox) hatások 
elmélyülésének elsó' fázisa.150

A 963-1018 között a Balkánon zajló folyamatos bolgár-bizánci konflik
tusokban a skalviniák az egymással küzdő' két balkáni hatalom küzdó'terévé, 
illetve a hatalmi játszmák eszközeivé váltak. Ebben a helyzetben jutott sze
rephez a Caslav halála után raskai, zahumljei és trebinjei területekkel gya
rapodó dukljai fejedelemség.151 Fejedelme152 997 után — jószerivel az összes 
balkáni sklaviniához hasonlóan — átmenetileg Samuil bolgár uralkodó 
alattvalója lett,153 míg II. Basileios győzelme után közvetett bizánci fennha
tóság alá került.154

1018 után a Bizánci Birodalom balkáni kiterjedését a Száva-Duna vo
nalában szokás megadni, azonban — amint arra Paul Stephenson rámuta
tott — ez az uralom néhány stabilan bizánci kézen levó' balkáni erősség mint 
Nis, Skopje, Raguza vagy Dyrrakhion környezetét leszámítva a legtöbb peri
férián csupán közvetetten érvényesült, és elsősorban a bizánci fennhatóságot 
elismerő helyi elitek támogatásán alapult.155 Amennyiben ez utóbbiak hűsé
gét bizánci címekkel, pénzzel vagy katonai erővel nem sikerült biztosítani — 
a Morava völgyében a nisi strategos-nak, a bolgár vidéken a skopjei 
strategos autokrator-nak, míg az Adriával szomszédos terülteken a dubrov 
niki és dyrrakhioni kormányzóknak — rendre lázadásokra került sor, mely
ben Bizánc egymás ellen törekedett kijátszani a különféle szláv fejedelemsé
geket. Az 1040-1042 között zajló, a Dunától Hellászig az egész Balkánt meg

>« DAI 156-157.
147 Ste p h e n s o n  (2000 ) 26-27.; Óir k o v ió  (1999) 10 .
>48 Fine (1983) 159.; VLASTO (1970) 209.
149 A DAI leírja, hogy Őaslav a „rómaiak császárának gazdag ajándékaiból rendbe hozta és bete
lepítette az országot, s mint korábban is, szolgai módra alá van vetve a rómaiak császárának, s 
ő, aki a császár támogatásával és sok jótéteményével állította helyre az országot, fejedelmi 
méltóságában is megerősítést nyert.” DAI 160-161.
150 Fine (1983) 159.; KAZHDAN (l991d) 387.; STEPHENSON (2000) 27.
>51 FINE (1983) 193.
162 A Ljetopis popa Dukljanina latin redakciója szerint a dukljai fejedelem rex volt. LPD 331.
153 TOŐIÓ (1998) 67. A bari pap 12. században készült krónikájának (némileg romantikus) leírása 
szerint Samuil lánya, Kosara beleszeretett a bolgár börtönben raboskodó Vladimir fejedelembe, 
házasságuk után pedig apja visszahelyezte vejét — durazzoi területekkel kiegészített — fejede
lemségébe Un regem), míg Trebinjét Vladimir nagybátyjára (patruus)  bízta. LPD 334-336. A 
történet két szempontból érdemel figyelmet: egyrészt aláhúzza a 10-12. századi balkáni szláv 
(szerb) fejedelemségek kormányzásának egy jellegzetes vonását, ami egyfajta családi uralom' 
ként jellemezhető', másrészt megteremtette a későbbi (11. századi) dukljai fejedelmek számára a 
Samuillal való rokonságban rejlő legitimációs hátteret.
154 BLAGOJEVIÓ (1989) 21.
iss Ste ph en so n  (2000 ) 123-125.
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rázó sikertelen bolgár felkelések (Petar Deljan, Tihomir, ill. Alusian vezeté
sével),156 illetve az ezektói függetlenül, de idődben párhuzamosan zajló sikeres 
Stefan Vojislav-féle „lázadás” Dukljában157 egyszerre tanúskodnak e bizánci 
gyakorlat hatékonyságáról és korlátáiról.158 *

Stefan Vojislav jelentős területekkel bővítette territóriumát Zahumlje 
és részben Dyrrakhion thema rovására, és ezzel egészen a l l .  század végéig 
Duklja (Zeta169) lett a vezető' szerb politikai formáció a Balkánon.160 Vojislav 
1043 körül bekövetkezett halála után — az LPD közlése szerint — öt fia egy- 
egy régiót kapott apjuk területeiből.161 1043-1046 között lényegében a fivé
rek családi uralma érvényesült a zsupániákból és fejedelemségekből össze
varrt hatalmi képződmény fölött (melynek legértékesebb részei Zeta és 
Trebinje voltak162), mígnem a családi torzsalkodásokat lezárva, 1046 körül 
az egyik fivér, Mihail került egyeduralkodóként a fejedelmi székbe.163

Mihail (1046-1081), majd tizenegy fiának egyike, Konstantin Bodin 
(1081/82-1101) uralkodása alatt a zetai fejedelemség működtetése egyfajta 
apanázs-rendszerben történt. A dukljai uralkodó uralma alatti területek — 
Zeta, Trebinje, Zahumlje, Raska, ill. egyes zsupániák — részleges önállóságu
kat megtartották, élükön a fejedelem testvérei, vagy számos fiainak egyike 
állt, pozíciójuk a hatalmi játszmák függvényében változott, cserélődött.164 A 
dukljai fejedelemség terjeszkedése — Raska megszerzésére 1060-1074 között 
került sor —, illetve az 1072-es újabb bolgár felkelés aktív támogatása165 is a

166 FINE (1983) 203-206.; An t o u a k — PANOV (1985) III. 51-60.; PAVLOV— JANEV (2005) 41. Noha 
1018 és 1185 között a bolgár-lakta területek az „államfejlődés” szempontjából kiesnek látókö
rünkből, e lázadások néhány olyan momentumra hívják fel a figyelmet, ami az első és második 
bolgár cárság közti időbeli távolság eszmei áthidalása szempontjából kulcsfontosságúnak te
kinthető: a felkelések vezetői a bojárok támogatását bírták, de legitimációjuk fő forrását az 
egykori bolgár cártól, Samuiltól való leszármazás hangsúlyozása jelentette. Mind Deljan, mind 
Alusian ezen az alapon kiáltották ki magukat „a bolgárok császárának”. STEPHENSON (2000) 
132
167 Fine (1983) 206-207.; MlSlÓ (1996) 44-45.
158 A bolgár lázadókat sikerrel játszotta ki egymás ellen Bizánc, míg IX. Konstantin — az LPD 
leírása szerint — a dukljai fejedelem ellen a raákai zsupán, a boszniai bán és Ljutovid, 
zahumljei fejedelem egyesített csapatait küldte (iupano Rassae et bano Bosnae et principi 
regionis Chelmanaé) a dyrrakhioni strategos parancsnoksága alatt, ám az összecsapás dukljai 
győzelemmel végződött. LPD 346-347.; STEPHENSON (2000) 133-134.
169 Zeta eredetileg Duklja egyik zsupániája volt, neve a l l .  század végétől fokozatosan regionális 
jelentést kapott, és kiszorította a fejedelemség korábbi elnevezését. FINE (1983) 212.
160 FINE (1983) 207.; ClRKOVIÓ (1999) 12.
181 LPD 354-355.
162 Stephenson (20 0 0 ) 138-139.
163 „Michala accepit regnum .” LPD 357.
'84 FINE (1983) 212-213., 223., STEPHENSON (2000) 140-141.
165 Sajátos momentum, hogy a Mihail által a bolgárokat támogató dukljai csapatok élére állított 
Bodint, Péter néven a Georgi Vojteh skopjei cxarkhos vezette bolgár felkelők a „bolgárok császá
rává” kiáltották ki, azaz a Samuil által teremtett hagyomány — azzal, hogy Bodin az LPD már 
idézett története alapján maga is Samuil nőági leszármazottja volt — legitimációs elemként 
megjelenhetett a dukljai uralkodók körében is. Bodin azonban Kastoriánál vereséget szenvedett
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területszerzést, és a lehetséges apanázsok gyarapítását (ill. az azokra vonat
kozó „családi igények” kielégítését) szolgálta.166 E terjeszkedő' politika ugyan
akkor bizánci érdekeket sértett, Bari 1071-es normann elfoglalása után pedig 
újabb veszélyforrás jelent meg a dukljai partokkal szemben. Ebben a helyzet
ben Mihail a térségben másutt is érdekelt pápaság felé tájékozódott. 1077-ben 
VII. Gergely legátusa — a horvát Zvonimirhez hasonlóan — pápai koronával 
koronázta királlyá Mihailt.167 A római egyházfő' hűbérúri „jelenléte” Zeta-ban, 
még inkább megerősítette a szerblakta területeken már az 1054-es formális 
egyházszakadást megelőzően is nyomot hagyó egyház(jog)i megosztottság kon
túrjait.168 A dukljai fejedelem által uralt területek „kezdettől” a Róma- 
Konstantinápoly közti juriszdikciós határ két oldalán terültek el: az ohridi, a 
dyrrakhioni, a spalatói, illetve a dubrovniki érsekek joghatósága alá tartoz
tak.169 Nem tisztázott, hogy a zetai fejedelemség egyházi központjának tekint
hető Bar (Antivar) püspöke Spalato, Dubrovnik vagy Dyrakkhion 
suífraganeusa volt-e,170 de az kétségtelen, hogy a nyugati, tengerparti terüle
teken a l l .  században jelentős latin (katolikus) hatás érvényesült, ami még a 
Nemanjidák időszakában is komoly jelentőséggel bírt. Mindazonáltal a bari 
püspökséget már Mihail megkísérelte VII. Gergellyel érseki rangra emeltetni, 
de azt végül csak fiának, Bodinnak sikerült elérni, 1089-ben.171 A bari érsek 
joghatósága kiterjedt a dukljai (Dioclea), kotori, ulcinji, svaci, skodrai, drivasti, 
piloti, raskai (Ras), boszniai, zahumljei és trebinjei püspökségekre, 172 azaz a 
11. század végén a szerblakta területek jelentős része a pápának alárendelt, 
katolikus érseki tartomány alá tartozott, noha a lakosság — a nyugati terülte
ket leszámítva — nagyrészt ortodox volt.173 A zetai fejedelemség nyugati ori
entációját erősítette Bodin normann házassága is.174

A Komnénoszok konstantinápolyi megerősödése azonban véget vetett a 
zetai fejedelemség regionális hatalmi törekvéseinek. Az 1089-1091-es bizánci 
hadjáratok eredményeként elszakadt Zetától Raska, Bosznia és Zahumlje is,

és évekig bizánci fogásban volt, így „bolgár cársága” csupán epizód maradt. FINE (1983) 214.; 
ANTÓNIÁK—PANOV (1985) II. 356.; III. 60-64. 
íee Steph en so n  (2000 ) 141.
167 A koronás uralkodót a ston-i Szt. Mihály-székesegyház freskója is megjeleníti. VII. Gergely 
1078. évi levelében „Sclauorum regi’ titulálja a zetai uralkodót [CD I. 123.sz. (158.)], míg bizánci 
forrásokban a „tribaliták és szerbek urá’ címmel jelenik meg. ÁNTOLJAK—PANOV (1985) I. 728.; 
a „Tribalia” meghatározása körüli bizonytalanságokra: UO. I. 385. 363. jz., ill. 736-737.
168 ÓlRKOVIŐ (1999) 10.
169 FINE (1983) 215.
170 ANTOLJAK— PANOV (1985) I. 516-517., DÚSA (1991) 58., STEPHENSON (2000) 121.
171 Egyes feltételezések szerint Bar már 1067 körül érseki rangot kapott: BLAGOJEVIÓ (1989) 25.; 
VLASTO (1970) 200-201., 210-211. 1089 mellett foglal állást: FINE (1983) 216.; STEPHENSON 
(2000) 144.; JOVOVIŐ (2004). VII. Gergely 1078-as levele Pétert „Antibarensem episcopum" 
emliti. CD I. 123.sz. (158.)
172 JOVOVIÓ (2004); VLASTO (1970) 211.

Fine (1983) 224.
174 BLAGOJEVIÓ (1989) 24. A  pápa Bodint, apjához hasonlóan „rex Sclavorum gloriosissimuá'-nak 
titulálta. Idézi: OBOLENSKY (1999) 270.
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Bodin halála után (1101) pedig a dukljai fejedelemség bizánci alattvalóként 
gyorsan elveszítette balkáni vezető' szerepét. Területe eredeti darabjaira, több
kevesebb önállósággal rendelkező' zsupániákra, fejedelmi territóriumokra hul
lott szét,175 melyek az 1160-as évekig a Balkánon zajló bizánci-magyar konf
liktusok között sodródtak.176

175 FINE (1983) 224.; MlSlÓ (1996) 47.; STEPHENSON (2000) 155.; VLASTO (1970) 212.; ÓIRKOVIÓ
(1999) 12.
176 Makk  (1998) 230-233.
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A  BALKÁNI ÁLLAM FEJLŐDÉS VÁZLATA A  1 2 . SZÁZAD VÉG É TŐ L 1 3 8 9 -IG

A balkáni régió képe 1170 körül alig különbözött attól, amit II. Basileios 
bolgár hadjáratainak lezárultakor (1018) mutatott — a bizánci basileus 
fennhatósága a térség egészére kiterjedt, elvi és gyakorlati értelemben egy
aránt. Manuél Komnenos (1143-1180) utolsó nagy összecsapása a Magyar 
Királysággal 1167-ben győztes békével zárult, és ezzel Bizánc Horvátország 
nagy részét, Dalmáciát, Boszniát és a Szerémséget is a megszerezte, (III.) 
Béla magyar trónra léptét pedig szintén sikerként könyvelhette el.1

A balkáni szláv fejedelemségek és zsupániák helyzete a Komnénoszok 
idején alig változott 1100 után; a meglehetősen gyakori lázadások dacára 
Raska, Duklja, Zahumlje, Bosznia stb. kénytelenek voltak elismerni a bizán
ci császár hatalmát.2 Ebben a helyzetben érdemi változás csak a 
myriokephaloni vereségben (1176) megroppanó, majd Mánuel halála után 
(1180) viharos gyorsasággal hanyatlásnak induló bizánci hatalom balkáni 
dezorganizációjának eredményeként állt be. Az „új” balkáni szláv államok 
(Szerbia, Bulgária, Bosznia) létrejötte több ponton addigi tendenciák 
lezárultát, és mások megerősödését eredményezte (így kialakulásuk körül
ményeivel az alábbiakban viszonylag részletesebben foglalkozunk). Felemel
kedésükkel párhuzamosan indultak meg ismét a Magyar Királyság déli irá
nyú expanziós törekvései is, a Bizánci Birodalom helyén 1204 után létrejövő 
latin és görög utódállamok pedig végkép átrajzolták a térség hatalmi
politikai arculatát. Mindezen fejleményekkel párhuzamosan vésődött rá 
„végleg” az ’ortodox törésvonal’ a Balkán vallási-politikai térképére. A 13-14. 
század során a Balkán politikaföldrajzi képe többször módosult ugyan (1230, 
1282, 1330, 1355), de alapvetően csak a 14. század közepétől megkezdődő 
oszmán hódítások révén változott meg; ennek — az autochton délszláv ál
lamfejlődés szempontjából a vég kezdetének — szimbolikus évszáma az 
1389-es rigómezei ütközet dátuma.

1. A balkáni államfejlődést meghatározó politikatörténeti csomópontok, 1204-1389

A balkáni hatalmi-politikai tér 1200 utáni átrendeződésében a legmeghatáro
zóbb momentumnak a Bizánci Birodalom 1204-es szétesésével támadt hatalmi 
űr tekinthető. A negyedik kereszteshadjárat nyomán a Birodalom balkáni 
területeinek zömén a latin utódállamok (Latin Császárság, Thesszalonikéi 
Királyság, Athéni Hercegség, Akhaiai Fejedelemség) osztozkodtak, míg a leg
fontosabb szigetek és kikötők velencei kézre kerültek. A balkáni tér újraosztá
sa szempontjából azonban lényeges, hogy a latin fejedelemségek tartósan alig 
néhány ponton lépték csak túl az antik Via Egnatia vonalát, és miután 
Kálóján (1197-1207) bolgár-kun csapatai 1205-ben Adrianupolisznál tönkre

1 FINE (1983) 244.; Makk (1998) 233-234.
2 BLAGOJEVIÓ (1989) 27-29.; MlSlÓ (1996) 47.
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verték Balduin latin császár lovagseregét (a császárt magát pedig foglyul ej
tették) a latin veszély — az újabb próbálkozások dacára — lényegében elhá
rult a Balkán belső' területei felől.3

A bizánci utódállamok közül lényegesen nagyobb veszélyt jelentett a 
szláv államokra az epeiroszi „despotátus”, mely Theodoros Komnenos Doukas 
(1215-1230) uralkodása idején a Balkán vezető hatalma volt, és egyházi és 
világi téren egyaránt ellenpontot képezett mind a nikaiai görög, mind a kons
tantinápolyi latin császárokkal és patriarcháikkal szemben. Thesszaloniké 
elfoglalása és az ohridi basileus-i koronázás után (1224) Epeirosz rendkívül 
közel állt a bizánci uralom restauráláshoz, ám Theodoros 1230 tavaszán 
Klokotnicánál vereséget szenvedett a bolgároktól.4 Ezzel a balkáni regionális 
középhatalom szerepét II. Ivan Ászén (1218-1241) bolgár állama vette át, aki
nek halála után azonban Bulgária gyorsan és véglegesen elveszítette vezető 
szerepét. A térség fejleményeinek fő alakítója — az északi területeket leszá
mítva, ahol a Magyar Királyság fejtett ki folyamatosan aktív expanziós politi
kát, különösen az 1260-as években5 — egy időre ismét Bizánc lett. A VIII. 
Mikhael Palaiologos (1261-1282) által 1261-ben restaurált konstantinápolyi 
császárság a régi bizánci hegemónia balkáni visszaállításával kísérletezett, 
ám 1282 után ennek esélyei megszűntek.6 A betörő tatárok és a belső anarchia 
által sújtott Bulgária helyett ekkor Szerbia kezdett vezető balkáni hatalommá 
válni, már II. Uros Milutin (1282-1321) idején, ami az 1330-as, a bolgárok 
felett aratott velbuzdi győzelem után trónra jutó Stefan Dusán (1331-1355) — 
a régió jelentős részét felölelő — szerb cárságában kulminált.7 1355-tól a 
Nemanjidák állama azonban (éppúgy, mint a bolgár állam 1331-tól kezdve) 
darabjaira hullott, a 14. század elején felemelkedő Kotromanic-ok uralta 
Bosznia (Stjepan, 1314-1353, I. Tvrtko, 1353-1391) pedig nem volt képes örö
kébe lépni,8 9 ami megkönnyítette az oszmánok behatolását a térségbe (1354, 
1371, 1389) 9

3 OSTROGORSKY (2001) 372.
4 NICOL (1966) 304-310.
6 PETKOVA (1989) 63-69.; KRISTÓ (1986) 106-107.; 136-138.
8 Obolensky (19 9 9 ) 296-297.
7 Obolensky (1999) 305-308.
8 Malcolm  (1994) 16-20.
9 DINIÓ (1966) 540-546.
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2. Új balkáni szláv államalakulatok születése a 12-13. század fordulóján: a 
délszláv államfejlődési tendenciák alapjainak kirajzolódása

2.1. A Nemanjida állam létrejötte

A 12. század végén megszülető balkáni államok közül elsőként a szerb állam 
kontúrjai kezdtek kirajzolódni az 1160-as években. A raskai fejedelemség 
élén álló nagy zsupán (veliki zupán) a 12. század folyamán a bizánci császár 
kegyéből és hozzájárulásával foglalhatta el székét.10 1166 táján (közelebbről 
nem ismert okból) a basileus választása egy új család tagjaira esett: a szerb 
területeket — a megszokott apanázs-rendszerben — négy testvér „családi 
uralmára” bízta.11 A legidősebb, Tihomir lett a nagyzsupán, ám hamarosan 
egyik öccse, Stefan Nemanja ragadta magához a hatalmat (1167-1196),12 
amit — úgy tűnik — a bizánci császár is elfogadott.13 Az új nagyzsupán 
azonban épp oly nyughatatlannak bizonyult, mint elődei: Manuél 1166-67- 
ben, és 1172-ben is kénytelen volt doulos-át fegyverrel engedelmességre 
kényszeríteni.14 Nemanja a Manuél halálát követő évtizedben azonban — 
kihasználva a Bizánc elleni magyar és normann támadásokat, ill. a 
Barbarossa Frigyes által a Balkánon keresztül vezetett (harmadik) 
kereszteshadjárat kapcsán keletkező feszültségeket15 16 — sikerrel terjesztette 
ki uralmát a Kosovo és Metohija területén, Skopje térségében, a Felső- 
Vardar völgye mentén, a Timok völgyében, 1189-ben pedig megszerezte Zeta

10 Az 1166 előtt Raákában uralkodó — és a bizánci uralom ellen folyamatosan és sikertelenül 
lázadó [St e p h e n s o n  (2000) 224-226.] — nagyzsupánok (I. és II. Uros, illetve Desa) zetai erede
tűek voltak: ósüket, Vukan-t, még nagybátyja, a l l .  század végén uralkodó Konstantin Bodin 
állította Raáka élére, az apanázs-rendszernek megfelelően. FINE (1987) 2.; DlNIŐ (1966) 520.; 
OSTROGORSKY (1963) 11. Ez arra vall, hogy az 1100 körül a zetai fejedelemségben fennálló 
status quo-n a bizánci császárok később sem változtattak adminisztratív eszközökkel.
11 Az „új” nagyzsupáni dinasztia valamiféle rokoni kapcsolatban állhatott a korábbi nagyzsupánok 
famíliájával. Kései források Nemanját Desa fiának állítják, míg a 12. század végi ún. Miroslavljevo 
Jevandelje egy bizonyos Zavid fiának, aki talán I. Uros másik gyermeke, Desa tetstvére lehetett. 
FINE (1987) 3. A Nemanja fia, Stevan által írt szentéletrajz (Zivot svetoga Simeona) szerint apja 
Podgorica környékén született, és ott latin keresztségben részesült. PRVOVENÖANI, Zivot [3.] 
Nemanja dukljai származása tehát viszonylag biztosnak mondható.
12 BLAGOJEVIŐ (1989) 36.
13 Ha hihetünk a Stefan-féle életrajznak, Nemanja a Tihomirtól apanázsként kapott Ibar-menti 
területek (Toplica) mellett Manuéltól is kapott apanázst (Dubocica, NiS vidékén), ami arra utal, 
hogy Nemanja közvetlenül is a császár vazallusa volt. PrvovenCani, Zivot [3.], STEPHENSON
(2000) 267.
14 A Manuélt dicsőítő panegyrikusok a szerb nagyzsupánt rendre a császár doulos-aként ábrázol
ják. STEPHENSON (2000) 269-270. A doulos ’(rab)szolga’ jelentése mellett azonban a Komnénoszok 
időszakában nyugati hatásra megjelenő, hűbériségből kölcsönzött terminusként (mint a „vazallus” 
görög megfelelője) is használatossá vált. Mint ilyen, tehát értelmezhető „az alávetett uralkodó” 
címeként is (ami strukturálisan persze jórészt nélkülözi a nyugati típusú hűbéri kötelék egyéb
elemeit). KAZHDAN (199 le) 659. Vö. SzEBERÉNYI (2001) 47-48.
16 STEPHENSON (2000) 294-300. Nemanja Niäben ünnepélyes keretek közt fogadta Barbarossát, 
hűségesküt tett neki, és Bizánc-ellenes szövetséget kötött vele. OSTROGORSKY (2001) 347.
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területét, és vele a tengerparti városokat (Kotor, Ulcinj, Bar) is, ezzel fel
számolva a dukljai fejedelemség önállóságát.1 16

A 12. század végén tehát, az egy évszázaddal korábbi helyzethez ha
sonlóan, újra egyetlen uralkodó kezére került a szerblakta területek jelentős 
része, csak míg a 11. században ezt az egységesítő' szerepet a zetai fejede
lemség játszotta el, addig az most Raskára maradt. Mindazonáltal a terüle
tek feletti uralom megszervezése a korábbi struktúra szerint történt: 
Nemanja Zeta kormányzását legidősebb fiára, Vukanra bízta,17 míg Hum 
(Zahumlje) területe testvére, Miroslav apanázsa lett.18 1190-ben ugyan II. 
Isaakios Angelos császár sikeres hadjárattal a Nemanja kezén lévő' területek 
egy részét visszaszerezte, de az ezt követó' béke, és különösen a Nemanja fia, 
Stefan, és Eudokia, görög hercegnő' közti házasság a szerb önállóság bizánci 
elismerését jelentette.19

Nemanja 1196-ban a ras-i püspökség székhelyén összehívott gyűlés 
(sabor) eló'tt20 lemondott a trónról — a zetai apanázst uraló idősebb fiút, 
Vukant melló'zve — középsó' fia, Stefan javára, és elóhb az általa alapított 
Studenica monostorba, majd pedig az Athos-hegyi Vatopedibe vonult vissza 
szerzetesként.21 A helyzet ilyetén rendezése egyrészt arra vall, hogy az apa
názs-rendszer működ(tet)ésében a pirmogenitúra elve továbbra sem játszott 
szerepet, másrészt aláhúzza azt a tényt, hogy a 12. század végére az ortodo
xia pozíciói a raskai régióban már vitathatatlanok voltak. Utóbbi azzal kap 
különös kontrasztot, ha tudjuk, hogy — egyik legendája szerint — Nemanja 
megkeresztelkedése Zetában azért történt latin rítus szerint, „mivel azon a 
földön latin papok voltak'.22 A bari érsekség ugyan elveszítette pozícióit a 
térségben, mikor III. Sándor pápa 1167-ben minden püspökségével együtt a 
raguzai érsek joghatósága alá rendelte (amit Bar és Spalato is vitatott),23 ez 
azonban nem változtatott azon a tényen, hogy az Adria-parti területek to

1S DiniŐ (1966) 521.; Fine (1987) 7-9.; BLAGOJEVIÓ (1989) 36-38.; JANKOVIÓ (2006) 9.
17 III. Ince 1199. évi levelében Vukant „Dioclie atque Dalmatie reV’-nek címzi, ami egyszerre
utal a l l .  századi zetai uralkodók címére, ill. a terület eredeti különállására is. CD II. 310. sz. 
(333.) FINE (1987) 41-43.
18 MlSlÓ (1996) 49.
19 DINIÓ (1966) 521. A házasságkötés kapcsán Stefan Nemanjic sebastokraton rangot kapott, ami 
kifejezte a szerb trónvárományos bekapcsolódását a bizánci államhierarchiába. OSTROGORSKY
(2001) 348. Stefan bizánci rangját és a dinasztikus kapcsolatot az athosi Hilandar-monostor 
alapítólevele is megemlíti: SAVA, Hilandarska povelja [2.]
20 A sabor összetétele a Stefan-féle legenda alapján rekonstruálható: e szerint jelen voltak 
Nemanja felesége, fiai, Kalinik ras-i püpsök (arbijerej), „földjének elöljárói és hercegei” (.staresine i 
knezove zemlje svojé), továbbá a „vajdák” (vojevode, katonai elöljárók) és harcosok (vojnik). 
Prvo venÓANI, Zivot [13.1 Minderre a Dinic által használt „nemesi gyűlés” terminus nem tűnik 
helyénvalónak. DiniŐ (1966) 530.
21 BLAGOJEVIÓ (1989) 55-56.
22 PRVOVENÓANI, Zivot [3.] Nemanja második, ortodox rítusú keresztelését már a ras-i püspök 
celebrálta, ami talán összefüggésbe hozható a raskai trón elfoglalásával. VLASTO (1970) 214.
23 CD II. 103. sz., 105. sz.
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vábbra is római juriszdikció alá tartoztak.24 Ezzel szemben az ohridi érsek
nek alárendelt ras-i és prizreni ortodox püspökségek területén sorra jöttek 
létre az ortodox egyházi alapítványok Nemanja uralkodása alatt (közülük a 
studenicai zaduzbina volt a legjelentősebb).25 Ezekhez illeszkedett az Athos- 
hegyen Nemanja legifjabb fia, Rastko (Sava) által Konstantinápolyban „ki
járt” császári egyházalapítási engedély a Hilandar szerb monostor létrehozá
sára, ami hamarosan a középkori Szerbia legfontosabb spirituális központja 
lett.26 Mindazonáltal Stefan Nemanjic (1196-1227) államát továbbra is egy
fajta — Obolensky kifejezésével — „egyházi dualizmus” jellemezte.27

A Stefan és Vukan közt 1200 körül kirobbanó konfliktus mögött alap
vetően a két testvér hatalmi törekvései húzódtak meg, de a megoldás felé 
vezető' úton világosan nyomot hagyott, hogy Bizánc meggyengülésével külsó' 
segítséget egyelőre kizárólag „nyugabarát” politikával lehetett szerezni 
(amint az, más összefüggésben a bolgárok esetében is kimutatható). Ebben 
pedig Vukannak kétségtelen „szervezeti” előnye volt. Ezt kihasználva, a pá
pánál és a magyar királynál keresett támogatást, mire válaszul 1200 táján 
— eltaszítva bizánci hitvesét — Stefan is III. Ince felé tájékozódott.28 1202- 
ben Vukan magyar segítséggel elfoglalta Raskát, megszerezte a nagyzsupáni 
tisztet, és vállalta a magyar vazallus szerepét.29 Eközben III. Ince már 1203- 
ban értesítette az új nagyzsupánt,30 hogy a kalocsai érseket bízta meg,31 lá
togasson Raskába a katolikus hit megerősítése végett, míg 1204-ben Imre 
magyar királynak írt levelében felvetette Vukan esetleges pápai koronázá
sának tervét.32 A pápapárti politikában ez idó' tájt szintén érdekelt, a további 
magyar térnyeréstől viszont tartó bolgár uralkodó, Kálóján fellépése is közre
játszhatott abban,33 hogy az elűzött Stefan Nemanjic mindennek dacára (kö
zelebbről nem ismert körülmények között) visszatérhetett Raskába, és 1207 
körűire helyreállt a Nemanja által örökül hagyott uralmi szisztéma, a ko
rábbi apanázs-rendszernek megfelelően.34

24VLASTO (1970) 213.
25 VLASTO (1970) 215.
28 SOULIS (1954) 125.
27 Obolensky (1999) 272-273.
28 FINE (1987) 44-46. Úgy tűnik —  1201 táján —  III. Ince koronát szándékozott küldeni a raskai 
uralkodónak, amitói csak a magyar király tiltakozása miatt állt el. SWEENEY (1973) 326-327.
29 SZABADOS (2000) 482-483. A magyar királyi titulatúrába ekkor kerül be a „rex Serviaé' cím.
80 F e jé r  CD II. 417. E levelét III. Ince „nobili viro Megaiupano Seruiad' címzi, míg 1199-bon (a 
nyílt konfliktus kirobbanása elolt) még „Dioclie atque Dalmatie reri' volt Vukan pápai kancellá
riában használt címe [CD II. 310. sz. (333.)], ami arra vall, hogy a pápaság nem tekintette min
den további nélkül egységesnek a szerblakta területeket.
8‘ FEJÉR CD II. 408.
32 FEJÉR CD II. 439.: „vt dictus Vulcus regalem susciperet ab apostolica sede coronarii’
33 Kálóján Niá-kömyéki területek bolgár megszerzésével járó akciójának szerepe Stefan hazatérésében 
vitatott. Fine (1987) 48-49.
34 A „kibékülésben” — mely 1216-ig nem vált teljessé — valószínűleg kulcsszerepet játszott az 
1200-ban elhunyt Nemanja földi maradványaival 1207 táján hazatéró' legifjabb Nemanjic, Sava, 
aki a Studencia-monostor apátja lett. Fine (1987) 49.
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Konstantinápoly 1204-es eleste, és a latin és görög utódállamok létre
jötte a Bizánci Birodalom területén még jobban felerősítette a „nyugatbarát” 
— pontosabban pápapárti — politikát a térség formálódóban lévő szláv álla
maiban. Stefan Nemanjic a Latin Császárság, a bolgár állam, a magyar ki
rály, és a Balkánon a görög utódállamok közül 1230-ig egyedül közvetlen 
hatalmi-politikai szerepet játszani képes epeiroszi „despota”35 támadásait 
sikerrel verte vissza,36 1216-ra pedig felszámolta a zetai és humi apanázs 
szeparációs törekvéseit is. (1216-tól 1355-ig Zeta gyakorlatilag Raska integ
ráns része lett, noha a szerb uralkodók továbbra is önálló tartományként, 
egyfajta különkormányzatként igazgatták.37) Valószínűleg nem véletlen, 
hogy a nyugati, katolikus régiók pacifikálásával, illetve Stefan második, 
velencei házasságával egy időben ért a szerb állam nyugati orientációjának 
csúcspontjára. 1217-ben III. Honorius pápa legátusa Szerbia királyává koro
názta Stefan Nemanjic-ot, aki ezzel elnyerte az utókortól az „Elsőként Meg
koronázott” (Prvovencam) jelzőt.38 A szerb király titulusa — „Stefan, minden 
szerb földek és Duklja, Dalmácia, Travunia és Hum királya”39 — ugyanakkor 
tökéletesen kifejezte, hogy állama egykor önálló „tartományok” konglomerá
tumaként jött létre.

A pápapárti politika — egy esetleges egyházi unió veszélye miatt — 
azonban komoly ellenállásra talált az ortodox klérusban, melyet a király öccse, 
Sava vezetett (aki tiltakozásképpen az Athos-hegyre vonult vissza).40 Valószí
nű azonban, hogy Stefan célja inkább lehetett az önálló szerb egyház létreho
zása, semmint egy kétes értékű egyházi unió Rómával; mindenesetre Sava-t 
maga a szerb király küldte Nikaiába tárgyalni az autokefál szerb egyház felál
lításáról.41 Ez a megoldás Szerbia és Nikaia szempontjából is jelentős hasznot 
ígért, két ok miatt: 1.) 1208, Theodoros Laskaris császári koronázása, és az új 
ökumenikus patriarcha megválasztása óta a nikaiai „utódállam” minden olyan 
kellékkel rendelkezett, ami Bizánc jogos örökösének tűntette fel;42 2.) A ras-i 
és más szerh ortodox püspökségek felett az ohridi érsek gyakorolt joghatósá
got, az érsekség központja azonban a regionális középhatalom státuszára meg
lehetős sikerrel pályázó epeiroszi „despota”, Theodoros Komnenos Doukas 
(1215-1230) uralma alatt állt, aki magát szintén Bizánc jogos örökösének, 
Ohridot pedig saját autokefál egyházi székhelyének tekintette.43 Egészében

35 A dospotaton kifejezés első ízben csak 1342-ben bukkan fel, így a „despotátus” meghatározás 
valójában csak a 14-15. századra nézve indokolt. TALBOT— KAZHDAN (1991) 716.
38 Dinió (1966) 531.
37 FINE (1987) 50., 106-107.
38 BlagoJEVIÓ (1989) 68. Spalatói Tamás (ill. Andrea Dandolo) krónikája számol be a koronázás 
tényéról, ill. arról, hogy arra a szerbek esetében első ízben került sor: HS 140.
39 PRVOVENŐANI, Povclja [1.] Az „egész raskai és travuniai [Trebinje, tágabban a tengermellék 
— Sz.G.l föld királyét' titulusra is van példa. DAPOVIÓ (1998) 79.
40 Fine (1987) 107.
41 BLAGOJEVIÓ (1989) 69.
42 FINE (1987) 90-91.
43 VLASTO (1970) 220.
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véve Szerbiának szüksége volt egy távol fekvő', de az egyházi önállóságot meg
adni képes Bizánc-utódra (aki ráadásul Rómával is törekedett jó kapcsolatot 
tartani44), míg Nikaiának egy olyan, „örökségének” jogos voltát elismerő' ural
kodóra, aki viszont ugyanezen örökségre pályázó riválisaival szemben állt.45 
Végül 1219-ben, Nikaiában Sava-t az autokefál szerb egyház elsó' érsekévé 
szentelte a nikaiai patriarcha.46

A szerb érsekség központja Zica lett, a monostori központú 
püpsökségek élére — ezek száma bizonytalan, 8-11 közé tehető' — hilandari 
szerzetesek kerültek.47 A püspökségek territoriális keretei tükrözték a szerb 
király uralmi területének belsó' tagolódását,48 az egyházszervezet kiépítése 
ugyanakkor az egységesítés irányába hatott. Egyszerre szolgálta a boszniai 
eretnek és a partvidéki katolikus vidékek felé irányuló ortodox térítés 
érdekeit, az Athos-ról (ill. Konstantinápolyból és a Szentföldről) importált 
„szerzetesi” ortodoxia szerbiai elmélyítését,49 és a dinasztikus propaganda 
támogatásával a királyi hatalom erősítését.50 Az autokefál szerb egyház 
létrejöttével Szerbia kétséget kizáróan ortodox államá vált, „lezárult” a 9. 
század óta tartó „permanens térítés”51 * folyamata.

2.2. Az Aszenida állam születése

Az 1018-1185 közötti időszakban a bolgár területek politikai szervezete 
egészében nélkülözte az önállóságnak azokat az elemeit, melyekkel akár a 
dukljai, akár a raskai szerb nagyzsupánok rendelkeztek. A bolgárlakta terüle
tek adminisztratíve a Paristrion (vagy Paradounavon, Dristra központtal) és 
Bulgaria (központja Skopje) themákba szervezve, közvetlen bizánci igazgatás 
alatt álltak, míg egyházilag az 1020 körül megszervezett ohridi érsekség 
juriszdikciója alá tartoztak.62 A 11. századi felkelések után53 54 bó' száz évig a bi
zánci uralom stabilnak bizonyult a térségben: a szerb arkhóntiákkal ellentétben 
a bolgár területek kétséget kizáróan a Birodalom „belső' határain” (internal 
fron tiéi) innen helyezkedtek el, kevés, jóformán semmi mozgásteret nem 
hagyva a helyi eüt számára bármiféle „függetlenedési” törekvés kibontakoztatá
sára. Mi több, ez az eüt, a bolgár (ül. feltehetőleg a 12. század végén már részben

44 Vlasto (1970) 219.
45 OSTROGORSKY (2001) 374-375.; OBOLENSKY (1999) 293.
46 BLAGOJEVIÓ (1989) 70.
«  VLASTO (1970) 221-223.
48 BLAGOJEVIÓ (1989) 73-74.
49 OBOLENSKY (1999) 366-367. Szent Sava többször járt szentföldi zarándoklaton.
50 Stefan Nemanja mint uralkodó-szent kanonizációjában és kultusza elindításában a Nemanjié- 
testvérek aktív szerepet játszottak (pl. legendái megírásával). FINE (1987) 40. A  Nemanjida- 
szentek kultuszának elólcépe az 1000 körül Dukljában regnáló, a 11. században kanonizált Jovan 
Vladimir (10. sz. vége -  1016) tisztelete lehetett. MALCOLM (1998) 45.
51 SOULIS (1984) 60.
62 WOLFF (1949) 173., 175.
58 Stephenson (2000) 130-132.
54 Stephenson (2000) 155.
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vlach eredetű55) bojárok a bizánci establishment részévé váltak, maguk is 
pronoiarios-ok lettek,56 bizánci tisztségekhez jutottak, címeket szereztek. Ennek 
dacára „politikai síkon Bulgáriának a birodalomba olvasztására tett kísérlet 
teljes kudarccal végződött”.57

A II. Isaakios Angelos császár által 1185-ben megemelt bulgáriai adók 
miatti általános elégedetlenséget kihasználva egy Trnovo-vidéki testvérpár, 
Theodor és Ászén — akiknek egy pronoia-ra vonatkozó kérését a császár 
megtagadta — felkelést robbantottak ki, majd 1187/88-ra, jelentó's vlach és 
kun támogatással kikényszerítették a basileus-tó\ uralmuk de facto tudomá
sul vételét.58

Az új bolgár politikai formáció vezetői az elsó' pillanattól törekedtek a le
gitimáció külső és belső jegyeinek felmutatására. Ennek fontos kelléke volt 
1186-ban Szent Demeter ereklyéinek a normannok előli átmenekítése 
Thesszalonikiből Trnovóba, illetve, hogy Theodor — a Péter nevet felvéve — 
császári jelvényeket (aranykoszorú, bíborsaru) öltve cárrá nyilvánította magát 
(1186-1197). Az egykori bolgár cárokkal való közösséget fejezte ki, hogy a 
testvérek Preslav (a régi cári székhely) megszerzésére is kísérletet tettek.59 
Ezzel párhuzamosan azonnal megkezdődött az egyházszervezet terén is az 
önállóság formai kinyilvánítása: a vidini érsek és két püspök Trnovóban (az új 
cári székhelyen) érseket szenteltek, ami az első lépésnek tekinthető a bolgár 
autokefál egyház megteremtése felé.60 A Barbarossa-vezette keresztes sereg 
balkáni átvonulását — a szerb Nemanjához hasonlóan — az Aszenidák is 
igyekeztek kihasználni külső támogatás szerzésére.61

A politikai hatalom strukturálásának alapja a jelek szerint — 
Theodor-Péter koronázása ellenére — a „családi uralom” volt, legalábbis 
1190 körül Péter Trnovóból, míg Ászén — az idő közben megszerzett — 
Preslávból uralkodott.62 Mindazonáltal sem a testvérek, sem a többi bolgár 
bojár viszonya nem volt felhőtlen (az Aszenidák végeredményben „önjelölt” 
uralkodók voltak), amit a kun betörések, a vlachok mozgolódásai, és a folya
matos bizánci térnyerési kísérletek is súlyosbítottak: 1197-ig totális belső 
instabilitás jellemezte az új bolgár politikai képződményt, aminek biztos jelei

55 WOLFF (1949) 174-175.; FINE (1987) 12-13. A  román-bolgár historiográfiai vitára a vlachok 
szerepéről a második bolgár cárság létrejöttében: OSTROGORSKY (2001) 364. 155. jz., SZABADOS 
(2003) 145-146.
56 A bizánci pronoia (kb. a nyugati feudum, beneficium  megfelelője) problematikájára, ill. a 
bizánci „feudalimzus” kérdéskörére: Bartusis (1991a) 1734., KazhdaN— EPSTEIN (1985) 56-62.
57 OBOLENSKY (1999) 267. Stephenson rámutat, hogy 1018 után a bizánci uralom még Bulgaria 
thema területén is alapvetően a helyi arkhónok és proteuontes (a tartományi földbirtokos elit) 
támogatásán, ill. a fontos erődök (kastra) birtoklásán múlott. STEPHENSON (2000) 123.
58 Dinió (1966) 522-523.; STEPHENSON (2000) 288-294.; SZABADOS (2003) 140-141.
69 WOLFF (1949) 183.; FINE (1987) 13-14.; KAZHDAN— BRAND (1991a) 1639.
60 Dinió (1966) 523.
61 Szabados (2003) 141-142.
62 Fine (1987) 16.
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voltak az 1195 körüli bojárlázadások, és hogy mind Ászén, mind Péter végül 
merénylet áldozata lett.63

1197-ben a testvérek ifjabb öccse, a túszként korábban hosszabb ideig 
Konstantinápolyban tartózkodó Kálóján (Joanica) lépett a trónra (1197-1207). A 
bolgár „állam” territoriális kontúrjainak megtartása és bővítése szempontjából 
lényeges, hogy jelentés területeket sikerült szereznie a Fekete-tenger és 
Makedónia térségében,64 de a bolgár uralmi terület stabilitása szempontjából a 
— a Bizánc és a bolgár uralkodó közt „hintapolitikát” folytató — lázadó bojárok 
(Ivanko,65 Dobromir Chrysos66) által kiszakított „tartományok” felszámolása volt 
igazán jelentős 1200 táján.67

A megroppant, ráadásul ellenséges Bizánci Birodalom helyett Kálóján 
másik univerzális hatalmat keresett legitimációja külső forrásaként. 1199- 
1204 között élénk levelezés folyt közte és III. Ince pápa között,68 melynek 
tétje Róma egyházi joghatóságának bolgár elfogadása, ill. a bolgár császári 
(imperator) cím pápai elismertetése és a trnovói egyház fejének patriarchai 
rangra emelése volt.69 A levélváltások és a pápai legációk végül a bolgár igé
nyek szempontjából felemás eredményre vezettek. 1204 novemberében Leo 
pápai legátus „rex totius Bulgarie et Vlachié’-vá koronázta Kalojant, míg 
Basileios tnovói érseket a bolgár egyház prímásává szentelte.70 Ez nyilván
valóan nem felelt meg tökéletesen a bolgár uralkodó igényeinek, amit már
III. Incéhez a koronázás után intézett „köszönő levele” is kifejez. Ebben 
Kálóján a bolgár egyházfőre mint patriarchára, míg saját uralmának terüle
tére „imperium meum”-ként utalt.71

A pápaság és Kálóján között folyó levélváltás és a „végeredmény” világo
san kifejezik az érdekek aktuálpolitikailag meghatározott nézőpontjainak kétfé- 
leségét, továbbá a latin és ortodox fogalmi eltéréseket a sacerdotium és 
imperium viszonyát illetően.72 Ezen felül azonban rávilágítanak az Aszenida 
állam eszmei gyökereire is. Kálóján 1202 elején a pápához intézett egyik levelé
ben — melyben magát már imperator Bulgaroroum et Blachorum-nak címzi — 
Róma egyházi hatalmának kiterjesztését, és a koronát arra hivatkozva kéri,

83 WOLFF (1949) 187-188.; STEPHENSON (2000) 300-306.
84 K a z h d a n — B r a n d  (1991b) 1095.
85 Az Aszent meggyilkoló Ivanko a testvérek rokona volt, utóbb III. Alexios császér veje lett, aki 
Philippupolis kormányzójává tette. „Tartományát” — a Rhodope vidékén — 1198-99-ben függet
lennek nyilvánította, e minó'ségében viszont Kálóján szövetségese volt a kunok ellen. 
Kazhdan— Brand (199 le) 1025.
88 Kazhdan— Brand (I991d) 641.
67 WOLFF (1949) 187-189.; STEPHENSON (2000) 305-308.
88 WOLFF (1949) 190-198.; SWEENEY (1973) 321.
89 Dinió (1966) 524.
70 Sw e e n e y  (1973) 330.; O str o g o r sky  (2 0 0 1) 350.
71 W olff (1949) 197-198.
72 Tartalmi szempontból nem lehetett kétséges egymás szándékainak értelmezése, de fogalmi 
szempontból óhatatlan zavart okozhatott, hogy a bolgár uralkodó által írt leveleket eredetileg 
bolgárul írták, majd görögre fordították, és onnan latinra. WOLFF (1949) 192.
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hogy „már elődei is” (mint Péter és Samui!) koronás fők voltak, amint azt a 
könyvek is írják (in libris nostris invenimus esse scriptum).73 Ez pedig arra vall, 
hogy a bolgár cárság symeon-i tradícióját a szláv egyházi irodalom a bizánci 
érában is masszívan fenntartotta.74 Hogy ez mennyivel lényegesebb momentum 
volt, mint a római juriszdikció névleges vállalása, világosan mutatja, hogy 
Kálóján utódai alatt a katolikus kapcsolatnak alig maradt nyoma,75 viszont a 
bolgár uralkodók továbbra is használták a ’cári’ címet, a bolgár prímás pedig 
’patriarcha’ volt76 (1235-től „hivatalosan”, a nikaiai ökomenikus patriarcha által 
elismert módon is77).

2.3. A középkori bosnyák állam gyökerei

A Balkán közepén elterülő boszniai területek a 10-12. században a rítus- és 
egyházszervezeti határon,78 a horvát, szerb, bizánci és magyar érdekszférák 
hatósugarán belül helyezkedtek el.79 Bosznia politikai önállósága a terület he
gyektől övezett magja (a Visoko-Zenica-Sutjeska-Vrhbosna térség, lényegében 
a nagy kereskedelmi és hadi utaktól távol fekvő „senki földje”) körül, a 12. szá
zad végén, Kulin bán idején (1180-1204) kezd határozott kontúrokat ölteni.80 A 
bán által igazgatott fejedelemség (a többi délszláv alakulathoz hasonlóan) 
zsupániákra oszlott, a zsupánok alkotta lokális elit fennhatósága alatt — e 
lokalizmus Bosznia meghatározó vonása maradt a középkor végéig.81

A boszniai bánság helyzete a 12-13. század fordulója körüli évtizedek 
forrongó balkáni hatalmi szituációjában meglehetősen kényes volt, taktikus 
politizálásra kényszerítve a bosnyák bánt.82 Ezt nehezítette a boszniai vallási 
és egyházjogi viszonyok rendezetlen, dogmatikai téren pedig vitatható volta,83

73 PL, V., Vol. 214., Epistola CXV. 1113B-1113C. Vö. WOLFF (1949) 192.
74 Hasonlóképp a pápai kancellária is. III. Ince válaszában kifejti, hogy a pápai feljegyzések 
alapján a 9. században a bolgároknak valóban voltak „királyaik” (reges), és kapcsolatuk Rómá
val, de — utal rá finoman a pápa — mégis inkább a görögök felé hajlottak, és „Graecos 
presbyteros receperunt' PL, V., Vol. 214., Epistola CXVT. 1114C-1115A. Vö. WOLFF (1949) 193.; 
Stephenson (2000) 310.
75 Dinió (1966) 525.; Ostrogorsky (2001) 378.
76 DUCELLIER (1999) 782.
77 VLASTO (1970) 186.
78 A boszniai püspökség feletti joghatóságra több latin (katolikus) érsekség (Bar, Dubrovnik, 
Spalato) is igényt tartott a 11-12. században. Fine (1975) 113-114., LOVRENOVIÓ (1994) 44-47., 
Lang (1999) 53-54.
79 Lényegében az összes környező' hatalom igényt tartott „Bosznia” valamely részére a 10-12. 
században. Erre Id.: MALCOLM (1994) 9-12.; KLAIÓ (1994) 5-28.; LOVRENOVIÓ (1995) 37. A 
boszniai magyar fennhatóság nyoma az 1130-as évek második felétől mutatható ki, a királyi 
titulatúrában 1138-ban jelent meg a rex Ramae cím. LANG (1999) 55.
80 FINE (1987) 17.
81 FINE (1975) 114.
82 Kulin 1189-es szláv nyelvű oklevele garantálta a raguzai kereskedők szabad mozgását és 
kereskedelmét Boszniában. ÁUO I. 217/40b (349-350.) Húgát a Hum élén álló Miroslavhoz, 
Nemanja testvéréhez adta. MALCOLM (1994) 14.
83 FINE (1975); Lang  (1999) 54-56.
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ami alkalmat adott — különösen a magyar király számára — a külső beavat
kozásra. A boszniai „keresztények” (krstjam) által alkotott „bosnyák egyház” 
(crkva bosanska) a 12. század végén egyházjogilag a spalatói, illetve a ragúzai 
érsek joghatósága alá tartozott, de minden valószínűség szerint egy ortodox 
szerzetesi közegből nőtt ki, ami a területi elzártságból fakadóan „dogmatikai 
devianciákat”, de mindenképpen az ortodox és latin szervezeti formáktól eltérő 
struktúrát mutatott.84 E jelenségek pedig — noha maga Kulin, taktikus politi
kájának köszönhetően 1200 körül a bánságát megszűnéssel fenyegető magyar 
beavatkozást sikerrel hárította el85 — a későbbiekben elegendőnek bizonyul
tak a boszniai „katharok, patarénusok, és manicheusok” elleni magyar be
avatkozásokhoz. A magyar expanziós politika nyomása alatt álló Bosznia 
„önállóságának” valódi kibontakozása ezzel a 14. századig elodázódott.

3. A balkáni szláv államfejlődés sajátosságai a 13-14. században

3.1. Szerbia

A szerb államban Stefan Nemanjic halála után (1227) sem szűntek meg az 
apanázs-rendszerből fakadó feszültségek. A Zica-ban Szent Sava által megko
ronázott Radoslav ugyan névleg egyeduralkodó lett, de öccsei (Stefan, 
Vladislav, Uros) a hagyományoknak megfelelően szintén apanázsokhoz jutot
tak,86 csakúgy, mint Vukan fia, aki a zetai területeket kapta. Radoslav (1227- 
1234) és Vladislav (1234-1243) bukása után — mindkettejüket egyházi körök 
által is támogatott nemesi zendülés söpörte el, ami mögött előbbi esetében az 
epeiroszi, míg utóbbi idején a bolgár befolyás megnövekedése miatti elégedet
lenség húzódott meg87 — a királyi hatalom csak fivérük, az 1243-ban trónra 
jutó Uros idején stabilizálódott.88

I. Uros (1243-1276) első ízben törekedett a szerb király uralmi terüle
tének formális egységesítésére. Megváltoztatta királyi titulatúráját: a ko
rábbi, Humra, Trebinjére, Zetára vonatkozó utalásokat kivette, új címe pedig 
az „Isten kegyelméből minden szerb és tengermelléki földek királya és ural
kodója” (po milosti Bozjoj kralj i samodrzac svih srpskih zemalja i 
pomorskih) lett.89 Ezt a címet a szerb királyok egészen az 1340-es évek köze
péig használták.90 Az uralkodói cím a szerb állam megszűnéséig hordozta 
magában az etnikai-territoriális tartalomra, ill. eredetre vonatkozó „népne
veket”, ill. — lényegében az újabbkori ’állam’ (drzava) terminus középkori

84 Malcolm (1994) 27-42.; Fine (1975)
85 BLAGOJEVIÓ (1989) 74.; LANG (1999) 57-62.
88 Fine (1987) 135.
87 Fine (1987) 136-137.; BLAGOJEVIÓ (1989) 85-88.
88 DINIÓ (1966) 532.
88 FINE (1987) 203.
88 BLAGOJEVIÓ (1989) 165-166.; JANKOVIÓ (2006) 9.
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szinonimájaként — a ’föld/ország’ (zemlja) kifejezést.91 A Nemanjidák titula- 
túrájában az egyeduralmat jelentő samodrzac kifejezés a bizánci aúzoKpázap-ra, 
mint a latin imperator görög megfelelőjére ment vissza, tartalmilag ugyanakkor 
inkább a szerb uralkodó (uralmi területének) „független” voltát fejezte ki, sem
mint a hatalom gyakorlásának egyetfuralkodói jellegét.92 Ugyanakkor I. Uros 
törekedett az apanázs-rendszer megszüntetésére. A korábbi gyakorlattal ellen
tétben a hercegek (Dragutin és Milutin) nem kaptak apjuktól területeket kor
mányzásra, az eredeti territoriális önállósággal rendelkező „tartományok” (Zeta, 
Trebinje stb.) élére pedig a helyi, de a korábbi uralkodókkal (a Nemanjidák kü
lönféle fokú ágaival) rokonságban nem álló elitből nevezett ki kormányzókat.93 
Ez a változtatás inkább a „családi uralomban” rejlő feszültségek kiküszöbölésére 
volt hivatott, ugyanakkor nyilván a szerb király uralmi területének territoriális 
homogenizálását is célul tűzte ki.

A királyi hatalom megerősítése egyházi téren is tovább folyt. I. Uros- 
nak sikerült a tengermelléki (zetai) katolikus területek — a bari egyháztar
tomány — felett biztosítania fennhatóságát az egyházi vonalon Róma, kato
nailag pedig Bulgária (és a lázadó humi zsupánok94) által támogatott, egyéb
ként 1205 óta velencei uralom alatt álló Raguza egyházi (és területi) igényei
vel szemben (1247-1254, 1265-1268, 1275).95 A katolikus közösségek pozíció
ját erősítették az 1250-es évektől Szerbiában felbukkanó erdélyi szászok 
{Sasi) által alapított bányásztelepek (Brskovo, Rudnik, Trepca, Janjevo, 
Koporici, Novo Brdo stb.), és az ezüst- és aranybányászat — illetve a megin
duló pénzverés96 — fellendülése nyomán megjelenő dalmát kereskedők is. Ez 
egyben nyugati típusú autonóm (hospes) közösségek megjelenését is ered
ményezte a szerb királyságban: mind a szászok, mind a dalmát (különösen 
kotori és ragúzai) kereskedők szabad katolikus vallásgyakorlat, tisztségvise
lő választás mellet, saját jog szerint működhettek Szerbiában.97 Az ortodoxia 
terén a dinasztia egyházban betöltött szerepét erősítette Szent Sava kultu

91 DAPOVIÓ (1998) 79-80. A szerb (és horvát, ill. bolgár) „állam”-kifejezés (drzava, gzpxaBiö a drzati 
(’tartani, bírni’) igéből vezethető' le, egyszerre utalva a hatalomra, és a területre, ami felett a hatalmat 
gyakorolják (’hatalmat birtokolni/ tartani’ értelemben, vő. samodrzac = egyeduralkodó). Uo. 80.
92 SOULIS (1984) 62.; MCCORMICK (1991) 235.
93 FINE (1987) 203-204.
94 MiSiÓ (1996) 53. Humban a 12. század végétől (Miroslavtól) kezdve folyamatosan a Nemanja- 
dinasztia oldalága uralkodott a szerb veliki zupannak, majd királynak alávetve. Maga a humi 
terület is apanázsokra oszlott a 13. század folyamán, ezek „külkapcsolataikat” olykor külön 
alakították. Uo. 48-60.
95 FORETIÓ (1980) 85-88. Urosnak egy Rómába írott levele szerint Bar lakosainak egy része 
fellázadt a pápa által delegált dubrovniki kanonok ellen, mondván „Miféle pápa?! A mi pá
pánk, urunk, Uros király!” . JOVOVIŐ (2004) [36.1
96 Dinió (1966) 532-533.
97 FINE (1987) 199-200. A  szász önkormányzat alapja a purgari (vö. Bürger) alkotta saját bíróságok 
voltak. A  szászok nyelvi elkülönülése a 16. századig kimutatható. MALCOLM (1998) 53.
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szának támogatása,98 az érseki pozíció betöltésének — igaz, átmenetinek 
bizonyuló — gyakorlata (1264-1271 között a király testvére, II. Sava ült az 
1253-ban Pec-be áthelyezett érseki székben99), az újabb királyi monostor 
alapítása Sopocaniban (ahová I. Uros áthelyeztette apja, Stefan Prvovencani 
földi maradványait),100 az athos-i Hilandar bővítése és a monstornak tett 
birtokadományok.101

A királyi udvar működéséről keveset tudunk. Az 1266-ban a Stefan 
Milutin és Anna Paleologa (VIII. Mikhael császár lánya) közt tervezett 
házasság kapcsán Szerbiában járó bizánci követség mindenesetre a szerb 
udvar „vidékiességéről és szegénységéről” számolt be, ezzel szemben Urost 
visszarettentette a görög pompa.102 A szerb királyi udvar csak a 13. század 
legvégétől öltött bizánci jelleget.103

A hatalommegosztás korábbi rendszerének megszűntetése ugyanakkor 
komoly feszültségeket okozott. A bolgár és boszniai térségben az 1250-60-as 
években aktív terjeszkedő politikát folytató magyar királyság104 és Szerbia 
közt a macsói bánságért folyó összecsapás I. Uros vereségével és fogságával 
végződött (1268), ami a szerb királyság területi integritása szempontjából 
messzire vezető magyar-szerb dinasztikus kapcsolattal zárult a Dragutin 
herceg és IV. Béla Katalin nevű unokája között megkötött házasság révén.105 
Ez ugyanis — minden jel szerint magyar hatásra — a szerb királyi hatalom 
újbóli megosztását eredményezte: 1271-ben Uros neve mellett, Dragutin 
mint „Szerbia ifjabb királya” bukkan fel V. István magyar király oklevelé
ben.106 A hatalom ilyetén megosztásának talán a kortárs magyar gyakorlat 
által107 (is) inspirált formája, az „ifjabb királyság” (mladi kral]) intézménye 
ezután egészen a 14. század közepéig fennmaradt Szerbiában.

1276-ban Dragutin magyar segítséggel lemondásra kényszerítette ap
ját, és maga ült a szerb trónra (1276-1282),108 egyben visszaállítva a hagyo
mányos apanázs-rendszert is.109 1282-ben azonban újabb hatalommegosztás

98 Kanonizációjára valamivel halála (1236) után került sor, testét a királyi alapítású Mileseva 
monostorban helyezték el, ami ezáltal fontos kultuszközponttá vált. ALEKSOV (2002) [3.]; 
BLAGOJEVIÓ (1989) 59.
09 BLAGOJEVIÓ (1989) 103. A székhelyváltozás mögött Zica tatárok általi felprédálása állt, lénye
ges ugyanakkor, hogy a szerb ortodox egyház központja ekkor került — az addig pl. az uralkodói 
monostoralapítások terén viszonylag negligált — Kosovo szívébe. MALCOLM (1998) 46.
100 SeVŐENKO (1991) 1929.
101 A Hilandar számos birtokadományban részesült a 13-15. századi szerb uralkodóktól, a 
félszigeten kívül Makedóniában és Szerbiában is. ZIVOJINOVIÚ (1998)
102 Obolensky (1999) 306.; Blagojevió (1989) 1 0 2 .
103 SOULIS (1984) 65.
104 KRISTÓ (1998) 242-243.
'»5 KRISTÓ (1979) 18.106 Blagojevió (1989) íoi.
107 KRISTÓ (1979) 18, 49.; ZSOLDOS (1999) 203.
108 Fine (1987) 204.
109 FINE (1987) 215. Dragutin anyja, Jelena kapta kormányzásra a Zetára, Trebinjére, Konavlira 
és más területekre is kiterjedő' hatalmas „tartományt”.

316



ra, de legalábbis olyan uralomváltásra került sor, ami a szerb királyság terü
leti egységét újfent komolyan érintette. A Ras melletti Dezevo-ban tartott 
gyűlés (sabor) után a szerb trónra Dragutin helyett öccse, Milutin lépett 
(1282-1321) — a bizánci beszámolók innentől kizárólag rá hivatkoznak mint 
királyra, ezzel szemben a nyugati források mindkettejüket királyként emle
getik. A helyzetet tovább bonyolította, hogy 1284-tól Dragutin III. András ma
gyar király déli bánságainak (Só, Ozora, Macsó) az élére került, de a szerb ki
rályságon belül is rendelkezett — területileg pontosan nem behatárolható — 
apanázsok felett.110 Milutin uralma ennélfogva csupán a déli területekre terjedt 
ki — melyet viszont Bizánc rovására Makedónia térségében jelentésen kikerekí
tett az 1280-90-es években111 —, ami Dragutin haláláig (1316) folyamatos fe
szültségek forrása lett. Mi több, az „ifjabb királyság” intézménye Milutin idején 
is fennállt: a zetai területeket fia, Stefan (Decanski) kapta apanázsul, aki azon
ban 1314-es lázadása után Konstantinápolyba menekült.112 A szerb királyság 
területi egységét Milutinnak csak 1319-re sikerült „teljesen” helyreállítania, 
noha — Macsó kivételével — Dragutin „magyar apanázsa” a Kotromanic-ok 
idején már Bosznia részét képezte.

1299-tól, Milutinnak II. Andronikos császár lányával kötött (negyedik) 
házasságától datálható a szerb államban a hatalmi struktúrák megszilárdu
lása terén a bizánci hatások teljes kibontakozásának kezdete.113

1300 után mindinkább kimutatható a birodalmi igazgatási, jogi és pénz
ügyi intézmények adaptációja Szerbiában.114 A bizánci pronoia (pronija) legko
rábbi szerbiai nyomai Milutin egy 1300 körűire datálható kolostori exemptiós 
oklevelében bukkannak fel.115 A szerb okmányokban (elsősorban a király szá
mos egyházi alapítványáról szóló bullákban) mind több Bizáncból kölcsönzött 
(görög vagy szlavizált alakban használt) udvari cím, hivatali és jogi terminus 
található,116 ami a királyi kancellária fejlődésére utal. Az oklevelezésen kívül, ez 
utóbbi feladata volt a szokásjogon és bizánci mintákon alapuló királyi törvé- 
nyek/rendeletek (zakoni) tételes kidolgozása is, melyekre Milutin utódai majd 
mint „szent Milutin király törvényei”-re (zakoni svetoga kralja Milutina) utal
nak.117 A Szent Sava által bizánci nomokanondk és kommentárjaik fordításával 
a 13. század elején megalkotott szerb egyházjogi (de a bizánci világi jog elemeit

110 A dezevo-i sabor-ra vonatkozóan alig rendelkezünk érdemi információval; erre és Dragutin 
uralmi területére: FIN E (1987) 217-219.; BLAGOJEVIÓ (1989) 104-106. A magyar bánságokra: 
ROKAY (1994a) 603.; ItOKAY (1994b) 518.; ROKAY—TAKÁCS (1994) 421.
111 DINIÓ (1966) 533.; BLAGOJEVIÓ (1989) 106-108.
112 FINE (1987) 259-260.; BLAGOJEVIÓ (1989) 114-119.
113 BLAGOJEVIÓ (1989) 139-140.; SOULIS (1984) 60. Nem elhanyagolható, hogy az 1290-es évektől 
Milutin székhelye az erősen görögös jellegű Skopje lett. MALCOLM (1998) 47.
114 SOULIS (1984) 63.
116 Ob o le n s k y  (1999) 306-307.
116 M a lc o l m  (1998) 47.
1,7 BLAGOJEVIÓ (1989) 136-138.
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is tartalmazó) gyűjtemény, a Krmcija ún. „szerb redakciójának” újabb átszer- 
kesztésére is Milutin uralkodása alatt került sor.118

A középkori szerb államiság teljesen kifejlett formáját Milutin utódai, 
Stefan Decanski (1321-1330) és Stefan Dusán (1331-1355) idején érte el. 
Decanski uralmára belpolitikailag ugyan erősen rányomta még bélyegét a 
szerb apanázs-rendszerben mindenkor megbúvó feszültség — meg kellett küz
denie a trónért féltestvérével, a humi „tartományt” igazgató (és talán Milutin 
által a trónra jelölt) Konstantinnal, és Dragutin fiával, Vladimírral, aki apja 
korábbi „szerbiai apanázsát” bírta Rudnik környékén119 —, az 1320-as évek
ben dúló „polgárháború” pedig jelentős területi veszteségekkel járt Hum és a 
tengermellék területén, ahol Bosznia és Ragúza nyert teret.120 Ugyanakkor a 
balkáni hatalmi helyzet kedvezően alakult Szerbia szempontjából. A bizánci 
dinasztikus belharcokba beavatkozó bolgár és szerb cárok összecsapása 
Velbuzdnál — nem utolsó sorban Decanski hadvezérének, Dusán „ifjabb ki
rálynak” (mladi kralj, aki 1322 óta a zetai apanázs ura volt), és ezer spanyol 
zsoldossal megerősített seregének köszönhetően — 1330 július 28-án megnyi
totta a balkáni szerb dominancia előtt az utat.121

Dusán uralkodása két ok miatt jelentős fejlemény a középkori szerb ál
lamfejlődésben. Egyrészt a szerb uralkodók közül elsőként (és egyben utol
sóként) törekedett arra, ami a bolgár cárok esetében Symeon óta követett 
hagyomány volt: a bizánci kormányzati modell és birodalmi eszme adaptálá
sára, és Bizánc balkáni „örökségének” teljes kisajátítására. Másfelől — az 
előbbivel összefüggésben — a középkori szerb állam formája és tartalma 
Dusán idején érte el mind szervezetileg, mind a „bizantinizáció” fokát illető
en legteljesebb formáját, noha az uralmi struktúrának az uralkodó szemé
lyéhez kötött volta halála után nyomban megmutatkozott.

A szerb állam Dusán alatt állt territoriális kiterjedése csúcsán — maga 
az uralkodó is részben Velbuzdnál bizonyított hadvezéri talentumának, és a 
Bizánc-elleni expanziót pártoló nemesi csoportok támogatásának köszönhette 
trónját.122 A kisebb megszakításokkal 1355-ig tartó szinte folyamatos háborúk 
eredményeként a szerb állam uralkodása végén kiterjedt a Balkán jelentős 
részére: 1332-1334 közt megszerezte Makedónia nagy részét, az 1341-től ki
robbanó bizánci trónviszályt kihasználva pedig az 1340-es években újabb és 
újabb makedóniai, ill. epeiroszi, thrákiai, thesszáliai és albániai123 területeket

118 Burgmann  (1991) 1149.
119 Dinió (1966) 534.
120 FORETIÓ (1980) 91-92.; MlSlÓ (1996) 56-60.
121 FINE (1987) 270-271.
122 ólRKOVlÓ (1999) 15.; BLAGOJEVIÓ (1989) 155.; SOULIS (1984) 3.
123 Mivel a törzsi-nemzetségi szervezetben élő albánok a 15. századig nélkülözik az önálló 
„államiság” bármiféle kritériumát, így jelen dolgozatnak nem képezik tárgyát. 1340 körül 
azonban „Albania” átmenetileg megjelenik a szerb királyi titulatúrában, vélhetőleg a 
Shkumbi és Avalona közti területen élő hegyvidéki törzsek szerb hódoltatása kapcsán. FINE 
(1987) 290.; SOULIS (1984) 10. A „vlachok és albánok falvaira” utal már a deéani monostor

318



szerzett meg.124 A szerb állam súlypontja a hódítások nyomán mind délebbre 
helyeződött.125 A szerb fennhatóság 1350 táján kelet-nyugati irányban 
Dubrovniktől és a Drina vonalától a Timok-Meszta völgyéig (amin túl az 1331 
óta szövetséges/vazallus bolgár cárság feküdt126), észak-déli irányban pedig a 
Száva-Duna-vonaltól a Korinthoszi-öbölig terjedt. Dusán — mint maga írta — 
valóban „majdnem az egész római birodalom ura”127 lett; a két legfontosabb 
várost, Thesszalonikét és Konstantinápolyt leszámítva.128

A birodalmi politika a hatalmi ideológia terén mindenekelőtt Dusán ti- 
tulatúrájának alakulásában és császári (cári) koronázásában érhető tetten. 
1343-tól a szerb uralkodó címe — a hódítások kiteljesedésével párhuzamosan
— fokozatosan megváltozott. Dusán mind gyakrabban szerepel mint a „görög 
részek /vidék/ földek királya” (kralj grckih zemalja), de olykor a „bolgár föl
dek” (kralj bugarskih zemalja) is megjelentek a titulus részeként.129 1345 
végétől, Ser (Serres) elfoglalásától kezdve használta a „császári/cári” cí
met.130 Az új uralkodói titulus („a szerbek és görögök cárja”), melyet Dusán 
okmányai görög (BaoiAeúg Kai aúzoKpázap Espßiag Kai Popaviag) és szláv 
(car Srbljem i Grkom) alakban is használnak,131 sajátos kettősséget mutat, 
amint arra Ostrogorsky rámutatott. A görög alak ti. a bizánci császárok ha
gyományos, a 11. század óta változatlan titulatúrájának tükörképe, ezzel 
szemben a szláv címből minden esetben hiányzik a görög autokrator 
(„egyeduralkodó”) szerb megfelelője, a ' samodrzaó. E mögött az új szerb bi
rodalmi eszme tituláris kifejezésének szándéka húzódhatott meg: a politikai 
önállóságra utaló samodrzac már a 13. századi királyok címében is szerepelt, 
az új tartalmat — a bolgár cárok párhuzamos titulatúrájából is következően
— a ’puszta’ cári cím hordozta.132 Hasonló kettősséget mutatnak Dusán 
pénzveretei is. Az 1346-os koronázás előtti vereteken a szerb uralkodó, mint 
R[e]X R[as]lE ST[epan] I[m]P[erator] RO[ma]IO[ru]M szerepel, ezzel szem
ben a koronázás utáni pénzeken már csak mint „császár”.133 Mindez arra 
vall, hogy a „szerbek és görögök cárja” — vélhetőleg nem függetlenül az év

alapítólevele (1330) is. A 13-14. századi etnikai szituációra, különösen Kosovo területén: 
Malcolm  (1998) 53-57.
124 Fine (1987) 286-291.; 296-307.; 322-325.; BLAGOJEVlé (1989) 155-161.; 166-168.
126 SoULIS (1984) 8.
126 FINE (1987) 274. Duáan 1332-ben Ivan Alcxandar bolgár cár nővérét, Jelenát feleségül véve 
teremtett dinasztikus kapcsolatot a bolgár cársággal.
127 Duáan 1345-ös levelét a velencei doge-hoz idézi: OBOLENSKY (1999) 308.; BlagojeviÓ (1989) 
162.
128 Ez a déli irányú terjeszkedés északon — Bosznia és a Magyar Királyság felé — csupán a 
határok biztosítását jelentette, ill. Macsó és Belgrád térségében területi veszteségekkel is járt. 
Dinió (1966) 540.
129 BlagojeviÓ (1989) 161.
130 Allen— Kazhdan  (1991b) 1951.
131 SOULIS (1984) 29-30.
132 Ostrogorsky (1937), Soulis (1984) 62., 177.168. jz.
133 SOULIS (1984) 30. Dusan-nak kizárólag latin nyelvű pénzveretei maradtak fenn, noha bolgár 
mintára valószínűleg szláv nyelvű veretek is készültek.
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százados, de egyben kortárs bolgár párhuzamtól — egyszerre törekedett az uni
verzális keresztény birodalom eredeti eszméjének változtatás nélküli kisajátítá
sára, és (Soulis találó kifejezésével) „etnikai alapú újraértelmezésére”.134

Az 1346-os cári koronázás, mely a „tökéletes” legitimáció erejével zárta 
le a korábbi években megindult szerb translatio imperii folyamatát, néhány 
olyan intézményi előfeltétel meglétét is igényelte, melyek egyben a birodalmi 
eszme „kisajátításának” kiteljesedéséhez is nélkülözhetetlenek voltak. Ezek 
legfontosabb elemeként a Húsvét napjára Skopjébe összehívott zsinaton 
(sabor) az ohridi érsek, a trnovói bolgár patriarcha, az Athos-hegyi protos és 
számos igumen135 — azaz a legfelső egyházi vezetők a szerb „cár” közvetlen 
uralma alatt álló, vagy tóle függő' viszonyban lévó' területek egyházi központja
iból — Joanikije szerb érseket „a szerbek és görögök patriarchájává” szentel
ték.136 A szerb és bolgár autokefál egyházak fejei ezt követően helyezték a cári 
koszorút (venae) Dusán fejére,137 miközben Jelena királynét (kraljica) császár
névá (carica), míg fiát, Uros-t királlyá (kralj) koronázták.138

Dusán magát a császárvárost ugyan képtelen volt megszerezni, „biro
dalma” megszervezése terén azonban minden addiginál jobban törekedett 
megfelelni a bizánci mintáknak, amint arról — az 1349-es, ill. az 1354-es 
sabor-ókon megszülető' — törvénykönyve (Zakonik cara Stefana Dusaná) is 
tanúskodik. A mintegy 200 artikulust felölelő' Zakonik ötvözte a bizánci jogtu
domány elemeit — e téren alapvetően Mathias Blastares Syntagma-jára,139 és 
az időben ugyan aktuálisnak éppen nem nevezhető', de a szerb paraszti társa
dalom „leképezésére” vélhetőleg alkalmas Földműves Törvény (Nomos 
Georgikos, 700 k.)140 rövidített szerb változatára támaszkodott —, a korábbi 
legiszlációk hozadékával („a szent király [Milutin] törvényei’141), és a szerb

134 Uo. 30. Ez a momentum a titulus „görögökre” utaló kifejezésében is visszaköszön. A minden
kori bizánci uralkodók a „rómaiak császárai” (basileus ton Rhomaion) voltak, nem a „görögökéi”. 
Dusán címében a „románokra” (=görögök) történő' utalás így az „újraértelmezés” részének fogha
tó fel. Vö. Kazhdan (1991Ö 1793., illetve a dalmáciai „Romani’ vonatkozásában: STEPHENSON 
(2000) 28.
135 Duáan és az Athos-hegyi monostorkomplexum kapcsolatára: SOULIS (1954), ClRKOVIŰ (1998) 
40., OSTROGORSKY (2001) 440.
136 Fine (1987) 309.
137 BLAGOJEVlé (1989) 162.
138 SOULIS (1984) 32. Vö. Dusán törvénykönyvének terminológiájával, ahol Jelena mindenütt 
mint Gospoda carica, Uroá mint kralj, míg annak felesége egy helyütt kraljica-ként szerepel: pl. 
Zakonik , PR  136.§. (137.), Zakonik , RR  189.§. (279.), Zakonik, Povelja 431., Burr, Code 136.§.
(524.), 195.§. (538.)
133 Kazhdan (l99 lg) 295. 
i«  kazhdan  (I99ih) 778.
141 Négy cikkely hivatkozik a Sveti kralj törvénykezésére {sud) vagy törvényére (zakón): ZAKONIK, PR 
79.§. (121.), 123.§. (133.), 152.§, (143.), 153.§, (143.); BURR, Code 213., 520., 527.

320



szokásjogon alapuló saját (az 1350-es évek elején többször kiegészített) tör
vényalkotások eredményeivel.142

A törvények lefektetésére ugyan Skopjéban tartott „gyűlés(ek)” (sabor) 
keretei közt került sor, azonban ennek valamiféle „rendi” értelemben vett 
strukturális szerepet — csakúgy mint a korábban említett sarcunknak, 
Nemanja idejétől kezdve — nem tulajdoníthatunk.143 A tanácskozás alapve
tően az Isten által rendelt cár kegyéből, egyértelmű közreműködésével zaj
lott, a megjelent egyházi és világi elit pedig mindenben az ő elvi szinten vi
tathatatlan, és a gyakorlatban is kevéssé korlátozott autoritásának volt alá
vetve. Előbbire utalnak, többek között, az 1349-es törvénykezés szövegének 
kezdószavai,144 míg utóbbira az 1354-es gyűlésen alkotott azon artikulus, 
mely szerint „császári rendelésemnek [kniga, írásos parancs — Sz.G.] az, 
akit és ahol ér, engedelmeskedni köteles, legyen az akár a cár úrnő, akár a 
király, akár nemesek, nagyok vagy kicsik, akár bárki más. A rendelésemben 
írottakkal senki sem szegülhet szembe.”145 A középkori szerb sabor-ok — a 
nemesség részvétele dacára — inkább „egyházias” intézmények voltak, ab
ban az értelemben, hogy kétségtelen „világi” jellegük ellenére egészében 
sokkal közelebbi rokonságot mutatnak a Bizáncban a basileus elnöklete mel
lett tartott zsinatokkal, semmint a rendi önszerveződés nyugati formáival: 
valójában kizárólag az uralkodók „gyűlései” voltak, nem a társadalom bármi
lyen szűk rétegének reprezentánsaié.146 Ezt erősítette részint a mindenkori 
bizánci császároknak az ortodox egyházban — és az egész oikumene-ben — 
betöltött sajátos pozíciójának mintája,147 vagy akár az a kettősség, ami a 
szerb törvények jelentős részének alapjaként szolgáló bizánci 
nomokanonokban az egyházi és világi jog összefonódásában, és mindenek
előtt magában a bizánci törvényalkotói praxisban tetten érhető.148 Mint 
Soulis rámutatott, a bizantinizált római jog fogalmai és gyakorlata felett 
Szerbiában is, csakúgy mint bolgár területen, az ortodox egyház őrködött — 
már Dusánt megelőzően is.149

142 Fine (1987) 314-317.; SOULIS (1984) 71-77.; BLAGOJEVIÓ (1989) 169-170.; OBOLENSKY (1999) 
309. A Dusanov Zakonik mintegy kéttucatnyi 14-18. század között keletkezett kéziratának 
leszármazására: PEŐIKAN (1997)
143 NlEDERHAUSER (2001) 60.
144 „E törvénykönyvet a mi ortodox gyűlésünk (odpravoslavnoga sabora) állította össze, ©'tisztelendő' 
kir Joanikije patriarchával, az összes ©papokkal (arhijerej) és egyháziakkal, kicsikkel és nagyokkal 
(crkovnicima malima i velikimá), valamint velem, az igazhitű Stefan cárral, és Birodalmam (Carstva) 
valamennyi nemesével, kicsivel és naggyal (svom vlastelom ... malom i velikom)." ZAKONIK, PR 99., 
Burr, Code 198.
145 ZAKONIK, A/?136.§. (137.); BURR, Code 524.
146 A szerb sabor kifejezés egyszerre jelent egyházi zsinatot és világi (ország)gyűlést. A szerb 
szakirodalom közkeletű drzavni sabor kifejezése — pl. Duáan saborai kapcsán —  is érzékelteti 
azt a bizonytalanságot, ami e gyűlések „természetének” pontos meghatározását illeti. Vö. 
BLAGOJEVIÓ (1989) 169.
147 Canning (2 0 0 2 ) 29-34.
148 GEANAKOPLOS (1966) 68-69.
149 SOULIS (1984) 62-63., 68-70.
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A számos társadalmi, egyházi, birtoklási, adó- és büntetőjogi kérdéssel 
foglalkozó Zakonik160 mindazonáltal, túl azon, hogy konstitutív szerepet volt 
hivatott játszani — a jogi és etnikai értelemben is — heterogén területekből 
„összevarrt” birodalom gyakorlati egységesítésének folyamatában,* 151 a Jogura
lom”, a uralkodó törvény általi (elvi) korlátozásának potenciális alapjait is meg
teremtette. Egy 1354-es kiegészítés elrendelte, hogy ha egy cári rendelkezés 
(kniga) felülírná a törvénykönyvben foglaltakat, a bírák inkább „az igazságnak 
megfelelően” (kako je  po pravdi) járjanak el,152 míg a 172. artikulus egyenesen 
úgy fogalmaz, hogy „minden bíró a Törvény szerint ítéljen, igazságosan, amint 
az a Törvényben írva van, és ne tólem, a Cártól való félelmében”.153

A kormányzat megszervezése továbbra is a Milutin uralkodása óta 
egyre fokozódó bizantinizáció útján haladt, és elsősorban a bizánci címeknek 
(pl. despot, sevastokrator, cesar, veliki sluga [= megás domesticos], 
protovestijar, veliki vojvoda [= megás dux], logofet[- logothetes], prahtor stb.) a 
cári udvarban észlelhető további megszaporodásában,154 továbbá a kormányzati 
struktúra bizáncias vonásaiban érhetők tetten. A kancellária működése és az 
oklevelezési gyakorlat Dusán és utódja, V. Uros idején mutatja a legerőteljesebb 
bizánci hatásokat.155 Az állam működtetése megfelelt az uralmi terület sajátos 
kvázi-etnikai arculatának: az északi (eredeti) szerb területeket névleg Uros kralj 
kormányozta, míg a „görög területek” (Rhomania) a cár közvetlen fennhatósága 
alatt álltak. (Másrészt a carevic kiskorúsága miatt a gyakorlatban Dusán 
egyeduralma érvényesült.156) A helyi adminisztráció is sajátos kettősséget muta
tott: a görög régió bizánci szervezete strukturálisan érintetlen maradt, „csupán” 
a kephale-k157 személye változott, jelentős részüket szerbekre cserélték le, a 
tartományi apparátus azonban görög maradt.158 A szerb bírósági szisztéma szin
tén bizánci hatásokat mutat (vö. sudija veliki ili mali, sudija gradu, sudija 
zupski, nomild.159

A Dusán által örökül hagyott szerb állami struktúra azonban utódai 
alatt gyorsan elenyészett. V. Uros cár (1355-1371) uralkodásának másfél 
évtizedében a szerb birodalom az egykori apanázsrendszer „határai”, ill. a 
kulturális, jogi és etnikai törésvonalak mentén, minden korábbi erőfeszítés 
ellenére szinte nyomban darabjaira hullott. Ez egyben a dusani állam belső

15° FiNE (19 8 7 ) 315-317.; BLAGOJEVIÓ (1989) 182-183.; NlEDERHAUSER (2001) 59-60.
151 ÓlRKOVIÓ (1999) 17.
162 ZAKONIK, PR 171.§. (149.); Burr, Code 533.
163 ZAKONIK, PR 172.§. (151.); BlagojeviÓ (1989) 183. A rendelkezés ugyanakkor Manuél Komnenos 
egy 1159-es novellájára megy vissza, így a császári hatalom korlátozásának ideája a gyakorlat terén 
némiképp kétségesnek ítélhető.; BURR, Code 533.
1M SOULIS (1984) 63-64.
166 SOULIS (1984) 65-68.
156 SOUUS (1984) 78-79.
167 A  13-14. században a kisebb bizánci tartományi egységek (katepanikion), városok (kastron) 
élén álló tartományi elöljáró. BartusiS (1991b) 1122.
168 Fine (1987) 310-312.
159 SOULIS (1984) 69.
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kötelékeinek strukturálisan gyenge, az uralkodó személyéhez erősen kötüdő 
voltára is rávilágít.160 Előbb Epeirosz és Thesszália területén Simeon despot 
— Dusán féltestvére — nyilvánította cárrá magát, míg Makdeónia Vukasin 
despot kormányzása alatt szakadt el (aki 1365-től mint „a szerbek és görögök 
kirlya” uralkodott), a Struma mentén a Dejanovic-fivérek, Ser környékén 
Ivan Ugljesa (Vukasin fivére), az albán területeken kisebb nemesek (a legje
lentősebb Topia), a Morava mentén Lazar despot szakított ki területeket, 
Kosovo-t Vük Brankovic uralta, a zetai-tengermelléki részeket a Balsic- 
fivérek, míg az északi bányavidékek (Rudnik környéke) Nikola Altomanovic 
uralma alá került.161 A viharos gyorsaságú széttagolódás — noha a dusani 
örökséget 1371-ben bekövetkezett halálig (mely egyben a Nemanjida- 
dinasztia kihalásának dátuma is) elvi szinten Uros cári címe hordozta, a 
legtöbb szerb fóur pedig szintén Dusántól vagy fiától vette territoriális ural
ma legitimációs alapját162 — nagymértékben hozzájárult a török térnyerés
hez, és a szerb fejedelmek 1371-es vereségéhez a Marica-menti ütközetben.

3.2. Bulgária

A bolgár állam egyik legjellemzőbb vonása — egészen az oszmán hódításig 
(1393) — az erős központi intézmények hiánya, nyomban Kálóján halála 
után (1207) megmutatkozott. Már a gyermek Ivan Ászén helyett cárként 
kormányzó Borii (1207-1218) — aki az államalapító bojári család oldalágából 
származott, legitimációját pedig Kálóján özvegyének feleségül vételével, il
letve a kun hercegnő révén nyerhető nomád katonai támogatással kívánta 
biztosítani163 — uralkodása idején megszületett az a „kormányzati minta”, 
amely Bulgáriát egészen a középkori állam megszűntéig jellemezte. A min
denkori cár elvi legitimációját tekintve mindenben a Symeon-i birodalom 
Aszen-fivérek által revitalizált „univerzalisztikus” elvi premisszáira ment 
vissza, hatalma azonban a gyakorlatban az erős bojár családok támogatásá
nak függvénye volt. Ez a lokális elit — erőskezű uralkodó hiányában — az 
állam perifériáin hajlott a területi szeparációra (ez Borii idején Alexius Slav 
despot Rhodope-vidéki, Melnik központtal elszakadt tartományában, és a 
Nemanjidák által támogatott Strez sebastokrator Vardar-menti „független” 
territóriumában öltött testet164), mely lokalizmust az erős központi intézmé
nyek hiánya nagyban elősegítette. Az állam intézményi szerkezete és stabili
tása — territoriális és kormányzati értelemben — egészében véve erősen 
efemer jellegű volt az egész Aszenida korszakban.165 A 13-14. századi egysé

160 Fine (1987) 345.
161 DINIÓ (1966) 541-542.; FINE (1987) 345-366., 373-377.
162 SOULIS (1987) 86-104.
163 PAVLOV— Janev  (2005) 46. Általános vélekedés szerint Borii uzurpátor volt (pl. DUCELLIER 
(1999) 784.), míg Fine szerint a „családi uralom’” fenntartására törekedett. FINE (1987) 91.
164 FINE (1987) 94-98.; DINIÓ (1966) 526.
ies Fine (1987) 91-92.
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ges bolgár állam ideáját — különösen a 13. század második felében az anar
chia és a tatár uralom időszakában, ill. a 14. században a szerb „szövetség” 
idején — a folyamatosan élő cári cím, az uralkodók vagy az uralomra kívül
ről törők dinasztiához fűződő (vérségi vagy kreált) kapcsolata, és a Bizánctól 
örökölt — a bolgár ortodox egyház által hatékonyan támogatott166 — biro
dalmi eszme tartotta össze. Ezzel szemben az intézményi/kormányzati 
struktúra az egész korszakban erősen képlékeny maradt, e tekintetben a 
felszínen (pl. az udvari és egyéb kormányzati címekben) bőségesen megmu
tatkozó167 bizánci hatások a gyakorlatban nem mélyültek el.

Ahhoz, hogy az intézményi gyengeségek hiánya ellenére a bolgár cár
ság eszmei vitalitása a 14. század végéig megmaradt, jelentősen hozzájárult 
Kálóján unokaöccse, II. Ivan Ászén sikeres uralkodása (1218-1241). A Boriit 
orosz támogatással megbuktató, száműzetésből visszatérő cár uralma a Bal
kán 13-14. századi történetének az az időszaka, amikor a régió felett rövid 
ideig bolgár hegemónia érvényesült. Ennek hatalmi-politikai kulcsa a — 
Borii idején jelentős bolgár területeket szerző168 — epeiroszi „despotátus” 
felett aratott klokotnicai győzelem volt (1230), ami egyben Alexius Slav el
szakadt tartományának visszaszerzését is eredményezte.169 170 A sikeres terüle
ti terjeszkedésről, az adaptált birodalmi eszméről, és a Symeon-i hagyomá
nyokról tanúskodnak — Ivan két 1230-as oklevelében használt titualtúrája 
mellett: „a bolgárok és a görögök cárjá’110 — a trnovói templomi felirat sza
vai, miszerint „(...) elfoglaltam az Adrianupolisztól Dürrhakhionig terjedő 
összes földeket — görögöt, albánt és szerbet egyaránt. Csak a Konstantiná
poly közelében fekvő városok és maga a Város maradt a frankok kezén; 
azonban ők is alávettettek császári hatalmamnak, mivel rajtam kívül nincs 
más császáruk [kiemelés tőlem — Sz.G.].”171 Utóbbi különösen annak fényé
ben érdemel figyelmet, ha tekintetbe vesszük, hogy az Epeirosszal szemben 
1228-tól szövetséges viszonyban álló latin és bolgár császárságok közti törés
— a közös veszély elmúltával, ill. a bolgárok konstantinápolyi ambíciói okán
— vezetett II. Ivan (a két évtizeddel korábbi szerb Prvovencani-hoz hasonló) 
„nikaiai fordulatához” az 1230-as évek első felében.172 Ennek kulcsmozzana
taként 1235-ben a bolgár egyház elismerte a nikaiai egyházfőt mint ökume
nikus patriarchát, míg az, Trnovo „püspökét” Nikaia-ban bolgár autokefál

166 Borii az 1211-ben Trnovóban íratott zsinaton, mely a bogumilek elleni fellépést célozta, Kálóján 
„latinbarát” kurzusa után egyben a bolgár ortodoxia pozícióját is hivatott volt demonstrálni. 
Ducellier (1999) 782.
167 BILIARSKY (2001)
>68 FINE (1987) 106.
169 Fine (1987) 124-125.
170 Obolensky (1999) 296.; Ducellier (1999) 788.
171 Idézi; Obolensky (1999) 296.
172 A nikaiai szövetség egyben — a dinasztikus kapcsolat dacára (Ászén 1221 táján II. András 
magyar király lányát vette feleségül) — a Magyar Királysággal való ellenségeskedéshez veze
tett, ami az északi részeken (Vidin, Barancs, Belgrad) bolgár területi veszteségekkel járt. FINE 
(1987) 128-129.
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patriarchává szentelte; az önálló bolgár patriarchátus immár az ortodox 
egyház által is elismerten 1393-ig állt fenn.173 Másfelől azonban a nikaiai- 
bolgár kapcsolat egyben a bolgár birodalmi igények gyakorlati feladását is jelen
tette Ioannes Vatatzes javára,174 ami az egyházszervezeti és eszmei szempontból 
hosszú távú hatást gyakorló „görög fordulat” után, szinte azonnal újra átmeneti 
„latinbarát” kurzust eredményezett.175 Utóbbinak elsősorban amiatt tulajdonítha
tunk jelentőséget, mert annak végét egy, a kortársak által szimbolikusnak — 
Isten büntetésének — felfogott, de a bolgár trón közeljövője szempontjából utóbb 
jelentésnek bizonyuló tragédia jelentette: az 1237 végén Trnovóban hirtelen kitörő' 
járvány ugyanis nem csupán a frissen felszentelt Joakim patriarchát, továbbá II. 
Ivan feleségét, és a bolgár elit számos más tagját vitte el, de a bolgár trónörökös 
(az uralkodásra alkalmas legidősebb fiú) is életét vesztette, és valószínűleg a cár 
egészsége is megroppant.176

A sikeres hadvezérnek bizonyuló cár az igazgatás megszervezése terén 
alulmaradt; a bolgár állam működése II. Ivan idején is a személyes függó' kap
csolatok rendszerén és a bojárok hűségén múlott, a kinevezett cári kormány
zók (sevast, duka, katepan) szerepe marginális volt a helyi elitek hatalmával 
szemben.177

A bolgár kormányzati adminisztráció és udvari szervezet — legalábbis 
a címek rendszerének alapján — erősen bizánci jelleget mutatott. Mint Ivan 
Biliarsky a 13-14. századi bolgár igazgatási és jogi terminológia vizsgálatá
val rámutatott, a bolgár hivatali és tiszteleti címek, illetve funkciók három
negyede görög eredetű volt, szlavizáló átírásban vagy szószerinti fordításban 
adva vissza a bizánci eredetit. Csupán 20%-ra (11 elnevezés) tehető' az egyér
telműen szláv címek aránya, míg a nomád időszakból (esetleg a bolgárlakta 
területeket éró' későbbi steppei, főleg kun hatásra) mindössze 3 elnevezés 
ó'rzó'dött meg a második bolgár cárság időszakáig (pl. maga a boljar szó),178 A 
bolgár kormányzat szervezettségéről sokat elárul, hogy mindösszesen tizenöt 
eredeti diploma maradt fenn az egész korszakból, ami a kancelláriai gyakor
lat kiforratlanságára vall. A kormányzati szisztéma rekonstrukcióját tovább 
megnehezíti, hogy nem rendelkezünk sem — a bizáncihoz hasonló — hivatali 
jegyzékekkel, sem az udvari és palotai címek, sem a civil és katonai igazga
tás hierarchikus rendszerének pontos ismeretével sem.179 A titulusok közül 
elsősorban az uralkodóval kapcsolatba hozható (despot, sebastokrator, kesar) 
és az udvari és központi kormányzati címek (protovestijar, stolnik, vélik 
primikjur[= megás primmikerios], logotet, gramatik stb.) átvétele igazolha

173 DUCELLIER (1999) 789. Egyben a nikaiai-bolgár határ megállapítására is sor került, nagyjából a 
mai görög-török határ vonalában. FINE (1987) 130.
m dinió (1966) 528.
175 Fine (1987) 131.
176 DUCELLIER (1999) 789.
177 FINE (1987) 135, 154.
178 Biliarsky (2001) 85.
179 Biliarsky (2001) 70.
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tó, noha a legtöbb esetben csak magát az átvételt és a bizánci eredetű tiszt
ség puszta létét tudjuk regisztrálni, értelmezésük inkább analógiákon nyug
szik.180 A szláv eredetű tisztségnevek jellemzó' módon főként az adóigazgatás 
és a katonai funkciók területén (vinar, senar, maga a fiskus mint intézmény: 
pobircija) mutathatók ki, ami aláhúzza, hogy a cári adminisztráció minde
nekelőtt az adóztatás megszervezésére, továbbá az így finanszírozott katonai 
feladatok (varar; topstikal, gradar, povar) ellátására koncentrált.181 A bizán
ci mintára elszaporodó udvari címek garmadája inkább az előkelő bojárok 
igényeinek kielégítését célozhatta.

II. Ivan 1241-ben bekövetkezett halála után a viharos, és bolgár viszony
latban a 13. század egész további menetét meghatározó módon befolyásoló 
mongol-tatár támadás (1242-43) egy, a központi kormányzat tekintetében 
egészében véve gyenge bolgár államot ért, ráadásul a dinasztia folytonossága 
szempontjából is — a már említett — meglehetősen sérülékeny helyzetben. II. 
Ivan Ászén közvetlen utódai, a kiskorú I. Kaliman (1241-1246) és II. Mihail 
(1246-1256) alatt a gyenge régens (Petar sevastokrator) és az erős bojár frak
ciók harca politikai válságot eredményezett, amit tetézett a tatároknak fize
tendő (portyákkal súlyosbított) évi adó,182 a folyamatos magyar beavatkozások 
az északi régióban,183 és hogy Ioannes Vatatzes nikaiai császár (ill. Epeirosz) 
II. Ivan makedóniai és thrákiai szerzeményeinek jelentős részét megszerez
te.184 A század közepén a hatalom lényegében a bojár frakciók kezében össz
pontosult. Előbb 1256-ban egy bojár lázadás során meggyilkolták Mihail cárt, 
és II. Ivan unokaöccsét, (II.) Kalimant ültették trónra, a délkeleti régióban 
(Mesembria vidékén) Mico (szintén a cári család oldalági rokona) szakított ki 
önálló tartományt, magát cárrá nyilvánítva, míg 1257-ben Vidinben a magyar 
király Trnovot is ostromló macsói bánja, Rosztyiszlav proklamálta magát bol
gár cárrá (imperator Bulgáriáé). Ugyanezen évben az egyik trnovói bojár frak
ció immár saját soraiból választott cárt a Szerdika vidékén hatalmas földbir
tokokkal rendelkező Konstantin Tih személyében, akinek ugyan nem volt 
Aszenida rokonsága, de azzal, hogy 1258-ban feleségül vette II. Theodoros 
Laskaris nikaia császár lányát (akinek anyja II. Ivan nővére volt) egy csapásra 
erős szövetségesre és diniasztikus legitimációs alapra is szert tett.185

E politikai anarchia — melyet átmenetileg Tih (1257-1277) viszonylag 
stabilnak bizonyuló uralma csillapított — rávilágít arra a tényre, hogy a 
bolgár állam elvi alapját a cári cím, ill. az uralkodót az alapító dinasztiához 
fűzó' vérségi (dinasztikus) kapcsolat garantálta, míg a gyakorlatban a bojá
rok támogatása.

ISO Dinió (1966) 529.; BILIARSKY (2001) 71-82.
181 Biliarsky (200 i ) 83-84, 87.
«2 PAVLOV—J anev(2005) 49.; DlNIŐ (1966) 535.
183 KRISTÓ (1998) 242. II. Mihail felesége Rosztyiszlav Mihajlovics macsói bán lánya volt, ami 
elvi alapot teremtett a magyar beavatkozásokhoz az 1250-es, 60-as években.
184 DINIÓ (1966) 535.; OSTROGORSKY (2001) 380.
185 Fine (1987) 170-174.
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A területi integritás szempontjából az északi régió szeparálódása tar
tósnak bizonyult: miután a status quo alapján 1261-ben Tih és a magyar 
király békét kötöttek, a Vidin központú északnyugati terület gyakorlatilag 
elszakadt Bulgáriától. Rosztyiszlav halála után Jakov Svetoslav despot 
uralma alatt (1262-1276), a magyar királytól többé-kevésbé függő helyzet
ben lévő186 vidini „Bulgária” léte — különösen azután, hogy V. István halálát 
követően Svetoslav cárrá nyilvánította magát — végeredményben az 
Aszenida állam hosszú távon is érvényesülő megosztottságához vezetett,187

A 13. század utolsó harmadában a tatár és a revitalizált bizánci biro
dalom nyomása alatt a politikai anarchia tovább fokozódott Bulgáriában. 
1277-1279 között a „népi” mozgalom által a trónra segített Ivajlo, majd a 
VIII. Mikhael által támogatott III. Ivan Ászén (1279-1280), végül a kun 
származású Georgi Terter (1280-1292) mind külső (bizánci, tatár, Anjou) 
segítséggel próbálták stabilizálni uralmukat, ami a század végére elvezetett 
Bulgária tatár függéséhez; az 1292-ben a cári trónt elfoglaló Smilec (1292- 
1298) a tatárokhoz húzó bojár frakció tagjaként már egyenesen Nogaj tatár 
nagykántól kapta „mandátumát”.188 Miután pedig 1299-ben az Aranyhordán 
belüli hatalmi harc Nogaj vereségével és halálával végződött, a nagykán fia, 
Osaka, kíséretével bolgár területre menekülve immár saját magát nyilvání
totta cárrá.189 A „trnovói” bolgár államot megsemmisüléssel fenyegető hely
zetet csak Terter fia, Theodor Svetoslav (1300-1321) „rémuralma” és — a 
külső körülmények (tatár belső hatalmi harcok, a török által szorongatott 
Bizánc) előnyös alakulása révén — sikeres külpolitikája oldotta meg. A bol
gár állam területi stabilitása — Aldimir despot szeparatista törekvéseinek 
felszámolásával, a Fekete-tengeri partvidék visszaszerzésével — helyreállt, 
a keménykezű uralkodói politika pedig a bojár frakciókat és az ortodox klé
rust is féken tartotta.190 A tatárokkal való viszony rendezése — Svetoslav az 
új nagykán, Tokta parancsára gyilkoltatta meg Csakát — a 14. század első 
évtizedeiben mind formálisabb függő helyzetet eredményezett, 1321 (a kán 
halála) után pedig a tatár befolyás lényegében megszűnt.191

A 13-14. század fordulóján szerb függésbe került „vidini Bulgária” az 
1313-tól — egy velencei forrás tanúsága szerint — „Bulgária despotája és 
Vidin ura” címmel uralkodó Mihail Sisman idején, kihasználva a Milutin 
halála utáni szerbiai politikai válságot mind aktívabb szerepet kezdett betöl
teni a trnovói bolgár bojárok között. Theodor Svetoslav és fia, (II.) Georgi 
Terter halála után (1322), és a bizánci fenyegetés árnyékában a trnovói bojá
rok Mihailt választották cárrá; ezzel az 1322-1396 közt uralkodó Sismanida-

186 KRISTÓ (1998) 243.
187 Dinió (1966) 536.; FINE (1987) 174.
188 Pavlov— Janev  (2005) 49-51.
188 FINE (1987) 227.
190 Dinió (1966) 537.; Pavlov- J a n e v (2001) 51.
191 Fine (1987) 228-230.
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dinasztia „alapítója” idején átmenetileg helyreállt a bolgár cárság formális 
területi egysége.192

Az 1320-as években a szerb hatalmi harcokba, majd a bizánci trónvi
szályba beavatkozó Mihail sikerrel stabilizálta uralmát a bojár támogatás 
révén, ám a Velbuzdnál 1330-an elszenvedett vereség (melyben a cár is éle
tét vesztette) után a bolgár cári territórium ismét, és immár visszafordítha
tatlanul szétesett. Mihail fia, Ivan Stefan nem bírta a bojárok támogatását, 
akik a törvényes uralkodót lemondatva 1331-ben Mihail unokaöccsét, Ivan 
Alexandart (1331-1371) emelték trónra.

Ivan hoszú uralma részint Dusán szerb birodalmának árnyékában és 
dinasztikus kapcsolattal megerősített „szövetségében”, részint a bolgár trón
viszályok megoldhatatlan problematikája között telt: a legidősebb fia, 
Stracimir által apanázsként kapott vidini régió (ura cári címével, ill. az 
1365-1370 közti rövid magyar periódussal: banatus Bulgáriáé193) ismét el
szakadt Trnovótól, míg az északkeleti térségben (Dobrudzsa) Bálik bojár és 
fivérei szakítottak ki territóriumot. Az állam egységének megszűnése (há
romfelé szakadása) szempontjából lényeges mozzanat, hogy mind Stracimir, 
mind a dobrudzsai bojárok területüket egyházilag kivették a trnovói patriar
cha joghatósága alól, és közvetlen konstantinápolyi juriszdikció alá helyez
tették azokat.194 Másfelől — a bizánci helyzethez hasonlóan — éles kontraszt 
mutatható ki a bolgár hatalmi struktúrák valós vitalitása (pontosabban an
nak hiánya) és a bolgár birodalmi eszme elvi ideálja között: Ivan Alexandar 
mint a „bolgárok és görögök császára és egyeduralkodójá' regnált, ábrázolá
sain koronával és jogarral, császári bíborsaruval, feje körül aranyglóriával 
jelenik meg.195 Mint Obolensky rámutatott, a bolgár hatalmi ideológia terén 
egy — a valós helyzettel végkép ellentétben álló — jelentős bővülés is kimu
tatható, a translatio imperii jegyében: Trnovo a birodalmi univerzalizmus új 
letéteményeseként, mint „új Konstantinápoly” (novij Cargrad) jelenik meg 
Konstantinos Manasses, a nea Rhome eszméjét kifejtő 12. századi króniká
jának 14. századi bolgár (e helyütt erősen „értelmező”) fordításában.196

Az 1371-1393 közt uralkodó utolsó bolgár cár, Ivan Sisman idején — a 
szerbek Marica-menti veresége, majd Rigómező után — az egymással rivali
záló „Bulgáriák” nem tudtak érdemi ellenállást kifejteni az oszmánokkal 
szemben; 1393-ban, Trnovó eleste után a cárság oszmán adminisztráció alá 
került, míg a vidini Stracimir tartománya (már valamivel korábban) a török 
vazallusa lett, míg végül — Dobrudzsával együtt — a század vége előtt köz
vetlen török igazgatás alá került.197

FINE (1987) 268-269.
193 Thallóczy (1900)
194 DINIÓ (1966) 543-544.; PAVLOV—JANEV (2001) 52-54.; FINE (1987) 366-368.
196 Obolensky (1999) 298.
196 Obolensky (1999) 299-300.
197 Fine (1987) 422-423.
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3.3. Bosznia
A 13. század első felében a boszniai terület folyamatosan a magyar királyság 
expanziós politikájának színtere volt, mely eszmeileg és gyakorlatilag is a 
Róma által támogatott — mindenekelőtt domonkos — térítői tevékenység 
térségbeli előmozdításán, a katolikus magyar egyházszervezet kiépíté- 
sén/kiterjesztésén,198 és az eretneknek tekintett „bosnyák egyház” keresztes 
eszmével felvértezett felszámolásának szándékán nyugodott.199 A magyar 
expanzió az észak-boszniai területeken (Ozora, Só) a magyar tartományi 
(báni) igazgatás kiépülését eredményezte a 13. század közepére,200 ugyanak
kor a bosnyák bánság délebbre fekvő magját nem érintette. Itt Ninoslav bán 
(1232 k.-1249) uralma után is feltételezhetően megmaradt a többé-kevésbé 
önálló, földrajzi elzártsága miatt a viharos balkáni események által is vi
szonylag kevéssé érintett bosnyák fejedelemség, noha ennek szervezetéről 
semmit nem tudunk, a század második felében a bánok nevét sem ismer
jük.201 Ninoslav titulusa — Kulin bán Raguzának adott kereskedelmi privi
légiumát megerősítő, szláv nyelvű oklevele szerint — veliki ban volt,202 míg 
latin források többnyire „dux de Bosná’-ként emlegetik.203

A magyar érdekszférában fekvő, bánságokká szervezett észak-boszniai 
és észak-szerbiai (macsói) régió 1284-től — a szerb király uralmi területének 
alakulása kapcsán márt említett módon — Dragutin magyar „apanázsát” 
képezte. A Drinától nyugatra eső terület (a sói és ozorai részek, és a Donji 
Kraji területe) egy másik magyar vazallus, Prijezda bán uralma alatt állt, 
akinek fia, Stjepan Kotroman, Dragutin lányát vette feleségül.204 A dalmáci- 
ai tartományúri hatalmukat építgető, ám Boszniára is igényt formáló Subic- 
ok elől ugyan Kotroman családjának csakhamar menekülnie kellett,205 de 
(II.) Stjepan Kotromanic 1318-1322 táján már dokumentálhatóan a boszniai 
bánság központi terrénumának (Vrhbosna, Visoko környéke) ura volt.206

Kotromanic az 1320-as években kiterjesztette uralmi területét északi 
(Macsó) és nyugati irányban (Hum) is.207 Ekkor viselt címe — „Stjepan bán 
(...) Isten kegyelméből minden boszniai földek ura, továbbá Só, Ozora, a 
Donji Kraji-i és humi földek ura” (ban Stepan ... po milosti boziei gospodin 
vsem zemlam bosinskim, i Soli, i Usore, I  Dolnim kraem i Hlmske zemle

198 Gy e t v a y  (1987) 50-52.
199 KRISTÓ (1998) 222.
200 ROKAY (1994a) 603.; ROKAY (1994b) 518.
201 Fine (1987) 143-149.; MALCOLM (1994) 15-16.
202 CD III. 371.sz. (427.)
203 Pl. IX. Gergely pápa oklevele: CD III. 337.sz. (389.) Ninoslav bánságára: KLAIŐ (1994) 94-119.
204 Fine (1987) 275.; KLAIÓ (1994) 131.
205 1299-ben Pavao Subic felvette a „dominus Bosná' titulust, míg 1302-ben Mladen Subic „per 
universum dominum nostrum Croatie et Bosná' rendelkezett. Ki Aló (1994) 148-149.
206 FINE (1987) 276.
207 M a lc o l m  (1994) 17.
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gospodin)208 — nem pusztán a területi terjeszkedést, de (a 13. századi szerb 
királyi titulatúrához hasonlóan) a bosnyák bán territóriumának tartományi 
konglomerátum jellegét is mutatja. Bosznia esetében ez a lokalizmus alapve
tően az egyes területeken működő „klánok” (nemesi családok, Donji Krajiban 
a Hrvatinic-ek, Humban a Drazivojevic-ek, Nikolic-ok, később a Kosaca-k) — 
a bán főhatalmát ugyan elismerő, ám kevéssé definiált területi hatalmában 
öltött testet.209 Stjepan Kotromanic uralma — még inkább, mint az „intéz- 
ményesültebb” Szerbia vagy bolgár állam esetében — a klánok vezetőinek 
személyes hűségén alapult, nem az uralkodó személyétől független hatalmi 
struktúrákon.210 Utóbbi inkább csak a területi hatalommal rendelkező előke
lők címeiben {zupán, knez, vojvoda, celnik [=elöljáró]) öltött testet, a bosnyák 
területek igazgatása a bánnal közvetlen kapcsolatban álló hívek (a dobrí 
ljudí) hűségén nyugodott.211

I. Tvrtko (1353-1391) uralkodása idején ez a hűség gyorsan elenyészett; 
1367-ben csak a magyar király segítségével sikerült a nemesek egy része által 
trónra segített bátyjával, Vukkal szemben visszaszereznie hatalmát. Mindazo
náltal sikerrel használta ki a Dusán halála után kitörő szerb belviszályokat, ami 
a bosnyák állam jelentős területi nyereségét eredményezte Hum és a tengermel
lék térségében.212 A bosnyák báni hatalom kiteljesedését Tvrtko 1377-es királyi 
koronázása jelentette Milesevo-ban: Szent Sava monostorban őrzött ereklyéinek 
jelenlétében a bosnyák bánt „Szerbia, Bosznia és a Tengermellék királya’-vá 
{Stefan Tvrtko v Hrísta boga kralj Srbljem i Bosne i  Prímorjii) koronázták, ami 
a dusani imperium egyfajta transzlációjának kísérleteként is felfogható.213 Az 
1389 júniusi kosovo poljei ütközetben elszenvedett vereség — ahol Tvrtko csapa
tai is együtt harcoltak szerb szövetségeseivel — azonban hamar szertefoszlatta 
a szerb birodalom bosnyák feltámasztásának esetleges lehetőségét.214

208 KLAIÚ (1994) 179.
209 FINE (1987) 277-279.; LOVRENOVIÓ (1995) 39.
21° FINE (1987) 368.
211 KLAIÓ (1994) 180.
212 Malcolm  (1994) 18-19.
2'3 KLAIÓ (1994) 255-264.
214 Malcolm  (1994) 20.
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Az Oszmán Birodalom a Balkánon és 
Kelet-K özép-E urópában, 1389-1800

Barb ari cs- H e r m a n ik  Zsu zsa

Az Oszm án  Birodalom  a  Balkánon  és Kelet- K özép-E urópában

1389-1453

A választott időintervallum kezdő- és végpontjai, az 1389. és az 1453. évek a 
Balkán meghódítása szempontjából alapvető' korszakhatárnak tekinthetők: 
az első rigómezei csatával lezárult a balkáni oszmán hódítás kezdeti idősza
ka, amely a félsziget déli-, délkeleti felének megszerzését tűzte ki célul. A 
Lázár szerb kenéz vezette utolsó nagy balkáni koalíció szétverésével (1389) 
lehetővé vált ezen első hódítások stabilizálása, valamint megnyílt az út a 
félsziget további területeinek tartós oszmán uralom alá vonása számára, 
amelynek konkrét megvalósulására majd csak Konstantinápoly 1453. évi 
elfoglalása után kerülhetett sor. Fontos tényezőnek tekinthetjük, hogy az 
oszmán hatalmi szervezet és kormányzati struktúra kiépítése alapvetően 
erre az időszakra esik.

1. Az időintervallum jellemzői
Korszakunkban az Oszmán-ház uralma alatt álló területet Oszmán éli-nek 
(Oszmán ország) nevezték. Maga az el szó türkmén-nomád eredetű és erede
tileg „hatalomszervezetet, elkülönült közhatalmat” jelentett, majd pedig 
ebból alakult ki az „ország” jelentés.1 Az Oszmán éli élén álló uralkodót a 
korai időszakban bégnek, majd pedig I. Bajezid uralkodásától (1389-1402) 
kezdve szultánnak nevezték.2 Korszakunk végére az Oszmán éli területe 
már 560.000 km2-t tett ki.3 Az oszmán hadsereg létszámáról nincsenek pon
tos adataink, még a legfontosabb alakulat, a janicsárság létszámára vonat
kozóan is megoszlanak a vélemények: míg az 1360-as években 1000 főre te
szik létszámát,4 addig az, I. Bajezid uralkodásának idejére vonatkozóan 
50005 és 70006 fő között mozog.

Az egyéb ázsiai, törzsi eredetű türkmén-mongol birodalmakkal (Szel- 
dzsuk Birodalom, Timurlenk birodalma, avagy a Mongol Birodalom) össze
hasonlítva az oszmán terjeszkedés, valamint ezzel párhuzamosan az oszmán 
hatalmi szervezet és kormányzati struktúra kiépítése korszakunkban „las
súnak” tűnhet, hiszen ezen utóbbi több, mint egy évszázadon át elhúzódott.

1 FODOR (2001b) 25 -28.; KUNT (1986) 227-230. Az el szó etimológiájához bővebben lásd: VÁSÁRY 
(1983) 189-215.
2 Kunt  (1983) 4.
3 McCarthy (1999) 15.
4 INALCIK (1994) 16.
6 INALCIK (1994) 16.
6 McCarthy (19 9 9 ) 48.
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Egyes történészi vélekedések szerint azonban talán pontosan e tényezőnek 
volt köszönhető — a fent említettekkel ellentétben — az Oszmán dinasztia 
uralmának „tartóssága” és birodalmának hosszú élettartama (1290-1922).7

A hódítások tekintetében nem beszélhetünk töretlen sikersorozatról, 
korszakunkon belül több alperiódust kell elkülönítenünk. Az oszmánok bal
káni térnyerését és a terjeszkedés első korszakán (13. század második fe- 
le-1402) belüli sikereiket az azt megelőző időszak hódításai alapozták meg. 
Ezen belül is alapvető jelentőséggel bírt Anatólia nyugati, északnyugati ré
szének, főként az ottani legjelentősebb városoknak — mint például Bursa 
(1326), valamint Nikaia/Iznik (1331) és Nikomédeia/Izmit (1337) — meghó
dítása.8 E városok birtoklására volt szükség ahhoz, hogy megindulhasson 
konkrétan az államszervezés, a tartós intézmények létrehozásának folyama
ta, és hogy az Oszmán dinasztia vezetői innentől fogva — elsősorban Bursa 
fővárossá tételétől (1326) — tradicionális muszlim uralkodóként gyakorol
hassák hatalmukat.9

Az első európai foglalások szempontjából különös jelentősséggel bír 
Orhán (1324—1362) házasságkötése a következő „célterületet”, Thrákiát bir
tokló bizánci uralkodó, VI. loannes Kantakouzenos lányával, Theodórával 
1346-ban.10 A Bizánci Birodalomban zajló trónviszály miatt kötött házasság 
és szövetség következményeként Orhán csapatai nemcsak, hogy beavatkoz
tak a bizánci belpolitikába,11 de 1354-ben elfoglalták első európai hídfőállá
sukat, Gallipoli erődjét is, mely a balkáni terjeszkedés kezdetét jelentette.12

Az első balkáni akciókat, melyek főként Thrákia elfoglalására irányul
tak, Orhán fiai, Szulejmán, majd pedig az ő halála után (1357) öccse, Murád 
vezették, nevelőik irányítása alatt, és egyben ők voltak felelősek ezen új ha
tárterület védelméért is. Innen eredeztethető' az Oszmán Birodalomban az a
III. Mehmed uralkodásáig (1595—1603) érvényben lévő gyakorlat, mely sze
rint a szultánfiakat megbízták egy terület, később szandzsák irányításával, 
katonaságának vezetésével, melynek során nevelőik segítségével elsajátítot
ták a kormányzás gyakorlatát. Mindez türkmén-mongol hagyományra ve
zethető vissza, mely a kormányzást „családi ügynek” tekinti.13

Közvetlenül Gallipoli erődjének elfoglalása után (1354) Szülejmán irá
nyításával megindult a türkmén nomádok tömeges áttelepítése Anatóliából

7 E véleményt képviseli például: KAFADAR (1995) 9.; BLACK (2001) 197.
8 A Karasi Fejedelemség bekebelezésére, amelynek területe közvetlenül a Dardanellák mentén 
húzódott, és ezért Európa és Ázsia összeköttetésében döntő jelentőséggel bírt, 1345—1316-ban 
került sor. Minderről bővebben lásd: ITZKOWITZ (1972) 11-12.; IMBER (2002) 8 -9 .
9 A városokban például mecseteket, medreszéket építhettek, muszlim jogtudósokat hívhattak, 
kézműveseket támogathattak stb. Mindezt a nomád életforma nem tette volna lehetővé. Vö. 
M cCarthy (1999) 43-44.
10 IMBER (2002) 9.
11 Részletesebben lásd: 1MBER (2002) 9 -10 .
12 Ugyanebben az évben került Anatóliában Ankara az Oszmánok kezére, amely a további keleti 
irányú hódítások szempontjából bírt nagy jelentőséggel. ÁGOSTON (1998) 13.
18 Vö. ITZKOWITZ (1972) 12-13.
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Thräkia területére, ami egyértelműen arra utal, hogy azt tartósan kívánták 
uralmuk alá vonni.14 E cél, valamint a további balkáni terjeszkedés megvaló
sításában fontos lépésnek tekinthető a Marica és Tundzha folyók összefolyá
sánál található, stratégiailag nagy jelentőségű város, Drinápoly/Edirne elfog
lalása 1361/62-ben, amelyet I. Murád szultán (1362-1389) azonnal megtett 
új fővárosnak.15

Az anatóhai türkmének betelepítésével létrehozott falvak ellenére a 
stabil uralom kiépítése Thrákiában hosszú ideig elhúzódott. Már Szülejmán 
parancsnoksága idején (1354—1357) megfigyelhető egy törekvés az új határ
vidék kormányzatának kialakítására, melynek során az elfoglalt területet 
három nagyobb (jobb-, és baloldah, valamint középső) határzónára osztották, 
egy-egy gázi vezető irányítása alatt.16 E struktúra, valamint az ottani osz
mán uralom, Galhpoh 1366. évi elvesztése után került veszélybe. Ekkor 
ugyanis egy évtizedre megszakadt, illetve meglehetősen nehézkessé vált a 
kommunikáció az oszmánok ázsiai és európai területei között. A helyzetet 
tovább nehezítették a thrákiai gázi vezetők elszakadási törekvései.17

Ezután az újabb oszmán támadások a 14. század hetvenes és nyolcvanas 
éveiben indultak meg, amelyek eredményeként 1389-re az oszmánok balkáni 
uralma a Thrákiában tartósan meghódított területek mellett alapvetően vazal
lusállamok hálózatából állt. A vazallusi függésbe került területek urai megtart
hatták korábbi birtokaikat, de adófizetési és katonaállítási kötelezettséggel tar
toztak az oszmán szultánnak.18 Belső autonómiájukat azonban gyakran az osz
mánok elleni lázadásokra használtak fel. Többek között emiatt is döntöttek az 
oszmánok az utolsó nagy balkáni koalíció vereségét eredményező 1389. évi ri
gómezei csata után a vazallusi területek közvetlen ellenőrzés alá vonásáról.19 
Mindez több fázisban ment végbe, és teljes mértékű megvalósítására csak időin
tervallumunk végpontja (1453) után került sor.

A rigómezei csata után (1389) I. Bajezid (1389-1402) szultán elsőként 
az anatóhai fejedelemségek lázadásait verte le és hódította meg területü
ket,20 majd pedig az élükre a korábbi gyakorlattól eltérően a szultáni palotá
ban nevelkedett, és neki feltétlen hűséggel tartozó rabszolgákat nevezett 
ki.21 Ezután fordította ismét figyelmét a balkáni frontra, ahol elsőként 1393- 
ban Bulgária területét sikerült meghódítania.22 Az 1389. évi első rigómezei

14 Erről bővebben: MCCARTHY (1999) 45.; KAFADAR (1995) 15.
16 IMBER (2002) 11.
16 INALCIK (1997) 10.
17 Erről részletesebben lásd: KAFADAR (1995) 17.
18 Már ekkor számos albán, macedón, boszniai és görög helyi vezető elismerte az oszmánok 
főségét. Bővebben lásd: INALCIK (1997) 11-12.; IMBER (2002) 12.; WEITHMANN (1994) 87.
19 M cCarthy (1999) 46.
20 M cCarthy (1999) 50.
21 INALCIK (1997) 15.
22 Härtel— Schönfled (1998) 70.

333



csata után a magyar királyok is felismerték az oszmán veszély nagyságát.23 
1396-ban Zsigmond magyar király egy nemzetközi koalíció élén tett kísérle
tet a balkáni oszmán előrenyomulás megállítására, a nikápolyi csatában 
azonban vereséget szenvedett I. Bajezid seregétől. E csata nem hozott igazán 
döntő' változást, csupán felgyorsította azt a folyamatot, ami az 1389. évi csa
ta után elkezdó'dött.24 A 14. század 90-es éveinek elejére Thesszália és 
Phokis teljesen oszmán fennhatóság alá kerültek,25 Albánia területén pedig a 
legtöbb albán fóur az oszmánok fó'sége alá helyezte magát.26

I. Bajezid uralkodásának végére birodalma a Dunától az Eufráteszig 
terjedt, azonban Anatólia keleti részén egy másik feltörekvő' birodalom veze
tőjével, Timur lénkkel27 találta szembe magát, akitől az 1402. évi ankarai 
csatában döntő vereséget szenvedett, mely I. Bajezid „művének” megingását 
és birodalmának részleges felbomlását eredményezte.28

Az interregnum időszakában (1402-1413) az oszmán állam alapvetően 
a következő tényezőknek köszönhette túlélését: Timurlenk nem folytatta 
tovább hódításait nyugat felé, így a balkáni területek „érintetlenül” marad
tak,29 melyek irányítását Timurlenk I. Bajezid neki hűséget fogadott egyik 
fiára, Szulejmánra bízta. Ez az állapot Timurlenk 1405. évi haláláig állt 
fenn. Ezután a szultánfiak között megindult a harc az összterület feletti ha
talomért,30 melyből végül 1413-ban Mehmed került ki győztesen.31

Az újjáépítés időszakában (1413—1451) a birodalom határai már I. 
Mehmed (1413-1421) uralkodásának végére megegyeztek I. Bajezid biro
dalmának határaival a nikápolyi csata idején (1396). Míg az Anatóliában 
visszahódított területeknél I. Mehmed alapvetően arra törekedett, hogy a 
vazallusi függést teljes foglalással cserélje fel, addig a Balkánon továbbra is 
a status quot és a vazallusállamok hálózatát kívánta fenntartani.32 Energiá
it hosszú ideig két párhuzamosan zajló felkelés kötötte le, amelyek vezetői I. 
Mehmed centralizációs törekvéseivel ellentétben alapvetően a régi nomád 
hagyományokat képviselték. E felkelések a szultáni hatalom, illetve az álta
la képviselt új rend és kormányzati struktúra megdöntésére törekedtek, és a 
Balkánra telepített türkmén nomádok körében is találtak támogatókat. Az 
egyik felkelés kirobbantójának, az ún. ál-Mustafának sikerült elfoglalni az 
oszmán fővárost, Edirnét is, ahol támogatói 1419-ben szultánnak nyilvání

m Engel (1998) 561-577.
24 M cCarthy (1999) 49.
25 WEITHMANN (1994) 87.
26 Bartl (2003) 119.
27 Bővebben lásd: M cCarthy (1999) 50.
28INALCIK (1997) 16.
29 M cCarthy (1999) 52.
30 INALCIK (1997) 17-18.
31 ITZKOWITZ (1972) 21-22. I. Bajezid fiainak egymás elleni harcáról részletesen lásd: IMBER 
(2002) 17-19.
32 Minderről részletesen lásd: INALCIK (1997) 18-19.
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tották. I. Mehmed végül mindkét felkelést leverte.33 Az ál-Musztafa jelentet
te veszély véglegesen majd csak II. Murádtól elszenvedett 1422. évi veresége 
után szűnt meg.34

II. Murád uralkodását (1421-1451) a konszolidáció időszakának ne
vezhetjük, amikor is sikerült visszaverni a birodalmat ért támadásokat és 
megerősíteni a megszerzett területek feletti uralmat.35 A legnagyobb prob
lémát II. Murád számára Velence és a Magyar Királyság támadásai jelentet
ték a Balkánon. A Velencével folytatott háborúskodás során 1430 körül a 
mai Dél- és Közép-Albánia teljes nyugati része oszmán fennhatóság alá 
került. Ezután nagyon hamar megindultak az oszmánok elleni első albán 
felkelések.36 Ezzel párhuzamosan a szerb területek függése is erősebbé vált: 
II. Murád 1435-ben feleségül vette az oszmán vazallus szerb despota, 
Brankovics György lányát, Marát. 1439-ben viszont már a szerb fővárost, 
Szendrőt is meghódította.37

A Magyar Királyság által indított 1443—1444. évi hadjárat nem váltot
ta be a hozzáfűzött reményeket: Hunyadi hadai kezdetben ugyan sikereket 
értek el a Balkán északkeleti részén, és 1443-ban elfoglalták Szófiát és 
Nist,38 II. Murád seregei azonban a Balkán-hegység Zlatitsa—hágójánál 
megállították a csapatait.39 Az 1444. júniusi drinápolyi előzetes béke, vala
mint annak váradi megerősítése ellenére a magyar uralkodó folytatta az 
oszmánok elleni hadjáratot, azonban az 1444. novemberében a Fekete- 
tenger partján zajló várnai csatában döntő vereséget szenvedett. Hunyadi 
János utolsó próbálkozása az 1448. évi második rigómezei csatában szintén 
kudarcba fulladt.40 Ezáltal a balkáni oszmán vazallusállamok teljes meghó
dításának már csak Konstantinápoly állta útját.

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás (és a politikai házasságok gyakorlata)

Az oszmánok dinasztikus államának fennmaradását alapvetően a férfi utó
dok születése biztosította.41 Habár az általunk vizsgált időintervallumban 
(1389-1453) a szultánok még házasodtak, a trónt öröklő utódok azonban 
sohasem az idegen uralkodóházakból származó feleségek által világra hozott 
gyermekek, hanem mindig is a szultánok ágyasaitól születettek közül kerül
tek ki. Az idegen dinasztiák nőtagjaival kötött házasságok alapvetően nem a

33 M cCarthy (19 9 9 ) 59.
34 Itzkowitz (1972) 22.
85 M cCarthy (1999) 60.
38 Bartl (2003) 120-122.
37 Imber (2002) 24.
38 I t z k o w it z  (1972) 23.
39 Imber (2002) 26.
40 M cCarthy (19 9 9 ) 62.
41 Imber (2 0 0 2 ) 87.
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trónutódlást szolgálták, hanem — ahogy a fentiekben arra már történt uta
lás —, politikai célokból köttettek.42

Korszakunkban általánosan bevett szokás volt, hogy minden rabszolganő' 
csak egy fiú utódot szülhetett a szultánnak, ugyanis a születés pillanatától kezdve 
minden szultáni! jogosult volt a trónra és fivéreinek riválisává vált. Ezért a poten- 
dábs trónörökösök nem is együtt nevelkedtek, hanem minden anya külön-külön 
gondoskodott róluk. 10-12 éves korukban aztán a szultán kinevezte ókét egy-egy 
szandzsák élére, hogy megtanulják a kormányzás gyakorlatát.43 A szeldzsuk gya
korlattal ellentétben, ahol a szultánfiak a saját „tartományaikban”, a központi 
kormányzattól függetlenül tevékenykedhettek, az Oszmán Birodalomban ez a 
fajta hatalommegosztás nem létezett.44 A szultánfiak nevelőjét és a szandzsák 
adminisztrációjának tagjait nagyon gondosan a szultáni palota alkalmazottaiból 
válogatták ki, és azok a központi kormányzat utasításai szerint tevékenykedtek. 
A központból kapták jövedelmeiket is.45 A számukra kijelölt szandzsákokba any
juk is követte ókét, aki a szultán halála után meginduló trónért folytatott ver
senyben is egyik fó' támogatójuk volt.46

A trónutódlás kérdését korszakunkban ez a szultánfiak közti verseny 
döntötte el, mely apjuk halála után indult meg. Az iszlám hagyomány csak 
annyit „kötött ki”, hogy a trónörökösnek férfinak, nagykorúnak és tiszta el
méjűnek kell lennie, a türkmén népek pedig úgy vélték, hogy az uralkodó 
kinevezése Isten kezében van, ezért bármiféle törvényi szabályozás Isten 
akarata elleni vétek lett volna.47 A győzelem azon felül, hogy ki ért eló'ször 
„tartományából” a fővárosba, azon múlott, hogy ki tudta megszerezni magá
nak a megfelelő' politikai erők, főként a janicsárság, az ulema, valamint a 
központi adminisztráció vezetó'inek, illetve a Palotának a támogatását.48 I. 
Murád (1362-1389) uralkodása idején kezdó'dött meg a „testvérgyilkosságok” 
gyakorlata: ó' volt az elsó' szultán, aki a trónért folytatott harc során megölte 
fivéreit, ezzel elindítva egy gyakorlatot, amely a trónutódlás kérdésében az 
elkövetkező' két évszázadban alapvető' fontossággal bírt.

“2 IMBER (2002) 13., 92.
43 Mindez régi török hagyományra megy vissza, amely szerint az uralkodók fiaikat pubertás 
koruk elértével —  ami az iszlám törvények szerint a 12. életévvel kezdődik — , nevelőikkel Ana
tolia közigazgatási központjaiba küldték kormányzónak, ahol saját palotát és kormányzatot 
alakítottak ki a „fővárosi minta” alapján. INALCIK (1997) 59.
44 Az oszmánok esetén különösen Amasya, Manisa, Kónya, és Kastamonu voltak preferáltak, 
ami elősegítette az e központok körüli területeknek a birodalomba való integrálását. Erről bó'- 
vebben lásd: KREISER (2001) 10-11.
48 INALCIK (1997) GO.
46 IMBER (2002) 89-90.
47 INALCIK (1997) 59.
48 IMBER (2002) 89.
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2.2. A hatalommegosztás (A szultáni hatalom jellege)
Az Oszmán és Orhán által utódaikra hagyott oszmán éli átalakítása egykori 
határbégségból egy jól szervezett, központosított kormányzattal rendelkező' 
államalakulattá I. Murád és I. Bajezid uralkodása idején kezdődött meg. 
Mindketten tudatosan kezdtek eltávolodni a régi gazi ideológiától, a hagyo
mányos, han vezette gazi-sálám elképzeléstől, amelyben a bég hatalma a 
török nomád lovasok és vezetőik jóindulatától és képességeitől függött. Erre 
azonban a korszakunkra jelentős mértékben megnövekedett terület irányí
tását nem lehetett alapozni. A Szeldzsuk Birodalom példája egyértelműen 
megmutatta, hogy mi történik egy birodalommal, amely végig a régi gazi 
ideológiától és az arra épülő hagyományos török rendszertől függött. Ennek 
helyére az oszmán éli központosított kormányzatának megszervezéséhez a 
fent említett „reformszultánok” a bizánci, valamint a tradicionális muszlim 
kormányzat elemeit vették át.49 A változásokat egyértelműen mutatja, hogy 
I. Bajezid magát már nem bégnek, hanem szultánnak nevezte annak jeléül, 
hogy ő már független uralkodó.50

Az említett uralkodók ugyan még a gaza vezetőjeként legitimálták ma
gukat, valójában azonban erre az időre a gaza koncepciója is megváltozott. 
Vizsgált időintervallumunk idején az oszmán éli területének jelentős mérté
kű növekedésével a régi ga^a-ideológiára épülő zsákmányszerző hadjáratok 
elvesztették jelentőségüket, és helyüket a szultán „hivatásos”, neki feltétlen 
hűséggel tartozó rabszolgaelemekből álló hadserege által végrehajtott hadjá
ratok vették át.51 Erre a független erőforrásra volt szüksége a szultánnak 
ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja a hagyományos török erőket, akik számára 
az oszmán éli területének közigazgatási egységekre való felosztása, valamint 
az adószedés megszervezése összeegyeztethetetlen volt a nomád hagyomá
nyokkal, és ezért azt teljes mértékben elutasították.

A már amúgy is meglevő feszültségeket tovább fokozta az a tény, hogy 
I. Murád, de különösen I. Bajezid előszeretettel alkalmaztak keresztény ta
nácsadókat, valamint a központi és a tartományi adminisztrációban is ke
resztény származású elemeket, akik ismerték az elfoglalt európai területek 
korábbi kormányzati rendszerét. Ezzel szemben a nomád, illetve félig- 
letelepedett törökök nem rendelkeztek gyakorlattal a bürokráciában.52 Ezek 
a keresztény tanácsadók és bürokraták I. Bajezid uralkodásától kezdve a 
renegátok mellett elsősorban a devsirme révén Konstantinápolyba került, 
muszlim nevelést és katonai kiképzést kapott keresztények legtehetsége
sebbjei közül kerültek ki, akiket adminisztrációs feladatok ellátására is ki
képeztek. A szultán személyes hatalma innentől kezdve alapvetően ezeken a 
neki feltétlen hűséggel tartozó katonai és adminisztrációs feladatokat ellátó

49 McCarthy (1999) 47-48.
60 Kunt (1983) 4 -5 .
61 Imber (1987) 7-10.
62 M cCarthy (1999) 47.
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rabszolgaelemeken nyugodott, akiket kapi kullari-nak neveztek.53 Ehhez 
kapcsolódott még az Oszmán dinasztia ogvz származásának propagálása, 
különösen a 15. század folyamán. Az oguz genealógia a szultán világi ural
mának, mint egy teokratikus állam uralkodójának a hatalmát volt hivatott 
igazolni. E mítoszt ötvözték még azzal az elképzeléssel, miszerint Isten előre 
elrendelte volna az Oszmán dinasztia uralmát.54

Az I. Murád, és különösen I. Bajezid által bevezetett új rend I. 
Mehmed hatalomra kerülésével került rövid idó're veszélybe. Ennek hátteré
ben az állt, hogy az interregnum idején (1402—1413) az új kormányzati 
struktúra a Balkánon fennmaradt ugyan, a régi viszont újra életre kelt az 
időközben önállósodott anatóliai területeken. A szultánfiak egymás elleni 
harcában mind a kapi kullari-nak., mind pedig a régi rendet védelmezó' török 
erőknek nagy szerep jutott. Mivel I. Mehmedet az utóbbiak segítették trónra, 
ezért hatalomra kerülése után a kormányzatból eltávolította mind a keresz
tény tanácsadókat, mind pedig a kul hivatalnokokat, helyükre a régi gazi 
tradícióhoz való visszatérést követelő' török előkelőket ültve. A katonai és 
hivatalnoki rabszolgák befolyása ezáltal egy idó're lecsökkent. I. Mehmed 
utóda, II. Murád (1421—1451) azonban ismét igénybe vette szolgálataikat, 
noha az ó' idején a központi adminisztráció kulcspozíciói még a szabadon 
született törökök kezében maradtak.55

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat

Az iszlám állam alapintézményeinek — kancellária, vezíri, illetve a kádi 
tisztsége — létrehozása a dinasztiaalapító Oszmán nevéhez fűzó'dik, aki az 
iszlám törvények szerint már szuverén uralkodónak számított, hiszen az 
uralma alatt levó' területeken a pénteki imába (hutbe) az ő nevét foglalták 
bele, valamint az ó' nevére verték a pénzt.56 Utódai a közel-keleti szaszanida 
eredetű államfelfogásból merítettek, mely az uralkodó és a nevében eljáró 
adminisztráció legfontosabb feladatának a társadalmi igazságosság fenntar
tását, valamint az alattvalók védelmének és jólétének biztosítását tartotta. 
Ebből kifolyólag korszakunkban az oszmán központi közigazgatás legfőbb 
szerve, a nagy díván (díván hümáyűn) a legfőbb igazságszolgáltatási fórum 
szerepét is betöltötte.57 Elén a 14. század folyamán valószínűleg a szultánok 
álltak, ülésein személyesen is megjelentek.58 63 * 65

63 M cCarthy (1999) 48.
M IMBER (1987) 20.
65 Bővebben lásd: MCCARTHY (1999) 52-55. 
68 Fodor (2 0 0 2 ) 169.
BT INALCIK (1997) 89.
5« IMBER (2002) 155.
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Legkésőbb I. Bajezid uralkodásának idejétől59 az igazságszolgáltatás és 
az államigazgatás egyéb funkciói két díván között oszlottak meg. Az alattva* 
lókkal való közvetlen találkozás, és számukra a jogorvoslat biztosításának 
helye a szultáni udvar kapujában, illetve annak közelében volt, ezért ezeket 
a nyilvános meghallgatásokat, amelyekre naponta sor került, kapunak ne
vezték és általában közös étkezésekkel értek véget.60 A másik, a vezíri díván 
ülésein — melyek minden valószínűség szerint szintén nyilvánosak voltak — 
, vezírek egy kis csoportja számolt be a szultánnak a politikai és egyéb kor
mányzati ügyekről, és itt került sor a konkrét döntések meghozatalára. Úgy 
tűnik, hogy ebben a korai időszakban a vezírek — akiknek ekkor a számát 
pontosan még nem ismerjük, 1421-ben valószínűleg három lehetett* 61 —, ki
nevezéseket is végrehajthattak a szultán nevében.62 63 64 65

Vizsgált időintervallumunk végére, II. Murád uralkodásának idősza
kában azonban e két díván alapvető változáson ment keresztül, és megszűnt 
a közvetlen személyes kontaktus lehetősége az uralkodó és az alattvalók 
között. A szultán ekkor már nem osztott személyesen igazságot, napi nyilvá
nos megjelenése ugyan megmaradt, azonban az alapvetően az udvaroncokkal 
való megbeszélésekre és étkezésekre, valamint a követek fogadására korlá
tozódott.63 A szultánhoz panasszal forduló, jogorvoslatot kérő alattvalókat a 
szultáni udvar külső bejáratánál a kádiaszker és segítői hallgatták meg, és 
döntöttek ügyükben a szultán nevében. A vezíri díván feladata a politikai és 
kormányzati ügyek megvitatása volt, és a szultán melletti tanácsadó és elő
készítő szervként működött.64 Vezetője a nagyvezír, aki nemcsak a katonai 
erők főparancsnoka, hanem a szultán abszolút helyettese is volt a polgári 
közigazgatási ügyekben.65 Munkáját igen nagy apparátus segítette. A köz
ponti kormányzat egyéb fontos tisztségviselői, mint például a legfőbb bíró, a 
kádiaszker vagy a pénzügyi igazgatás irányítója, a fódeftendár, avagy a 
ni$anci, a kancellária vezetője, még nem voltak a vezéri díván tagjai. Fontos 
megemlítenünk, hogy korszakunkban az oszmán központi igazgatás tiszt
ségviselőinek — legyen szó a nagyvezérről, a vezérekről, avagy a legkisebb 
írnokokról — jogai és kötelességei nem voltak körülhatárolva és írásba foglalva, 
mert bármiféle ilyen jellegű szabályozás a szultán hatalmának korlátozását jelen
tette volna. E gyakorlat a későbbi századokban is érvényben maradt.66

69 I. Bajezid egyiptomi orvosának leírása az egyik olyan forrás, amely minderről tudósít. Vö. 
INALCIK (1997) 89.
90 Fodor (200le) 50.
61 Ashikpashazade történetíró I. Mehmed halálának évében (1421) három vezírről szól, akik a 
következők voltak: Hajji Ivaz pasa, Bajezid pasa, Candarli Ibrahim. Vö. iMJiER (2002) 158.
62 IMBER (2002) 156.
63 FODOR (2001c) 50.
64 Fodor (2001c) 51.
65 INALCIK (1997) 95.
69 Kunt (1983) 4 -7 .
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2.3.2. A tartományi kormányzat
Az oszmán tartományi igazgatás alapköveinek letételére — mely az oszmán 
fennhatóság alatti területet meghatározott területi egységekre osztotta, élü
kön a szultán által kinevezett tisztségviselőkkel — a 14. század utolsó har
madában, főként az általunk vizsgált időintervallumban (1389—1453) került 
sor. Oszmán és Orhán idejében még létezett egyfajta hatalommegosztás, 
hiszen ők az oszmán éli területét még „apanázsként” felosztották fiaik, csa
ládtagjaik és más fontos követőik között, akik az adott terület felett befo
lyással bírtak.67 I. Murád idején azonban már a szultáni hatalom teljessége 
és az oszmán éli területének oszthatatlansága került előtérbe, és a szóban 
forgó uralkodó megkezdte a közigazgatás legnagyobb egységeinek, a vilaje
teknek a kialakítását. 1362 körül ő hozza létre az első vilajetet, a ruméliait, 
a Balkánon elfoglalt területek igazgatására, a már létező középszintű köz- 
igazgatási egységek, a szandzsákok fölé. Elére nevelőjét, Lala Sahint nevezte 
ki.68 Az oszmán fennhatóság alatt álló anatóliai területek irányítását később 
fiára, Bajezidre bízta. Ő az, aki szultánként ezekből, valamint az általa 
újonnan meghódított területekből a további két vilajetet megszervezte: 1393- 
ban az Anadolu vilajetet Kütahya, majd pedig 1413-ban a Rum-i vilajetet 
Amasya központtal.69

A ruméliai beglerbég vizsgált korszakunkban nemcsak a vilajet polgári 
és katonai közigazgatásáért felelt, hanem a katonai közigazgatáson belül a 
vilajet tartományi katonasága mellett az ekkor még létező határvidéki bég- 
ségek alakulatai is ő alá tartoztak.70 Ezek a határbégségek 1453-ig nemcsak, 
hogy az oszmán hadsereg aktív részét képezték, de fontos szerepet játszottak 
az elfoglalt területek védelmében, valamint a különféle külső és belső konf
liktusokban. A határbégi tisztség egy családon belül öröklődött és általában 
a családfő töltötte be. A balkáni hódítások megindítása után három irányban 
alakítottak ki határbégségeket: (l.) Az Al-Duna és Havasalföld, (2.) Macedó
nia, és (3.) Szófia és Belgrád irányában. A további terjeszkedésekkel párhu
zamosan e határbégségek határai is kitolódtak (l.) a Dunáig, (2.) Thrákiától 
Macedóniáig, majd pedig Albániáig és Boszniáig, valamint (3.) Plovdivtól 
Szófiáig és Nisig. Az 1402-től 1413-ig tartó interregnum idején az effektiv 
hatalom ezeknek a határbégeknek a kezében volt, akiknek a területei egyben 
az Anatóliából érkező migrációs hullám fő célterületei is voltak. II. Murád 
aztán centralizációs politikája keretében ezekre a határbégi posztokra saját 
hű embereit, a szultáni palotában nevelkedett kuhkat nevezett ki. Előtte 
azonban igen erőteljes rivalizálás indult meg a határvidéki erők élén álló 
örökletes határvidéki bégek, valamint a balkáni területeken javadalombir
tokkal rendelkező szpáhik között, ami egyben a régi, a nomád türkmén ha_

67 IMBER (2002) 177.
88 INALCIK (1997) 104.
68 INALCIK (1997) 106.
70 Ezekről és előzményeikről lásd: HOPWOOD (1993) 129-137.
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gyományokat megőrizni kívánó rendszer, és az új rend küzdelme is volt. 
Nem véletlen az sem, hogy a régi rendhez való visszatérést hangoztató trón- 
követelők is mindig ezeken a határvidékeken találtak menedéket.71

A határbégségek rendszerével párhuzamosan megindult egy másik fo
lyamat, melynek során — ahogy a fentiekben láttuk — egyre több balkáni 
uralkodó és helyi vezető fogadta el az oszmán főséget és vált vazallussá. En
nek oka abban is rejlett, hogy ezáltal „megvédelmezhették” területeiket és 
azok lakosságát az említett határbégségek katonaságának pusztításaitól. Az 
oszmán főség és egyben az adófizetési kötelezettség elismerésével ugyanis a 
vazallusi területek lakói az iszlám felfogás szerint — amennyiben „könyves 
népek” voltak —, zimmmek minősültek, ami annyit jelentett, hogy innentől 
kezdve a muszlim törvények alapján az oszmán szultán védelme alatt álltak.72

Korszakunkban a vazallusi státusz átalakulása konkrétan elfoglalt és 
az oszmán közigazgatási rendszerbe integrált területté csak a Balkán déb, 
délkeleti területein ment végbe a helyi dinasztiák és a lázadó elemek kiikta
tásával. Ezeken a déb, délkeleti területeken indult meg a javadalombirtokok 
adományozása a területek korábbi birtokosainak, akiknek ennek fejében 
nem kellett feltétlenül áttérniük az iszlámra, viszont oszmán állami kontroll 
alá kerültek.73 Mivel általában az egykori saját területüket kapták meg 
szandzsákként, illetve azon belül birtokokat, ezért a szandzsákok, nahijék 
területe megegyezett a korábbi közigazgatási egységek nagyságával, és elne
vezésük a terület korábbi urainak nevét is megőrizte. (Epeiros területén 
például Karbeb a korábbi tulajdonos Carlo Tocco után, vagy Albánia északi 
részén Dukakin szandzsák, a területet ellenőrzés alatt tartó Dukagjin klán 
neve után.74) Ugyanez a tendencia figyelhető meg az anatóbai területen is, 
ahol például a korábbi fejedelemségek határai megegyeztek az újonnan lét
rehozott szandzsákok és vilajetek határaival és azok elnevezése szintén 
megőrizte a korábbi fejedelemségek emlékét, amit Kareszi, Mentese, Szaruhán, 
Ajdin példája mutat.75

Megfigyelhető azonban az a tendencia is, hogy a hatalmuktól megfosz
tott dinasztiák vezetőit, illetve azokat, akik a hódítás során nem menekültek 
el, a szultánok egykori területeiktől távol fekvő közigazgatási egységek élére 
nevezték ki szandzsák-, illetve beglerbégnek, mint például I. Bajezid Sisman 
egykori bolgár cárt Anatólia egyik, a Fekete—tenger mentén fekvő szandzsák
jába, vagy I. Mehmed az albániai Gjirokaster környékéről származó Zenevis 
család tagjait szintén Anatóbába.76 Ezáltal a régi dinasztiák bekerültek az 
oszmán tartományi közigazgatás ebtjébe, jövedelmük azonban ettől kezdve,

71INALCIK (1994) 13-14.
72 Erről bővebben lásd: ÁGOSTON (1997) 83-84.
73 INALCIK (1994) 15-16.
74 IMBER (2002) 184.
75 ÁGOSTON (2002) 31.
76 IMBER (2002) 181.
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„hivatalviselőként”, az oszmán szultántól függött és az ő utasításainak és 
akaratának voltak alárendelve.

A tartományi igazgatás vezetői, a begler- és szandzsákbégek, a közép
szintű tisztségviselők, mint például a kádik és deftendárok, de az ott állomá
sozó szpáhi katonaság jövedelmezését is az ún. dirlik-rendszer — amelyet 
magyarra javadalom-, illetve szolgálati birtokrendszernek fordíthatunk —, 
biztosította. Ez annyit jelentett, hogy a szultán által kinevezett tisztségvise
lők szolgálatuk idejére az adott tartományban birtokot kaptak, amelynek 
jövedelme jelentette fizetségüket, illetve ebből kellett kiállítaniuk a birtok 
jövedelmétől függő létszámú katonaságot. Ennek konkrét szabályozásáról 
azonban a 16. század előtt nem tudunk.77 Ezen felül a javadalombirtokosok 
maguk is katonai szolgálattal tartoztak, illetve a hierarchia magasabb szint
jén állók a rájuk bízott terület katonai igazgatásáért is feleltek. E katonai 
funkciók elmulasztása a javadalombirtok és a hozzá tartozó közigazgatási 
tisztség elvesztését vonta maga után. Általánosan bevett gyakorlat volt, 
hogy az újonnan meghódított terület legjövedelmezőbb részeit a szultán meg
tartotta magának saját kezelésű birtokként, amit Aas-birtoknak nevezünk. 
A további területeket — noha tulajdonosa mindvégig a szultán maradt — 
osztotta szét a tisztségviselők között, a tartományi hierarchiában elfoglalt 
helyüknek megfelelően, has, ziam etés tímár birtok formájában.78

77 Bővebben lásd: KUNT (1983) 11-12.
78 Kunt (1983) 13-14.

3 4 2



Az Oszm án  Birodalom  a  Balkánon  és Kelet-  K özép- E urópában
1455-1569

Időintervallumunk kezdőpontja, az 1453. év a Balkán meghódítása és a to
vábbi területi terjeszkedés szempontjából alapvető jelentőséggel bírt: A Bi
zánci Birodalom fővárosának elfoglalásával nemcsak, hogy az egyik fő ellen
ségüktől szabadultak meg végérvényesen az Oszmánok,1 de a stratégiailag 
rendkívül kedvező fekvésű város megszerzésével közvetlen kapcsolat alakul
hatott ki a balkáni és az anatóhai területek között is, ami lehetővé tette a 
biztos balkáni foglalásokat, valamint a Duna deltájának és a Fekete-tenger 
térségének ellenőrzés alá vonását. Ezen bódítások készítették elő a Kelet— 
Közép-Európa, elsőként a középkori Magyar Királyság, majd pedig a térség
ben riváhs Habsburg Birodalom elleni támadásokat.2

Vizsgált korszakunk végpontja, az 1569. év azonban az Oszmán Biro
dalom történetében nem jelent meghatározó korszakhatárt. A kelet— közép- 
európai hadszíntér szempontjából lényeges az 1568. évi drinápolyi béke, 
mellyel lezárult a Habsburg-Oszmán harcok első korszaka a Kárpát
medence területének birtoklásáért és egy hosszabb „békekorszak” kezdődött. 
Másrészt erre az évre hiúsult meg végérvényesen a Dont a Volgával összekö
tő csatornaépítés terve, amely az orosz előrenyomulást lett volna hivatott 
ellensúlyozni a térségben.3

1. Az időintervallum jellemzői
Az 1453 utáni időszakra az Oszmán dinasztia uralma alatt álló politikai 
alakulat önértelmezése alapvető változásokon ment keresztül, ami az elne
vezésében is tükröződött: korszakunkban területét már dcvlet-i oszmani- 
nak, tehát Oszmán Birodalomnak nevezik. Emellé a muszlim szent városok, 
Mekka és Medina 1517. évi elfoglalása után a memleket-i iszlami (Iszlám 
ország) elnevezés társult.4 Uralkodójának megnevezésénél az I. Bajezidtől 
(1389-1402) használatos szultán megjelöléshez,5 korszakunkban a muszlim 
szent városok elfoglalása után (1517) a „dicsőséges padisaH' elnevezés tár
sult. Eszerint az oszmán uralkodók az egész muszlim világ vezetőjének te
kintették magukat. I. Szulejmán uralkodásától (1520-1566) kezdve pedig 
már világuralmi törekvések is megfogalmazásra kerültek.6

A szükséges ideológiai háttér mellett ezen világuralmi törekvések alap
ját az időközben lezajlott területi gyarapodás képezte. II. Mehmed (1451—

1 Konstantinápoly elfoglalásáról és a Bizánci Birodalom bukásáról bővebben lásd Steven Runciman 
munkáját RUNCIMAN (2000)
2 ÁGOSTON (1998) 14-15.
3 ITZKOWITZ (1972) 64-66.
4 FODOR (2001b) 25-28.; Kunt (1986) 227- 230.
6 Kunt (1983) 4.
6 ÁGOSTON (2005) 207-233.
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1481) alatt a birodalom területi kiterjedése 850.000 km2-t tett ki,7 ami I. 
Szelim (1512-1520) uralkodásának végére 1,5 millió km2-re növekedett. I. 
Szulejmán (1520-1566) hódításainak köszönhetően ez korszakunk végére 
2,25-2,5 millió km2-re bó'vült, mely adat nem tartalmazza még az oszmán 
vazallusállamok, mint Havasalföld, Moldva, a Krími Tatár Kánság, az Erdé
lyi Fejedelemség, valamint a Ragusai Köztársaság területét.8

Az ezen hatalmas területen élő összlakosság létszámának meghatáro
zásánál csak becslésekre hagyatkozhatunk: Ömer Lüfti Barkan a 16. század 
eleji népességet az oszmán adóösszeírások alapján 12-13 miihóra becsülte,9 
ami korszakunk végére, tehát a 16. század második felére, valószínűleg 15- 
20 millióra növekedett.10 A hadsereg létszámára vonatkozóan pontos adatok 
szintén nem állnak rendelkezésre. Korszakunk elején (1450 körül) az udvari 
zsoldos csapatok néhány ezer fó't tettek ki, a hadjáratokba vonuló oszmán 
hadsereg létszáma pedig I. Szulejmán uralkodása idején (1520-1566) sem 
haladta meg átlagosan a 70-80 ezer főt.11

Konstantinápoly 1453. évi elfoglalása és új fővárossá való megtétele 
után II. Mehmed hozzákezdett a balkáni vazallusáhamok hálózatának fel
számolásához, vagyis azok területének a birodalomba integrálásához. Több, 
párhuzamosan zajló hadjárat keretében meghódította Szerbiát (1459), a gö
rög szárazföld még meg nem hódított területeit, valamint a Morea— 
félszigetet (1456-1460), Bosznia központi részeit (1463), az 1479-re lezáruló 
oszmán-velencei háború (1463—1479) végére pedig az észak—albán terülte
ket, valamint az Egei-tenger szigeteit is.12

A Duna deltájának, valamint a Fekete-tenger térségének meghódítása 
szempontjából lényeges, hogy az oszmán flotta már egy évvel Konstantinápoly 
elfoglalása után, 1454-ben megjelent a Fekete-tengeren és az oszmán főség 
elismerésével adófizetésre kényszerítette a térségben birtokos hatalmakat, 
köztük a Moldvai Fejedelemséget.13 Véglegesen Moldva Havasalfölddel és a 
Krími Tatár Kunsággal együtt majd csak az 1470-es évekre vált adófizető va
zallussá.14 Az Adriai-tenger térségében a Ragusai Köztársaság már 1385-ben 
elfogadta az oszmánok főségét, és évi 1500 dukát adó fizetésére volt kötelez
ve,15 melyet II. Mehmed évi 12.500 dukátra emelt fel.16

7 Fodor (200la) 21.
8 Ágoston (1992) 9.
9 Ágoston (1992) 10.
10 Fodor (2001a) 21.
11 M urphey (1999) 55-67.
12 Bővebben lásd: WEITHMANN (1994) 95-103.; M cCarthy(1999) 75.; INALCIK (1997) 27.
13 Ugyanekkor válnak az oszmánok adófizetőivé a Fekete-tenger térségében található genovai 
kereskedőkolóniák, valamint a Trapezunti Királyság is. INALCIK (1997) 27.
14 HEGYI (1995) 31-32.; ITZKOWITZ (1972) 26-27.
15 WEITHMANN (2000) 146.
16 Hegyi (1995) 32.
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A Fekete-tenger déli partvidéke 1461-ben a Trapezunti Császárság és 
a Qandaroglu fejedelemség meghódításával teljes mértékben oszmán fennha
tóság alá került.17 Az anatóliai hódítások következő lépése egy másik jelen
tős veszélyforrás, a Karamán Fejedelemség elfoglalása volt 1468-ban.18 Ezzel 
az Oszmán Birodalom keleti határa ismét — hasonlóan I. Bajezid uralkodá
sához — a Trabzon-Merszin vonal mentén húzódott az Eufráteszig, ami 
megegyezett a Bizánci Birodalom keletei határával a 7-10. században.19

Az ezen természetes határtól keletre eső területekért II. Mehmed első
sorban az akkonjulu fejedelemség vezetőjével, Uzun Hasszánnal került ösz- 
szetűzésbe, mely konfliktus a fent ismertetett balkáni eseményekre is döntő 
hatást gyakorolt, mivel az akkonjulu uralkodó az 1463-1479. évi oszmán
velencei háború idején szövetséget kötött Velencével.20 1472-ben velencei 
támogatással meg is indult egy együttes támadás az oszmánok kelet- 
anatóliai területei ellen, amit azonban II. Mehmed 1473-ban visszavert.21 E 
győzelem, illetve a kétfrontos háború állapotának megszűntetése tette lehe
tővé a Velence elleni hatékony fellépést a Balkánon, az észak-albán és a 
görög területekért folyó harcban.22

A velencei-oszmán háború lezárása utáni évben (1480) az albán par
tokról kiindulva II. Mehmed egy, a pápa elleni irányuló támadást rendelt el, 
ugyanis II. Mehmed Konstantinápoly megszerzése után Róma elfoglalásában 
látta volna az Oszmán dinasztia által uralt terület „világbirodalmi státuszá
nak” végső igazolását.23 A terv megvalósítására azonban II. Mehmed 1481. 
évi halála miatt nem került sor.24

Utóda és fia, II. Bajezid (1481—1512) uralkodásának nagy részét a fivé
re, Cem ellen vívott harc kötötte le, ami egyben a régi és az új rend küzdel
mét is jelentette az Oszmán Birodalmon belül, hiszen Cemet a török előke
lők, Bajezidet pedig a devsirme révén a birodalom hadseregébe és adminiszt
rációjába bekerült rabszolgaelemek támogatták. A nyugat-európai hatal
makhoz menekült Cem 1495. évi haláláig fennállt a veszély, hogy európai 
összefogással fellép a szultáni trónt magáénak valló bátyja ellen.25

A Balkánon II. Bajezid nevéhez fűződik Hercegovina 1483. évi annek- 
tálása,26 valamint az önálló akciókba kezdő moldvai vajda ellen indított had
járata keretében Akkerman és Kilia, illetve Moldva fekete-tengeri partvi-

17 M cCarthy (1999) 74.; Inalcik (1997) 29.
18ITZKOWITZ (1972) 27.
18 ÁGOSTON (2002) 35.
20 Inalcik (1997) 28.
21 McCarthy (1999) 76.
22 Imber (2 0 0 2 ) 34-35.
23 McCarthy (1999) 76.
24 1480. augusztusában az oszmánok Dél-Itáliában elfoglalták Otranto erődjét, amely a hídfőál
lást jelentette volna a Róma elleni támadáshoz. INALCIK (1997) 29.
25 INALCIK (1997) 31.
28 IMBER (2002) 38.
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(lékének elfoglalása. E területek közvetlenül határosak voltak a Krími Tatár 
Kánság területeivel, így a térség keresztény hatalmait az oszmánok elvágták 
a Fekete-tengertől, ami innentől kezdve oszmán „beltengerré” vált.27

A 15. század végén egy újabb velencei-oszmán háború (1499-1502) 
során az oszmánok megszerezték a kereskedelm szempontjából jelentős bal
káni kikötővárosokat, Lepantót, Koront és Módónt,28 valamint elfoglalták 
Montenegro alacsonyan fekvő termőterületeit, és azt a skutari (skodrai) 
szandzsákhoz csatolták.29 Ugyanekkor a szomszédos észak-albán területe
ken fellángolt a Skanderbég által egykor elindított felkelés, mivel annak 
családja II. Mehmed halála után nem volt hajlandó elismerni az új szultán 
főségét. Leverésére véglegesen csak 1500-ban került sor.30 Az velencei
oszmán háború lezárulása után (1502/03) megindulhatott az oszmán uralom 
konszobdálása a Balkánon.

A birodalom keleti felében II. Bajezidnek 1485-től kezdve a fent emlí
tett Trabzon-Meszin vonaltól keletre eső területek birtoklásáért elsőként a 
mameluk szultánnal kellett megküzdenie. E küzdelem tétje a Taurus- 
hegységben élő türkmén törzsek lojahtásának megőrzése volt. Az 1487-ben 
kirobbantott oszmán-ellenes felkelést végül sikerült leverni és az 1491-ben 
megkötött béke visszaállította a konfliktus előtti oszmán-mameluk határt.31 
Egy évtized múlva azonban II. Bajezid egy új, a mamelukoknál sokkal veszé
lyesebb és erősebb ellenséggel találta szembe magát: a születendő Szafavida 
Birodalommal, amely az akkonjuluk utódának tekinthető,32 társadalmi bázi
sát pedig az Anatóha keleti részén, Azerbajdzsán és Irán nyugati területein 
élő türkmének és kurdok alkották.33 Hivatalos „államvallása”, a tizenkettes 
sía az iszlám elemeknek a törzsi nomád vallással való ötvözését képviselte, 
ami nemcsak, hogy nagy vonzerőt gyakorolt a szunnita iszlámot képviselő 
Oszmán Birodalom keleti felében élő nomád türkmének számára,34 de a szul
táni hatalom egyik fő támasza, a janicsárság körében is szimpátiát váltott 
ki.35 Ezáltal ezen új birodalom megjelenése a szultáni hatalom számára egy
szerre jelentett külső és belső' fenyegetést.36

27 INALCIK (1997) 31.
28 WEITHMANN (1994) 100.; IMBER (2002) 39-40.
29 ZHELYAZKOVA (2002) 250.
30 WEITHMANN (1994) 100.
31 IMBER (2002) 38-39 .
32 I. Iszmail sah 1501—1503 között verte meg végleg az akkonjulukat és jutott a területük birtokába. 
McCarthy (1999) 82.
3 3  ÁGOSTON (2002) 35-36.
34 FODOR (2001g) 366-367.
35 Erről bővebben lásd: ÁGOSTON— SUDÁR (2002) 62-63.
36 MCCARTHY (1999) 83. Vallási és pobtikai propagandája a kelet-anatóliai térségben pedig 
teljes mértékben aláásta az Oszmán-ház legitimitását. A vallási komponens mellett a Szafavida 
Birodalom vonzerejét az oszmán centralizációt és új kormányzati rendszert elutasító türkmén 
nomádok számára a türkmén nomádokból álló hadserege, valamint a nomád törzsi konföderáci
ókhoz hasonló kormányzati rendszere is tovább növelte. Vö. ÁGOSTON (2002) 36.
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II. Bajezid a helyzetet úgy próbálta megoldani, hogy 1502-ben elren
delte a szafavidák oldalára átállt síita nomád türkmének áttelepítését a 
Morea-félszigetre,37 valamint a janicsárság lojalitásának biztosítására tá
mogatta egy „formalizált, szigorúbb szabályok szerint működő” bektasi der
visrend megszervezését is.38 E rendelkezések azonban nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeket. I. Iszmail sah kapcsolatba lépett Velencével, 
valamint maga mellé állította II. Bajezid egyik fiát is.39

A szafavida veszély elhárítását egy időre azonban csak fia, I. Szelim 
(1512-1520) tudta megvalósítani, aki alapvetően a keleti hódításokra kon
centrált.40 Uralkodása idején a Balkán a békés „hátország” szerepét töltötte 
be.41 Miközben I. Szelim az 1514. évi Van-tó menti csaldiráni csatában döntő' 
vereséget mért a szafavida uralkodóra,42 az 1516—1517. évi nagy hadjárat 
keretében megdöntve a mameluk szultanátust, elfoglalta Szíriát, Egyipto
mot, Hejazt, és Jemen egyes részeit, valamint megszerezte a muszlim szent 
városokat, az utolsó mameluk szultán halála után pedig elnyerte a „Mekka 
és Medina szolgája” címet.43

Az I. Szelim uralkodását követó' ún. „nyugati fordulatot” és a kelet- 
közép-európai térség meghódításának gondolatát hagyományosan sokáig I. 
Szulejmán (1520-1566) személyes döntésének tulajdonítják.44 Valójában 
azonban azt az Oszmán Birodalom belsó' körülményei kényszerítették ki. I. 
Szelim elhúzódó keleti háborúi rendkívül nagy terhet róttak a lakosságra és 
a kincstárra, amely általános elégedetlenséget váltott ki nemcsak a keleti 
fronton harcoló, hanem a Balkánon állomásozó katonaság körében is.45 Az 
évek óta elmaradó foglalkoztatásuk miatt a szultáni udvarban az érdekeiket 
képviselő' ún. „ruméliai lobby” mindent megtett annak érdekében, hogy ráve
gyék a szultánt egy nyugati hadjáratra. Erre legalkalmasabbnak a Magyar 
Királyság elleni hadjáratot vélték, és 1520. novemberében meg is született a 
döntés a támadásról.46 * 48

37 Itzkowitz (1972) 31.
38 Fodor (200ig) 367.
89 Itzkowitz (1972) 30-31.
40 Ágoston (1998) ío.
41 Vö. Itzkowitz (1972) 31.
42 Mc Carthy (1999) 83.
43 A mameluk szultánok előzőleg a „Mekka és Medina védelmezője” címet viselték. Vö. INALCIK 
(1997) 33.
44 Perjés (1 9 7 2 ).
45 A  keleti fronton harcoló katonák az évekig elhúzódó, rendkívül nagy távolságra, nehéz terep-
viszonyok között, muszlimok és főként saját alattvalók ellen vezetett hadjáratok miatt elégedet
lenkedtek. Fodor (200lg) 375.
48 FODOR (2001g) 370. A magyar történettudományban a mai napig megoszlanak a vélemények 
Szulejmán szándékairól a Magyar Királysággal kapcsolatban. A legelfogadottabb nézetnek 
azonban mindenképpen azt tarthatjuk, miszerint Szulejmán kezdettől fogva meg akarta hódíta
ni a Kárpát-medence területét és nem pedig a magyar királynak vazallusi státuszt felajánlva 
csak felvonulási terepként kívánta volna használni azt a Habsburgok elleni akcióihoz. Az ezzel 
kapcsolatos vita ismertetésére, amelyet Perjés Géza „szulejmáni ajánlat” és „akciórádiusz”
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Időközben a szultáni hatalom és kormányzati rendszere ellen a biroda
lom különböző' területein felkelések robbantak ki. Egyiptom és Jemen terüle
tén az egykori elit próbálta visszaszerezni korábbi pozícióit.47 Egyiptomban a 
helyzetet bonyolította Ahmed pasa lázadása 1524-ben, aki megpróbált függet
len uralkodóvá válni és felvette „a győzedelmes király, Ahmed szultád’ címet, 
saját nevére pénzt veretett, valamint belefoglaltatta nevét a pénteki prédiká
cióba (hutbe).48 Az oszmán vezetés azonban mindkét mozgalmat leverte.* 47 * 49 Az 
Anatólia területén (bozóki szandzsák, Kirsehir környéke) kitört lázadások 
vezetői, akik magukat mahdinak nevezték, viszont már a szultánnak mint a 
muszlim világ vezetőjének legitimációját kérdőjelezték meg, de 1527-re ezeket 
is sikerült véglegesen leverni.50

A szultáni vezetés „nyugati” politikájának elsó' eredményei 1521-ben a 
Magyar Királyságot védelmezó' kettős végvárvonal déli kulcsvárának, Nán
dorfehérvárnak az elfoglalása, valamint 1522-ben a stratégiailag fontos fek
vésű Rodosz szigetének meghódítása voltak.51 Ezután felmerült egy Lengyel- 
ország ellen indítandó hadjárat terve is, melyet azonban a szultáni vezetés 
végül elvetett, és 1525. ó'szén három évre fegyverszünetet kötött Jagelló 
Zsigmond lengyel királlyal.52 A további tervek között szerepelt egy, a portu
gálok ellen indítandó tengeri hadjárat, azonban 1525-re ez is lekerült a napi
rendről.53 így a szultán hadai 1526-ban a Magyar Királyság ellen indultak 
meg, és az 1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában végzetes vereséget 
mértek rá. A csata hosszútávú következménye volt az önálló magyar állami
ság évszázadokra szóló elvesztése.54

I. Szulejmán a mohácsi csata után bevonult Budára, majd 1526. októ
berében elhagyta ugyan az országot, de mivel azt saját tulajdonának tekin
tette,55 ezért nem hagyta önzetlenül: a Szerémségben hátrahagyott oszmán 
hadak bármikor beavatkozhattak a szultánnak nem tetsző' fejlemények ese
tén. A magyarországi oszmán uralom kiépítése csak Buda 1541. évi elfogla
lása után indult meg, ami egyben az ország három részre szakadását ered

elméletei indították el, itt részletesen nem kerülhet sor. Az elméletekre és cáfolataira vonatko
zóan lásd: PERJÉS (1972); ÁGOSTON (1991) 26-29.
47INALCIK (1997) 34.
«  M c Ca r t h y  (1999) 90-91.
«  Fodor (200ig) 377.
50 KÁLDY-NAGY (1974) 47-52.
51 PAPP (2004) 69 -70.
52 FODOR (200 lg) 386.
M ÖZBARAN (1995) 60-61.
64 A csata közvetlen előzményeiről, lefolyásáról és a magyar sereg vereségének okairól lásd: 
SZAKÁLY (2000) 97-103.
66 Erről tanúskodnak Szulejmán szavai Szapolyai János követéhez 1527-ben, aki felajánlotta 
neki az országot és segítségét kérte Ferdinánd ellen: „Hálás szívvel fogadom királyod szándékát. 
Országa eddigien az enyém volt, nem az övé, azt a háború jogán és szablyával szereztem meg.” 
ÁGOSTON (1992) 41.
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ményezte.56 Az ország középső részén megindult az oszmán közigazgatás 
kiépítése, Erdélyt és a hozzá tartozó tiszántúli részeket I. Szulejmán szan
dzsákként (sic!) Izabella királynénak és fiának, János Zsigmond választott 
magyar királynak adományozta. Petrovics Péter hasonló módon kapta meg, 
szintén szandzsákként, a Temesközt.57

E lépésével Szulejmán a szóban forgó területek földrajzi fekvéséből ki
indulva — és febsmerve az oszmán adminisztráció korlátáit, a központtól 
távol eső határvidéki területekről lévén szó —, egy jól bevált gyakorlatot 
követett: az oszmánok a határvidéki területeken az irántuk lojálisnak mu
tatkozó és az oszmán főséget elismerő urakat „meghagyták birtokaikban” 
azáltal, hogy őket helyezték a létrehozott szandzsákok élére.58 E de facto 
hatalommegosztás — hiszen törvényileg nem volt szabályozva —, alapvetően 
megkülönböztette e szandzsákokat a törzsterületeken, tehát a birodalomba 
integrált területeken létrehozott szandzsákoktól, amelyre az odzsaklik (tűz
hely, családi birtok) megjelölés is utal.59

Erdély és a tiszántúli területek, valamint a Temesköz esetében kezdet
ben az odzsaklfkokhoT. hasonló struktúra kialakítására törekedtek. A kü
lönbség a korábbi balkáni és a keleti területekkel szemben abban mutatko
zott meg, hogy Izabella és János Zsigmond, valamint Petrovics Péter ugyan 
megkapták a szandzsákok élén állók beiktatáshoz szükséges hatalmi jel
vényt, a zászlót, azonban kinevezési okiratként nem temessziiköt, vagy 
ahdnamét kaptak, hanem a törzsterületeken kialakított szandzsákok élén 
állóknak járó berátot. Ezzel az oszmán vezetés a szorosabb függést kívánta 
érzékeltetni,60 ahogy az Havasalföld és Moldva esetében is megfigyelhető. 
Valószínűleg azonban e lépés mögött azon elgondolás is megbújt, hogy ezt az 
állapotot nem kívánták hosszútávon fenntartani, hanem hogy Erdélyt a ti
szántúli területekkel együtt, valamint a Temesközt a megfelelő körülmények 
megteremtésével minél hamarabb „rendes szandzsákká” alakítsák, ami a 
Petrovics Péternek adományozott terület esetében egy évtizeddel később 
(1552) meg is történt.61

Erdély fejlődése viszont az 1541. év utáni események következtében 
teljesen másik utat járt be, amiben nagy szerepet játszott földrajzi fekvése, 
hiszen az elkövetkező másfél évszázadban a területe feletti ellenőrzésért 
küzdő két nagyhatalom ütközőzónájában, azok perifériáján feküdt. A Habs-

56 A tanulmány terjedelmi korlátái nem teszik lehetővé az 1541. évig terjedő' korszak politikatör
ténetének részletes áttekintését. Ehhez részletesen lásd: ÁGOSTON (1992) 43-49.
57 ÁGOSTON (2002) 40.
58 Ugyanez a gyakorlat figyelhető' meg a birodalom keleti határterületein is, elsősorban a türkmén 
nomádok lakta területeken az akkonjulu-oszmán, mameluk-oszmán, illetve később a szafavida- 
oszmán határvidéken. Vö. ÁGOSTON (2002) 36-37.
69 A birodalom keleti határvidékén kialakított örökletes szandzsákokról bővebben lásd: ÁGOSTON 
(2002) 36-39.; ÁGOSTON (2003) 15-23.
60 ÁGOSTON (2002) 40.
61 Szántó (1985) 256-271.
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burg Birodalomnak ugyan egy rövid időre sikerült megszerezni az Erdély 
feletti a hatalmat (1551—1556),62 de azt hosszútávon megtartani nem tudta. 
A másik oldalon az Oszmán Birodalom részleges erőtlensége, illetve pragma
tizmusa ad magyarázatot arra, hogy miért is elégedtek meg Erdély esetében 
az adófizetői státusszal.63 A „sajátos erdélyi út” kialakításában az erdélyi 
rendeknek is nagy szerepe volt, akik igen hamar felismerték, hogy ahhoz, 
hogy megőrizzék Erdély viszonylagos önállóságát a két nagyhatalom szorítá
sában, valamelyik mellett le kell tenniük a voksukat. Mivel hamar kiderült, 
hogy I. Ferdinánd nem képes megvédelmezni Erdélyt az oszmán támadások
tól, ezért a rendek már 1542-ben elismerték a szultán fóségét és megküldték 
az első adót a Portára, amely a vazallusi státusz kezdetét jelentette, és ami 
1690-ig fennállt.64

Az középkori Magyar Királyság középső részén az oszmánok Buda 1541. 
évi elfoglalása után azonnal hozzáláttak az oszmán közigazgatási rendszer ki
építéséhez, amely kezdetben számos nehézségbe ütközött. A fő problémát az 
jelentette, hogy 1541-ben csak egy Duna-Tisza közti keskeny sáv volt közvetlen 
oszmán uralom alatt, ami kevésnek bizonyult egy vilajet megszervezéséhez. 
Ezért az 1541-ben felállított budai vilajethez annak központjától, Budától távoli 
szandzsákokat kapcsoltak a Balkánon. Ilyenek voltak például a szendrői, az 
izvorniki, a kruseváci (aladzsahiszári), illetve a vulcsitrini szandzsák.65 A budai 
vilajet területének gyarapodására főként az 1543-1544. évi, valamint az 1551— 
1552. évi nagy oszmán hadjáratok során került sor.66

A magyarországi terjeszkedéssel párhuzamosan az oszmánok számos 
egyéb fronton voltak lekötve. A Földközi—tenger térsége feletti ellenőrzésért
V. Károllyal kellett Szulejmánnak megküzdenie, amit például a Habsburg 
uralkodó 1535. évi tuniszi és 1541. évi algíri hadjárata is mutat. Ezen felül a 
Hajdreddin Barbarossa vezetésével létrehozott észak-afrikai oszmán vazal
lus kalózállamok gondoskodtak az oszmán befolyás kiterjesztéséről a 
Mediterráneum nyugati térségében.67 A Földközi-tenger keleti medencéjé
ben korszakunkban az oszmán előrenyomulás következtében teljes mérték
ben megszűnt a velencei főurak uralma a Balkán-félsziget előterében talál
ható egyes szigetek felett. 1566-ban Naxos utolsó hercege is megadta magát 
és a sziget élére I. Szulejmán és II. Szelim legfőbb tanácsadója, a befolyásos 
szefárd zsidó kereskedő, Josef Nasi került.68

A Szafavida Birodalommal vívott háborúk is tovább folytatódtak és 
majd csak az 1555. évi amasyai békével kezdődött meg egy hosszabb béke
időszak. Erre az időre viszont a keleti térségben egy újabb nagyhatalom, a

82 A Habsburg uralom időszakáról bővebben lásd: OBORN1 (2000) 23-60.
63 ÁGOSTON (2002) 40.
84 OBORNI (2002) 140.
85 ÁGOSTON (1992) 77-78.
86 PÁLFFY (2000) 104-105.
87 McCarthy (1999) 88-89.
88 HÖSCH (1995) 88.
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Moszkvai Nagyfejedelemség megjelenése okozott fejtörést az oszmánoknak, 
főként miután az kiterjesztette a hatalmát az Asztrahányi (1552) és a Kaza- 
nyi Kánság (1556) területére. Az orosz előrenyomulás megállítását célozta 
meg a fentemlített, a Dont a Volgával összekötő csatorna terve, amely vizs
gált időintervallumunk végére (1569) hiúsult meg véglegesen.69

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás (és a politikai házasságok gyakorlata)
Az idegen dinasztiákkal kötött politikai házasságok gyakorlata vizsgált idő- 
intervallumunk első alperiódusában (1453-1512) még tovább folytatódott. E 
házasságok, hasonlóan a korábbi szultánok házasságkötéseihez, a szövet
ségkötés mellett védelmi célokat is szolgáltak.70 Az előző korszakhoz hason
lóan az utódok továbbra is a szultánok ágyasaitól születtek. II. Bajezid hata
lomra kerülésével azonban véget ért az idegen dinasztiákkal kötött politikai 
házasságok gyakorlata, ami nagyban összefüggött a szultáni hatalomgyakor
lás módszereinek, valamint a hódítások jellegének megváltozásával is.71

Időintervallumunk kezdete (1453) egy új házasságkötési praxis beveze
tése szempontjából is fordulópontot jelent: az oszmán uralkodók lányait, 
lánytestvéreit, leányunokáit innentől kezdve már nem idegen dinasztiák 
tagjaival házasították össze, hanem számukra egyre inkább az oszmán veze
tő elit, a központi kormányzat vezető személyiségei közül választottak fér
jet.72 Bár erre már a korábbi időszakban is volt példa,73 csak II. Bajezid 
uralkodásától kezdve vált általánossá, I. Szulejmán uralkodásának második 
felétől pedig egyértelműen megfigyelhető az a törekvés, hogy a szultán he
lyettesét, a nagyvezírt beházasítsák a szultáni családba.74 Ezzel alapvetően a 
központi adminisztráció kulcsembereinek a dinasztia iránti lojalitását kíván
ták erősíteni.

I. Szulejmán uralkodásától kezdve az utódok születése kapcsán is vál
tozás történt: ahogy az előző fejezetben láttuk, az utódok mindig a szultánok 
ágyasaitól születtek és minden ágyas egyetlen fiú utódot szülhetett a szul
tánnak. Szulejmán szakított ezzel a gyakorlattal. Bár hatalomra kerülésekor 
már volt egy fia Mahi Devran nevű rabszolganőjétől, 1521-ben kedvenc rab
szolganője, Hurrem (Roxána) egy másik fiúnak adott életet. A korábbi di

69 ITZKOWITZ (1972) 64-66.
70 Anatólia keleti határának védelme motiválta például II. Mehmed (1451-1481) és fia, II. 
Bajezid (1481-1512) házasságkötését Dulgadir urainak lányaival, Sitti Hatunnal, illetve Ayshe 
Hattunnal. IMBER (2002) 94.
71 IMBER (2002) 94.
72 Fodor (2006) 28-24.
73 Lásd I. Mehmed (1413-1421) lányának, Hafsanak II. Murád (1421-1451) nagyvezírének 
testvérével, Candarli Mehmeddel kötött házasságát. IMBER (2002) 95.
74 I. Szulejmán is például egyetlen lányát, Mihrimahot Rüstern pasa nagyvezéréhez adta férjül. 
Vö. IMBER (2002) 95-96.
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nasztikus szokás szerint a szultán ezután nem hálhatott volna vele, azonban az 
1521-1531 közti időszakban Hurrem még hat gyermeket szült Szulejmánnak, 
köztük a Szulejmánt követő szultánt, a majdani II. Szelimet is. 1533-ban aztán 
Szulejmán fel is szabadította Hurremet és elvette feleségül, amellyel precedenst 
teremtett. Mindez további következményekkel is járt. Ellentétben a korábbi 
gyakorlattal, Hurrem már nem követte fiait a számukra kijelölt tartományokba, 
hanem Konstantinápolyban maradt a szultán mellett, akinek pohtikai döntései
re meglehetősen nagy hatást gyakorolt.75

így innentől kezdve a szultánfiak a pubertás kor (11-12) elérésével csak 
nevelőikkel távoztak a számukra kijelölt szandzsákokba, ahol megtanulták a 
hatalomgyakorlás módszereit és felkészítést kaptak az esetleges uralkodásra. 
Korszakunkban sem rendelkeztek tényleges hatalommal, hanem teljesen a köz
pontnak voltak alárendelve, ahonnan jövedelmeik is származtak.76 77

II. Mehmed a kánunáméjában törvényesen legitimálta az I. Murád ural
kodása idején megkezdődött „testvérgyilkosság”-ot, amikor a következőképpen 
rendelkezett: „Az állam érdekeinek megfelelően, fiaim egyike, akinek Isten a 
szultáni hatalmat adományozta, törvényesen ölje m eg testvéreit!’11 E rendelke
zés azonban valójában nem oldotta meg a trónutódlás körüfi problémát, nem 
hárította el a szultánfiak közötti harc, egy esetleges polgárháború veszélyét. A 
fentiekben láttuk, hogy II. Mehmed utódának, a kapikulari segítségével hata
lomra jutott II. Bajezidnek milyen hosszú ideig kellett küzdenie a régi rend hívei 
által támogatott fivérével, Cemmel.78 Emellett az Oszmán—ház vallási és pohti
kai legitimációját aláásó szafavida propaganda kidolgozójának, I. Iszmail sah- 
nak sikerült maga mellé állítania II. Bajezid két fiát és egyik unokáját, akik a 
centralizációval szemben a régi rend felé húztak. Mivel II. Bajezid e problémá
val nem tudott megbirkózni, harmadik fia, I. Szelim a janicsárság segítségével 
félreállította apját és megölette a szafavidák oldalára átállt fivéreit és unokaöcs- 
csét.79 Később — tanulva apja esetéből —- ugyanezt tette a hatalma ellen lázadó 
fiaival is.80 Példáját követte egyetlen életben hagyott fia és utóda, I. Szulejmán 
is, aki 1553-ban és 1561-ben megölette hatalma ellen fellépő fiait, Musztafát és 
Bajezidet,81 de ezt tette a padisahi trón várományosain kívül minden szóba jöhe
tő egyéb trónkövetelővel, csecsemőkkel és kisgyermekekkel egyaránt.82

75 Im b er  (2002) 90.
76 INALCIK (1997) 59-60.
77 Idézi: INALCIK (1997) 59.
78 M c Ca r th y  (1999) 78.
79 Fod o r  (2001g) 368.
80 M c Car th y  (1999) 80.
81 INALCIK (1997) 60.
82 ÁGOSTON (1992) 19.
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2.2. A hatalommegosztás (A szultáni hatalom jellege)
Ahogy arra a fentiekben már utaltunk, Konstantinápoly elfoglalása után 
(1453) az Osman éli helyét egy patrimoniális világbirodalom foglalta el, 
amely az Oszmán dinasztia által uralt terület új elnevezésében (devlet-i 
osmani, Oszmán Birodalom) is kifejezésre jutott.83 A birodalom patrimoniális 
volta azt jelentette, hogy az uralkodóház a birodalom területét és lakóit a 
maga családi patrimoniumának, a szultán pedig hatalmát a saját személyes 
tulajdonának tekintette. A közel-keleti hatalomfelfogásból kiindulva az 
uralkodó legfőbb feladatának a társadalmi igazságosság és az alattvalók 
jólétének biztosítását, illetve védelmét tartotta.84 Ennek megvalósításához 
az uralkodónak erős hadseregre, annak fenntartásához pedig anyagi javakra 
volt szüksége. Ezek előteremtésének alapvető feltételeként az alattvalók 
számára biztosított igazságos törvényeket tartották szükségesnek.85

Az egykori Bizánci Birodalom fővárosának megszerzése után II. 
Mehmed és utódai magukat a Római Birodalom egyedüli jogos örökösének 
tekintették. II. Mehmed személyében kívánta egyesíteni az iszlám, a türk- 
mén és a római univerzális uralkodói hagyomány elemeit.86 Ezek közül a 
perzsa és bizánci hagyomány uralkodói felfogása emelendő ki, amelyek az 
uralkodó szentségét és a társadalom többi részétől való elzárkózását hangsú
lyozták. Ezek hatására indult meg korszakunkban az ún. „szultáni elzárkó
zás” folyamata, amely I. Szulejmán uralkodása idején teljesedett ki.87

I. Szelim idején az oszmán szultán hatalmi státusza a muszlim szent 
városok megszerzésével alapvető' változáson ment keresztül: a muszlim világ 
nyugati határvidékén elhelyezkedő terület egyik gazászultánjából Mekka és 
Medina, valamint az oda vezető zarándokutak, illetve a szunnita iszlám vé
delmezőjévé, továbbá az egész muszlim világ kalifájává lépett elő.88 A 
muszlim világ nagy része I. Szulejmán idején már mindenképpen az oszmán 
szultánban — akit ekkor már dicsőséges padisahnak is neveztek — látta a 
muszlimok védelmezőjét a kereszténység fenyegetésével szemben.89 A di
nasztia vallási és politikai legitimációját csak a siíta türkmének, az őket 
támogató szafavidák, valamint a magukat malidénak nevező vallási vezetők 
által vezetett felkelések kérdőjelezték meg, akik ellen a szultánok a konstan
tinápolyi sejhüliszlám feiwíjával „Szent Háborút” vezettek, hogy őket az igaz 
hitre, a szunnita iszlámra térítsék át.90

83 Fodor (200lb) 2i>-27.
84 Black (2 0 0 1) 2 0 2 - 2 0 3 .
85 Koller (2004a) 1 0 - 1 1 .
86 INALCIK (1997) 57.
87 Fodor (200  le) 59.
88 Black (2 0 0 1) 204-207.
89 így kérték például Szumátra és India muszlim uralkodói és Turkesztán kánjai I. Szulejmán 
segítségét, hogy védelmezze meg őket a portugálok, illetve a Moszkvai Nagyfejedelemséggel 
szemben. Vö. INALCIK (1997) 57-58.
90 ÁGOSTON (1997) 84 -85.; ÁGOSTON (2002) 36-37.
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I. Szulejmán törekvését az univerzális uralomra mutata, hogy nem
csak, hogy a római császárok és Nagy Sándor örököseként propagáltatta 
magát,91 de az 1530-as évektől kezdve átvette az európai uralkodók hatalmi 
szimbólumait, a koronát, valamint a jogart is, melyek a közel-keleti és kö
zép-ázsiai uralkodók körében nem voltak használatosak. Bizonyára az sem 
véletlen, hogy az általa viselt korona meglehetősen nagy hasonlóságot mutat 
a német-római császári koronával. A bekövetkezett változást jelzi az is, hogy 
Szulejmán — elődeivel ellentétben — már nem egy díványon ülve tárgyalt a 
követekkel és az adminisztráció tagjaival, hanem azokat egy magas, ékkö
vekkel díszített trónon fogadta.92

Korszakunkban az Oszmán Birodalom kormányzatának élén továbbra 
is kizárólagosan a szultán állt, aki egy személyben egyesítette a törvényhozó, 
a bírói, valamint a legfőbb végrehajtói hatalmat. Egyéni döntése, illetve aka
rata — főkén az 1517 utáni időszakban —, ugyanolyan érvényes jogforrás
nak számított, mint a muszlim vallásjog (sarja) előírásai. Hatalmát elvileg 
egyedül a vallásjog korlátozhatta, ami azt jelentette, hogy vallási kérdések
ben nem sajátíthatta ki a legfőbb jogértelmező szerepét, illetve nem végez
tethetett ki muszlim vallástudósokat és bírákat. Ennek betartására a gya
korlatban azonban nem mindig került sor.93 Mivel az oszmánok a legtolerán- 
sabb muszlim jogi iskola, a hanaűta követői voltak, jogtudósaik a szultánok 
kérésére gyakran alkalmazták az iszlám egyik jogforrását az idzstihádot, 
vagyis az interpretáció elvét, amelynek segítségével a sejhüliszlám  kiállítha
tott egy írásbeli jogi véleményt, egy fetvát, amivel a szultánok cselekedetei
ket legitimálhatták.94

II. Mehmed uralkodásától kezdve jelent meg a hatalommegosztás egy 
olyan formája, amely az ún. „könyves népek” vagy zimmik95 feletti hatalom- 
gyakorlásra vonatkozott. Konstantinápoly 1453. évi elfoglalása után közvet
lenül, II. Mehmed magát a bizánci császárok jogos örököseként és az ortodo
xia védelmezőjeként propagálva kinevezte a korábbi görögkeleti pátriárkát 
ökumenikus pátriárkának, mely tisztség innentől kezdve az oszmán főváros 
Phanar városnegyedében élő befolyásos görög családok tagjai között öröklő
dött.96 Továbbá, a birodalmában élő zsidók élére egy általa kinevezett főrab
bit állított és a fővárosba hozatta az örmény pátiárkát is, akit megtett az 
örmény miZ/e£ vezetójévé.97

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka kinevezése berátbal történt 
és a Rum-miUet nuZ/eí-pasájaként széleskörű jogokkal bírt: nemcsak az orto

91 ÁGOSTON (2005) 207-233.
92 GOFFMANN (2002) 108-109.
99 INALCIK (1993) 10-11.
94 ÁGOSTON (1997) 83.; ÁGOSTON (1992) 18.
95 A  zimmikxői és a miZfeí-rendszerról részletesen lásd: MOAÖANIN (1989) 209-215.; URSINUS 
(1989) 195-207.
99 HÖSCH (1995) 142.
92 Levy (1994) 16.
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doxia feje volt, hanem az Oszmán Birodalom adófizető ortodox keresztény 
lakosai felett a bizánci politikai tradíciónak megfelelően a legfőbb politikai 
hatalmat is gyakorolta, amivel 1453 után II. Mehmed szultán ruházta fel.98 
Ezáltal a birodalom ortodox lakói kormányzatilag az ökumenikus pátriárka 
vallási-politikai juriszdikciója alá tartoztak,99 aki az általuk fizetendő adó 
beszedéséért és a kincstárba való továbbításáért is felelt.100 Ezen hatalom, és 
egyben az általa vezetett m illeten belüli belső autonómia feltétele azonban a 
szultán iránti feltétlen hűség volt.101 Az ortodox egyház felépítése vizsgált 
régiónkban ugyan változatlan maradt, azonban a balkáni autokefál patriar
chátusok az oszmán hódítás után elvesztették függetlenségüket, metropolitá- 
ik és püspökeik a konstantinápolyi pátriárkának rendelődtek alá, akiket a 
görög klérusból neveztek ki.102 Ez alól az ohridi érsekség jelentett korsza
kunkban kivételt, melynek (1459-1557 között) az ipeki patriarchátus is alá 
volt rendelve. Az utóbbi — és ezáltal a szerb ortodox egyház — 1557-ben 
nyerte vissza függetlenségét.103

II. Mehmed az örmény pátriárkát a konstantinápolyi ökumenikus pát
riárkáéhoz hasonló hatalommal ruházta fel az örmény milletve vonatkozóan, 
és valószínűleg a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát ellensúlyozandó, 
a birodalom minden nem-ortodox keresztény lakóját fennhatósága alá he
lyezte.104 Az Oszmán Birodalomban élő zsidók a szultánok különleges védel
me alatt álltak, ezért nem volt szükség a zsidó m illet formai kereteinek felál
lítására, de az de facto mégis létezett. Az oszmán fővárosban székelő főrabbi 
hasonló jogkörrel rendelkezett a birodalomban, és főként a Balkánon nagy 
számban élő zsidó lakosság felett, mint az egyéb m illet-basik.105 Ezen felül 
korszakunkban az oszmán szultánok orvosai és fő politikai tanácsadói is a 
zsidók közül kerültek ki.106

98 PANTAZOPOULOS (1967) 8.
99 Ez az egyházi ügyek mellett kiterjedt a polgárjog minden területére. PANTAZOPOULOS (1967) 5, 44.
íoo WEITHMANN (1994) 106.
101 HÖSCH (1995) 98.
102 A konstantinápolyi ökumenikus pátriárkák kinevezésekor kiállított beratok erre vonatkozóan 
korszakunkban a követező' egyházfőket említik: a görög, macedón, trákiai, az égei-tengeri szigete
ld, ión-tengeri, a krétai és kisázsiai metropolitákat, valamint különös hangsúllyal kiemelve a 
szófiai, timovói, aghialosi, várnai, sozolisi, tservenai, vrailai, továbbá a havasalföldi, moldvai, orosz 
és moszkvai metropolitákat. Vö. PANTAZOPOULOS (1967) 26. Az arab területek meghódítása (1516- 
1517) után az ott élő ortodox keresztények is a Rum-millct tagjaivá váltak. MCCARTHY (1999) 129.
103 HADROVICS (1991) 26-31.
104 MCCARTHY (1999) 129-130.; HÖSCH (1995) 98.
106 M cCarthy (1999) 130.
»08 Levy  (1994) 32-40.
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2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat

A szultánok hatalma korszakunkban már egyértelműen a devsirme révén a 
birodalomba került katonai és bürokrata rétegen nyugodott. II. Mehmed ural
kodása idején (1451-1481) még találunk ugyan a régi hatalmi ehtet képviselő 
szabad türkmén származású elemeket a központi kormányzatban, azonban 
számuk és befolyásuk erre az időre jelentős mértékben lecsökkent.107

II. Mehmed nevéhez fűződik a korábbi évszázadokban kialakult admi
nisztrációs gyakorlat írásba foglaltatása. így születtek meg a kormányza* 
ti/adminisztrációs világi törvények (kanun) és azok gyűjteménye az egyetemes 
birodalmi kanun (kamuiamé), amely a birodalom teljes területére érvényes 
volt.108 A birodalom törvényeinek kodifikálását unokája, I. Szulejmán hajtotta 
végre, aki ezért is kapta a Kanum (törvényhozó) melléknevet. E kodifikádó vo
natkozott többek között a birodalomban élő' nem-muszlim csoportok jogaira is, 
középpontjában azonban a szultáni törvények álltak, különösen az adminisztrá- 
dót, mint például az adózást, a javadalombirtokokat, a javadalombirtokosok 
kötelességeit, valamint a bíráskodást érintő' törvények.109

E törvények azonban nem szóltak konkrétan a központi kormányszer
vek és tisztségviselőik hatásköréről, és működésüket sem szabályozták. 
Ilyesfajta szabályozásra a szultánok nem is törekedtek, mert az összeegyez
tethetetlen volt a szultáni hatalom személyes és patrimoniális jellegével, 
hiszen az az uralkodó szuverenitását korlátozta volna. Az egyes hivatalokba 
való bekerülés nagymértékben függött az adott személy képességeitől és 
kapcsolataitól.110 Az egyes központi hivatalok, illetve tartományi posztok 
elnyerésénél azonban a korábban a belsó' palotában (enderuii) eltöltött szol
gálat hossza is meghatározó szerepet játszott.111

A kormányzat legfőbb szerve korszakunkban is díván-i hümáyun, a 
szultáni tanács volt, melynek létszáma a 15. század második felétől kezdve 
bővült. A nagyvezír, a második, harmadik és esetleg negyedik vezír mellett a 
16. század elején a következő tisztségviselők tartoztak állandó tagjai közé: a 
ruméhai beglerbég, a ruméhai és az anatóhai defterdár, a ruméhai és az 
anatóhai kadiaszker (hadbíró), a nisándzsi (főkancellár), valamint később a 
vezíri rangot elnyert kapudán pasa, az oszmán flotta főparancsnoka.112 A 
tagok kölcsönösen ellensúlyozták egymást, minden fontosabb intézkedésük
höz egymás jóváhagyására volt szükség. így a díván a „kölcsönös függések és

107 M cCarthy (1999) 72.
black  (2001) 210-211.; M cCarthy (19 9 9 ) 73.

109 M cCarthy (19 9 9 ) 87.
»» FODOR (2001c) 48-49.
>a Kunt (1983) 7.
112 ÁGOSTON (1992) 18.
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az egymásba folyó hatáskörök intézménye volt.”113 A 16. század elején a korábbi 
két díván funkcióit egyetlen díván egyesítette, amely a szultán nevében a legtöbb 
bírói, végrehajtói és törvényhozó hatalmat gyakorolta a birodalomban. Mindez 
maga után vonta, hogy a díván döntéselőkészító' szervből, valamilyen szinten, 
döntéshozó szervvé vált. A szultán természetesen elvben az ellenőrzés és a végsó' 
döntés jogát minden ügyben magának tartotta fenn, a legfontosabb ügyek eseté
ben pedig a gyakorlatban is.114 E de facto hatalommegosztás mértéke tehát ese
tenként is változhatott.

II. Mehmed (1451-1481) a vezíri díván ülésein már egyre ritkábban vett 
részt, majd pedig nagyrészt egy rácsos, lefüggönyözött ablakon keresztül hallgatta 
végig az üléseket.115 A díván arra jogosult tagjait hetente négyszer fogadta saját 
audendatermében, ahol azok beszámolója mellett a díván döntéseinek jóváha
gyására is sor került.116 Már II. Mehmed sem osztott személyesen igazságot, csu
pán hetente kétszer vagy négyszer tartott nyilvános audenciát. Ezek időtartama 
azonban néhány percre csökkent le és alapvetően rituális jelleget öltöttek. A „szul
táni elzárkózás” folyamatát megindítva, uralkodásának vége felé már ezeket az 
audendákat is megszűntette.117 II. Bajezid (1481-1512) még ideiglenesen vissza
tért a régi gyakorlathoz,118 I. Szelim (1512-1520) és I. Szulejmán (1520-1566) 
viszont már csak évente kétszer, a nagy vallási ünnepek alkalmával jelent meg a 
nyilvánosság előtt. Szulejmán idején a „szultáni elzárkózás” már olyan méreteket 
öltött, hogy az, egyes körökben elégedetlenséget váltott ki.119

II. Mehmed törvénykönyvének rendelkezése szerint a szultán legfőbb, „bi
zonyos esetekben” korlátlan hatalommal felruházott helyettese továbbra is a 
nagyvezér volt, akinek a kompetendaterületét az uralkodón kívül de jure csak az 
ulema tagjai és a fódeftendár korlátozhatták.120 Hatalma jeléül magánál tartotta 
a szultán egyik pecsétjét, és az uralkodó távollétében ő elnökölt a díván ülésein. A 
szultán legfőbb helyetteseként jogában állt a közigazgatás egyes posztjaira szemé
lyeket kinevezni vagy leváltani, rendeleteket (Jerman) kiadni, a két kadiaszker 
támogatásával a szultán nevében igazságot szolgáltatni, valamint hadjáratok 
idején az uralkodó távollétében a hadsereget vezetni. A kormányzat egyéb tiszt
ségviselőjéhez hasonlóan azonban 6 is ki volt szolgáltatva a szultánnak, aki bár
mikor leválthatta, vagy kivégeztethette.121 Korszakunkban a nagyvezírek többsé

113 Ezzel a cél természetesen az egyes tagok befolyásának túlzott megnövekedését kívánták
megakadályozni. FODOR (2001c) 52.
"•< Fodor (2001c) 51.
116 Emiatt a tanácskozások úgy zajlottak le, mintha azokon 6' is jelen lett volna. ÁGOSTON (1992) 18-19.
116 F o d o r  (2001c) 59.
117 F o d o r  (2001c) 50-59.

HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 195.
F o d o r  (2001c) 50.

120 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 263-264,
121 Á g o sto n  ( 1992) 19- 2 0 .
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ge eredetileg a devsirme révén került a Balkánról az Oszmán Birodalom főváros
ába.122

2.3.2. A tartományi kormányzat

Korszakunkban a tartományi igazgatás terén három különböző típust külö
nítenünk el: 1.) az ún. „törzsterületek”, 2.) a határvidéki területek, valamint
3.) a vazallusállamok igazgatását. Ezek közül az első kettő esetében történt 
meg az oszmán katonai és polgári közigazgatás bevezetése, valamint a terü
letükön javadalombirtokok kiosztása. A konkrét megvalósítás tekintetében 
azonban — ahogy az alábbiakban majd látni fogjuk —, e két kategórián belül, 
illetve területenként is eltérések mutatkoztak.

Vizsgált időintervallumunk kezdetén (1453) az Oszmán Birodalom te
rülete mindössze 3 vilajetre tagolódott, amelyek száma az időközben bekö
vetkezett hódításoknak köszönhetően I. Szulejmán uralkodásának elejére 6- 
ra,123 az 1530-as évekre 15-re,124 vizsgált időintervallumunk végére pedig 
legalább 24-re emelkedett.125 Ezek közül mindössze három esett az általunk 
vizsgált balkáni és kelet-közép-európai régió területére: a már az előző kor
szakban létrehozott, és a balkáni oszmán foglalásokat magában foglaló 
ruméliai vilajet, valamint a Kárpát-medence területén I. Szulejmán uralkodása 
alatt (1520-1566) kialakított budai (1541), illetve temesvári vilajet (1552).

Földrajzi—stratégiai elhelyezkedésükből adódóan ezen vilajetek azon
ban a tartományi igazgatás két különböző típusát jelenítették meg: (l) a 
ruméliai az ún. „törzsterületek”, (2) a budai és a temesvári vilajet pedig a 
határvidéki területek közé tartozott. Közös jellemzőjük a szultáni hászok 
kialakítása területükön, valamint a javadalombirtokok adományozása. Az 
élükön álló beglerbégek közül a ruméliai beglerbég rendelkezett a legnagyobb 
ranggal és befolyással. Erről tanúskodik az a tény is, hogy közülük egyedül ő 
vehetett részt díván-i hümáyun, a szultáni tanács ülésein.126

Mindkét kategória esetében azonban elmondható, hogy a szandzsák-, 
és beglerbégek kinevezéséről a szultáni tanácsban, a dívánban döntöttek. A 
szandzsákbégi poszt elnyerését általában a központi adminisztrációban való 
valamilyen szolgálat előzte meg. Az ezután mindenképpen felemelkedést 
jelentő szandzsákbégi pozícióban aztán hosszabb-rövidebb időt töltöttek el. 
Egy részük ezt követően beglerbégi kinevezést kapott — ez volt az általános 
gyakorlat, és csak ritkán fordult elő, hogy a központi kormányzat valamelyik 
főembere került volna egy vilajet élére.127

122 B a r t l  (2003) 127.
123 Ekkor az Oszmán Birodalom a következő' vilajetekre tagolódott: Rumélia, Anadolu, Karaman, 
Rum, Arab, Diyerbekir. Vö. HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 226.
124 Kunt (1983) 24.
126 ÁGOSTON (2002) 41.
126 Hösch— N ehring—Sundhaussen (2004) 586.
127 Dávid (2002) 115.

358



A szandzsák- és beglerbégek javadalmazása a nekik hivatali idejükre 
adományozott legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozó javadalombirtok 
(has) révén történt. Kinevezésükkor, amelyről berátot kaptak, „ajándékot” 
kellett fizetniük a szultánnak, ami egyfajta illeték volt és összege a terület 
nagyságától és stratégiai fontosságától függött: így például a budai beglerbé- 
gi rang elnyerésekor lényegesen többet kellett fizetni, mint a temesvári vila
jet esetében.128 E különbség a hatalmi jelvények tekintetében is megfigyelhe
tő: a vezíri rangot elnyerő beglerbégek három, a többiek kettő, a szandzsák
bégek pedig egyetlen lófarkas zászlót kaptak. Beiktatásukra a fővárosban 
került sor a nagyvezír és megbízott janicsárjai jelenlétében. Hivatali idejük 
alatt végig rendelkeztek Konstantinápolyban egy állandó megbízottal, saját 
kcth  üífayukkal.129

A beglerbég legfőbb feladata a rábízott tartomány és alattvalóinak vé
delme volt, így hatalma alapvetően a katonai igazgatáson nyugodott, de a 
polgári közigazgatást is felügyelte.130 A tartomány haderejének és hivatalno
ki karának vezetőjeként korszakunkban még jogában állt saját hatáskörben 
tímárbirtokokat adományozni, amit a központi kormányzat csak megerősí
tett.131 A határvidéki vilajetek és szandzsákok esetében a begler- és szan
dzsákbégek a központ külön engedélye nélkül is kapcsolatba léphettek a 
szomszédos területek uraival, sőt a szomszédos államok vezetőivel való kap
csolat fenntartása, rendezése is feladatkörük részét képezte.132 A beglerbég 
munkáját a szultáni tanács mintájára létrehozott és a vilajet központjában 
működő díván segítette, melynek a vilajet katonai, pénzügyi és vallási elöljá
rói voltak a tagjai, akiket mind a központi kormányzat nevezett ki.133

A vilajetek nagyobb városaiban állomásozó janicsár-garnizonok pa
rancsnokai, valamint a tartományi hierarchia középső szintjén elhelyezkedő 
kádik, és a defterdárok döntéseikben nem függtek a beglerbégtől, hanem a 
központi kormányzatnak voltak alárendelve.134 Közülük a kádiknak volt a 
legnagyobb befolyása, akik széles, jogi, katonai és közigazgatási feladatkör
ük keretében mintegy a központi kormányzat bizalmi embereként figyelték 
és ellenőrizték a vilajetek és szandzsákok egyéb tisztségviselőinek működé
sét, többek között a beglerbégét is.135

Az oszmán kormányzat rugalmasságát és alkalmazkodóképességét mu
tatja, hogy az egyes szandzsákok számára külön-külön törvénykönyvet 
(kamuiamé) készítettek, amely alkalmazkodott az adott régió/terület oszmán 
hódítás előtti jogi gyakorlatához, illetve figyelembe vette a fennálló viszonyo

128 Dávid (2002) 112-113.
129 DÁVID (2002) 111, 116—117.
im egyetem es (1996) 44.
«i Kunt  (1983) 26.
132 KUNT (1983) 23. Erről bővebben lásd: A  BUDAI PASÁK (1915).
133 EGYETEMES (1996) 44.
'34 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 226.
135 fekete—Nagy  (1986) 73-74.
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kát és az ottani szokásokat.136 A 16. században a határvidéki területek eseté
ben előfordult azonban, hogy több szandzsák számára készítettek egy 
kanuname-1, amit a magyar hódoltságban a budai, az esztergomi, a hatvani, 
és a nógrádi szandzsákok példája is mutat. Ugyanez figyelhető meg a keleti 
határvidéken található erzurum-i vilajet szandzsákjai esetében is.137

Az oszmán tartományi kormányzat általános jellemzői közé tartozik, 
hogy a felső szinten rendkívül szigorú katonai-polgári kormányzatot kombi
nálta az uralma alatt élő népek közigazgatási- és kulturális autonómiájával 
az alsóbb szinteken. Ez tette lehetővé évszázadokon át e hatalmas birodalom 
hatékony működését.

2.3.2.1. A balkáni „törzsterületek”

Korszakunkban nem a Balkán egész területe tartozott oszmán fennhatóság 
alá: az északnyugati részen található, a Kulpáig és a Száváig húzódó kes
keny sáv (Varasd-Zágráb-Zengg vonal), az egykori Horvátország „maradék 
része” 1527 után a Habsburg Birodalom részévé vált.138 Területén szervezte 
meg a Habsburg adminisztráció a horvát rendek segítségével az oszmánok 
elleni védekezésben rendkívül fontos szerepet betöltő Horvát és Vend Főka
pitányságokat.139 A Balkán oszmán uralom alatt álló részéről ide menekült 
és letelepített uszkók és vlah népességnek a Habsburg kormányzat a határ- 
védelmi feladatok ellátásáért ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat biztosí
totta, amelyekkel korábban az oszmán területen bírtak. Az sichelbergi kerü
let területén élő uszkókok számára 1535-ben biztosított privilégiumoknak 
köszönhetően indult meg az összefüggő, szabad katonaparasztok által lakott 
falvak hálózatának kialakítása az Oszmán Birodalommal határos végvidé
ken, melyek Habsburg katonai parancsnok alá tartoztak és ki voltak véve a 
horvát rendek fennhatósága alól.140

Az oszmán uralom alatt álló területen a ruméliai beglerbég alá korsza
kunk első felében — Iacopo di Promotorio de Campis 1475. évi feljegyzései 
alapján — 17 szandzsákbég tartozott.141 I. Szulejmán (1520-1566) uralkodá
sának elején viszont a ruméliai vilajet már 33 szandzsákra tagolódott.142 A 
szandzsákok határai a Balkánon erre az időszakra rögzültek véglegesen,

>36 Kunt (1983) 15.
'37 KUNT (1983) 16.
'38 HÖSCH (1995) 90.
'38 PÁLFFY (1995) 163-217.
' «  Bővebben lásd: KASER (1997) 67-211.
141 Ezek a következők: 1.) Isztambul, 2.) Gallipoli, 3.) Edirne/ Drinápoly, 4.) Nikebolu (Nikápoly), 
5.) Vidin, 6.) Szófia, 7.) Szerbia — laz ili, 8.) Szerbia — despot ili, 9.) Vardar — Evrenos, 10.) 
Szkopje, 11.) Albánia — Iskender bég, 12.) Albánia — Arianiti, 13.) Bosznia — királyi terület, 14.) 
Bosznia — Stephan része, 15.) Arta, Zinuti és Athén, 16.) Morca, 17.) Monastir. 1475 után köz
vetlenül ezekhez kapcsolódott még a Krím-félszigeten újonnan létrehozott kaffai szandzsák is. 
Vö. H ösch— N e h r in g — Su n d h a u s s e n  (2004) 587.
142 Hösch- - N ehring-  S undhaussen (2004) 595.
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korábban folyton változtak.143 Vezetőik közül a legnagyobb ranggal és egy
ben jövedelemmel a Habsburg Birodalommal, és ezáltal a horvát és a vend 
főkapitánysággal közvetlenül határos terület irányítója, a boszniai szan
dzsákbég rendelkezett.144

Ezen felül általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a stratégiailag 
fontos elhelyezkedésű szandzsákok élére — ilyenek voltak a Habsburg, illet
ve a velencei befolyási zónákkal határos (boszniai, moreai, herseki [Hercego
vina], uhri [Ohrid], avlonya-i [Vlora] szandzsákok), valamint a dunai vízi út 
biztosításában jelentős szerepet játszó szandzsákok (semendire [Szendrő], 
vidini, silistrei) —, élére nagyobb tapasztalattal rendelkező, idősebb és ran
gosabb személyeket neveztek ki. Ok a rendelkezésükre bocsátott Vár
birtokokból lényegesen magasabb jövedelmet húztak, mint a stratégiailag 
kevésbé fontos területek szandzsákbégjei (ilyen volt például a kirkilisi szan
dzsák Thrákiában, vagy a kocaeli szandzsák Albánia északi, valamint a kar- 
adag-i Montenegró hegyvidéki területein), akik jóval fiatalabbak voltak és 
kevesebb tapasztalattal rendelkeztek.145

A Duna-Száva vonaltól délre található, közvetlen oszmán uralom alatt 
álló területeken a hatalomgyakorlás, illetve a hatalommegosztás mértéke 
alapján két régiót különíthetünk el, amelyek között a határ Bulgária nyugati 
részétől húzódik délre, a Vardar folyó völgyéig. E határ egyben a balkáni 
oszmán foglalások két időbeli fázisa közti határt is jelenti.

Az egyik régió a szóban forgó határtól keletre elhelyezkedő területeket, 
konkrétan Bulgária, Thrákia, Dobrudzsa területeit, valamint Makedónia 
keleti részét foglalja magába, amelyek a hódítás első korszakában kerültek 
közvetlen oszmán uralom alá. Ezekről a területekről általánosan elmondha
tó, hogy esetükben a központi kormányzat kontrollja sokkal behatóbban és 
tartósabban érezhető volt, mint a tőle nyugatra található régióban. Továbbá 
itt épült ki és működött a leghatékonyabban az oszmán tartományi kor
mányzat minden területen. így ezeket a tartományi berendezkedés szem
pontjából a belső törzsterületeknek nevezhetjük.146

Valójában az igazgatás alsó szintjén e régióban is találkozunk de facto 
hatalommegosztással. Erre jelentenek példát a Balkán-hegység és a Rodo- 
pe-hegység területén található vojnik-iab/aik (vojniski selá), melyek lakói 
háború esetén katonai szolgálatra, továbbá katonai segédmunkálatok ellátá

»« Kunt  (1983) 12.
144 Hösch— N ehring— S undhaussen (2004) 595.
145 A  boszniai szandzsákbégnek a rendelkezésére bocsátott has birtokából évente 739.000 akge 
jövedelme származott. Ót követte szendró'i szandz.sákbég 622.000, a moreai 606.000, a vidini 
580.000, a hersek-i (hecergovinai) és a szilisztrei 560.000-560.000, az uhri (ohridi) 535.000, az 
avlonyai (vlorai) 535.000 akge éves jövedelemmel. Ezzel szemben a kirkilisi és a kocaeli szan
dzsákbégek éves jövedelme a 200.000 akge-1 is alig érte el, a montenegrói szandzsákbégé pedig 
csak mindössze évi 100.000 akge-1 tett ki. Vö. HÖSCH— NEHRING— SUNDKAUSSEN (2004) 5 9 5 -  
596.; Kunt (1983) 15-16.
140 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 504.
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sára voltak kötelezve. Ennek fejében teljes vagy részleges adómentességet 
kaptak és az oszmánok a belső életükbe nem szóltak bele.147 Hasonló stá
tusszal rendelkeztek a szintén katonai feladatokat ellátó vlahok falvai, va
lamint az utak, hidak, folyami átkelők és hágók őrzésével és karbantartásá
val megbízott derbencik is.148 Szintén különleges státusszal rendelkeztek 
bizonyos foglalkozási csoportok, mint például a nemesfém- és rézbányászok 
(madenci’ kürencí), a sónyeréssel foglalkozók (tuzcu), a rizstermesztók 
Cgeltikgi), a vajkészítők {yagci), valamint a hadsereget és a nagyobb piacokat 
ellátó állattenyésztésből (főként juhtenyésztésből) élők (cclep).149 E foglalko
zási csoportok tagjai meglehetősen nagy belső szabadsággal bírtak, falvaik
ban saját vezetőik alatt éltek, jelentős adókedvezményeket élveztek és státu
szuk a családon belül öröklődött.150

A másik régió az említett határvonaltól nyugatra eső területeket, konkré
tan Bosznia, Hercegovina, Montenegro, Szerbia, Koszovó területét, valamint az 
albán és a görög területeket öleb fel, amelyeknek a birodalomba való integrálá
sára a keleti régióhoz képest egy-másfél évszázados késéssel került sor.151 Álta
lános jellemzőjük a birodalom központjától való viszonylag nagy távolság, vala
mint a Habsburg Birodalomhoz, illetve a Velence fennhatósága alá tartozó terü
letekhez való közelség. E tény a fölrajzi viszonyok mellett alapvetően meghatá
rozta az oszmán berendezkedés sajátosságait, a hatalomgyakorlást, illetve a 
hatalommegosztás lehetőségeit, illetve szükségességét.

E régió szolgáltatta a devsirm e révén a janicsárság és a központi és 
tartományi kormányzat hivatalnokainak utánpótlását.152 Továbbra is megfi
gyelhető az előző fejezetben bemutatott tendencia, miszerint az egyes terüle
tek korábbi urainak — akik elfogadták az oszmán fősé get — halála után 
azok túszként a szultáni udvarban tartott és muszlim hitre áttérített fiait 
helyezték apáik területének élére, immár mint az oszmán kormányzat hiva
talnokait. így nevezte ki például II. Bajezid Komjan Arianitit, az oszmánok 
elleni küzdelem egyik fő irányítójának, Georg Arianitinek a fiát a dél- 
albániai Himaré élére. Ivan Crnojevic fia, Skenderbeg-Ivanbegovic pedig 
ezáltal töltötte be 1513 és 1530 között a montenegrói szandzsákbégi tisztsé
get.153 De a görög területeken található szandzsákbégek többsége is muszlim 
hitre áttért görög volt, akik igen szoros kapcsolatot tartottak fent keresztény 
családtag)' ajkkal.154

Korszakunkban e régióban a legnagyobb a keresztény szpáhik aránya 
is a Balkánon, akiknek a száma a régió északi részén a legmagasabb, viszont

147 HÖSCH (1995) 96.
148 GROZDANOVA (1997) 106.
149 GROZDANOVA (1997) 105-121.
1W Härtel (1998) 78.
161 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 502.
i“  HEGYI (1995) 26-27.
153 BARTL (2003) 119-120.
im WEITHMANN (1994) 105.
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az idő előrehaladtával itt is folyamatosan csökkent.155 Bosznia esetében I. 
Szelim 1516. évi kanunamd)& legalizálta azt a gyakorlatot, miszerint a tí
már-birtokosok alapvetően a helyi lakosságból kerültek ki. Sőt ezek a tímá
rok családon belül öröklődhettek, erről árulkodik ocaklik timáris elnevezés 
is.156 A korábbi vezető rétegből kikerülő keresztény szpáhik viszont nem 
minden esetben a korábbi területükön kapták javadalombirtokukat, és azok 
nagysága is gyakran különbözött a korábbi birtok nagyságától. Az iszlámra 
való későbbi áttérésük alapvetően saját döntésük alapján következett be, 
hiszen ezáltal reméltek nagyobb javadalombirtokot és magasabb posztokat 
az oszmán kormányzaton belül. Nagyon sok esetben azonban ez csak látszó
lagos áttérést jelentett, az ún. kriptokeresztények aránya rendkívül magas 
volt mind az ortodox, mind pedig a római katolikus lakosság körében is.157

A Balkán ezen régiójában a kondomínium különböző formáival is találko
zunk. A görög szárazföldi területeken példáid az oszmán hódítást megelőző ha
talmi viszonyok a középső és alsó szinteken változatlanok maradtak. A 
későbizánd korszak nemessége meg tudta őrizni befolyását és vagyonát, az 
oszmán hatóságoktól megszerezték továbbá az adók és a vámok bérleti jogát, 
amelyeket jelentős haszonnal szedtek be. A lakosság őket kotzabassidesnek. 
(nagyfejűnek) nevezte.158 Bizonyos befolyásos görögök (primaten) részt vehettek 
a tartományi díván ülésein, és így befolyást gyakorolhattak például az adók 
összegének megállapítására is.159 Thesszáha és Makedónia síkvidéki területein 
is a földek egy része a korábbi birtokosok kezén maradt, akiket tsiflikadesnak 
neveztek. Nekik a lakosság ugyanúgy adót fizetett, mint az oszmán hatóságok
nak.160 Bosznia és Hercegovina területén a korábbi hatalmi ebt szintén jelentős 
mértékben meg tudta őrizni befolyását.161

Ezen felül számos autonóm és félautonóm területet találunk. Ezek 
többsége a nehezen megközelíthető hegyvidéki régiókban — amelyek szép 
számmal fordulnak elő a Balkán ezen részén — található, ahol az oszmán 
kormányzat felismerve saját korlátáit nem is törekedett azok teljes integrá
lására. Alkalmazkodóképességét mutatja, hogy csak egyfajta laza függés 
kialakítására törekedett és meghagyta, illetve a saját szolgálatába állította a 
korábbi intézményeket és szokásjogokat.162

Erre az egyik legjobb példa Montenegró területe, ahol ugyan a 15. szá
zad végén kísérletet tettek az oszmán közigazgatás és javadalombirtok
rendszer bevezetésére, ez azonban a helyi lakosság ellenállása és lázadásai

156 Hegyi (1995) 27.
158 Koller (2004a) 7.
187 Bartl (2 0 0 3 ) 125-130.
168 WEITHMANN (1994) 113.
158 HÖSCH (1995) 96.
160 WEITHMANN (1994) 113.
161 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 503.
182 HÖSCH (1995) 141.
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miatt teljesen kudarcba fulladt.163 Ezután egész területét szultáni hasznak 
nyilvánították, amelyet a skodrai és a dukagin-i szandzsákokhoz csatoltak. E 
szandzsákbégek megelégedtek az oszmán főség látszólagos elismerésével, 
amely a hegyekbe visszahúzódott, patriarchális társadalmi rendben élő, or
todox lakosság teljes belső autonómiáját eredményezte. E helyzetet használ
ta ki a cetinje-i ortodox metropolita, aki autokratikus uralmat alakított ki a 
törzsek felett, és egyszerre birtokolta az egyházi és a világi hatalmat, továb
bá képviselte a törzsek politikai érdekeit az oszmán hatóságok irányába.164

Szintén teljes belső autonómiával rendelkeztek a délnyugat-albániai 
tengerparti régióban ugyancsak patriarchális társadalmi kötelékek között 
élő ortodox himarióták, akik számára az oszmánok már a 15. század máso
dik felében biztosították a szokásjogon alapuló önkormányzatot.165 A 16. 
században 50 falut felölelő Himaré régiót az oszmán hatóságok hol az egyik, 
hol a másik környező szandzsákhoz (arvanid, valona, delvina) csatolták, 
viszont az oszmán központi és tartományi kormányzat semmiféle befolyást 
nem tudott rájuk gyakorolni a fennhatóságuk névleges elismertetésén kí
vül.166 Az egyes közösségeket érintő döntéseket a kuvendnek nevezett gyűlé
seken hozták meg. Az egész régióra vonatkozó döntések meghozatalára a 
falvak vezetőinek ülésén, a kurveleshen került sor, amelyen részt vehettek 
az oszmán tartományi kormányzat képviselői is.167 Ellentétben a monteneg
rói törzsekkel a himarióták viselhettek fegyvert és az oszmánok háború ese
tén igénybe is vették a szolgálataikat: az autonómiáért cserébe ezer fegyve
rest kellett kiállítaniuk.168 A fegyverviselés engedélyezése ugyanakkor veszé
lyeket is hordozott magában, ugyanis a himarióták kapcsolatot tartottak 
fenn az oszmánok ellenségeivel és háborúk alkalmával oszmánellenes felke
léseket indítottak.169

Az észak-, és közép-albán hegyvidéki régiókban ugyancsak fennma
radtak az oszmán hódítás előtti törzsi viszonyok, valamint a korábbi szokás
jogon alapuló jogrend. Az itt élő lakosság társadalmi struktúrájának alap
egysége a családi kötelék (klán) volt, amelynek élén a klán vezetője állt. 
Ezekből a családi kötelékekből állt össze a törzs, amelyet a legtekintélyesebb 
családfő irányított.170 Alapvetően hegyi pásztorkodásból éltek és az oszmán 
hatóságok esetükben is hamar felismerték, hogy nem tudják őket adóztatni, 
illetve területüket közigazgatási rendszerükbe integrálni. Egyedül az illeté*

183 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 502.
164 ZHELYAZKOVA (2002) 250.
165 Pichler (2003) 102.
166 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 278.
167 PICHLER (2003) 106.
188 PICHLER (2003) 106. 26. jz.
iss Ilyen felkeléseket robbantottak ki például II. Mehmed 1481. évi itáliai expedíciója, az 1499- 
1502. évi velencei-oszmán háború avagy Korfu 1537. évi ostroma idején. Vö. HÖSCH—  
NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 278.
170 Bartl (2003) 130.
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kés szandzsákbég által kinevezett tisztségviselő, az ún. hölükba§i képviselte 
vis á vis a klánok és törzsek irányába az oszmán államot, akinek azonban 
tényleges hatalma vagy befolyása nem volt.171 Az autonómiáért cserébe, há
ború esetén nekik is csapatkontingenseket kellett kiállítani, valamint szere
pet kellett vállalniuk a hadsereg élelemmel való ellátásában, továbbá az 
utak és átjárók védelmében.172

Makedónia nyugati része, valamint a görög területek természeti adott
ságaik miatt ugyancsak nehezen voltak integrálhatóak az oszmán közigaz
gatási rendszerbe. A széleskörű autonómiáknak itt is különböző formáival 
találkozunk. Az oszmán tartományi igazgatás struktúráján teljesen kívül 
estek és csak névlegesen álltak oszmán uralom alatt az ún. agrapha-íalvak a 
Pindus- és a Pelion-hegység, valamint Thesszáliában az Ambelakia- 
hegység nehezen járható régióiban. E falvak lakói teljes autonómiával és 
adómentességgel bírtak, így a defterekben sem tüntették fel őket.173 174 Ugyanez 
jellemezte az Epeiros déli részén található Suli hegyvidéki terület állattar
tásból és rablásból élő lakóit. Vérrokonságon alapuló, 29 nem szövetségéből 
álló szervezetük, a fara, egyfajta katonai alapon szervezett „köztársaságot” 
alkotott, amelyre az oszmán hatóságok semmiféle befolyást nem tudtak gya
korolni.17,1 Szintén teljesen függetlenek voltak a Peloponésszosz déli részén 
található Mani félsziget halászattal, állattartással és kalózkodással foglalko
zó lakói is, akik folyamatosan kapcsolatban álltak az oszmánok ellenségeivel 
és háborúk idején a területükön lázadásokat robbantottak ki.175 Az oszmá
nok automatikusan a leghatalmasabb maniota klán vezetőjének adományoz
ták a bégi címet, aki beszedte számukra az adókat.176 E rendszer meglehető
sen nagy hasonlóságot mutat a keleti határvidéken létrehozott odzsaklik 
szandzsákok rendszerével.177 Rodosz kivételével az Egei-tenger szigetei 
(Chios, Psara, Syros, Hydra, Spetsä) is de facto teljesen önállóak voltak és 
széleskörű belső autonómiával bírtak.178

Makedónia és Epeiros belső hegyvidéki területein is találunk olyan 
szabad falvakat {eleutheriochoria), amelyek lakói belső autonómiájukért és 
adómentességükért cserébe fegyvert viselhettek, és bizonyos feladatokat 
láttak el az oszmán kormányzat számára. Ilyenek voltak például az átjárók,

171 H ö sch— N e h r in g — Su n d h a u s s e n  (2004) 503.
172 Pichler (2 0 0 3 ) 1 0 2 .
172 W e it h m a n n  (1994) HO.
174 h ö s c h — N e h r in g — Su n d h a u s s e n  (2004) 669.
176 Hösch— N ehring— Sundhaussen (2004) 428 429.
ne w eith m ann  (1994) 111.
177 A keleti határvidéken létrehozott szandzsákokról bővebben lásd: ÁGOSTON (2002)
36-40.
178 Lakóik közül sokan az oszmán kereskedelmi- és hadiflottánál teljesítettek szolgálatot. A 
szigetek lakói is adómentesek voltak, egyedül a Chios déli partvidékén található ún. m astix- 
falvak voltak évente egyszer a „szüret” alkalmával gyanta-beszolgáltatásra kötelezve. 
W eithmann (1994) 109.
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hidak, stratégiailag fontos helyek védelme, illetve az utak karbantartása.179 
Többek között ezzel voltak megbízva vizsgált régiónk különböző' részein, főként 
Nyugat-Makedóniában, Kastoria, Siatista, Naoussa környékén, Thesszália 
magasan fekvó' területein,180 valamint Bosznia és Hercegovina területén éló' 
ortodox vlachok is, akik szolgálataikért cserébe teljes vagy részleges adómentes
séget és teljes belsó' autonómiát kaptak. Egy részük a boszniai és a hercegovinai 
területen már letelepedett életmódot folytatott, és szabad katonaparasztként az 
általuk lakott falvakban földműveléssel is foglalkozott.181

A de facto hatalommegosztás másik színtere az egyházi igazgatás. Az 
ortodox egyház birtokai az oszmán hódítás után mindenütt érintetlenek ma
radtak, a katolikus egyházét viszont felszámolták és az ortodox egyháznak 
adták át. Ez alól csak Naxos szigete alkotott kivételt, ahol a katolikusok 
nagy számban voltak jelen.182

Az Athos-hegyi kolostorok „szerzetesköztársasága” csaknem teljes 
önállósággal bírt: már 1430-ban II. Murád fó'sége alá helyezték magukat, évi 
adófizetés fejében pedig II. Mehmedtől (1451-1481) széleskörű privilégiumo
kat és belsó' autonómiát kaptak. Területük messze kívül esett a szomszédos 
oszmán kormányszervek hatáskörén.183

A szerb ortodox egyház korszakunk elsó' felében, Szerbia 1459. évi tel
jes elfoglalása után veszítette el függetlenségét, az ohridi érsekségnek ren
delték alá.184 Az ipeki patriarchátus és ezáltal a szerb egyház önállóságának 
helyreállítására a boszniai szerb családból származó nagyvezír, Szokollu 
Mebmed közbenjárásának eredményeként került csak sor, korszakunk má
sodik felében, 1557-ben. A családi kapcsolatok szerepét mutatja, hogy élére 
Szokollu Mehmed fivérét, az Athosz-hegyi Hilandar kolostor elöljáróját, 
Makarijét nevezték ki.185 Az ipeki pátriárka ezután az Oszmán Birodalom
ban éló' minden ortodox szerb vezetőjeként mi lie f hasi ranggal rendelkezett. 
Az 1557 utáni időszakban a szerb ortodox zsinatnak jogában állt szabadon 
megválasztania a szerb egyház fejének személyét, megerősítése és konkrét 
kinevezése az oszmán kormányzat részéről berattal történt.186 Területi jog
hatósága délen Skodrától és Skopjétól kiindulva az oszmán uralom alatt álló 
horvát és magyar területeken át egészen Bulgária nyugati részéig húzó

179 Ilyen szabad falvak voltak például Metsovo a Katara-hágónál, Arachowa a Zemenon— 
átjárónál. WEITIIMANN (1994) 110.
180 H öSCH (1995) 96.; WEITHMANN (1994) 97-98.
181 KASER (1997) 98-147. Teljes, illetve részleges adómentességükért cserébe továbbá háború 
idején is területenként meghatározott számú lovast voltak kötelesek kiállítani. Hercegovina 
területén például 10 háztartásonként egyet. Vö. HEGYI (1995) 28.
182 WEITHMANN (1994) 112.
183 HÖSCH— NEHRING— SUNDHAUSSEN (2004) 503.
184 PANTAZOPOULOS (1967) 29.
186 HADROVICS (1991) 26-31.
186 Ha a zsinat elégedetlen volt a pátriárkával, azt letehette és a Portához fordulhatott határoza
ta elismertetéséért. HADROVICS (1991) 36-38.
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dott.187 A szerb ortodox patriarchátus nemcsak az egyházi kormányzásban és 
jogszolgáltatásban rendelkezett autonómiával, hanem gazdasági független
ségre is szert tett: az oszmán kormányzat engedélyezte számára korábbi 
birtokainak a „használatát”, valamint a saját részre történő' adószedést.188

2.3.2.2. A magyar Hódoltság
Korszakunkban a magyarországi határvidéki tartomány két vilajetre, az 
1541. évben felállított budaira, valamint az egy évtizeddel később (1552) 
megszervezett temesvári beglerbégségre tagolódott. Az utóbbi vilajet területe 
azonban már 1541-tól kezdve oszmán fennhatóság alatt állt, hiszen Buda 
elfoglalása után I. Szulejmán a Temesközt szandzsákként Petrovics Péter
nek adományozta és azt 1552-ig a budai vilajet részeként tartották szá
mon.189 Hasonlóan a budai vilajethez a temesvári is 1552-től kezdve a kelet— 
közép-európai oszmán határvédelmi rendszer egyik kulcselemét képezte. A 
temesvári beglerbég fő feladata a vilajettel határos oszmán vazallus- 
területek, Erdély, Havasalföld és Moldva, továbbá a távolabbi Krími Tatár 
Kánság hűségének biztosítása volt. E funkcióra, valamint a vilajet földrajzi 
fekvésére vezethető vissza az a tény, hogy katonai értelemben 1552 után a 
ruméliai és a temesvári beglerbég között egyfajta hatalommegosztás jött 
létre, ugyanis az utóbbi katonai parancsnokként az észak—balkáni szandzsá
kok, konkrétan a szendrői, aladzsahiszári és vidini szandzsákok tímár
birtokos szpáhijai felett is rendelkezett.190 Hasonló hatalommegosztás állt 
fenn az 1541 és 1552 közötti időszakban a budai és a ruméliai beglerbég kö
zött, ami bizonyos észak-balkáni szandzsákok esetében időlegesen a későb
biekben is megfigyelhető.191

A magyarországi tartomány esetében a budai beglerbég rendelkezett 
nagyobb ranggal és a legnagyobb jövedelmet hozó javadalombirtokkal.192 
Pasai rangot is viselt, amelyet hivatali ideje lejártával is megtarthatott. Az 
első budai beglerbég, Szulejmán pasa, emellé még a vezíri rangot is elnyerte, 
amely akkoriban a beglerbégek számára ritka megkülönböztetés volt.193 Jel
lemző volt, hogy a budai beglerbégeket nagyon távoli vilajetek éléről vezé

187 Hősen—Neiiring—Sundhaussen  (2004) 539-540.; Hadrovics (1997) 32-33.
188 Hadrovics (1991) 46 -47.
189 Egy 1543-ban keletkezett irat Temesvárt egyértelműen a budai vilajet egyik szandzsákjaként 
sorolta fel. Ekkor a budai vilajethez tartozó további szandzsákok a következők: Szendrő, 
Zvornik, Aladzsahiszár, Vulcsitrin, Pozsega, Szeged, Perényi Péter livája és Erdély. DÁVID 
(1991) 49.
‘so fodor  (200 i O 282.
181 Erről tanúskodik a már említett tény, hogy a szendrői, a zvomiki, az aladzsahiszári és a 
vulcsitrini szandzsákok a tárgyalt időszakban (1541-1552) a budai vilajethez voltak csatolva. 
ÁGOSTON (1992) 78.
>92 DÁVID (2002) 112-113.
183 Olyanok kapták, akiket a szultánok a dinasztia leánytagjainak férjeként nagyobb kitüntetés
ben óhajtott részesíteni és mindez természetesen nagyobb hatalmat, illetve jogokat is biztosí
tott. F e k e t e —N a g y  (1986) 75.
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nyelték Budára, azonban azok jellege a magyarországi beglerbégséggel mutat 
hasonlóságokat. Az említett Szulejmán pasa korábban a szintén határvidéki 
dijarbekiri, majd pedig a bagdadi vilajet élén állt.194 A központi díván mintájára 
mind a budai, mind pedig a temesvári beglerbég rendelkezett egy dívámnál, 
amelynek tagjait a szultáni kormányzat az ő segítésére és ellenőrzésére nevezte 
ki, és ahol a vilajetet érintő' alapvető' döntések meghozatalára sor került.195

A magyar hódoltság esetében az Oszmán Birodalmon belüli hatalom- 
megosztás egyéb formáival is találkozunk. Az egyházi igazgatás terén a hó
doltságban éló' vallási közösségek (millet,) alsó szinten itt is meglehetősen 
nagy belsó' autonómiával felruházva, saját vezetó'ik irányítása alatt éltek. E 
vezetők tartották a kapcsolatot az oszmán hatóságokkal és a birodalmi 
m illetek vezetőinek, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, a zsidó 
főrabbinak, az örmény pátriárkának, valamint 1557-től az ipeki pátriárká
nak voltak alárendelve.196 A 16. század közepéig az oszmánok a protestáns 
egyházak számára a szerb ortodox egyházéhoz hasonló privilegizált helyzetet 
kívántak megvalósítani. E terv azonban a protestáns egyházak részéről el
utasításra került.197

Korszakunkban a magyar hódoltság területén is találkozunk szabad 
katonaparaszti falvakkal, amelyek belső autonómiáért, valamint teljes vagy 
részleges adómentességért cserébe katonai, félkatonai szolgálattal tartoztak. 
Ilyen szabad katonaparaszti falvak találhatók már a 16. század negyvenes 
éveinek közepétől a hódoltság délnyugati határvidékén, főként a mai Bara
nya megye területén.198 Az ezekben a falvakban élő müszeJJem-státnsszal 
bíró magyar (sic!) lakosság teljes adómentességet élvezett és ennek fejében 
személyenkénti hadbavonulási kötelezettséggel tartozott. Hadjárat idején az 
illetékes szandzsák-, és beglerbég vezetésével vonultak hadba.199 Hasonló 
szabad katonaparaszti falvak jöttek létre ugyanekkor a Duna-Tisza közének 
déli részén. Ezek egy részében müszeUcm-státuszú katonaparasztokat, a 
másik részében pedig elsősorban elszerbesedett vlahokat találunk. Az utób
biak élén álló kenézek — a Balkánhoz hasonlóan — itt is az oszmán katonai 
hierarchia tagjai, valamint egy-egy körzet katonaparasztjainak katonai pa
rancsnokai és polgári elöljárói voltak.200

194 Fekete— Nagy (1986) 76-77.
196 Fekete— Nagy  (1986) 81.
19ß HÖSCII (1995) 97-98. Továbbá lásd a millet, rendszer ismertetéséi és fejlődésének bemutatá
sát az előző fejezetekben.

SZAKÁLY (1984) 51-59.
198 A sarló alakú ívben elhelyezkedő, kb. 69 szóban forgó falu a Szentmárton-Szentlőrinc- 
Siklós-Fclpós-Kövesd vonalban helyezkedett el. További 21 ilyen falu ismert a Görösgaltól a 
Dráváig terjedő részen, legsűrűbb a hálózatuk Sellye környékén, ahol 90 faluról tudunk, ahol 
szabad katonaparasztok éltek. HEGYI (2002) 26-27.
199 Hegyi (2002) 27.
2,10 Elsősorban a titeli, bácsi és zombori náhijéban találunk niüszeZfezn-státuszú katonaparaszti 
falvakat, ami alapvető fontossággal bírt a dunai és a tiszai víziút ellenőrzésében és védelmében.

368



A hódoltság területén az oszmán hatóságoknak osztozniuk kellett a ko
rábbi hatalmi szervezet fennmaradó elemeivel is. A magyar rendek és a 
Habsburg-házi magyar királyok az oszmánok magyarországi jelenlétét egy 
ideiglenes állapotnak tekintették, és úgy rendelkeztek a hódoltság területe 
felett, mintha az oszmánok jelen sem lettek volna. Ezt mutatja például a 
Habsburg-házból való királyok részéről a birtokok, illetve haszonélvezetük 
adományozása a hódoltság területén, amit a megadományozottak tovább 
örökíthettek, azokat eladhatták, el is zálogosíthatták.201 Ugyanez figyelhető' 
meg az elmenekült nemesség esetében is, amely nemcsak, hogy eladta, de 
végrendeletileg is rendelkezett a hódoltság területén található birtokairól.202 
Megfigyelhető' a magyar királyok részérói a hódoltság területére érvényes 
védlevelek, privilégiumok, valamint céhlevelek kibocsátása is. A magyar 
országgyűlések határozataikat egyetemesen az oszmán uralom alatti terü
letre is érvényesnek tekintették.203 Ugyancsak a korábbi jogigény érvényesí
tését szolgálta a végvári katonaság támogatásával megvalósított adószedés a 
hódoltság területén, amely mind az állami, mind pedig az egyházi és a föl
desúri adók beszedését jelentette.204

Ezen felül a jelentősebb, főként határszéli városok már korszakunkban 
is korlátozni tudták bizonyos mértékig az oszmán hatóságok hatáskörét. Fő
ként a fiaszvárosok esetében figyelhető meg, hogy megszerezték maguknak a 
bíráskodás jogát. A hódoltság belsejében található városok helyi magisztrátu
sainak működését azonban ekkor még de jure az oszmán központi kormányzat 
által kinevezett kádik felügyelték és hoztak ítéletet a különböző büntető
ügyekben.205 A korszakunkban a hódoltság területén tevékenykedő ötven kádi 
és kádihelyettes többsége azonban az oszmán kormányzati központokban te
vékenykedett, széles feladatkörük, valamint elszigeteltségük nem tette lehe
tővé, hogy a helyi önkormányzatok működését alapvetően befolyásolják. 
Mindössze négy olyan kádihivatalról tudunk, mely nem oszmán katonai köz
pontokban, hanem hódoltságbeli mezővárosban kezdte meg a tevékenységét. A 
Kecskeméten, Ráckevén, Tolnán és Jászberényben működő kádik feladata az 
lett volna, hogy az adott települések életét irányítsák, tehát itt a hatalommeg
osztás mértékének csökkentésére tett kísérlettel találkozunk, mely azonban 
nem sok sikerrel járt.206

A müszeJlemek mellett a paraszt-martalócok is meghatározó szerepet játszottak. Bővebben lásd: 
Hegyi (2002) 29-30.; Hegyi (2001) 1255-1311.
201 SZAKÁLY (1997) 23-35.
202 A nemesség hódoltsági tevékenységéről bővebben lásd: SZAKÁLY (1992) 45-79.
202 SZAKÁLY (1997) 37 64.
204 Erről részletesen lásd Szakály Ferenc munkáját: SZAKÁLY (1981)
205 Továbbá azon ügyek esetében is beszedték a bűntetéspénzeket, amelyekben a magyar bírák 
döntöttek és halálos ítéletet is csak óli hozhattak. ÁGOSTON— OBORNI (2000) 84—85.
x* Hegyi (1985) 233.
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2 .3 .2 .3 .  A z  a d ó fiz e tő  v a z a llu s á lla m o k

Az adófizető vazallusállamok között is voltak alapvető különbségek. A leglazább 
függés a Ragusai Köztársaságot jellemezte, melynek belső életébe, kormányzati 
struktúrájába, vezetőik megválasztásába az oszmánok egyáltalán nem szóltak 
bele.207 A „két világ határán” elhelyezkedő városköztársaság folyamatos infor
mációközvetítésre volt kötelezve mind a balkáni, magyarországi, mind pedig az 
itáliai és egyéb európai területek vonatkozásában.208

Ezen információtovábbítási kötelezettség azonban az összes többi vazal
lusállam esetében is fennállt. Havasalföld és Moldva már a 15. században (1417- 
ben, illetve 1456-ban) az oszmánok adófizetőjévé vált (haraggüzalar), ami egy
ben garantálta az oszmán szultán védelmét (siyanei) e területek lakói számára, 
valamint biztosította az általa jóváhagyott keresztény uralkodók hatalmát — 
akiket a korai anatóliai és később balkáni vazallus keresztény uralkodókhoz 
hasonlóan ekkor még tekfümck neveztek —, továbbá a terület „belső használa
tát” is engedélyezte.209 Ez lehetővé tette a szabad vajdaválasztást, a belső kor
mányzati autonómiát, valamint a saját törvényhozást.210 Az oszmán függés erő
sebbé válása I. Szulejmán uralkodása idején, alapvetően a középkori Magyar 
Királyság bukása (1526), majd három részre szakadása után (1541) következett 
be, amikor is a szultán a Habsburg Birodalommal való „szomszédság” és az ál
landó konfliktusok miatt nem engedhette, hogy a 16. század elejétől vajdának 
nevezett havasalföldi és moldvai kormányzók önálló akciókba kezdjenek.211

Ezen új hatalmi viszony kialakítása, és a már fennálló de facto hatalom- 
megosztás mértékének a vajdák irányába történő jelentős csökkentése összefüg
gésben állt a szultáni hatalomgyakorlás módjának megváltozásával, legitimáció
ját pedig a klasszikus iszlám jog előírásai által nyerte el.212

Az adófizető moldvai és havasalföldi vazallusi területek urai az oszmán 
kormányzati hierarchia tagjainak számítottak: bégeknek is nevezték őket, beik
tatásukkor pedig a vezíreknek járó két lófarkas zászlót és egyéb hatalmi jelvé
nyeket kapták meg. Kinevezésük óéra ital (berat-i hümáyűri) történt, ahogy az a 
törzsterületek szandzsák- és beglerbégjeinél is szokásos volt. A vajdai tisztségbe 
való jutásnak két módja volt: vagy a helyi előkelők választották meg, és őt a 
Porta jóváhagyta, vagy pedig közvetlenül a Porta jelölte ki a személyét. Korsza
kunkban ez a két gyakorlat váltakozott egymással, 1545-tól viszont egyre in
kább a közvetlen szultáni kinevezés vált általánossá. A vajdát az uralkodó bár
mikor eltávolíthatta és vizsgált időintervallumunk utolsó harmadában ez igen

207 Hegyi (1995) 31-32.
208 ÁGOSTON (1999) 131-132.
209 PANAITE (2001) 27-28 .
210 IIÖSCH (1995) 92.
211 PANAITE (2001) 27.
212 Szulejmán uralkodása idején született törvényszövegek rögzítik ezen hatalmi viszony megváltozását. 
Bővebben lásd: PANAITE (2001) 27.
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gyakran meg is történt.213 A 16. századi általános gyakorlatnak megfelelően 
a vajdának kinevezése megerősítéseként homage-1, egyfajta „kinevezési dí
jat” kellett fizetnie, amit vagy személyesen, vagy pedig közvetítői révén jut
tatott el Konstantinápolyba. A beiktatási ceremónia a fővárosban zajlott és 
két fő részre tagolódott: az elsőnél a nagyvezír jelenlétében helyezték a vajda 
fejére a katonai „sisakot”, valamint nyújtották át neki a kaftánt, ahogy az a 
bégek esetében általános volt. Ezután viszont az új vajda — lévén egy orto
dox terület ura — a konstantinápolyi pátriárka elé kellett, hogy járuljon, aki 
a bizánci uralkodók beiktatási ceremóniájának szokása szerint iktatta be a 
tisztségébe. Ezt követően az újdonsült vajda ugyanazt az utat járta be, mint 
az egyéb bégek: állandó konstantinápolyi megbízottjának {kapu-kethudalarí) 
házába ment, ahol néhány nap múlva megjelent a szultán zászlóvivője egy 
katonazenekar kíséretében, és átnyújtotta neki a sancak elnevezésű lófarkas 
zászlót, amit az átvett és megcsókolt. Lezárásként a szultán előtt személye
sen kellett kifejeznie irányába tanúsított alázatát.214

E beiktatási ceremónia egyértelműen jelzi, hogy adófizető moldvai és ha
vasalföldi vazallusi területek urai az oszmán kormányzati hierarchia tagjai 
voltak, bégnek is nevezték őket és a 16. századtól kezdve alapvető feladatuk a 
szultán megbízásából a rájuk bízott tartomány megóvása, kormányzása, vala
mint az ott élő népesség megvédelmezése. Tehát a törzsterületek bégjeihez ha
sonlóan a katonai és polgári közigazgatás az ő kezükben volt. Bár területükön is 
állomásozott oszmán haderő és a vajdák kötelesek voltak hadjárat esetén kato
nákat biztosítani a szultáni haderő számára, a területüket nem osztották fel 
javadalombirtokokra.215

Hasonló volt a helyzet a Krími Tatár Kánság esetében is, bár annak füg
gése nem volt olyan erős, mint a két román vajdaság esetében. Fent láttuk, hogy 
Erdély esetében 1541-ben I. Szulejmán utóbbiakéhoz hasonló struktúra beveze
tésével próbálkozott, azonban elsősorban a Habsburg Birodalom közelsége, és az 
1541 utáni politikai események egy másik utat jelöltek ki Erdély számára. Az 
élén álló uralkodót — korszakunkban a válaszott magyar királyt, János Zsig- 
mondot — az oszmán adminisztráció hákinrnalt (uralkodó, kormányzó, bíró), 
karainak, de vajdának és bégnek is nevezte.216 1551 és 1556 között a hatalom- 
megosztásnak egy sajátos formája jött létre Erdélyben, hiszen a Habsburgok 
kezére került, ugyanakkor a szultán területét továbbra is a saját befolyási öve
zetéhez tartozónak tekintette, és arra jogot formált.217

Mivel az Erdélyi Fejedelemség vizsgált időintervallumunkban még csak 
formálódóban volt, az élén álló vezető kinevezési gyakorlata csak 1571 után

213 Panaite (2001) 34.
2'4 Panaite (2001) 37-38.
215 PANAITE (2001) 32.
216 Panaite (2001) 30.
217 Erdély Habsburg kézre kerüléséről és a Habsburg uralom időszakáról lásd: OBORNI (2000) 
140.; OBORNI (2002c) 23 60.
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kezdett kikristályosodni, de alapvetően az erdélyi rendek, illetve az erdélyi or
szággyűlés választhatta meg.218 A de facto hatalommegosztás nagyobb mértékét 
az erdélyiek javára jelzi, hogy Erdély területén nemcsak, hogy nem vezették be 
a javadalombirtok-rendszert, de ott nem állomásozott oszmán haderő sem. Az 
élén álló vajda belpolitikai önállósággal rendelkezett, de önálló külpolitikát 
ugyanúgy nem folytathatott, mint a román fejedelemségek, viszont végig adófi
zetési kötelezettséggel tartozott. A Habsburg-házi magyar királyhoz, illetve 
Magyarország egyéb területeihez fűződő közjogi viszonya korszakunkban még 
teljesen tisztázatlan volt.219

218 OB0RNI (2002a) 291-305.
219 OBORNI (2002a) 291-295.
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Az Oszm án  Birodalom  a  Balkánon  és Kelet-  K özép-E urópában
1569-1654

Az I. Szulejmán halála utáni időszakot hagyományosan az Oszmán Birodalom 
hanyatlásának kezdeteként tartották számon. Ezen elgondolás szerint 1566 
után véget ért a birodalom fénykora, amikor is az uralkodói hatalom, a szultá
nok „despotizmusa” és egyben a kormányzat centralizálására irányuló törek
vések a legteljesebb formában érvényesültek volna.1 Az „aranykor” ezen idea
lizált képe az azt követő „romlás korszakának” ellenpólusaként azonban egy 
tudatos koncepció szülötte. Megalkotásában az az értelmiségi-bürokrata ebt 
játszott alapvető szerepet, amely a Szulejmán halála utáni időszakban jelen
tős mértékben veszélyeztetve érezte korábbi kiváltságait és befolyását. Való
jában, a korszakunkban felmerülő alapvető problémákat sikerült orvosolni, 
és a birodalom a 17. század végéig európai riváhsainak egyenrangú ellenfele 
maradt.2

így korszakunk kezdőpontja, az 1569. év nem jelent alapvető korszak- 
határt. Egyedül — ahogy az előző fejezetben arra már utaltunk — a kelet- 
közép-európai fronton vezetett be az 1568. évi drinápolyi béke egy hosszabb 
békeidőszakot,3 illetve 1569-re hiúsult meg az orosz befolyás erősödését kor
látozni kívánó hadjárat, és a Dont a Volgával összekötő csatornaépítés ter
ve.4 A korszakunkat lezáró 1654. év az Oszmán Birodalom szempontjából 
ugyancsak nem hozott meghatározó változást.

1. Az időintervallum jellemzői
A birodalom elnevezése 1569-1654 között nem módosult. A 16. század végi 
népességre vonatkozóan Fernand Braudel a felső határt 22 miihóban hatá
rozta meg, Ömer Lüfti Barkan viszont 30—35 milliós népességről beszél.5 
Ezen utóbbi adatot mindenképpen túlzásnak kell értékelnünk, a 17. század 
elején az Oszmán Birodalom 2,5 miihó km2-nyi területén körülbelül 20-25 
millió fő élt.6 A hadsereg tekintetében a korszakunkra jehemző tendencia az 
európai hadügyi forradalom vívmányainak ellensúlyozásaként a zsoldos csa
patok létszámának nagymértékű növelése. A janicsárság létszáma az 1527. 
évi 10.000 főről a 17. század elejére 37.600-ra növekedett.7

Korszakunk kezdetén az 1568. évi drinápolyi békekötés, valamint az 
Orosz Birodalom déh terjeszkedését megállítani hivatott hadjárat sikerte
lensége után II. Szelim szultán (1566-1574) udvarában a földközi-tengeri

1 E véleményt képviseli például: INALCIK (1997) 35—52.
2 Erről bővebben lásd: ÁGOSTON (2002) 32.; MCCARTHY (1999) 147.
3 PÁLFFY (2000) 172-173.
4 ITZKOWITZ (1972) 64-66.
6 INALCIK (1994) 29.
G ÁGOSTON— OlIORNI (2000) 18.
7 FaROQHI (1994)455.
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terjeszkedést szorgalmazó „lobby” álláspontja győzedelmeskedett. Ennek 
eredményeként indult meg a Ciprus megszerzéséért folytatott oszmán
velencei háború (1570-1573), amelyből az oszmánok az 1571. évi lepantói 
vereség ellenére győztesen kerültek ki.8 A korábbi vélekedésekkel ellentét
ben a lepantói csata — pszichológiai jelentőségét leszámítva — nem hozott 
döntó' fordulatot sem az Oszmán Birodalom, sem a Mediterráneum, sem pe
dig az oszmánellenes harcok történetében. A csata után egy évvel az oszmá
nok — ha nehézségek árán is —, de felállítottak egy, a lepantóinál nagyobb 
flottát,9 melynek segítségével még Eszak-Afrikában is sikereket értek el, és 
a portugál király 1578. évi marokkói veresége, valamint a II. Fülöppel kötött 
1580. évi fegyverszünet után egy időre lemondtak a további földközi-tengeri 
hódításokról.10 II. Szelim uralkodásának katonai sikereit mutatja uralkodá
sának elején a jemeni felkelés leverése, amellyel az oszmánok megőrizték a 
Vörös-tenger feletti ellenőrzésüket.11

A földközi—tengeri fronton uralkodó békére az oszmánoknak főként az 
1578 óta zajló Szafavida Birodalom elleni háború miatt volt szüksége, amely 
1590-ig elhúzódott és Azerbajdzsán, a Kaukázus térségének, valamint Irán 
bizonyos nyugati területeinek elfoglalását eredményezte az oszmánok részé
ről.12 Ezután a kortársak és az európai diplomácia úgy gondolta, hogy az 
oszmánok ismét a Mediterráneum felé fordulnak majd, főként egy Málta, 
Velence, vagy pedig a spanyol Habsburgok ellen indítandó támadástól tar
tottak. Anglia és Franciaország mindent megtettek annak érdekében, hogy 
rávegyék az oszmánokat a II. Fülöp elleni támadásra.13

Ehelyett azonban a kelet-közép-európai fronton indult támadás 1593- 
ban a Habsburg—ház uralma alatt álló magyar területek ellen.14 Az 1606-ig 
elhúzódó háború jelentős területnövekedést eredményezett az oszmánok 
számára, amiről az újonnan felállított vilajetek vallanak.15 A tizenötéves 
háborút lezáró zsitvatoroki béke (1606) értelmében az oszmánok megtarthat
ták az elfoglalt területeket, azonban e békekötés fordulópontot jelenett a

8 Az 1573-ban kötött oszmán-velencei békében megkapták Ciprus szigetét. BRAUDEL (1990) 
387-390.
9 Hess (1972) 53-73.
10 A  flotta későbbi meggyengülésében •—  amely általános jelenség lesz a 16. század utolsó har
madában a mediterráneumi hatalmaknál —  így nem a lepantói vereség játszott szerepet, hanem 
az azt követó' történések, továbbá az oszmán vezetés szemléletének megváltozása, amely pénz
ügyi gondjai miatt a hadügyi forradalom ellensúlyozására megnövelt létszámú katonaság zsold- 
jának fizetése érdekében nem fordított gondot a flotta fejlesztésére. Mindezt az 1580 után bekö
szöntő mediterráneumi békekorszak is lehetővé tette. FODOR (20010 318-319.; BRAUDEL (1990) 
393-397.
11 M cCarthy (1999) 175.
12 Irán nyugati részén Nihavend, Luristan és Shehrizor került ekkor az oszmánok kezére. Bő
vebben lásd: IMBER (2002) 64-66.
13 Erről bővebben lásd: FODOR (2001Ö 317- 341.
14 A  tizenötéves háborúról részletesen lásd: TÓTH (2000a).
16 Ezek a következők: a rövid életű győri (1594-1598), az egri (1596), a kanizsai (1600), valamint 
a szintén rövid életű szigetvári és pápai (1595). ÁGOSTON (1992) 78.
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Habsburgok és a Porta viszonyában: a szultán elsőként ismerte el egyenran
gú félnek a Habsburg uralkodót, valamint beleegyezett abba, hogy a Habs
burgok az 1547. évi drinápolyi béke óta fizetett évi 30.000 forintos adót, egy 
egyszeri, 200.000 forintos ajándék fizetésével „megváltsák”.16

A kelet-közép-európai térségben zajló tizenötéves háborúval párhuza
mosan I. Abbasz szafavida uralkodó indított támadást az Oszmán Birodalom 
ellen 1603-ban. E háború 1618-ig tartott, majd 1623-tól kezdve újabb tizenhat 
évre fellángolt, és végül az oszmánok győzelmét hozta.17 Ennél kedvezőtle- 
nebbül alakult a Lengyelországgal elsősorban a doni kozákok támadásai 
miatt kirobbant konfliktus, amely 1621-ben az oszmánok vereségével végző
dött.18 Az utolsó nagy katonai akció korszakunkban a velencei fennhatóság 
alatt álló Kréta szigetének megszerzéséért indult 1645-ben, amely majd csak 
következő korszakunkban hozza meg az eredményét.

2. A kormányzat jellege
2.1. A trónutódlás (és a politikai házasságok gyakorlata)
Korszakunkban tovább folytatódott a dinasztia női tagjainak összeházasítá
sa a központi kormányzat magas rangú tisztségviselőivel, azok lojalitásának 
erősítése érdekében.19 Megfigyelhető továbbá a szultánanyák szerepének és 
hatalmának növekedése is. II. Szelim (1566-1574) folytatta az apja által 
megkezdett gyakorlatot és a kedvenc ágyasától, Nurbanutól még hatalomra 
kerülése előtt született fiát, Murádot jelölte ki utódául. Ugyanezt tette fia,
III. Murád (1574—1595) is, akit szintén a kedvenc ágyasától, Safiyetől szüle
tett fia, Mehmed követett a trónon. II. Szelim Nurbanut tette meg legális 
feleségének, aki hasonló politikai befolyásra tett szert, mint amivel Szelim 
anyja, Hurrem rendelkezett. A szultánanyák hatalma csúcsát a 17. század 
első felében érte el, amit I. Ahmed (1603-1617) kedvencének, Kösemnek a 
„hosszú uralma” fémjelez, aki gyermek fiai, IV. Murád (1623-1640) és I. Ib
rahim (1640-1648) helyett kormányozott.20

Mind II. Szelim, mind pedig III. Murád esetében megfigyelhető, hogy 
fiaik közül csak későbbi utódaik — akik egyben a legidősebbek is voltak — 
járták be a szultánfiak számára szokásos utat, és tettek szert kormányzási 
gyakorlatra egy-egy szandzsák élén. A többi fiú apja életében nem érte el azt 
az életkort, hogy ki lehetett volna nevezni őket egy szandzsák élére. Ebből 
kifolyólag esetükben a legidősebb szultánfiak követték apjukat a trónon. 
Ezen precedens-esetek később gyakorlattá váltak, és a trón korszakunkban,

16 ÁGOSTON— OBORNI (2000) 20-27.
17 McCarthy (1999) 151.
i« Imber (2002) 77-78.
19 FODOR (2006) 28-24.
no IMBER (2002) 91-92.

375



IIT. Mehraed uralkodásától (1595—1603) kezdve a következő' évszázadokban a 
seniora tus elve alapján örökló'dött.

Alapvetően a palotán belüli érdekcsoportok és főként a janicsárság tá
mogatásának megszerzése döntötte el a trónutódlás kérdését. Korábban a 
szultánfiakat hatalomra segítő' klikkek, általában azok szandzsákbégi funk
ciója idején, és a konkrét területről kiindulva formálódtak.21

III. Mehmed (1595-1603) uralkodásától kezdve véglegesen megszűnt a 
szultániak „felkészítése” a későbbi esetleges uralkodásra egy-egy szandzsák 
élén, azok egész életüket a palotában töltötté. Ugyancsak III. Mehmed volt 
az, aki utoljára végeztette ki hatalomkerülése után közvetlenül kiskorú fivé
reit, szám szerint tizenkilencet.22 Mindazonáltal a szultáni hatalmat esetle
gesen veszélyeztető' rokonok, fiúgyermekek, fivérek ily módon történő' félreáh 
lítása később sem „ment ki a divatból”.23

2.2. A hatalommegosztás (A szultáni hatalom jellege)

Az I. Szulejmán uralkodása idején kiteljesedő' „szultáni elzárkózás” folyama
tának következményeként a szultánok lemondtak a személyes részvételről 
az igazságszolgáltatásban, aminek következtében az alattvalók védelmét 
sem tudták olyan mértékben biztosítani, mint ahogy az a korábbi időszakban 
megfigyelhető volt. Ugyanakkor a 16. század második felétől minden eddigi
nél erőteljesebben beleszóltak az államügyekbe és az adminisztráció munká
jába.24 A fent említett folyamat kiteljesedésének további következménye volt
III. Murádtól (1574—1595) uralkodásától kezdve a belső palota (enderun), 
vagyis a szultáni magánlakosztály befolyásának növekedése, amelynek al
kalmazottait mindezidáig távol tartották az államügyektól. A 16. század 
végére azonban már meghatározó politikaformáló erővé vált és a legbefolyá
sosabb tisztségekbe is a belső palota neveltjeit nevezték ki.25

Ezzel párhuzamosan a 17. század elejére egyéb változások is lezajlot
tak. I. Szulejmán óta az oszmán szultánok nem vezettek többé személyesen 
hadat,26 továbbá az uralkodásra való felkészítés gyakorlatának fent említett 
megszűntével a szultánfiak nem rendelkeztek semmiféle kormányzati ta
pasztalattal, hiszen egész életüket a háremben töltötték, ami pszichikai ál
lapotukat is negatívan befolyásolta, és közülük többen mentálisan alkalmat
lanok voltak a későbbi uralkodásra. Ezen felül a II. Mehmed által törvénye
sített testvérgyilkosságok is egyre ritkábban kerültek végrehajtásra, ami a

21 IMBER (2002) 108-114.
22 IMBER (2002) 109.
23 111. Mehmed például így végeztette ki uralkodásának vége felé idősebbik fiát arra hivatkozva, hogy 
annak népszerűsége túlzottan veszélyeztette a hatalmát II. Oszmán (1618-1622) így járt el testvérével 
1620-ban, IV. Murád (1623-1640) pedig két fivérével 1635-ben és 1638-ban. IMBER (2002) 112.
24 FAROGHI (1994) 616-617.
25 FODOR (2001c) 49.
26 FAROGHI (1994) 619-620.
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potenciális szultánjelöltek számának növekedését, valamint a belső hatalmi 
harcok felerősödését eredményezte.27 Ezekben a különböző palotaklikkek és 
a konstantinápolyi zsoldos katonaság mellett meghatározó szerep jutott a 
szultánanyáknak is. A gyermekszultánok idején a tényleges hatalmat gya
korló szultánanyák azonban a legtöbb esetben nem rendelkeztek olyan széles 
politikai látókörrel, melyre a korabeli bel- és külpolitikai viszonyok megfelelő 
értékeléséhez szükség lett volna.28

A szultáni hatalom számára korszakunkban az államháztartás deficitje 
és az ebből adódó komoly pénzügyi gondok,29 valamint a fővárosban és a tar
tományokban újból és újból fellángoló különböző felkelések is alapvető prob
lémát jelentettek.30 Erre az időre a szultáni hatalom alapját jelentő javada
lombirtok—rendszer, valamint a janicsárság hatékonysága is csökkent, illetve 
a hadseregen belül is az egyes alakulatok között ellentétek alakultak ki. 
Mindez azt eredményezte, hogy a hadsereg bizonyos alakulatai csatlakoztak a 
lázadókhoz, illetve a megnövekedett számú banditákhoz, illetve ideiglensen 
felfogadott zsoldosként (szekbánoJd a hadjáratok közti időben maguk is foszto
gattak. Ennek következménye a közbiztonság alapvető romlása volt, és a szul
tánok épp legfőbb feladatukat, az uralmuk alatt álló lakosság védelmét és a 
társadalmi igazságosságot nem tudták biztosítani.31

2.3. A kormányzati infrastruktúra
2.3.1. A központi kormányzat
A központi igazgatáson belül lezajlott változások közül elsőként a díván összeté
telét érintő változást kell kiemelnünk, amely a tagok számának növekedésére 
vonatkozik: a 16. század végétől a vezíri rangot elnyert janicsáragák és 
kap udanpasák is a tagok közé kerültek,32 ami a hadsereg befolyásának növekedé
sét eredményezte a döntéshozatalban. Ezen felül megindult egy decentralizációs 
folyamat is, amelyet először a 17. század első felében a deftendári hivatal különvá
lása, majd pedig 1654-ben az önálló nagyvezíri hivatal létrehozása fémjelzett.33

Ezzel szemben a nagyvezár politikai súlya korszakunkban alapvetően csök
kent. Már III. Murád (1574—1595) elrendelte például, hogy a nagyvezír a további
akban nem tarthatta magánál a szultáni pecsétet, ami a szultáni hatalom átruhá
zásának jelképe volt. E rendeletét az adminisztráció hivatalnokainak és a népnek 
a tiltakozása miatt ugyan visszavonta,34 de ez a momentum egyértelműen jelezi a

27 ÁGOSTON— OBORNI (2000) 19.
28 Schick (1995) 145-155.
29 Az oszmán pénzrendszer a legnagyobb devalvációt 1585-ben élte át, amikor is az ak?et 100%- 
al értékelték le. A  pénzügyi problémák okairól részletesebben lásd: FODOR (2001j) 91-109.
30 Ezekről bővebben lásd: FAROGHI (1994) 414-418.
31 M cCarthy (1999) 177.
32 Fodor (200 le) 52.
33 FODOR (2001c) 51.
31 Fodor (200lc) 49.
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továbbiakban megfigyelhető tendenciát. A „szultáni elzárkózás” folyamatának 
kiteljesedéseként a 16. század utolsó harmadában megszűnt a személyes kapcso
lat a nagyvezír és a szultán között, helyette csak írásos formában, az ún. telhiszek 
útján érintkeztek.35 Ezen felül a janicsáraga és a sejhüliszlám befolyásának növe
kedése, valamint a szerdárok megjelenése járult hozzá a nagyvezír politikai sú
lyának csökkenéséhez. Ezen tisztségviselők közül a szcrdíírok jelentették a legna
gyobb konkurenciát, akikkel komoly illetékességi vitákra került sor. Ennek oka az 
a de facto hatalommegosztás volt, amely a szultánok jóvoltából korszakunkban a 
szerdárok és nagyvezírek között fennállt: az 1566 óta háborúk idején az oszmán 
hadsereget vezető szerdárok a hadjáratok során különböző posztokat és javadal
makat adományozhattak, amire a rendelkezésükre bocsátott ún. bianco 
formánok, a szultán aláírásával (tugrá) ellátott üres papírok adtak lehetőséget. 
Továbbá a szerdáinknak jogában állt a nagyvezír által kinevezett tisztviselőket is 
elmozdítaniuk.36

Ezen hatásköri átfedések és konkurrendák, valamint a szultáni hatalom 
gyengesége nagyban hozzájárultak a korrupdó elburjánzásához a kormányzaton 
belül, amelynek a hatékonysága a bekövetkezett változások miatt jelentős mér
tékben csökkent.37 Korszakunkban is megfigyelhetők azonban reformkísérletek, 
amelyek az említett problémák megoldását tűzték ki célul. Az egyik ilyen II. 
Oszmán (1618-1622) nevéhez fűződik, aki alapvetően a devsirme-rendszert és az 
általa a birodalomba került és a kormányzati pozídókat monopolizáló hivatalno
kokat tette a kialakult helyzetért felelőssé. Ezért mindent megtett a hatalomból 
való kiszorításuk érdekében és a megoldást a korai oszmán viszonyokhoz való 
visszatérésben látta. Ennek keretében a rabszolgaelemek helyére kizárólagosan 
anatólai török származású hivatalnokokat kívánt alkalmazni, és a janicsárság 
helyére is anatóliai parasztokból álló hadsereget szeretett volna létrehozni. Tö
rekvése azonban a janicsárság, az adminisztrádó devsirme-szánnazású tagjai, a 
vallási vezetők és mindazon személyek ellenállásán megbukott, akiknek a korábbi 
rendszerből bármiféle előnye származott.38 IV. Murád (1623-1640) tanácsadóinak 
a véleménye szerint is a problémák okát a régi rendhez való ragaszkodás jelentet
te. Reformjai keretében eltávolíttatta, illetve kivégeztette a bürokrácia és a hadse
reg devsirme-származású vezetőit és erélyesen fellépett a lázadók és a banditák 
ellen is. Reformjai azonban csak addig működtek, amíg hatalom volt, a régi rend 
hívei utána ismét magukhoz ragadták az irányítást.39

2.3.2. A tartományi kormányzat

A központi kormányzat problémái természetesen a tartományok szintjére is 
kihatottak, melyek esetében szintén decentralizáció figyelhető meg. Ennek egyik

35 fodor (2001c) 63-66.
38 Fodor (200ic) 57.
37 HÖSCH (1995) 109.
38 McCarthy (1999) 176-177.
39 M cCarthy (1999) 179.
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jele a vilajetek számának növekedése volt: korszakunk elején az Oszmán Birodalom 
területe 24 vilajetre tagolódott, számuk azonban a 17. század derekára 34-36-ra 
emelkedett. Ezek közül mindössze 9 található az általunk vizsgált térségben.40

A 16. század végétól kezdve a szandzsák- és beglerbégi pozíciók elnyerése 
már nemcsak a devsirme révén a birodalomba került és palotai szolgálatot maga 
mögött tudó személyek számára volt elnyerhető'. A szandzsákbégeket egyre in
kább a megnövekedett befolyású belsó' palotából (enderuri) küldték ki a tarto
mányokba, azaz semmiféle korábbi tapasztalattal nem rendelkeztek sem a köz
ponti, sem pedig a tartományi igazgatás terén.41 Ez előfordult azonban a begler- 
bégek esetében is, akiket korszakunkban ezen felül a szandzsákbégek közül is 
kinevezhettek. A várakozási idó' az egyes kinevezések között korszakunkban 
egyre hosszabbodott.42 A 17. század harmincas éveitől kezdve egy további új 
tendencia is megfigyelhető'. A tartományi vezetők befolyásának erősödését mu
tatja, hogy ezek külön, a központba eljuttatott listákon saját „háztartásukban” 
szolgáló rájákat is javasolhattak javadalombirtokosi és szandzsákbégi posztok
ra, ami a korábbi vezető elit hatalmas tiltakozását váltotta ki.43

A szultáni hatalom gyengülését és a központi kormányzat ellenőrzésének 
csökkenését egyes beglegbégek arra használták fel, hogy a rájuk bízott tarto
mány haderejére és magánhadseregükre támaszkodva függetlenedjenek. Ezen 
lázadásokat a legtöbb esetben sikerült leverni.44

2.3.2.1. A balkáni „törzsterületek”

A Balkán igazgatását és a vele járó hatalmat a ruméliai beglerbég 1580-tól 
kezdve az újonnan felállított boszniai vilajet vezetőjével, majd pedig a 17. szá
zad elejétől a szilisztrai, valamint a görögországi területeket, és az égéi- ten
geri szigeteket irányító beglerbégekkel kényszerült megosztani;45 e vilajetek 
kialakítása — földrajzi elhelyezkedésükből adódóan — minden esetben straté
giai és védelmi célokat szolgált.

Az előző fejezetben bemutatott autonóm és félautonóm területek/régiók 
státusza nem változott. Sőt a de facto hatalommegosztás mértéke bizonyos 
területek esetében tovább növekedett: 1645 környékén Athén lakóinak például 
sikerült elérniük, hogy egy nagyobb összeg ellenében közvetlenül a szultáni 
hárem alá rendeljék őket. Ezáltal csak a fekete palotai eunuchok befolyásos 
vezetőjének tartoztak fizetési kötelezettséggel, ami a város belső autonómiájá
nak növekedését vonta maga után.46 Ugyanez figyelhető meg Szarajevó és

40 A  meglévő budai, temesvári és ruméliai beglerbégség mellé a következőket hozták létre: az 
egrit, a kanizsait, a boszniait, a szilisztrait, a kaffait, valamint a görögországi területeket és az 
égei-tengeri szigeteket egybefogó beglerbégségeket. ÁGOSTON (2002) 34, 41.
41 KUNT (1983) 65.
42 ÁGOSTON— OBORNI (2000) 19.
43 KUNT (1983) 38.
44 Ágoston— Oborni (2000) 20.
45 ÁGOSTON (2002) 41.
46 W eitumann (1994) 110.
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Ioannina esetében is, melyek a 17. század elején speciális szabadságokat kaptak: 
„szabadságleveleik” nagymértékben korlátozták az oszmán katonai- és polgári 
kormányzat beleszólását a városok belső ügyeibe,és különleges adók és egyéb 
járulékok fizetésére sem kötelezhették őket.47

Különösen nagy problémát jelentett a Balkán egész területén a különböző 
rablóbandák tevékenysége. A görög területeken klephtáknek nevezték őket és 
egész összefüggő területeket sikerült az ellenőrzésük alá vonniuk. Ellenük az 
oszmánok a kotzabassideadskel szövetségben az utóbbiak által finanszírozott 
fegyveres csoportokat küldtek, amelyeket armatohknak neveztek. Ezek az elvileg 
oszmán szolgálatban álló görög fegyveres csapatok azonban hamarosan a 
klephtekkel léptek szövetségre, ami a közbiztonság döntő mértékű megromlását 
eredményezte.48 Ugyanezen problémákkal találkozunk korszakunkban Bulgária, 
Szerbia területén is.49

Ezenfelül számos felkelés gyengítette korszakunkban az oszmánok uralmát 
a Balkánon: a tizenötéves háború idején például 1595-ben nemcsak a szerb, ha
nem bolgár és macedón területeken is felkelések törtek Id az oszmánok ellen, 
amelyeket azonban idővel az oszmán kormányzatnak sikerült levernie.50 1611 és 
1618 között Akamania, Ätolia és Epiros területén zajlottak oszmánellenes lázadá
sok, 1647-ben pedig Peloponésszoszon élő albánok keltek fel a spanyol Habsbur
gok támogatását élvezve az oszmán uralom ellen.51

A nyugat-európai hatalmak befolyásának növekedését mutatja a Balkánon 
az a tény is, hogy a 17. században a francia uralkodó megkapta az Oszmán Biro
dalom élő római katolikus lakosság feletti protektorátus jogát.52 Ezen felül az 
oszmánok tolerálták 1595 után bolgár területeken a katolikus missziók megje
lenését, amelyek eredményeként a pápa 1601-ben Petar Zlojutic apostoli viká
riust kinevezte Ciprovec központtal Szófia katolikus püspökének.53

2.3.2.2. A magyar Hódoltság

A tizenötéves háború katonai sikereinek köszönhetően az oszmánok a kelet- 
közép-európai régióban a következő új vilajeteket hozták létre: a rövid életű győ
rit (1594—1598), az egrit (1596), a kanizsait (1600), valamint, a forrásokban 1595- 
ben rövid ideig beglerbégségként emlegetett szigetvári és pápai vilajeteket.54

Korszakunkra eltűntek a korábban Baranya déli részén létrehozott 
müszeZfem-státuszú katonaparaszti falvak, viszont újabbakat hoztak létre a 16. 
század hetvenes éveitől Somogy és Tolna megyében. Ezen az elsősorban vlahok által

47 Hösch— Nehring— Sundhaussen (2004) 503.; W eithmann (1994) i l l .
48 W eithmann (1994) 101-102.
48 Härtel (1998) 78-79.
“  Härtel (1998) 80-82.
51 W eithmann (1994) 117.
62 W eithmann (1994) ío i.
63 HÄRTEL (1998) 83-84.
84 DÁVID (2005) 241-246.
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lakott katonaparaszti felvak egyik legfontosabb feladata többek között a hódoltság 
területén is megromlott közbiztonság biztosítása volt, amelyet az oszmán hatóságok 
— hasonlóan a Balkánhoz —, itt is egyre kevésbé tudtak szavatolni.55

Szintén fontos párhuzam a Balkánnal összehasonlítva, hogy korszakunk
ban itt is egyre több város belső autonómiája növekedett, különösen, ami a határ
sávban található Aászvárosokat illeti. Utóbbiak már nemcsak a bíráskodás és a 
halálbüntetés jogát birtokolták, hanem a kádiknak fizetett átalányösszeggel foko
zatosan a többi önkormányzati jogot is megvásárolták.56 E folyamat szoros össze
függésben állt a kádik számának csökkenésével az egész hódoltságban. Az elózó' 
fejezetben említett négy mezővárosi kádihivatal is eltűnt, a kecskeméti, a tolnai és 
a ráckevei már a tizenötéves háború során, a jászberényi pedig a 17. század első 
két évtizedében.57

A tizenötéves háború (1593-1606) után a Habsburg-házi magyar királyok
tól a hódoltság területén offidálisként birtokot nyert végvári katonák nyomása 
egyre növekedett, ugyanis ezek a végváriak a hódoltságban földesúrként léptek fel 
és az adószedés mellett az igazságszolgáltatási joguknak is igényt kívántak sze
rezni. A köztük és az oszmán hatóságok közti de facto hatalommegosztás mérté
két mutatja, hogy az oszmánok ekkor már alapvetően beérték volna a „bejárásuk” 
szabályozottá tételével.58 Ezzel párhuzamosan megfigyelhető a menekült várme
gyék hódoltsági tevékenységének erősödése, valamint a nemesség befolyásának 
növekedése, akik közül egyre többen kezdtek el visszatelepülni a hódoltságba.59

A de facto hatalommegosztás mértékének fokozódása a hódoltsági oszmán 
kormányzaton belül is megfigyelhető: erre példa, hogy a javadalombirtokosok 
esetében gyakran előfordult, hogy ők maguk a meglevő községi szervezettől füg
getlenül vagy pedig azzal párhuzamosan saját bírót vagy ispánt neveztek k i60

2.3.2.3. Az adófizető vazallusállamok
Az oszmán központi kormányzat problémái és az ebből következő ellenőrzés csök
kenése mindegyik vazallusállam esetében a de facto hatalommegosztás mértéké
nek a vazallusok javára történő megerősödését és belső autonómiájuk növekedé
sét eredményezte. Ebbe a folyamatba illeszkednek a havasalföldi és moldvai vaj
dák, valamint az erdélyi fejedelmek által végrehajtott önálló külpolitikai lépések, 
amelyek korszakunkban a Porta részéről még nem jártak komoly következmé
nyekkel.61

65 Hegyi (2002) 32-34.
56 Ezáltal korlátlan bíráskodási autonómiára tettek szert, továbbá a városi magisztrátusok 
intézték a hagyatéki ügyeket, a céhek és az iparosok vitás kérdéseit, valamint bírságokat szab
hattak ki. ÁGOSTON— OBORNI (2000) 84.
57 HEGYI (1985) 233-234.
«  SZAKÁLY (1997) 164-170.
69 SZAKÁLY (1997) 245-250., 342-370.
60 H egyi (1985) 232.
61 A fejezet terjedelmi korlátái nem teszik lehetővé a fent említett jelenségek részletes elemzését. 
Ehhez bővebben lásd: PANAITE (2001) 34-38.; OBORNI (2002) 86-162.
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Az Oszmán  Birodalom a  Balkánon  és Kelet- K özép- E urópában
1654-1725

A kijelölt időintervallum kezdő' és végpontjai az Oszmán Birodalom történeté
nek egésze szempontjából nem minősülnek korszakhatárnak. A kezdőponthoz 
viszont közel esik az ún. „Köprülü-reneszánsz” kezdete (1656-tól), s így a kor
szak első' részének alapvető' jellemzője a birodalom belső' helyzetének rendezése 
a Köprülü-nagyvezírek reformjainak köszönhetően, aminek következménye
ként az oszmánok a 17. század közepétől újra három fronton lesznek képesek 
támadásokat indítani. A „Köprülü-reneszánsznak” majd a felszabadító háború 
(1683-1699) vet véget, amikor is egy összeurópai összefogás keretében sikerül 
kiűzni az oszmánokat Magyarország jelentős részéről, és bizonyos balkáni terü
letek is időlegesen elvesztek a Porta számára. 1718 után Magyarország mara
dék része is végérvényesen kikerül az Oszmán Birodalom kötelékéből, ami a 
kelet—közép-európai oszmán uralom végét is jelenti.

1. Az időintervallum jellemzői
A birodalom elnevezése e periódusban nem változott, területe 2,25 millió 
km1 2, lakossága pedig 20 millió körül mozgott.1

Korszakunk kezdetén az Oszmán Birodalmat alapvetően a velencei 
fennhatóság alatt álló Kréta megszerzéséért 1645-től folytatott háború kötöt
te le. Ennek keretében 1656 júniusában, az amúgy is komoly problémákkal 
küzdő birodalom flottája a Dardanellák bejáratánál súlyos vereséget szenve
dett, és a Dardanellákat őrző két sziget, Tenedos és Lemnos elfoglalása után 
már az oszmán főváros volt veszélyben, ami jelzésértékű volt mind az euró
pai hatalmak, mind pedig a regnáló gyermekszultán, IV. Mehmed (1648- 
1687) helyett a tényleges hatalmat gyakorló anyja számára. Utóbbi tanácsá
ra került sor Köprülü Mehmed nagyvezírré történő kinevezésére, aki a telj
hatalom birtokában rövid idő alatt orvosolta a legégetőbb problémákat.2

Ez tette lehetővé, hogy kinevezése után egy évvel már nemcsak, hogy le
győzte a Dardanellák bejáratánál az egyesült pápai, velencei és máltai hajó
hadat, de a fővárost védelmező szigeteket is visszafoglalta.3 Ezután fordult II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem ellen, aki a Porta engedélye nélkül vezetett 
Lengyelországba hadjáratot, és akit már 1657. januárjában a hadakozás befe
jezésére utasított, míg az erdélyi rendeket felszólíotta a fejedelem leváltására. 
Miután ezek nem engedelmeskedtek, 1658. júniusában megindította a bünte
tőhadjáratot Erdély ellen, aminek következtében oszmán kézre került Várad 
(1660), valamint a Partium nagy része.4 Ezeket be is tagolták az Oszmán Bi

1 M cGowan (1994) 652-653.
2ITZKOWITZ (1972) 85-89.
3 Quataert (2001) 33-34.
4 OBORNI (2000) 150-151.
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rodalomba, amiről a váradi vilajet felállítása tanúskodik. Ezután nemcsak 
erősebbé vált Erdély függése, de egy lengyelországi hadjárat során Podólia 
irányában (1672) a birodalom határainak kiterjesztésére is sor került.5

Az 1663-1664. évi újabb magyarországi hadjárat kezdeti sikereinek 
eredményeként szervezték meg az oszmánok Érsekújvár 1663. évi elfoglalása 
után az utolsó magyarországi vilajetet. A szentgotthárdi csatában elszenvedett 
vereség ellenére az oszmánok 1664. augusztus 10-én, Vasváron kedvező békét 
kötöttek és megtarthatták területeiket.6

Ezután kerülhetett sor a Kréta birtoklásáért zajló velencei-oszmán há
ború lezárására, amelyből az oszmánok 1669-ben győztesen kerültek ki.7 A 
sikeres hódításoknak aztán a felszabadító háború vetett, véget, mely az osz
mánok számára jelentős területveszteséget eredményezett: az 1699. január 26- 
án megkötött karlócai béke értelmében Magyarországon csupán a Temesköz, 
valamint a Szerémség keleti fele maradt az Oszmán Birodalom kezén. A többi, 
Erdéllyel együtt, a Habsburg Birodalom részévé vált. A balkáni területek kö
zül a Morea-félsziget, valamint a dal mát tengerparti erődök Ragusáig Velence 
fennhatósága alá kerültek.8 A velencei uralom azonban a Morea-félszigeten 
nem volt tartós, ugyanis azt az oszmánok 1715-ben visszaszerezték.9 Lengyel- 
ország északon megkapta Podóliát és Kamenyec erődjét, viszont Moldva általa 
megszállt részeiről le kellett mondania. Az Oroszországgal 1700. július 12-én 
megkötött konstantinápolyi békében az oszmánoknak a stratégiailag fontos 
kikötőről, Azovról kellett lemondaniuk,10 ami Fekete-tengeri hegemóniájukon 
ejtett jelentős csorbát, noha azt az 1711. évi pruti hadjáratban sikerült vissza
szerezniük.11

Kelet-közép-európai uralmuknak végül az 1716-1718 között zajló, a 
Habsburgok ellen folytatott háború vetett véget. A pozsareváci béke (1718) 
Magyarország maradék részét is Habsburg fennhatóság alá helyezte.12

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás

A trónöröklésben, amint azt az előző fejeztben említettük, nem történt válto
zás ebben az időintervallumban, s a trón továbbra is a scnioratus elve sze
rint öröklődött.

5 HŐSCH (1995) 109.
6 TÓTH (2000b) 177-179.
7 M cCarthy (1999) 182.
s Egyetemes (1996) 147.
9 McCarthy (1999) 183.
10 ÁGOSTON— OBORNI (2000) 223-235.
11IIÖSCH (1995) 111.
12 ZÖLLNER (1998) 204-205.
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2.2. A hatalommegosztás (A szultáni hatalom jellege)

A 17. század második felében alapvetően a Köprülü-nagyvezírek irányítot
ták az Oszmán Birodalmat. A devsirme-száimazású Köprülü Mehmed a 
nagyvezíri posztot csak feltételekkel vállalta, melyek révén a tényleges hata
lom az ő kezébe került. Magának a szultánnak a hatalmát is korlátozta azál
tal, hogy az uralkodó a nagyvezír beleegyezése nélkül semmiféle rendeletet 
nem adhatott ki. A központi és a tartományi kormányzat, a hadseregbeli, 
illetve a vallási vezetői posztokra bárkit kinevezhetett és onnan el is távolít
hatott. Egyetlen vezír vagy parancsnok sem cselekedhetett tőle függetlenül. 
E hatalom birtokában aztán Köprülü Mehmednek viszonylag hamar sikerült 
konszolidálnia az államháztartást, helyreállítania a hadsereg fegyelmét és 
hatékonyságát, és megfékeznie a korrupciót. Ez azzal is járt, hogy mind a 
központi, mind pedig a tartományi adminisztráció korábbi tagjait elbocsátot
ta vagy kivégeztette. E rendelkezés nem kímélte a kormányzati hierarchia 
felső rétegének tagjait, vagyis a janicsáragát, a sejhüliszlámot, a 
kapudánpasát, vagy akár a palotaklikk vezetőjét. Ennek következtében 
Köprülü Mehmednek és utódainak sikerült ismét hatékonyabbá tenni az 
oszmán kormányzat működését.13

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat
Korszakunkban is folytatódott az államapparátus átalakulása. Az 1650-es 
évektől a központi kormányzat hivatalnokai egyre inkább a vezírek és a pa
sák háztartásaiból kerültek ki, ahol előre tapasztalatokat gyűjtöttek, vala
mint az ő hűségüket is az Oszmán-ház női tagjaival kötött házasságok révén 
kívánták erősíteni. Ellentétben a korábbi devsirme-származású hivatalno
kokkal ez az új elit bekapcsolódott a gazdasági életbe, élethossziglani adó
bérlőként, illetve kereskedők partnereiként tevékenyked-tek. A 17. század 
végére ez az új hatalmi elit, amely az említett háztartásokban nemcsak, 
hogy gyakorlatra, de megfelelő protekcióra is szert tett — amire az egyes 
kormányzati állások elnyeréséhez szükség is volt —-, mind a bel-, mind pedig a 
külpolitikában jelentős befolyásra tett szert.14

Az előző fejezetben említett önálló nagyvezíri hivatal létrejötte korsza
kunk kezdetén (1654) döntő kihatással járt a kormányzat korábbi fő szervére a 
dívánra: formálisan fennmaradt ugyan, de elvesztette korábbi politikai befolyá
sát. Egyre ritkábban hívták össze, korszakunk második felében, a 18. században 
pedig már csak bizonyos ceremóniák lebonyolítására használták.15

13 Fodor— Hegyi— Ivanics (1993) 68-72.
14 Quataert (2001) 43.
16 Ilyenek voltak például a követek fogadása, különböző ünnepségek, illetve a zsoldosztások. 
Fodor (200 le) 52.
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2.3.2. A tartományi kormányzat
2.3.2.1. A balkáni „törzsterületek”

Korszakunkban a korábbi fejezetekben bemutatott hatalommegosztás formái 
továbbra is fennmaradtak. Csak bizonyos területeken történtek módosulások. 
Az oszmán kormányzat Albánia északi, észak-keleti és középső részén a 17. 
század második felében a már létező törzsi struktúrák fölé egy új territoriális 
alapon szerveződő közigazgatási egységet, a hajrákat hozott létre. A bajraktar 
hivatalokat a törzsek élén álló vezetők töltötték be. Egy másik példát a 
mirdita törzsi föderáció jelenti, amelyen belül egy családnak sikerült a befo
lyását kiterjesztenie több törzsre, és ezáltal egy törzsek felett álló uralmi 
struktúrát hozott létre. E kiemelkedő család vezetője a kapedan címet viselte. 
Mind a bajraktar, mind pedig a kapedan pozíció egy, az oszmán kormányzat 
által hivatalosan elismert hivatalt jelentett, ami a törzsön, illetve az adott 
családon belül öröklődött.16 A kapedan cím megtalálható Himaré régióban, 
Albánia dél-nyugati részén is. Itt azonban nem öröklődött, hanem az egyes 
falvak fegyveres erőinek választott katonai vezetőjét jelentette. A bajraktar 
egy összekötő kapocs volt a Skodrában székelő oszmán állami hatóságok és a 
törzsi intézmények között. Nem rendelkezett azonban olyan döntési hatalom
mal, mely túllépett volna a törzsi grémiumokon. A saját döntések végrehajtá
sához végrehajtó szervekre lett volna szüksége, melyek a szokásjog alapján 
működő rendszerben nem voltak adottak.17

A felszabadító háború volt az az időszak, amikor a császári csapatok si
kerein felbuzdulva a Balkán különböző területein felkelések robbantak ki az 
oszmán uralom alóli a felszabadulás reményében. A szerbek egy része a szom
szédos albán törzsekkel 1690-ben csatlakozott a Szent Ligának a Balkán bel
sejébe benyomuló csapataihoz. Az ipeki pátriárka, III. Arzenije Cmojevic által 
vezetett és az ellenséghez átállt szerbek csak Magyarországra való menekülé
sük révén kerülték el az oszmán kormányzat megtorlását.18 A katolikus albá
nok a megtorlástól való félelmükben áttértek az iszlámra.19 A montenegrói 
hegyekben élő törzsek érdekeit képviselő Cetijne püspökei a törzsek vezetői
nek hozzájárulásával, valamint velencei és Habsburg támogatással megkísé
relték függetleníteni magukat az Oszmán Birodalomtól, mely törekvésük 
azonban ekkor még nem járt sikerrel.20

E felkelések mellett a görög területeken élő manióták kétszer is (1659, 
1670) kisebb háborút vívtak az oszmánok ellen, melyeket azok végül mindig 
levertek.21

'6 PICHLER (2003) 105.
17 Pichler (2003) 106.
'8 HÖSCH (1995) 107.
‘9 Bartl (2003) 127-128.
20 HÖSCH (1995) 141.
21 WEITHMANN (1994) 117.
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2.3.2.2. A magyar Hódoltság

Az elózó' fejezetben bemutatott tendenciák a 17. század második felében is 
folytatódtak. A nemesség és a hódoltságban birtokos végvári katonák befolyá
sa egyre növekedett,22 és immár a hódoltság belsejében található városok is 
egyre gyakrabban vásárolták meg a bíráskodással összefüggő' jogokat, ezáltal 
egyre nagyobb belsó' autonómiára téve szert. Az oszmán hatóságok tevékeny
sége a bíráskodás terén a legtöbb esetben csak a bírságpénzek beszedésére 
korlátozódott.23 A közbiztonság nagymértékű romlása eredményezte korsza
kunkban a parasztság védelmi szervezeteinek, az ún. parasztvármegyéknek a 
létrejöttét, melyekre a keleti határvidékeken is találunk példát.2"1

1699 után (1718-ig) már csak a temesvári vilajet területe maradt osz
mán fennhatóság alatt, melynek határvidéki szerepe ezután még inkább 
felértékeló'dött az oszmán kormányzat számára.25

2.3.2.3. Az adófizető' vazallusállamok

Havasalföld és Moldva esetében a szabad vajdaválasztás gyakorlata korsza
kunkban egyre kevésbé tudott kifejeződésre jutni, ugyanis azt a szultáni 
udvar egyre erőteljesebben manipulálta. A szultáni befolyás 1711 után növe
kedett meg igazán, miután a fejedelemségek részt vettek Nagy Péter oldalán 
az 1711. évi pruti hadjáratban. Ennek következményeként egy évszázadra a 
szultánhoz hű phanarióta görögök kerültek Havasalföld és Moldva élére.26 A 
szultánnak fizetett nagy összegű beiktatási pénzekért cserébe uralkodói jo
gokat kaptak. A görög szabadságharc kitöréséig a hospodári tisztség a 
Mavrokordato, Ghika, Ypsilantis és a Kallimachi család között öröklődött.27

Ragusa függése 1683 után egyre lazábbá vált az Oszmán Birodalomtól 
és egyre nagyobb önállóságra tett szert az adriai térségben.28 Erdély oszmán 
függése II. Rákóczi György lengyel hadjárata után erősödött, mígnem 1690 
után a Habsburg Birodalom részévé vált.

22 SZAKÁLY (1997) 245-365.
23 ÁGOSTON OBORNT (2001) 84.
24 ÁGOSTON (2002) 36-37.
23 FODOR (200 li) 283-284.
28 HÖSCH (1995) 92.
27 HÖSCH (1995) 144.
28 HÖSCH (1995) 89.
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Az Oszm án  Birodalom  a  Balkánon  és K elet-  K özép- E urópában
1725-1800

Az 1725. és az 1800. évek az Oszmán Birodalom története szempontjából 
nem jelentenek alapvető' korszakhatárt. Külpolitikailag e korszakot alapve’ 
tóén a rivális Habsburg Birodalommal és Oroszországgal folytatott háborúk 
határozták meg, melyek eredményeként az Oszmán Birodalom balkáni terü
letei nemcsak, hogy a két új nagyhatalom osztozkodási területévé kezdtek 
válni, de innentől kezdve figyelhető' meg az orosz befolyás eró'teljes felerősö
dése is a Balkánon, valamint a Fekete—tenger térségében.

1. Az időintervallum jellemzői
Az Oszmán Birodalom területe 1750-ben 3.470.000 km2-t tett ki,1 lakossága 
pedig 1800 körül 25-32 miihó fő között mozgott.2

Korszakunk első felében az Oszmán Birodalom elsőként a Szafavida 
Birodalommal vívott sorozatos háborúkat (1723-1736), melyek következmé
nyeként az oszmánok elvesztették Azerbajdzsánt, valamint egyéb keleti te
rületeiket az oszmán-szafavida határ mentén. A több, mint két évszázada 
tartó oszmán-szafavida konfliktus 1746-ban érte el a végpontját, mikor is a 
Szafavida Birodalom anarchiába süllyedt.3

Az oszmán-szafavida háborúk sorozatának lezárulása után (1736) az 
oszmánok figyelmét a szafavidáknál ekkor már sokkalta nagyobb veszélyt 
jelentő Habsburg Birodalom és Oroszország ellen vívott háború (1736-1739) 
kötötte le, aminek tétje főként a Balkán észak-keleti határterületei feletti 
ellenőrzés volt. E konfliktusból az oszmánok kerültek ki győztesen, ugyanis a 
belgrádi béke (1739) értelmében visszakapták a pozsareváci békében (1718) 
Habsburg-kézre került területeik egy részét: a kulcsfontosságú erődöt, Belg- 
rádot, valamint Havasalföld nyugati részét. Ezután ismét helyreállt Havas
alföld adófizető-vazallusi státusza, élén az oszmánok által kinevezett 
phanarióta vajdákkal.4 A szóban forgó háború során az oszmánoknak sike
rült visszafoglalniuk Azovot (1739) is Oroszországtól.5

Az igazán nagy területi veszteségeket az oszmánok korszakunkban az 
Oroszország ellen 1768-1774 között vívott háborúk során szenvedték el. 
Nagy Katalin flottája nemcsak az Egei-tenger térségében verte meg az osz
mán flottát,0 de alapvető veszélybe került ekkor a Fekete-tenger feletti osz

1 M cCarthy (1999) 199.
2 Reiser (2 0 0 1) 15.
3 Quataert (2 0 0 1 ) 40.
4 A háborúról és következményeiről bővebben lásd: AKSAN (2006) 64 65.
5 Quataert (2001) 40.
6 Az orosz hajók a Balti-tengertól kiindulva a Gibraltáron át jutottak el a Mediterráneumba és 
Qe§me közelében mértek vereséget az oszmán flottára. Ez az esemény egyértelműen jelzi az 
orosz politika új irányvonalát, amelynek célja a Földközi-tenger keleti medencéjében való befo
lyásuk növelése volt. Részletesebben lásd: QUATAERT (2001) 39-40.
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mán ellenőrzés is: az 1774. évi kügük kajnardzsi békében fel kellett adniuk a 
Dnyeper és a Bug közti területeket, illetve a Krími Tatár Kánság is kikerült 
az oszmán ellenőrzés alól, és formálisan függetlenné vált. Ezzel a Fekete- 
tenger északi területei végleg elvesztek az Oszmán Birodalom számára.7 E 
békében az oszmán szultán elsőként ismerte el az orosz cárt magával egyen
rangú uralkodónak;8 Oroszország nem csupán egy ortodox templomot építhe
tett az Oszmán Birodalom fővárosában, de megkapta az Oszmán Birodalom
ban élő ortodox keresztények védelmezésének jogát is, ami Oroszország bal
káni befolyásának növekedése szempontjából bírt nagy jelentőséggel.9

Elsőként azonban az 1787—1792 között zajló újabb orosz-oszmán 
háború során a keleti területek vonatkozásában történt változás: a jassy-i 
béke (1792) elismerte a Grúzia feletti orosz fennhatóságot, valamint az 1774 
óta de jure független, azonban de facto orosz befolyás alatt álló Krími Tatár 
Kánság annektálását (1783).10

A Balkán nyugati részén 1788-ban robbant ki újabb háború, amikor is 
Habsburg csapatok támadták meg a boszniai területeket. Az 1791-ben vég
ződő konfliktus következményeként az oszmánoknak a sistowai békében át 
kellett adniuk Cetint, Lapacot, Srbt, Pljesivica, valamint a Plitvicei-tavak 
környékét. Ennek fejében a szultán visszakapta a Habsburgoktól Dubica, 
Növi és Gradiska városokat.11

A Földközi-tenger térségében az oszmánok rovására meginduló hatal
mi átrendeződés első lépése azonban Franciaországhoz köthető. Napoleon 
1798. évi bevonulása Egyiptomba egy új korszak kezdetét jelentette, amikor 
az Oszmán Birodalom ázsiai, afrikai és európai területeit a fő európai ha
talmak közvetlenül is veszélyeztetni kezdték.12

2. A kormányzat jellege

2.1. A trónutódlás

Korszakunkban a trónutódlás rendszere továbbra is a senioratus elve alap
ján működött. A politikai házasságok tekintetében szintén megmaradt a 
korábbi gyakorlat, miszerint a szultáni család női tagjait a kormányzat veze
tő személyiségeivel házasították össze, hogy így biztosítsák azok lojalitását 
az uralkodó iránt.13

7 M cCarthy (1999) 192.
8 Sashalmi (2007) 216.
9 Quataert (2001) 40.
10 Quataert (2001) 41.
"  KOLLER (2004b) 33-34.
i2 ITZKOWITZ (1972) 108-109.
is M cCarthy (1999) 183-184.
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2.2. A hatalommegosztás (A szultáni hatalom jellege)
Az egyes hadszíntereken elszenvedett vereségek után a szultáni vezetés már 
a 18. század első felében felismerte a reformok szükségességét. Az ún. „tuli
pános korszak” (1718-1730) reformjainak megindításában III. Ahmed szul
tán nagyvezíre, Nev§ehirli Damad Ibrahim pasa játszott meghatározó szere
pet. A birodalom „nyugatizálódását” elindító reformok lényege az európai 
életmód és vívmányok adaptálása volt az Oszmán Birodalomba.14 Ez az ad
minisztráció esetében csak annyit jelentett, hogy az oszmán hivatalnokok 
nyugati ruhákat kezdtek viselni, valamit európai székeken ülve végezték 
munkájukat, belső strukturális változtatásra nem került sor. Az egyes tár
sadalmi csoportok öltözködésére vonatkozó törvények azonban a 18. század 
folyamán végig a szultánok hatalmi legitimációjának részét képezték.15 A 
hadsereg esetében is megelégedtek kevés számú európai tanácsadó „import
jával”. A nyugati életmód és vívmányok adaptálása azonban nemcsak a val
lási vezetők és az egyéb konzervatív erők tiltakozását váltották ki, de a la
kosság szegényebb rétegeiét is, hiszen azok hatalmas költségekkel jártak. 
Ezen okok, valamint az elszenvedett katonai veszteségek eredményezték az 
isztambuli lakosság 1730. évi felkelését, amikor a nép a reformokért felelőssé 
tett Ibrahim pasa fejét és a szultán lemondását követelte.16

Az új szultánnak, I. Mahmudnak (1730-1754) sikerült a hadsereg te
kintetében bizonyos reformokat végrehajtania. Ezeknek voltak köszönhetők 
az 1730-as évek végének katonai sikerei, azonban a hadseregen belül alapve
tő változtatásra nem került sor. Ugyanúgy, ahogy az adminisztráció folya
matos degenerálódásának és decentralizálódásának megállítására sem tör
tént konkrét kísérlet.17

így a 18. század végére a tényleges hatalmat a Balkánon az ayanók, Ana- 
tóliában a derebeyek (azaz kormányzati funkciókkal megbízott helyi előkelők), 
Szíriában a független kormányzók, Egyiptomban pedig a megerősödő mameluk 
előkelők gyakorolták. A szultán közvetlen ellenőrzése alatt csak Konstantiná
poly és közvetlen környezete állt, azonban ez nem jelentette azt, hogy az emlí
tett autonóm vezetők a szultánt ne ismerték volna el uralkodójuknak. A szul
tánt a muszlim birodalom szimbóliumának tekintették, aki szembeszállt a biro
dalmat veszélyeztető keresztényekkel. E tény biztosította a szultáni hatalom 
fennmaradását és tartotta össze a birodalmat.18

A birodalmat alapjaiban átformálni kívánó reformok csak a 18. század 
második felében elszenvedett katonai vereségek után, III. Szelim szultán 
(1789-1807) hatalomra kerülésével indultak meg, aki ugyan még a hárem
ben nevelkedett, de sokkal komplexebb képzést kapott, és a palotán kívüli

14 Itzkowitz (1972) 103.
15 QUATAERT (2001) 44.
16 M cCarthy (1999) 183.
17 Itzkowitz (1972) 104.
18 McCarthy (1999) 189.
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világot is jobban ismerte elődeinél.19 Az „új rendnek” (nizam-i cedid) nevezett 
reformprogramja egy új éra kezdetét jelentette: míg a korábbi reformkísérle
tek csak a hagyományos rend idealizált változatát kívánták restaurálni, 
addig III. Szelim a meglevő' kormányzati rendszer átfogó felülvizsgálatát és 
annak modernizációját célozta meg.20

Ennek első' lépése egy új, európai ruhába öltöztetett és európai módsze
rekkel kiképzett, ill. fegyverekkel felszerelt katonai egység létrehozása volt, 
melyet egy külön kincstárból finanszíroztak. Bár e csapatok a hadszíntéren 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket,21 azonban a szultán a segítségük
kel nem tudta megvédelmezni reformjait az ellenzők népes táborával szem
ben. Az alapvető' problémát az jelentette, hogy az új hadsereget nem a régi 
helyére, hanem azzal párhuzamosan hozták létre. így megmaradtak a régi 
rendhez ragaszkodó erők, a vallási vezetők, valamint a központi adminiszt
ráció vezetőinek fó' támaszait jelentó' janicsárok, illetve az egyéb udvari 
zsoldoscsapatok.22 Erejüket mutatja, hogy III. Szelim eró's ellenállásukkal 
szembesülve visszavonta reformintézkedéseit.23 A kormányzatot ténylegesen 
átalakító reformok megvalósítására majd csak az 1839 után megkezdó'dó' 
tanzimat ideje alatt került sor.24

2.3. A kormányzati infrastruktúra

2.3.1. A központi kormányzat

A központi kormányzat hivatalnokai korszakunkban is alapvetően a vezírek 
és a pasák háztartásaiból kerültek ki, és mind a bel-, mind pedig a külpoliti
kában jelentó's befolyásra tettek szert. Annak ellenére, hogy a hárem hatal
ma már nem volt olyan eró's, a szultánák továbbra is fontos politikai ténye
zők maradtak.25 A központi igazgatás terén korszakunkban a fordulópontot 
az 1757. év jelentette, amikor is Mehmed Koca Ragip pasa, nagyvezír eltávo
lította az eunuchok vezetőjét, és ezzel véget vetett a hárem befolyásának.26 
Ezzel helyreállt a nagyvezírek korábbi hatalma, akik korszakunkban sokkal 
képzettebbek voltak elődeiknél, és többségük a kancellária vezető tisztségvi
selői közül került ki.27

19 M cCarthy (1999) 288.
2» Findley (1980) 42-43.
21 Az 1799. évi acre-i csatában például eredményesek voltak Napoleon csapataival szemben. 
M cCarthy (1999) 289.
22 Findley (1980) 58-59.
23 M cCarthy (1999) 290.
24 Jelen munka terjedelmi korlátái nem teszik lehetővé e reformok részletes tárgyalását. A  
tanzim at korszakáról részletesen lásd: FINDLEY (1980) 112-220.
29 QUATAERT (2001) 43.
26 McGow an  (1994) 640.
27 De arra is van példa, hogy a nyugat-európai országokban követként szolgáló személy nyerte el 
a nagyvezíri tisztséget. Vö. FINDLEY (1980) 108-109.
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2.3.2. A tartományi kormányzat

Korszakunkban az oszmán tartományi igazgatás a különböző felkelések és 
lázadások mellett számos egyéb problémával is küzdött. Többek között ne
hézségekbe ütközött az adók beszedése, illetve a katonaság utánpótlásának 
biztosítása. Ezek a nehézségek nem számítottak azonban egyedülállónak a 
korban: Európa államainak az Ibériai-félszigettől kezdve Franciaországon át 
Itáliáig és Oroszországig hasonló lázadásokkal, felkelésekkel és problémák
kal kellett szembenéznie.28

A helyzet valamifajta orvoslására az oszmán kormányzat az említett 
feladatok ellátásával helyi szinten befolyásos személyiségeket bízott meg, 
akiket a Balkánon ayanoknak, Anatóliában pedig derebeyeknek neveztek.29 
A 18. században ezen személyek fontos közvetítő szerepet játszottak az osz
mán kormányzat és a helyi lakosság között, és jelentős vagyonra, valamint 
befolyásra tettek szert. Ezt nagyban elősegítette, hogy általában 
élethossziglanra megkapták az adott területen az adószedés jogát 
(malikane).30 Gazdasági erejük mellett katonai hatalommal is rendelkeztek. 
Bizonyos esetekben megfigyelhetők e helyi vezetők önállósodási törekvései, 
mikor hatalmi területükért, illetve annak növeléséért harcba szálltak az 
oszmán kormányzattal és helyi riválisaikkal is.31 Ugyanakkor többségük 
elismerte az oszmán szultánok főségét, sőt a balkáni ayanok például III. 
Szelim reformjainak fó' támogatói voltak, és már a korábbi szultánok számá
ra is csapatokat és pénzt küldtek a 18. század második felében vívott hábo
rúk alkalmával.32

2.3.2.1. A balkáni „törzsterületek”

Korszakunk egyik alapvető változása az egyházi autonómiák visszaszorulása a 
Balkánon. 1766-ban véglegesen felszámolták a szerb ortodox patriarchátust, 
1767-ben pedig az ohridi érsekséget. Ezzel a konstantinápolyi ökumenikus 
pátriárka az oszmánok segítségével ismét érvényesíteni tudta a bolgár és a 
szerb egyházzal szembeni korábbi igényeit. Abszolút főségének biztosítása az 
ortodox egyházi hierarchia és oktatás elgörögösödését eredményezte.33

A 18. század folyamán megindultak a montenegrói hegyekben élő tör
zsek függetlenedési törekvései, amit az oszmán kormányzat igyekezett erő
teljesen elfolytam. Az oszmánok elleni harc azonban a különböző törzseket 
„sorsközösségbe” kovácsolta össze. Ezt kihasználva próbálkozott a 18. század 
végi cetijne-i püspök I. Petrovic Njegos Peter (1782-1830) bizonyos centrafi-

28 A nscombe (2006) 7 -8 .
29 M cCarthy (1999) 189.
30 KOLLER (2004b) 22.
31 HACISALIHOÖLU (2006) 39.
32 M cCarthy (1999) 189.
33 HÖSCH (1995) 97.
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zációs és modernizációs törekvések megvalósításával, melyek célja egyfajta 
önálló állami keretek kialakítása lett volna, azonban e kísérlet ekkor még 
sikertelen maradt.34

Albánia esetében a rendkívül eró's törzsi partikularizmus, valamint a 
katolikus észak-albán hegyi törzsek és a Közép- és Dél-Albániában éló' 
muszlint, valamint az ortodox birtokosok közötti vallási és társadalmi ellen* 
tétek nem tették lehetővé az egységes fellépést az oszmán uralommal szem
ben. A 18. század második felében azonban az albán területek feletti kontroll 
kicsúszott az oszmánok kezéből. Északon a Dukagjinból származó Bushati 
család saját uralmi területet alakított ki magának, és magához ragadta a 
skutari szandzsákbégi tisztséget.35 Délen, a görög-albán határvidéken 1787- 
tól kezdve Ah (Tepelenli) pasa Janinából kiindulva tudott felülkerekedni a 
kimariota és suliota hegyi törzsek ellenállásán, és sikerült elhárítania az 
oszmán központi beavatkozási kísérleteket is.36 Ezenfelül megpróbálta szét
verni a hagyományos önkormányzati intézményeket, és 1788-tól kezdve ki
terjesztette hatalmát egész Észak-Görögországra, valamint Dél-Albániára. 
Önálló hadsereggel és egy kisebb flottával is rendelkezett, valamint diplomá
ciai kapcsolatokat épített ki a korabeli nagyhatalmakkal.37

Ilyen ayanok tartották ellenőrzésük alatt továbbá Thrákia keleti és 
nyugati részét, Epirusz északi és déli területeit, Dobrudzsát, Szilisztra, 
Nikápoly, valamint Vidin környékét.38 Ezekhez kapcsolódott még az 1725- 
ben felállított boszniai ayanlik hivatal.39 így az oszmán szultánok korsza
kunkban a Balkán teljes területén tíz ayarmal voltak kénytelenek megoszta
ni hatalmukat.40 Ezen felül, a Balkánon tevékenykedő' szandzsák- és begler- 
bégek a hadjáratokban való részvételük idejére az ayanokat bízták meg az 
adminisztráció irányításával, valamint a lakosság védelmének biztosításával 
is.41 A boszniai ayanlik élén álló helyi vezető' részt vehetett a boszniai vilajet 
dívánjainak ülésein is.42 A központ befolyása a tartományok szintjén — a 
korábbi vélekedésekkel ellentétben — azonban nem szűnt meg teljesen, 
ugyanis szandzsákszinten az egyes válsághelyzetek megoldásánál a központi 
kormányzattól kértek és kaptak segítséget.43

34 HÖSCH (1995) 141.
35 HACISALIHOGLU (2006) 39.
38 Önálló uralmának majd csak II. Mahmud szultán 1822. évi hadjárata vetett véget, amely ismét 
helyreállította az oszmán uralmat a szóban forgó terület felett. Bővebben lásd: HÖSCH (1995) 156.
37 PICHLER (2003) 103.
33 M cCarthy (1999) 185-186.; Gradeva (2006) 115-161.
39 Koller (2004b) 65.
40 E tíz legjelentősebb és legnagyobb területi befolyással rendelkező ayan mellett azonban számos 
kisebb hatalommal rendelkező helyi vezetővel is számolniuk kellett. Vö. McCarthy (1999) 186.
41 ANASTASOPOULOS (2006) 11.
43 Koller (2004b) 66.
43 ANASTASOPOULOS (2006) 25-26.
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2.3.2.2. Az adófizető vazallusállamok

Korszakunkban az oszmán kormányzat és hadsereg számára a Krími Tatár 
Kánság elvesztése (1774) jelentette az egyik legjelentősebb veszteséget,44 de 
a megmaradt adófizető' vazallusállamok feletti ellenőrzése is egyre inkább 
lazulni kezdett. Különösen igaz ez Ragusa esetében.

Havasalföld 1718-tól Habsburg-kézen levó' nyugati része 1739-ben ke
rült ismét oszmán fennhatóság alá. Ezután a Bukarestben székelő' 
phanarióta vajda, Constantin Mavrokordato azonnal reformokba kezdett, 
melyek célja a vajda és az alattvalók közti viszony javítása, és ezáltal saját 
befolyásának növelése volt. E reformintézkedések keretében bojárokból orosz 
mintájú szolgálóréteget hozott létre, akiket udvari szolgálatra, valamint 
adószedésre alkalmazott. A jobb ellenőrzés megvalósítása érdekében új köz- 
igazgatási egységeket alakított ki, élükön az általa kinevezett 
kaykamánokkal. E közigazgatási egységek további, kisebb adminisztrációs 
körzetekre tagolódtak, melyek élén 2-2 ispravník nevű tisztségviselő' állt, 
akiknek fó' feladata az adók és egyéb jövedelmek beszedése volt.45

Bár korszakunkban mind Havasalföld, mind Moldva élén az oszmán 
szultánokhoz hű görög phanarióta vajdák álltak, korszakunk végére mindkét 
román vajdaság elindult az önállósodás felé vezető' úton.46

+* M cCarthy (1999) 192.
45 Minderről bővebben lásd: AKSAN (2006) 65-79.
48 AKSAN (2006) 85.
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K onklúziók
Sashalmi Endre

1. A szempontrendszer és a kronológiai metszetek alkalmazhatósága

A kutatás szempontrendszere jól alkalmazhatónak bizonyult a téma feldol
gozása során, mindazonáltal azokon a pontokon, ahol mégis erőltetettnek 
hatott volna, eltekintettünk maradéktalan érvényesítésétől. Ez mindenek 
előtt a Balkán történetének korai szakaszáról szóló elemzésre igaz (1000- 
1389), ahol főként az adatok szűkössége, illetve (ezek alapján ítélve) a kor
mányzati struktúrák kiforratlansága miatt csak korlátozott módon volt le
hetséges követni a szempontokat, és ezáltal egy rugalmasabb, az egyes 
tárgyköröket tételesen nem követó' megközelítés vált szükségessé.

Ugyancsak a szempontrendszert érintő' megjegyzés, hogy az egyes 
szerzők a konkrét kifejtés során egy-egy jelenséget saját belátásuk szerint 
eltérő, vagy akár több szempont alá sorolva, sőt szempontokat összevonva 
tárgyaltak, mivel az adott jelenség több területet is érinthetett. így például 
az Oszmán Birodalomban a 17. század elejéig létező gyakorlat, hogy a 
szultánfiak megkapták egy-egy terület (később szandzsák) igazgatását, hogy 
tapasztalatot szerezzenek, egyaránt tekinthető dinasztikus de facto hata
lomgyakorlásnak, de az állami infrastruktúra problematikájának is.

Ami az időrendi metszetek alkalmazásának következetességét illeti, itt 
a Magyar Királyság és a Cseh Királyság esetében történt annyi változtatás, 
hogy az 1453-1569 közti időszakot 1526-nál megbontottuk, mivel mindkét 
politikai test ekkor került a Habsburg Monarchiába, amelynek keretében 
aztán (akár megszakításokkal, akár folyamatosan) további történetük folyta
tódott. A három (kelet-közép-európai) királyság közül tehát kettő a Habs
burgok (1556 után az osztrák Habsburgok) dinasztikus államának részévé 
vált, ami két dolgot eredményezett. Egyrészt azt, hogy a magyar és a cseh 
viszonyok tárgyalásában megkerülhetetlen lett a Habsburg Monarchia kro
nológiájához való igazodás, ami az előre kijelölt időmetszeteket kisebb, illet
ve nagyobb mértékben módosította. A másik következmény az volt, hogy az 
1526 utáni időmetszetek esetében, abból a megfontolásból, hogy kellő súllyal 
érvényesüljenek a magyar, illetve a Habsburg-dinasztikus szempontok, kis 
mértékben eltértünk a szempontrendszer szoros érvényesítésétől. Oly módon 
azonban, hogy (szemben a Balkánról szóló korai résszel) annak fő elemei 
mégis változatlanok maradtak. Úgy gondoltuk, hogy a magyar olvasóközön
ség egy olyan feldolgozásból profitálhat a legtöbbet, amely Magyarországot 
(illetve a három részre szakadás idején a Magyar Királyságot) elsősorban 
mint a Habsburg Monarchia részét kezeli.

A kutatócsoport által közreadott szövegnek kétféle olvasata lehetséges. 
Az egyik evidens: a szerkesztési rend szerinti olvasat. A szerkesztésben
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praktikus megfontolásból azt az elvet követtük, hogy egy-egy ország, térség 
történetét a kronológiai metszeteket alapul véve kísértük végig, ami az adott 
terület esetében megfelelő' történeti perspektívát adott. Nevezzük ezt „verti
kális” olvasatnak. Lehetséges azonban egy olyasfajta olvasata is a szöveg
nek, amely az egyes kronológiai metszeteket veszi alapul, s ennek megfeleló'- 
en minden egyes metszetben országról-országra, illetve térségről—térségre 
halad. Nevezzük ezt „horizontális” olvasatnak.

Bár a regionalizmusra vonatkozó aprólékos következtetések ez utóbbi 
metódus segítségével vonhatók le (ennek lehetó'ségét meghagytuk az olvasó 
számára), ehelyütt (a szempontoktól való esetenkénti eltérés miatt is) a lé
nyegesebb, az egyes időmetszeteken átnyúló, hosszútávú strukturális össze
függésekre helyezzük a hangsúlyt. Ezek pedig a szerkesztés szerinti olvasat 
nyomán rajzolódnak ki a szempontrendszer elemeinek összegzése révén, ami 
viszont nem teszi szükségessé, hogy külön-külön kitérjünk minden egyes 
időmetszetre.

2. Hosszútávú strukturális következtetések:

Milyen relevanciával bír tehát a két intellektuális-történeti konstrukció, a 
„Balkán” és „KelekEurópa” az 1000-1800 közti időszakban, mennyiben jelöl 
a két terminus valós történeti régiókat?

A „Balkán”

A „Balkán” 1389 eló'tti legszembetűnőbb strukturális vonása — szemben az ezt 
követó' periódusokkal —, hogy rövid időszakokat leszámítva (mint Manuel 
Komnénosz idején Bizánc, vagy Dusán István idején Szerbia fennhatósága) a 
régió egésze (vagy nagy része) felett nem érvényesült egyetlen egységes politi
kai képzó'dmény folyamatos uralma sem. A világi kormányzat territoriális
hatalmi keretei ezért eró's diszkontinuitást mutattak a térségben. A keresz
ténység által közvetített, Nyugatról és Keletről érkező' „történelmi örökségek” 
a térség földrajzi peremén (Horvátország, Bulgária) részben geopolitikailag 
determinált módon „húzták kétfelé” a régiót, ugyanakkor a folyamat időben 
elhúzódó volta (az „ortodox törésvonal” fokozatos bevésődése), illetve a hosszan 
tartó ütközőterület-jelleg miatt, a térség belső területein nem egyszer „hibrid” 
megoldások keletkeztek. Jó példaként szolgálnak erre az idegen testként ható 
pápai koronázások a 13. század elején, egy immár egyértelműen ortodox ha
gyományú bolgár és szerb közegben. Továbbá ilyennek tekinthető a 
Nemanjida-„állam” korábbi, latin és ortodox hagyományú „szervezeti előzmé
nyeinek” (Duklja/Zeta, ill. Raska) kései és folyamatos lenyomatát mutató 13- 
14. századi szerb apanázs-rendszer.

A „bizánci iga” alól a 12. század végére felszabaduló térség autochton kor
mányzati modelljeinek kialakulására túlságosan rövid idő állt rendelkezésre ah
hoz, hogy azok valóban kiforrott, eredeti vonásokkal rendelkező intézményes for
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mákat ölthettek volna, így az egész periódusban jellemzó' maradt a keresztény 
nagyhatalmak által képviselt külső' modellek adaptációja, illetve az archaikus 
uralmi formák („családi uralom”, apanázs-rendszer) egymás mellett létezése.

A „Balkán” külön történeti régióként való kezelését az elsó' két kronológiai 
metszetben (1000-1204, 1204—1389) indokolja továbbá az, hogy az itt éló' ortodox 
népek esetében a világi kormányzat meglehetősen gyengén intézményesült volt 
(ami egyébként a Rusz területeire is igaz ekkoriban). Részben ez magyarázza, 
hogy a balkáni ortodox szláv területeken nem is alakult ki a hatalom személytelen 
fogalma (a korona, mint közjogi konstrukció), tehát az az eszme, hogy az ural
kodói jogok elválaszthatók a fizikai valóságában létező' uralkodótól.

Az uralkodás ilyetén felfogásában meghatározó volt, és megkockáztatha
tó a felvetés, hogy részben a világi kormányzati intézmények fejletlenségében 
is közrejátszott az ortodox egyház azon „eredeti jellegzetessége”, mely a világi 
és a vallási szféra (birodalom és egyház) szoros összefonódását vallotta: ezáltal 
tulajdonképpen az egyházi intézmények részben a világi kormányzat kereteit 
is jelentették egyben. Igen jó példa erre Dusán István alatt a sabor, mely olyan 
gyűlés volt, ahol az uralkodó keresztény alattvalói (a hangsúly a kormányzot
tak vallási alapon történő' felfogásán van) gyűltek össze tanácskozásra, világi
ak és egyháziak egyaránt.

Ez a gyűlés, az elnevezésen túl, igen szoros párhuzamot mutat a 16- 
17. századi Oroszország „országos tanácskozó gyűlésével”, mely az orosz tör
ténetírásban a zemszkij szobor elnevezést kapta (a korabeli elnevezés szo
bor vszeja zemlji: az egész ország/ föld gyűlésé), s melyek egyikén (1649-ben) 
szintén törvénykönyv született, csakúgy mint Szerbiában. A sabor, illetve a 
szobor elnevezés pedig mind a szerb, mind az orosz esetben az egyházi ta
nácskozás, azaz a zsinat megnevezéséből eredt.

A Balkán történetének 1389 után a majdnem öt évszázados oszmán 
uralom adja meg a vezérfonalát, de az Oszmán Birodalom határa, persze 
nem mindig esett egybe a Balkán, mint régió határával, amit Erdély helyze
te is jól példáz. Erdély úgymond kilógott a függő államok sorából is, belső 
autonómiájából és külpolitikai mozgásteréből eredően.

Az oszmán fennhatóság, a „birodalmi ernyő” azonban nem szabad, 
hogy elhomályosítsa a Balkán történetének lényegi jellemzőjét 1389 után. Ez 
egyrészt a nem-állami, archaikus jellegű (családi, nemzetségi kötelékeken 
alapuló) kormányzati formák fontossága (ami visszavezethető a territoriális 
kormányzati intézmények korábbiakban említett diszkontinuitására), vala
mint a regionalizmus, a függőségi viszonyok széles skálájával, ahol a névle
ges függés esetenként de iure létező helyi autonómiákkal (Raguza, Erdély) 
párosult. Mindazonáltal ez utóbbiaknak nem volt kihatásuk az oszmán poli
tikai struktúra egészére.

A függés különböző formáit és fokait a balkáni területeken kb. a 17. 
századig az határozta meg, hogy mikor került egy adott térség oszmán fenn
hatóság alá, másrészt viszont szerepet játszott ebben az adott terület intéz-
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menyeinek erőssége, akár archaikus struktúrákról, akár már létező de iure 
autonómiák meghagyásáról volt szó.

A decentralizáció az 1654-1725 közti periódusban erősödött fel az 
Oszmán Birodalomban, és nemcsak a balkáni, hanem az anatóhai területe
ken is. Az utolsó időintervallumban pedig már olyan méreteket öltött a kor
mányzat regionabzálódása, hogy a 18. század végére a szultán közvetlen 
uralma csak Konstantinápoly környékére terjedt ki, mivel befolyásos helyi 
előkelők vették át a tényleges hatalmat.

,JCelet-Európa ”

Igen fontos szempontnak bizonyult a vizsgálat során a dinasztikus elem bevo
nása, mind a „Balkán”, mind „Kelet—Európa” esetében — ez ugyanis, a trón
utódlás szabályozásán túl, kihathatott a politikai struktúrára és a kormányza
ti infrastruktúrára egyaránt. Ez utóbbira jó példa az Oszmán Birodalom, ahol 
a már említett gyakorlat szerint, III. Mehmed uralkodásáig (1595-1603) a 
szultánfiakat először egy-egy terület, később szandzsák irányításával, kato
naságának vezetésével bíztak meg, s nevelőik felügyelete mellett ennek során 
sajátították el a kormányzás gyakorlatát. Ennek a gyakorlatnak pedig éppen 
az vetett véget, hogy a trónöröklés III. Mehmedtől szabályozottabbá vált.

Ami a dinasztikus elemnek a politikai struktúrára gyakorolt hatását 
illeti, a trónutódlás a 11. századtól a Ruszban, 1138 után pedig a Lengyel 
Királyságban is pobtikai széttagolódáshoz vezetett, de a két jelenség nem 
volt azonos. Ráadásul, a Russzal ellentétben, a 14. század elején a dinaszti
kus eredetű pobtikai széttagolódáson sikerült úrrá lenni Lengyelországban. 
Ugyanakkor a 13-14. században magyar, lengyel, cseh viszonylatban már a 
rendiség kezdetei jelentkeztek (korai rendiség), mely jelenség viszont hiány
zott az egykori Rusz területén.

így az általunk 1204—1389 közé datált periódusban, de legkésőbb a 15. 
században egy fontos kontraszt rajzolódott ki a magyar, cseh, lengyel területek 
ületve a Moszkva-központúvá váló Oroszország hatalmi-pohtikai struktúrája 
közt. A 13—14. századi rendi fejlődést az előbbi esetekben egy dinasztikus elem, 
nevezetesen a választókirályság kialakulása lendítette tovább az ún. rendi dua- 
bzmus felé. Magyarország, Lengyelország, Csehország esetében az alapító di
nasztiákkal vérrokonságban nem levő királyok trónra kerülése a választómo
narchia kialakulásához vezetett a 15. század folyamán, ez pedig döntőnek bizo
nyult a rendi jogok kiterjesztése, nevezetesen a jogi-intézményes hatalommeg
osztás szempontjából. Az új uralkodóktól a rendek mindenütt jogaik megerősíté
sét, ületve kiterjesztését tudták kieszközölni.

Oroszországban viszont a 15. század első felében éppen a trónöröklés kö- 
rüb dinasztikus konfliktus (1425-1453) eredményezte azt, hogy a trónbetöltés 
a nagyfejedelem kizárólagos joga lett, melybe már sem a dinasztia tagjai, sem 
a tatárok nem szólhattak bele, s a trónviszály következtében, mely konfliktus
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szélesebb történelmi jelentőségű eseményekkel esett egybe (firenzei zsinat— 
1439, Konstantinápoly eleste—1453) létrejöttek az autokrácia gyökerei: a jogi
intézményes hatalommegosztás helyett az alattvalók szolgálati kötelezettségét 
hangsúlyozó, jogi korlátokat nem tűró' uralkodói hatalom irányába mozdult el 
a politikai struktúra.

A patrimonáhs—teokratikus moszkvai politikai rendszer aztán meglepő' 
gyorsasággal épült ki 1462 után, párosulva egy hatalmas területi terjeszkedés
sel. A sztyeppéi népekkel való viszonyban (1552 után) a moszkvai kormányzat 
ugyanakkor sokszor olyan megoldásokra kényszerült, mint az oszmánok a bal
káni területeken, azaz a fennhatóság sok esetben csak névleges volt.

Az imént leírtakból az következik, hogy legkésőbb a 15. század folyamán, te
hát a rendi dualizmus kialakulásával, minden korábbinál (a 13—14. századhoz 
képest is) élesebben elvált egymástól az egykori Rusznak valamint a három 
nyugati keresztény királyságnak (a kb. 1000-1200 közti periódusban egy régi
óként kezelt, „Köztes-Európának” (Font Márta) nevezett területnek), és ter
mészetesen az oszmán uralom alá kerülő' Balkánnak a politikai struktúrája. A 
magyar, cseh, lengyel viszonyok egy olyan modellt képviseltek, melyet célsze
rűnek tartunk „Kelet-Közép-Európa” néven említeni már 1204—1389 közt is, 
míg a később kialakuló Moszkva-központú Oroszországot, mintegy megelőle
gezve „Kelet-Európa” elnevezéssel illetni.

A régiók kialakulásának kronológiáját illetően tehát hasonló ered
ményre jutottunk, mint Niederhauser Emil nagyszabású, Kelet-Európa tör
ténete (Bp. 2001) című narratívájában, mely írás az időmetszetek kialakítá
sában is kétségtelen inspirációval szolgált számunkra. Ugyanakkor a jelen 
kutatás nemcsak koncepciójában, hanem az elnevezések terén is különbözik 
Niederhauser professzorétól, mivel az ő felfogásában Kelet-Európa három 
alrégióból („Nyugat-Kelet—Európa” (Magyarország, Csehország, Lengyelor
szág, Baltikum), az oszmán uralom alatti Balkán, illetve Oroszország) állt a 
15. századtól.

A trónutódlás és a hatalommegosztás közt tehát a cseh, lengyel, magyar 
esetben szoros összefüggés mutatható ki a 15. században a trónutódlás köz
jogi felfogása miatt.

A trónutódlás kérdése viszont az oszmánoknál egyáltalán nem öltött 
közjogi jelleget, sem békés hatalomváltás, sem dinasztikus konfliktusok ide
jén, s nem is vezetett a hatalommegosztás intézményesüléséhez: a birodalom 
ugyanis a dinasztia tulajdonának számított, s így kormányzása is pusztán 
dinasztikus ügy volt, a szultánt pedig Isten kiválasztottjának tekintették. 
Ugyanakkor a 15. század közepétől III. Mehmedig tartó hivatalos kormány
zati elv és gyakorlat, mely szerint a trónt megszerző szultánfi jogosan meg
ölheti testvéreit a trónviszályt elkerülendő, olyan elem, amelynek nyilvános
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elismerése teljesen idegen volt a kereszténység szellemétől, noha politikai 
megfontolásból a rokongyilkosság jelensége nem hiányzott nemcsak Oroszor
szágból, hanem akár Nyugat-Európából sem.

A trónutódlás nem öltött közjogi jelleget sem a Rusz, sem a Moszkvai 
Oroszország esetében, a zavaros időszak kivételével pedig nem történt kísér
let sem arra (akkor is csak lengyel hatásra), hogy a trónutódlás kérdését 
összekapcsolják a jogi-intézményes hatalommegosztással. Jellemző azonban, 
hogy 1613-ban, amikor a legjobb alkalom kínálkozott volna a hatalom jogi
intézményes korlátozására, nem merült fel ilyen szándék az új cár „megvá
lasztásakor”, akit Isten kiválasztottjának tekintettek (csakúgy, mint az osz
mánok a mindenkori szultánt), nem pedig a nép által hatalommal felruhá
zott uralkodónak (a nép ugyanis csak Isten akaratát nyilvánította ki a hiva
talos álláspont szerint). így nem is törekedtek arra, hogy feltételeket szabja
nak neki a trón elfoglalásához. A jogi—intézményes korlátozások létrehozása 
helyett az autokráciát állították helyre.

Bár Oroszországban koronaeszme nem alakult ki, mint Kelet— 
Közép-Európában (a 13—15. században, változó tartalommal), a 17. század
ban azért bizonyos fokú elmozdulás történt a személytelen hatalomfelfogás 
irányába, amit aztán Nagy Péter igyekezett elmélyíteni. Éppen a (Péter ide
jén végbement) nyugatosodás hatására következett be Oroszországban az 
elit köreiben egy fontos elmozdulás a trónutódlás közjogi értelmezése és 
egyúttal az intézményes hatalommegosztás felé, amit az 1730-as trónöröklé
si bizonytalanság miatt kialakult helyzet jól mutatott. A Legfelső Titkos 
Tanács által Anna cárnőnek átnyújtott ún. feltételek, melyek utolsó pontja 
az ellenállás jogát tartalmazta, akár afféle koronázási hitlevélnek is felfog
hatók. A trónöröklés kérdése és a politikai struktúra megváltoztatásának 
igénye szorosan összefonódott az 1825-ös dekabrista felkelés során is.

Az imént elmondottakon (a koronaeszmén, a választómonarchia kiala
kulásán, a rendi fejlődés hasonló kronológiáján) túl, jó érvként szolgálhat a 
Kelet-Közép-Európa terminus alkalmazhatósága mellett a (Nagy Lajostól 
keltezhető) perszonáluniók léte is, (persze különböző felállásban), majd 1526 
után Csehország és Magyarország (egy részének, majd idővel egészének) 
betagozódása a Habsburg Monarchiába.

E régió a 16—17. században változó politikai kereteket (Magyarország 
két-, illetve három részre szakadása, az Erdélyi Fejedelemség létrejötte, a 
felszabadító háborúk után a hódoltság és Erdély Habsburg kézre kerülése) 
valamint különböző politikai rendszereket (Csehország örökös tartománnyá 
válása, lengyel-litván „nemesi köztársaság”) produkált.

A trónöröklés kérdése azonban a 16—17. században is szorosan össze
kapcsolódott a rendiség erejének kérdésével: nemcsak Csehországban (örö
kös tartománnyá tétel), de különösen Lengyelország esetében volt ez érezhe
tő, ahol a választómonarchia a királyi hatalom végletes meggyengülését von
ta maga után. A teljesen szabad királyválasztás és az egyes királyok elé ter-
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jesztett pacta conventa felfogható az uralkodói hatalom deszakralizációjaként is 
a lengyel-litván unió esetében, amit talán nem is tarthatunk igazi dinasztikus 
államnak, mert nem annyira az uralkodó személye, hanem a közös jogok alkot
ták az összekötő kapcsot a politikai nemzet számára. Ugyanakkor a lublini unió 
a közös lengyel—litván állam ortodox területeit a korábbiakhoz (a perszonálunió 
időszakához) képest még inkább eltávolította a Moszkvai Oroszországtól — 
különösképpen az 1569-es unió révén a Lengyel Királysághoz csatolt Ukrajnát 
— amit a reálunió mellett az unitus egyház (1596) megalakulása is erősített, 
mint a nyugati hatások egyik fontos közvetítője. Ezáltal Kelet—Közép—Európa és 
Kelet—Európa átmosódásában markánsabban kirajzolódott egy olyan köztes 
régió, amit talán „Unitus Kelet—Európának” nevezhetünk, s amelynek kor
mányzati szempontból számunkra legfontosabb területe Ukrajna volt.

Ukrajna esete azért is érdekes, mert 1654 és kb. 1709 közt egy végül is 
elvetélt államépítési kísérletet reprezentált a térségbeh hatalmak közt laví
rozva. Ukrajnában a hetmanátus örökletességére tett kísérlet kudarca is 
hozzájárult az erós hetmani hatalom hiányához, közvetve pedig ahhoz, hogy 
ezáltal Ukrajna autonóm státusa hosszú távon nem tudott fennmaradni.

Erdély esetében különösen fontosnak tartjuk, hogy történetét két aspektusból 
is taglalja a kötet, magyar és oszmán szempontból. A terület tartományból 
fejedelemséggé vált (de nem a vajdai hatalom kiterjesztése révén, hanem a 
nagyhatalmi viszonyok magyarországi alakulása, s ebből következően az ún. 
Keleti Magyar Királyság területi beszűkülése miatt), és egy az oszmánoktól 
függő dinasztikus állammá lett, de mégsem vált a Balkán részévé. A dinaszti
kus jelző azonban Erdély esetében némiképp más aspektust is kell, hogy je
lentsen, mint a nyugat-európai államok esetében: nevezetesen, hogy a (válasz
tási elv ellenére) kialakuló fejedelmi dinasztiák magánbirtokai jelentették 
Erdélyben a hatalom valódi alapját. A választási elv a trónutódlásban pedig itt 
azt is magába foglalta, hogy az uralkodóknak nem kellett szükségszerűen egy 
meghatározott felekezethez tartozniuk, ami unikum volt Európában.

Az utolsó időintervallum (1725—1800) éppen a felvilágosodás időszaka volt. A 
felvilágosodás mind Kelet-Közép-Európában, mind Kelet-Európábán hatott a 
kormányzati elképzelésekre is. Az Oszmán Birodalomban lezajló 18. századi 
reformkísérleteket, bár európai példák inspirálták, mégsem tekinthetjük a 
felvilágosodás kormányzati vonatkozású lecsapódásának: itt ugyanis nem az 
államigazgatás, hanem inkább a haditechnika és a hadsereg korszerűsítését, 
valamint a kincstári jövedelmek növelését célozták az intézkedések, s hiány
zott ezen felül a felvilágosodás kormányzásra vonatkozó eszmei háttere is.

A képet azonban árnyalni kell Kelet—Közép—Európa és Kelet—Európa 
esetében a felvilágosult kormányzat szempontjából. Míg ugyanis a felvilágo
sodás Kelet—Közép—Európában egyrészt egy lengyel alkotmányos kísérletet
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(1791), másrészt a Habsburg Monarchiában felvilágosult abszolutizmust 
eredményezett (különösen igaz ez II. József uralkodására), addig Ke
let-Európábán, azaz Oroszországban ezt a (II. Katalin nevével összeforrt) 
kísérletet inkább a kortársak által használt „felvilágosult despotizmus” ösz- 
szetétellel jellemeznénk. Só't, helytállóbbnak véljük a magunk részéről, ha 
bevezetjük a „felvilágosult autokrácia” megfogalmazást.

Mert bár Ukrajna beolvasztása II. Katalin által egyfelől, valamint II. 
József kísérlete Magyarország helyzetének átrendezésére másfelől (kerüle
tek, német mint hivatalos nyelv), hasonló tőből, az uniformizmusra való 
kormányzati törekvésből táplálkozott, mégis az ún. „felvilágosult abszolu
tizmus” a létező rendi szervek (országgyűlés, megyék) kiiktatására töreke
dett, Katalin viszont éppen rendi jellegű irányba tett intézkedéseket a ne
messég jogainak kiváltságlevélben való rögzítésével, valamint a nemesi tes
tületek felállításával. Azaz Oroszországban éppen a központi hatalom igye
kezett létrehozni ezeket a hatékonyabb kormányzás érdekében, míg József 
ugyanennek érdekében akarta megszüntetni azokat.

Az 1725—1800 közti időszakban szembetűnő különbség, hogy míg az 
oszmán uralom alatt álló Balkán esetében a meghatározó vonás a decentra
lizáció, addig a Habsburg Monarchiában és az Orosz Birodalomban a század 
a centralizációs törekvések jegyében telt.
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