
Az orosz 
történelem 
válogatott

kútfõi

1



A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsõoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében jelent meg

2



A KÖZÉPKORI OROSZ TÖRTÉNELEM FORRÁSAI
Egyetemi segédkönyv

PANNONICA
Budapest, 2005

3



Fõszerkesztõ:
SZVÁK GYULA

Szerkesztõ:
SZILI SÁNDOR

ISSN 1787�5331
ISBN 963 7319 16 6

© Pannonica Kiadó, 2005
© Szili Sándor editor, 2005

4



TARTALOM 

Elõszó 9A szerkesztõ elõszava 11

I. A KIJEVI RUSZ(IX�XII. század elsõ harmada)
I/1. Vlagyimir Szvjatoszlavics fejedelem egyházi szabályzata 15I/2. Pravda Roszkaja  17I/3. Pravda Russzkaja  22I/4. Msztyiszlav Vlagyimirovics nagyfejedelem adománylevele a novgorodi Szent György-monostornak 36

II. A KIJEVI RUSZ UTÓDÁLLAMAI A RÉSZFEJEDELEMSÉGEK ÉS A TATÁR HÓDOLTSÁG KORÁBAN(XII. század második harmada�XV. század utolsó harmada)
II/1.Rusz régiói eltérõ utakonII/1.1. Vszevolod Msztyiszlavics fejedelem oklevele a mészkövön álló novgorodi János Prodromosz-templomnak 41II/1.2. Az önálló Pszkov elsõ fejedelme 44II/1.3. A kijevi vecse 46II/1.4. Moszkva elsõ említése 49II/1.5. Andrej Bogoljubszkij, Vlagyimir elsõ nagyfejedelme 50II/1.6. Novgorod szerzõdése a gót partvidékkel és a német városokkal 55
II/2.Nyugat és Kelet közöttII/2.1. Danyiil Romanovics halicsi fejedelem cselekedetei 57II/2.2. Alekszandr �Nyevszkij� legendája 63
II/3.A �tatár iga�II/3.1. Batu dúlása 71II/3.2. Mengü Timur kán jarlikja Jaroszlav tveri nagyfejedelemnek 75II/3.4. A kulikovói csata  76II/4.Novgorod és Pszkov berendezkedéseII/4.1. Novgorod szerzõdése Jaroszlav tveri nagyfejedelemmel 80II/4.2. Elbeszélés a jámbor Dovmont fejedelemrõl és vitézségérõl (Részletek) 83II/4.3. Guillebert de Lannoy útleírása Novgorodról és Pszkovról (Részlet) 87

5



II/4.4. A Szlavenszkij vég oklevele a viserai Szavva-monostornak 89II/4.5. Nagy Novgorod oklevele a Tyerpilov pogoszt árváiról 90
II/5. Moszkva és Tver küzdelme az ÉK-Rusz feletti  hegemóniáért a XIV. századbanII/5.1. Iván Danyilovics moszkvai nagyfejedelem uralkodása (Részletek) 93II/5.2. Dmitrij Ivanovics moszkvai nagyfejedelem szerzõdése Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelemmel 97
II/6.Rusz egyháza: a tatár hódítás és a moszkvai metropólia autokefalitása II/6.1. Mengü Timur kán jarlikja Rusz egyházának 104II/6.2. Részlet Szergij �Radonyezsszkij� legendájából: a Mamaj feletti gyõzelemrõlés a dubenkai monostorról 106II/6.3. Iona, Kijev és egész Rusz metropolitájának levele Litvániába Grigorij eljövetelérõl 108II/6.4. A fölszentelésrõl és az egységrõl a fõpásztoroknak 112

III. A MOSZKVAI ÁLLAM(XV. század utolsó harmada�XVII. század vége)
III/1.A Moszkvai Nagyfejedelemség a szuverenitás kivívása, a terjeszkedés és az unitarista berendezkedés kiépítésének kezdeti idõszakábanIII/1. 1. Elbeszélés az ugrai szembenállásról 117III/1. 2. Az 1488-as beloozerói szabályzatlevél (Részletek) 120III/1. 3. Az 1497-es törvénykönyv (Részletek) 124
III/2. Állam, egyház és szerzetesség a XV�XVI. század fordulóján:�nincstelenek� és �joszifljánusok�III/2. 1. Az 1503. évi zsinat válasza III. Ivánnak 130III/2. 2. A kirillovi sztarecek válasza Joszif Volockij levelére az eretnekek elítélésérõl (Részletek) 132III/2. 3. Nyil Szorszkij végrendelete 134III/2. 4. Joszif Volockij levele Golenyina hercegnõhöz (Részletek) 135
III/3.Az autokrácia kezdete és ideológiai forrásaiIII/3. 1. Joszif Volockij levelének részlete III. Vaszilij nagyfejedelemhez 140III/3. 2. Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeirõl (Részletek) 141III/3. 3. Filofej szerzetes levele M. G. Miszjur Munyehin nagyfejedelmi gyjakhoz (Részletek) 145III/3. 4. Kihallgatási jegyzõkönyv Iván Berszeny és Fjodor Zsarenojfelségárulási ügyében (Részletek) 148
III/4. A bojár kormányzás idõszaka (1538�1547)III/4. 1. Oklevél a beloozerói fenyítõszék fölállításáról 150

TARTALOM6



III/4. 2. Iván Pereszvetov beadványai IV. Iván cárhoz: Kis Kérelem         152III/4. 3. Iván Pereszvetov beadványai IV. Iván cárhoz: Nagy Kérelem 153
III/5. IV. Iván reformjai (1549�1560)III/5. 1. Részlet az 1512-es szerkesztésû kronográf folytatásából: az 1549-es országos gyûlés és a reformok kezdete 158III/5. 2. Az 1550. évi törvénykönyv (Részletek) 159III/5. 3. Rendelet a mesztnyicsesztvo felfüggesztésérõl a hadjáratok idejére 167III/5. 4. Rendelet egyházi tulajdonú szlobodák létrehozásának tilalmáról 168III/5. 5. Rendelet ezer bojárfi földhöz juttatásáról Moszkva környékén 169III/5. 6. A cár és a zsinat közös határozata a monostorok és a fõpapság votcsinaszerzésének, illetve egyes hercegi birtokok elidegenítésének tilalmáról (Részletek) 170III/5. 7. Évkönyvbejegyzés a helyi közigazgatás és a katonai szolgálat reformjáról 172III/5. 8. Rendelet az eladott és az átörökített votcsinák nemzetségen belüli visszavásárlásának feltételeirõl 174III/5. 9. Rendelet a votcsinák feletti rendelkezési jog korlátozásáról 175III/5. 10. A Piszkarjov-évkönyv Adasev és Szilvesztr tevékenységérõl 177
III/6. Andrej Kurbszkij és �Félelmetes �Iván �levelezése� (1564�1579)III/6. 1. Kurbszkij levele Litvániából a cárnak s uralkodónak (Részletek) 179III/6. 2. Az istenfélõ nagy uralkodó, egész Rusz cárja és nagyfejedelme, Ioann Vasziljevics levele nagy Oroszország egész népéhez az esküszegõ Andrej Mihajlovics Kurbszkij herceg és társai ellen az árulásukról (Részletek) 181III/6. 3. Andrej Kurbszkij rövid válasza a moszkvai nagyfejedelem fölöttébb hosszú episztolájára (Részletek) 187III/6. 4. Ilyen levelet küldött az uralkodó szintén Vologyimerecbõl Andrej Kurbszkij hercegnek Alekszandr Polubenszkij herceggel (Részlet) 188III/6. 5. Az istenadta Andrej Kurbszkij, koveli herceg válasza a nagy moszkvai cár második episztolájára (Részletek) 190
III/7. Az opricsnyina (1565�1572; 1575�1584)III/7. 1. Évkönyvrészlet az opricsnyina létrehozásáról 194III/7. 2. Német zsoldosok az opricsnyina megszervezésérõl (Részletek) 200III/7. 3. Engedelmességre intõ oklevél a moszkvai ujezdben élõ s korábban az államnak adózó parasztok számára, akik falvait Gundorov hercegnek adományozta a cár, cserébe az opricsnyinába bevont birtokaiért 202III/7. 4. Erõszakos adóbehajtás az opricsnyina korában (Részletek)   203III/7. 5. IV. Iván kérelme Szimeon Bekbulatovicshoz, �egész Rusz nagyfejedelméhez� 207
III/8.�Szent Oroszország�III/8. 1. A �Százcikkelyes� zsinat határozatai (Részletek) 209III/8. 2. A moszkvai patriarkátus alapítólevele (Részletek) 235

7TARTALOM



III/9.Röghöz kötési törekvésekIII/9. 1. Kihallgatási jegyzõkönyv szökött parasztok fölkutatása tárgyában 240III/9. 2. Rendelet a szökött parasztok visszaigénylésének ötéves idõtartamáról(Részletek) 241III/9. 3. Az 1641. július 23-ai kormányhatározat elõterjesztése (Részletek) 242
III/10. A �zavaros idõszak� (1604�1612)III/10. 1. Kihallgatási jegyzõkönyvek Dmitrij cárevics halála ügyében (Részletek) 246III/10. 2. Az orosz cár levele a francia királyhoz 1615-bõl (Részletek) 247
III/11.A birodalom kialakulásaIII/11. 1. A Szibériai Kánság meghódítása (Részlet) 257III/11. 2. Utasítás az elsõ jakutszki vajdának, Pjotr Petrovics Golovinnak (Részletek) 260III/11. 3. A moszkvai �országos gyûlés� határozata Ukrajna inkorporálásáról (Részletek) 264III/11. 4. Jelentés Albazin erõdjének ostromáról (Részletek)   267III/11. 5. A nyercsinszki békeszerzõdés (Részletek) 269
III/12.A moszkvai tradíciókon nyugvó társadalmi berendezkedés kiteljesedése és válságjelei az elsõ Romanovok korábanIII/12. 1. Az orosz kereskedõk kérelme a cárhoz 1627-ben 272III/12. 2. Az 1649. évi törvénykönyv (Részletek) 275III/12. 3. Az 1682. évi �országos gyûlés� végzése a mesztnyicsesztvo eltörlésérõl (Részletek) 289
III/13.A cár és a pátriárkaIII/13. 1. Nyikon pátriárka levele Uhtomszkij vajdának (Részletek) 294III/13. 2. Pál aleppói archidiakónus beszámolója Nyikon hatalmáról (Részletek) 295III/13. 3. Alekszej cár üzenete Nyikon pátriárkának Romodanovszkij hercegtolmácsolásában 296III/13. 4. Az 1660. évi moszkvai zsinat határozata, amely megfosztja Nyikonta pátriárkai méltóságtól (Részletek) 296III/13. 5. Nyikon pátriárka a cári és az egyházi hatalomról (Részletek) 299III/13. 6. Nyikon levele Dionüsziosz konstantinápolyi pátriárkának (Részlet) 302
III/14. Az orosz egyházszakadásIII/14. 1. Feljelentés a vjaznyikovszkajai vallási közösség ellen 303III/14. 2. Az 1666/67-es moszkvai zsinat �cselekedetei� (Részletek) 305III/14. 3. A Szoloveckij-monostor szerzeteseinek kérelme a hitrõl (Részletek) 309III/14. 4. Avvakum protopópa: �Beszédek Könyve� (Részletek)     312III/14. 5. Skizmatikusok önkéntes tûzhalála Szibériában (Részlet) 316

TARTALOM8



ELÕSZÓ

Az ELTE Ruszisztikai Központja a Pannonica Kiadóval közösen ezzel a kötettel útjáraindít egy � egyelõre csak két könyvbõl álló � sorozatot az orosz történelem forrá-sairól. Tesszük ezt akkor, amikor az iskolások kevesebb mint egy százaléka tanul Ma-gyarországon orosz nyelvet, a felsõoktatás történelem szakos hallgatói közül pedigszinte senki. Az orosz történelem tanítása az utóbbi években módszertanilag lehe-tetlen helyzetbe került azáltal, hogy szinte csak angol nyelvû szakirodalmat lehetetthasználni a szemináriumokon. Magyarul alig olvashatók egy sor alapvetõ kérdésrõlreleváns munkák, a primer források pedig gyakorlatilag egyáltalán nem hozzáfér-hetõk. Eljött az idõ, hogy a legfontosabb orosz történeti forrásokat magyarul pub-likáljuk.Ilyen forrásgyûjtemény utoljára ötven esztendõvel ezelõtt látott napvilágot Olva-sókönyv a Szovjetunió története tanulmányozásához I. kötet címmel, és egy szovjet törté-nész, A. N. Kitusin vezetésével szerkesztették a magyar kollégák egy hét évvel azelõtti,Moszkvában kiadott szöveggyûjteménybõl válogatva. Az akkori idõk szokásai sze-rint � címe ellenére � a kötet az 1917 elõtti idõszak forrásait ölelte fel, s csak a másodikkötet tartalmazta a per excellence szovjet történeti forrásokat. Mindazonáltal a válo-gatás alapos filológiai, fordítói munkán alapult, és jó kézikönyve volt több generá-ciónak. Mára már bibliográfiai � vagy selejtezendõnek ítélt � ritkaság.Az új forráskiadást azonban nem egyszerûen ez a tény indokolja. A kötet magánviselte a szovjet történetírásra jellemzõ tematikai és történelemelméleti prioritásokat� így pl. az osztályharc meghatározó jelentõségét a történelmi folyamatban, a külön-féle honvédõ háborúk kiemelt jelentõségét, a Moszkva középpontúságot. Egy új korúj történelemszemlélete, természetesen egy sokoldalúbb, bonyolultabb, komplex ké-pet kíván felrajzolni, amely a megélt történelem más folyamataira helyezi a hang-súlyt, ezáltal új forrásokat von be, vagy a régi forrásokat más összefüggéseiben lát-tatja. Ebben a válogatásban kiemelt jelentõséget kapnak az autokrácia ideológiájára,az egyház történelmi és kulturális szerepére, a földbirtokformák fejlõdésére, a tör-vénykönyvekben tükrözõdõ társadalmi változásokra, a területgyarapodás érzékelte-tésére, a fejlõdési alternatívák meglétére utaló kútfõk.Idõ kellett ahhoz is, hogy a Ruszisztikai Központ felkészültnek tartsa magát egyilyen nagyszabású vállalkozás megvalósítására. A Központ éppen tíz esztendeje ön-álló szervezeti egysége egyetemünknek, és az elsõ történeti ruszisztikára szakosodottmûhely a magyar historiográfiában. Magától értetõdik, hogy az elsõ évek bibliográ-fiai és historiográfiai kutatásokkal, néhány részprobléma monografikus feldolgozá-sával, majd az Oroszország története címû nagyszabású összefoglaló munka megírásá-val teltek. Eredményeinket a Szovjet-, majd Poszt-Szovjet Füzetek, valamint aRuszisztikai Könyvek címû sorozatokban publikáltuk, és számos általunk szervezettnemzetközi konferencián verifikáltuk. 2003-ban létrejött a Központ mellett az MTA
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Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportja, amely a tudományos infrastruktúra kibõvülé-sével járt.Ezeket az erõfeszítéseket koronázza meg A középkori orosz történelem forrásai címûkötet, amely miközben alapos feltáró munkán alapuló tudományos teljesítmény,célja és rendeltetése szerint elsõsorban az orosz történelem oktatásának nélkülözhe-tetlen segédkönyve. Reményeink szerint a jövõ évben követi majd a hasonló mód-szertani alapokon nyugvó Az újkori orosz történelem forrásai is.
Szvák Gyulaegyetemi tanár, az ELTE Ruszisztikai Központ vezetõje
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A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA

Az orosz, ukrán és belorusz nyelv a XIV�XV. század folyamán alakult ki a közösenbeszélt óorosz (�ókeletiszláv�) nyelv felbomlásával, vagy a helyi dialektusok sokasá-gának összeolvadásából. Az eddig tartó idõszak kapcsán a szöveggyûjtemény a �ke-leti szláv� és a �Rusz� kifejezést használja az elterjedt, de félreérthetõ �óorosz� foga-lom helyett. Mivel a kötet a Moszkva központú Oroszország és történeti elõzményeibemutatására koncentrál, a címben az �orosz� jelzõ szerepel. A nemzetközi ruszisztikában általánosan elfogadott álláspont szerint az orosz�középkor� a XVII. század végéig tartott. Így a keleti szláv társadalomfejlõdés belsõlogikájának követése indokolta a címválasztásban is tükrözõdõ periodizációt.A válogatás során arra törekedtem, hogy magyarul publikálatlan forrásokat te-gyek közzé. Ettõl az elvtõl olyan esetekben tértem el, amikor a történeti megközelítésszempontjából fontos szöveghûség új fordítást és tartalmi kiegészítést kívánt, vagy aközlés óta eltelt idõben a korábbiakhoz képest autentikusabbnak tartott, új kéziratokkerültek napvilágra.Terjedelmi korlátok nem tették lehetõvé a magyar vonatkozású forrásrészletekbõvebb szerepeltetését. Kiadásuk külön kötetet indokolna, a legfontosabbak pedigmár megjelentek. A célkitûzéseim között szerepelt, hogy a szöveggyûjtemény egyaránt alkalmaslegyen az önálló ismeretszerzésre (forrásolvasásra) és az analitikus képességek fej-lesztésére (forráselemzésre), ezért a szemelvényeket lábjegyzetek és kommentárokkísérik. Az elõbbiek eligazítanak a felmerült fogalmakat, földrajzi és személyneveketilletõen, az utóbbiak bemutatják az adott forrás legjellemzõbb ismérveit, vázolják akeletkezés körülményeit, illetve megadják az eredeti közlés és a legfontosabb szak-irodalom bibliográfiai adatait. Keleti szláv kultúrkörben, illetve a XVII. század végéig orosz területen a világ te-remtésétõl számították az esztendõket, amely a bizánci teológusok szerint Krisztusszületése elõtt 5508-ban történt. Ennyit kell kivonni ahhoz, hogy megkapjuk a Krisz-tus születése szerinti évszámot abban az esetben, ha a dátum nem tartalmaz hóna-pot. Ha igen, figyelembe kell venni, hogy a XV. század elejéig március 1., a XVI. századelejétõl szeptember 1. a naptári év elsõ napja. (A XV. század folyamán a két számításimód egyidejûleg létezett.) Így a XV. századig január�február esetében 5507-et, a már-ciustól decemberig terjedõ idõszakban 5508-at, a XVI. század elejétõl a januári�augusztusi periódusban 5508-at, a szeptembertõl decemberig tartó intervallumbanviszont 5509-et kell kivonni. A különféle mértékegységek és pénzfajták azonosításához a Kamenceva�Usztyu-gov szerzõpáros által készített egyetemi tankönyv (Êàìåíöåâà Å. È., Óñòþãîâ Í. Â.:
Ðóññêàÿ ìåòðîëîãèÿ. Ìîñêâà, 1965) nyújtott segítséget. A szerkesztõ
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I/1.
VLAGYIMIR SZVJATOSZLAVICS FEJEDELEM EGYHÁZI SZABÁLYZATA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Én, Vlagyimer nagyfejedelem,1 Szvjatoszlav fia, Igor és boldog Olga unokája, akit a[keresztségben] Vaszilijnek hívnak, [aki] Kosztyjantyin és Vaszilij2 császártól sPhótiosz3 pátriárkától vettem föl a szent keresztséget, elhoztam Kijevbe és egészRuszba az elsõ metropolitát, Mihailt,4 hogy megkeresztelje Rusz egész földjét. S aztán, az elmúlt esztendõben megépíttettem a Szent Istenszülõ templomát,5 éstizedet adtam hozzá a csodálatos Istenanyának és a csodálatos Megváltónak a RuszFejedelemség egész területérõl: a tizedik grost6 minden bírságból, a tizedik hetet7 avásár[ok]ból, a tizedét minden nyájnak és minden vagyonnak a portákról valameny-nyi esztendõben. Aztán betekintettem a görög Nomokanónba,8 és ezt találtam benne: A fejedelem-nek, a bojárjainak, [de] a bíráinak sem szabad az ilyen törvényszéki [ügyekben] ésperekben ítélkeznie. Megtanácskozván fejedelemasszonyommal, Annával9 és a gyer-mekeimmel, átadtam [az egyházi emberek feletti joghatóságot] a Szent Isten-
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1 Vlagyimir Szvjatoszlavics kijevi nagyfejedelem (980�1015). 
2 II. (Bolgárölõ) Baszileiosz bizánci császár (976�1025) egy ideig az öccsével, VIII. Konsztantinosztárscsászárral együtt uralkodott. 
3 I. Phótiosz konstantinápolyi pátriárka (858�867 és 877�886). Nevének említését Vlagyimir �sza-bályzatában� eddig nem sikerült kielégítõen megmagyarázni. Az anakronizmus azzal lehet összefüg-gésben, hogy a bizánci szerzõk mûvei alapján Rusz elsõ megkeresztelése Phótiosz egyházfõsége ide-jén történt. 
4 Az orosz egyházi hagyomány Mihailt (Mikháél) tartja Rusz elsõ metropolitájának. Neve elõszörXII. századi híradásokban bukkan fel, illetve XVI. századi orosz krónikákban szerepel. Az elsõ kijevimetropolita, akinek személyazonosságát a források alapján egyértelmûen meg lehet állapítani, Theo-pemptosz volt (1035/37 körül � 1040-es évek eleje). Egyes vélekedések szerint Rusz egyházát a 988�1037 közötti évtizedekben missziós püspökök irányították. 
5 A Szent Istenszülõ temploma (öåðêîâü Ñâÿòîé Áîãîðîäèöû): más néven Tizedtemplom (Äåñÿòèí-

íàÿ öåðêîâü) Kijevben. Az �Õskrónika� szerint 989-ben tették le az alapkövét. A tizedszedést Vlagyi-mir fejedelem 996-ban rendelte el a székesegyház javára. 
6 �Gros� (ãðîøü): a XIV. századtól pénzegység a lengyel és a litván állam területén. 
7 Illeték, amelyet minden tizedik héten szedtek be. 
8 Nomokanón: az egyházra vonatkozó császári ediktumok és a kánonjog gyûjteménye Bizánc-ban. 
9 Anna: II. Baszileiosz és VIII. Konsztantinosz bizánci császár testvére. 



szülõnek, a metropolitának és valamennyi püspöknek. Se gyermekeim, se unokáim,se nemzetségem [tagjai] ne avatkozzanak be az egyházi emberek egyetlen bíróságiügyébe sem. Ezt [a jogot] adományoztam minden városnak,10 pogosztnak11 és szvo-bodának,12 ahol keresztények vannak.Aki semmibe veszi adományomat, azzal Isten ítélõszéke elé [állok], a metropolitapedig átkozza ki a zsinaton. Átadtam [a bíráskodás jogát a következõ ügyekben]: válás, paráznaság,13 tetten-érés,14 leányrablás,15 tettlegesség16 férj és feleség közt a vagyon miatt, vérfertõzés,17
varázslás, sértegetés,18 ráolvasás,19 fõzet,20 eretnekség, harapás,21 ha az apát vagy azanyát megverik, vagy a fiú- és a leány[gyermekek] avagy a fivérek összeverekednek,ha örökségért perlekednek. Ezek a metropolita [joghatósága alá tartozó] egyházi emberek: az apát, a zárda-fõnöknõ, a pap, a papné, a pap fia, a szerzetes, a szerzetesnõ, a diakónus, a diakónusfelesége,22 az áldozási kenyeret sütõ asszony,23 a paramonáriosz,24 az özvegyasszony,a vándorkoldus,25 a zarándok, a szabados,26 a prikladnyik,27 a sánta, a vak, a [hüpo]dia-kónus28 és minden templomszolga.Ha valamelyikük bûnbe esik, a metropolita és a püspökök ítélkezzenek fölötte avilágiak kizárásával. 
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10 �Város� (ãðàä): erõdített település, közigazgatási-kereskedelmi székhely. 
11 �Pogoszt� (ïîãîñò): az egykori törzsi-nemzetségi szállásterületek székhelyén keletkezett köz-igazgatási-adóztatási központ, ahol rendszerint templom állt. 
12 �Szvoboda� (ñâîáîäà): 1. rabszolga jogállású földmûvesek önálló települése, 2. a vérségi köte-léken alapuló földközösségbõl kivált (�megszabadult�) emberek lakóhelye, 3. kézmûvestelep. 
13 �Paráznaság� (ñìèëíîå): a férj hûtlensége vagy egy férfi bármilyen törvénytelen kapcsolatanõvel. 
14 �Tettenérés� (çàñòàâàíüå): amikor a férj mással találja hûtlen feleségét. 
15 �Leányrablás� (óìûêàíüå): nõrablás a házasság kikényszerítése céljából. 
16 �Tettlegesség� (ïîøèáàíüå): családon belüli erõszak bármely nem részérõl. 
17 �Vérfertõzés� (â ïëåìåíè èëè â ñâàòîâüñòâå ïîèìóòüñÿ): rokonok közötti nemi kapcsolat. 
18 �Sértegetés� (óðåêàíüå): szavakkal elkövetett becsületsértés. 
19 �Ráolvasás� (óçëû): rontás vagy betegség elûzése varázsigével. 
20 �Fõzet� (çåëüå): orvoslás céljára gyógyfüvekbõl készített bájital, amelyet varázsige mormolásamellett adtak be. 
21 �Harapás� (çóáîÿäåíüå): fognyomot hagyó harapás. 
22 �A diakónus felesége� (äüêîíîâà): a szó másik lehetséges értelmezése: diakonissza, azaz a nõkkeresztelésekor segédkezõ és karitatív munkát végzõ asszony.
23 �Az áldozási kenyeret sütõ asszony� (ïðîñêóðíèöà): az áldozáshoz használt kovászos kenyér(prószfora) elkészítése általában a papok özvegyeinek feladata volt. 
24 �Paramonáriosz� (ïîíàìàðü): a görög egyházban a templomõr és a gyertyagyújtó funkciójátellátó templomszolga. Az orosz egyházban idõvel a harangozó elnevezése. 
25 �Vándorkoldus� (êàëèêà): zsoltárok és más egyházi dalok éneklésével kolduló vándor, akit azegyház a védõszárnyai alá vett. 
26 �Szabados� (çàäóøüíûé ÷åëîâåê): egykori rabszolga, akit az ura lelkének üdvözülése érdekében(általában végrendeletben) fölszabadított. 
27 �Prikladnyik� (ïðèêëàäíèê): a szó jelentése tisztázatlan. Feltételezés szerint a �szabadoshoz�hasonló státusú ember. 
28 �[Hüpo]diakónus� (äüÿê): aldiakónus. A Szentírás felolvasásában, a zsoltárok éneklésében se-gédkezõ alszerpap. 



I/1.
Vlagyimir Szvjatoszlavics fejedelem egyházi szabályzata

(Öåðêîâíûé óñòàâ êíÿçÿ Âëàäèìèðà Ñâÿòîñëàâè÷à)
�Vlagyimir fejedelem egyházi szabályzata� a legkorábbról ismert olyan írásos emlék, amely a világi ésaz egyházi hatalom kompetenciáit szétválasztotta Rusz területén. Eredeti formájában nem maradtfenn, csak hat késõbb keletkezett szerkesztés (XIII�XVII. század) tucatnyi másolatában (XIV�XIX.század). Az elsõ két redakció a XII. század végén � XIII. század elején készült. Alapjául Vlagyimir kije-vi nagyfejedelem oklevele szolgálhatott, amely már a XII. század elején �szabályzat� formáját öltötte.Egyes feltételezések szerint Vlagyimir oklevele egy Bizánccal kötött szerzõdés következménye. Talánezért fordulhatott elõ, hogy a �szerzõdõ partner� szerepében a nagyfejedelem Konstantinápolybólérkezett felesége és nem Rusz egyházának vezetõje jelenik meg. Az itt publikált szöveg � az elsõ szerkesztés magyar változata � Font Márta fordítása alapjánkészült. 

Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV
âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 192�194.; Èñòî÷íèêîâåäåíèå. Òåîðèÿ. Èñòîðèÿ. Ìåòîä. Èñòî÷íèêè ðîññèéñêîé èñ-
òîðèè. Ìîñêâà, 1998. Ñ. 266.; Ïàìÿòíèêè äðåâíåðóññêîãî êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà. ×. II. Âûïóñê 1. �Ðóññêàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà� (ÐÈÁ). Ò. 36. Ïåòðîãðàä, 1920. Ñ. 4�7.

I/2. 
PRAVDA ROSZKAJA

[1.] Ha férfi1 férfit öl, bosszulja meg fivér a fivért vagy fiú az apát, akár apa a fiút, vagya fivér gyermeke, akár a lánytestvér fia. Ha nincs aki bosszút álljon, [a gyilkos fizessen]40 grivnát2 a fejért.3 Ha [az áldozat] ruszin,4 akár grigyin,5 akár kereskedõ, akár jabet-nyik,6 akár mecsnyik,7 ha izgoj8 lesz [vagy] akár szlovenyin,9 40 grivnát tegyen le érte.10
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1 �Férfi� (ìóæü): 1. közszabad, 2. a fejedelem fegyveres kíséretének felsõ rétegéhez tartozó vitéz. 
2 �Grivna� (ãðèâíà): ezüstrúd. Korabeli pénz-, illetve súlyegység. Mint pénzegység 1 grivna = 20nogata = 25 kuna = 50 rezana = 150 veverica. Mint súlyegység 1 grivna a X�XI. században 51,19gramm ezüstnek felelt meg. 
3 �Fej� (ãîëîâà): 1. áldozat, a meggyilkolt személy; 2. ember, fõ; 3. fej. A �fejért� (çà ãîëîâó) kiróttpénzbüntetést, ha nem akadt, aki a gyilkosságot megbosszulja, a tettes annak a földközösségnekfizette ki, ahová az áldozat tartozott. 
4 �Ruszin� (ðóñèíú): 1. a fejedelmi kíséret skandináv származású harcosa, 2. a fejedelmi kísérettagja, 3. Kijevi Rusz alattvalója. 
5 �Grigyin� (ãðèäèíú): a �gridh� (menedék), �gridhmadhr� (szolgáló) ónorvég szavakból. A feje-delem fegyveres kíséretének középsõ és alsó rétegéhez tartozó harcos, katonai szolga.
6 �Jabetnyik� (ÿáåòíèêú): óskandináv eredetû szó (aembaet). Jelentése �szolga�. Korabeli feladat-köre tisztázatlan, de a �mecsnyikkel� egy sorban történõ említésébõl arra következtetnek, hogy a dru-zsina alsó rétegéhez tartozott, talán a fejedelem gazdatisztje, vagy a bûncselekmények körülmé-nyeinek feltárásával megbízott embere, esetleg bírósági végrehajtó. 
7 �Mecsnyik� (ìå÷íèêú): a fejedelmi kíséret alsó rétegéhez tartozó szolga, a. m. �kardhordozó�.Részt vett az adó beszedésében és a bíráskodással kapcsolatos eljárásokban. 
8 �Izgoj� (èçúãîé): A társadalmi közegébõl kiszakadt, elüldözött vagy önként kivált személy. Le-hetett egyszerû közszabad vagy elõkelõ származású, akár fejedelem is. 
9 �Szlovenyin� (ñëîâåíèíú): Novgorodban vagy a birtokain élõ szláv közszabad. 
10 �Érte� (çà íü): druzsinatag meggyilkolásáért, ha nem akadt aki megbosszulja, a tettes a fejede-lemnek fizetett. 



[2.] Annak az embernek, [akit] véresre vagy kékre vertek, nem kell szemtanút ke-resnie. Szemtanú akkor jöjjön, ha nincs rajta [az erõszaknak] semmilyen [látható] je-le. Ha nem képes,11 úgy ennek [az ügynek] vége. Ha nem képes bosszút állni önma-gáért, akkor kapjon 3 grivnát [az elkövetõtõl] a sérelemért,12 a felcser pedig térítést. [3.] Ha valaki pálcával, akár bottal, akár tenyérrel vagy kupával, vagy ivókürttel,vagy kardlappal megüt valakit, akkor 12 grivna. Ha [a bosszú] nem éri utol, akkorfizessen, és ezzel [az ügynek] vége.[4.] Ha [úgy] sújt a karddal, hogy nem húzza ki [a hüvelyébõl] vagy a markolatá-val [üt], 12 grivna a sérelemért.[5.] Ha karra sújt, és a kar leválik vagy elsorvad,13 akkor 40 grivna. Ha a lába épmarad vagy sántítani kezd, úgy a gyermekek vegyenek elégtételt.14
[6.] Ha bármelyik ujjat levágja, 3 grivna a sérelemért.[7.] A bajuszért 12 grivna, a szakállért is 12 grivna.[8.] Ha valaki kardot ránt, de nem sújt vele, akkor egy grivnát tegyen le. [9.] Ha férfi megtaszít egy férfit, akár [ellöki] magától, akár magához [rántja], 3grivna. A [sértett] hozzon két szemtanút. Ha varjag15 lesz vagy kolbjag,16 esküt tegyen. [10.] Ha cseljagyin17 elrejtõzik akár egy varjagnál, akár egy kolbjagnál, és háromnapig nem vezetik elõ, de a harmadik napon fölismerik, úgy [a tulajdonos] vegye visz-sza a cseljagyinját, és [kapjon] 3 grivnát a sérelemért. [11.] Ha valaki idegen lovon távozik, és nem kért rá [engedélyt], 3 grivnát tegyen le. [12.] Ha valaki elvisz egy idegen lovat, akár fegyvert, akár öltözéket, ám [a káro-sult] felismeri a közösségében,18 akkor vegye vissza ami az övé, a sérelemért pedig 3grivna. [13.] Ha valaki felismeri [eltûnt holmiját], s nem veszi vissza, ne mondja neki,[hogy] �az enyém�, hanem így szóljon hozzá: �Eridj vizsgálatra19 [oda], ahol szerez-ted!� Vagy [ha] nem megy el, öt nap alatt [állítson] kezest.[14.] Ha valaki a hátralékot20 követeli a másiktól, de az megmakacsolja magát,akkor járuljon 12 ember elé, [hogy] kivizsgálják.21 Ha csalárdságból nem adta oda, asaját jószágával22 [felel], a sérelemért pedig 3 grivna [jár]. 
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11 Az egyik értelmezés szerint: �Ha nem képes bosszút állni.� A másik szerint: �Ha nem képesszemtanúkat állítani.�
12 A �sérelemért� (çà îáèäó): a károsult számára kifizetett büntetés. 
13 �Elsorvad� (óñîõíåòú): megbénul, elhal. 
14 Ez a rész a szöveg homályos pontjai közé tartozik. Egyesek olvasatában a gyermekek �ve-gyenek elégtételt�, mások szerint azonban �béküljenek meg�. 
15 �Varjag� (âàðÿãú): skandináv illetõségû személy. 
16 �Kolbjag� (êîëáÿãú): a szó pontos jelentése ismeretlen. Itt �külföldi� értelemben fordul elõ. 
17 �Cseljagyin� (÷åëÿäèíú): rabszolga. Igor Frojanov értelmezésében a hadifogolyként Ruszbakerült rabok és azok leszármazottai. 
18 �Közösség� (ìèðú): az a földközösség, amelyben az illetõ szabad ember él. 
19 �Eridj vizsgálatra� (�ïîèäè íà ñâîäú�): a �szvod� olyan nyomozati eljárás, amikor a vitatott tulaj-donú tárgy utolsó gazdája rámutat arra az emberre, akitõl a tárgyat vette, az pedig arra, akitõl õhoz-zá került, és így tovább, amíg a tolvaj személye le nem leplezõdik. 
20 �Hátralék� (ïðî÷å, ïðîêú): az eltûnt és bírósági úton visszakövetelt ingóság azon része, amelyetnem sikerült megtalálni a tettesnél. 
21 �Járuljon 12 ember elé, [hogy] kivizsgálják� (èòè åìó íà èçâîä ïðåä 12 ÷åëîâåêà): a 12 tagútestület elõtt lebonyolított vizsgálat általános gyakorlat volt a szláv szokásjogban. 
22 �Jószág� (ñêîòú): ezt a szót a korban �pénz�, �érték�, �javak� értelemben is használták. A tolvaj-nak saját vagyonából kellett kártalanítania a panaszost. 



[15.] Ha valaki egy cseljagyinban a sajátjára ismer és [magával] akarja vinni, ak-kor ahhoz vezesse, akitõl [az új gazdája] megvásárolta, az pedig vigye el a másikhoz[a korábbi eladóhoz], mikor pedig a harmadikhoz érnek, [az eredeti tulajdonos]mondja ezt a harmadiknak: �Add vissza nekem a cseljagyinomat, te pedig szem-tanúk [segítségével] pereld a jószágodat!� [16.] Ha holop23 megüt egy szabad embert, de [a gazdája] házába menekül, az urapedig nem adja ki, akkor a holopot fogják el, az ura pedig fizessen helyette 12 griv-nát. Aztán ahol rátalálnak [a holopra], a megütött ember verje meg.24
[17.] Ha tönkreteszi [másvalaki] kopjáját, akár pajzsát, akár öltözékét, de megakarja tartani, úgy adjon érte jószágot. Ha tönkretette és odadobja, akkor [annyit]fizessen neki a jószágából, amennyibe [a holmi eredetileg] került. 

Pravda, [melyet] Rusz földjének alkottak, mikor Izjaszlav,25 Vszevolod,26
Szvjatoszlav,27 Kosznyacsko,28 Perenyeg, Mikifor Kijanyin,29 Csugyin30 [és] Mikula31

összegyûlt
[18.] Ha sérelembõl megölnek egy ognyiscsanyint,32 a gyilkos 80 grivnát fizessenérte,33 de az embereknek34 nem kell.35 A fejedelem járadékszedõjéért36 80 grivna. [19.] Ha banditizmusból37 megölnek egy ognyiscsanyint, vagy a gyilkost nem ke-resik, [az] a földközösség38 fizesse meg a vérdíjat,39 ahol a fej fekszik. [20.] Ha megölnek egy ognyiscsanyint a csûrnél,40 vagy ló, vagy bika, vagy tehéneltulajdonítása közben, akkor úgy végezzenek vele akár egy kutyával.41 Ugyanez arend [vonatkozzék] a tyiunra42 is. 
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23 �Holop� (õîëîïú): rabszolga. Igor Frojanov értelmezésében a helyi közösségbõl kikerülõ, egy-kor szabad keleti szláv elemek, akik valamilyen okból rabszolgasorba süllyedtek. 
24 �Verje el� (äà áüþòú åãî): más olvasat szerint �ölje meg�. 
25 Izjaszlav Jaroszlavics kijevi nagyfejedelem (1054�1073, 1076�1078). 
26 Vszevolod Jaroszlavics perejaszlavli fejedelem, kijevi nagyfejedelem (1078�1093). 
27 Szvjatoszlav Jaroszlavics csernyigovi fejedelem, kijevi nagyfejedelem (1073�1076).
28 Kosznyacsko 1068-ban kijevi vajda. 
29 Mikifor Kijanyin kijevi �háztulajdonos� (bojár).
30 Csugyin 1072-ben a nagyfejedelem helytartója Visgorodban, kijevi �háztulajdonos� (bojár). 
31 Mikula visgorodi elöljáró (ñòàðåéøèíà). 
32 �Ognyiscsanyin� (îãíèùàíèíú): a fejedelmi kíséret felsõ rétegéhez tartozó elõkelõ, a fejedelmigazdaság vezetõje. Más értelmezés szerint a szó a �bojár� szinonimája, és jelentése �ház- vagy föld-tulajdonos� (îãíèùå = ház). 
33 A dupla vérdíjat (80 grivnát) a fejedelem kincstárába kellett befizetni. 
34 �Emberek� (ëþäè): a közszabadok szokásos korabeli megjelölése. 
35 A földközösség tagjainak nem kell fizetniük, illetve nem segíthetik a gyilkost a vérdíj kifize-tésében. 
36 A �fejedelem járadékszedõje� (ïîäúåçäíîé êíÿæü): a fejedelem javára befizetett vagy beszolgál-tatott járadékok begyûjtõje. 
37 �Banditizmus� (ðàçáîé): 1. szándékos emberölés, 2. rablógyilkosság. 
38 �Földközösség� (âåðâü): a földközösség tagjainak kötelességük volt segíteni a gyilkos elfogását,illetve kiadni õt a fejedelem embereinek. 
39 �Vérdíj� (âèðíîå, âèðà): a fejedelemnek fizetett büntetés gyilkosság elkövetéséért. 
40 �Csûr� (êëåòü): a szó jelentései: nyári (fûtés nélküli) gerendaház, szoba, éléskamra, hombár,csûr, fészer.
41 Más olvasat szerint az ognyiscsanyin végezzen a tetten ért tolvajjal akár egy kutyával. 
42 �Tyiun� (òèóíú, òèâóíú): ósvéd eredetû szó (thiun), a jelentése �szolga�. Jelzõ nélküli szókapcso-lat esetén a fejedelmi birtok gazdatisztje. 



[21.] A fejedelem tyiunjáért 80 grivna. A fõlovászmesterért a ménesnél 80 grivna,ahogyan Izjaszlav elrendelte a maga lovásza esetében, akit megöltek a dorogobuzsiak.43
[22.] A fejedelem falusi elöljárójáért44 és a mezei felügyelõért45 12 grivna. A feje-delem rjadovicsáért46 5 grivna. [23.] A szmerdért47 és a holopért 5 grivna. [24.] Ha a dajka rabnõ vagy a nevelõ [rabszolga], 12 [grivna]. [25.] A fejedelem lovának [ellopásáért], ha [rajta van] a billog, 3 grivna. A szmer-déért 2 grivna. [26.] Kancáért 60 rezana, ökörért egy grivna, tehénért 40 rezana, hároméves tinó-ért 15 kuna, kétéves üszõért fél grivna, borjúért 5 rezana, birkáért egy nogata, bárá-nyért egy nogata. [27.] Ha idegen holopot vagy rabnõt elvisz, 12 grivnát fizessen a sérelemért.[28.] Ha egy férfi véresen vagy kék [foltokkal] jön [a bíró elé], ne keressen tanúkat.48
[29.] Akár lovat lop, akár ökröt, vagy [kifoszt] egy csûrt, ha egyedül tette, egygrivnát és harminc rezanát fizessen. Vagy [ha] 18-an49 lesznek, akkor fejenként há-rom grivnát és 30 rezana férfi[pénzt]50 fizessenek. [30.] A fejedelem méheséért 3 grivna, akár felgyújtják, akár megrongálják.[31.] Vagy [ha] egy szmerdet megkínoznak a fejedelem parancsa nélkül, 3 grivnaa sérelemért. [32.] Az ognyiscsanyinért, a tyiunért, a mecsnyikért 12 grivna.[33.] Ha valaki keresztülszánt a mezsgyén vagy átfaragja [a birtokhatár jelét],akkor 12 grivna a sérelemért.[34.] Ha bárkát51 lop, 30 rezanát fizessen a bárkáért, 60 rezanát pedig bírságként.52
[35.] Galambért és tyúkért 9 kuna. [36.] Kacsáért, lúdért, daruért, hattyúért 30 rezanát, bírságként pedig 60 rezanát. [37.] Ha idegen ebet, akár héját, akár sólymot lopnak, akkor 3 grivna a sérelemért. [38.] Ha a saját portáján vagy a csûrnél, vagy a karámnál öli meg a tolvajt, akkoraz halott.53 Ha pirkadatig [fogva] tartja, vezesse a fejedelem udvarházába. Ha megöli,de az emberek összekötözve látták, úgy fizessen érte. [39.] Ha szénát lopnak, 9 kuna. A fáért 9 kuna. [40.] Ha birkát vagy kecskét, vagy disznót lopnak, és 10-en loptak el egy birkát,fejenként 60 rezanát tegyenek le bírságként. Aki elfogta [õket], annak 10 rezana. 
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43 Dorogobuzs: város Volhíniában. 
44 �Falusi elöljáró� (ñåëüñêèé ñòàðîñòà): a falu életét irányító, a fejedelem által kinevezett elöljáró. 
45 �Mezei felügyelõ� (ðàòàèíûé): a fejedelmi birtok szántóin végzett munkákért felelõs tisztségviselõ. 
46 �Rjadovics� (ðÿäîâíèö, ðÿäîâè÷): félszabad állapotú ember, aki �szerzõdés� (ðÿä) alapján meg-határozott idõre került a fejedelem vagy a bojár szolgái közé. Általában a birtokot irányító �appará-tusban� dolgozott. A szabadságát végleg elveszítve lesüllyedhetett a rabszolgák közé. 
47 �Szmerd� (ñìåðäú): a szó jelentésérõl lezáratlan polémia folyik. Vélemények: 1. a meghódítottkörnyezõ népcsoportok szabad jogállású leszármazottai, akik adót (äàíü) fizettek a fejedelemnek; 2.minden szabad jogállású paraszt, aki adót fizet a fejedelemnek; 3. a fejedelemtõl függõ, félig katonai,félig paraszti lakosság. 
48 A �szemtanú� (âèäîêú) és a �tanú� (ïîñëóõú) nem azonos jogi kategória. Az elõbbi fogalomarchaikusabb társadalomszervezõdésre utal. 
49 A szövegben itt elírás van. A helyes számjegy valószínûleg a 10-es. 
50 �Férfi[pénz]� (ìóæåâè): illeték, amit a fejedelem kíséretébõl kinevezett bírósági tisztviselõ kapott. 
51 �Bárka� (ëîäüÿ): evezõkkel vagy vitorlával ellátott folyami hajó, esetleg nagyobb csónak. 
52 �Bírság� (ïðîäàæà): a �Rövid Pravdában� a károsultnak kifizetett büntetés. Késõbb, a �BõvítettPravda� alapján meghozott ítéletekben ez a �bírság� már a fejedelemnek járt. 
53 ��akkor az halott� (òî òîè óáèòú): a kifejezés jelentése: �így van jól�, �rendben van�.



[41.] Grivnából a mecsnyiknek kuna, a tizedbe 15 kuna, a fejedelemnek 3 grivna.12 grivnából az elfogónak54 70 kuna, a tizedbe 2 grivna, a fejedelemnek 10 grivna.55
[42.] Ez a vérdíj [begyûjtésének] szabálya:56 A virnyik57 egy hétre 7 veder malátát58

hozasson [magának], valamint egy birkát [akár élõt], akár a húsát, vagy [szedjen] kétnogátát. Szerdára egy rezanát vagy sajtokat. Péntekre ugyanezt. Kenyeret és kölest,amennyit csak meg tudnak enni. Tyúkot naponta kettõt. 4 lónak elegendõ abrakotadjanak, amennyit képesek fölzabálni. A virnyiknek 60 grivna, 10 rezana és 12 veve-rica [jár], a kiszállásért pedig egy grivna, vagy ha böjt idején hallal [kell fizetni neki],akkor a hal helyett 7 rezanát tegyen el. Mindösszesen 15 kunát [kapjon] pénzben egyhétre, élelmet pedig annyit, amennyit föl tudnak falni. A virnyikek [vasárnaptól]vasárnapig gyûjtik a vérdíjat. Így szól Jaroszlav59 rendelete.[43.] Ez a mosztnyikokra60 [vonatkozó] rendelkezés: Ha befejezték az utat, egynogátát kapjanak a munkáért és egy-egy nogátát szakaszonként. Ha korhadt utat kellmegjavítaniuk néhány deszkával, 3-mal vagy 4-gyel vagy 5-tel, akkor ugyanígy [jár-janak el]. 
I/2. 

Pravda Roszkaja
(Ïðàâäà ðîñüêàÿ)

A keleti szlávok körében használt elsõ fönnmaradt törvénykönyv a �Russzkaja Pravda� (Ðóññêàÿ
Ïðàâäà) összefoglaló néven ismert. Két szerkesztésben hagyományozódott az utókorra. Az elsõ, azún. �rövid szerkesztés� (êðàòêàÿ ðåäàêöèÿ) vagy másként a �Rövid Pravda� (Êðàòêàÿ Ïðàâäà), amelyeredetileg a �Pravda Roszkaja� címet viselte. A �rosz� (ðîñü, ðóñü) skandináv eredetû, Novgorod kör-nyékén keletkezett szó, elõször a fejedelem fegyveres kíséretét, a druzsinát jelentette, késõbb a keletiszlávok államát és annak alattvalóit. Az indoeurópai szógyökkel (*�pro-�: �erõs�, illetve �hatalommalbíró�) rendelkezõ �pravda� kifejezés �törvény, jog, igazság, hitvallás� értelemben az õsi jelentésévelpárhuzamosan terjedt el a keleti szlávoknál. A �Pravda Roszkaja� precedensjogi normákat tartalmazó, 1020�1070 között született kódex,amely valószínûleg a fejedelmi (késõbb bojári) uradalom életének belsõ viszonyait szabályozta. Erreutal, hogy több másolatában az �Eklogé� nevû bizánci törvénygyûjtemény Bulgáriában vagy Morá-viában keletkezett IX. századi adaptációja, a �Çàêîí Ñóäíûé ëþäåì� követi. (Az �emberek = ëþäè�megjelölést ebben a korban a közszabad alattvalókra alkalmazták.) A fejedelem kíséretén belül for-málódtak azok az új társadalmi viszonyok, melyeket a szláv szokásjog nem definiált. 
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54 Az �elfogó� (åìåöú): eredetileg bárki, aki a nyomozati cselekmény során elfogta a tettest, vagyfellelte az ellopott értéket. Idõvel azonban ez a feladatkör tisztséggé alakult, amit kezdetben való-színûleg a mecsnyik látott el. 
55 Ez a cikkely hibás állapotban maradt fenn. A feltételezések szerint eredetileg így hangzott: �3grivna [bírság] esetén a mecsnyiknek 15 kuna [jár], a fejedelemnek [pedig] 3 grivna [bírság]. 12 griv-na esetén az elfogónak 70 kuna, a fejedelemnek pedig 12 grivna.� A �tizedbe� szó késõbbi interpolá-ció, amely átrendezte az illetékeket az egyház javára. 
56 A �vérdíj [begyûjtésének] szabálya� (ïîêëîíú, ïîêîíú âèðíûé): a szabályzat valószínûleg a XII.század elsõ felébõl származik. A fejedelem akkor rendelte el vérdíj begyûjtését, ha a földközösségnem adta ki a gyilkost vagy a tettes személye ismeretlen maradt. 
57 �Virnyik� (âèðíèêú): fejedelmi tisztségviselõ (bojár), aki a vérdíjat szedte. Elképzelhetõ, hogyezenkívül bíráskodott a köztörvényes bûcselekményeket elkövetõk felett, és talán az adót is begyûj-tötte. �Kiszállásra� rendszerint egy segéddel, azaz a legényével (îòðîêú) járt. 
58 A maláta a házilag készített sör vagy kvasz erjesztéséhez kellett. 
59 �Bölcs� Jaroszlav kijevi nagyfejedelem (1019�1054).
60 �Mosztnyik� (ìîñòüíèêú): út- és hídépítõ ács. A szabályozás valószínûleg a XII. század elsõ felé-bõl származik, és a novgorodi utak készítõire vonatkozott. (Az útfelületet gerendákra erõsített desz-kákból alakították ki.) 



A �Pravda Roszkaja� legrégibb szövege a �Novgorodi I. évkönyv spontán keletkezett késõbbiredakciójának� (Íîâãîðîäñêîé I ëåòîïèñè ìëàäøåãî èçâîäà) két XV. századi másolatában maradt fenna 6524. év (1016) alatt lejegyzett események között. A cikkelyekre bontást a történészek eltérõenvégezték el. A magyar fordítás Mihail Tyihomirov számozását követi. A forrás szerkezete: A �Pravda Roszkaján� belül általában két önálló kódexet különítenek el:�Jaroszlav Pravdáját� (1�17. cikk.) és a �Jaroszlavicsok Pravdáját� (18�26. vagy 18�41. cikk.). A követ-kezõ részeket a kutatók késõbbi kiegészítésnek tekintik. Tyihomirov feltételezte, hogy az elsõ tíz cik-kely alkotja a hipotetikus �Õsi Pravdát� (Äðåâíåéøàÿ Ïðàâäà), amelyet 1016 körül Novgorodban állí-tottak össze. Ennek alapján készült volna 1036-ban �Jaroszlav Pravdája�, majd az 1068�1071 közöttlezajlott városi lázongások nyomán, 1072 körül, �Bölcs� Jaroszlav fiainak visgorodi találkozóján a�Jaroszlavicsok Pravdája�. Sokan azonban kételkednek abban, hogy lehet-e a �Jaroszlavicsok Pravdá-járól� mint külön kódexrõl beszélni, hiszen a �Bõvített Pravda� szerint Jaroszlav leszármazottai csu-pán a vérbosszú intézményét törölték el (helyette pénzbírságot vezettek be), egyébiránt érintetlenülhagyták atyjuk rendelkezéseit. Annak ellenére, hogy több jogforrás összedolgozásából származik, a szakirodalom önálló egész-ként kezeli a �Pravda Roszkaját�, amely (az utolsó két cikkely kivételével) a XI�XII. század határán jöttlétre céltudatos szerkesztési folyamat eredményeképpen. A magyar szöveg a XV. század közepén született ún. �Akadémiai másolat� (Àêàäåìè÷åñêèé
ñïèñîê) alapján Font Márta fordításának és jegyzeteinek fölhasználásával készült. 

Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV
âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 194�205.; Ïàìÿòíèêè ðóññêîãî ïðàâà. Âûïóñê 1. Ìîñêâà, 1952.; Ïðàâäà Ðóññêàÿ.
Ò. 1�3. Ïîä. ê ïå÷àòè: Â. Ï. Ëþáèìîâ è äð.: Ïîä. ðåä. Á. Ä. Ãðåêîâà. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1940�1963.;
Òèõîìèðîâ Ì. Í.: Èññëåäîâàíèå î �Ðóññêîé ïðàâäå�: Ïðîèñõîæäåíèå òåêñòîâ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1941.;
Òèõîìèðîâ Ì. Í.: Ïîñîáèå äëÿ èçó÷åíèÿ Ðóññêîé Ïðàâäû. Ìîñêâà, 1953.; Çèìèí À. À.: Ïðàâäà Ðóññêàÿ.
Ìîñêâà, 1999.; Èñòî÷íèêîâåäåíèå. Òåîðèÿ. Èñòîðèÿ. Ìåòîä. Èñòî÷íèêè ðîññèéñêîé èñòîðèè. Ìîñêâà,
1998. Ñ. 225�227. 

I/3.
PRAVDA RUSSZKAJA

Jaroszlav Vologyimerics ítélõszéke[1.] Pravda Russzkaja. Ha férfi férfit öl, bosszulja meg fivér a fivért, akár apa vagyfiú, akár a fivér fia vagy az [apai] nagybátya gyermeke. Ha nincs, aki bosszút álljon,[a gyilkos] 80 grivnát tegyen le a fejért, ha [az áldozat] a fejedelem férfija1 vagy afejedelem tyiunja. Ha ruszin vagy grigy, akár kereskedõ, akár bojár tyiunja, akármecsnyik, akár izgoj vagy szlovenyin, akkor 40 grivnát tegyen le érte. [2.] Jaroszlav [halála] után megint összegyûltek a fiai: Izjaszlav, Szvjatoszlav,Vszevolod s a férfiaik: Kosznyacsko, Perenyeg, Nyikifor. Betiltották a fejért [elkö-vetett] gyilkosságot,2 de [elrendelték], hogy meg kell váltani kunában.3 Minden más-ban a fiai is ugyanúgy törvénykeztek, ahogyan Jaroszlav ítélkezett. 
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1 A �fejedelem férfija� (êíÿæú ìóæú): a fejedelmi kíséret (druzsina) felsõ és középsõ rétegénektagja. 
2 A �fejért [elkövetett] gyilkosság� (óáèåíèå çà ãîëîâó): a vérbosszú intézménye, amit a Jarosz-lavicsok eltöröltek. (Más értelmezés szerint a halálbüntetést szüntették meg.) 
3 A XII. században 1 grivna még változatlanul 20 nogátát, de már 50 kunát ért. A kuna (a pénz-érme) értéke tehát a felére csökkent a XI. századhoz (a �Rövid Pravda� korához) képest. Mintsúlymérték a XII. századi grivna a négyszeresére nõtt: 195�204,5 gramm ezüst súlyának felelt megNovgorodban, illetve 140�160 gramm ezüst súlyának Kijevben. 



[3.] A gyilkosságról. Ha valaki banditizmusból öli meg a fejedelem férfiját, és atettest4 nem keresik, úgy [azok] fizessék meg a vérdíjat, akik földközösségének[területén] fekszik a fej. Akkor 80 grivna, ha azonban [az áldozat] ember,5 40 grivna. [4.] Amely földközösség közös vérdíj6 fizetésébe kezd, néhány év alatt rója le azilyen vérdíjat, amikor tettes hiányában kell fizetnie. Amennyiben a tettes a földkö-zösségükben [él], úgy velük osztozik a [terhek viselésén], ennélfogva segítsék a tet-test akár közös vérdíj [esetén] is. De [csak] a 40 grivnát adják össze együtt, a fejpénzt7
magának a tettesnek [kell elõteremtenie]. A 40 grivna befizetésébõl a többiekkelközösen vegye ki a részét. Ha azonban perpatvar miatt8 vagy nyilvánosan egy lako-mán ölt, akkor mostantól a földközösséggel együtt fizessen, mivel a vérdíjat közösenadják össze.

[5.] Ha ok nélkül lépett a banditizmus útjára. Ha anélkül lépett a banditizmusútjára, hogy bármiféle perpatvarba [keveredett volna], akkor az emberek ne fizesse-nek a bandita helyett, hanem ûzzék el a feleségével és a gyermekeivel együtt, és fosz-szák meg mindenétõl.9
[6.] Aki nem teszi bele [a maga részét] a közös vérdíjba, annak ne segítsenek azemberek, hanem egyedül fizessen. [7.] Ez volt a vérdíj begyûjtésének szabálya Jaroszlav alatt: A virnyik egy hétre 7veder malátát hozasson [magának], valamint egy birkát [akár élõt], akár a húsát,vagy [szedjen] 2 nogátát. Szerdára egy kunát vagy sajtot. Péntekre ugyanezt. Tyúk-ból naponta kettõt, hetente pedig 7 kenyeret, 7 uborok10 kölest, 7 uborok borsót, 7golovazsna11 sót. Ez a virnyik és a legénye12 [járandósága]. 4 lovuk legyen. A lovakelegendõ zabot abrakoljanak. A virnyiket 8 grivna [illeti meg], valamint 10 kunamunkadíj,13 és egy grivna a kiszállásért,14 a metyelnyiket15 pedig 12 veksa.16
[8.] Ha a vérdíj 80 grivna, akkor a virnyiknek 16 grivna, 10 kuna és 12 veksa [jár],valamint egy grivna a kiszállásért, és 3 grivna a fejért. 
[9.] A fejedelem férfijáról. Ha a fejedelem legényérõl vagy lovászáról, vagy sza-kácsáról [van szó], akkor 40 grivna. 
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4 �Tettes� (ãîëîâíèêú): az a személy, aki a gyilkosságot elkövetette. A �Rövid Pravdában� a gyilkos(óáèèöà) kifejezést használták. 
5 �Ember� (ëþäèíú): közszabad, a földközösség (âåðâü) tagja. 
6 �Közös vérdíj� (äèêàÿ âèðà): a földközösség tagjai által kollektíven fizetett vérdíj, illetve az ecélra létrehozott közös pénzalap. 
7 �Fejpénz� (ãîëîâíè÷üñòâî): a meggyilkolt személy rokonainak a tettes által fizetett kártérítés. 
8 �Perpatvar miatt� (â ñâàäå): vita hevében, felindulásból. 
9 �Ûzzék el� és fosszák meg mindenétõl� (âûäàäÿòü íà ïîòîêú è ðàçãðàáëåíèå): a bûnös kollek-tív megbüntetése, ami együtt járt kitaszításával a földközösségbõl, a házának lerombolásával vagy fel-gyújtásával, és teljes kifosztásával. 
10 �Uborok� (óáîðîêú): meghatározhatatlan térfogatú ûrmérték. 
11 �Golovazsna� (ãîëîâàæíà): sókimérésre használt ûrmérték. 
12 �Legény� (îòðîêú): a vérdíjat beszedõ fõúr segéde, akit a szolgái közül választott. 
13 �Munkadíj� (ïåðåêëàäíàÿ): a vérdíjat beszedõ fõúr eljárási díja. 
14 �Kiszállási grivna� (ñúñàäíàÿ ãðèâíà): a �Rövid Pravdában� �ïåðåäå�-nek nevezett illeték. A�Bõvített Pravda� eltörölte a vérdíj beszedésének idõbeli korlátozását, ami a �Rövid Pravdában� egyhét volt. 
15 �Metyelnyik� (ìåòåëíèê): fejedelmi tisztségviselõ, a virnyik segéde. 
16 �Veksa� (âåêøà): a veverica helyébe lépõ pénzegység. Valószínûleg 150 veksa volt 1 grivnában.



[10.] A házvezetõ tyiunért17 és a lovászok tyiunjáért18 pedig 80 grivna. [11.] A fejedelem falusi tyiunjáért19 vagy a mezeiért20 12 grivna. A rjadovicsért 5grivna. Ugyanennyi a bojárok [rjadovicsaiért] is. 
[12.] Kézmûvesért és kézmûvesnõért. Kézmûvesért és kézmûvesnõért pedig 12grivna. [13.] Szmerd holopért21 5 grivna, rabnõért 6 grivna.22
[14.] Dajkáért 12, ugyanennyi a nevelõért, legyen bár holop vagy rabnõ. 
[15.] A gyilkosság vádjáról bizonyíték nélkül.23 Ha valakit bizonyíték nélkül vá-dolnak gyilkossággal, akkor 7 tanú legyen, aki cáfolja a gyilkosság vádját. Amennyi-ben varjagot vagy más [külföldit gyanúsítanak], akkor kettõ. Csontváz és tetem miatta földközösség ne fizessen, ha nem tudják a nevét, és nem ismerik õt. 
[16.] Ha felmentik a gyilkosság vádja alól. Ha felmentik a gyilkosság vádja alól,akkor [fizessen] egy grivna hozzájárulást24 a legénynek kunában, aki pedig megvá-dolta, az adja a másik grivnát. Vérdíjnál 9 [kuna] a segélynyújtási [illeték].25
[17.] Ha kerestek, de nem találnak tanúkat, a feljelentõ pedig [kitart] a gyilkosságvádja mellett, akkor [jöjjön] a [tüzes] vas igazsága. Ugyanúgy, mint valamennyi per-ben lopás és [más] vádak esetén, amikor nincs tárgyi bizonyíték. Fél grivna arany26

felett az akarata ellenére is adjanak neki [tüzes] vasat. Ha [a perérték] kevesebb, dekét [ezüst]grivnánál több, akkor [dobják] vízbe. Ha viszont kevesebb, menjen esküttenni a pénzéért. [18.] Ha valaki úgy üt karddal, hogy nem húzta ki [a hüvelyébõl] vagy markolat-tal [üt], 12 grivna bírságot27 [fizessen] a sérelemért. [19.] Ha kardot rántott, de nem okozott sérülést, akkor egy grivna kunában. [20.] Ha valaki [akár] pálcával, akár kupával, akár ivókürttel, akár kardlappal
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17 �Házvezetõ tyiun� (òèâóíú îãíèùíûé): a fejedelmi kíséret magas beosztású szolgája. Az udvarellátásáról gondoskodó, a fejedelem javainak gondozásával megbízott gazdasági vezetõ. 
18 A �lovászok tyiunja� (êîíþøèé òèóí): fõlovászmester. A fejedelmi kíséret vezetõ beosztású szol-gája. 
19 �Falusi tyiun� (ñåëüñêèé òèâóí): a fejedelmi tulajdonú falvak kinevezett közigazgatási elöljárója.  
20 �Mezei [tyiun]� (ðàòàèíûé òèóí): a földmûveléssel kapcsolatos mezei munkákat irányító feje-delmi szolga. 
21 �Szmerd holop� (ñìåðäèè õîëîï): a kifejezést háromféleképpen értelmezik a szakirodalomban:1. földmûveléssel foglalkozó holop, 2. szmerd tulajdonában lévõ holop, 3. szmerd és holop (ñìåðä è

õîëîï). 
22 A �Bõvített Pravda� 84. cikkelye kimondja, hogy holopnak és rabnõnek nincs vérdíja. Így az 5és 6 grivna valószínûleg �fejpénz� (ãîëîâíè÷üñòâî). 
23 �Gyilkosság vádja bizonyíték nélkül� (ïîêëåïíàÿ âèðà): hamis vád, vagy olyan, amit nem tud-nak bizonyítani.  
24 �Hozzájárulási grivna� (ñìåòíàÿ ãðèâíà): a legénynek (a törvényszolgának) mindkét fél általfizetett illeték. 
25 �Segélynyújtási [illeték]� (ïîìå÷íoe, ïîìî÷íîe): a pernyertes fél által a bíróságnak fizetetteljárási díj. A nyugati szlávok körében is ismert bírósági illeték.
26 A �fél grivna arany� vagy �egy fél aranygrivna� (ïîëóãðèâíû çîëîòà) említése arra utal, hogy eza cikkely késõbbi interpoláció. Ilyen értékmérõ ugyanis a két �Pravda� szövegében máshol nem for-dul elõ. 
27 �Bírság� (ïðîäàæà): bûncselekmény elkövetése miatt kirótt pénzbüntetés, amit a fejedelmikincstárba kellett befizetni. 



megüt valakit, akkor 12 grivna. [Ha] ezt nem tûrvén kardcsapással válaszol, akkoremiatt nem bûnös. [21.] Ha karra sújt, és a kar leválik vagy elsorvad, vagy levágja [valakinek] a lábátvagy az orrát, vagy [kiszúrja] a szemét, akkor [a fejedelemnek] fél vérdíjat, 20 grivnát[fizessen], annak pedig [a sértettnek] 10 grivnát, [mert] megcsonkította. [22.] Ha valamelyik ujjat vágja le, a bírság 3 grivna, az illetõnek pedig egy grivna[jár] kunában.
[23.] Ha egy férfi véresen jön. Ha egy férfi véresen vagy kék [foltokkal] jön azudvarba, akkor ne keressen szemtanút, hanem fizessen 3 grivna bírságot.28 Ha [azerõszaknak] nincs [látható] jele rajta, akkor hozzon szemtanút, [aki] szóról szóra[megerõsíti a vallomását]. Aki [a verekedést] kezdeményezte, 60 kunát fizessen. Mégha véresen is jön, de [a verekedést] õ kezdte, [amit] szemtanúk bizonyítanak, akkormaga fizeti, ha elverték.29
[24.] Ha karddal üt, de nem sújtja halálra, akkor [a bírság] 3 grivna, az illetõnekpedig egy grivna a sebének gyógyítására. Ha halálos csapást mért rá, akkor vérdíj. [25.] Ha férfi megtaszít egy férfit, akár [ellöki] magától, akár magához [rántja]vagy arcul csapja, vagy bottal megüti, és [a sértett] két szemtanút állít, akkor a bírság3 grivna. Ha varjag vagy kolbjag, teljes [létszámú]30 szemtanút hozzon, és [azok]menjenek esküt tenni. 
[26.] A cseljagyinokról. Amikor egy cseljagyin elrejtõzik, s [ezt] kikiáltják a pia-con, és 3 nap alatt nem vezetik elõ, de a harmadik napon fölismerik, akkor [a gazdá-ja] vigye [vissza] a cseljagyinját, amaz31 pedig fizessen 3 grivna bírságot. 
[27.] Ha valaki idegen lóra ül. Ha valaki idegen lóra ül, és nem kért rá [engedélyt],akkor [a bírság] 3 grivna.[28.] Ha valakinek eltûnik a lova vagy a fegyvere, vagy az öltözéke, és [ezt] ki-hirdetik a piacon, aztán [a károsult] felismeri a városában, vegye vissza a saját holmi-ját, és fizessen 3 grivnát a sérelemért.32
[29.] Ha valaki felismeri a sajátját, amit elvesztett vagy elloptak tõle, bármi legyenis az, akár ló, akár öltözék, akár barom, ne azt mondja, hogy �ez az enyém�, hanemazt: �Eridj vizsgálatra [oda], ahol szerezted.� Folytassák le a vizsgálatot, és aki bûnös-nek találtatik, azt lopás miatt marasztalják el. Akkor [a károsult] vegye vissza asajátját, ami pedig eltûnt nála,33 azt [a tolvaj] fizesse ki neki. [30.] Ha lótolvaj, adják ki a fejedelemnek, ûzzék el, és fosszák meg a vagyonától.Ha csûrbõl lopott, akkor 3 grivnát fizessen. 
[31.] A vizsgálatról. Ha egyazon városban zajlik, akkor a károsult járja végig avizsgálatot. Ha kiterjed a [környezõ] földekre, akkor a harmadik vizsgálatig menjen.Azt, ami elõkerül az [eltûnt] holmiból, ez a harmadik [vásárló] fizesse ki neki kuná-
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28 Interpoláció miatt a szöveg itt megsérült. A bírságot a garázdaság vétségében elmarasztalt fél-nek kellett megfizetnie a fejedelemnek. 
29 A verekedés kezdeményezõjének nem jár kártérítés a sebeinek gyógyításáért. 
30 �Teljes [létszámú] szemtanú� (ïîëíàÿ âèäîêà): két szemtanú.  
31 �Amaz fizessen� (îíîìó ïëàòèòè): az fizessen, aki a szökött rabszolgát rejtegette. 
32 A �sérelemért� (çà îáèäó): itt valószínûleg �bírság� (ïðîäàæà) értelemben.
33 �Eltûnt nála� (ïîãèáëî ñ íèì): eltûnt a tolvajnál. 



ban, a holmival pedig járja végig a vizsgálatot, a károsult viszont várjon a hátralékra.Amikor rátalálnak az utolsóra,34 akkor annak kell mindent megfizetnie, a bírságot is. 
[32.] A lopásról. Ha valaki lopott holmit, lovat, öltözéket, barmot vásárolt a pia-con, két szabad embert vagy egy pénzszedõt35 állítson [tanúnak]. Ha nem tudja, kitõlvette, akkor a szemtanúk esküdjenek meg, a károsult pedig vegye vissza a tulajdo-nát. Ami abból eltûnt, [a károsult] bánja, [az alperes] pedig a saját pénzét bánja, mivelnem tudja, hogy kinél vásárolt. Ha késõbb fölismeri azt, akitõl vette, kapja vissza apénzét. Emez36 pedig fizesse ki az eltûnt [holmi értékét] és a bírságot a fejedelemnek. 
[33.] Ha valaki felismeri a cseljagyinokat. Ha valaki felismeri az ellopott cselja-gyinját és elfogja, a vizsgálat során a 3-ik vásárlóig vigye. Kapjon tõle egy cseljagyinta maga cseljagyinja helyébe, az ellopott tárgyat37 pedig adja oda neki. Amaz menjenel az utolsó vizsgálatig. A [cseljagyin] nem jószág,38 [harmadik tulajdonosa] nemmondhatja, hogy nem [tudja] kitõl vette, ezért a vallomása szerint39 járjon az [ügy]végére. Mikor meglesz az utolsó, a tolvaj, akkor cseréljék vissza a cseljagyinokat, [ki-ki] vegye a magáét, a veszteséget pedig ugyancsak õ40 fizesse meg. [34.] Cseljagyin ellopásáért 12 grivna bírságot [kell fizetni] a fejedelemnek.
[35.] Ugyancsak a vizsgálatról. A saját városban [indított] vizsgálat nem [terjed-het ki] idegen földre.41 Neki azonban ugyanúgy tanúkat vagy pénzszedõt kell hoznia[annak igazolására], hogy kitõl vásárolta meg [a lopott holmit]. A károsult vegye visszaa tulajdonát, de ami [a tolvajnál] eltûnt belõle, azt bánhatja, neki pedig a pénze bánja. 
[36.] A lopásról. Ha megölnek valakit a csûrnél vagy valamilyen lopás közben,akkor úgy végezzenek vele akár egy kutyával. Ha pirkadatig fogva tartják, vezesséka fejedelem udvarába. Ha megölik, noha az emberek már összekötözve látták, akkor12 grivnát kell fizetni ezért. [37.] Ha valaki jószágot lop a karámból vagy [kifoszt] egy csûrt, és egyedül teszi,akkor 3 grivnát és 30 kunát42 fizessen. Ha sokan lesznek, fejenként 3 grivnát és 30kunát fizessenek mindannyian. 
[38.] Ugyancsak a lopásról. Ha jószágot vagy birkát, vagy kecskét, vagy disznót lopa mezõrõl, 60 kunát43 [fizessen]. Ha sokan lesznek, fejenként 60 kunát mindannyian. 
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34 �Az utolsóra� (íà êîíå÷íÿãî): a tolvajnak bizonyult személyre, aki már nem tud senkire semrámutatni, hogy attól vásárolta volna a keresett holmit. 
35 �Pénzszedõ� (ìûòíèê): a kereskedelmi és piaci tevékenységre kivetett adókat, illetékeket és ahelypénzt beszedõ hivatalnok.
36 �Emez� (ñåìó): az a személy, aki eladta a lopott holmit. 
37 �Adja oda neki az ellopott tárgyat� (îíîìó äàòè ëèöå): az ellopott cseljagyint. 
38 �Jószág�, barom (ñêîòú): vagyontárgy, értéktárgy. A cseljagyin azért nem �jószág�, mert tudbeszélni. 
39 �Elmondása szerint� (ïî ÿçûêó): a cseljagyin vallomása alapján.  
40 �Ugyancsak õ� (òîìó æå): a tolvaj. 
41 �Idegen föld� (÷þæÿ çåìëÿ): más joghatóság alá tartozó terület, ország vagy fejedelemség.
42 3 grivna a fejedelemnek járó �bírság�, a 30 kuna (a bírság 20%-a) a bírósági illeték. Ez az aránymegfelel a �Rövid Pravdában� meghatározott díjszabásnak.
43 A 60 kuna a fejedelemnek fizetett bírság (50 kuna) és a a bírósági illeték (10 kuna) összege. 



[39.] Ha kifosztanak egy szérûskertet vagy egy gödörbe [ásott] hombárt,44 ahá-nyan loptak, annyiszor 3 grivna és 30 kuna fejenként. Ami meglesz abból, ami eltûnt,vegye vissza. Egyévi [termésért]45 kapjon fél grivnát, ha nem kerül elõ, amit elloptak. [40.] Ha a fejedelem lova volt, 3 grivnát fizessen érte. Mások [lováért] egyenként2 grivnát.
[41.] Ezek a kártérítési tételek a jószágokért. [Lopott] kancáért 7 kuna,46 ökörértegy grivna, tehénért 40 kuna, hároméves tinóért 30 kuna, kétéves üszõért fél grivna,borjúért 5 kuna, disznóért 5 kuna, malacért egy nogata, birkáért 5 kuna, bárányértegy nogata, csõdörért, ha nincs betörve, egy grivna kunában, csikóért 6 nogata, te-héntejért 6 nogata. Ezek a kártérítési tételek47 a szmerdeknek, ha bírságot fizetnek afejedelemnek.
[42.] Ha a tolvajok holopok, a fejedelem ítélete. Ha a tolvajok holopok, akár a fe-jedelem, akár bojár, akár szerzetesek [tulajdonában vannak], a fejedelem ne rójon kirájuk bírságot, mivelhogy nem szabadok, hanem [a tulajdonosaik] duplán fizesseneka károsult sérelméért. 
[43.] Ha valaki jószágot követel.48 Ha valaki kunát követel a másiktól, de az meg-makacsolja magát, akkor hozzon ellene tanúskodókat, akik menjenek esküt tenni, a[panaszos] pedig kapja meg a kunáját. Amiért sok éven át nem adta vissza a pénzét,fizessen neki 3 grivnát a sérelemért.[44.] Ha egy kereskedõ pénzt ad egy kereskedõnek helyi vagy külföldi portéka[elzálogosítása] ellenében, akkor a kereskedõnek nem kell tanúk elõtt átvennie apénzt. A [hitelezõnek] sincs szüksége tanúkra, hanem személyesen menjen el esküttenni, ha [az adósa] megmakacsolja magát. 
[45.] A megõrzésre átadott áruról. Ha valaki árut helyez el valakinél megõrzésre,akkor ehhez nincs szükség tanúra. De ha többet követel vissza, akkor annak kellesküt tennie, akinél az áru hevert: �Csak ennyit helyezett el nálam. Jót cselekedtemvele, hiszen megõriztem az áruját!� 
[46.] A kamatról. Ha valaki pénzt ad kamatra vagy mézet több mézért,49 vagy ga-bonát több gabonáért,50 ne hívjon tanúkat. Ahogyan megállapodtak, aszerint köve-telje [a hasznát]. 
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44 �Gödörbe [ásott] hombár� (æèòî â ÿìå): a gabonát földbe vájt vermekben tartották. 
45 Egyévi [termésért] (çà ëåòî): valószínûleg egyévi termés becsült értékéért. A szöveg ezen a pon-ton nem egyértelmû. 
46 A 7 kuna valószínûleg elírás a forrásban. Helyesen 60 kuna. (A két számjegyet jelölõ betûk for-mája nagyon hasonló.) 
47 �Kártérítési tétel� (óðîö, óðîêú): itt a háziállat eltulajdonításáért kiszabott pénzbírság. 
48 Hiteltartozás vagy kölcsön visszafizetésének követelése peres úton. 
49 �Mézt több mézért� (ì¸äú â íàñòàâú): cserébe azért, hogy a kölcsön visszafizetésekor többlet-mézet kap. 
50 �Gabonát több gabonáért� (æèòî â ïðîñîïú): cserébe azért, hogy a kölcsön visszafizetésekortöbbletgabonát kap. 



[47.] A havi kamatról.51 Ha rövid 52 [a futamidõ], akkor szedje. Ha [hosszabb],határidõre foglalják le a pénzét, akkor a kunát harmadolva53 adják meg neki, a havikamatot pedig felejtsék el. Ha nincsenek tanúk, 3 grivna kuna [értékhatárig] magamenjen esküt tenni, hogy [visszakapja] a pénzét. Ha [a kölcsön összege ennél] többkuna, akkor így beszéljen: �Túlontúl jóhiszemû voltam, hogy nem hívtam tanúkat!� 
Vologyimer Vszevolodovics szabályzata[48.] Szvjatopolk54 [halála] után Vologyimer Vszevolodovics55 összehívta56 a dru-zsináját Beresztovóba:57 Ratyibor58 kijevi tiszjackijt, Prokopij belgorodi tiszjackijt,Sztanyiszlav perejaszlavli tiszjackijt, Nazsirt,59 Miroszlavot, Ivanko CsugyinovicsotOleg férfiúját,60 és elrendelték a [maximum] háromszoros kamatot, ha a kunát har-madolva szedik. Ha valaki kétszeres kamatot61 számol föl, a kölcsöntõke visszajárneki. Ha azonban háromszoros kamatot szed,62 a kölcsöntõkét nem veheti vissza. [49.] Ha valaki egy évre 10 kunát szed egy grivna után,63 ne tiltsák meg neki. 

[50.] Ha valamelyik kereskedõ hajótörést szenved. Ha valamelyik kereskedõmás pénzével bárhová utazik és hajótörést szenved vagy háború idején kirabolják,vagy tûzkár éri, se erõszakot ne alkalmazzanak vele szemben, se áruba ne bocsássák,de kezdjen el évente törleszteni, és így fizessen, mivel a kár Istentõl eredt, és jómaganem vétkes. Ha viszont [az árut] elissza vagy elveri, [vagy] más portékáját esztelenültönkreteszi, akkor azokra van [bízva], akiké az áru, hogy várnak-e rá [amíg aveszteségüket megtéríti], vagy eladják [a vétkes kereskedõt és a készletét]. Ebben sza-badon dönthetnek. 
[51.] Az adósságról. Ha valaki sokaknak tartozik, és egy másik városból vagy kül-földrõl érkezõ [távolsági] kereskedõ [ezt] nem tudván áruhitelt nyújt neki, [amaz]pedig ismételten nem fizet a kereskedõnek, és a korábbi hitelezõi akadályt támasz-tanak a [törlesztése elé azáltal], hogy nem kölcsönöznek neki kunát, akkor [az adóst]vezessék a piactérre, és adják el. Elsõként a [távolsági] kereskedõt fizessék ki, az itte-
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51 �Havi kamat� (ìåñÿ÷íûé ðåçú): rövid futamidõ esetén alkalmazott uzsorakamat, amely 1 hó-napra 20%, egy évre 240% volt. 
52 �Néhány [napos]� (çà ìàëî äíèè): rövid futamidõ.
53 �Kuna harmadolva� (êóíû âú òðåòü): hosszú futamidõ esetén alkalmazott uzsorakamat. A ki-kölcsönzött összeget két egyenlõ részre bontották (50-50%), majd egy ilyen részt egységnek tekintve,ugyanekkora arányban (50%) határozták meg a kamat összegét. Ez volt a harmadik rész, azaz a �har-madolás�. 
54 Szvjatopolk Izjaszlavics kijevi nagyfejedelem (1093�1113). 
55 Vlagyimir Vszevolodovics �Monomah� kijevi nagyfejedelem (1113�1125). Trónra lépése elõttPerejaszlavlban uralkodott. 
56 A beresztovói találkozóra 1113-ban került sor, miután a spekulánsokat pártoló SzvjatopolkIzjaszlavics nagyfejedelem meghalt, az uzsorások és Putyata (Ïóòÿòà) tiszjackij visszaélései miattkitört zavargásokat pedig leverték Kijevben. 
57 Beresztovo (Áåðeñòîâî): település Kijev alatt. 
58 Ratyibor (Ðàòèáîð): 1079�1081 között Tmutarakanyban volt poszadnyik.  
59 Nazsir (Íàæèð): az Ipatyjev-évkönyv 1162-es bejegyzése említi Perejaszlavlban. 
60 Oleg férfiúja (Îëüãîâ ìóæ): Oleg Szvjatoszlavics csernyigovi fejedelem bojárja. 
61 Kétszer 50%-ot, azaz a kölcsöntõke 100%-át. 
62 Ha háromszor 50%-os kamatot számított föl, csak a kölcsöntõke kamatának (150%) összegétkaphatta vissza. 
63 1 grivna 50 kunát ért. Az éves kamat így 20%.



niek pedig azon a kunán osztozzanak, ami megmarad. Ha a fejedelem pénzérõl [vanszó], elõször [azt] vegyék vissza, és a maradékot osszák szét. Ha valaki sok kamatotszedett, az ne kapjon. 
[52.] Ha egy zakup megszökik. Ha egy zakup64 megszökik az urától, akkor teljes[holoppá] válik. Ha elmegy pénzt keresni [a tartozásának törlesztésére], és ezt nyíl-tan65 teszi, vagy az urától [elszenvedett] sérelem miatt a fejedelemhez vagy a bírókhozmenekül, akkor ezért ne tegyék rabszolgává, hanem szolgáltassanak neki igazságot. 
[53.] Ugyancsak a zakupról. Ha az úrnak szántóföldön [dolgozó] zakupja van, éselveszíti a saját lovát,66 ne fizessen érte. Ha azonban az úr ekét és boronát adott neki,amiért járadékot szed, úgy fizessen, ha elhagyta azokat. Ha az ura elküldi õt valami-lyen dologban, és amíg távol van [a kölcsönkapott munkaeszközei] eltûnnek, akkoremiatt ne fizessen. 
[54.] Ugyancsak a zakupról. Ha [az úr lovát, marháját] a karámból elvitték,67 azakup ezért ne fizessen. De ha elhagyta a mezõn vagy nem vezeti vissza az udvarba,vagy nem zárja be oda, ahová az ura parancsolta, vagy a saját dolgában eljárva azokeltûnnek, akkor fizessen. [55.] Ha az ura hatalmaskodik a zakuppal, elveszi tõle a termését vagy a vagyo-nát, mindent vissza kell adnia, és fizessen neki 60 kunát a sérelemért. Ha megintelveszi a pénzét, ismét vissza kell adnia, amit elvett, és fizessen 3 grivna bírságot. Haura eladja a zakupot teljes [holopnak], a béres68 mentesül minden kuna [törlesztése]alól, az úr pedig fizessen 12 grivna bírságot a sérelemért. Ha az ura megveri a za-kupot azért, amit elkövetett, nem bûnös. Ha olyan részeg, hogy nem tudja mit csinál,vagy ok nélkül veri meg, annyi [bírságot fizessen] a zakup [esetében] is, amennyitszabad [ember miatt fizetne]. 
[56.] A holopról. Ha egy teljes holop elköti bárkinek a lovát, akkor 2 grivnát fizes-sen érte.69

[57.] A zakupról. Ha egy zakup ellop valamit, az ura felel érte. Ha megtaláljákvalahol, az ura elõször fizesse meg a lovat vagy bármi mást, amit [a zakup] elvitt,[aztán a tolvaj zakup] legyen a teljes holopja. Amennyiben az ura nem akar fizetnihelyette, hanem eladja [a zakupot], elsõként az idegen lóért, ökörért vagy áruértfizessen, amit [a zakup] elvett, aztán a maradékot tegye el magának. 
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64 �Zakup� (çàêóïú): mezõgazdasági munkás, aki a szerzõdés alapján kölcsönkapott összegetvagy természetbeni támogatást köteles volt visszafizetni vagy ledolgozni. Az intézmény félszabadjogállást eredményezett, és az adósrabszolgaság egyik típusának tekinthetõ. A kifejezés a �kölcsön-adott összeg�, �kölcsönkapott szerszám�, �kölcsön fejében természetben vagy pénzben fizetett jára-dék� értelemben használatos �êóïà� szóból származik. 
65 Az urának tudtával és beleegyezésével. 
66 �Saját ló� (âîèñêèè êîíü): a történészek ezt a homályos kifejezést eltérõen értelmezik: 1. a zakupsaját lova (ñâîéñêèé, ñâîé), 2. katonai szolgálatra alkalmas ló (âîèíñêèé êîíü). A zakup urának lova. 
67 Ha az állatokat ellopták. 
68 �Béres� (íàéìèò): fizetség ellenében felfogadott mezõgazdasági munkás. Itt a zakup.
69 Fizetnie a (rab)szolga urának kellett. 



[58.] Ez [arról], ha egy holop megüt [valakit]. Ha holop megüt egy szabad em-bert, és elmenekül az [ura] házába, õ pedig nem adja ki, akkor az ura fizessen érte 12grivnát. Aztán, ha a megütött [személy] rátalál valahol a támadójára, aki megütötte,akkor Jaroszlav úgy rendelte, hogy [az elkövetõt] öljék meg, de atyjuk [halála] utána fiai kunát szabtak ki, és azt, hogy [a holopot] összekötözve verjék meg, [a sértett]pedig kapjon egy grivnát kunában a megszégyenülésért. 
[59.] A tanúságtételrõl. Holop nem tehet tanúvallomást. Ha nem akad szabadember, akkor szükség esetén bojári tyiunt70 idézzenek be, de mást ne. Kisebb perek-ben szükség esetén zakup [is] tanúskodhat. 
[60.] A szakállról. Aki kitépi [más] szakállát, [errõl pedig] tárgyi bizonyítékot mu-tatnak be és tanúkat hoznak, akkor [fizessen] 12 grivna bírságot. Tanúk és bizonyítéknélkül nincs bírság. 
[61.] A fogról. Ha kiverik a fogát, és vért látnak a szájában, [amit] tanúk bizonyí-tanak, akkor a bírság 12 grivna, a fogért pedig egy grivna. [62.] Ha hódot lop valaki, 12 grivnát [fizessen]. [63.] Ha kiásták a földet vagy birtokjelet71 [találnak], [amely valaki] csapdájáravagy hálójára [utal], akkor a földközösség [egész területén] keressék a tolvajt, és a[földközösség] fizesse meg a bírságot. 
[64.] Ha valaki levágja a méhes birtokjelét. Ha levágja a méhes birtokjelét, akkor12 grivna.[65.] Ha megsemmisíti az erdõrész [birtokjelét] vagy eltünteti a szántók köztimezsgyét, vagy palánkkal elkerít [más] telkébõl, akkor a bírság 12 grivna.[66.] Ha kidönti a tulajdonjogot vagy a mezsgyét jelölõ tölgyet, akkor a bírság 12grivna. 
[67.] A jutalékokról. Ezek a jutalékok: 12 grivna után a legénynek 2 grivna és 20kuna.72 Jómaga73 a legényével menjen [kiszállásra] két lovon, [azok] elegendõ zabotabrakoljanak. Húsnak birkát adjanak élve vagy nyersen, Más táplálékból [annyit],amennyivel jóllakik. Az írnoknak 10 kuna, a munkadíjára 5 kuna, a bõrre74 két no-gata. 
[68.] Ez pedig a méhesrõl. Ha kidönt egy odúkaptárt,75 akkor a bírság 3 grivna, afáért pedig fél grivna. [69.] Ha kitépi a lépet, akkor a bírság 3 grivna. A mézért, ha a lép érintetlen ma-rad, 10 kuna. Ha az odú majdnem üres volt, akkor 5 kuna. 
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70 �Bojári tyiun� (áîÿðñêèé  òèâóí): a holop elöljárója, aki privilegizált státusú (rab)szolga volt. 
71 �Birtokjel� (çíàìåíèå): földbirtok, halászhely, méhes, vadászcsapda vagy más egyéb magántu-lajdonban lévõ ingatlan és használati tárgy birtokosát azonosító (faragott) jel, amit fákon vagy karó-kon helyeztek el, esetleg a talajra rajzolták. 
72 A fejedelmi kincstárba befizetett bírság összegének 20%-a.
73 �Jómaga� (ñàìîìó): a fejedelmi kíséret ezzel a feladattal megbízott tagja. 
74 �Bõrre� (íà ìåõú): állatbõr, amelybõl a pergament készítették. 
75 A vadméhek erdei fák odvában fészkeltek. 



[70.] Ha nincs, aki a tolvaj nyomába eredjen, [vagy] ha nincs nyom, [amely] falu-hoz vagy málhához vezetne, és [a földközösség tagjai] nem tisztázzák magukat a[gyanú] alól, és nem erednek a [tolvaj] nyomába vagy [ezt] megtagadják, akkorfizessék meg a lopás miatt [kirótt] büntetést és a bírságot. A nyomokat pedig idegenemberekkel,76 tanúkkal kövessék. Ha a nyomok elvesznek, [akár] a nagy kereskedel-mi úton és nincs [a közelben] falu, akár a pusztaságban, ahol szintén nincsenek se fal-vak, se emberek, akkor [a földközösség tagjai] ne fizessenek bírságot, se büntetést alopásért. 
[71.] A szmerdrõl. Ha szmerd megkínoz egy szmerdet a fejedelem parancsa nél-kül, akkor a bírság 3 grivna, az [elszenvedett] kínokért pedig egy grivna kunában. [72.] Ha ognyiscsanyint kínoz meg, akkor a bírság 12 grivna, a kínokért pedig egygrivna. [73.] Ha bárkát lop, akkor a bírság 60 kuna, a bárkát pedig adja vissza. Tengeribárkáért 3 grivna, megemelt fedélzetû bárkáért77 2 grivna, csónakért 20 kuna, dereg-lyéért egy grivna. 
[74.] A hálókról. Ha valaki elvágja a háló78 kötelékét, akkor a bírság 3 grivna, a tu-lajdonosnak pedig egy grivna kunában a kötélért. [75.] Ha valaki héját vagy sólymot lop valakinek a hálójából, akkor a bírság 3 griv-na, a tulajdonosnak pedig egy grivna. [76.] Galambért 9 kuna, tyúkért 9 kuna, kacsáért 30 kuna. [77.] Lúdért 30 kuna, hattyúért 30 kuna, daruért 30 kuna. [78.] Szénáért és fáért 9 kuna. Ahány szekérrel elloptak a tulajdonosától, annyi-szor 2 nogátát kapjon.
[79.] A szérûskertrõl. Ha felgyújtanak egy szérûskertet, [a tettest] ûzzék el, és fosz-szák ki a házát. Elõször a veszteséget térítse meg, aztán a maradékból [fizessen] a fe-jedelemnek. Ugyanígy [járjanak el], ha valaki felgyújt egy portát.[80.] Aki aljas indokból levág egy lovat vagy egy marhát, arra 12 grivna bírságot[rójanak ki]. A veszteségért pedig fizessen kártérítést [az állat] gazdájának. [81.] Mindezen perekben szabad [jogállású] tanúk [vallomása alapján] ítél-kezzenek. Ha a tanú holop, ne idézzék a törvény elé. Ha azonban [a károsult] akarjavagy [bíróság elé] citálta, akkor így beszéljen: �Ennek a szavai nyomán vádollak, deén vádollak, nem pedig a holop, és [követelem, hogy] állítsanak téged [tüzes]vas-próba elé.� Ha bûnösnek találják, [a károsult] vegye el, ami jár neki. [Ha] nem találjákbûnösnek, fizessen neki egy grivnát a kínokért, mivel holop szavai alapján citálták [abíróság elé]. [82.] A [tüzes]vas-[próbá]ért 40 kunát fizessenek [a fejedelemnek], 5 kunát amecsnyiknek, fél grivnát a gyetszkijnek.79 Ezek a [tüzes]vas[-próba] illetékei, hogy kimennyit kapjon. Ha szabad ember szava alapján [valaki] gyanúba keveredik vagy
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76 �Idegen emberek� (÷þæèå ëþäè): másik földközösség tagjai.
77 �Megemelt fedélzetû bárka� (íàáîéíàÿ ëîäüÿ): olyan bárka, melynek az oldalához deszkákaterõsítettek, hogy megnöveljék a rakteret. 
78 �Háló� (ïåðåâåñú): vadak és madarak elfogására használt erdei csapda.  
79 �Gyetszkij� (äåòüñêèé): a fejedelem kíséretének alsó rétegéhez tartozó katonai szolga, talánfegyverhordozó (a. m. �gyermekkorú�).  



[tüzes]vas[-próba] elé állítják, [amiért] éjszaka járkált, vagy bármilyen más módon[vádlottá vált], és nem égeti meg magát [a tüzesvas-próba alkalmával], akkor nefizessenek neki a kínokért, csak a [tüzes]vas-[próbá]ért [járó illetéket adja meg] az,aki [a törvény elé] idéztette. 
[83.] A nõrõl. Ha valaki megöl egy nõt, ugyanúgy ítéljék el, mintha férfit [ölt vol-na meg]. Ha [a nõ] bûnös volt,80 akkor [a gyilkos] fél vérdíjat, 20 grivnát [fizessen]. [84.] Holopnak és rabnõnek nincs vérdíja. De ha ártatlanul megölik, a holopértvagy a rabnõért is fizessenek kártérítést,81 a fejedelemnek pedig 12 grivna bírságot. 
[85.] Ha egy szmerd meghal. Ha egy [gyermektelen] szmerd meghal, az örökséga fejedelmet illeti. Ha lányok maradnak utána a házában, ki kell adni a részüket.82 Haférjnél lesznek, a részük nem jár nekik. 
[86.] A bojárok és a druzsinatagok örökségérõl. Ha bojárról vagy a druzsina tag-járól van szó, akkor az örökség nem háramlik a fejedelemre. Ha nincsenek fiai, a lá-nyai kapják meg. [87.] Ha valaki a halála elõtt szétosztja a vagyonát a gyermekei között, [akkor avégakaratát] tartsák be. Ha rendelkezés nélkül hunyt el, akkor minden gyermeknekadják ki [a jussát], egy részt pedig [fordítsanak] a lelki üdvözülésére.83
[88.] Ha egy asszony a férje után özvegyen marad [nem házasodik újra és nemvonul monostorba], kapja meg az örökrészét. Amit a férj reá testált, annak legyen azúrnõje, a férj [után maradt] örökség [egészére] azonban nem tarthat igényt. Ha[olyan] gyerekek vannak, [akik] az elsõ feleségtõl [születtek], akkor a saját anyjuk[részét] kapják meg, illetve [mindazt, amit az elhunyt férj a második] feleségénekadott [annak örökrésze kivételével], mivel ebben az esetben is a saját anyjuk [jussát]kapják meg. [89.] Ha [az apai] házban lánygyermek marad, ne örököljön, de a fivérei [olyanhozománnyal] adják férjhez, amilyennel tudják. 
[90.] Ez pedig a vár[os]falat építõkrõl. Ezek a gorodnyik84 járandóságai: Egy sza-kasz85 megkezdésekor egy kunát kapjon, amikor pedig befejezte egy nogátát. Ételre,italra, húsra, halra hetente 7 kunát, 7 kenyeret, 7 uborok kölest, 4 lóra 7 lukno86 zabotszedjen, amíg a falat rakják. Malátát egyszer adjanak [neki], 10 luknót. 
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80 Például megcsalta a férjét. 
81 A kértérítés (óðîêú) talán az egyházat illette.
82 �A részüket� (÷àñòü íà íå): a hozományukat, de nem az örökséget.   
83 �Lelki üdvözülésére� (íà äóøè): halotti torra és a templomokban vagy a monostorokban celeb-rált gyászszertartásokra, emlékmisékre. 
84 �Gorodnyik� (ãîðîäíèêú): a várfalakat és a városfalakat (általában rönkfából) készítõ mester-ember.
85 �Szakasz� (ãîðîäíÿ): vár- és városfal, híd, valamint útburkolat egységnyi része, amely két füg-gõlegesen fölállított tartóoszlop között vízszintesen egymásra, illetve egymás mellé rakott gerendák-ból vagy deszkákból állt. 
86 �Lukno� (ëóêíî): ûrmérték. Nagysága ismeretlen. D. I. Prozorovszkij becslése szerint kb. 24-25kg szemes anyag vagy ennek megfelelõ mennyiségû folyadék fért bele.   



[91.] A mosztnyikokról. Ezek pedig a mosztnyik járandóságai: A moszt87 befeje-zésekor 10 könyöknyi88 [szakaszért] egy nogatát kapjon. Ha elkorhadt darabot javít,akkor ahány szakaszt megjavított, annyi kunát szedjen szakaszonként. A mosztnyiksegéddel járjon. Két lóra 4 lukno zab [jár neki] egy hétre, [élelembõl] pedig ameny-nyit meg tud enni.
[92.] Ez pedig az örökségrõl. Ha egy férfinak rabnõtõl [született] gyermekei van-nak, ne örököljenek, de [az apjuk] halálakor váljanak szabaddá.[93.] Ha a házban kisgyermekek lesznek, akik nem képesek gondoskodni ma-gukról, az anyjuk pedig férjhez megy, akkor a legközelebbi rokon gyámsága alákerüljenek a vagyonnal és a házzal [együtt], amíg fel nem nõnek. Az áru[készletet]tanúk jelenlétében adják át. Amit [a gyám] az eladásából vagy a kamatain nyer, azttartsa meg, az árualapot pedig adja vissza nekik. A többlet [a gyámot] illeti, mivel táp-lálta õket és gondoskodott róluk. A cseljagyinok vagy a barmok szaporulata a gyer-mekeknek jusson, amit [pedig a gyám] elkótyavetyélt, azt mind fizesse ki nekik. [94.] Ha a mostohaapa az örökséggel [együtt] befogadja a gyermekeket, akkor ismegállapodást kell kötni. Az atyai udvarház minden körülmények közt a legkisebbfiúnak [jusson] osztozkodás nélkül.89

[95.] Az asszonyról, ha özvegységre kárhoztatja magát. Ha az asszony férje [ha-lála] után özvegységre kárhoztatja magát, ám elveszti a vagyonát és férjhez megy,akkor fizesse ki valamennyi gyermekét. Ha a gyermekei nem akarnak egy udvar-házban lakni vele, de õ mindenáron [ott] akar maradni, akkor teljesítsék a kívánságátbármi legyen is az, a gyermekeinek pedig ne legyen szabad akarata. De abból éljen,amit a férje adott neki,90 vagy [abból, amit] a saját [örök]részeként átvett.91
[96.] A gyermekek nem jogosultak az anya részére, de akinek az anya ad, az fo-gadja el. [Ha] mindenkinek ad, mindnyájan osztozzanak. [Ha az anya] szóbeli ren-delkezés nélkül hal meg, úgy az kapja meg [az anyai részt], akinek az udvarházábanélt, és aki gondoskodott róla. [97.] A két férfitõl, de egy anyától [született] gyermekek közül ki-ki a saját apjaörökségére [jogosult]. Ha [a nevelõapa] elherdálta a mostohafia vagyonát, ami annakaz apai öröksége volt, és meghal, akkor a fia adja vissza, [amennyiben] az emberektanúsítják, hogy az apja eltékozolta a mostohafiú vagyonát. Azt tartsa meg, ami[megilleti õt] a saját apja vagyonából [a kártalanítás után]. [98.] Az anya annak a fiának adja a vagyonát, aki jó volt hozzá, akár az elsõ [fér-jétõl], akár a másodiktól [született]. Ha valamennyi fia rosszul [bánik] vele, a lányá-nak is adhatja, ha gondoskodott róla. 
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87 �Moszt� (ìîñòú): fából ácsolt útburkolat vagy híd. 
88 �Könyök� (ëîêîòü): a középsõ ujj végétõl a könyékig mért távolság. Mint hosszmérték 38-46 cm. 
89 Azért a legkisebbnek, mert õ él együtt a leghosszabb ideig a szüleivel (és gondoskodik róluk).Ez a kitétel a szokásjog maradványa.  
90 �Amit a férje adott neki� (÷òî åé äàëú ìóæü): amit a férje még az életében juttatott neki a vagyo-nából. 
91 �A saját [örök]részeként átvett� (ñâîþ ÷àñòü âçåìøå): amit özvegyként a végrendelet alapjánkapott.    



[99.] Ezek a bírósági illetékek. Gyilkosság vádja esetén 9 kuna [a fejedelemnek],9 veksa a metyelnyiknek. Méhes földje miatt92 30 kuna. Minden más perben annak,aki megnyerte, 4 kunát [kell fizetnie a fejedelemnek] és 6 veksát a metyelnyiknek. 
[100.] Az örökségrõl. Ha fivérek örökség miatt pereskednek a fejedelem [bírósá-ga] elõtt, az a gyetszkij, amelyik elmegy, hogy elossza [a részüket], egy grivnát szed-jen kunában. 
[101.] Az eskütétel illetékei. Ezek az eskütétel illetékei: gyilkosság vádja esetén30 kuna, méhes miatt három kuna híján 30 kuna, ugyanennyi a szántóföld után, a fel-szabadításért93 pedig 9 kuna. 
[102.] A holopokról. A teljes holoppá válás háromféle. [Elsõ eset]: Ha valaki leg-alább fél grivna [értékben] vásárolt, [de nem tudja kifizetni, és az, akinek tartozik]tanúkat állít, [akkor az adós eladhatja magát rabszolgának, hogy a tartozását ki-egyenlítse], de egy nogátát kell adni a holop elõtt.94
[103.] A holoppá válás második [esete]: Rabnõt vesz feleségül szerzõdés nélkül.Ha szerzõdéssel veszi feleségül, ahogyan szerzõdött, azt tartsa be. [104.] Ez pedig a holoppá válás harmadik [esete]: A tyiuni [tisztség betöltése]szerzõdés nélkül, vagy a kulcsot magához veszi95 szerzõdés nélkül. [Ha ezt] szerzõ-déssel [teszi], ahogyan szerzõdött, azt tartsa be. [105.] Adomány96 [elfogadása] miatt nem holop, gabonáért97 és juttatásért98 semtehetik rabszolgává. De ha nem dolgozza le a határidõt, vissza kell adnia a kegyet.99

[Ha] ledolgozza, akkor nem bûnös.[106.] Ha egy holop megszökik, az ura pedig közhírré teszi, és valaki, aki hallot-ta vagy ismerte, és tudta, hogy holop, kenyeret ad neki vagy útba igazítja, akkorholopért 5 grivnát, rabnõért pedig 6 grivnát fizessen. [107.] Ha valaki elfog egy idegen holopot, és hírül adja a tulajdonosának, egygrivna jár neki az elfogásért. [Ha] nem ügyel rá [és a holop megszökik], akkor 4grivnát kell fizetnie [a tulajdonosának]. Az ötödik azonban jár neki az elfogásért. Harabnõ lesz, akkor 5 grivnát, a hatodik pedig [jár neki] az elfogásáért. [108.] Ha valaki maga kutatja fel a holopját bármelyik városban, és a poszadnyiknem tudott róla, akkor közölje vele, és vigye magával a [poszadnyik] egyik legényét,
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92 �Méhes földje� (áîðòíàÿ çåìëÿ): méhest magában foglaló erdõ tulajdonjogának eldöntésére in-dított perben. 
93 Cseljagyin, holop vagy rabnõ felszabadításakor tett eskü illetéke. 
94 A szövegbõl nem világos, hogy ki fizet kinek. Valószínûleg a hitelt nyújtott személy köteles le-róni az illetéket a fejedelem tisztségviselõjének azért, hogy az adóst (annak önkéntes döntése alapján)a holopjává nyilvánítsa.  
95 �A kulcsot magához veszi� (ïðèâÿæåòü êëþ÷ü ê ñîáå): a kulcsár (êëþ÷íèêú), aki egy-egy fõúr ud-varházának gazdasági életét irányította, általában privilegizált (rab)szolga volt.
96 �Adomány� (äà÷à): pénzkölcsön vagy egyéb támogatás. 
97 �Gabona� (õëåáú): vetõmagban, terményben nyújtott kölcsön. 
98 �Juttatás� (ïðèäàòúöà): valamilyen segély, hitel vagy kölcsön. 
99 �Kegy� (ìèëîñòü): bármilyen hitel vagy kölcsön, amely nyomán a felvevõ személy függõ hely-zetbe került a hitelezõjétõl (ellentétben az �adománnyal�, a �gabonával� és a �juttatással�), amíg a tar-tozását ki nem fizette.   



amikor elmegy megkötöztetni [a holopot]. Adjon 10 kunát a megkötözésért,100 de azelfogásért nem jár [illeték]. Ha üldözés közben elveszíti [a nyomát], az a saját veszte-sége, akkor senki sem fizet, és ugyanígy elfogási illeték sincs.[109.] Ha valaki nem tudja, hogy más holopjával találkozik és beszél, vagy [a ho-lopot] magánál tartja, de az elmegy tõle, akkor esküdjön meg: nem tudta, hogy ho-lop. Emiatt ne fizessen. [110.] Ha holop pénzt csal ki valahol [kölcsönbe], aki pedig adta, az nem tudta[hogy holopnak adja], akkor [a holop] ura [vagy] fizesse meg [a tartozást], vagyveszítse el [a holopot]. [Ha a hitelezõ] tudván tudva adott [kölcsön], veszítse el apénzét. [111.] Ha elküldi a holopját a vásárba, és az adósságot csinál, [a holop] ura fizesseki [a tartozást], [mert a holopról] nem mondhat le. [112.] Ha valaki megvásárolja más holopját, [mert] nem tudta [hogy másé], adjaát az elsõ urának. Visszakapja a pénzét, ha megesküszik, hogy nem tudott róla. Hatudta, amikor megvette, úgy a pénze kárba veszett. [113.] Ha szökésben lévõ holop szert tesz [valamilyen] portékára, az uráé azadósság, és az uráé az áru is. Nem mondhat le [a holopról].[114.] Ha valaki szökés közben elvisz bármit, ami a szomszédé, vagy árut, akkoraz ura fizesse ki helyette a kártérítést. [Az fizessen], akinek [a holopja] elvitte. [115.] Ha egy holop kirabol valakit, akkor az ura váltsa meg, vagy adja ki [aholopot] azokkal [együtt], akikkel rabolt, de a [holop] feleségét és a gyermekeit nemkell. Ha azonban [a holop felesége vagy a gyermekei] vele [együtt] raboltak, és rej-tegették õt, akkor mindnyájukat szolgáltassa ki, hacsak az úr meg nem váltja [aholopot]. Ha szabad [emberek] raboltak vele vagy rejtegették, a fejedelemnek bírság[jár]. 

I/3.
Pravda Russzkaja
(Ïðàâäà Ðóñüñêàÿ) 

A �Bõvített Pravda� (Ïðîñòðàííàÿ Ïðàâäà) az 1072-tõl a XII. század elsõ harmadáig terjedõ idõszakkodifikációs fejlõdésének szintézise. Keletkezésének helye, célja és konkrét körülményei ismeret-lenek, idejét általában az 1120�1130-as évekhez kötik. Mihail Tyihomirov az 1209-es novgorodi felke-lés következményeivel hozta összefüggésbe, ezért a XIII. század elejére datálta.A kódex bázisát a különféle egykorú törvényi szabályozások alkották, melyeket az összeállítóik aszokásjog recidíváin kívül kiegészítettek a �Rövid Pravda� átdolgozott cikkelyeivel és VlagyimirVszevolodovics �Monomah� kijevi nagyfejedelem 1113-ban készült törvénykönyvével. A korabelimásolók cikkelyre bontották a szöveget, és cinóber színû festékkel kiemelték a címeket. A számozásta történészek eltérõen végezték el. Az itt közölt változat Tyihomirov beosztását követi. A �Bõvített Pravda� a XIV. század elejéig õrizte jelentõségét a keleti szlávok körében használt jog-források között. Ezt követõen mind több kifejezése vált érthetetlenné az utókor számára és foko-zatosan hatályát vesztette. A XV. század elejétõl már nem illesztették bele a törvénygyûjteményekbe,viszont megjelenik az évkönyvkompozíciók részeként. Szövege több mint száz másolatban ismert. Köztük a két legrégebbi a Nomokanón 1282-es keletiszláv szerkesztése, az ún. �Kormányos Könyv szinódusi másolata� (Ñèíîäàëüíûé ñïèñîê Êîðì÷åé
êíèãè), amely Novgorodban készült, illetve az �Igazságosság Mértéke� (Ìåðèëî Ïðàâåäíîå) címû egy-
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100 �Megkötözésért�: szó szerint �kötözési [illeték]� (âÿçåáíîå), amit a törvényszolgának fizettekazért, hogy a szökött rabszolgát összekötözze vagy bilincsbe verje. 



házjogi gyûjtemény Troice-Szergijev-monostorban fellelt, a XIV. század második felébõl származómásolata (Òðîèöêèé ñïèñîê). A fordítás ez utóbbi alapján készült. A többi másolat a XV�XVIII. század-ból származik. 
Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âå-

êà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 205�229.; Èñòî÷íèêîâåäåíèå. Òåîðèÿ. Èñòîðèÿ. Ìåòîä. Èñòî÷íèêè ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè. Ìîñêâà, 1998. Ñ. 227�228. A további szakirodalmat lásd a �Pravda Roszkaja� kommentárjánál.

I/4.
MSZTYISZLAV VLAGYIMIROVICS NAGYFEJEDELEM 

ADOMÁNYLEVELE 
A NOVGORODI SZENT GYÖRGY-MONOSTORNAK

Én, Msztyiszlav, Vologyimer fia,1 Rusz földjének birtokosa uralkodásom alatt megpa-rancsoltam fiamnak, Vszevolodnak,2 hogy Bujcét3 adományozza a Szent Györgynek4
adóval,5 vérdíjjal,6 bírsággal7 és a vo�.8 fizetséggel.9 Ha uralkodásom után valamelyfejedelem el akarná venni a Szent Györgytõl, Isten legyen [a monostor] mellett, aSzent Istenszülõ és ama Szent György pedig szerezzék vissza tõle. S te, Iszaij apát ésti, testvérek, imádkozzatok értem és gyermekeimért Istenhez míg a világ létezik, ésannak, ki [eztán] a monostorban marad, veletek kell imádkoznia érettünk Istenhez,
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1 Msztyiszlav Vlagyimirovics kijevi nagyfejedelem (1125�1132), Vlagyimir Monomah legidõsebbfia.  
2 Vszevolod Msztyiszlavics novgorodi fejedelem, Msztyiszlav Vlagyimirovics nagyfejedelem fia,az utolsó kijevi helytartó Novgorodban (1118�1136), pszkovi fejedelem (1137�1138). Lásd még a II/1.1.forrásközlés 1. sz. lábjegyzetét és a II/1.2. sz. forrásközlést. 
3 Bujce: egykori falu a Szeliger tótól délnyugatra (a mai tveri terület nyugati részén, Osztaskovvárosa környékén).  
4 Szent György-monostor (Ñâÿòîé Ãåîðãèé ìîíàñòûðü, Þðüåâ ìîíàñòûðü): rendház Novgorodtólkb. 3 km-re délre, a Volhov folyó bal partján, annak a helynek a közelében, ahol a Volhov az Ilmeny-tóból ered. �Bölcs� Jaroszlav novgorodi fejedelem (1012�1036), kijevi nagyfejedelem (1036�1054)alapította 1030 körül, aki a keresztségben a György (Ãåîðãèé, Åãîðü, Þðèé) nevet kapta. Ez az elsõismert monostor Novgorod területén. Sokáig egész Rusz legtekintélyesebb rendháza. Apátja 1299-tõlaz archimandrita címet viselte. Ha a novgorodi érsek akadályoztatva volt, a Szent György-monostorfõnöke helyettesítette. 
5 �Adó� (äàíü): a nagyfejedelemnek járó egyik adónem. Egyes vélemények szerint a meghódítottnépek adója. 
6 �Vérdíj� (âèðà): szabad ember meggyilkolásáért a nagyfejedelemnek fizetett büntetés. 
7 �Bírság� (ïðîäàæà): bûncselekmény elkövetéséért a nagyfejedelemnek fizetett büntetés. 
8 A szónak csak az eleje (�âî��) és a vége (��êîå�) látható. Hiányzik közötte két vagy három betû.Az egyik olvasat szerint �vót� (âîòñêîå). A vótok az észtekhez legközelebb álló balti-finn nyelvenbeszélõ népcsoport. A másik olvasat szerint �voloki� (âîëîöêîå). A �volok� két folyó közötti száraz-átkelõ. A kifejezés mindkét esetben a mellette álló �fizetség� szóra vonatkozik mint jelzõ. E két szót asorok közé utólag írták be. 
9 �Fizetség� (âåíî): házasságkötéskor a szülõknek kifizetett díj, a menyasszony �ára�. A szó ké-sõbbi jelentése �hozomány�. 



éltemben és holtomban. Saját kezûleg a Szent Györgynek ajándékoztam még az õszipoljugyjét,10 huszonöt grivnát. Én pedig, Vszevolod 30 grivna ezüst11 [súlyú vagy értékû] ezüsttálat adtam aSzent Györgynek, s megparancsoltam, hogy kondítsák meg ebédkor, mikor az apátebédel. S ha valaki kárt okoz akár abban az adományban, akár ebben a tálban, Istenés Szent György ítélkezzen [felette] az [Úr] eljövetelének napján. 

I/4.
Msztyiszlav Vlagyimirovics nagyfejedelem adománylevele 

a novgorodi Szent György-monostornak
(Ãðàìîòà âåëèêîãî êíÿçÿ Ìñòèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à 

íîâãîðîäñêîìó Þðüåâó ìîíàñòûðþ)

Az adománylevél a legrégibb eredetiben fennmaradt oklevél Rusz történetében. Pergamenre készült1130 körül, amikor a Novgorodi I. évkönyv bejegyzése szerint Vszevolod novgorodi fejedelem meglá-togatta atyját, Msztyiszlav Vlagyimirovics nagyfejedelmet Kijevben. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ãðàìîòû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1949. ¹

81. Ñ. 140.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ.
244�245.
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10 �Poljugyje� (ïîëþäèå): a nagyfejedelemnek járó egyik adónem. Egyes vélemények szerint aközszabadok adója. Elnevezése a beszedésének legõsibb módjára utal, amikor a fejedelem és kíséretevégigjárta a hatalma alá tartozó területeket. Novemberben indultak erre a körútra, amikor a téli utakmár kialakultak, és áprilisban tértek vissza a fejedelmi székhelyre. 
11 A �grivna ezüst� (ãðèâíà ñåðåáðà): a �pénz� fogalmát jelölõ szókapcsolat a XII. századtól a XIV.századig. (A XIV. században felváltotta a �rubel� kifejezés.)



II.
A KIJEVI RUSZ UTÓDÁLLAMAI

A RÉSZFEJEDELEMSÉGEK 
ÉS A TATÁR HÓDOLTSÁG KORÁBAN

(XII. század második harmada�XV. század utolsó harmada)
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II/1.
Rusz régiói eltérõ utakon

II/1. 1.
VSZEVOLOD MSZTYISZLAVICS FEJEDELEM OKLEVELE 

A MÉSZKÖVÖN ÁLLÓ 
NOVGORODI JÁNOS PRODROMOSZ-TEMPLOMNAK

Én, Gavril1 nagyfejedelem, Vologyimir2 unokája, akit Vszevolod Msztyiszlavicsautokrátornak3 hívnak, Rusz összes földjének4 és Novgorod egész területének ura,Isten áldásával fölépítettem a nagy Szent János-templomot5 Petrjata udvarában,6 ésteljes mértékben elláttam fölbecsülhetetlen értékû ikonokkal, fölbecsülhetetlenértékû evangéliummal és minden könyvvel; papokat és diakónust szegõdtettem adicsõséges székesegyházba.7A magam fenséges nevében örök idõkre a nagy Szent Jánosnak adományozom aviaszmérés [jövedelmét] a templom fenntartására. Torzsokban a viaszmérés felét aSzent Megváltónak,8 felét pedig a Petrjata udvarában lévõ nagy Szent Jánosnak [ado-mányozom]. A papok, a diakónus, az írnok és az õrök járadékot kapjanak a viasz-

41A KIJEVI RUSZ UTÓDÁLLAMAI

1 Msztyiszlav Vlagyimirovics kijevi nagyfejedelem fia, pogány nevén Vszevolod, a keresztségbenGavriil. Nagyapja, Vlagyimir Monomah kijevi nagyfejedelem a novgorodiak tiltakozása ellenéreültette a még gyermek Vszevolodot a novgorodi fejedelmi (helytartói) székbe 1118-ban. Vszevolod1136-ig uralkodott. Az apja halálakor önkényesen Perejaszlavlba távozott, hogy elfoglalja az ottanitrónt, de Jurij Dolgorukij szuzdali fejedelem elûzte. Akkor visszatért Novgorodba, ahonnan a lakos-ság (a pszkoviak és a ladogaiak támogatásával) elkergette. A belsõ erõviszonyok megváltozása miattmégis visszafogadták. A Vszevolod kormányzásával szembeni elégedetlenség azonban odavezetett,hogy 1136-ban a családjával együtt letartóztatták, majd számûzték. Ezzel Novgorod kivívta függet-lenségét Kijevtõl. Az önálló novgorodi állam a moszkvai hódításig (1471, 1475, 1478) állt fönn. Vsze-volod Msztyiszlavics további sorsát illetõen lásd a II/1. 2. számú forrásközlést. 
2 Vlagyimir Monomah kijevi nagyfejedelem (1113�1125). 
3 �Autokrátor� (ñàìîäåðæåö): ez a kifejezés kései interpoláció. 
4 Vlagyimir Monomah halála után a legidõsebb fia, Msztyiszlav (1125�1132), majd egy másik fia,Jaropolk (1132�1139) ült a kijevi nagyfejedelmi trónon. 
5 János Prodromosz temploma a mészkövön (öåðêîâü Èâàíà Ïðåäòå÷è íà Îïîêàõ): KeresztelõSzent János, Krisztus �Elõfutára� (Prodromosz) tiszteletére fölszentelt templom Novgorodban aVolhov folyó �piac felõli oldalán�. Eredetileg fából készült, de a falait 1127�1130 között VszevolodMsztyiszlavics mészkõre cseréltette. A templom a XV. századra megroggyant, ezért 1453-ban lebon-tották, majd az eredeti formáját megõrizve újjáépítették. 
6 �Petrjata udvara� (Ïåòðÿòèíî äâîðèùå): telek, ahol Petrjata poszadnyik udvarháza állt. Az év-könyvbejegyzés szerint Petrjata 1127-ben volt poszadnyik Novgorodban. 
7 A Szent Szófia-székesegyház, Novgorod fõtemploma. 
8 Torzsok város székesegyháza. 



mérés [jövedelmébõl]: a papok fejenként nyolc grivna ezüstöt,9 a diakónus négy griv-na ezüstöt, az írnok három grivna ezüstöt, az õrök három grivna ezüstöt. E járadékotörök idõkre szólóan minden esztendõben kapják meg, [mert] én, Vszevolod nagy-fejedelem [így] adományoztam. A papok naponta misézzenek a Szent Jánosban, ésvasárnaponként a Szent Zakariás felsõ oltárnál10 örök idõkig. A diakónus szombatonés vasárnap a Szent Jánosban segédkezzen ezért a járadékért örök idõkig. Én, Vszevolod nagyfejedelem három elöljárót11 állítottam a Szent János- [temp-lom kereskedõtársasága] élére. A módos emberek12 és a feketék13 részérõl a tiszjac-kijt,14 a [jánosi] kereskedõk részérõl pedig két elöljárót.15 Õk irányítsák a jánosiakminden ügyét, a [helyi] adásvételekét és a [távolsági] kereskedelemét és a kereskedel-mi bíróságot. Miroszlav16 poszadnyik17 ne avatkozzon bele a jánosi [ügyekbe], de másposzadnyikok és a novgorodi bojárok18 sem, semmibe se. Aki tagsági részesedést akar vásárolni a jánosi kereskedõk [szervezetében], he-lyezzen el ötven grivna ezüst [értékû] betétet azoknál, akik régóta kereskedõk, a tisz-jackijnak pedig adjon [egy vég] yperni posztót. A kereskedõk huszonöt grivnaezüstöt tegyenek a Szent János [pénztárába]. Aki nem vásárol tagsági részesedést,nem ad ötven grivna ezüstöt, az nem régi kereskedõ. A régi kereskedõk közé örök-ség révén és betét szerint kerüljenek. A Szent János elõcsarnokában mérjenek, aholadva van, s [a mértéket] is ott õrizzék.A mérést a jánosi elöljárók végezzék, két régi kereskedõvel, megbízható ember-rel. [Olyat, aki] nem régóta kereskedõ, ne ruházzanak fel elöljárói tisztséggel, és ajánosi mérlegen se mérjen. Nagykereskedõtõl [az alábbi díjszabás szerinti illetéket]szedjék: Alsófölditõl19 két berkovec20 viasz után fél grivna ezüstöt és egy grivenka21

A KIJEVI RUSZ UTÓDÁLLAMAI42

9 �Grivna ezüst� (ãðèâíà ñåðåáðà): lásd az I/3. forrásközlés 3. lábjegyzetét és az I/4. forrásközlés 12.lábjegyzetét. A XII. század folyamán a pénzérmék eltûntek a forgalomból Rusz területén. A pénzverésa XIV. század második felében kezdõdött újra Moszkvában, a XV. század elejétõl Novgorodban. 
10 �Felsõ oltár� (ïîëàòè): a mellékoltár és az elhelyezésére szolgáló helyiség valamely nagyobbtemplom emeleti szintjén, galériáján. 
11 �Elöljáró� (ñòàðîñòà): Novgorodban így nevezték egy-egy �vég� (városnegyed) választott veze-tõjét is. 
12 �Módos emberek� (æèòüè ëþäè): a városi lakosság tehetõs rétegei (gazdag kereskedõk, vagyo-nos iparosok).
13 �Fekete emberek� (÷¸ðíûå ëþäè): a városi lakosság középrétegei (kézmûvesek). 
14 �Tiszjackij� (òûñÿöêèé): a vecsén megválasztott fõtisztviselõ, aki a közrendûek érdekeit volthivatott képviselni, és a poszadnyikkal együtt irányította a városállam közigazgatását. Egyben anépfölkelés katonai parancsnoka (a. m. �ezreskapitány�). 
15 Ez a szövegrészlet kétféleképpen értelmezhetõ. 1. A társaság vezetõ tanácsa három tagból állt,akik közül kettõt maguk a kereskedõk választottak, egy pedig (a tiszjackij) hivatalból képviselte avárosi lakosságot. 2. A testület hat tagból állt. Három elöljárót delegált a városi lakosság, két (válasz-tott) sztárosztát a privilegizált kereskedõk, míg a hatodik tag a tiszjackij volt. A szakirodalomban �V. O. Kljucsevszkij nyomán � az elsõ értelmezés dominál.
16 Miroszlav Gjurjatyinyic: 1126-ban poszadnyik Novgorodban. 1132-ben poszadnyik Pszkovban.1134/35-ben poszadnyik Novgorodban.  
17 �Poszadnyik� (ïîñàäíèê): kezdetben a fejedelem kinevezett helytartója, késõbb a leggazdagabbcsaládok tagjai közül a vecsén választott fõtisztviselõ, aki a tiszjackijjal együtt irányította a városállamközigazgatását. 
18 �Bojárok� (áîÿðå): nagybirtokos nemesek.
19 �Alsóföldi� (Íèçîâñêèé): olyan területrõl érkezett ember, amely Novgorodból a Volgán �lefelé�hajózva érhetõ el: a rosztovi, a szuzdali és a vlagyimiri fejedelemség. 
20 �Berkovec� (áåðêîâåö): meghatározhatatlan nagyságú súlymérték. 
21 �Grivenka� (ãðèâåíêà): fél grivnának megfelelõ súlymérték népies elnevezése. 



paprikát, polockitól és szmolenszkitõl egy berkovec viasz után két grivna kunát,22
Novij Torzsok-itól egy berkovec viasz után másfél grivna [kunát], novgoroditól egyberkovec viasz után hat mordkát.23 A becsületesen lemért [viasz után járó] kunát24
fizessék be nagy Szent János házának [pénztárába]. [Más] novgorodi ne mérjen sem-milyen nagykereskedõnek. [Én], Vszevolod nagyfejedelem [elrendelem], hogy halálom után a fivérem, egészRusz nagyfejedelme,25 a novgorodi fõpásztor26 úr, a kereskedõk elöljárói, a kereske-dõk és a Szent János- [templom] minden papjának [legyen a feladata], hogy jótálljonnagy Szent János házáért. A nagyfejedelem esztendõ múltán huszonöt grivna ezüs-töt szedjen a viaszmérés [illetékeibõl]. A kereskedõk és a kereskedõk elöljárói tiszteljék és ünnepeljék nagy Szent Jánosszületésének napját.27 A kereskedõk és a kereskedõk elöljárói örök idõkig huszonötgrivna ezüstöt fordítsanak a viaszmérés [bevételeibõl] Szent János valamennyi ün-nepére. Szent János napján a nagy Szent János- [templomhoz tartozó] kereskedõkelöljárói hetven gyertyát gyújtsanak, kakukkfüvet és tömjént [füstöljenek]. Az ün-nepen a fõpásztor úr misézzen. A kereskedõk és a kereskedõk elöljárói egy grivnaezüstöt és [egy vég] yperni posztót adjanak a fõpásztor úrnak. Másnap a SzentGyörgy28 archimandritája misézzen, s kapjon érte fél grivna ezüstöt. Harmadnap azAntal-29monostorbeli Szent Istenszülõ apátja misézzen, s kapjon érte fél grivnaezüstöt. Én, Vszevolod nagyfejedelem illeték[szedési jogot] adományoztam a Petrjata ud-varában lévõ nagy Szent János- [templom] papjainak, [hogy] a nagyfejedelmi nagy-atyám és dédatyám emlékét [ápolják], s ezért minden ruszbéli kereskedõtõl szedjékbe a régi szokások szerinti [hozzájárulást] örök idõkig: a tveri kalmároktól, a nov-gorodiaktól, a bezsicsiektõl, a gyerevaiaktól és a Mszta [folyó] egész partvidékérõl. 
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22 �Grivna kuna� (ãðèâíà êóí): pénz, illetve a XII. század második negyedétõl (a �pénz nélkülikorszakban�) elszámolási egység. A �grivna ezüst� egynegyed része. 
23 �Mordka� (ìîðäêà): meghatározhatatlan értékû aprópénz vagy annak megfelelõ súlyú rész alemért áruból. 
24 �Kuna� (êóíà): bármely pénzérme elnevezése vagy az egyenértékû pénzhelyettesítõ áru meny-nyisége. A bõvített szerkesztésû �Russzkaja Pravda� alapján 1 grivna 50 kunát ért. 
25 Izjaszlav Msztyiszlavics kijevi nagyfejedelem (1146�1154). Az �egész Rusz nagyfejedelme� kité-tel késõbbi interpoláció. 
25 �Fõpásztor�: szó szerinti fordításban �úr� (âëàäûêà). A világi és az egyházi fõhatalom képvise-lõi, itt a novgorodi püspök címe és megszólítása. A novgorodiak 1156-ban kapták meg a kijevi metro-politától azt a jogot, hogy maguk válasszák a város püspökét, aki 1165-tõl érseki rangot viselt. 
27 Június 24-ét.
28 �Szent György-templom� (õðàì ñâÿòîãî Åãîðãèÿ): a Novgorod közelében álló Szent György-monostor (Þðüåâ ìîíàñòûðü) 1119-ben emelt székesegyháza. A monostor apátja helyettesítette a nov-gorodi püspököt (érseket) annak akadályoztatása vagy távolléte esetén. 1299-tõl az �archimandrita�címet viselte. 
29 �Antal-monostor� (Îíòîíîâ ìîíàñòûðü, Àíòîíèåâ ìîíàñòûðü): alapítója, Szent Antonio (1067�1147) egy római patrícius családban látta meg a napvilágot. Szülei halála után, 1086-ban remeténekállt. Legendája szerint 1106-ban Európát megkerülve két nap alatt Novgorodba hajózott egy kövön,és a Volhov partján monostort alapított. 1117-ben építtette az Istenszülõ születése- (Ðîæäåñòâî Áîãî-

ðîäèöû) székesegyházat. E templom kórusának karnagya, Kirik diakónus írta 1136-ban a keleti szlávkultúrkörben ma ismert elsõ olyan értekezést, amely a matematikai ismeretekbe avatja be az olvasóját.Kirik részt vett a püspöki hivatalban folyó évkönyvkészítési munkálatokban is. Az õ tollából szár-maznak a Vszevolod Msztyiszlavics fejedelem letartóztatásáról és kiûzésérõl (1136. és 1137.) tudósítóbejegyzések.



A temetõ [használatáért], mely Petrjata udvarában van, és a nagy Szent János régiajtajától a veremig, a veremtõl a [Plotnyickij] vég30 hídjáig [terjed], a jánosi elöljárókés a [Volhov]-parti elöljárók kunát szedjenek, a [beszedett] kunát helyezzék el nagySzent János házában. A jánosi elöljárók és kereskedõk, valamint a parti elöljárók és aparti [lakosok] gyámolítsák a nagy Szent János- [templom] papjait, diakónusát ésõreit.Gyertyák és tömjén kivételével senki semmit ne tartson Szent János házában.Sem a város, sem a fõpásztor úr, sem a bojárok ne vegyék el a [viasz]mérés [jöve-delmét] a nagy Szent Jánostól, de meg se kurtítsák a tõlem, Vszevolod nagyfejede-lemtõl [kapott] adományt. Akik a [viasz]mérés [jövedelmét] elveszik vagy meg-kurtítják, avagy nagy Szent János és Szent Zakariás házát megsértik, azokra [sújtsonle] a Megváltó, a Tisztaságos és a nagy Szent János- [templom névadó szentjeinekharagja]. Sötétség, kísértés és Isten büntetése legyen [a végzetük]. 

II/1. 1.
Vszevolod Msztyiszlavics fejedelem oklevele a mészkövön álló 

novgorodi János Prodromosz-templomnak
(Ãðàìîòà êíÿçÿ Âñåâîëîäà Ìñòèñëàâè÷à öåðêâè Èâàíà Ïðåäòå÷è íà Îïîêàõ 

â Íîâãîðîäå)

Az itt közölt forrás, amely a �jánosi százak� novgorodi kereskedõtársaság szabályzata (óñòàâ êóïå÷åñ-
êîãî îáùåñòâà �Èâàíñêîå ñòî� â Íîâãîðîäå) elnevezés alatt is ismert, eredetiben nem maradt fenn. Szö-vegét a �Novgorodi I. Évkönyvbõl� (XIV�XV. század) ismerjük. Az interpolációk miatt a történészekegy része az �oklevelet� XIV. század végén készült hamisítványnak tartja. Akik az autentikussága mel-lett érvelnek, arra hivatkoznak, hogy a szabályzat a XIV�XV. század folyamán is hatályban maradt, ésezzel magyarázhatók az utólagos betoldások, javítások. Szövegközlés és magyarázatok: Íîâãîðîäñêàÿ ïåðâàÿ ëåòîïèñü ñòàðøåãî è ìëàäøåãî èçâîäîâ. Ìîñê-
âà�Ëåíèíãðàä, 1950. Ñ. 558�560.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âå-
êà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 229�232. 

II/1. 2.
AZ ÖNÁLLÓ PSZKOV ELSÕ FEJEDELME

Részlet a �Pszkovi I. Évkönyvbõl� A 6640. esztendõben1 a novgorodiak kiûzték fejedelmüket, Vszevolod Msztyiszla-vicsot2 Novgorodból, és Szvjatoszlav Olgovicsot3 hívták el magukhoz uralkodni.
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30 A János Prodromosz-templom az �ácsok� (ïëîòíèêè) városnegyedében állt. 
1 6640. esztendõben: 1132-ben. (A valóságban 1136-ban.) 
2 Lásd a II/1.1. számú forrásközlés 1. lábjegyzetét. 
3 Szvjatoszlav Olgovics (?�1165) csernyigovi fejedelem. 1137-ben a novgorodiak meghívták feje-delmüknek, de Szvjatoszlavnak nem sikerült gyökeret vernie a városban, és 1138-ban távozott. 1140-ben ismét elfogadta a novgorodiak meghívását, ám ismét kudarcot vallott. 



Vszevolod Kijevbe ment Jaropolkhoz,4 a nagybátyjához. Jaropolk Visgorodba5 ül-tette. Abban az esztendõben eljöttek a pszkoviak, és magukkal vitték Vszevolodot,hogy uralkodjon rajtuk, a novgorodiaktól pedig elszakadtak. Vszevolodot és Szvja-topolkot6 Pszkovig kísérték. Amikor Vszevolod elhaladt Polock mellett, Vaszilko,7 apolocki fejedelem maga jött elébe, hogy tiszteletét tegye, és Isten parancsolata szerinta feledés fátylát borítsa arra a bûnre, melyet [Vszevolod] atyja követett el az egésznemzetsége ellen.8 Odament hozzá és megölelte anélkül, hogy alattomos gondola-tokat forgatott volna a fejében, ahogyan ez [jámbor] emberhez illik. Még a keresztetis megcsókolták egymás elõtt, [megesküdve arra], hogy elfelejtik ami korábbantörtént, és maradéktalanul [betartják] a törvényt. Ily módon [Vaszilko] jó [szívvel]búcsúztatta [Vszevolodot]. Ugyanazon esztendõ február havának 11. napján,9 hús-hagyó hét csütörtökén megtért [Istenhez] Vszevolod fejedelem Pszkov városában.Vasárnap eltemették a Szentháromság-templomban, melyet õ maga épített.10

Részlet egy XVI. századi pszkovi szertartáskönyvbõl �A 6701. esztendõ november havának 27. napján11 Jaroszlav Vlagyimirovics12 pszko-vi fejedelem, Gavril pásztor úr, Nagy Novgorod és Pszkov érseke, valamint IoannMatfejevics pszkovi poszadnyik jelenlétében áthozták a szent életû jámbor nagyfe-jedelmet, Vszevolodot, aki a szent keresztségben a Gavril nevet kapta, SzalonikiSzent Demeter templomából13 a Szentháromság-templomba�14
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4 Jaropolk kijevi nagyfejedelem (1132�1139).
5 Visgorod (Âûøåãîðîä): magas dombon épült vár Kijev közelében a Dnyeper partján a Csernyi-gov felé vezetõ folyami átkelõ mellett. 
6 Szvjatopolk Msztyiszlavics: Vszevolod Msztyiszlavics Polockból elûzött testvére. 
7 Vaszilko Rogvoldovics polocki fejedelem (1132�?). Amikor Bizáncból hazatért, a nép elkergetteSzvjatopolk Msztyiszlavicsot, és Vaszilkót segítette hatalomra. Vaszilko ettõl kezdve kereste a kijevinagyfejedelmi család tagjainak kegyét, hogy megõrizhesse trónját. 
8 Msztyiszlav Vlagyimirovics kijevi nagyfejedelem (1125�1132). 1129-ben vasba verve Konstanti-nápolyba vitette Vaszilkót és négy polocki herceget, a polocki trónt pedig odaadta fiának, Szvja-topolknak. A számûzöttek közül csak ketten tértek haza 1132-ben. (Az egyik Vaszilko volt.) 
9 Vszevolod Msztyiszlavics fejedelem 1138. február 11-én hunyt el. 
10 A �Szentháromság-székesegyház� (ñîáîð Câÿòîé Òðîèöû, Òðîèöêèé ñîáîð) felépítését, amelyPszkov önállóságának szimbóluma volt, tévesen kapcsolta a középkori hagyomány Vszevolod fejede-lem nevéhez. Helyi legendák szerint az elsõ itteni templomot Olga fejedelemasszony ácsoltatta fából,amikor a kereszténység felvétele után hazatért Bizáncból. A fatemplomot, melyet valószínûleg a X.század végén emeltek, az 1180�1190-es években cserélték kõépületre. A teteje 1362-ben beomlott,ezért 1365-tõl 1367-ig új székesegyházat építettek ugyanazon név alatt, ugyanazon a helyen. A ma islátható formáját 1682�1699 között nyerte el. 
11 A 6701. esztendõ november havának 27. napján: 1193. november 27-én. 
12 Jaroszlav Vlagyimirovics novgorodi fejedelem (1182�1184, 1187�1196, 1197�1199). 
13 �Szaloniki Szent Demeter temploma� (õðàì Ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ Ñîëóíüñêîãî): az elsõ kõtemplomPszkovban. A XII. században épült, ma csak az alapjai láthatók. 
14 Az önálló Pszkov elsõ fejedelmének földi maradványait ereklyeként tartották számon. Amikorkoporsóját átszállították a frissen felépült Szentháromság-székesegyházba, Vszevolod Msztyiszlavi-csot helyi szentté avatták. Kultusza ideológiailag erõsítette a pszkovi állam szuverenitását. A fejedel-met az orosz ortodox egyház 1549-ben megrendezett zsinata a moszkvai birodalom szentjei közéemelte. 



II/1. 2.
Az önálló Pszkov elsõ fejedelme

(Ïåðâûé êíÿçü â Ïñêîâå ïåðèîäà ñàìîñòîÿòåëüíîñòè)

A historiográfiai hagyomány az 1348-ban létrejött bolotovói szerzõdéshez köti Pszkov függetlensé-gének kivívását Novgoroddal szemben. Újabb nézõpont  (A. V. Valerov) szerint a szuverenitás elnye-rése az 1136/37-ben lezajlott novgorodi események egyik következménye volt. Az önálló pszkoviállam 1510-ig létezett. Akkor a Kremlbõl érkezett helytartó leszereltette a vecseharangot, a lakosságMoszkvával szemben ellenséges hangadóit pedig kitelepítette.  A �Pszkovi I. Évkönyv� (XV. század második fele) itt közölt bejegyzése kijevi eredetû forrásravezethetõ visza, amely az Ipatyij-évkönyv közvetítésével került a krónikaíró által forrásmunkakénthasznált szerkesztett szövegbe. Csaknem azonos tartalmú a �Pszkovi II. Évkönyv� (XV. század vége)vonatkozó része. A polocki epizód valószínûleg litván vagy belorusz származású. Szövegközlés és magyarázatok: Ïñêîâñêèå ëåòîïèñè. Âûïóñê I. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1941. Ñ. 10.;
Ïñêîâñêèå ëåòîïèñè. Âûïóñê II. Ìîñêâà, 1955. Ñ. 19.; Âàëåðîâ À. Â.: Íîâãîðîä è Ïñêîâ. Î÷åðêè ïîëè-
òè÷åñêîé èñòîðèè Ñåâåðî-çàïàäíîé Ðóñè XI-XIV âåêîâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2004. Ñ. 112�115.A Vszevolod Msztyiszlavics újratemetésérõl tudósító sorok XVI. századi pszkovi szertartás-könyvben maradtak fenn, amely szerzõje egy Vaszilij nevû pap volt.Szövegközlés és magyarázatok: Âîñòîêîâ À. Õ.: Îïèñàíèå ðóññêèõ è ñëîâåíñêèõ ðóêîïèñåé Ðóìÿí-
öîâñêîãî ìóçåóìà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1842. Ñ. 602.; Âàëåðîâ À. Â.: Íîâãîðîä è Ïñêîâ. Î÷åðêè ïîëèòè-
÷åñêîé èñòîðèè Ñåâåðî-çàïàäíîé Ðóñè XI�XIV âåêîâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2004. Ñ. 134.

II/1. 3.
A KIJEVI VECSE

A 6655. esztendõben. Július havának 27. napján,1 Szent Pantaleon2 emlékezetekorIzjaszlav3 hat püspökkel beiktatta Klimet,4 egy rusz származású szerzetest a metro-politai [méltóságba], aztán békét kötött a kunokkal a Voinynál� Ebben az esztendõben Vologyimer5 és Izjaszlav Davidovics6 követeket küldtekIzjaszlav kijevi [nagy]fejedelemhez Csernyigovból, mondván: �Fivérünk! Szvjatosz-
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1 A 6655. esztendõben, július havának 27. napján: 1147. július 27-én. 
2 �Szent Pantaleon� (Ïàíòåëåéìàí, Ïàíòåëåèìîí): Nikomédeiában született keresztény vértanú,orvos. Maximianus római császár 305 körül megkínoztatta, majd lefejeztette. Emléknapja július 29. 
3 Izjaszlav Msztyiszlavics kijevi nagyfejedelem (1146�1154). Vlagyimir Monomah legidõsebb fiá-nak, Msztyiszlavnak a gyermeke, Vszevolod Olgovics kijevi nagyfejedelem feleségének testvére.A korabeli uralkodói eszménykép megtestesítõje: bátor és nemes lelkû vitéz, aki bõkezû a druzsinájá-hoz, és nyájas a népével. Vszevolod Olgovics nagyfejedelem halála után a kijeviek Izjaszlavot kértékfel az uralkodásra. 
4 Kliment Szmoljatics Kijev és egész Rusz metropolitája (1147�1155). Mûveltségérõl híres szerze-tes, akit Izjaszlav kijevi nagyfejedelem kezdeményezésére hat püspök választott metropolitává. (Ila-rionon és Klimenten kívül a többi metropolita Bizáncból érkezett Ruszba.) A konstantinápolyi pátriár-ka nem ismerte el egyházfõségét, de a novgorodi, a szmolenszki és a polocki püspök sem. Izjaszlavmegbuktatása után Klimentet is megfosztották méltóságától.
5 Vologyimer Davidovics: Csernyigov fejedelme. 
6 Izjaszlav Davidovics: Novgorod-Szeverszkij fejedelme. 



lav Olgovics7 elfoglalta tartományunkat, a vjatyicsok8 földjét. Támadjuk meg! Haelûztük, vonuljunk Gjurga9 ellen. Vagy békét kötünk vele, vagy megverekszünk��Izjaszlav sereget gyûjtött, átkelt a Dnyeperen, és megállt a Csertorija [folyónál].Onnan Csernyigovba küldte Ulebet.10 Jómaga a Szupojhoz11 ment, a fivérét, Vologyi-mert pedig Kijevben hagyta. Uleb bevonult Csernyigovba, s megtudta, hogy Volo-gyimer és Izjaszlav Davidovics, valamint Szvjatoszlav Vszevolodovics12 már föleskü-dött Szvjatoszlav Olgovicsra, és tõrbe akarják csalni Izjaszlav [Msztyiszlavicsot],hogy megöljék. Mikor Uleb ezt meghallotta, rohant a fejedelméhez� Izjaszlav visz-szafordult. Elõreküldött 2 férfiút, Dobrinkát és Ragyilót Kijevbe a testvéréhez,Vologyimerhez meg Lazar tiszjackijhoz, hogy mondják meg a fivérének: menjen ametropolitához, és hívják egybe az összes kijevit� A kijeviek eljöttek, rengeteg sokember. Leültek a Szent Szófiánál,13 hogy meghallgassák [a követeket]. Így szólt Volo-gyimer a metropolitához: �Ezt a 2 kijevi férfiút a fivérem küldte, hogy beszéljenekatyjafiaikkal.� Dobrinka és Ragyilo fölállt, s belefogott: �A bátyád csókoltat. A metro-polita elõtt meghajol. Lazart is csókoltatja, és valamennyi kijevit.� A kijeviek vála-szoltak: �Beszéljetek, mivel küldött benneteket a fejedelem!� Õk pedig elmondták.�A fejedelem ezt üzeni: A Davidovicsok14 és Szvjatoszlav Vszevolodovics, akivel sokjót tettem, [noha] fölesküdtek rám, most mégis csalárd módon15 meg akartak ölni.Ám Isten és a tiszteletre méltó kereszt, melyet megcsókoltak elõttem, megóvott. Ígyhát testvéreim, gyertek utánam Csernyigovba!16 Akinek van, az lovon, akinek nincs,az hajón. Hisz nemcsak engem akartak meggyilkolni, de benneteket is elpusztítani!�A kijeviek így válaszoltak: �Fejedelmünk Csernyigovba hív bennünket. Ám itt van [avárosban az, aki] a fejedelmünk és a mi ellenségünk is. Meg akarjuk ölni! Aztángyerekeinkkel odamegyünk, [mert] harcolni akarunk a fejedelmünkért.� Vologyimer
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7 Szvjatoszlav Olgovics: Vszevolod Olgovics kijevi nagyfejedelem (1139�1146) és Igor Olgovicstestvére. Izjaszlav Msztyiszlavics kijevi nagyfejedelem ellen szövetségre lépett Jurij Vlagyimirovics�Dolgorukij� rosztovi és szuzdali fejedelemmel. Késõbb uralkodott Kurszkban, majd Csernyigov-ban is. 
8 A vjatyics törzs szállásterülete az Oka folyó medencéjében, fõként annak felsõ folyásakörnyékén feküdt. A Davidovicsok és az Olgovicsok küzdöttek a birtoklásáért. 
9 Gjurga: Jurij �Dolgorukij�, Vlagyimir Monomah fia, rosztovi és szuzdali fejedelem (1125�1155),késõbb kijevi nagyfejedelem (1154�1157). Hosszasan háborúzott Izjaszlav Msztyiszlaviccsal a kijevinagyfejedelmi címért. 
10 Uleb: kijevi tiszjackij. 
11 Szupoj: a Dnyeper mellékfolyója. 
12 Szvjatoszlav Vszevolodovics: Vszevolod Olgovics kijevi nagyfejedelem (1139�1146) fia, trónkö-vetelõ. 
13 A Szent Szófia-székesegyház elõtti téren. 
14 Davidovicsok: Bölcs Jaroszlav unokájának, David Szvjatoszlavicsnak egyenes ági leszármazot-tai. Az Olgovicsokkal (Oleg Szvjatoszlavics utódaival) a csernyigovi, szeverszki, rjazanyi, muromifejedelemségek területein osztoztak. Igor Olgovics az unokatestvéreihez, a Davidovicsokhoz fordultsegítségért az Izjaszlav Msztyiszlavics elleni trónharcban. 
15 �Csalárd módon�: az összeesküvõk csernyigovi területre akarták csalni Izjaszlavot azzal azürüggyel, hogy közösen induljanak hadba Jurij Dolgorukij rosztovi és szuzdali fejedelem ellen, akimegtámadta Csernyigovot. A lázadók fogságba akarták ejteni Izjaszlavot, majd új nagyfejedelmetválasztani maguk közül.
16 Izjaszlav Msztyiszlavics a Csernyigovi Fejedelemség határán várakozott druzsinájával és a kije-viek kis csapatával az erõsítésre. 



ekként felelt nekik: �A fivérem nem ezt parancsolta! Igort17 szigorúan õrzik. A test-véremhez induljunk, ahogyan elrendelte!� A kijeviek [megmakacsolták magukat]:�Tudjuk, hogy a fivéred nem mondta és nem parancsolta, hogy ezt tegyük, de azt istudjuk, hogy nem várhatunk jót e nemzetségtõl, sem mi, sem ti, sem bárki. Meg akar-juk ölni Igort!� A metropolita, Lazar tiszjackij és Ragujlo, Vologyimer [nagyfejedelmihelytartó] tiszjackija sokáig visszatartotta õket, [végül az emberek] mégis nekilódul-tak. Üvöltözve [tódultak] Igor meggyilkolására. Vologyimer [a nagyfejedelem hely-tartója] lóra ült, és utánuk vágtatott� A kijeviek Vologyimert megelõzve értek oda.Rávetették magukat a templomban álló Igorra, [aki] szokása szerint [éppen] a SzentFeodorban [tartott] liturgián [vett részt]. Lefogták, és elhurcolták a monostorból.18
Vologyimer a rendház kapujában találkozott velük� leugrott lováról, és kérlelnikezdte a kijevieket: �Testvéreim, nem tehettek ilyen gazságot! Ne öljétek meg Igort!��[azonban] Vologyimert is megverték, miközben Igort ütlegelték� Vologyimerbemenekítette Igort az anyja házába, s bezárta a kapukat� [A tömeg] betörte az ajtót,és betódult az udvarra. Meglátták Igort [az emeleti] teremben, szétverték a termet,Igort letaszigálták, s ott [helyben] megölték� aztán a lábainál fogva összekötözték,és maguk után vonszolták Babin Torzsokon19 át a Szent Istenszülõ [templomáig]�

II/1. 3.
A kijevi vecse
(Âå÷å â Êèåâå)

A korabeli vecseülések lefolyásának rekonstruálása szempontjából ezt a forrásrészletet tartják azegyik legszemléletesebb leírásnak. Az idézet a �Lavrentyij-évkönyv� (Ëàâðåíòüåâñêàÿ ëåòîïèñü) elne-vezésû kompozíció (ñâîä) 1111 és 1305 közötti eseményeket taglaló második részébõl származik, ame-lyet �Szuzdali Évkönyvnek� (Ñóçäàëüñêàÿ ëåòîïèñü) neveznek, mivel abban ÉK-Rusz, elsõsorban aSzuzdali Fejedelemség területén lezajlott történéseket rögzítették. A �Lavrentyij-évkönyvet� 1377-ben állították össze vagy másolták le Gyionyiszij szuzdali püspökáldásával a szuzdali és Nyizsnyij Novgorod-i nagyfejedelem, Dmitrij Konsztantyinovics számára. Azévkönyv-kompozíció arról a Lavrentyij nevû szerzetesrõl kapta a címét, aki a három készítõ közül alegtöbb sort vetette pergamenre, és dolga végeztével fölfedte kilétét. A kutatók feltételezése szerintLavrentyij elsõsorban a Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem (1285�1317) és vlagyimiri nagyfejedelem(1305�1317) udvarában született XIV. század eleji évkönyv-kompozícióra támaszkodott a munkájasorán. Szövegközlés és magyarázatok: Ëàâðåíòüåâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 1.
Ìîñêâà, 1997. Ñòá. 315�318.; Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 1. Ìîñêâà, 1962. Ñòá. 315�318.
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17 Igor: Igor Olgovics kijevi nagyfejedelem (1146�1147), aki Vszevolod Olgovics kijevi nagyfeje-delem (1139�1146) öccse volt. Vszevolod õt jelölte ki utódjául. A kijeviek azt kérték Igor Olgovicsnagyfejedelemtõl, hogy szabadítsa meg a várost az elhunyt uralkodó népnyúzó tyiunjaitól. Amikorez nem történt meg, a lakosság Izjaszlav Msztyiszlavicsot hívta a trónra. Igor sikertelenül próbálta föl-venni vele a harcot. Veresége után arra kényszerült, hogy monostorba vonuljon.
18 Szent Theodórosz tiszteletére fölszentelt templom és monostor, amelyet 1128-ban alapítottMsztyiszlav Vlagyimirovics kijevi nagyfejedelem (1125�1132). 
19 A korabeli Kijev egyik városnegyede. 



II/1. 4.
MOSZKVA ELSÕ EMLÍTÉSE

A 6655. esztendõben.1 Gjurgi2 a novgorodi birtokokra vonult harcolni. Mikor odaért,elfoglalta Novij Torgot,3 és végigpusztította az egész Mszta-vidéket.4 Akkor Jurji el-küldött Szvjatoszlavhoz.5 Megparancsolta neki, hogy támadjon rá a szmolenszki6 tar-tományra. Szvjatoszlav elindult, s a Porotván7 fölfelé a goljagyokat8 hódoltatta.Szvjatoszlav druzsinája így foglyokra tett szert. Gjurgi megüzente neki: �Testvérem, jöjj el Moszkovába!�9 Szvjatoszlav elment hozzá a gyermekeivel,Oleggel és egy kis druzsinával. Magával vitte Vologyimer Szvjatoszlavicsot10 is. Olegelõrement Gjurgevhez, és egy párducot11 adott neki. Utána érkezett meg az apja,Szvjatoszlav. Szívélyesen összecsókolóztak. Pénteki napon, a Szent Istenszülõ dicsé-retekor12 [találkoztak], s örvendeztek. Másnap Gjurga megparancsolta, hogy pazarlakomára terítsenek. Nagy megtiszteltetésben részesítette õket. Szeretete jeléül sokajándékkal halmozta el Szvjatoszlavot és a fiait, Oleget és Vologyimir Szvjatosz-lavicsot. Szvjatoszlav vitézeit is megvendégelte, így engedte el õket. Gjurgi meg-ígérte, hogy elküldi hozzá a fiát,13 s így is tett. 

II/1. 4.
Moszkva elsõ említése

(Ïåðâîå óïîìèíàíèå î Ìîñêâå)

A közölt forrásrészlet az Ipatyij-évkönyvben (Èïàòüåâñêàÿ ëåòîïèñü) található, amely a kosztromaiIpatyij-monostorról kapta nevét, ahol az évkönyv legrégibb, XV. század közepén készült kéziratátmegtalálták. Maga a mû azonban DNy-Ruszban keletkezett. Két szerkesztett szövegbõl álló évkönyv-
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1 A 6655. esztendõben: 1147-ben. 
2 Gjurgi vagy Jurji: Jurij �Dolgorukij�, Vlagyimir Monomah fia, rosztovi és szuzdali fejedelem(1125�1155), kijevi nagyfejedelem (1154�1157). 1149 és 1151 között eredménytelenül háborúzottIzjaszlav Msztyiszlaviccsal a nagyfejedelmi címért. A �Hosszúkezû� (Äîëãîðóêèé) gúnynevet azértkapta, mert városalapításokkal és hódításokkal szüntelenül növelte birtokait. 
3 Mai nevén Torzsok. Város Moszkvától és Tvertõl északnyugatra. 
4 A Mszta folyó az Ilmeny-tóba ömlik. Fontos kereskedelmi útvonal volt a Volga irányába. 
5 Szvjatoszlav Olgovics (?�1165): lásd a II/1.3. forrásközlés 7. lábjegyzetét. 
6 A szmolenszki fejedelem ekkor Rosztyiszlav volt, Izjaszlav Msztyiszlavics kijevi nagyfejedelemtestvére. 
7 Porotva: A Protva az Oka bal parti mellékfolyója Moszkvától délnyugatra. 
8 �Goljagy� (Ãîëÿäü): valaha a Protva folyó vidékén élt, mára kihalt �galind� népcsoport keletiszláv elnevezése.  A galindok a balti nyelvcsaládhoz tartoztak. 
9 Moszkova (Moszkva): település a Moszkva folyó partján. A XVII. században lejegyzett legendaszerint Sztyefan Ivanovics Kucska bojár udvarháza állt itt, akit Jurij �Dolgorukij� kivégeztetett, merta fõúr tiszteletlenül viselkedett vele szemben. 
10 Vologyimer Szvjatoszlavics: rjazanyi fejedelem. 
11 Párduc (ïàðäóñ): valószínûleg egy leopárd vagy egy hiúz bõrérõl van szó. Egyesek szerint azon-ban egy vadászgepárdról.
12 A �Szent Istenszülõ dicsérete� (Ïîõâàëà ñâÿòîé áîãîðîäèöû): nagyböjt ötödik hetének szom-batja.
13 Jurij �Dolgorukij� Gleb nevû fiát küldte csapatokkal Szvjatoszlav megsegítésére. 



kompozíció (ñâîä). Elsõ része az ún. �1198-as kijevi évkönyv-kompozíció� (Kèåâñêèé ñâîä 1198 ã.), amásodik a �Halicsi-Volhíniai Évkönyv�, amely a XIII. század végéig folytatja az eseménysort. Szövegközlés és magyarázatok: Èïàòüåâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 2.
Ìîñêâà, 1998. Ñòá. 339�340.; Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 1. Ìîñêâà, 1962. Ñòá. 339�340.

II/1. 5.
ANDREJ BOGOLJUBSZKIJ, VLAGYIMIR ELSÕ NAGYFEJEDELME

Ugyanebben az esztendõben1 a rosztoviak, a szuzdaliak és a vologyimeriek összeta-nakodtak, és valamennyien elhívták Andrejt,2 Djurgev3 legidõsebb fiát. Az atyja trón-jára ültették Rosztovban, Szuzdalban és Vologyimerben,4 mert mindenki megszerettea sok-sok korábbi jóért, melyet Isten és minden alattvalója [kedvében járva] cse-lekedett� Ugyanebben az esztendõben5 Andrej kiûzte Leon püspököt Szuzdalból. Elker-gette saját testvéreit, Msztyiszlavot és Vaszilkót6 meg az unokaöccseit, a két Rosz-tyiszlavicsot7 és az atyja elsõ férfiait8 is. Azért tett így, mert az egész szuzdali földegyeduralkodója9 akart lenni. Miután Leon vezekelt bûne miatt, ismét visszahelyeztea püspököt [méltóságába], de Rosztovban, [mivel] Szuzdalba nem engedte be�  �Az õsidõktõl fogva mindennél alattomosabb ördög nem akart jót a keresz-ténynek, sem azt, hogy szeretet legyen a testvérek között� Andrej Gjurgevics szuz-dali fejedelem sem volt békességgel Msztyiszlav10 [Izjaszlavics] iránt� [akinek]fivérei még ellenségesebben viselkedtek Msztyiszlavval szemben� Ugyanezen a té-len11 Andrej sereget küldött Szuzdalból Msztyiszlav Izjaszlavics kijevi fejedelem el-len, rosztoviakkal, vologyimeriekkel, szuzdaliakkal és 11 másik fejedelemmel. A [ha-dakat] fia, Msztyiszlav [Andrejevics] vezette�  
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1 A 6666. esztendõben: 1158-ban. 
2 Andrej: Andrej Jurjevics �Bogoljubszkij� rosztovi és szuzdali fejedelem (1157�1174), vlagyimirinagyfejedelem (1169�1174). 
3 Djurgev: Jurij �Dolgorukij� rosztovi és szuzdali fejedelem (1125�1155), kijevi nagyfejedelem(1154�1157).
4 Vologyimer: Szuzdal Vlagyimir nevû leányvárosa (vecse nélküli, függõ települése) a Kljazmafolyó partján.
5 A 6670. esztendõben: 1162-ben. 
6 Msztyiszlav és Vaszilko: Andrej Bogoljubszkij két öccse, akik az apa végakarata szerint a Szuz-dali Fejedelemség területén uralkodtak volna. 
7 Rosztyiszlavicsok: Rosztyiszlav Jurjevicsnek, Andrej Bogoljubszkij bátyjának a fiai (Msztyiszlavés Szvjatoszlav). 
8 �Elsõ férfi� (ïåðåäíèé ìóæ): az uralkodó bizalmát élvezõ fõúr, bojár. 
9 �Egyeduralkodó� (ñàìîâëàñòåö): korlátlan uralkodó, aki maga a hatalom egyedüli forrása. A ro-konok elûzése után Andrej áttette a fejedelemség székhelyét Szuzdalból Vlagyimirbe.
10 Msztyiszlav Izjaszlavics kijevi fejedelem (1167�1169), korábbi volhíniai fejedelem, Andrej�Bogoljubszkij� másodunokaöccse. 
11 A 6678. esztendõ telén: 1170/71 telén. 



A 6679 esztendõben.12 �Msztyiszlav [Izjaszlavics] bezárkózott Kijevbe� Min-denütt szilaj csata dúlt� A várba [visszavonult] Msztyiszlav elcsüggedt� druzsiná-ja gyõzködte: �Fejedelem, utazz el a városból, nem bírunk velük!� Isten megsegítetteMsztyiszlav Andrejevicset és rokonait: Kijevet bevették. Msztyiszlav Izjaszlavics el-menekült� március hó 8-án, nagyböjt második hetében, szerdán foglalták el Kije-vet.13 2 napon át harácsoltak. Kirabolták az egész várost: a Podolt,14 a Hegyet,15 amonostorokat, a Szófiát, az Istenszülõ Tized[templomát]. Sehol senkinek nem ke-gyelmeztek. Fölégették a templomokat, legyilkolták a keresztényeket, vagy elvettéka szabadságukat. Az asszonyokat elszakították férjeiktõl, és rabságba hurcolták.A csecsemõk sírtak az anyjuk láttán. A zsákmány hatalmas volt. A templomokat meg-fosztották az ikonoktól, a könyvektõl, a kegytárgyaktól. A harangokat elszállították�A Szent Istenszülõ Barlang[monostorát] is fölgyújtották� de a Szent Istenszülõ kö-nyörgésére az Úr megóvta e csapástól. S Kijev minden lakosa gyászban, sóhajtozás-ban, vigasztalhatatlan bánatban és szüntelen könnyek közt vala. Mindez vétkeinkmiatt történt�Március havának 8. [napján] Msztyiszlav Andrejevics a nagybátyját, Glebet16 ül-tette a kijevi trónra.17 Gleb a fiának, Vologyimernek adta Perejaszlavlot,18 MsztyiszlavAndrejevics pedig nagy tiszteletet szerezve, diadalmasan hazatért Szuzdalba azatyjához, Andrejhez�Ebben az esztendõben19 Andrej megvádolta a Rosztyiszlavicsokat.20 OdaküldteMihnet, mondván: �Adjátok ki nekem Grigorej Hotovicsot21 �mert meggyilkolta atestvéremet, Glebet, s ezért mindannyiunk ellensége!� A Rosztyiszlavicsok nem fo-gadtak szót, és elengedték Grigorejt� a szuzdali fejedelem haragra gerjedt� [ismét]elküldte hozzájuk Mihn kardhordozót.22 Menj a Rosztyiszlavicsokhoz, s mondd megnekik: �Nem engedelmeskedtetek akaratomnak! Te Rjurik,23 eridj Szmolenszkbe, atestvéredhez, az atyai birtokodra!� Davidnak24 ezt üzenem: �Te meg Berladba25
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12 A 6679. esztendõben: 1171-ben. 
13 A szakirodalomban elfogadott kronológia szerint Kijev ezen feldúlása 1169 márciusában tör-tént. 
14 Podol: a kijevi dombok lábánál álló �alsóváros�. Fõként kézmûvesek és kereskedõk lakták. 
15 �Hegy�: az egyik kijevi dombtetõn épült megrõsített �felsõváros�. 
16 Gleb: Jurij �Dolgorukij� fia, Andrej �Bogoljubszkij� öccse, kijevi fejedelem (1169�1171).
17 A nagyfejedelmi címet Andrej �Bogoljubszkij� magának tartotta meg. Mivel Vlagyimirben tele-pedett le, ÉK-Rusz nagyfejedelmei �vlagyimiri nagyfejedelemnek� kezdték címeztetni magukat. Azelsõ, aki ezt a titulust állandó jelleggel viselte, Andrej �Bogoljubszkij� testvére és utóda, VszevolodJurjevics, a �Nagyfészkû� (Bolsoje Gnyezdo) volt.  Vszevolod kétéves trónharc után, 1176�1212 közötturalkodott mint �vlagyimiri nagyfejedelem�. 
18 A kijevi trón elfoglalása elõtt Gleb Jurjevics Perejaszlavlban uralkodott. 
19 A 6682. esztendõben: 1174-ben. 
20 Rosztyiszlavicsok: Rosztyiszlav Msztyiszlavics fiai, Andrej �Bogoljubszkij� másodunokaöccsei.  
21 Grigorej Hotovics: Tiszjackij (a városi népfölkelés parancsnoka) Kijevben Gleb Jurjevics uralko-dása alatt. 
22 �Kardhordozó� (ìå÷íèê): az �ifjabb druzsina�, azaz a fejedelmi kíséret alacsonyabb státusú cso-portjának tagja.
23 Rjurik Rosztyiszlavics: kijevi fejedelem. 
24 David Rosztyiszlavics: visgorodi fejedelem.
25 Berlad: város az azonos nevû folyó partján (a Prut és a Szeret között). Mai neve Bârlad (Ro-mániában).



menj�� Msztyiszlavhoz,26 így szólj: �Parancsolom, hogy tûnj el Rusz27 földjérõl!��Msztyiszlav ifjú kora óta megszokta, hogy senkitõl se féljen, egyedül csak Istentõl�elfogattatta a követet, a színe elé vezettette, lenyíratta a haját és a szakállát, majd eszavakkal fordult hozzá: �Eridj a fejedelmedhez, s mondd meg neki: »Eddigatyánkként szerettünk téged, de mert úgy üzentél nekünk, ahogyan csak alantassal28
és közemberrel beszélnek, nem pedig fejedelemmel, tedd azt, amit kifundáltál!«�Mikor ezt Andrej meghallotta Mihntõl, az arca elsötétedett, s [azonnal] fegyverértkiáltott� rosztoviakból, szuzdaliakból, vologyimeriekbõl, perejaszlavliakból, belo-ozeróiakból, muromiakból, novgorodiakból és rjazanyiakból válogatott seregéneklétszáma 50 ezerre rúgott. A fiát, Jurijt küldte velük�. De beteljesedtek Pál apostolszavai� A kevélyek alázatosakká válnak, az engedelmesek fölmagasztaltatnak. Ígyfordult vissza Andrej szuzdali fejedelem egész hadereje is. Végeláthatatlanul sokharcost toborzott az összes tartományból,29 [s mégis], amily kevélyen jöttek, oly alá-zatosan távoztak�� A 6683. esztendõben.30 Meggyilkolták Andrej szuzdali nagyfejedelmet, Djurgyevfiát, Vologyimer Monomah unokáját� [aki] kõbõl emelt lakhelyet magának Bogo-ljubij31 néven, oly messze Vologyimertõl, amennyire Visegorod32 van Kijevtõl�Andrej fejedelem Vologyimer városában is nagy építkezéseket folytatott33� Egy pénteki napon történt, hogy az alattomos gonosztevõk összeesküdtek [a feje-delem] meggyilkolására a délelõtti istentisztelet idején. [Andrejnek] volt egy szolgá-ja, Jakim, akit nagyon szeretett. Ez hallotta valakitõl, hogy a fejedelem parancsotadott rá, hogy végezzék ki a fivérét. Ördögi sugallatra a cimboráihoz, a gonosz össze-esküvõkhöz rohant, ahogyan Júdás a zsidókhoz, kiáltozva, s hogy atyjának, a Sátán-
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26 Msztyiszlav Rosztyiszlavics: belgorodi fejedelem. 
27 Rusz: a szó itt a szûkebb értelmében használatos, és csak Kijevi Rusz magterületére vonatkozik.Hozzávetõleges határai: a Nyugati-Bug és a Dnyeszter folyó (nyugaton), a Dnyeszter és a Déli-Bugfelsõ folyása, valamint a Rosz folyó vonala (délen), Csernyigov és Perejaszlavl térsége (keleten), aPripjaty folyó (északon). A fogalom nem ölelte fel Halics és Volhínia, Polock, Szmolenszk, Novgorod,Szuzdal és Vlagyimir, Rjazany, Murom stb. területét. 
28 �Alantas� (ïîäðó÷íèê): valakitõl függõ, politikai cselekvésében nem önálló személy.  
29 A Kijev elleni grandiózus, de sikertelen hadjárat 1173-ban történt. Az idézett részben említet-teken kívül csatlakozott még a sereghez a polocki, a turovi, a pinszki, a gorogyeci, a csernyigovi, anovgorod-szeverszki, a putyivli, a kurszki, a perejaszlavl-russzkiji, a torcseszki és a szmolenszki feje-delem druzsinája. 
30 A 6683. esztendõben: 1175-ben. 
31 Bogoljubovo: a nagyfejedelem udvarháza kb. 13 km-re északkeletre feküdt a korabeli Vlagyi-mirtõl a Nyerl folyócska partján. A palota építésében és ornamentikájának kialakításában német föld-rõl érkezett mesterek is részt vettek. A legenda elbeszéli, hogy a fejedelemnek látomása volt. Álmábanmegjelent az Istenszülõ (Örökszûz Mária), s megparancsolta Andrejnek, hogy az Istenanyát ábrázolóés Visgorodból magával hozott ikont, melyet a hagyomány szerint Lukács evangélista festett, Vlagyi-mirben helyezze el, a látomása helyszínén pedig emeljen templomot. Andrej teljesítette Mária kíván-ságát, de a templom mellé rezidenciát is épített magának. A települést �Bogoljubij�-nak (�Isten-szeretõnek�) keresztelte el. Emiatt kapta a �Bogoljubszkij� nevet. 
32 Visegorod vagy Visgorod: magas dombon épült vár Kijevtõl kb. 15 km-re északra a Dnyeperpartján a Csernyigov felé vezetõ révnél. 
33 Andrej fejedelem építtette Vlagyimirben az �Aranykaput� és az �Istenszülõ elszenderedése-�székesegyházat (Óñïåíñêèé ñîáîð). Itt helyezte el a Visgorodból magával hozott Istenanya-ikont.Bogoljubszkij teremtette meg az �Istenszülõ oltalmazó fátylának� (Ïîêðîâ) kultuszát és ünnepét (ok-tóber 1.) Ruszban, amely ugyan bizánci elõképre hivatkozott, de ott ismeretlen volt. A vallási szimbó-lumok felhasználásával Bogoljubszkij a vlagyimiri központú szuzdali fejedelemség Isten általi kivá-lasztottságát óhajtotta szimbolizálni, s hatalmát ideológiailag is megerõsíteni. 



nak kedvében járjon, így szólt hozzájuk: �Ma vele végzett, holnap velünk. Törjük afejünket, mi tévõk legyünk e fejedelemmel!� Kitervelték, hogy az éj leple alatt elve-szejtik, miként Júdás az Urat.  Amint beköszöntött az éjszaka, fölfegyverkeztek, és odasiettek. Úgy lopakodtakakár a vérszomjas fenevadak. A hálóterem felé tartva azonban félelem és rettegésfogta el õket. Visszaosontak az emeleti tornácról, betódultak a pincébe, és leitták ma-gukat borral. A pincében a Sátán bátorságot öntött beléjük. Láthatatlanul szolgá-latukba szegõdve segített megerõsödniük abbéli [elhatározásukban], amit megígér-tek neki. Így a bortól megrészegülve [ismét] fölkapaszkodtak az emeletre. A merény-lõk vezérei Pjotr � Kucska sógora, Ambal � a jász kulcsár és Jakim Kucskovics34 voltak.A pogány gyilkosok [csapata], kik azon a napon megjelentek Pjotrnál, Kucska sógo-ránál, hogy szombat éjszaka, Szent Péter és Pál apostol emlékezetekor [végrehajtsák]átkozott tervüket, összesen 20 [fõt] számlált.Fegyvert ragadtak és dúvadként csörtettek a hálóteremhez, ahol a boldog fejede-lem, Andrej aludt. Egyikük az ajtónál állva szólongatni kezdte: �Uram, uram!� A fe-jedelem fölriadt: �Ki az?� Így válaszolt: �Prokopij.� Az uralkodó [hitetlenkedett]: �Ófiam, te nem Prokopij vagy!� A fejedelem szavának hallatára odaugrottak az ajtóhozés döngetni kezdték, mígnem erõvel be nem törték. A boldog fölpattant. Elõ akartarántani a kardot, de nem találta, mivel Ambal kulcsár aznap elemelte. Ez a kard SzentBoriszé volt.35 [Ekkor] két elvetemült berontott. A fejedelem birokra kelt velük. Egyi-kõjüket maga alá gyûrte. A [másik] azt hitte, a fejedelem az, akit ledöntöttek a lábárólés megsebesítette társát. Aztán fölismerte urát. Ádáz küzdelem kezdõdött, mivel[Andrej] erõs volt. Karddal és szablyával ütötték-vágták, kopjával is megsebesítették.Fölkiáltott: �Ó ti becstelenek! Jaj nektek! Hát Gorjaszerhez36 lesztek hasonlatossá?Miért vetemedtek ily gazságra? Ha véremet ontjátok a földön, Isten megbüntet ben-neteket a [túlvilágon]!� Mikor a tisztátalanok azt hitték, hogy már végeztek vele,megfogták [sebesült] társukat és kicipelték, majd reszketve távoztak. [Andrej] várat-lanul utánuk indult. Fájt a benseje, nyögött és hörgött. Bevonszolta magát a tornácalá. Emezek meghallották a hangját és visszafordultak. Míg ácsorogtak, az egyikükmegszólalt: �Láttam az ablakon át, hogy a fejedelem lejött a hálóterembõl.� Elkiál-totta magát: �Kutassatok!� Rohantak megnézni, hogy a fejedelem ott van-e, ahol agyilkosság után hagyták: �Elvesztünk! Gyorsan keressük meg!� Gyertyát gyújtottak,s a vér[tócsák] nyomába eredtek. A fejedelem látta, hogy közelednek. Az ég felé nyújtotta mindkét kezét, és fo-hászkodni kezdett Istenéhez� A lépcsõ oszlopa mögött magában mormolva vétkeit,megyónt a Teremtõnek. Sokáig keresték. Mikor észrevették, már úgy ült ott mint egyártatlan bárány. Az átkozottak odaugrottak és végeztek vele. Pjotr levágta a jobb kar-ját. A fejedelem az égre emelte tekintetét: �Uram, kezedbe adom lelkemet!� � rebegte,s kiszenvedett. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a 12 apostol emléknapjánakhajnalán gyilkolták meg.37
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34 �Kucskovics� (Êó÷üêîâè÷): Sztyefan Ivanovics Kucska fia. (Lásd a II/1. 4. számú forrásközlést.) 
35 Szent Borisz: Borisz Vlagyimirovics rosztovi fejedelem, Vlagyimir Szvjatoszlavics kijevi nagyfe-jedelem fia. A legenda szerint Szvjatopolk 1015-ben meggyilkoltatta két testvérét, Boriszt és Glebet,hogy megszerezze magának a trónt. Borisz leszármazottai relikviaként õrizték az õsük kardját, amelyegyben a rosztovi fejedelmek hatalmának jelképe is volt. A kardot Vlagyimir ajándékozta Borisznak.
36 Gorjaszer (Ãîðÿñåð): Gleb Vlagyimirovics muromi fejedelem egyik gyilkosa. Borisz és Gleb azelsõ Ruszból származó szentek, akiket a konstantinápolyi pátriárka kanonizált (1072). 
37 A gyilkosság 1174. június 29-érõl 30-ára virradó éjszaka történt. 



Az átkozottak visszafelé megölték Prokopijt, a kegyencét.38 Onnan a palotaterem-be siettek. Összeszedték az aranyakat, a drágaköveket, a gyöngyöket, a legkülön-félébb ékszereket s minden egyebet, mit a fejedelem becsben tartott. Fölmálháztákvelük legkedvesebb paripáit, és virradatig elszállították [a rablott holmit]. Felöltöttéka fejedelem kedvenc fegyvereit, s erõsítést toboroztak, mondván: �Tán megvárnánkmíg Vologyimerbõl ránk tör a [fejedelmi] druzsina?� Összegyûjtöttek egy csapatot, selküldték Vologyimerbe: �Mit forgattok a fejetekben ellenünk? Egyezzünk meg!Nem egyedül a saját elhatározásunkból [cselekedtünk]! Köztetek is vannak, akikugyanezt akarták!� A vologyimeriek azonban így feleltek: �Aki egy húron pendülveletek, arra nincs szükségünk!� Aztán sietve szétszéledtek, nehogy [kimaradjanak]a fosztogatásból. Még nézni is szörnyû [volt]! A helyszínre szaladt Kuzma, egy kijevi:39 �Nincs már fejedelem! Meggyilkolták!�Faggatózni kezdett: �Hol az úr teteme?� Ezt felelték: �Kivonszoltuk a kertbe. Amottfekszik, de ne merészelj hozzányúlni! Megmondjuk neked, közösen úgy döntöttünk,hogy az ebek elé vetjük� Kuzma [éppen] siratta [Andrejt], mikor odajött a jász szár-mazású kulcsár, Anbal, aki a fejedelem udvarházának összes kulcsát õrizte, s aki min-denki felett hatalmat kapott tõle. Kuzma ránézett, s így szólt: �Anbal, te áruló! Adjegy szõnyeget, hogy belegöngyölhessem urunkat, vagy bármit, amivel letakarha-tom!��  [amaz] odadobott egy szõnyeget meg egy köpenyt. [Kuzma] belegöngyölte[a tetemet] és elvitte a templomba� Bogoljubovo lakosai kifosztották a fejedelem udvarházát és az [építõ]mestereket,akik a dolguk folytán jöttek ide� Sok gonoszság történt az országban. A poszad-nyikok és a tyiunok házait kirabolták, õket magukat, az ifjabb druzsina tagjait40 és a[fejedelem] kardhordozóit megölték� 

II/1. 5.
Andrej Bogoljubszkij, Vlagyimir elsõ nagyfejedelme

(Àíäðåé Áîãîëþáñêèé, ïåðâûé âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèðà)

Az idézett forrásrészlet az Ipatyij-évkönyvben található. Az Andrej Bogoljubszkij meggyilkolásárólszóló elbeszélés a Lavrenytyij- és az Ipatyij-évkönyvben is fennmaradt, az utóbbiban teljes ter-jedelmében. E sorok számtalan olyan apró részletet õriztek meg, amelyeket régészeti feltárások utóbbhitelesítettek. Úgy tûnik, a szerzõ közvetlenül az események után, 1174�1177 között készítette mûvét.Személye vitatott. A legvalószínûbb feltételezés szerint a vlagyimiri �Istenanya elszenderedése-�(Óñïåíñêèé) székesegyház papjának, Mikulának tollából származik a történet. Szövegközlés és magyarázatok: Èïàòüåâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 2. Ìîñê-
âà, 1998. Ñòá. 490�491., 520., 541., 543�545.,  569�570., 572�575., 580�582., 585�592.; Ïî ëíîå ñîáðàíèå
ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. 2. Ìîñêâà, 1962. Ñòá. 490�491., 520., 541., 543�545., 569�570., 572�575.,
580�582., 585�592.; Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. XIII âåê. Ìîñêâà, 1980. Ñ. 324�327., 669�671.
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38 �Kegyenc� (ìèëîñòüíèê): szolga, aki az ura kegyének (ìèëîñòü) köszönhetõen jutott valamelyvezetõ pozícióba, fõként az uradalmi gazdaság irányításában. 
39 �Kuzma, egy kijevi�: a fejedelem valamelyik szolgája vagy a Bogoljubovóba érkezett építõmes-terek egyike. 
40 �Az ifjabb druzsina tagja� (äåòñêèé): a fejedelmi kíséret valószínûleg szolgarendû tagja, fegy-verhordozó.  



II/1. 6.
NOVGOROD SZERZÕDÉSE A GÓT PARTVIDÉKKEL 

ÉS A NÉMET VÁROSOKKAL

Én, Jaroszlav Vologyimerics1 fejedelem, miután megtanácskoztam Miroska2 poszad-nyikkal, Jakov tiszjackijjal és valamennyi novgorodival, megerõsítem a régi békétminden német fiúval3 és góttal4 és minden latin nyelvvel5 Arbud követ elõtt. Elküld-tem Grigát, a magam követét ezzel a törvénnyel: Elsõ [cikkely]. A novgorodi követ és minden novgorodi békével járjon németföldön és a gót partvidéken. Szintúgy a németek és a gótok sértetlenül járjanakNovgorodban. Senki ne ártson nekik.Ha a novgorodi fejedelmet elítélik Novgorodban vagy a németet Németben, avendég kereskedõ békében és sértetlenül térjen haza. Akit az Isten fejedelemmé tesz, azzal a béke megerõsítessék, avagy a föld6 békenélkül marad. Ha megölik a novgorodi követet a tengeren túl, vagy a német követet Novgo-rodban, akkor a fejért7 20 grivna ezüst8 [jár]. Ha megölnek egy novgorodi kereskedõt vagy egy német kereskedõt Novgorod-ban, akkor a fejért 10 grivna ezüst [jár]. Ha egy férfit ok nélkül megfosztanak a szabadságától, 12 grivnát [fizessenek] régipénzben a sérelemért.Ha egy emberre fegyverrel vagy doronggal sújtanak, a sebesülésért 6 régi grivna[jár]. Ha kiszakítják vagy széttépik a köpenyét, akkor 3 régi grivna.Ha megerõszakolja egy szabad ember asszonyát vagy lányát, akkor a fejedelem-nek 40 grivna [jár] régi pénzben, az asszonynak vagy az ember lányának 40 grivnarégi pénzben. Ha letépi a kendõt más asszonya vagy lánya fejérõl [úgy, hogy az] hajadonfõttmarad, a sértésért 6 grivnát [fizessen] régi pénzben. Ha a per vértelenül születik,9 jöjjenek a tanúk, ruszok és németek, és vesseneksorsot. Akit kihúztak, az menjen esküt tenni, hogy elnyerje igazát. 
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1 Jaroszlav Vlagyimirovics: Vlagyimir Msztyiszlavics nagyherceg fia, novgorodi fejedelem(1182�1184, 1187�1196, 1197�1199). Vszevolod Jurjevics �Bolsoje Gnyezdo� vlagyimiri nagyfejedelem(1177�1212) képviselõje a novgorodi trónon. 
2 Miroska Nyezgyinyics novgorodi poszadnyik (1189�1195, 1195�1203). 
3 �Német fiak� (íåìüöêûå ñûíû): a Hanza-szövetségbe tömörült német városok. 
4 �Gótok� (ãòû): Gotland szigetének lakói. 
5 �Minden latin nyelv� (âñå ëàòèíüñêûÿ ÿçûêè): a �latin� (a katolikus felekezethez tartozó) népek. 
6 A  �föld� (çåìëÿ): az ország. 
7 �A fejért� (çà ãîëîâó): a meggyilkolt emberért. 
8 A grivna (ãðèâíà): a XII. század folyamán 1 novgorodi grivna = 195�204,5 gramm ezüst súlya ésértéke. 
9 A �per vértelenül születik� (òÿæà ðîäèòñÿ áåñ êðîâè): a vita nem fajult véres tettlegességig.



Ha varjag10 egy ruszbélitõl a jószágát11 követeli, vagy ruszbéli egy varjagtól, de azmegtagadja, akkor 12 férfi legyen rá a tanú. [A panaszos] menjen esküt tenni, éskapja meg ami az övé. Ha egy novgorodi pert indít a németeknél vagy egy német Novgorodban, akkorne akadályozzák, és a következõ évben is panasszal élhessen. Ha nem szolgáltatnakigazságot, akkor jelenjen meg a fejedelem és az emberek elõtt, és nyerje el azt, ami avendég kereskedõtõl megilleti. Ha Rusz városaiból [érkezett] kereskedõk között peres ügy támad Novgorodban,akkor [a panaszos] ott kérje a perének lefolytatását, s nem kell Novgorodhoz fordulnia.Az [ilyen] per [azoké] a városoké. A németeket nem érinti, és a novgorodiakat sem. Ha saját [kívánsága szerinti] bárkán jön haza, németen, ámbár nem utazik rajtaismét, a férfi12 fizessen a kapitánynak.13
Németet ne vessenek tömlöcbe Novgorodban, se novgorodit a németeknél, dekapják meg az elégtételt a bûnöstõl. Ha valaki egy rabnõt erõszakkal leteper, de nem becsteleníti meg, akkor egy griv-nát [fizessen] a sérelemért. Ha azonban megbecsteleníti, [és a rabnõ] a sajátja, [akkorlegyen] szabad. Ha megölnek egy kezest vagy egy papot Novgorodban, akár novgorodit, akárnémetet, akkor a fejért 20 grivna ezüst [jár]. 

II/1. 6.
Novgorod szerzõdése a gót partvidékkel és a német városokkal

(Äîãîâîðíàÿ ãðàìîòà Íîâãîðîäà ñ Ãîòñêèì áåðåãîì è íåìåöêèìè ãîðîäàìè)

Ez az oklevél az elsõ ismert külpolitikai egyezmény a Kijevi Rusz széthullását követõ korszakból.1189�1199 között keletkezett. Megújít és megerõsít egy korábbi szerzõdést. Másolatban maradt fennpergamenen: 1262/63-ban a felek újabb egyezményt kötöttek, amely záradékaként megismételték az1189�1199 között született megállapodásukat. A Hanzával késõbb létrejött novgorodi szerzõdések (pl.az 1270-es) olyan kérdések szabályozására is kitértek, mint a novgorodi felségterületre érkezett külföl-di hajók számára nyújtandó révkalauz-szolgáltatás illetékei, vagy a novgorodi teherhordárokmunkadíja a kikötõtõl a �német�, illetve �holland� udvarig.Novgorod és a külföldi partnerei közötti szerzõdéskötés procedúrája a következõ volt: A megál-lapodás becikkelyezése általában Novgorodban történt a külföldi követ(ek) jelenlétében. Ha aszerzõdõ fél kollektív testület nevében tárgyalt, az oklevelet annyi példányban készítették el, ahánytagot számlált a tárgyalópartner által képviselt szervezet. Ezt követõen a külföldi követ hazautazott,és magával vitte a szerzõdés novgorodi hatóságok pecsétjeivel hitelesített példányát. A szerzõdés ide-gen nyelvû szövegét hazája fõméltóságai jóváhagyták és lepecsételték, majd átnyújtották a novgoro-di követnek. Végül a szerzõdést kialkudó diplomaták is ellátták pecsétjükkel az okiratokat, amimegfelelt a ratifikációnak.Szövegközlés és magyarázatok: Ãðàìîòû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1949. ¹
28. Ñ. 55�56.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ.
283�286.; Èñòî÷íèêîâåäåíèå. Òåîðèÿ, èñòîðèÿ, ìåòîä. Èñòî÷íèêè Ðîññèéñêîé èñòîðèè. Ìîñêâà, 1998. Ñ.
264�265.
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10 �Varjag� (âàðÿã): itt gotlandi vagy német illetõségû személy. 
11 �Jószág�, barom (ñêîò): itt �pénz� jelentésben. A �jószágát követeli�, azaz kölcsönadott pénzvagy tartozás visszafizetését követeli. 
12 A �férfi� (ìóæü): itt �kereskedõ� értelemben. 
13 A novgorodi kereskedõk bérelt hajókon utaztak külföldre és onnan haza. A cikkely ezt a jogotbiztosítja, de kötelezõ díjfizetés ellenében.



II/2.
Nyugat és Kelet között

II/2. 1. 
DANYIIL ROMANOVICS HALICSI FEJEDELEM CSELEKEDETEI

A 6753. esztendõben.1 �Rosztyiszlav2 könyörgött az ugoroknak.3 Sokáig kérlelteapósát,4 hogy vonuljon Peremisl5 ellen. Maga számtalan szmerd gyalogost gyûjtveútra kelt, és Peremislhez vezette õket� Danyil6 hírét vette, és sok [lovas] katonát megtalpast toborozva fölkerekedett, és elûzte Rosztyiszlavot a földjérõl, [aki] az ugorok-hoz menekült�A Csernyigovval vívott háborúig Danyil Halicsban,7 Vaszilko8 Vologyimerben9
uralkodott�A 6757. esztendõben.10 Rosztyiszlav kikönyörögte apósától, a királytól, hogyküldjön neki sereget Danyil ellen. A katonák érkeztével a polákok11 országába
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1 A 6753. esztendõben: 1245-ben. 
2 Rosztyiszlav: Mihail Vszevolodovics fia. Mihail Vszevolodovics csernyigovi fejedelem (1224�1234, 1245�1246), halicsi fejedelem (1234�1236), kijevi nagyfejedelem (1236�1238) volt Danyiil Roma-novics legfõbb ellensége a DNy-Rusz feletti hegemónia megszerzéséért folytatott küzdelemben. 1246-ban a Hordában lelte halálát. 
3 �Ugor� (óãîð): magyar. 
4 IV. Béla magyar király 1243 körül Anna lányát feleségül adta Rosztyiszlav Mihajlovicshoz. Vejétkinevezte Bosznia és Macsó hercegének.
5 Peremisl: ma Przemyś l városa Lengyelország délkeleti szegletében a San folyó partján. A tár-gyalt korban a Halicsi Fejedelemség része. 
6 Danyiil Romanovics (1201�1264). Apja, Roman Msztyiszlavics 1198-ban egyesítette a Halicsi(Gácsország) és a Volhíniai (Lodoméria) Fejedelemséget. Halálakor (1205) fiai még kiskorúak voltak,ezért véres háború kezdõdött az ország birtoklásáért, amibe beavatkoztak a lengyelek és a magya-rok is. Danyiilt a halicsi bojárok 1211-ben trónra ültették, de hamar elûzték. 1221-tõl Volhíniábanuralkodott. 1238-ban elfoglalta Halicsot, majd Kijevet, Volhíniát pedig átengedte a bátyjának, Va-szilkónak. 
7 �Halics� (Ãàëè÷): a Dnyeszter mellékfolyója, a Lukva partján épült város. A régészeti feltárásokszerint a X. században keletkezett. Elsõ említése az Ipatyij-évkönyvben a 6648. (1140.) év alatt. 1144-tõl a Halicsi Fejedelemség fõvárosa. 1349-ben lengyel uralom alá került. 
8 Vaszilko Romanovics (1199�1271) volhíniai fejedelem. Politikai kérdésekben a testvérével, Da-nyiil Romanoviccsal összhangban cselekedett, önálló lépései nem voltak. 
9 �Vologyimer�: ma Volodimir-Volinszkij. Város Nyugat-Ukrajnában a Ny-Bug mellékfolyója, aLuga mocsaras partvidékén. Elsõ említése az évkönyvekben az 6496. (988.) év alatt. 1136-tól a Volhí-niai Fejedelemség fõvárosa. 1370-ben litván uralom alá került. 
10 A 6757. esztendõben: 1249-ben. 
11 �Polák� (ëÿäü, ëÿõ): lengyel. 



ment. Kérlelte Leskova12 fejedelemasszonyt is, és rábeszélte, hogy adjon mellé po-lákokat� Mikor Danyilo és Vaszilko tudomást szerzett a seregének közeledésérõl, imád-koztak Istenhez, és elkezdtek hadat gyûjteni. Elküldtek Konrádhoz13 ezzel az üzenet-tel: �Miattad keltek föl ellenünk a polákok, mert a szövetségeseid vagyunk.� Õ pedigsegítséget nyújtott nekik. Danyilo és Vaszilko támogatásért fordult Litvániához is, ésMindogtól14 segítség érkezett�Isten kimutatta könyörületét, Danyilnak ajándékozta a gyõzelmet a nagy vérta-núk, Frol és Lavr ünnepének15 elõestéjén� [Ekkor] értek oda a litvánok és Konrádpolákjai, akik lemaradtak a csatáról. Visszafordultak, s hazatértek. Rosztyiszlav a po-lákokhoz menekült� azt forgatta a fejében, hogy elfoglalja és birtokba veszi Halicsot,de kevélysége miatt Isten nem [engedte] megvalósítani azt, amit eltervezett. A 6758. esztendõben.16 Mogucsej17 követet küldött Danyilhoz és Vaszilkóhoz, akikDorogovszkban18 tartózkodtak: �Add át Halicsot!� [Danyiil] fölöttébb elbúsult, mertnem erõdítette meg országának városait. Miután megtanácskozta bátyjával, szemé-lyesen utazott Batuhoz, mondván: �Nem adom atyai birtokaim felét, inkább magammegyek Batuhoz!�Fohászkodott Istenhez, és Szent Demeter napján19 elindult, majd megérkezett Ki-jevbe� a Vidubecsi-20 monostorba� [A szerzetesek] imádkoztak, hogy Isten könyö-rületes legyen hozzá� s miután térdre borult Mihály archisztratégosz21 elõtt, hajónelhagyta a monostort rettenetes és félelmetes baj elõérzetével. Eljutott Perejaszlavlba, ahol tatárok vártak rá. Továbbutazott Kuremszához,22 slátta, hogy nincs bennük jóság�Onnan érkezett Batuhoz a Volga [partjára]. Mikor hódolatát akarta tenni, hoz-zálépett Jaroszlav23 embere, Szonogur, [aki] közölte vele: �A fivéred, Jaroszlav meg-hajolt a bokornak, neked is meg kell hajolnod.� Így felelt: �Az ördög szól belõled.Isten tapassza be ajkaid, nehogy meghallják szavad!� Akkor Batuhoz hívatták, s [ez-zel] Isten megmentette az alattomos kísértésüktõl és kuruzslásuktól. A szokásuk
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12 �Leskova� (Ëüñòüêîâàÿ): Leszek Bialy krakkói-sandomierzi fejedelem (II. Kázmér fiának) özve-gye, Ingvar Jaroszlavics lucki fejedelem Gremiszlava nevû leánya. A férje halála (1227) után aktívanbekapcsolódott a politikai küzdelembe. Többször volt Danyiil Romanovics szövetségese. 
13 Mazóviai Konrád: Mazowsze fejedelme (1199�1247), II. Kázmér fia. 
14 Mindog: Mindaugas litván nagyfejedelem (1240 körül � 1263). 
15 Florus (Ôëîð) és Lavrus (Ëàâð) II. században élt kõfaragó testvérpár, akik Illíriában vértanúsá-got szenvedtek. Emléknapjuk augusztus 18.
16 A 6758. esztendõben: 1250-ben. 
17 Mogucsej (Mausi): tatár hadvezér, akire Batu rá akarta bízni a Halicsi Fejedelemség irányítását.Danyiil az ország átengedése helyett inkább a hûségesküt választotta. 
18 Dorogovszk: város a Volhíniai Fejedelemség területén. 
19 Szaloniki Szent Demeter emléknapja: október 26.
20 Vidubeckij-monostor (Âûäóáåöêèé ìîíàñòûðü): Vszevolod Jaroszlavics nagyfejedelem építette1070-ben a Kijev melletti Vidubecs falu területén a legenda szerint azon a helyen, ahol a Dnyeper part-ra vetette Perun isten bálványát. Templomát, a Szent Mihály-székesegyházat 1087-ben szentelték föl. 
21 Mihály arkangyal, a mennyei seregek fõvezére. 
22 Kuremsza (mongolul Kurumsi), Plano Carpini visszaemlékezésében Korenza: a Kijevtõl délretáborozó mongol sereg fõparancsnoka. 1255-ben és 1259-ben hadjáratot vezetett Halics és Volhíniaellen.
23 Jaroszlav Vszevolodovics vlagyimiri fejedelem (1238�1246), 1243-tól nagyfejedelem, Alek-szandr Nyevszkij apja. 1246-ban hunyt el a Hordából hazafelé tartva. A legenda szerint a tatárokmegmérgezték. 



szerint meghajolt, és belépett Batu sátrába, [aki] e szavakkal fogadta: �Danyilo, miértnem régebben jöttél? De most itt vagy, s ez dicséretes dolog. Iszol-e fekete tejet, kan-cakumiszt,24 az italunkat,?� Válaszolt: �Eleddig nem ittam. Most iszom, ha parancso-lod.� Õ pedig: �Te már közibénk tartozol, tatár vagy. Idd az italunkat!� Kiitta, a szoká-suk szerint meghajolt, elmondta az [odaillõ] szavakat, s így szólt: �Megyek tisztele-temet tenni Barakcsina25 nagyfejedelem-asszony elõtt!� [Batu] felelt: �Eridj!� Távoz-tában [Danyiil] a szokásuk szerint meghajolt. [Batu] egy kancsó bort küldött utána eszavak [kíséretében]: �Nem szoktatok [kanca]tejet inni, igyál bort!� Ó, minden rossz közt legrosszabb a tatárok megtiszteltetése! Danyil Romanovics,az egykor hatalmas fejedelem, aki fivérével Rusz földjét birtokolta, Kijevet, Volo-gyimert, Halicsot és más országokat, most térdepel és szolgának nevezi magát! Adótakarnak, s nem reméli, hogy életben hagyják. Viharfellegek közelednek! Ó, [mily]gonosz a tatárok megtiszteltetése! Hisz apja cár26 volt Rusz földjén, alávetette a kunpusztákat, és sorra hódított meg más országokat! Fia mégsem kapott tiszteletet. Kimás kaphatna akkor? Gonoszságuknak és aljasságuknak nincs határa! Jaroszlavot, aszuzdali nagyfejedelmet méreggel tették el láb alól, Mihail csernyigovi fejedelmet, kinem hajolt meg a bokor elõtt, s a bojárját, Fjodort késsel lemészárolták, amint aztkorábban elmondtuk a halálukról, s így nyerték el a mártírok koszorúját. Sok másfejedelmet és bojárt is meggyilkoltak. 20 és 5 napot töltött a fejedelem körükben, aztán elengedték, és rábízták azt a föl-det, mely [addig is] az övé volt. Mikor megérkezett az országába, fivére és fiai várták.Könnyek közt fogadták megaláztatása [miatt], de nagy örömmel, hogy egészségben[visszaérkezett]� Minden tartományban híre ment, hogy hazatért a tatároktól, mivel Isten meg-mentette.Ugyanebben az esztendõben az ugor király hírnököt küldött hozzá ilyen üzenet-tel: �Vidd a lányomat [feleségül] a fiadnak, Levnek!� Félt [Danyiiltól], mert az járt atatároknál, diadalmasan legyõzte Rosztyiszlavot és az ugorjait. [Danyiil] s a fivéremeghányták-vetették, de nem hittek szavának, mert korábban becsapta õket, mikorodaígérte a lányát. Danyil és Vaszilko [Konstantinápolyba] küldte Kirill27 metropolitát, hogy meg-kapja a fölszentelést Rusz metropóliájának élére. Mikor a királynál28 járt, a király[szép] szavakkal gyõzködte, és temérdek ajándékkal elhalmozta, mondván: �Ha-talmas megtiszteltetéssel kísérlek a görögökhöz, ha [Danyiil] békét köt velem.� Õ ígyválaszolt: �Esküdj meg, hogy nem másítod meg szavad! Akkor elmegyek és ideho-zom!� A metropolita visszatért, s közölte [Danyiillal]: �Teljesült a kívánságod. Vidd alányát feleségül a fiadnak!� Vaszilko megjegyezte: �Menj el hozzá, hisz keresztény!�Akkor Danyil odautazott. Magával vitte a fiát, Levet és a metropolitát. Mikor meg-érkezett Izvolinba29 a királyhoz, feleségül kérte lányát a fia számára, és átadta a fog-
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24 Kumisz: szesztartalmú erjesztett kancatej. A mongol és a török nyelvekben a folyadékfélékrevonatkoztatott �fekete� jelzõ jelentése: �tiszta�, �áttetszõ�. 
25 Barakcsina: Batu felesége. 
26 �Cár�: a szó itt arra utal, hogy Roman Msztyiszlavics volt Nyugat-Rusz leghatalmasabb fejedelme. 
27 Kirill: a halicsi fejedelmek bizalmasa és kancellárja. Évkönyvíró. III. Kirill néven egész Ruszmetropolitája (1242�1280), de csak 1250-ben szentelték föl Konstantinápolyban. 
28 IV. Béla magyar király (1235�1270).
29 �Izvolin� (Èçâîëèí): Zólyom. 



ságba ejtett nagyurakat, akiket Isten juttatott a kezére, mikor fivérével legyõzte õketJaroszlavl30 városánál. Békét kötött vele, és hazatért az országába� A 6760. esztendõben.31 Az ugor király Danyilhoz küldetett. Támogatást kért tõle,mivel sereget gyûjtött a németek elleni háborúra.32 [Danyiil] a segítségére sietett.Megérkezett Pozsegba.33 Német követek jöttek hozzá� Velük tartott a király is�Danyil hadrendbe állította valamennyi emberét, s elébe ment. A németek elcsodál-koztak a tatár fegyverzet láttán: a lovak fejvédõben és bõrpáncélban, a katonák [bõr]-vértezetben voltak. Fegyvereik csillogásától az ezredei vakító fényben fürödtek. Ma-ga [Danyiil], orosz szokás szerint [öltözve], a király mellett lovagolt. Paripája ámula-tot ébresztett. A nyerget égetett aranyból [kovácsolták], a nyilakat és a szablyát arany-s más egyéb bámulatos ékességek díszítették. Vértje széles aranypaszománnyal kö-rülfont görög brokátból, csizmája arannyal kivarrt zöld bõrbõl [készült]�Mondta neki a király: �Ezer ezüst[dénárt] adtam volna érte, csakhogy atyáidorosz szokása szerint [öltözve] jöjj el!�� ezzel karon fogta, s bevezette sátrába.Maga vetkõztette, s adta rá saját öltözékét. Ilyen megtiszteltetésben részesítette[Danyiilt]� A 6762. esztendõben.34 �Az ugor király segítséget keresett, mert el akarta foglal-ni a németek földjét� Aztán Danyilhoz küldött, mondván: �A rokonom s a leányomkérõje vagy, segíts nekem a csehek ellen!� Meggyõzte. Majd a maga útját járva Opa-vába35 vonult, és földúlta Morvaországot�Danyil és a hozzá csatlakozott Boleszláv36 azon töprengtek, miként jussanak el azOpava vidékére.37 Boleszláv nem akart odamenni, de a felesége, akit Kingának hív-tak, rábeszélte. Azért segített Danyilnak, mert az ugor király leánya volt� Danyilo és Boleszlav megegyezett: �Az egész országot fölprédáltuk.� Másnap át-keltek az Oderán, és elindultak hazafelé, miközben keresztülhaladtak Vologyiszlav38
földjén.Akkoriban Krakkóban jártak a pápa követei, akik áldást, koronát és királyicímet  hoztak a pápától. Látni akarták Danyil fejedelmet. Õ azonban ezt mondtanekik: �Nem illendõ számomra, hogy idegen földön találkozzam veletek, majdkésõbb.� Onnan keresztülvágott Sandomierz területén, és tisztelet [kiérdemelve] diadal-
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30 Jaroszlavl: ma Jaroslaw városa a San folyó partján Lengyelország délkeleti részén. Danyiil 1245-ben döntõ gyõzelmet aratott itt a lengyel és a magyar sereg felett, s ezzel megnyerte a Halicsért foly-tatott több évtizedes háborút. 
31 A 6760. esztendõben: 1252-ben. 
32 Premysl Ottokár cseh trónörökös (1253-tól király) ellen a Babenberg-örökség (Ausztria) meg-szerzéséért indított háborúról (1250�1254, 1260�1261) van szó. 
33 Pozseg (Ïîæåã): Pozsony.
34 A 6762. esztendõben: 1254-ben.
35 Opava (Troppau): város Észak-Morvaországban. Az azonos nevû hercegség központja. 
36 Boleszláv: V. (�Szemérmes�) Boleslaw krakkói fejedelem (1227�1279). A felesége, KunigundaIV. Béla magyar király leánya volt.
37 Az évkönyvben itt Danyiil Romanovics sziléziai és morvaországi hadjáratának leírásakövetkezik, amelyet IV. Béla magyar király szövetségeseként Ottokár cseh király ellen folytatott azOpava folyó völgyében. Opava városát ugyan nem sikerült elfoglalnia, de a környékét végigpusztí-totta.
38 Vologyiszlav: Wladyslaw lengyel herceg, Danyiil kétszínû szövetségese a morvaországi had-járatban. 
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masan bevonult Holm39 városába. A Tisztaságos házában40 földig hajolva dicsõítetteIstent a történtekért, hiszen [addig még] egyetlen ruszbéli fejedelem sem hódítottameg Csehországot. Nagy örömmel találkozott fivérével, s meglátogatta Szent Jánosházát Holmban. Vidáman magasztalta Istent, [Krisztus] tisztaságos szülõanyját ésAranyszájú Szent Jánost. A 6763. esztendõben.41 A pápa elõkelõ követeket küldött, akik diadémot, jogart éskoronát hoztak, melyek a királyi méltóság szimbólumai, s megüzente: �Fiam, fogaddel tõlünk a királyságot [jelentõ] diadémot!� Még annak elõtte elküldte hozzá aberenyi42 és a kamenyeci püspököt ezekkel a szavakkal: �Fogadd el a királyságot [je-lentõ] diadémot!� Akkor azonban [Danyiil] ezt nem tette meg, s így válaszolt: �A tatársereg nem szûnt meg ellenségesen viselkedni velünk szemben, hogyan fogadhatnámel tõled a diadémot, ha nem nyújtasz segítséget?� Opizo43 eljött, elhozta a diadémot,és megígérte: �Segítséget kapsz a pápától!� [Danyiil] mégsem óhajtotta, ám az anyja,Boleszlav, Szemovit44 meg a polák bojárok gyõzködték, hogy fogadja el a koronát. Eztmondták neki: �A segítségedre leszünk a pogányok ellen!� [Végül] elfogadta a diadémot Istentõl, az apostoli szent egyháztól, Szent Pétertrónjától, a [lelki]atyjától, Innokenytij pápától45 és valamennyi saját püspökétõl.Innokentyij kiátkozta mindazokat, akik ócsárolták az ortodox görög hitvallást. Zsina-tot akart összehívni az igaz hitrõl, az egyházi unióról. Danyilo Dorogicsin46 városá-ban vette át a diadémot, [amit] Istentõl [kapott]� A 6769. esztendõben.47 Nyugalom honolt az egész országban. Vaszilko fejedeleme napokban lakodalmat ült Vologyimer városában. Olga lányát férjhez adta AndrejVszevolodovics csernyigovi fejedelemhez. Ott [vendégeskedett] Vaszilko fivére is,Danyilo fejedelem mindkét fiával,48 Levvel és Svarnnal, meg sok más fejedelem éssok bojár. Nem kis vigasság volt Vologyimer városában. Ekkor jött a híre Danyil és Vaszilko fejedelemhez, hogy közeleg az átkozott éselvetemült Burundaj. A fivérek igen elszomorodtak emiatt. [Burundaj] értük külde-tett, mondván: �Ha békével vagytok irántam, fogadtok engem. Aki nem fogad, azellenségem!� Vaszilko fejedelem Burundaj elé ment Levvel, az unokaöccsével. Da-nyilo fejedelem azonban nem utazott a testvérével, hanem a holmi püspököt, Ivántküldte maga helyett� [Burundaj] éktelenül megharagudott Vaszilko fejedelemre és Levre. A [püspök]úr páni félelemben állt [elõtte]. 
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39 Holm: ma Chelm városa Kelet-Lengyelországban a Bug mellékfolyója, az Uherka partján. Mi-után Halicsot és Volodimir-Volinszkijt földúlták a mongolok, Danyiil Romanovics ide tette át a székhe-lyét. 
40 A �Tisztaságos háza� (äîì Ïðå÷èñòîé): a Tisztaságos Istenszülõ temploma Holmban. 
41 A 6763. esztendõben: 1255-ben. 
42 Bereny (Áåðåíü): Brünn (Brno).
43 Messinai Opiso pápai legátus.
44 Szemovit: Siemowit, Mazóvia hercege, Mazóviai Konrád fia. A felesége Danyiil Romanovicsunokahúga volt. 
45 IV. Ince pápa (1243�1254). 
46 Dorogicsin: a korabeli Volhíniai Fejedelemség egyik városa. Ma Drahicsin (oroszul Drogicsin)néven Beloruszban található a breszti területen. 
47 A 6769. esztendõben: 1261-ben. 
48 Az említetteken kívül Danyiil Romanovicsnak még három fia volt: Iraklij, Msztyiszlav és Roman.



Majd Burundaj így szólt Vaszilkóhoz: �Ha békével vagytok irántam, leromboljá-tok minden erõdítményeteket!� Lev lerontotta Danyilov és Sztozsek [védmûveit].Onnan küldött Lvov [sáncainak] elpusztítására. Vaszilko Kremjanyec és Luck [falait]tette a földdel egyenlõvé.Vaszilko fejedelem Sumszkból elõreküldte Iván püspököt a fivéréhez, Danyilhoz.Mikor a püspök megérkezett Danyil fejedelemhez, beszámolt neki a történtekrõl, ésbeszélt Burundaj haragjáról is. Danyil megijedt. A polákokhoz menekült, a polákok-tól pedig az ugorokhoz. Így érkezett meg Burundaj s vele Vaszilko fejedelem Vologyimerhez. A város elõttmegálltak éjszakázni Zsitanyban. Burundaj szóba hozta Vologyimert: �Vaszilko, rom-bold le a falakat!� Vaszilko fejedelem gondolkodóba esett, mitévõ legyen a város-falakkal, hisz nem lehetett õket sebtében elbontani a nagyságuk miatt. Megparan-csolta hát, hogy gyújtsák föl. Egy éjszaka alatt teljesen kiégtek. Másnap Burundaj be-vonult Vologyimerbe, és saját szemével látta, hogy minden védmû leégett. Vaszilkoudvarházában ebédelt és ivott. Mikor megebédelt és ivott, lefeküdt aludni Pja-tyigyenynél. Másnap egy Bajmur nevû tatárt küldött. Bajmur a fejedelem elé járult,s így szólt: �Vaszilko, Burundaj küldött azzal a paranccsal, hogy betemessem az ár-kokat.� �Tégy úgy, ahogyan parancsolták!� � mondta Vaszilko. S a gyõzelem jeleként[Bajmur] betemette az árkokat. Burundaj ezután Holmhoz vonult. Vele volt Vaszilko fejedelem a bojárjaival és aszolgáival. Mikor megérkeztek Holmba, a várost zárva találták, ezért eltávolodtaktõle. A harcosai semmit sem tudtak tenni. A városban bojárok és elszánt férfiak vol-tak, a védmûveket pedig hajítógépekkel és ostromszerkezetekkel alaposan megerõ-sítették. Burundaj megvizsgálta a falakat. [Látta], hogy masszívak, és lehetetlen bevenniazokat, hát így szólt Vaszilko fejedelemhez: �Vaszilko! Ez a város a fivéredé. Eridj ésszólítsd föl a lakosságot, hogy adja meg magát!� Három tatárt küldött Vaszilkóval:Kuncsijt, Asikot és Boljujt meg egy tolmácsot, aki értette az orosz nyelvet, hogy[tudja], mit beszél majd Vaszilko, amikor megérkezik a város alá. Útban [Holm] feléVaszilko köveket vett a kezébe. A városfal tövében beszédet intézett a lakosokhoz, atatárok pedig, akiket vele küldtek, hallgatóztak: �Kosztyjantyin holop,49 s te, LukaIvankovics,50 a másik holop! Ez a város a fivéremé és az enyém, adjátok meg maga-tokat!� Mikor ezt kimondta, a földre dobta a köveket, amivel ravaszul a tudtukraadta, hogy harcoljanak, és ne adják meg magukat. Háromszor szólt és hajította el aköveket ugyanígy. A nagy Vaszilko fejedelem, mintha csak Isten küldte volna a városmegmentésére, furfangosan jelzett nekik, Kosztyjantyin pedig, aki a mellvéd mögöt-ti folyosón állt, megértette a Vaszilkótól kapott jelet, s így válaszolt a fejedelemnek:�Tûnj el innen, különben követ kapsz a homlokodba! Nem vagy már a fivéred test-vére, de az ellensége!� Ennek hallatán a tatárok, akiket a fejedelemmel a városhozküldtek, visszafordultak Burundajhoz, és beszámoltak neki Vaszilko szavairól, hogymit mondott a városi lakosoknak, és azok mit válaszoltak neki. Ezután Burundaj gyorsan Lublin felé vette az irányt� és prédálni kezdte Polák-országot� 
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49 �Holop� (õîëîï): személyes szabadsággal nem rendelkezõ szolga. 
50 Konsztantyin és Luka holmi várkapitány.  



A 6772. esztendõben.51� Amikor Vojselk52 uralkodni kezdett Litvániában, Svarn53
és Vaszilko fejedelem támogatta. Vaszilkót atyjának és urának nevezte. Akkor a király [Danyiil] súlyosan megbetegedett, s ebben [a nyavalyában] bevé-gezte az életét. Holm városában, a Szent Istenszülõ templomában helyezték [öröknyugalomra], melyet maga épített. 

II/2. 1. 
Danyiil Romanovics halicsi fejedelem cselekedetei

(Äåÿíèÿ Ãàëèöêîãî êíÿçÿ Äàíèèëà Ðîìàíîâè÷à)

A forrásrészlet a XIII. században keletkezett, helyenként krónikaszerû ún. �Halicsi-Volhíniai Évkönyv-bõl� (Ãàëèöêî-Âîëûíñêàÿ ëåòîïèñú) származik, amely az Ipatyij-évkönyvben (XV. század közepe)maradt fenn. Elsõ része az 1201-tõl 1246-ig terjedõ eseményeket taglalja. Szerzõje Kirill metropolita.Második része (1247�1264) Iván holmi püspök tollából származik. Utánuk még legalább három króni-kás folytatta munkájukat. Az utolsó bejegyzés az 1292. esztendõre vonatkozik. Az évkönyvben szereplõ dátumok pontatlanok, esetenként öt évet is csúsznak. Újabb feltételezésszerint az eredeti kézirat nem évekre bontva rögzítette a történéseket. A kronológiai beosztást azIpatyij-évkönyv másolói utólag interpolálták a szövegbe.
Szövegközlés és magyarázatok: Èïàòüåâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé. Ò. 2.

Ìîñêâà, 1998. Ñòá. 797�862.; Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè (ÏËÄÐ). XIII âåê. Ìîñêâà, 1981. Ñ.
236�425., 564�602.; Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. II. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1908. Ñòá.
797�862.; ÏÑÐË. Ò. II. (Ïåðåèçäàíèå) Ìîñêâà, 1962.; Ïàøóòî Â. Ò.: Î÷åðêè ïî èñòîðèè Ãàëèöêî-Âîëûíñêîé
Ðóñè. Ìîñêâà, 1950.; Êðèïÿêåâè÷ È. Ò:. Ãàëèöêî-Âîëûíñêîå êíÿæåñòâî. Êèåâ, 1984.; Ìàéîðîâ À. Â.:
Ãàëèöêî-Âîëûíñêàÿ Ðóñü. Î÷åðêè ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé â äîìîíãîëüñêèé ïåðèîä. Ñàíêò-
Ïåòeðáóðã, 2001.

II/2. 2.
ALEKSZANDR �NYEVSZKIJ� LEGENDÁJA

A mi Urunk Jézus Krisztusnak, Isten fiának nevében.Én, a hitvány, bûnös és méltatlan ember belefogok Szent Alekszandr1 fejedelem,Jaroszlav fia, Vszevolod2 unokája élettörténetének megírásába. Eleimtõl hallottam
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51 A 6772. esztendõben: 1264-ben. 
52 Vojselk: Vai�elga (vagy Vai�vilkas) litván nagyfejedelem (1264�1267). Mindaugas legidõsebb fia,ortodox szerzetes, aki a korona megszerzése érdekében hagyta el rendházát, majd háromévi uralko-dás után viszatért monostorába. Az apja meggyilkolását (1263) követõ trónharcban került hatalomra,amelyben a halicsi és a volhíniai fejedelmek segítették. 
53 Svarn: Danyiil Romanovics fia. 1254-ben feleségül vette Mindaugas litván nagyfejedelem egyiklányát. Atyja halála után halicsi fejedelem (1264�1269). �varnas néven litván nagyfejedelem (1267�1269). Tényleges tevékenységet nem fejtett ki Litvániában. Meghalt 1269-ben. 
1 Alekszandr Jaroszlavics �Nyevszkij� (1220 körül � 1263): Novgorodi fejedelem (1228�1240 közötttöbbször, 1241�1247, 1250�1252), vlagyimiri nagyfejedelem (1252�1263). 
2 Vszevolod Jurjevics �Bolsoje Gnyezdo�: vlagyimiri nagyfejedelem (1177�1212). 



róla, és számos cselekedetének magam is tanúja voltam, minek okából örömest be-szélem el jámbor és dicsõ életét, ámbár, ahogy Salamon mondja: Gonosz lélekbe abölcsesség nem megyen be, hanem megáll a magas helyeknek tetein, áll az úton,leül az erõs férfiak kapui mellett. Habár értelmem gyarló, mindazonáltal a szentsé-ges Istenanya imájával és a szent Alekszandr Jaroszlavics fejedelem segítségévelkezdem el.Alekszandr fejedelem Isten akarata szerint istenfélõ, szelíd és kegyes atyától,Jaroszlav3 nagyfejedelemtõl, és jámbor életû anyától, Feodoszijától született, amintaz Ézsaiás prófétánál írva vagyon: �Így szól az Úr: Fiakat nevelék, és azokat nagyméltóságra emelém.� És ez valóban így van. Isten parancsolata nélkül nem jött volnael az õ országlása. Termete magasb volt a többi emberénél, szava harsonaként zengett a nép között,orcája, mint Józsefé, kit a fáraó Egyiptom kormányzójává emelt, ereje pedig részevolt Sámson erejének. Az Úr megadta néki Salamon bölcsességét és Vespasianusrómai császár bátorságát, ki meghódította Júdea földjét; egykoron pedig, Jotapatavárosának ostroma idején, midõn a kiözönlõ városbéliek legyõzték a seregét, ésVespasianus egyedül maradt, az ellene kivonult hadakat a város kapuihoz ûzte, ésgúnyolódó szavakkal, szemrehányással illette csapatát, mondván: �Magamra hagy-tatok!�4 Ilyen lett Alekszandr fejedelem is. Mindenütt gyõzve legyõzhetetlen maradt.Történt egyszer, hogy elõkelõ idegen érkezett hozzá egy nyugati országból,5azoktól, akik magukat �Isten szolgái�-nak nevezik. Látni kívánta a fejedelem csodá-latos erejét, mint régente Sába királyasszonya, aki Salamon elébe járult, hogy beteljékbölcsességének hallgatásával. Így az idegen is, akit Andreasnak6 hívtak, miutánmeglátogatta Alekszandr fejedelmet, és visszatért övéihez, emígyen szólott: �Sokországot és várost bejártam, de hozzá bölcsességben hasonlatos királyt a királyokközött, fejedelmet a fejedelmek között sehol sem találtam.�Tudomást szerzett errõl egy északi ország római7 királya,8 akinek fülébe jutottAlekszandr Jaroszlavics vitézségének híre, és ekként szólt magában: �Elmegyek ésmeghódítom Alekszandr országát.� Nagy sereget gyûjtött egybe, csapatait sok-sokhajóra rakta, és elindult hatalmas seregének élén, harci kedvvel eltelvén szívében.Mikoron pedig elérte a Néva folyót, esztelenségében elvakulva követeket küldöttNagy Novgorodba Alekszandr fejedelemhez, mondván: �Eljöttem, hogy meghódít-sam országodat: Védekezz, ha tudsz!�E szavak hallatán tûz gyúlt Alekszandr fejedelem szívében, a Szent Szófia-temp-lomba sietett, térdre borult az oltár elõtt, és könnyek között így imádkozott Istenhez:�Dicsõséges és igazságos Teremtõm, erõs és hatalmas Isten, Uram, ki öröktõl fogvavagy, ki megalkottad az eget és a földet, ki határokat szabtál a népeknek, és meg-parancsolád, hogy ott éljenek, mások földjére ne lépjenek!� Emlékezett a zsoltárszavaira, és mondotta: �Perelj, Uram a velem perlõkkel, harcolj a velem harcolókkal.Ragadj fegyvert és pajzsot, és kelj fel az én segítségemre.�
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3 Jaroszlav Vszevolodovics: perejaszlavli fejedelem (1200�1206), rjazanyi fejedelem (1208), novgo-rodi fejedelem (1215�1216, 1222�1224, 1225�1227, 1230�1236), kijevi fejedelem (1236�1238), vlagyimirifejedelem (1238�1249), vlagyimiri nagyfejedelem (1243�1246). 
4 Utalás Josephus Flavius A zsidó háború c. mûvére. 
5 �Egy nyugati országból�: Livóniából. 
6 Andreas von Velwen a Livóniai Lovagrend magisztere (1240�1241). 
7 A középkori keleti szláv szövegekben a �római� jelzõ a katolikus vallásúakat jelenti. 
8 IX. (Szent) Erik svéd király (1150�1160).



Fohászkodása befejeztével felállt, meghajolt az érsek elõtt. Szpiridon9 érsek pedigmegáldotta, és útjára bocsátotta a fejedelmet. Amikor kiment a templomból, könnyeittörülgette. És elkezdte csapatát erõsíteni, mondván: �Nem az erõsekkel, hanem azigazakkal tart az Úr. Emlékezzünk Dávid énekére: Ezek szekerekben, amazok lovak-ban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevérõl emlékezünk meg. Õkmeghanyatlottak és elestek; mi pedig felkeltünk, és egyenesen állunk.� Ezt mondot-ta, és kisszámú csapatával az ellenség ellen indult. Nem várta meg, amíg egész had-népe egybesereglik, minden bizodalmát a Szentháromságba vetette.Fájdalommal vettük hírét, hogy fejedelmünk atyja, a nagy Jaroszlav, mit sem sej-tett a hõn szeretett fián esett nagy sérelemrõl, mivelhogy Alekszandr nem tudott hírtadni atyjának. Az ellenség pedig egyre közeledett, s még sok novgorodi sem tudottösszegyûlni, mivel a fejedelem sietett a hadba vonulással. Július 15-én, vasárnap in-dult meg ellenük, s erõsen hitt Szent Borisz és Gleb vértanúk [segítségében].10
Akadt egy bizonyos férfiú, név szerint Pelguj, az izsorai föld elsõ embere. Az õfeladata volt, hogy reggelente a tengeri õrjáratot vezesse. Maga keresztény ember lé-vén, pogányságban maradt nemzetsége11 körében élt. A keresztségben a Filipp nevetkapta. Istennek tetszõ életet élt, megtartotta a szerdai és a pénteki böjtöt. Az Úrméltónak találta arra, hogy csodálatos látomása legyen. Hogy mit látott, rövidenelbeszéljük.Amikor kikémlelte az Alekszandr fejedelem ellen vonuló ellenséges csapatok ere-jét, azonmód jelentést tett a fejedelemnek a táborukról. Egész éjjel nem aludt, a ten-gerparton állt, és mindkét utat vigyázta. Pirkadatkor félelmetes zajt hallott a tengerfelõl, és a tengeren egy hajót pillantott meg, a hajó fedélzetén Borisz és Gleb álltbíborpalástban, kezük egymás vállán nyugodott. Az evezõsök meg mintha ködfá-tyolba burkolóztak volna. S így szólt Borisz: �Gleb fivérem, adj parancsot az evezõ-söknek, siessünk atyánkfia, Alekszandr fejedelem segítségére!� A látomás láttán és aszent vértanúk beszédének hallatán remegve állt Pelguj, amíg a hajó el nem tûnt aszeme elõl.Nem sokkal ezután megérkezett Alekszandr fejedelem is. Pelguj örvendezve já-rult a színe elé, és egyedül neki szólott a látomásról. A fejedelem megparancsolta:�Errõl senkinek se szólj!� Majd Alekszandr [a betolakodók] ellen sietett. Hat órakor támadt rájuk. Ádázcsata folyt a rómaiakkal. A fejedelem megszámlálhatatlan sokaságú ellenséget öltmeg, és még magának a királynak12 az arcán is sebet hagyott éles kopjájával.Alekszandr fejedelem seregében kitûnt hat bátor és erõs férfiú, akik a fejedelem-mel együtt vitézül küzdöttek. Az egyik, Gavrilo Alekszics, mikor meglátta a királyt, akit kézen fogva vonszol-tak, rátámadt a hajóra, felvágtatott a pallón egészen a fedélzetig. Mindenki menekültelõle. Majd visszafordultak, és a pallóról, mely a hajóra vezetett, lovastul a tengerbetaszították. Õ azonban Isten segítségével sértetlenül jött ki a vízbõl, újból az ellen-ségre támadt, és az idegen csapatok gyûrûjében bátran megvívott magával a hadve-zérrel. 
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9 Szpiridon novgorodi érsek (1229�1249).
10 A Néva menti ütközetre az Izsora torkolatának közelében 1240. július 15-én került sor. A diadalután kapta Alekszandr a kitüntetõ �Nyevszkij� melléknevet. 
11 Az Izsora (finnül Inkeri), a Néva bal parti mellékfolyójának vidékén élõ inkeri-finn népcsoport. 
12 Az 1240-es hadjáratot Birger herceg (a király rokona) és Ulf herceg vezette.



A másik egy Zbiszlav Jakunovics nevû novgorodi harcos, aki nemegyszer rátá-madt az ellenségre, szívében nem ismert félelmet, egy szekercével vagdalkozott, ésszekercéjétõl sokan elestek. Alekszandr Jaroszlavics fejedelem elcsodálkozott katoná-ja ereje és vitézsége láttán. A harmadik, a Polock városából való Jakov vadászmester volt a fejedelmi udvar-ban. Karddal rontott az ellenfélre, és oly hõsiesen küzdött, hogy a fejedelem megdi-csérte bátorságáért. A negyedik vitézt Misának hívták, Novgorod városából származott, gyalogosvolt, és csapatával együtt három római hajót süllyesztett el. Az ötödik Szavva, aki a fejedelem ifjabb druzsinájában szolgált, az aranyozottfedelû királyi sátor ellen támadt, és elvágta a sátort tartó oszlopot. Alekszandr seregeigen örvendezett, mikor meglátta, hogy összedõlt a királyi sátor. A hatodik a fejedelem Ratmir nevû szolgája, aki gyalogosan került az ellenséggyûrûjébe, és sok sebbõl vérezvén végezte életét. Mindezekrõl pedig uramtól, Alekszandr fejedelemtõl és más személyektõl hal-lottam, akik a csatában részt vettek.Akkor rendkívüli csoda történt, hasonlatos ahhoz, aminõ egykoron Ezekiás királyidejében volt, amikor Szennácherib asszíriai király Jeruzsálemet támadta meg, ural-ma alá akarván hajtani: �Hirtelen leszállt a mennybõl az Úrnak angyala, és levágta azasszírok seregének száznyolcvanötezer emberét. És midõn felkeltek az emberek,tömérdek hullát találtak.� Ugyanígy történt Alekszandr fejedelem diadala után is,amikor legyõzte a királyt: az Izsora folyó mindkét partján, ahová Alekszandr hadainem tudtak átvonulni, az Úr arkangyala által levágott ellenség nagy tömegét találták.A megmaradottak futásnak eredtek, a holttesteket pedig hajóra rakták, és a tengermélyére süllyesztették. Alekszandr fejedelem gyõztesként, a Teremtõt dicsõítve ésmagasztalva tért haza.Az Alekszandr fejedelem gyõzelme utáni második esztendõben ismét eljöttek azidegenek a nyugati országból, és várat13 építettek maguknak Alekszandr atyai föld-jén. A nagyfejedelem késlekedés nélkül ellenük vonult, a várat földig rombolta, egye-seket lekaszabolt, másokat foglyul ejtett, és voltak, akiknek megkegyelmezett. Ezeketszabadon bocsátotta, mert a kegyelme nem ismert határt. A királyon aratott gyõzelem utáni harmadik esztendõ telén Alekszandr nagy se-regek élén Németföldre14 lépett, hogy többé ne kérkedjenek így: �Meghódítjuk aszlávokat!� Amazok ugyanis már korábban elfoglalták Pszkov városát, és annak élére sajátelöljáróikat állították. Alekszandr fejedelem elfogatta az elöljárókat, Pszkov városátmegszabadította az istentelen németek fogságából, az ellenség földjét megszállta ésfölégette, számtalan sok foglyot ejtett, másokat leöldösött. Egybegyûltek akkor anémetek, és kérkedve ezt mondták: �Induljunk el, és gyõzzük le Alekszandr fejedel-met, puszta kezünkkel is elfogjuk!�A fejedelem õrszemei hírül hozták, hogy közeledik az ellenség. Alekszandr össze-gyûjtötte seregét, és elébük vonult. A Csúd-tó15 jegén találkozott a megszámlálhatat-
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13 A Livóniai Lovagrend 1240-ben elfoglalta Izborszkot, és bevonult Pszkovba. 1241-ben várat épí-tett a Novgorodnak adózó finnugor vótok földjén, Koporjében. A települést Alekszandr Nyevszkijnovgorodi fejedelem hamarosan visszavívta. 
14 A Livóniai Lovagrend birtokaira. 
15 A Peipus-tó a mai Észtország és Oroszország határán. 



lan sokaság. A fejedelem atyja, Jaroszlav Alekszandr öccsét, Andrej16 herceget küldtesegítségül nagyszámú csapatával. Alekszandr fejedelemnek is sok, bátorságban jelesharcosa volt, mint egykoron Dávid királynak. Edzett és erõs hadnépe, Dávid királyseregéhez hasonlóan, harci kedvvel eltelve és az oroszlánnak bátorságával a szívébenkiáltott: �Ó, dicsõ, kedves fejedelmünk! Itt az ideje, hogy életünket áldozzuk éret-ted!� Alekszandr pedig az ég felé tárta kezét, és így szólt: �Perelj, Uram a velem per-lõkkel, szabadíts meg a dölyfösködõktõl, kelj föl, Uram segítségemre, miként egyko-ron Mózest vigyáztad Amálek ellenében és ükapámat, Jaroszlavot az átkozott Szvja-topolkkal szemben!� Szombat volt aznap.17 Napfölkeltekor ütköztek meg a seregek. Törtek a kopják,szikráztak a kardok, oly ádáz csata zajlott, hogy megmozdult a tó jege. A jég nem islátszott, vér borította az egészet.Ezt pedig egy szemtanútól hallottam: �Az égen a mennyeknek seregét láttuk,amely Alekszandr fejedelem segítségére jött.� Alekszandr Isten segítségével legyõzteellenségeit, azok pedig megfutamodtak. Hadai úgy ûzték és vágták az ellenséget,mintha a levegõben száguldottak volna, a megfutamodóknak nem volt menekvésük.Felmagasztalá az Úr Alekszandr nagyfejedelmet egész serege elõtt, miként Józsuát,Nun fiát Jerikóban. Azt pedig, aki így kérkedett: �a puszta kezünkkel fogjuk el anagyfejedelmet�, kiszolgáltatá az Úr az õ kezeibe. Soha sem akadt senki az ellenségközül, aki harcban méltó lett volna hozzá. Alekszandr fejedelem a gyõzelem utánfényes dicsõségtõl övezve tért vissza. Megszámlálhatatlan sokaságú foglyot ejtett.A lovak mellett vezették azokat, akik �Isten lovagjainak� nevezték magukat. Amikor a fejedelem Pszkov városa alá érkezett, keresztet vivõ apátok, miseruháspapok és sok városlakó járult elébe, magasztalva az Istent és urukat, dicsõítveAlekszandr nagyfejedelmet: �Te segítetted meg, Uram a jámbor Dávidot az idegenekfeletti gyõzelmében. Megsegítetted hithû fejedelmünket is a keresztnek fegyverévels a karjának erejével, hogy megszabadítsa Pszkov városát az idegenektõl.�S mondá Alekszandr: �Ó, Pszkovnak oktalan népe! Ha elfeleditek ezt Alekszandrdédunokáinak koráig, Izrael fiaihoz lesztek hasonlatosak, akik mannával és sült für-jekkel táplálkoztak a pusztában, és akik elfeledték ezt, mint ahogy feledék Istenüketis, aki kihozá õket az egyiptomi rabságból!�És dicsõítette Alekszandr nevét minden ország a Honuzsszki-tengerig,18 azArarát hegyéig s a Varjag-tenger19 mindkét partján egészen Rómáig.Akkoron a litvánok nagyon megsokasodtak, és Alekszandr földjét nyugtalanítot-ták. Õ fölvette velük a harcot. Történt egyszer, hogy amikor ellenük vonult, egyetlenrajtaütéssel 7 fegyveres csapatot gyõzött le, számos fejedelmet és hadvezért megöltvagy foglyul ejtett. Szolgái a lovak farkához kötözték a [rabokat], hogy megalázzákõket. Ettõl kezdve rettegték a nevét.Ebben az idõben egy keletrõl jött erõs cár20 jelent meg az országban, kinek az Úrsok népet hajtott az igájába kelettõl nyugatig. Amint pedig az említett cár a dicsõ és
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16 Andrej Jaroszlavics: Alekszandr Nyevszkij öccse, vlagyimiri nagyfejedelem (1249�1252). 1250-ben feleségül vette Danyiil �Galickij� leányát, ami egyben a tatárok elleni szövetségük lehetõségét iskörvonalazta. 
17 A �Jégcsata� 1242. április 5-én volt. 
18 A �Honuzsszki-tenger�: a Kaszpi-tenger. 
19 A �Varjag-tenger�: a Balti-tenger. 
20 A keleti szlávok �cároknak� nevezték a tatár kánokat. 



bátor Alekszandr fejedelemnek hírét hallotta, követeket menesztett hozzá, kiknekmegparancsolta, hogy mondják meg néki: �Alekszandr! Nem tudod-é, hogy az Istensok népet vetett uralmam alá? Egyedül te nem akarsz behódolni az én akaratomnak?Ha meg akarod tartani országodat, késlekedés nélkül jer hozzám, és meglátod biro-dalmam dicsõségét!� Atyja halála után a fejedelem nagy seregnek élén Vlagyimirbe vonult. Félelmetesvolt a megérkezése. A híre eljutott a Volga torkolatáig, ahol a moabita21 asszonyok ígyijesztgették gyermekeiket: �Jön Alekszandr!� A fejedelem tanácskozott csapatával, s miután Kirill püspök megáldotta, elindulta cárhoz a Hordába.22 Amikor Batu cár meglátta õt, nagyon elcsodálkozott, és így szó-lott fõembereihez: �Igazat mondtak nekem, nincs hozzá hasonlatos fejedelem!� Ésnagy tisztességgel elbocsátotta. Késõbb Batu cár haragra gerjedt a nagyfejedelem öccse, Andrej ellen, és Nevrujnevû hadvezérét küldte ellene, hogy lerombolja Szuzdal földjét.23 Nevruj pusztításaután Alekszandr Jaroszlavics helyrehozta a templomokat, felépítette a városokat,visszatelepítette otthonukba az elmenekült embereket. Az ilyen uralkodóról mondjaÉzsaiás próféta: �A jó fejedelem csöndes, nyájas, szelíd, alázatos, ezáltal Istenhezhasonlatos.� Nem keresi a gazdagságot, az árváknak és az özvegyeknek igazságosanítél, könyörületes és jóságos az õ háza népéhez, az idegen országbéliek iránt pedigvendégszeretõ. Az ilyeneket az Isten is segíti, mivel a Teremtõ nem az angyalokat sze-reti, hanem az embereket, akiknek bõkezûen adományoz, és akik iránt könyörüle-tességet mutat a világban. Az Úr gazdagsággal és dicsõséggel halmozta el [Alekszandr] földjét, és meg-hosszabbította éltének napjait.Egy alkalommal követek érkeztek a római pápától,24 s így szóltak AlekszandrJaroszlavicshoz: A pápa ezt izeni: �Hallottam, hogy dicsõ és bátor fejedelem vagy, ésnagy a te országod. Ezért elküldtem hozzád tizenkét bíbornokom közül a két leg-mûveltebbet, Agaldadot és Gemontot, hogy meghallgasd, mit tanítanak a hitrõl.� Alekszandr fejedelem tanácskozott a bölcs vénekkel, és ezt válaszolta: �Ádámtóla vízözönig és a népek szétválásáig és Ábrahámig, Ábrahámtól Izrael átkeléséig aVörös-tengeren, Izrael fiainak Egyiptomból való kijövetelétõl Dávid király haláláig,Salamon uralkodásának kezdetétõl Augustus császárig és Krisztus születéséig, ke-resztre feszítéséig és föltámadásáig, föltámadásától és mennybemenetelétõl Konsz-tantinosz császárig, az elsõ zsinattól a hetedikig: mindezt jól ismerem.� Majd hoz-zátette: �A ti tanítástokat nem fogadjuk el.� Azok pedig hazatértek.
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21 A Biblia szerint Moáb népe a Holt-tengertõl keletre elterülõ vidéken élt. A szerzõ velük szemé-lyesíti meg a Vlagyimirtõl délkeletre fekvõ Alsó-Volga mentén nomadizáló tatárokat.  
22 Alekszandr Nyevszkij elõször 1247�1249 között a testvérével, Andrejjel járt az Arany Hordá-ban, majd a nagykánnál Karakorumban. A vlagyimiri nagyfejedelmi jarlikot azonban ekkor még azöccse kapta meg. 
23 1252-ben Alekszandr Nyevszkij az Arany Hordába látogatott. Megvádolta a testvérét, hogynem fizette be a teljes káni adót, és jogosulatlanul bitorolja a nagyfejedelmi címet. A káni jarlikotAlekszandr Nyevszkij kapta. Andrej a tatárok elõl Svédországba menekült. Nyevszkij késõbb kiesz-közölte számára a kán bocsánatát. Andrej 1256-tól Gorogyecben és Nyizsnyij Novgorodban, majdSzuzdalban uralkodott. 
24 IV. Ince pápa (1243�1254) segítséget ajánlott a tatárok elleni harchoz, ha Alekszandr Nyevszkijkatolizál.



Nagy dicsõségben gyarapodtak napjai, mivel szeretettel viseltetett a papok, aszerzetesek és a nyomorultak iránt, a metropolitákat meg a püspököket úgy tisztelte,akár Krisztust magát, és hallgatott rájuk.Ebben az idõben a megátalkodott pogányok sok erõszakosságot követtek el:összeterelték a keresztényeket, és megparancsolták nekik, hogy velük együtt vonul-janak hadba. Alekszandr nagyfejedelem elment a cárhoz megkérni, hogy mentse fölaz embereket e súlyos teher alól.25
Dmitrijt nevû fiát, valamennyi háziszolgáját és a novgorodiakat a nyugati orszá-gok ellen küldte. Minden csapatát a rendelkezésükre bocsátotta. Ezt mondta nekik:�Úgy szolgáljátok a fiamat, mintha engem szolgálnátok, egész életetekkel!� Dmitrijfejedelem fölvonult e hatalmas serege élén, és meghódította a németek földjét,elfoglalta Jurjev26 városát. Sok-sok fogollyal és nagy zsákmánnyal tért vissza Novgo-rodba. Hazafelé tartva a Horda cárjától Alekszandr fejedelem Nyizsnyij Novgorodigjutott. Ott gyöngélkedni kezdett. Mikor Gorogyecbe érkezett, megbetegedett. Ó, jajneked, szegény ember! Hogy is tudnád méltóképpen leírni urad halálát! Hogy nemhomályosul el szemed világa a sûrû könnyhullatástól! Hogy nem szakad meg aszíved a keserû bánattól! Szülõatyját elhagyhatja az ember, de jó urát elhagynia le-hetetlen. Ha megtehetné, befeküdne mellé a koporsóba! Alekszandr nagyfejedelem sokat szenvedett az Úristen szolgálatában. [Életevégén] megvált földi birodalmától, szerzetes lett, mivel buzgón óhajtá az angyalokképét, az Úr kegyelme pedig méltónak találta õt rá, hogy ily nagy fogadalmat tegyen.Ekként békében visszaadta lelkét a Teremtõnek november havának 14. napján, SzentFülöp apostol ünnepén.Kirill metropolita27 így szólt [az egybegyûltekhez]: �Gyermekeim, tudjátok meg,leáldozott Szuzdal földjének napja.� A papok, diakónusok és szerzetesek, a gazda-gok és a szegények, az egész nép följajdult: �Máris elvesztünk!� Alekszandr szent testét Vlagyimir városába vitték. A metropolita, a fejedelmek, abojárok és az egész nép apraja-nagyja gyertyákkal és tömjénezõkkel várták Bogolju-bovóban. Nagy volt a tolongás, mindenki szerette volna megérinteni a szent testtisztelt koporsóját. Oly nagy zokogást, jajveszékelést és sóhajtozást, mint ami akkorvolt, nem hallott még a világ. A föld is beléremegett! Testét a Szent Istenszülõ szü-letése [tiszteletére elkeresztelt monostorban], a nagy archimandritaiban28 helyeztékel november havának 24. napján, Szent Amphilokhiosz atya ünnepekor. S akkor megemlékezésre méltó, nagy csoda történt. Amint béhelyezték a szenttestet a [kõ]sírba, Kirill metropolita és Szevasztyan, az [egyházi] jószágkormányzószét akarták feszíteni [a halott összekulcsolt] ujjait, hogy kezébe tegyék a feloldozóírást. Ám [a fejedelem], mintha csak élne, kinyújtotta ujjait, s maga vette el a teker-
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25 Nyevszkij 1262-ben járt utoljára a Hordában. 
26 Ma Tartu Észtországban. (Németül Dorpat.) 

27 Kirill metropolita: egykor a halicsi fejedelmek bizalmasa és kancellárja. III. Kirill néven egész Ruszmetropolitája (1242�1280). Konstantinápolyi fölszentelése (1250) után Alekszandr Nyevszkijudvarában élt Vlagyimirben, a metropolitai székhely azonban hivatalosan Kijev maradt. 
28 Alekszandr Nyevszkij nyughelye, az �Istenszülõ születése-� monostor (Ðîæäåñòâî Áîãîðîäèöû)Vlagyimirban, amely 1230-tól a XVI. századig ÉK-Rusz elsõ számú rendházának (àðõèìàíäðèòüåé

âåëèêîé) számított. Nyevszkij földi maradványait 1724-ben átszállították Szentpétervárra. 



cset a metropolitától. Rettegés fogta el õket, ahogy hátraléptek a sírtól. Ezt [az esetet]a metropolita úrtól és a jószágkormányzójától, Szevasztyantól hallottuk mindannyi-an. Ki ne ámulna ezen, hisz a testet, melybõl elköltözött a lélek, messzi városokbóltélidõben szállították ide!Így tette híressé Isten a maga szolgáját. 

II/2. 2.
Alekszandr �Nyevszkij� legendája

(Æèòèå Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî)

Alekszandr �Nyevszkij� legendája az 1280-as években keletkezett Vlagyimirben, az �Istenanya szüle-tése-� monostor falai között. Ismeretlen szerzõje Kirill metropolita környezetéhez tartozott. A mûvetstiláris jegyei a halicsi irodalmi tradícióval rokonítják. Egyesíti magában a hõsi elbeszélések és ahagiográfia mûfaji jellemzõit. Legrégibb fennmaradt kézirata a XV. század végére datálható. Az itt publikált magyar változat Misley Pál fordításának és Iglói Endre jegyzeteinek fölhaszná-lásával készült. 
Szövegközlés és magyarázatok: Az orosz irodalom kistükre. Ilariontól Ragyiscsevig. XI�XVIII. sz. Bp.,1981. 157�165.; Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. XIII âåê. Ìîñêâà, 1981. Ñ. 426�439., 602�606.
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II/3.
A �tatár iga�

II/3. 1.
BATU DÚLÁSA

Az 6745. esztendõben.1 Istentelen izmaeliták jöttek, akik ennek elõtte a Kalka menténcsatáztak a rusz fejedelmekkel. Elsõ jövetelük Rjazany földjét érte. Rohammal bevették Rjazany2 városát, fondor-lattal kicsalva Jurij fejedelmet, akit Pronszkba vittek, mert a fejedelemasszony akko-riban Pronszkban tartózkodott. Fondorlattal kicsalták a fejedelemasszonyt is. Meg-ölték Jurij3 fejedelmet és a fejedelemasszonyt, majd földúlták az egész országot. Nemkímélték a gyermekeket és a csecsemõket sem. Mihajlovics4 küriosz5 az embereivelSzuzdalba menekült, és [mindent] elbeszélt Jurij6 nagyfejedelemnek a tisztátalanHágár-ivadékok7 jövetelérõl és hadjáratáról. Ezt hallván Jurij nagyfejedelem odaküldte fiát, Vszevolodot valamennyi embe-rével, és velük Mihajlovics kürioszt. Batu8 [harcosai] a szuzdali föld ellen siettek.Vszevoloddal Kolomnánál találkoztak. Megütköztek vele. Mindkettõjüktõl sokanelestek. A legyõzött Vszevolod elbeszélte apjának a csata lefolyását, s [figyelmeztette]az ellenség [képében] országa és városai ellen szélsebesen közeledõ [veszedelemre].Jurij fejedelem Vlagyimirban hagyta fiát és a fejedelemasszonyt, maga pedig kivo-nult a városból, hogy sereget gyûjtsön. Mikor nem állított õrszemeket, foglyul ejtette
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1 A 6745. esztendõben: 1237-ben.
2 Ó-Rjazany városa az Oka folyó meredek partján állt 4 km-re a Pronyja torkolatától. 1237. decem-ber 21-én elfoglalták a tatárok. A dúlás után nem épült újjá. Az életben maradt lakosság a mintegy 60km-re északnyugatra fekvõ Perejaszlavl-Rjazanszkij városba költözött, amely 1778 óta a Rjazanynevet viseli. 
3 Jurij Igorjevics rjazanyi fejedelem (1217�1237). Más évkönyvek szerint Rjazany ostroma idejénesett el. 
4 Mihajlovics: Mihail Vszevolodovics pronszki fejedelem fia. 
5 �Küriosz� (êèð): a bizánci császári család tagjai, illetve a bizánci fõpapok titulusa (a. m. �úr�).Ruszban fõként a fejedelmek rokonságához tartozó elõkelõségek címe. 
6 Jurij Vszevolodovics vlagyimiri nagyfejedelem (1212�1216, 1219�1238). �Nagy Fészkû� (BolsojeGnyezdo) Vszevolod fia. 
7 �Hágár-ivadékok� (àãàðÿíå): Ábrahám szolgálóleánya, Hágár gyermeket szült urának, Izmaelt.(Ter. 16, 1�16.) Izmael fiai a mohamedánok. A �tatárjárás� idején a mongolok még nem voltak muzul-mánok, az �Eget� imádták. Az Arany Horda Özbek kán uralkodása idején (1313�1341) tért át az isz-lámra. 
8 Batu (1206 körül � 1255): Dzsingisz kán unokája, Dzsocsi fia, az Arany Horda megalapítója. Õvezette a �nyugati földek� (Európa) ellen indított hadjáratot (1236�1242), amelyrõl a Karakorumbanülésezõ kurultaj döntött 1235-ben. 



õt a hitetlen Burundaj.9 Rátámadt az egész táborra, és megölte Jurij fejedelmet.10
[Ezalatt] Batu [harcosai] a városnál álltak, és szilajul verekedtek. El akarták foglalni.Megfélelmlítésül ezt kiabálták a lakosoknak: �Hol vannak a rjazanyi fejedelmek?[Hol van] a városotok és Jurij nagyfejedelmetek? Nem kezünk által jutottak-é fogság-ba s lelték halálukat?�Miután a szent életû Mitrofan11 püspök meghallotta ezt, könnyes [szemmel] for-dult  mindenkihez: �Gyermekeim, ne ijedjünk meg a tisztátalanoktól, [ne enged-jünk] a csábításuknak, ne gondoljunk e mulandó és gyorsan tovatûnõ életre, annálinkább törõdjünk az örök élettel, hogy angyaloktól [övezve] tölthessük! Ha váro-sunkat rohammal elfoglalják és a halál martalékává válunk, én vagyok rá a tanú,gyermekeim, hogy elnyeritek Krisztus-Istentõl az öröklét koszorúját!� E szavak hal-latán mindenki elszántan vetette magát a küzdelembe. A tatárok ostromszerkezetek-kel rontották a falakat, és megszámlálhatatlan nyílvesszõt lõttek ki. Vszevolod feje-delem látta, hogy még véresebb összecsapás közeleg. Megijedt, mert fiatal volt. Kisdruzsina élén kilovagolt a városból. Sokféle ajándékot vitt magával abban a remény-ben, hogy életben hagyják. Õ [Batu] azonban, akár egy fenevad, nem kímélte fiatal-ságát, és megparancsolta, hogy elõtte mészárolják le. Az egész várost földúlta. A szentéletû püspök a fejedelemasszonnyal és gyermekeivel elrejtõzött a templomban, de atisztátalan fölgyújttatta. Így adták vissza a lelküket Istennek.12

Vlagyimir lerombolása és a szuzdali városok elfoglalása után [Batu] megérkezettKozelszk falai alá. Egy Vaszilij nevû ifjú fejedelem uralkodott benne. A tisztátalanokmegtudták, hogy az [ottani] emberek lelkében rendíthetetlen elszántság lakozik, éscsalárd szavak [segítségével] sem lehet megszállni a várost. A kozelszkiek tanácskoz-tak, és úgy döntöttek, nem adják meg magukat Batunak, mondván: �Bár a feje-delmünk fiatal, föláldozzuk érte az életünket. Itt elnyerjük az e világi dicsõséget, ottelnyerjük Krisztus-Isten mennyei koronáját.� A tatárok megverekedtek a városért,mert el akarták foglalni. Lerombolták a falakat, s följutottak a földsáncra. A kozelsz-kiek késhegyre menõ küzdelmet vívtak velük. Tanácsot tartottak, [s úgy döntöttek,]hogy lecsapnak a tatár seregre. Kitörtek a városból, elpusztították az ostromszerke-zeteiket, rátámadtak a csapataikra, és 4 ezret megöltek a tatárok közül, bár maguk isa halálukat lelték. Batu megszállta a várost. A sihederektõl a csecsemõkig senkineksem kegyelmezett, mindenkit lemészárolt. Nem tudni, mi történt Vaszilij fejedelem-mel. Egyesek azt mondták, hogy vérbe fulladt, mivel nagyon kicsi volt. Ez idõtõl fog-va nem merik kiejteni Kozelszk nevét a tatárok, hanem �gonosz városnak� hívják,mert hét hétig harcoltak alatta. Három hadvezér fia is elesett közülük. A tatárok ke-resték, de nem tudták meglelni õket a töméntelen holttest között.Batu, miután elfoglalta Kozelszket, a kunok földjére vonult vissza. Onnan kül-dözgetett [ostromlókat] Rusz városai ellen. Rohammal bevette Perejaszlavl városát,és mindenkit fölkoncolt. Lerombolta Mihály arkangyal templomát, megszámlál-hatatlan arany kegytárgyat és drágakövet zsákmányolt. A szent életû Szimeon püs-pököt megölte. 
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9 Burundaj: mongol hadvezér. Batu fõtisztjeként részt vett Rusz leigázásában. 1248-ban Kijev falaialatt tûnt fel. 1258-ban a litvániai, 1259-ben a lengyelországi hadjáratot vezette. Õ volt Halics és Vol-hínia pacifikálója.
10 Jurij Vszevolodovics vlagyimiri nagyfejedelem a Szity folyó menti ütközetben lelte halálát 1238.március 4-én. 
11 Mitrofan vlagyimiri és szuzdali püspök (1227�1237). 
12 Vlagyimir városa 1238. február 7-én esett el. 



Ugyanekkor küldött [sereget] Csernyigov ellen is. Nagy erõkkel körülvette. Mi-kor Msztyiszlav Glebovics13 tudomást szerzett róla, hogy az idegen fajtájúak megtá-madták a várost, rájuk tört egész hadával. Megverekedtek. Msztyiszlavot legyõzték,sok harcosát kardélre hányták, a várost megszállták és fölgyújtották. A püspököt élet-ben hagyták, és Gluhovba vitték. Mengü14 kán eljött, hogy megszemlélje Kijev városát. Vele szemben, a Dnyepertúlsó partján állt meg Peszocsnij település melett. Meglátta és megcsodálta szépségétés nagyságát. Követeket küldött Mihailhoz15 és a város lakóihoz, mert be akarta csap-ni õket, de amazok nem hallgattak reá. A 6746. esztendõben.16 Mihail követte fiát, és az ugorokhoz17 menekült a tatárokelõl, a szmolenszki Rosztyiszlav Msztyiszlavics18 pedig felült a kijevi [trónra]. Danyil19
szembeszállt vele, és fogságba ejtette. Dmitrt20 hagyta Kijevben. [Azért] adta a hatal-mat Dmitr kezébe, hogy megvédje a várost az idegen fajtájú néptõl, az istentelentatároktól� A 6748. esztendõben.21 Batu nagy erõkkel megérkezett Kijev alá, és végtelenül sokharcosával körülzárta. A tatár had fölvonult. A város szoros ostromgyûrûbe került.Batu [maga] is megjelent, [míg] az emberei körülvették a falakat. Hallani sem lehetettszekereinek nyikorgásától, temérdek tevéjének bõgésétõl, [több] ménesnyi lovánaknyerítésétõl. Rusz földjét ellepték a katonák. Elfogtak a tatárok közül egy Tovrul22 nevût, aki vallott teljes [had]erejükrõl.A fivérei voltak e hatalmas hadvezérek: Urdjuj,23 Bajdar,24 Birjuj,25 Kajdan,26 Becsak,27
Mengü és Kujuk28 (aki visszafordult, mikor tudomást szerzett a kán haláláról, s kán
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13 Msztyiszlav Glebovics, az utolsó csernyigovi fejedelem (1235�1239), a vereséget követõen Ma-gyarországra menekült. 
14 Mengü (törökös névváltozat, mongolul Möngge vagy Möngke) ekkor még csak hadvezér Batuseregében. Mongol nagykán 1251�1259 között. 
15 Mihail Vszevolodovics perejaszlavli fejedelem (1216�1223), novgorodi fejedelem (1224), cser-nyigovi fejedelem (1224�1234), halicsi fejedelem (1234�1236), kijevi nagyfejedelem (1236�1238). 1238-ban vagy 1239-ben Magyarországra menekült, késõbb Lengyelországban élt. Rosztyiszlav nevû fia1243-ban IV. Béla magyar király Anna lányát vette feleségül. Mihail 1245-ben visszatért Csernyigovba.A mongolok parancsára a Hordába ment, ahol 1246-ban halálra kínozták a pogány szokások betar-tásának megtagadása miatt. 
16 A 6746. esztendõben: 1238-ban. 
17 �Ugor� (óãð): magyar. 
18 Rosztyiszlav Msztyiszlavics, a szmolenszki fejedelem, Msztyiszlav fia, 1238-ban néhány hóna-pig kijevi nagyfejedelem. 
19 Danyiil Romanovics halicsi és volhíniai fejedelem (1238�1264). Lev nevû fia IV. Béla leányát,Konstanciát vette feleségül. 
20 Dmitr halicsi tiszjackij (a városi népfölkelés parancsnoka, a. m. �ezreskapitány�), Danyiil Roma-novics egyik bizalmasa, hadvezére. 1238-tól kijevi helytartó.  
21 A 6748. esztendõben: 1240-ben. 
22 Tovrul (még Hosztovrul, Tavrul): kitalált személy. Az �Elbeszélés arról, hogyan pusztította elBatu Rjazanyt� (Ïîâåñòü î ðàçîðåíèè Ðÿçàíè Áàòûåì) c. mûben szerepel mint Batu sógora vagy annakfia. A történet, amely keretében ott fölbukkan, a XV. század elejérõl származó interpoláció. Tovrulneve torzult formában bekerült az orosz mondákba is. 
23 Urdjuj: Orda? Orda Dzsingisz unokája, Dzsocsi fia. 
24 Bajdar: Dzsingisz kán unokája, Csagataj fia. 
25 Birjuj: Büri? Büri Csagataj unokája. 
26 Kadan: Dzsingisz kán unokája, Ögödej mongol nagykán (1229�1241) fia. 
27 Becsak: Büdzsek, Dzsingisz unokája, Toluj fia. 
28 Kujuk: Güjük, Dzsingisz kán unokája, Ögödej fia. Mongol nagykán 1246�1248 között. 



lett belõle, holott nem a nemzetségébõl származott, de az elsõ volt a hadvezéreiközött), valamint Szebedjaj29 bogatur30 és Burundaj bagatir (aki meghódította a bol-gárok31 és a szuzdaliak földjét), meg számtalan más hadvezér, akiket nem sorolok. Batu a város Lengyel kapuja mellett állította föl az ostromgépeket. Itt egy fákkalbenõtt meredély húzódott, mely közvetlen a védmûvekig ért. Az ostromgépek szün-telenül okádtak éjjel és nappal, mígnem áttörték a falat. A városiak fölhágtak a tör-melékekre. Látni lehetett, ahogy a kopják törnek, a pajzsok szakadnak, a nyilak el-homályosítják az eget. [A kijeviek] vereséget szenvedtek, Dmitr megsebesült. A tatá-rok fölmásztak a romokra, és elfoglalták. A város lakói még azon a napon és éjszakánegy másik falat emeltek a Szent Istenszülõ32 körül. Reggel rájuk törtek. Hatalmas ké-zitusa kezdõdött. Az emberek bemenekültek a templomba, és a javaikat [magukkalhurcolva] fölkapaszkodtak a boltívekre. A templom falai bedõltek a súly alatt, és [be-temették] az embereket. Emígyen a várost elfoglalták a harcosok.33 A sebesült Dmitrfogságba esett, de nem ölték meg bátorsága miatt. Ekkor [történt], hogy Danyil elutazott Ugorföldre a királyhoz, mivel [akkor] mégnem hallott a pogány tatárok Kijev alá érkezésérõl. Kijev elfoglalásakor Batu megtudta Danyilról, hogy az ugoroknál van, [ezért]Vologyimir34 ellen vonult. Elérte Kolodjazsen35 városát. Fölállított 12 kõvetõ gépet, denem tudta lerombolni a falakat. Elkezdte csábítgatni az embereket. Azok pedig hall-gattak gonosz tanácsára, és megadták magukat. Mindnyájukat lemészárolták. AztánKamenyecbe, majd Izjaszlavlba ment, s elfoglalta. Látta, hogy nem tudja bevenniKremenyecet és Danyilov városát, hát elvonult alóluk. Megérkezett Vologyimirhez.Rohammal elfoglalta és [a népet] könyörtelenül kiírtotta. Ugyanígy tett Haliccsal éssok más várossal, melyeknek se szeri, se száma.Dmitr pedig, Danyil kijevi ezreskapitánya ezt mondta Batunak: �Nem veszõd-hetsz ily sokáig ebben az országban! Itt az ideje, hogy az ugorok ellen menj. Ha ha-logatod, megerõsödnek! Összefognak ellened, és nem engednek be az országuk-ba!� Azért beszélt így, mert látta, hogy Rusz földje [mennyire] szenved a tisztáta-lanoktól. Batu megfogadta Dmitr tanácsát, s az ugorok ellen vonult� 
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29 Szebedjaj: Szübedej vagy Szübeetej. Hadvezérként részt vett Horezm meghódításában (1219�1220), majd Dzsebe társaságában expedíciós csapatot vezetett a Kaszpi- és a Fekete-tenger térségébe.Legyõzték az örmény és grúz sereget, az alánokat, a kunokat, a rusz fejedelmeket a Kalka folyó mel-lett (1223). A tatárjárás (1236�1242) idején Batu �vezérkari fõnöke� volt. 
30 �Bogatur� (áîãàòóð, áîãàòûðü): a �bagadur� (mongol) és a �bagadir� vagy �batir� (török) szóból.Az elõbbi jelentése �hõs�, az utóbbiaké �merész harcos�. A török nyelvû népeknél személyes hõstettárán kivívott kitüntetõ cím. Az orosz folklórban elõbb �tatár hadvezér�, majd a személynevek mellett�úr� jelentésben fordult elõ. Ebbõl a szóból származik az orosz �áîãàòûðü� (dalia) kifejezés. A �daliák�az orosz mondák legyõzhetetlen hõsei.  
31 A volgai Bolgárországot 1236-ban hódították meg a mongolok. 
32 Az Istenszülõ elszenderedése tiszteletére fölszentelt Tizedtemplomot (Äåñÿòèííàÿ öåðêîâü Óñ-

ïåíèÿ Áîãîðîäèöû) Vlagyimir Szvjatoszlavics kijevi nagyfejedelem építtette 991-ben vagy 996-ban ajövedelmének egytized részébõl. 
33 Kijev 1240. december 6-án esett el. 
34 Volodimir-Volinszkij a mai Nyugat-Ukrajnában. 
35 Volhíniában a Szlucs folyó mentén. 



II/3. 1.
Batu dúlása

(Ïîáîèùå Áàòûåâî)

A �Batu dúlása� c. elbeszélést az Ipatyij-évkönyv (XV. század) részeként a �Halicsi-volhíniai Évkönyv�(XIII. század) õrizte meg, amely az ún. �Kijevi Évkönyvbõl� kölcsönözte a tatárjárásról szóló részt.A �Halicsi-volhíniai Évkönyvet� 1246-ig Holm püspöke vezette, aki III. Kirill néven 1250-tõl metro-polita lett. Kirill elhagyta DNy-Ruszt, és Alekszandr �Nyevszkij� vlagyimiri nagyfejedelem udvarábantelepedett le. Valószínûleg magával vitte az évkönyv másolatát. A tatárjárás traumája számtalan elbeszélés és évkönyvrészlet témájává vált a középkori keletiszláv irodalomban. A krónikások azonban nem egyforma figyelmet szenteltek a tragédia leírásának.Az északkelet-orosz évkönyvek a vlagyimiri-szuzdali terület szenvedését, míg a Délnyugat-Ruszbankeletkezett kódexek Kijev, valamint a halicsi és a volhíniai városok pusztulását örökítették meg rész-letesebben. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè (ÏËÄÐ). XIII âåê. Ìîñêâà, 1981.

Ñ. 290�297., 564�567., 586�587., 546�550.; Èïà òüåâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé.
Ò. 2. Ìîñêâà, 1998. 

II/3. 2.
MENGÜ TIMUR KÁN JARLIKJA1 JAROSZLAV TVERI 

NAGYFEJEDELEMNEK
Mengü Timur2 szava Jaroszlav3 fejedelemnek.Adj utat földeden át a német kereskedõknek! Jaroszlav fejedelemtõl a rigaiakhoz,nagyokhoz és ifjakhoz,4 és mindenkihez, aki kereskedik. Útjaid az én földemig tisz-ták5 legyenek. Aki fegyverrel [tör] ellenem, velem gyûlik meg a baja. A kereskedõk-nek tiszta útjuk legyen a földemig! 

II/3. 2.
Mengü Timur kán jarlikja Jaroszlav tveri nagyfejedelemnek

(ßðëûê õàíà Ìåíãó Òåìèðà âåëèêîìó êíÿçþ ßðîñëàâó Òâåðñêîìó) 

Az 1260-as évek végén � 1270-es évek elején keletkezett Jaroszlav Jaroszlavics nagyfejedelem Rigábaküldött kiváltságlevele, melyben az uralkodó szabad átutazást biztosít országán keresztül a rigaitávolsági kereskedõknek (ãîñòÿì). A forrás eredetiben maradt fönn. A nagyfejedelem oklevelének
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1 �Jarlik� (ÿðëûê): a. m. �parancs�, �utasítás�, az idõsebb �szava� az ifjabbhoz (a török �yarlik�szóból). A kánok által kibocsátott hivatalos iratok elnevezése. Tartalmuk szerint lehettek diplomáciaijegyzékek, szerzõdések, immunitást és kiváltságokat biztosító dokumentumok, vagy az orosz fejedel-meket a hatalomba beiktató oklevelek. 
2 Mengü Timur (Ìåíãó Òåìèð), Batu unokája, az Arany Horda kánja (1266�1280). 
3 Jaroszlav Jaroszlavics tveri fejedelem (1247�1271), vlagyimiri nagyfejedelem (1263�1271). 
4 �Nagy és ifjú rigaiak� (ðèæàíå áîëüøèå è ìîëîäûå): a kereskedõket tömörítõ �Nagy Gilde�,illetve a kézmûveseket tömörítõ �Kis Gilde� tagjai. (Az aranymûvesek a módosabb �Nagy Gilde�közösségéhez tartoztak.)
5 �Tiszta� (÷èñòà): szabad, biztonságos, akadálymentes. 



szövege tartalmazza azt az 1266-ból származó káni parancsot, melyet Mengü Timur adott ki. Ez azelsõ ismert közjogi �okirat� ÉK-Rusz és az Arany Horda közötti kapcsolatok történetébõl. 
Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV

âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 445�446.; Èñòî÷íèêîâåäåíèå. Òåîðèÿ. Ìåòîä. Èñòîðèÿ. Èñòî÷íèêè ðóññêîé èñòî-
ðèè. Ìîñêâà, 1998. Ñ. 271�272. 

II/3. 3.
A KULIKOVÓI CSATA

A háborúról és a Vozsa menti csatáról1

Abban az évben2 az istentelen és hitetlen hordai herceg, a pogány Mamaj3 hatalmassereget gyûjtött a kunok és a tatárok egész országából, itáliaiakat,4 cserkeszeket, já-szokat bérelt föl, s valamennyiükkel Dmitrij Ivanovics5 nagyfejedelem és egész Orosz-föld ellen vonult. Augusztus hava volt, [mikor] Dmitrij Ivanovics nagyfejedelem hírétvette a Hordából, hogy az izmaeliták pogány fajtája, a tatár sereg fölkerekedett akeresztények ellen, mivel a hitetlen Mamaj rettenetesen megdühödött Dmitrejnagyfejedelemre a barátai, a kedvencei és a hadvezérei miatt, akiket [Dmitrij] megölta Vozsa folyónál,6 és [most] óriási erõvel közeledik, hogy rabigába hajtsa az oroszokföldjét. Ennek hallatán Dmitrej Ivanovics nagyfejedelem tekintélyes sereget toborzott, sellenük indult, [mert] meg akarta védeni atyai birtokát, a szent templomokat, az orto-dox keresztény hitet és egész Oroszföldet. Mikor átkelt az Okán, ismét hírt kapott:Mamaj a Don túlsó partján tart gyülekezõt, a mezõn áll és várakozik Jagajla7 segít-ségére, a litván hadakra. A nagyfejedelem a Donhoz vonult, ahol egy fölöttébb hatal-mas és szabad síkság terül el, s ott, a nyílt mezõn, a Nyeprjadva8 torkolatánál találko-zott a pogány tatár és kun sereggel. Ütközetre készen mindketten fölsorakoztak,[majd] egymásnak rontottak. Igen kemény csata [alakult ki]. Az ádáz kézitusa egy
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1 A krónikás cinóberpiros festékkel kiemelte ezt a sort. A címválasztás valószínûleg elírás. Meg-egyezik az elõzõ fejezet elnevezésével, amely valóban a Vozsa menti ütközetrõl szól. A Szimeo-novszkaja-évkönyvben �A Don menti hatalmas csatáról� címet viseli. 
2 A 6888. esztendõben: 1380-ban. 
3 Mamaj: Berdibek kán (1357�1359) veje és hadvezére (ò¸ìíèê), az Arany Horda nyugati felénektényleges kormányzója, ahol 1379-ben magához ragadta a teljhatalmat. 
4 A tatár kánok engedélyével genovai kalmárok lerakatokat és kikötõket hoztak létre a Krím fél-szigeten, amelyek a Nyugat és Kelet közötti távolsági kereskedelem fontos elosztóközpontjai lettek. 
5 Dmitrij Ivanovics (a kulikovói csata után �Donszkoj�): moszkvai fejedelem (1359�1389), vlagyi-miri nagyfejedelem (1363�1370, 1375�1389). 
6 Dmitrij Ivanovics nagyfejedelem 1378. augusztus 11-én a Vozsa (az Oka mellékfolyója) partján,a korabeli Rjazanyi Nagyfejedelemség északnyugati részén megütközött a Begics (Mamaj egyik had-vezére) irányította tatár sereggel, amely Moszkva ellen vonult. A küzdelem Dmitrij gyõzelmével értvéget. 
7 Jogaila (Jagelló) litván nagyfejedelem (1377�1381, 1382�1392), lengyel király (1386�1434). 
8 A Don jobb parti mellékfolyója, amely északról határolja a kulikovói síkot (Êóëèêîâî ïîëå: Sza-lonkamezõ). 



óránál is tovább tartott. Egész napon át folyt az öldöklés. Mindkét oldalon megszám-lálhatalanul sokan rogytak holtan [a földre]. Isten megsegítette Dmitrij Ivanovicsnagyfejedelmet. Mamaj pogány csapatai hátrálni kezdtek, és futásnak eredtek, mivelIsten láthatatlan ereje megfélemlítette a Hágár-ivadékok fiait. A mieink pedig utá-nuk, könyörtelenül ütve-vágva a pogányokat. Sokan a hátukon megsebesülve fegy-vertõl lelték halálukat, némelyek a folyóba fulladtak. Rettegés kerítette hatalmába azidegen fajtájúakat, akiket Isten haragja ûzött. A Mecsáig9 kergették õket. Ott renge-teget levágtak [közülük], mások belegázoltak a vízbe és elmerültek. Mamaj csekélyre[olvadt] kíséretével tatár földre menekült. Erre a csatára szeptember havának 8. napján került sor,10 a Szent Istenszülõ szü-letésének [ünnepekor], szombat délelõtt. Akkor esett el Feodor Romanovics belo-ozerói fejedelem és a fia, Iván Feodorovics nagyherceg,11 valamint Szemjon Mihaj-lovics, Mikula Vasziljevics,12 Mihajlo Ivanovics Okinfovics,13 Andrej Szerkizov,14
Tyimofej Voluj, Mihajlo Brenkov,15 Lev Morozov, Szemjon Melik, Alekszandr Pe-reszvet,16 és sokan mások.17 Dmitrej Ivanovics nagyfejedelem a többi orosz fejede-lemmel,18 hadvezérrel, bojárral és fõúrral, meg a maradék orosz sereggel a csontokonállva19 hálát adott Istennek. Ékes szavakkal dicsérte druzsináját, mely keményen har-colt az idegen fajtájúak ellen, rendíthetetlennek bizonyult a csatában, bátran és fér-fiasan, rettenthetetlenül küzdött Istenért és a keresztény hitért. Fényes diadallal tértvissza onnan [a csatamezõrõl] Moszkvába, atyai birtokára, miután fegyverrel térdrekényszerítette és legyõzte az ellenséget. A sok harcosa igen örvendezett a gazdag ha-dizsákmánynak. Megszámlálhatatlan lovat, teve- és ökörcsordát hajtottak magukkal,páncélt, szövetet, árut is [hoztak]. Akkor a nagyfejedelem tudtára adták, hogy Oleg rjazanyi fejedelem Mamaj se-gítségére küldte a haderejét, maga pedig lerombolta a folyókon [átvezetõ] hidakat.Mikor a nagyfejedelem ezt [meghallotta], Oleg ellen akarta vezényelni seregét, de ezidõ tájt váratlanul rjazanyi bojárok jelentek meg nála. Elmondták neki, hogy Olegfejedelem sorsára hagyta az országát, a fejedelemasszonnyal, a gyermekeivel, a bo-járjaival és a tanácsadóival elmenekült. Könyörögtek [Dmitrijnek], ne vezényeljen ki
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9 Ma Kraszivaja Mecsa néven a Don jobb parti mellékfolyója. 
10 1380. szeptember 8-án. A csatamezõ a tulai terület Kurkino városának közelében fekszik a Donfelsõ folyásánál. 
11 Apa és fia halála után a Beloozerói Fejedelemség Dmitrij Ivanovics �Donszkoj� tulajdonábakerült. 
12 Nyikolaj Vasziljevics Veljaminov kolomnai vajda (kormányzó), az utolsó moszkvai tiszjackij,Vaszilij Veljaminov fia. Nyikolaj Veljaminov és Dmitrij nagyfejedelem feleségei testvérek voltak. 
13 Az elõvéd parancsnoki karának tagja. 
14 A perejaszlavli ezred fõparancsnoka, Szerkiz �cárevics� fia. (Szerkiz, a Hordából érkezett tatárelõkelõség korábban Dmitrij nagyfejedelem szolgálatában állt.) 
15 Moszkvai hadvezér. 
16 Brjanszki bojár. A XVI. századi évkönyvek a Troice-monostor �szerzetesének� nyilvánították,akit �Oszlebja (vagy Oszljaba) barát� társaságában Szergij �Radonyezsszkij� küldött volna harcolniDmitrij nagyfejedelem seregébe. 
17 A csata után összeállították az elesett elõkelõségek névsorát (szünodikonját), hogy istentiszte-letek alkalmával megemlékezhessenek róluk. A szünodikon egy késõbbi másolata fönnmaradt. 
18 A kulikovói csatában mintegy 20 orosz fejedelemség katonái vettek részt Dmitrij nagyfejedelemfõparancsnoksága alatt. 
19 �A csontokon állva� (ñòàâ íà êîñòåõ): korabeli idióma. Jelentése: 1. mindhalálig kitartani a csa-tában; 2. gyõzelmet aratni; 3. gyõztes ütközet után átfésülni a csateret, összeszedni a holttesteket és ahadizsákmányt. 



sereget ellenük. Maguk kérték, s meg is állapodtak, hogy elismerik uruknak. A nagy-fejedelem végighallgatta õket, átvette kérelmüket, s nem hagyta, hogy pusztába kiál-tott szó maradjon. Nem vezényelt ki sereget, hanem visszatért a földjére, a RjazanyiFejedelemségbe pedig helytartókat állított. Ugyanekkor Mamaj, akinek kevés [emberével sikerült] elmenekülnie a doni csa-tából, csekély kíséretével megverten, megfutamítottan, megszégyenülten és megalá-zottan hazaérkezett országába, s önmagát látva újfent haragra gerjedt; mint egyõrült, oly veszettül dühöngött, s összeszedte maradék haderejét, [mert] még egyszerrajta akart ütni Dmitrej Ivanovics nagyfejedelmen és egész Oroszföldön. Éppen eztforgatta fejében, mikor hírt kapott róla, hogy kelet felõl egy bizonyos Toktamis20 nevûcár vonul ellene a Kék Hordából.21 Mamaj, ki velünk szemben készítette föl a seregét,e fölkészített sereggel elébe ment. A Kalkánál összetalálkoztak. Mamaj vezérei le-szálltak lovaikról, és Toktamis cár elé vetették magukat. [A kegyelmét] kérték, és hû-séget esküdtek neki a maguk hite szerint, étket véve a szájukba. Emígyen átállvahozzá, szégyenben hagyták Mamajt. Ennek láttán Mamaj sebtében elmenekült ta-nácsadóival és [megmaradt] híveivel. Toktamis cár az üldözésükre küldte vitézeit,[akik] megölték Mamajt,22 maga pedig odament és elfoglalta Mamaj táborát, megka-parintotta az asszonyát, a kincstárát és az egész uluszát. Mamaj értékeit szétosztottaa kíséretének [tagjai között]. Onnan [Szarajból] küldte követeit orosz földre,23 DmitrijIvanovics nagyfejedelemhez és minden orosz fejedelemhez [azzal az] üzenettel,hogy eljött, legyõzte az ellenfelét, az ellenségüket, Mamajt, és átvette a hatalmat,fölült a Volgai Cárság24 trónjára. Az orosz fejedelmek tisztelettel és ajándékokkalengedték útjukra a követeit, s [még] azon a télen és azon a tavaszon mindegyikükelindította Toktamis cárhoz a maga kilicsejét25 busás ajándékokkal. 
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20 Toktamis: Dzsocsi leszármazottja. Urusz kánnak, a Kék Horda (1360�1377), majd az Arany Hor-da (1373�1377) uralkodójának egyik legtehetségesebb hadvezére. 1374 körül átállt Timurlenk oldalára,aki kinevezte a Kék Horda kormányzójának. 1381-ben a Kalka folyó mentén vívott csatában legyõzteMamajt, és elfoglalta az Arany Horda nyugati felét is. Ekkor az Arany Horda kánjává nyilvánítottamagát. 1382 augusztusában csellel bevette Moszkvát, és nagy vérengzést hajtott végre a lakosok kö-zött. Visszaállította az orosz fejedelemségek adófizetési kötelezettségét a Dzsanibeg kán uralkodása(1342�1357) alatt megállapított magas összegben. 1391-ben vereséget szenvedett Timurlenktõl, s ezzelelveszítette az Arany Horda keleti (ázsiai) részeit, majd az 1395-ben bekövetkezett újabb vereségenyomán a Volgától nyugatra fekvõ területek feletti hatalmat is. Többször megpróbált visszatérni atrónra, de nem sikerült. 1405�1406 telén megölték a szibériai tatárok.
21 Kék Horda: a Szir-darja folyó völgye és az Aral-tótól északkeletre fekvõ térség az Isim folyóig.(Ma Kazahsztán.) A �Kék Horda� az orosz források szóhasználata. A mongolok átvették a kínaiaktólaz égtájak színekkel történõ azonosítását. A kék a keleti irányt jelentette. A mongol sereg mindig úgyállította föl a táborát, hogy az arcvonala dél felé nézzen, így a balszárny keletre esett. Az Arany Hordakeleti (ázsiai) része volt a �Kék Horda�. A perzsa források ugyanezt a területet �Fehér Hordának�nevezik. 
22 Mamaj a Krím félszigetre menekült a Toktamistól elszenvedett vereség után. 1381-ben geno-vaiak megölték Kaffában (a mai Feodoszijában). 
23 A Szimeonovszkaja-évkönyben: �rjazanyi földre�. 
24 Az Arany Horda fõvárosa a Volga partján állt a mai Asztrahán (Ó-Szaraj), illetve Volgográd (Új-Szaraj) közelében. Timurlenk 1395-ben lerombolta. 
25 �Kilicsej� (êèëè÷åé): a tatárokhoz küldött követek elnevezése a korabeli orosz forrásokban. 



II/3. 3.
A kulikovói csata

(Êóëèêîâñêàÿ áèòâà)

A kulikovói csatáról, melynek lélektani jelentõsége volt óriási, nem maradt fönn egykorú beszá-moló. Az idõben hozzá legközelebb álló krónikarészlet, egy rövid elbeszélés, melyet az 1408 körülkeletkezett, de 1812-ben megsemmisült �Troickaja� évkönyvben lehetett olvasni. A vonatkozó szöveg-részlet mégis megõrzõdött, mert bekerült a �Rogozsszkij� (XV. század közepe), illetve a �Szimeo-novszkaja� (XV. század vége) évkönyvbe is. Az itt közölt fordítás a �Rogozsszkij� évkönyv (Ðîãîæñêèé
ëåòîïèñåö) alapján készült. A kulikovói csatáról kialakult historiográfiai hagyomány az 1430/40-es években összeállított,hipotetikus �Novgorodi-Szófiai évkönyv-kompozíción� alapszik, amely a novgorodi irodalmi tradícióhatására az összorosz krónikaírás alapja lett. Ez � többek közt � Alekszandr �Nyevszkij� és Szergij�Radonyezsszkij� legendájából vett részletekkel bõvítette az összecsapásról szóló fejezetet. Ebben abõvített változatban jelent meg elõször az az epizód, amikor Dmitrij nagyfejedelem harcra buzdítóüzenetet kap Szergij apáttól az ütközet elõtt. (�Jermolinszkaja� évkönyv: ÏÑÐË. Ò. XXIII. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, 1910. Ñ. 124�127.) A XVI. században a �kulikovói ciklusba� tartozó más elbeszélõ mûvek ishatottak, pl. �Elbeszélés a Mamajjal vívott csatáról� (Ñêàçàíèå î Ìàìàåâîì ïîáîèùå). 

Szövegközlés és magyarázatok: Ðîãîæñêèé ëåòîïèñåö. Â êí.: Ðóññêèå ëåòîïèñè. Ò. 6. Ðîãîæñêèé ëåòî-
ïèñåö. Òâåðñêàÿ ëåòîïèñü. Ðÿçàíü, 2000. Ñ. 115�117.; Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XV.
Ïåòðîãðàä, 1922.; ÏÑÐË. Ò. 15. Âûïóñê 1. 2-îå èçä. (Ôîòîòèï, âîñïðîèçâåäåíèå.) Ìîñêâà, 1965.; Ëóðüå ß.
Ñ.: Èñòîðèÿ Ðîññèè â ëåòîïèñàíèè è â âîñïðèÿòèè íîâîãî âðåìåíè. Â êí.: Ëóðüå ß. Ñ.: Ðîññèÿ äðåâíÿÿ è
Ðîññèÿ íîâàÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1997. Ñ. 131�138., 141�142., 153�154; Êó ëèêîâñêàÿ áèòâà â èñòîðèè è
êóëüòóðå íàøåé Ðîäèíû. Ìîñêâà, 1983.
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II/4.
Novgorod és Pszkov berendezkedése 

II/4. 1.
NOVGOROD SZERZÕDÉSE JAROSZLAV TVERI NAGYFEJEDELEMMEL

Áldás a Fõpásztor úrtól, meghajlás Pavsa1 poszadnyiktól, minden idõsebb és mindenkisebb [embertõl],2 egész Novgorodtól Jaroszlav3 fejedelem úrnak. Arra [esküdj] fejedelem, [mikor] megcsókolod a keresztet egész Novgorod elõtt,amire az õseid és az atyád, Jaroszlav is, [amikor] megcsókolták. Novgorodot a régmúlt szokásai szerint urald. Birtokait4 ne a saját embereiddelkormányozd, fejedelem, hanem a novgorodi férfiakkal, de e birtokokról ajándék járneked, fejedelem. Ne ülj törvényt, ne osztogass földet, és ne bocsáss ki oklevelet aposzadnyik nélkül. Akiknek Dmitrij,5 a novgorodiak és Alekszandr,6 a bátyád földetadományozott, azokat a földeket ok nélkül ne vedd el. Ami neked jutott, fejedelem Torzsokban7 és Volokban,8 [ott] a magad részén sajáttyiunjaidat tartsd, a [novgorodi] részen pedig novgorodiakat. Bezsicsiben9 sem te,fejedelem, sem a fejedelemasszony, sem a bojárjaid, sem a szolgáid ne bírjanak, nevásároljanak és ajándékként se szerezzenek falvakat, [sõt] Novgorod egész területén
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1 Pavel Ananyjin poszadnyik. 
2 Az �idõsebbek� (ñòàðåéøèe) vagy másként a �nagyobbak� (áîëüøèå), illetve a �kisebbek�(ìåíüøèå) a novgorodi vecsén egymással rivalizáló két �párt� (érdekcsoport) tagjai. 
3 Jaroszlav Jaroszlavics tveri fejedelem (1247�1271), vlagyimiri nagyfejedelem (1263�1271). Azönálló Tver elsõ uralkodója. Novgorod 1264-ben hívta meg fejedelmének a �kisebb emberek� nyomá-sára. Jaroszlav feleségül vette Jurij Mihajlovics bojár leányát, hogy megszerezze a �nagyobb emberek�támogatását is. 1267-ben elutazott a városból. 1270-ben a novgorodiak megfosztották hatalmától, mertönkényesen és erõszakosan beleavatkozott a novgorodi belpolitikai küzdelembe. Ekkor a nagyfeje-delem Novgorod ellen vonult, de csatára nem került sor. A metropolita közvetítésével kompromisz-szumos békét kötöttek. 
4 �Birtok� (âîëîñòü): a novgorodi állam �kapcsolt� része, tartománya, kolóniája, amely Nagy Nov-gorod törzsterületén kívül feküdt. 
5 Dmitrij Alekszandrovics novgorodi fejedelem (1259�1264), Alekszandr �Nyevszkij� fia. 
6 Alekszandr �Nyevszkij� vlagyimiri nagyfejedelem (1252�1263), novgorodi fejedelem (1228�1240, 1241�1247, 1250�1252). 
7 Torzsok: gazdag kereskedõváros a novgorodi állam Tverrel határos területén. 
8 Visnyij Volocsek: stratégiai fontosságú település a tveri határ közelében, a Tver és Novgorodközötti vízi úton, mocsaras környéken. Szárazátkelõ a Tverca és a Cna folyó között a Mszta folyó felé.  
9 Bezseck (Bezseckij Verh): város a tveri határ közelében. A novgorodi állam �éléskamrájának�központja. A környezõ gabonatermõ földekrõl látták el egész Novgorodot liszttel. 



sem. Íme, fejedelem, a novgorodi birtokok: Volok minden [környezõ] földdel,Torzsok, Bezsicse, Palic városkája, Melecsja, Sipino, Jegna, Zavolocsje,10 Tre,11 Perm,Pecsora, Jugra, Vologda. Ruszába,12 fejedelem, minden harmadik télen utazz, nyáronviszont, fejedelem, vadakat ûzni Ozvadóba utazz. Ladogába, fejedelem, az atyád,Jaroszlav oklevele alapján tokhalast13 és serfõzõt küldj. Azt az oklevelet, fejedelem,elvetted, ezért azt az oklevelet, fejedelem, add vissza. Ladogába, fejedelem, három-évente utazz. Bezsicibõl, fejedelem, ne hurcold el az embereket a magad földjére, demás novgorodi birtokról se. Oklevelet ne adj nekik, zálogosokat14 ne fogadj be, a feje-delemasszony sem, a bojárjaid sem, a szolgáid sem: se szmerdet,15 se kereskedõt. Oknélkül, fejedelem, ne fossz meg [egyetlen] embert sem a földjétõl, és ne érvénytele-níts adományleveleket. A kaszálók, fejedelem, melyek a régi szokások szerint tégedés az embereidet illetik, azok a tiéd és az embereidé. Azokra a kaszálókra, melyeket abátyád, Alekszandr elvett, nincs szükséged. Az okleveleket, fejedelem, melyeket ér-vénytelenítettél az atyád és a bátyád [által kibocsátottak] közül, s helyettük saját ma-gad adtál ki, azon régi oklevelek [érvényességét] állítsd helyre, az okleveleidet pedigvond vissza. Az erõszakot, melyet bátyád, Alekszandr tett Novgorodon, tagadd meg,fejedelem. Az udvaroncaidnak, amint szokás, kiszállási díj jár: a fejedelemtõl 5 ku-na,16 a tyiuntól 2 kuna fejenként. A szuzdali földön17 és az országodban18 2 veksa19
útvámot szedj szekerenként és bárkánként egy kosár lenért és komlóért, fejedelem.Udvaroncaid ne kobozzák el a kereskedõk fogatait, kivéve a háborúról szóló híradást.Novgorodi földön ne állíts föl kézmûvestelepet, se vámposztot. Az Imovolozsszkijpogosztban20 kunát szedhetsz, és a Vazsanyszkijban is. Amit Hotunyicsiben21 Kjurilá-tól22 elvéve a Szent Mihály23 pópájának adtál, fejedelem, arról rendelkezz ismét, mertnem szokás városi pópáknak adót szedniük a novgorodi pogosztokban. Ha holop vagy rabnõ panaszkodni kezd az urára, annak ne higgy. Alsóföldön,24
fejedelem, ne ítélkezz novgorodi fölött, és adót se osztogass. Ami harag élt benned,
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10 Az Északi-Dvina medencéje.
11 A Kola-félsziget déli partvidéke.
12 (Sztaraja) Russza: a novgorodi állam egyik leggazdagabb kereskedõvárosa az Ilmeny-tó délipartja közelében.
13 Halász, akit tokhalak befogásával bíztak meg, vagy udvari tisztviselõ, akinek a nagyfejedelmikonyha számára kifogott tokhalakat kellett átvennie és elszállítania. 
14 �Zálogos� (çàêëàäíèê): egykor szabad ember, aki �elzálogosította� magát, azaz pénzben vagytermészetben fölvett hitel visszafizetéséig a hitelezõ szolgája lett. 
15 �Szmerd� (ñìåðä): föld nélküli, szabad jogállású paraszt a novgorodi állam területén. 
16 A bõvített szerkesztésû �Russzkaja Pravda� alapján 1 grivna = 50 kuna. 
17 A Szuzdali Fejedelemség ideiglenesen került Jaroszlav nagyfejedelem birtokába. 
18 �Az országodban�: a Tveri Fejedelemség és a Vlagyimiri Nagyfejedelemség területén. 
19 �Veksa� (âåêøà): szó szerint �mókus�. Elszámolási egység vagy váltópénzként használt mókus-prém. 1 grivna értéke 150 veksa volt. 
20 �Pogoszt� (ïîãîñò): a tartománynál kisebb közigazgatási és adókörzet a novgorodi állam terü-letén. Nevét a központi településérõl kapta, ahol templom állt. 
21 A Hutiny pogosztban. 
22 Kirill. 
23 A novgorodi Szent Mihály-templom. 
24 �Alsóföld� (Íèç, Íèçîâñêaÿ çåìëÿ): így nevezték a novgorodiak (majd nyomukban a moszkvai-ak) a Rosztovi és a Szuzdali Fejedelemség területét (a Volga vidékét), mivel az a novgorodi birto-kokhoz képest �lejjebb� feküdt.  



fejedelem a poszadnyikkal és egész Novgoroddal szemben, azt és minden ellenérzé-sedet tedd félre, s ne állj bosszút se kicsin, se nagyon, se bíróság által, se más módon.Ha valaki panaszkodni kezd elõtted, fejedelem, annak ne higgy. Ami azokat a novgo-rodi követeket és kereskedõket illeti, akik Kosztromában és más városokban tartóz-kodnak, [az ügyük] tisztázása után, fejedelem, engedd vissza Novgorodba az árujuk-kal együtt.25 A Német udvarban26 társaságaink [közvetítésével] kereskedj, az udvartne zárasd be, poroszlókat ne állíts oda. A ruszbéli és a novgorodi foglyok [közül], [le-gyen az] akár ember, akár paripa, ki hol sinylõdik, derítsd ki [és bocsásd el]. A SzentSzófia faluját juttasd vissza a Szent Szófiának.27 Fõpásztor urunkra, [lelki]atyánkra neneheztelj. Mindezekre, uram, [esküdj meg] egész Novgorod elõtt, és csókold meg a ke-resztet. Kereskedõink akadálytalanul járhassák Szuzdal földjét a cár28 oklevele szerint.Bírákat Péter-napra küldj mint korábban. Ne szedj határvámot, fejedelem a szuzdaliföld és Novgorod között. Azokat a zálogosokat, akik Gjurgnál29 Torzsokban vagytenálad, vagy a fejedelemasszonynál, vagy az embereidnél vannak, mindnyájukatengedd el. Aki kereskedõ, az a maga százába, aki szmerd, a maga pogosztjába térjenvissza. Ez a szokás Novgorodban.

II/4. 1.
Novgorod szerzõdése Jaroszlav tveri nagyfejedelemmel

(Äîãîâîðíàÿ ãðàìîòà Íîâãîðîäà 
ñ Tâåðñêèì âåëèêèì êíÿçåì ßðîñëàâîì)

Az elsõ fennmaradt szerzõdés, amely Novgorod és egy általa meghívott fejedelem között született,1264-ben keletkezett. A város ezt Jaroszlav Jaroszlavics tveri és vlagyimiri nagyfejedelemmel kötötte.Kettejük konfliktusa azonban 6778 (1270) õszén új megállapodáshoz vezetett. Az 1270-es egyezmény szövege pergamenre készült. Hátoldalán korabeli kézírással a következõsorok olvashatók: �Csevgü és Baisi. Ezek a követek Mengü Temer cártól érkeztek oklevéllel, hogyJaroszlavot beiktassák.� Más kézírással: �Jaroszlav Jaroszlavics fejedelem.� A pergament selyemzsi-nóron függõ kerek ólompecsét díszíti. Az egyik oldalán Alexandriai Szent Athanasziosz, a másikonSzent Theodórosz Sztratelatesz ábrázolásával. Kivehetõ még két hiányzó pecsét nyoma. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ãðàìîòû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1949. ¹

3. Ñ. 11�13. 
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25 Novgorod és a nagyfejedelem között kirobbant konfliktus idején, 1269-ben Jaroszlav letartóz-tattatott novgorodi kereskedõket Kosztromában, a Kosztromai Fejedelemség székvárosában az ottanifejedelem akarata ellenére. Emiatt 1270-ben a kosztromai hadak Novgorod mellett sorakoztak fel. 
26 �Német udvar� (Íåìåöüñêèé äâîð): a Novgorodban élõ külföldi kereskedõk áruraktárait, lakó-házait, templomait magában foglaló zárt városnegyed a Volhov folyó partján a vecsetértõl délre éskeletre. (Más néven a �gót udvar�.) 
27 A Szent Szófia-székesegyház, a novgorodi érsek temploma, a városállam szimbóluma. 
28 Az Arany Horda kánja. 
29 Jurij Andrejevics szuzdali fejedelem, Jaroszlav nagyfejedelem unokaöccse, akire Jaroszlav 1267-ben rábízta Novgorod kormányzását. 



II/4. 2.
ELBESZÉLÉS A JÁMBOR 

DOVMONT FEJEDELEMRÕL ÉS VITÉZSÉGÉRÕL
(Részletek)

A 6773. esztendõben1 valamilyen viszály miatt kopját törtek egymással a litvánok.Dovmont,2 a boldog fejedelem elhagyta hazáját, Litvánia földjét. Kíséretével és egésznemzetségével Pleszkovba3 menekült. Ez a Dovmont fejedelem a litvánok törzsébõlszármazott. Kezdetben bálványokat imádott õsei szokása szerint, mihelyt azonbanIsten eltökélte, hogy új kiválasztottjai lesznek, s beléoltotta a Szentlélek malasztját,akár ha álomból ébredne, [elállt] a bálványok szolgálatától, s bojárjaival elhatározta,hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelkedik. A Szentháromság-székesegyházban keresztelték, és a szent keresztségben a Tyimofej nevet adták neki.Óriási öröm lett úrrá Pleszkovon, mikor a pszkovi férfiak trónra ültették Pszkovvárában. Néhány nap elteltével [Dovmont] úgy döntött, hogy háromszor kilencven pszko-vi férfiúval [hadjáratra] indul. Elfoglalta Litvánföldet, visszahódította a hazáját, ésfoglyul ejtette Gerdeny fejedelem asszonyát a gyermekeivel. Földúlta egész országát,és temérdek fogollyal Pleszkov városa felé vonult. Amikor átkelt a Dvina gázlóján és5 versztára4 eltávolodott tõle, egy fenyõkkel benõtt magaslaton fölverte sátrát, aDvina folyó partján pedig két õrszemet hagyott, David Jakunovicsot, Zsavrov uno-káját, és Luva Litovnyikot. Kétszer kilencven harcost útnak indított a foglyokkal,egyszer kilencvennel ott maradt, hogy bevárja az üldözõket. Gerdeny5 és hercegei távol voltak otthonaiktól. Mikor hazaértek, [látták], hogy aházaik s az egész földjük romokban hever. Gerdeny, Gojtort, Ljumbi, Jogajlo6 fölfegy-verkeztek, és a többi herceggel együtt vagy hétszázan Dovmont nyomába vetettékmagukat, hogy elfogják és kegyetlen halálra kárhoztassák, a pszkovi harcosokatpedig kardélre hányják. Átkeltek a Dvina gázlóján, és fölsorakoztak a parton. Amikoraz õrszemek meglátták a hatalmas sereget, odavágtattak Dovmonthoz, és elmondtákneki, hogy a litván hadak átkeltek a Dvinán. Dovmont így szólt Davidhoz ésLuvához: �Segítsen meg benneteket az Isten és a Szentháromság, amiért kilestétekezt a hatalmas sereget, s [most] távozzatok!� David és Luva azonban így felelt: �Nemmegyünk el innen! Dicsõséggel akarunk meghalni és a vérünket hullatni a pszkovi
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1 6773. esztendõben: 1265-ben. 
2 Dovmont: a litván �Daumantas� személynév torzult alakja. Daumantas, Nal�ia hercege 1263-ban meggyilkolta Mindaugas litván nagyfejedelmet. A trónharcok során arra kényszerült, hogy 300emberével Pszkovba meneküljön (1265), ahol hamarosan megválasztották a városállam fejedelmévé(1266�1299). Uralkodása alatt kibõvítette a várat. Az általa épített negyed máig az õ nevét viseli. Fele-ségül vette Dmitrij Alekszandrovics vlagyimiri nagyfejedelem lányát, Mariját, de nem sikerült dinasz-tiát alapítania. Halála után helyi szentté avatták. 
3 Pleszkov: Pszkov õsi szláv elnevezése. 
4 1 verszta: 1064 vagy 1080 méter. 
5 Gerdeny: Gerdenis litván fõúr, Polock fejedelme, Nal�ia hercege (Daumantas után), a litvánuralkodó hûbérese. 
6 Gojtort és Ljumbi beazonosíthatatlan vagy kitalált nevek. Jogajlo a �Jogaila� litván személynévtorzult alakja. (Magyarul: Jagelló.) Jogaila litván nagyfejedelem (1377�1381, 1382�1392), lengyel király(1386�1434). 



férfiakkal a Szentháromságért és minden szent templomért. Te pedig, fejedelemurunk, mielébb kerekedj fel a pszkovi harcosokkal a pogány litvánok ellen.� Dov-mont beszédet intézett a pszkoviakhoz: �Fivéreim, pszkovi harcosok! Aki idõs, aztatyámmá, aki fiatal, a testvéremmé [fogadom]. Hallottam vitézségtekrõl minden or-szágban, de ezúttal, fivéreim, élet vagy halál vár ránk. Pszkovi férfiak, testvéreim!Küzdjünk a Szentháromságért, a szent templomokért, a hazánkért!�Akkor volt a híres és nagy hadvezér, Krisztus vértanúja, Leontius napja.7 Tyimofejfejedelem így fohászkodott: �Szentháromság és Szent Leontius, nagy hadvezér ésjámbor Vszevolod fejedelem! Segítsetek bennünket ebben a [nehéz] órában, hogylegyûrhessük a gyûlöletes ellenséget!� Dovmont megindult a pszkovi féfiakkal, ésisteni erõvel, valamint Krisztus vértanúja, Szent Leontius segítségével a kilencvenlegyõzte a hétszázat. Ebben a csatában esett el a jeles litván herceg, Gojtort, de sokmás herceg is� A pszkoviak közül akkor egyedül csak Ontont, Locsko fiát, Szmoligfivérét ölték meg, a többiek viszont sértetlenek maradtak köszönhetõen az imádság-nak, amit Krisztus vértanújához, Szent Leontiushoz [intéztek]. Nagy örömmel ésgazdag zsákmánnyal tértek haza Pszkov városába. Örömünnep és hatalmas ujjongásfogadta Pszkov városában a Szentháromság, Krisztus nagy és híres vértanúja, Leon-tius, valamint a jámbor Vszevolod fejedelem közbenjárását, [mivel] a feléjük szállóimák [ereje] kényszerítette térdre az ellenséget.Egy bizonyos idõ elteltével, a 6775. esztendõben8 Dmitrij Alekszandrovics9 nagy-fejedelem s a veje, Dovmont novgorodi és pszkovi férfiakkal Rakovorhoz10 ment,ahol a síkon hatalmas csatát vívott a pogány németekkel. Az isteni bölcsességû SzentSzófia és a Szentháromság segítségével február 18-án, húshagyó szombaton legyõz-ték a német hadakat. [Dovmont] járhatatlan dombokon keresztülgázolva a virujanok11
ellen indult, meghódította országukat a tengerig, földúlta a partvidéket, majd visz-szafordult, és temérdek fogollyal tért meg hazájába. Az egész földünk híres lett álta-la, valamennyi országban félték és rettegték Dmitrij Alekszandrovics nagyfejedelems a veje, Dovmont, valamint harcosaik, a novgorodiak és a pszkoviak vitézségét. Néhány nap elteltével összegyûltek a megmaradt pogány latinok, és titokbanidelopództak. Elfoglaltak néhány határszéli pszkovi falut, majd gyorsan visszavonul-tak. De az istenfélõ Dovmont fejedelem nem tûrte, hogy sérelem érje a Szenthá-romság házát és földjét a pogány németek támadásai miatt. Egy kis druzsinával, ötnaszáddal és hatvan pszkovi harcossal üldözõbe vette õket, és isteni erõvel legyõzött8 száz németet a Miropovnya12 folyó mellett. Két naszádjuk azonban eltûnt az ottaniszigeteknél. Az istenfélõ Dovmont fejedelem odament, fölgyújtotta a szigetet, éshalálra perzselte a fûben [lapuló ellenséget]. Egyesek lángoló hajjal menekültek,másokat Dovmont levágott, ismét mások vízbe fulladtak. [Mindez] a Szentháromságés a dicsõ nagy harcos, [Szent] György közbenjárásának, valamint a jámbor Vsze-volod fejedelemhez intézett imának köszönhetõen [következett be] április havának23. napján, Krisztus dicsõ vértanúja, Szent György emlékezetekor. Nagy örömmeltértek haza Pszkov városába. A Szentháromság és Krisztus vértanúságot [szenvedett]
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7 1266. június 18. 
8 6775. esztendõ februárja: 1268 februárja.
9 Dmitrij Alekszandrovics, Alekszandr Nyevszkij fia. Novgorodi fejedelem (1259�1263, 1272�1273),perejaszlavli fejedelem (1263�1272, 1273�1293), vlagyimiri nagyfejedelem (1276�1283, 1283�1293). 
10 �Rakovor�: Wesenberg (ma Rakvere Észtországban). A wesenbergi csata 1268. február 18-án volt.
11 �Virujanok�: a krónikás szóhasználatában a Rakvere és a Balti-tenger között élõ észtek.
12 A Csúd-tóba ömlõ kis folyó.  



harcosa, nagy Szent György közbenjárását örömünnep és ujjongás fogadta Pszkovvárosában.A rigai föld mestere13 hallván Dovmont vitézségérõl, félelmetes erõt gyûjtött, ésIsten [támogatása] nélkül Pszkov ellen vonult hajókon, bárkákon, lovakon, ostrom-szerkezetekkel. Meg akarta kaparintani a Szentháromság házát, elfogni Dovmont fe-jedelmet, kardélre hányni a pszkovi harcosokat, a többi pleszkovi embert pedig mun-kára hurcolni. Amikor Dovmont tudomást szerzett róla, hogy hihetetlenül erõs soka-ság kerekedett föl ellene Isten [támogatása] nélkül, betért a Szentháromság-temp-lomba, és kardját az Úr oltára elé helyezve térdre rogyott. Könnyes szemmel sokáigimádkozott. Ekként szólt [a Teremtõhöz]: �Isteni erõk Ura, mi, akik szolgáid és lege-lõd bárányai vagyunk, a nevedben fohászkodunk. Gyámolítsd az alázatosakat,emeld magasba a jámborakat, és fékezd meg a kevélyek dölyfös gondolatait, hogy nenéptelenedjen el a te nyájad legelõje!� Akkor Szidor apát fölemelte a kardot, Dov-mont oldalára kötötte, és az egész papságtól övezve megáldotta és elbocsátotta õt.Dovmont nagy harciassága hevében be sem várva a novgorodi hadakat, egy pszkovi-akból álló kis druzsinával kitámadt, és isteni erõvel gyõzedelmeskedett. Megverte aseregüket, magát a nagymestert megsebesítette az arcán. Amazok hajókra rakták asajátjaik tömérdek tetemét, és a földjükre szállították, az életben maradtak pedigfutásnak eredtek június havának 8. napján, a vértanú Szent Theodórosz Sztratelateszereklyéinek áthozatala emléknapján�Ezt követõen, kisvártatva, szeptember havában [égi] jel tûnt föl a Holdban.14
A bûneink miatt [történt], hogy azon a télen német fegyveres csapatok rajtaütöttekPszkov elõvárosán. A 6807. esztendõ március 4. napján,15 a vértanú Szent Paulus ésJuliana emlékezetekor apátokat gyilkoltak: akkor ölték meg Vaszilejt, a Szent Meg-váltó16 apátját, Ioszif presbitert, Ioaszafot, a Sznyetnaja-hegyi Szent Istenszülõ17
templomának apátját s vele 17 szerzetest meg barátokat, szerzetesnõket, balgata-gokat, asszonyokat és kisgyermekeket, de a férfiakat az Úr megóvta. Másnap reggela pogány németek körülvették Pszkov városát, s arra készülõdtek, hogy elfoglalják.Az istenfélõ Tyimofej nem gyõzte kivárni a fõseregét. Egy pszkovi harcosokból állókis druzsinával, valamint Iván Dorogomilovics druzsinájával18 kivonultak, és fölso-rakoztak ellenük. [Dovmont] a parton csapott le rájuk, a Szent Péter-Pál-19 templom-nál, a Szentháromság segítségével. Oly elkeseredett kézitusa következett, amilyet
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13 Otto von Rodenstein, a Livóniai Lovagrend �mestere� (meister, magister) vezette a livóniailovagok hadjáratát 1269 tavaszán � nyarán. 
14 Holdfogyatkozás volt. 
15 A 6807. esztendõ március 4. napján: 1299. március 4-én. 
16 �Szent Megváltó-székesegyház� (ñîáîð Ñâÿòîãî Cïàñà, Ñïàñî-Ìèðîæñêèé ñîáîð): a XII. századközepén kelet-bizánci stílusban épült székesegyház a Mirozsa-monostor (Ìèðîæñêèé ìîíàñòûðü) terü-letén. A rendházat a Velikaja folyó várossal átellenes partján alapították a Mirozsa folyó torkolatánál.Ez a legrégibb és egykor a leggazdagabb pszkovi monostor. A XVI. században itt készült az �Ének Igorhadáról� c. epikus hõsköltemény egyetlen fennmaradt másolata, melyet a XVIII. század végén A. I.Muszin-Puskin megtalált. 
17 A �Sznyetnaja-hegyi Szent Istenszülõ székesegyháza� (Ñâÿòîé Áîãîðîäèöû íà Ñíåòíîé ãîðå,

ñîáîð Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû): a ma látható székesegyház 1311-ben épült az elõzõ, valószínûleg fa-templom helyén. A Sznyetnaja-hegyi monostor (Ñíåòîãîðñêèé ìîíàñòûðü) néhány km-re Pszkovtólészakra, a Velikaja folyó jobb parti meredélyén található. A róla szóló elsõ évkönyvbejegyzés a németlovagok 1299-es pusztításával kapcsolatos. A leggazdagabb pszkovi monostorok egyike volt. 
18 Feltételezés szerint novgorodi segédcsapat. 
19 �Szent Péter-Pál-templom� (öåðêîâü Ñâÿòîãî Ïåòðà è Ïàâëà): Pszkov és a Sznyetnaja-hegyi mo-nostor között fél úton, a Velikaja folyó jobb partján található templom. 



Pszkov még soha sem látott. Maga a mender20 a fején sebesült meg. A fogságba ejtettvelnyevicieket21 elküldték Andrej nagyfejedelemhez. A többiek hamar eldobálták afegyvereiket, és megfutottak, mert rettegtek Dovmont és pszkovi harcosai félelmetesvitézségétõl� E fejedelem nemcsak bátorságot kapott a Teremtõtõl, de kitûnt az Isten irántiodaadásával is. A világiakkal nyájasan viselkedett, a templomokat ékítette, az egyhá-ziakat és a nyomorultakat szerette, minden ünnepet méltóképpen megtartott, a pa-pokat és a szerzeteseket adományokban részesítette, az árvákat és az özvegyeket ala-mizsnához juttatta� �Alekszandr nagyfejedelem22 s a fia, Dmitrej a bojárjaikkal, a novgorodiakkalmeg Dovmonttal, [Alekszandr] vejével és a pleszkovi harcosaival gyõzedelmesked-tek a pogány országok, a németek, a litvánok, a csudok23 és a korelák24 felett�Ezután a jámbor Tyimofej fejedelem egészsége megcsappant, gyöngélkedni kez-dett, és a betegségébõl hamarosan megtért Istenhez, az örök életbe, május havának20. napján, Szent Thalalei vértanú emlékezetekor. Valamennyi pap, apát és szerzeteselbúcsúztatta, minden lakos megsiratta. Így helyezték el a Szentháromságban, di-csõítõ beszédek, egyházi énekek és zsoltárok [felhangzása] közepette. Hatalmasgyász költözött akkor a pleszkovi férfiak, asszonyok és kisgyermekek [szívébe] jósá-gos uruk, a jámbor Tyimofej fejedelem [halála] miatt, [aki] sok napon át szenvedett aSzentháromság házáért és a Szentháromság házának védelmében a pszkovi harco-sokért. 

II/4. 2.
Elbeszélés a jámbor Dovmont fejedelemrõl és vitézségérõl
(Ñêàçàíèå î áëàãîâåðíîì êíÿçå Äîâìîíòå è î õðàáðîñòè åãî)

A hagiográfiaszerûen megírt elbeszélés a XIV. század elsõ felében keletkezett, majd önálló �feje-zetként� bekerült a pszkovi évkönyvekbe, melyek a stilisztikai módosításoktól és interpolációktól el-tekintve a legteljesebben õrizték meg a szövegét. Az események bemutatásában tükrözõdõ nézõpontalapján a kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a szerzõ egy pszkovi illetõségû személy, akiDovmont kortársa lehetett. Az elbeszélés célja miatt kimaradt belõle a Pszkov és Novgorod közötti1282/83-as és 1293-as fegyveres konfliktus leírása, amikor Pszkov Dmitrij Alekszandrovics(Perejaszlavszkij), Novgorod pedig Andrej Alekszandrovics (Gorogyeckij) vlagyimiri trónigényéttámogatta. Az itt közölt fordítás XVI. századi másolat alapján készült.  
Szövegközlés és magyarázatok: Ïñêîâñêèå ëåòîïèñè. Âûïóñê I. Ìîñêâà- Ëåíèíãðàä, 1941. Ñ. 13.;

Ïñêîâñêèå ëåòîïèñè. Âûïóñê II. Ìîñêâà, 1955. Ñ. 16�18., 82�87.; Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè.
(ÏËÄÐ) XIV�ñåðåäèíà XV âåêà. Ìîñêâà, 1981. Ñ. 50�57., 534-536.; Îõîòíèêîâà Â. È.: Ïîâåñòü î
Äîâìîíòå. Èññëåäîâàíèå è òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1985.
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20 �Mender�: A latin�ófrancia �commendator� (német: komtur) szó torzult formája. A lovagren-di állam 7 (1347 után 8) tartománya élén egy-egy komtur vagy vogt állt. 
21 �Velnyevic�: Fellin (ma Viljandi Észtországban). A város észt nevének torzult alakja. 
22 Alekszandr Nyevszkij novgorodi fejedelem (1228�1240, 1241�1247, 1250�1252), vlagyimirinagyfejedelem (1252�1263). 
23 �Csud� (×þäü): a baltikumi finnugor népek (észtek, vótok, izsórok) orosz gyûjtõneve. 
24 �Korela� (Êîðåëà): a karjalai finnek orosz gyûjtõneve. 



II/4. 3.
GUILLEBERT DE LANNOY ÚTLEÍRÁSA 

NOVGORODRÓL ÉS PSZKOVRÓL
(Részlet)

39. Szintén. Onnan [Livóniából] a Narva [folyón] túlra indultam, és eljutottam azoroszok földjére, ahol szánra ültem, mert nagy havazás és hideg köszöntött ránk. Vanott egy orosz vár, név szerint Nyslot,1 amely 6 lieue2-re található Narwától.3 Nyslottólmár állandóan orosz földön utaztam. Érintettem néhány falut és erõdöt, amelyekerdõkben, tavakban és folyókban bõvelkedõ különféle helyeken fekszenek, aztánmegérkeztem Nagy Novgorodba. Az említett nysloti vártól Nagy Novgorodig 24lieue a távolság. 40. Szintén. Nagy Novgorod meglepõen hatalmas város. Egy tágas síkságon,rengeteg erdõség közepette, folyóvizek és mocsarak alkotta mélyföldön terül el. Azemlített várost egy széles folyó, a Volhov szeli ketté. A várost sövénybõl és földbõlkészített hitvány fal veszi körül, a bástyái azonban kõbõl épültek. Ez a város függet-len, a közössége kormányozza. Püspöki székhely. A püspök mintegy a vezetõjük isegyúttal. Akár az összes többi ruszbéli orosz, mely [föld] végeláthatatlan, az itteniekis saját szertartás szerinti keresztény hitvallást követnek, olyat, amilyet a görögök.Van egy váruk. Az említett folyó partján áll, benne a Szent Szófia-székesegyházzal,melyet tisztelnek. Ott él az említett püspökük.  41. Szintén. Az említett városban számtalan tekintélyes signore lakik, akiket bojá-roknak neveznek. Vannak olyan városiak, akik 200 lieue kiterjedésû földbirtokkalrendelkeznek, hihetetlenül gazdagok és hatalmasok. Az oroszoknak nincs is másuralkodójuk e végeláthatatlan Ruszban, mint ezek a bojárok, akiket sorrendben vá-lasztanak aszerint, ahogyan a közösség akarja. A pénzük kb. 6 uncia4 súlyú ezüst-darabból áll nyomat nélkül, mert egyáltalán nem vernek aranyérmét. Váltópénzük amordka, a belka és a kuna.5 Létezik a városukban egy piac, ahol adják-veszik azasszonyokat, amire joguk van. (Mi, igaz keresztények soha az életben nem merészel-nénk ilyet tenni!) Egy vagy két ezüstdarabért vásárolnak maguknak a régi helyett újasszonyt, aszerint, ahogyan megállapodnak, ha az egyik eleget ajánl a másiknak. Kételöljárójuk van, akik az említett várost kormányozzák: a tiszjackij és a poszadnyik.Ezek a kormányzók évente cserélõdnek. Ott jártamban megfordultam az említettpüspöknél és a signoréknél.42. Szintén. Az asszonyok két copfba fonva, a hátukra leengedve viselik a haju-
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1 Neuschloss (oroszul: Íîâãîðîäîê Ëèâîíñêèé): eredetileg a Livóniai Lovagrend vára. Ma csak aromjai láthatók az észt Vasknarva közelében, ahol a Narva folyó kilép a Peipus- (Csúd-) tóból. 
2 1 lieue [e.: liõ]: francia mérföld, kb. 4-4,5 km. 
3 Ma Narva városa Észtországban. 
4 1 uncia = kb. 27 gramm. 
5 A mordka (ìîðäêà), a mókusprém (áåëêà) és a nyestprém (êóíà) a kisáruforgalomban haszná-latos értékmérõ vagy elszámolási egység (az ezüstrúd meghatározott töredéke), vagy természetbenifizetõeszköz. A nagykereskedelemben a grivna (ãðèâíà) nevû ezüstrudat használták értékmérõnek,amely a novgorodi állam területén hivatalosan 184 grammot nyomott a XV. század elején, a valóság-ban azonban valamivel kevesebbet az öntés során bekövetkezõ anyagvesztés miatt. Novgorodban az1420-as évektõl kezdtek saját pénzérmét verni. Egy érme súlya 0,80 gramm volt.



kat, míg a férfiak egy copfot [hordanak]. Kilenc napot töltöttem ebben a városban.Az említett püspök mindennap több mint 30 embert küldött hozzám kenyérrel,hússal, hallal, bükkmakkal, póréhagymával, serrel és mézzel. Az említett tiszjacki-jok és poszadnyikok az általam valaha is látott legkülönösebb és legmeghökken-tõbb ebéddel vendégeltek meg. Azon a télen olyan hideg volt, hogy lebilincselõlenne mesélni a fagyokról, melyek arrafelé elõfordulnak, mivel fagyban kellett to-vábbindulnom. 43. Szintén. Az egyik csodát, amit a hideg eredményezett, akkor tapasztaltam,amikor erdõben utaztunk. Hallani lehetett, ahogyan a faágak recsegve-ropogva le-szakadnak a rájuk dermedt [csapadék] miatt. Olyat is lehetett látni, hogy a megfa-gyott lótrágya darabjai fölpattantak a jeges [talajról] és szerteszét repültek. Egyszer,amikor a pusztában kellett tölteni az éjszakát, a szakállunkra, a szemöldökünkre és aszempilláinkra úgy ráfagyott az emberi lehelet, hogy teljesen eljegesedtek, így azébredéskor alig tudtuk fölnyitni a szemünket. 46. Szintén. Télen semmiféle élõ [állatot] nem árusítanak Nagy Novgorod vásár-terén. A hal, a malac- és a bárányhús, a szárnyasok mind levágott és fagyasztott hú-sok. A nyulak télen teljesen fehérek, nyáron teljesen szürkék az egész országban. 47. Szintén. Nagy Novgorod valamennyi signoréja [együttvéve] 40 ezres lovas-sággal és megszámlálhatatlan gyalogsággal rendelkezik. Gyakran harcolnak a szom-szédaikkal, különösen a livóniai lovagokkal, és korábban sok nagy csatában gyõztek. 48. Szintén. Amikor elindultam Nagy Novgorodból azzal a céllal, hogy világotlássak, a kereskedõk példája nyomán az ország és az orosz signoria egyik erõdítettvárosába utaztam, amit Pleskovnak6 hívnak. Az említett Novgorodtól 30 német lieue-tkell megtenni nagy erdõségeken keresztül Pleszkovig. 49. Pleszkov kõbõl [rótt] falakkal és bástyákkal rendkívül jól megerõsített város.Van benne egy nagyon nagy vár, ahová az igaz keresztények közül senki sem tehetibe a lábát anélkül, hogy az élete ne kerülne veszélybe. Ez a város két folyó, a Moede7
és a Pleszkova torkolatánál fekszik. Önmagát kormányozza, de a moszkvai uralko-dótól függ.8 Abban az idõben, amikor ott jártam, a fejedelmüket megfosztották [a ha-talmától] és kiebrudalták. Én Novgorodban találkoztam vele. Az oroszok ebben avárosban vállig érõ, kibontott, hosszú hajat hordanak. Az asszonyok kör alakú diadé-mot viselnek a fejük tetején, mint a szentek. 50. Szintén. Mivel Livlandba óhajtottam visszatérni, minden szánommal a Veli-kaja folyón indultam el Pleszkovból. A Velikajáról egy nagyon nagy tó jegére jutot-tam, amit Peipusnak hívnak: 30 lieue hosszú és 28 lieue széles. Néhány sziget is talál-ható a tavon. Egyesek közülük lakottak, mások nem. 4 napon és 4 éjszakán át utaz-tam a tavon úgy, hogy nem láttam sem települést, sem kunyhót, mire megérkeztemegy szép kisvárosba, Dorpatba,9 amely 24 mérföldre fekszik Pleszkovtól. 
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6 �Pleskov�: az észt határhoz közeli Pszkov városának õsi szláv neve. 
7 A Velikaja folyó. 
8 1401-ben Pszkov a moszkvai nagyfejedelmektõl kért katonai kormányzót (�fejedelmet�). Ettõlkezdve a pszkovi �fejedelem� személyének jóváhagyása mindig a Kremlben történt, noha a pszko-viak maguk választották és távolították el a tisztségébõl. 
9 �Dorpat� az észt Tartu német neve. (Oroszul Jurjev.) 



II/4. 3. 
Guillebert de Lannoy útleírása Novgorodról és Pszkovról

(Ïóòåâûå çàïèñêè Ãèëüáåðà äå Ëàííîà î Íîâãîðîäå è Ïñêîâå)

Guillebert de Lannoy (1386�1462) a flandriai Hennegau tartományból származó vallon nemesi családsarja, utazó és diplomata volt. Mielõtt eljutott a keleti szlávokhoz, már járt Angliában, az Ibériai-fél-szigeten, Jeruzsálemben és Egyiptomban. 1413-ban Danzigon és Rigán keresztül érkezett Novgorod-ba, majd Pszkovon, Litvánián, Lengyel- és Csehországon át tért vissza hazájába. 1421-ben a burgun-diai herceg megbízásából követséget vezetett Konstantinápolyba és Palesztinába azzal a céllal, hogyelõkészítsen egy újabb keresztes hadjáratot. A tapasztalatairól készült jelentéseket utóbb átdolgoztaés kiadta. Lannoy (ejtsd: Lannoá) írása az egyetlen ismert olyan beszámoló ebbõl a korból, amelyetnyugat-európai utazó vetett papírra a keleti szláv társadalmakról. 
Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV

âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 545�549.; Åìåëüÿíîâ: Ïóòåøåñòâèÿ Ãèëüáåðà äå Ëàííîà â âîñòî÷íûå çåìëè
Åâðîïû â 1413�1414 è 1421 ãîäàõ. Óíèâåðñèòåòñêèå èçâåñòèÿ. Êèåâ, 1873. ¹ 8, àâãóñò, Ñ. 22�31.; Ïàìÿò-
íèêè èñòîðèè Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ïîä. ðåä.: Ñ. Â. Áàõðóøèíà. Ìîñêâà, 1909.

II/4. 4.
A SZLAVENSZKIJ VÉG OKLEVELE 

A VISERAI SZAVVA-MONOSTORNAK
A nagy Szlavenszkij vég1 poszadnyikjai, valamint a bojárok, a módos emberek2 és azegész nagy Szlavenszkij vég megvitatták és elhatározták maguk közt, hogy meg-erõsítik a szent Mennybemenetel3 apátjának, Alekszejnek és sztareceinek birtokjogátazon földterület fölött, amely a vég [tulajdonában volt], de Fjodor Tyimofejevics4 ésIván Alekszandrovics5 poszadnyik, valamint az idõsebb poszadnyikok és tiszjackijokSzava6 sztarecnek adományozták. Ama földterület mezsgyéi ezen oklevél szerint: aMedvezsja Golova pataktól a Visera7 folyó mellett Glinyecen keresztül a Kru-zsilszkoje patakig, a Kruzsilszkoje patak [partján] fölfelé a patak másik ágáig, [majd
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1 �Vég� (êîíåö): önkormányzattal rendelkezõ városrész. Novgorod öt �végbõl� állt. A �szlovének�(szlávok) városrésze a piactértõl délkeletre terült el a Volhov jobb (keleti) partján. 
2 �Módos emberek� (æèòüè ëþäè): a novgorodi lakoság vagyonos rétege. 
3 Az �Úr Mennybemenetele� (Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíÿ) tiszteletére fölszentelt templom, amely aSzavva sztarec alapította monostorban állt, és a monostor névadója lett. 
4 Fjodor Tyimofejevics 1418�1421 között volt poszadnyik. 
5 Iván Alekszandrovics meghalt 1417-ben. 
6 Szavva atya Kasin városában született bojárcsaládban. Ifjú kora óta szigorú aszkétaéletmódotfolytatott. Kolduló szerzetesként járta a világot. A XV. század elején monostort alapított a Visera part-ján, de maga a közösségtõl távolabb, magányosan, egy oszlopon élt. Csak szombatonként és az egy-házi ünnepeken látogatott el a monostorba. Halála után a novgorodi államban szentté avatták. Egyikelett a legtiszteltebb novgorodi szenteknek. 
7 A Visera folyó a Volhov jobb oldali mellékágába torkollik Novgorod térségében. 



azon] is föl. A patak felsõ folyásától balra a mohával belepett [ingoványon] a Pasznajadomb elõtt az úton keresztül a mohán egyenesen a gyöngyvirágokig, a gyöngyvirá-goktól a csupasz mohás [talajon] át a keresztig, a kereszttõl a fekete füzes8 mentén azúton át a torkolathoz, a patak torkolatától a Visera [partján vissza] ugyanazonMedvezsja Golováig. Ez a föld a Szava pusztában9 [épült] Szent Mennybemenetelé.A poszadnyikok és tiszjackijok, a bojárok, a módos emberek és az egész nagy Szla-venszkij vég úr szavatolják az apát és a sztarecek [tulajdonjogát] e földre. [Senki] neköveteljen kenõpénzt a szent Mennybemenetel háza melletti [tanúságtételért], hogymegcsókolja a keresztet.10 Aki kenõpénzt szed a Mennybemenetel szerzeteseitõl,vagy attól, aki sérelmet okoz a szent Mennybemenetelnek, arra [sújtson le] Isten [ha-ragja], a szent Mennybemenetel és Szent Pál [büntetése]. 

II/4. 4.
A Szlavenszkij vég oklevele a viserai Szavva-monostornak

(Ãðàìîòà Ñëàâåíñêîãî êîíöà Ñàââèíî-Âèøåðñêîìó ìîíàñòûðþ)

Az oklevél eredetiben nem maradt fenn. Elsõ kiadása 1811-ben volt. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ãðàìîòû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1949. ¹ 91. Ñ.
148.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ c äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 536�537.

II/4. 5.
NAGY NOVGOROD OKLEVELE 

A TYERPILOV POGOSZT ÁRVÁIRÓL
Sztyepan Jeszipovics és rokonai, Andrejan Olekszandrovics, Jermola Levontyijevicsés Osztafej Vasziljevics1 kérelemmel fordultak a Jaroszlav udvarházi2 vecsén Vaszilij
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8 �Fekete fûz� (Salix Nigricans Fr.): a fûzfafélék családjába tartozó magas cserje. Elszáradásakor alevelei megfeketednek. 
9 �Pusztaság� (ïóñòûíü): lakott területtõl távol, a kietlen vadonban épült monostor. 
10 A bíróság elõtt tett esküért. 
1 A kérelmezõk novgorodi bojárok. Közülük Andrian Alekszandrovics és Osztafij Vasziljevicsunokatestvérek. Sztyepan Jeszipovics a rokonuk. Jermolaj Leontyjevics a családhoz közel álló sze-mély. A felsoroltak hatalmas kiterjedésû szomszédos birtoktesteket mondhattak magukénak, amelyekaz Északi-Dvinától az Onyega folyó torkolatáig húzódtak, és több szakaszon határosak voltak Tyerpi-lov pogoszt területével. 
2 �Jaroszlav udvarháza� (ßðîñëàâë äâîð): �Bölcs� Jaroszlav kijevi nagyfejedelem emlékére elne-vezett tér Novgorodban, ahol a vecse gyûléseit tartották. A XI. század elején � novgorodi helytartó-sága alatt � ezen a helyen állt Jaroszlav fapalotája, késõbb ugyanitt a mindenkori poszadnyik rezi-denciája. 



Mikityin3 novgorodi poszadnyik úrhoz, Ovram Sztyepanovics4 novgorodi tiszjackij[úrhoz], és egész Nagy Novgorod úrhoz, mert a poszadnyiknak és a tiszjackijnak járóekeilletéket5 nem a régmúlt szerint6 szedik az árváinktól.7 A poszadnyik, a tiszjackij,valamint egész Nagy Novgorod úr [ezt az] adománylevelet bocsátotta ki a Jaroszlavudvarházi vecsén: A Tyerpilov8 pogoszt9 árvái a poszadnyiknak és a tiszjackijnak járóekeilletéket a régi oklevelek szerinti [mennyiségben] szolgáltassák be nekik, fejen-ként negyven mókust,10 négy mérõ11 lisztet és tíz [mérõ] gabonát. Ha egy Tyerpilovpogoszti parasztot a Dvinai szlobodába12 befogadnak, akkor a Dvinai szloboda föld-közösségének13 tagjaként viselje az [adó]terheket. Az a dvinai szlobodabeli, aki aTyerpilov pogoszt földjén kezd élni, a Tyerpilov pogosztban adózzon. Ami föld, víz,erdõ, pagony, sólelõhely, mindenféle halász- és vadászterület Szavelej Grigorjevics ésa fivérei tulajdonában volt az Una öblében, azok mind a gyermekeiket illetik.14 Akiezt az oklevelet megszegi, száz rubelt15 adjon Novgorodnak. 
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3 Vaszilij Mikityin poszadnyik nevét megõrizte a livóniai lovagokkal 1420-ban készített szerzõdés-tervezet, illetve a Hanza-városokkal 1423. február 8-án kötött megállapodás szövege. 
4 Avram Sztyepanovics neve szintén megtalálható az 1423-as Hanza-megállapodás szövegében,valamint � a tisztségére utalás nélkül � a �Novgorodi I. Évkönyvben� a 6919. (1411.) év alatt bejegyzetteseményeknél. 
5 �Ekeilleték� (ïîðàëüå): meghatározott mennyiségû fölszántott terület után a novgorodi állam-nak fizetendõ adó. 
6 �Nem a régmúlt szerint� (íå ïî ñòàðèíå): a novgorodi jogi terminológiában a �régmúlt� (ñòà-

ðèíà) fogalomnak pozitív konnotációja volt. Ebben a szövegben a �nem a régmúlt szerint szedik�kifejezés a befizetett ekeilleték �kevés� mennyiségére utal. 
7 �Árva� (ñèðîòà): az államnak adózó paraszt vagy félig földesúri függésben lévõ földbérlõ, aki-nek állami adóterhei megfizetéséért a földesura felelt. 
8 �Tyerpilov pogoszt� (Òåðïèëîâ ïîãîñò): az Északi-Dvina torkolatában (a mai Arhangelszk terü-letén), a Szolombala nevû szigeten, a Kuznyecsiha és a Szolombala folyók között fekvõ közigazgatásiés adókörzet. 
9 �Pogoszt� (ïîãîñò): több falu és kisebb önálló település alkotta körzet. 
10 �Mókus� (áåëà): mókusprém vagy az ennek megfelelõ ezüstpénz. 
11 �Mérõ� (ñåâ): novgorodi ûrmérték. Nagysága ismeretlen. 
12 A �Dvinai szloboda� (Äâèíñêàÿ ñëîáîäà): �Zavolocsje� (Çàâîëî÷üå) vagy másként �Dvinai föld�(Äâèíñêàÿ çåìëÿ) a novgorodi állam egyik tartománya volt, amit a Moszkvai Fejedelemség elõször1337-ben, majd 1397-ben is ideiglenesen megszállt, és a XV. század folyamán többször annektálniakart. A novgorodi állami szervek a Moszkvával folytatott hivatalos kapcsolattartás során a térség fe-letti szuverenitásukat hangsúlyozták a �szloboda� kifejezés használatával (�szloboda� a. m. �szabad-ság�), amit más relációban nem alkalmaztak. 
13 �Földközösség� (ìèð): az államnak adózó szabad parasztok közössége, amely felelõsségválla-lása kollektív volt. Földesúri függésben lévõ parasztok �befogadását� különbözõ feltételekkel korlá-tozták. 
14 Az oklevél eltiltja a megadományozottakat Szavelij Grigorjevics bojár közeli birtokainak csor-bításától. 
15 �Rubel� (ðóáëü): 1 novgorodi rubel (elszámolási egység) azonos volt egy 184 grammos novgo-rodi grivna (ezüstöntvény) értékével, és 216 pénzt (äåíüãà) ért. 1 pénz súlya = 0,80 gramm ezüst. A kü-lönbség a pénzverde haszna lett. 



II/4. 5. 
Nagy Novgorod oklevele a Tyerpilov pogoszt árváiról

(Ãðàìîòà Âåëèêîãî Íîâãîðîäà î ñèðîòàõ Òåðïèëîâà ïîãîñòà)

A novgorodi bojárok 1386-tól törekedtek arra, hogy beolvasszák a dvinai területeket a földesúrikezelésben lévõ birtokaik állományába. 1397/98-ban az Északi-Dvina mentén élõ lakosság föllázadt, ésa Kreml uralma alá adta magát. A felkelést azonban a novgorodi kormánycsapatok elfojtották, aterület feletti szuverenitást pedig visszavívták Moszkvától. Ezt követõen a novgorodi egyházi és vilá-gi nagybirtokok terjeszkedése a térségben fölerõsödött. Az oklevél XVII. századi másolatban maradt fenn. Keletkezésének feltételezett dátuma: 1423körül. Az eredeti pergamenre íródott, és két függõ ólompecsét hitelesítette. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ãðàìîòû Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è Ïñêîâà. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1949. ¹

89. Ñ. 146.; Ëþäèí È. Ì.: Ãðàìîòà î ñèðîòàõ Òåðïèëîâà ïîãîñòà êàê èñòî÷íèê ïî èñòîðèè ìîñêîâñêî-
íîâãîðîäñêèõ îòíîøåíèé XIV�XV ââ. Â ñá.: Ïðîáëåìû èñòî÷íèêîâåäåíèÿ. Âûïóñê V. Ìîñêâà, 1956. Ñ.
285�299.

A KIJEVI RUSZ UTÓDÁLLAMAI92



II/5.
Moszkva és Tver küzdelme az ÉK-Rusz felettihegemóniáért a XIV. században

II/5. 1.
IVÁN DANYILOVICS MOSZKVAI NAGYFEJEDELEM URALKODÁSA(Részletek)

A 6836. esztendõben.1 Ioann Danyilovics2 nagyfejedelem uralkodása. [Amikor] Ioann Da-nyilovics nagyfejedelem felült a nagyfejedelmi [trónra], sok évig [tartó] óriási nyu-galom köszöntött a keresztényekre Rusz egész földjén. Ugyanebben az esztendõbenérkezett Ruszba az [új] metropolita, egy Feognoszt3 nevû görög� Ioan Danyilovicsnagyfejedelem és Kosztyjantyin Mihajlovics4 fejedelem elmentek a cárhoz a Hor-dába. A novgorodiak Fjodor Kolesznyicát küldték a maguk nevében. Ozbjak cár5
elbocsátotta õket, de megparancsolta, hogy kutassák föl Alekszandr fejedelmet.6 IvánDanyilovics nagyfejedelem követeket küldött Alekszandr fejedelemhez Pszkovba, anovgorodiak pedig Moiszej fõpásztort7 és Avram tiszjackijt menesztették a maguknevében azzal az utasítással, hogy [Alekszandr fejedelem] utazzon a Hordába, de õnem engedelmeskedett� A 6837. esztendõben�8 Ugyanazon év május 21. napján hozzákezdtek Lépcsõs
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1 A 6836. esztendõben: 1328-ban. 
2 Iván Danyilovics: Alekszandr Nyevszkij unokája, moszkvai fejedelem (1325�1340), vlagyimirinagyfejedelem (1328�?), (1332�1337, 1339�1340). Jelentõs vagyont gyûjtött, amiért kortársaitól kiér-demelte a �Kalita� (�Erszény�, �Pénzeszsák�) ragadványnevet. 
3 Feognoszt (Theognósztosz) metropolita (1328�1353). Az elõde, Pjotr metropolita 1326-banMoszkvába tette át székhelyét Vlagyimirból. Feognoszt hivatalosan is Moszkvát deklarálta �Kijev ésegész Rusz� metropóliájának központjává. 
4 Konsztantyin Mihajlovics: Mihail tveri fejedelem harmadik fia. Apja meggyilkolása után moszk-vai fogságba került, ahonnan kétezer rubel váltságdíj ellenében engedték haza. Az 1327-es tverifelkelés után ÉNy-Rusz területére menekült. 1328-ban jarlikot kapott a tveri trónra, és Iván Kalita csat-lósává vált. Alekszandr Mihajlovics meggyilkolása (1339) után Konsztantyin ismét elfoglalta a tveritrónt. Az alávetettség jelképeként beleegyezett, hogy Iván Danyilovics nagyfejedelem Moszkvábavitesse a tveri Szent Megváltó-székesegyház nagyharangját, a tveri függetlenség szimbólumát. 
5 Ozbjak cár: Özbeg, az Arany Horda kánja (1313�1341). Az elsõ volt az Arany Horda uralkodóiközül, aki áttért a mohamedán vallásra. 
6 Alekszandr Mihajlovics: Mihail tveri fejedelem második fia. Tveri fejedelem (1326�1327, 1337�1339), pszkovi fejedelem (1327�1329, 1331�1337), vlagyimiri nagyfejedelem (1326�1327, 1337�1339).1327-ben a tveriek megölték az odaküldött tatár adószedõket. A lázadás megtorlásaként Iván Danyi-lovics moszkvai fejedelem és Alekszandr Vasziljevics szuzdali fejedelem seregei, valamint a tatárhadak együttes erõvel lerombolták Tver városát. Alekszandr Mihajlovics és testvérei elmenekültek. 
7 Fõpásztor: Novgorod érseke. 
8 A 6837. esztendõben: 1329-ben.



[Szent] János templomának építéséhez Moszkvában. Még ebben az esztendõben be-fejezték, és szeptember havának 1. napján fölszentelték. Egy másik [templomot]Szent Péter apostol neve és a tisztelt bilincsei elõtti meghajlás [kifejezéseként] kezd-ték építeni augusztus 13-án, s október 14-én fejezték be� A 6838. esztendõben.9 Május 10-én a jámbor nagyfejedelem, Iván Danyilovicslefektette egy kõtemplom alapjait Moszkvában, közel az udvarához. A mi urunk,Jézus Krisztus színeváltozása nevet [adták neki]. Monostort alapított [mellette], szer-zeteseket gyûjtött oda, és igen nagyon megszerette, jobban, mint más monostorokat.Gyakran jött el imádkozni� Ugyanebben az esztendõben a nagyfejedelem Nov-gorodból Pszkovba parancsolta követét, Luka Protaszjevet Alekszandr Mihajlovicsfejedelemhez. A novgorodiak a fõpásztorukat és a poszadnyikjaikat küldték oda,[akik] ezt mondták: �Menj a Hordába, ne veszejtsd el a keresztényeket a pogányok[kezétõl]!� Alekszandr fejedelem megenyhült, s elhatározta, hogy elmegy a Hordába.Így szólt: �Inkább meghalok, mintsem [hagyjam], hogy a kereszténység elemész-tessék!� A pszkoviak azonban ezt felelték neki: �Ne menj a Hordába! Ha történnevalami, veled együtt egy helyen fogunk elpusztulni!� [Akkor] Iván Danyilovicsnagyfejedelem haddal vonult Pszkov ellen. Vele voltak a tveri nagyhercegek,Kosztyjantyin és Vaszilej Mihajlovics,10 a szuzdali Alekszandr fejedelem,11 más oroszfejedelmek és a novgorodiak. Opoki alatt vertek tábort. A pszkoviak szilárdan kitar-tottak Alekszandr fejedelem mellett. Amikor Ioan nagyfejedelem belátta, hogy semkicsalni, sem kiûzni nem képes Alekszandr fejedelmet Pszkovból, rábeszélte Feog-noszt metropolitát, hogy átokkal és kiközösítéssel [fenyegesse meg] Alekszandr feje-delmet meg a pszkoviakat. [Ekkor] Alekszandr fejedelem így szólt a pszkoviakhoz:�Fivéreim és barátaim! Ne legyetek elátkozottak az én tetteim miatt! Elmegyek avárosotokból. Ne esküdjetek föl rám, én sem fogok rátok.� Ezzel  elutazott Litvá-niába.12 A pszkoviak pedig [követeket] küldtek kérelemmel a nagyfejedelemhezOpokiba, aki békét kötött velük�A 6839. esztendõben�13 Ugyanabban az idõben követek érkeztek Feognoszthoz,Kijev és egész Rusz metropolitájához Pszkovból, Alekszandr Mihajlovics fejedelem-tõl, valamint Gedimantól14 és minden litván hercegtõl. Magukkal hozták Arszenyijt,15
mert a fõpásztori [székbe] akarták ültetni Pszkovban, semmibe véve Novgorodot�de Isten mindig kárhozatra ítéli a nagyravágyó gondolatokat, [így történt most is],mivel a pszkoviak megszegték a Novgorodnak tett esküjüket, és litván kézbõl ültet-
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9 A 6838. esztendõben: 1330-ban.
10 Vaszilej Mihajlovics (1319�1368): Mihail tveri fejedelem negyedik fia. A tveri állam egyik rész-fejedelemségében, Kasinban uralkodott. A bátyja (Konsztantyin) halálakor, 1345-ben neki kellett vol-na örökölnie a tveri fejedelmi címet, de az egyik nagybátyja megelõzte õt a Hordában. Vaszilijnak1348-ban erõszakkal sikerült elfoglalnia a tveri trónt. 1351-ben jarlikot kapott. Élete végéig (1368) harc-ban állt rokonaival. 
11 Alekszandr Vasziljevics szuzdali fejedelem, vlagyimiri nagyfejedelem (1328�1332). Özbeg 1328-ban megosztotta a vlagyimiri nagyfejedelmi címet Alekszandr Szuzdalszkij és Iván Danyilovics kö-zött, de oly módon, hogy Vlagyimirt Alekszandr birtokaihoz csatolta, és a város csak annak halála(1332) után került Kalita kezére. 
12 Alekszandr Mihajlovics bátyja, Dmitrij tveri fejedelem (1319�1324) 1320-ban feleségül vetteGediminas litván nagyfejedelem leányát. 
13 A 6839. esztendõben: 1331-ben. 
14 Gediminas litván nagyfejedelem (1316�1341). 
15 Arszenyij szerzetes volt Pszkovban. 



ték a fejedelmi [trónra] Alekszandr fejedelmet� Ugyanebben az esztendõben IoanDanyilovics nagyfejedelem s vele Kosztyjantyin Mihajlovics fejedelem a Hordábament. A 6840. esztendõben.16 Megtért [Istenhez] Jelena Ivanovna nagyfejedelem-asz-szony� Ugyanebben az évben megjött a Hordából Iván Danyilovics nagyfejedelem,és rázúdította haragját Novgorodra, követelve tõlük a Kámán túli ezüstöt,17 s emiattelfoglalta Torzsok és Bezseckij Verh [városát]� A 6841. esztendõben.18 A novgorodi fõpásztor, Vaszilej19 Pszkovba utazott, hogymegkeresztelje Alekszandr fejedelem fiát, Mihailt. Ugyanebben az évben érkezettNovgorod leányvárosaiba Narimant Gedimanovics20 herceg, aki a keresztségben aGleb nevet kapta. Azzal a gondolattal [jött], hogy nincs hely számára Litvániában, sfölesküdött Novgorodra. Feognoszt metropolita Moszkvába érkezett, Cárgrádban ésa Hordában járt. Ugyanebben az évben Iván Danyilovics nagyfejedelem egy eszten-dõ alatt fölépítette Moszkvában a Mihály arkangyal-templomot� A 6844. esztendõben.21 Ioan Danyilovics nagyfejedelem a Hordában járt, s mégazon a télen visszatért egy adománylevéllel, [amelyben megkapta az uralkodás jogát]saját atyai birtokain� A 6845. esztendõben22� Ugyanebben az évben Pszkovból a Hordába ment Alek-szandr Mihajlovics fejedelem, aki 10 évig volt Pszkovban�A 6846. esztendõben23� Ugyanebben az évben visszatért Alekszandr Mihajlovicsfejedelem a Hordából. Ozbjak cártól megkapta atyai birtokát, a tveri földet�A 6847. esztendõben.24 Iván Danyilovics nagyfejedelem s a fiai, Szemjon és Ivána Hordában járt, Andrej pedig Novgorodban. [A nagyfejedelem] tanácsára Ozbjakcár elküldetett Alekszandr Mihajlovics fejedelemért Ruszba� Alekszandr Mihaj-lovics fejedelem maga helyett a fiát, Fjodor herceget indította a Hordába, híradástremélve tõle. De a cár õt magát kérette. Elment hát Alekszandr fejedelem� IoanDanyilovics nagyfejedelem s a fiai akkor utaztak el a Hordából� A novgorodiakköveteket menesztettek hozzá az adóval.25 Iván Danyilovics nagyfejedelem [mégis]Novgorodba küldte a követeit. Új adót kért, ezekkel a szavakkal: �Adjatok még
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16 A 6840. esztendõ: 1332-ben. 
17 �Kámán túli ezüst� (Çàêàìúñêîå ñðåáðî): régi adónem, amit Novgorod fizetett valaha a nagyfe-jedelmeknek a Pecsora folyó medencéjének birtoklásából befolyó jövedelmeibõl. Iván Danyilovics eztaz igényt újította föl 1332-ben, de a város megtagadta a kifizetést. A korban az �ezüst� szó a �pénz�szinonimája volt. 
18 A 6841. esztendõben: 1333-ban. 
19 Vaszilij Kalika novgorodi érsek (1331�1352). A helyi hagyomány szerint a konstantinápolyi pát-riárka ajándékaként õ ölthetett magára elõször �polüsztauriont� (êðåùàòàÿ ðèçà: sok keresztteldíszített ujjatlan miseruha, amely viseléséhez a XV. század elejéig Ruszban csak a metropolitának voltjoga) és a �fehér püspökföveget� (áåëûé êëîáóê). E relikviák a novgorodi egyház XVI. századig tartóde facto autokefalitásának jelképei lettek. Kalika nagyszabású kõépítkezéseket kezdeményezett váro-sában. 
20 Narimantas (?�1348) Gediminas litván nagyfejedelem második fia. 1338 után Turovban, majdPinszkben uralkodott. 
21 A 6844. esztendõben: 1336-ban.
22 A 6845. esztendõben: 1337-ben.
23 A 6846. esztendõben: 1338-ban.
24 A 6847. esztendõben: 1339-ben.
25 �Adó� (âûõîä): a mongol nagykánnak az Arany Horda közvetítésével fizetett adó. 



nekem, ez a cár igénye, [adjátok meg azt], amit a cár követel tõlem!� A novgorodiakígy feleltek: �Ilyen soha sem volt! Hiszen, uram, megcsókoltad a keresztet Novgorodelõtt, [fölesküdtél] a régi novgorodi szokásokra, az õsöd, Jaroszlav Vologyimericsnagyfejedelem oklevelei szerint!�� Ugyanezen az õszön Iván Danyilovics fejedelemelengedte a Hordába fiait, Szemjont, Ioant és Andrejt. Ugyanezen az õszön, októberhavának 29. [napján] az istentelen Ozbjak cár utasítására az átkozott tatárok meggyil-kolták Alekszandr Mihajlovics fejedelmet s a fiát, Fjodort� Ugyanezen a télen sze-retettel és adományokkal engedték el a Hordából Ioan Danyilovics nagyfejedelemfiait, Szemjont, Ioant és Andrejt. Ugyanezen a télen, november 25-én elkezdõdöttMoszkva városának [újjá]építése, és [a falak] ácsolása�26
A 6848. esztendõben.27 Megérkezett a Hordából Tovlubij, akit a cár Szmolenszkellen küldött� Tovlubij a seregével Perejaszlavlból Szmolenszk alá vonult. A cár pa-rancsára vele mentek Iván Danyilovics nagyfejedelem fegyveresei is� A 6849. esztendõben.28 Március havának 31. napján szerzetesi fogadalmat [tett] ésmegtért [Istenhez] Iván Danyilovics nagyfejedelem. A nagy Szent Mihály arkangyal-templomban temették el Moszkvában, április 1. napján. 

II/5. 1.
Iván Danyilovics moszkvai nagyfejedelem uralkodása

(Êíÿæåíèå âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî Èîàííà Äàíèëîâè÷à)

Iván Danyilovics �Kalita� törte meg elõször Tver hatalmát, és fektette le Moszkva felemelkedésénekalapjait. Uralkodása a késõbbi moszkvai fejedelmek politikájának esszenciája volt: együttmûködés atatárokkal, szövetség az egyházzal, törekvés a keleti szláv államalakulatok alávetésére, területgyara-pítás. Az itt közölt fordítás �a XV. század végi moszkvai évkönyv-kompozíció� (Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé
ñâîä êîíöà XV âåêà) elnevezésû forrás alapján készült, ami moszkvai eredetû, de összorosz tematikájúkódex. Egyetlen fennmaradt másolata a XVI. század elsõ felében született. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XXV. Ìîñêâà�Ëåíèí-
ãðàä, 1949. Ñ. 168�172.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî êîíöà XV âåêà. Ìîñêâà,
1960. Ñ. 488�494.; Ìîñêîâñêèé ëåòîïèñíûé ñâîä êîíöà XV âåêà. Ðÿçàíü, 2000. Ñ. 230�235.
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26 Az 1337-es tûzvész után Iván Danyilovics tölgyfából ácsolt új falakkal vette körül az egész Kremlt. 
27 A 6848. esztendõben: 1340-ben.
28 A 6849. esztendõben: 1341-ben.



II/5. 2.
DMITRIJ IVANOVICS MOSZKVAI NAGYFEJEDELEM SZERZÕDÉSE 

MIHAIL ALEKSZANDROVICS TVERI NAGYFEJEDELEMMEL
Dmitrij Ivanovics moszkvai nagyfejedelem oklevele

Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelemnek
Öcsém, Mihajlo Olekszandrovics1 nagyfejedelem, [esküdj meg] nekem, a bátyádnak,Dmitrij Ivanovics2 nagyfejedelemnek és a fivéremnek, Vologyimer Andrejevics3
fejedelemnek és az atyai birtokunknak,4 Nagy Novgorodnak, s csókold meg a keresz-tet Alekszij5 atyánk, egész Rusz metropolitájának áldásával, [esküdj] a gyermekeid ésa testvéreid gyermekei [nevében] is, erre:  Fogadj el engem a bátyádnak, a testvéremet, Vologyimer fejedelmet pedig a fivé-rednek. A javunkat akard mindenben és mindenhol, álnokság nélkül. Amit felõlünkhallasz kereszténytõl vagy pogánytól, s javunkat [szolgálja] vagy romlásunkra [lé-szen], mondd el nekünk igaz módon, esküdhöz hûen, álnokság nélkül. A keresztény nagyfejedelmek6 és a Jaroszlavszkijok7 egyek velünk. Ne okozz sé-relmet nekik. Ha sérelmet okozol nekik, és mi meggyõzõdtünk az igazukról, egyemberként fogunk harcolni mellettük ellened. 
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1 Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelem (1368�1399), vlagyimiri nagyfejedelem (1370�1375).Pszkovban született apja számûzetésének idején. Vaszilij Kalika novgorodi érsek nevelte. Õ volt azutolsó tveri fejedelem, aki vitatta a moszkvai uralkodók jogát a vlagyimiri nagyfejedelmi trónra. 
2 Dmitrij Ivanovics �Donszkoj� moszkvai fejedelem (1359�1389), vlagyimiri nagyfejedelem(1363�1370, 1375�1389). 1367-ben felépítette ÉK-Rusz elsõ kõvárát a Kreml fából ácsolt védmûvei he-lyett. Szüntelenül beavatkozott az északkelet-orosz fejedelmek belügyeibe. Sokat háborúskodottszomszédaival és Algirdas litván nagyfejedelemmel. 
3 Vlagyimir Andrejevics szerpuhovi fejedelem (1358�1410). Dmitrij Ivanovics unokatestvére.
4 �Atyai birtok� (âîò÷èíà): a családon, nemzetségen belül öröklödõ földbirtok. 
5 Alekszij metropolita (1354�1378). A hagyomány szerint Dmitrij Ivanovics kiskorúsága idején õirányította a Moszkvai Fejedelemséget. Elszántan küzdött a litván nagyfejedelem, Algirdas által velepárhuzamosan fölszenteltetett �ellenmetropolita� diszkreditálása érdekében. 1362-ben sikerült elér-nie, hogy a kijevi metropólia kizárólag a saját fõpásztori hatalma alatt egyesüljön. 1365-ben �csodaté-tel� segítségével meggyógyította Dzsanibeg kán feleségét. A kán hálából az egyháznak adományoztaazt a tatár tulajdonban lévõ területet a Kremlben, amelyen az esemény tiszteletére fölépítették a�Csoda� monostorát (×óäîâ ìîíàñòûðü). Alekszijt a halála után szentté avatták. Alakja a moszkvai ve-zetésû önálló orosz ortodox egyház szimbóluma lett. 
6 Dzsanibeg, az Arany Horda kánja (1342�1357) �nagyfejedelmi� címet adományozott a rjazanyi,a szuzdali és Nyizsnyij Novgorod-i, valamint a tveri uralkodónak. Nagyfejedelemnek címeztettékmagukat azok a helyi uralkodók is, akik maguk vagy közvetlen õseik viselték a kijevi (pl. a szmo-lenszki uralkodó) vagy a vlagyimiri (pl. a moszkvai uralkodó) nagyfejedelmi címet. Mindez nem vál-toztatott a tényen, hogy a korabeli hierarchia csúcsán a �vlagyimiri nagyfejedelmi� titulus birtokosaállt, aki formálisan az északkelet-orosz fejedelmek között az elsõ volt. Moszkva esetében II. Vaszilijuralkodása (1425�1462) óta beszélünk nagyfejedelemségrõl, mert az õ (és az utódai) beiktatása a�vlagyimiri nagyfejedelmi� méltóságba a moszkvai Kremlben, nem Vlagyimirban történt. 
7 Jaroszlavszkijok: a Jaroszlavli Fejedelemség 1218-ban vált ki a rosztoviból. A trónját 1294-benFjodor Rosztyiszlavics szmolenszki fejedelem foglalta el, aki megvetette egy új dinasztia, a Jarosz-lavszkijok hatalmának alapjait. Országa gyorsan darabolódott, és egyre inkább a moszkvai uralkodókbefolyása alá került. Az utolsó jaroszlavli fejedelem 1463-ban minden birtokát átengedte III. Ivánmoszkvai nagyfejedelemnek.  



Mi, testvérek, vagy a fivérem, Vologyimer Ondrejevics fejedelem bárhol szálljunkhadba, te magad is ülj lóra velünk, álnokság nélkül. Ha vajdákat8 küldünk, neked isel kell küldened a vajdáidat. Atyai birtokainkat Moszkvában, az egész nagyfejedelemségben és Nagy Novgo-rodban tartsd tiszteletben, ne tégy kárt bennük. Atyai birtokainkat Moszkvában, azegész nagyfejedelemségben és Nagy Novgorodban ne akard megszerezni tõlünk,élted végéig sem, a gyermekeid és a testvéreid gyermekei sem. Moszkvai embereinket, az egész nagyfejedelemségét, Nagy Novgorodét és NovijTorzsokét úgy vigyázd akár a sajtájaidat, ne okozz sérelmet nekik. Ne tarts zálogosokat9 az atyai birtokunkon, a nagyfejedelemségben, és okleveletse bocsáss ki. Ha a tatárok egymás ellen hangolnának bennünket, s neked adnák atyai bir-tokunkat, a nagyfejedelemséget, ne fogadd el, élted végéig sem. Ha nekünk adnákatyai birtokodat, Tvert, mi sem fogadjuk el éltünk végéig sem. Kasin10 [ügyeibe] ne avatkozz. Ami Kasinra tartozik, azt Vaszilej11 nagyherceg, azatyai birtok tulajdonosa intézze. Kasint a [káni] adó12 miatt se rendeld alá Tvernek,[Vaszilijnak] pedig ne okozz sérelmet. Ha sérelmet okozol neki, megvédem tõled.Azok [esetében], akiket elfogtál a kasini bojárok, szolgák vagy emberek közül, és ke-zesség ellenében átadtad õket, szüntesd meg a kezességet, õket pedig engedd el. Habárki követel tõlük valamit, arról bíróság döntsön. Testvéreim, [úgy] éljünk, [ahogyan] ebben az oklevélben [megfogadtuk]. Meg-állapodásunk szerint béke legyen a tatárokkal. Ha megadjuk az adót, a megálla-podásunk szerint. Nem adjuk meg, szintén a megállapodásunk szerint. Ha bennün-ket vagy téged megtámadnak a tatárok, te is, én is, mindnyájan egy emberkéntküzdünk ellenük. Vagy, ha mi megyünk rájuk, neked is velünk kell tartanod, [mint-ha] egyek lennénk. Olgerdnek,13 a testvéreinek, a gyermekeinek és a fivérei gyermekeinek [tett]esküdet vond vissza. Ha a litvánok ellenünk vonulnának vagy a szmolenszki14 nagy-fejedelem ellen, vagy a testvéri fejedelmeink közül bárki ellen, akkor egy emberként,
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8 �Vajda� (âîåâîäà): itt hadvezér.
9 �Zálogos� (çàêëàäåíü): olyan paraszt vagy városlakó, aki kölcsön vagy természetbeni támogatásfejében �elzálogosította� (çàëîæèëñÿ) magát valamelyik úrnál. A hitelezõje oklevelet állított ki arról,hogy az adós a patronálása alatt áll. Amíg vissza nem fizette a tartozását, a hitelezõjét kellett szolgál-nia. Az intézmény az adósrabszolgaság egyik fajtája volt. 
10 Kasin a Tveri Nagyfejedelemség egyik részfejedelemsége, illetve annak székvárosa. 
11 Vaszilij Mihajlovics (1367�1382): kasini részfejedelem (1373�1382). Birtokviták miatt 1374-benMoszkvába szökött. Egy év múlva részt vett a Tver elleni nagyszabású hadjáratban, amelybe DmitrijIvanovics moszkvai uralkodó vezetése alatt szinte valamennyi északkelet-orosz fejedelemség bekap-csolódott. A hadjárat sikere nyomán Kasin függetlenné vált Tvertõl, de a Kreml érdekövezetébe került.Egyes elbeszélõk szerint Vaszilij Mihajlovics harcolt a kulikovói csatában Dmitrij �Donszkoj� oldalán. 
12 �Káni adó� (âûõîä): a mongol nagykánnak az Arany Horda közvetítésével fizetett adó. 
13 Olgerd: Algirdas litván nagyfejedelem (1345�1377). Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejede-lem sógora.
14 A Szmolenszki Nagyfejedelemség ebben az idõben ütközõállam Litvánia és Északkelet-Ruszfejedelemségei között, emiatt állandóan ki volt téve a litvánok támadásainak. Szvjatoszlav Ivanovicsszmolenszki nagyfejedelem (1358�1386) elõbb fegyveres segítséget nyújtott Algirdasnak a Moszkvaelleni hadjárataihoz, majd makacs ellenállást tanúsított vele (1375 õszén) és Algirdas fiaival szemben,végül azonban elesett a Vihra folyó menti csatában. Országát Vytautas litván nagyfejedelem elfoglal-ta. A terület 1514-ben a Moszkvai Állam birtokába jutott, de 1618-ban a Rzeczpospolita kapta meg.Szmolenszk 1667-ben került Oroszországhoz. 



mindnyájan megvédjük õket, neked pedig velünk kell tartanod. Vagy, ha rád törnek,megsegítünk téged, és ugyanúgy, mindnyájunk egy emberként fog harcolni érted. Rokitnába15 ne tedd be a lábad, mert a nagyfejedelemséghez tartozik. Mivel azelõtt megcsókoltad a keresztet [megesküdve] nekünk arra, hogy a fog-lyokat, akikért nem kaptál pénzt, vagy azokat, akik nagyfejedelemségbõl [származó]kezességi szerzõdéseiért [nem kaptál pénzt], és a foglyokat is, akiket nem engedtélszabadon, [elengeded], s [amely] kezességet nem szüntetted meg, [azt megszünte-ted], s ami nem azon esküd szerint történik, [azt orvoslod], [de mindezt nem tettedmeg], amit ezt követõen szereztél a foglyokért és a kezességvállalásokért, és a kezes-séget nem szüntetted meg, [most megparancsolom, hogy] ama esküd szerint min-dent adj vissza, amit szereztél, a kezesek kezességét pedig szüntesd meg, és a foglyo-kat bocsásd szabadon. Akár a szövetségesünk voltál, akár fölmondtad az esküdet, akiket [fogságba ejtet-tél] a moszkvai és a nagyfejedelemségi bojárjaink, szolgáink és embereink közül, ebojárokat, szolgákat és embereket bocsásd el, amit raboltál vagy amit elvettél az em-berektõl, amit te és a bojárjaid vagy az embereid összeharácsoltak a bárkákon, a rab-lott holmit, s amit elvettél az emberektõl, meg az árut, amit megszereztél a dereg-lyékrõl és a bárkákról, azt mind, bírósági eljárást követõen te és a bojárjaid adjátokvissza. Ha nem lesz bírósági eljárás, [a károsultak] eskütétel után vegyék el [ami azövék]. Mindent adj vissza, [legkésõbbb] a Szemjon-napot16 megelõzõ héten. Ha vala-ki nem vonult velem hadba, de megkárosítottad, és eljön hozzád, ugyanúgy, bírósá-gi eljárást követõen add neki oda [amit követel]. Arra, hogy Szemjon napja elõtt egy hónapig Tver városa alatt álltam, s mit ebbena hónapban elvívtál tõlem, borítsuk a feledés fátylát. Arra, hogy megszegted a ne-künk tett esküdet, s [arra] amit megszereztünk és elvívtunk tõled, borítsuk a feledésfátylát. Novgoroddal és Torzsokkal békében, a régi szokások szerint élj. Nagy Novgorod,a leányvárosai és Torzsok földjének és vizének határait tartsd tiszteletben úgy,ahogyan az nagyatyánk, Iván nagyfejedelem,17 a nagybátyánk, Szemjon18 nagyfeje-delem és az atyám, Iván19 nagyfejedelem alatt volt, a régi szokások szerint. Nagy Novgorodban, a leányvárosaiban és Torzsokban ne tarts zálogosokat, és ok-leveleket se adj ki. Azon bojárok és szolgák falvai, földjei és vizei, akik Nagy Novgo-rodból, a leányvárosaiból és Torzsokból [érkezve] szolgálnak téged, kerüljenek NagyNovgorod birtokába, nem maradhatnak a bojárjaidé és a szolgáidé. Vagy késõbb is,azok falvai, földjei és vizei, akik eljönnek hozzád Nagy Novgorodból, a leányváro-saiból és Torzsokból, hogy szolgáljanak téged, úgyszintén nem maradhatnak a tulaj-donukban, kerüljenek Nagy Novgorod birtokába. 
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15 Rokitna (Ðîêèòíà): beazonosíthatatlan járás. 
16 Szemjon-nap (Ñåìåíå äíè): Oszlopos Szent Simeon emléknapja (szeptember 1.). A XIV. századvégétõl (a március 1-jei dátummal párhuzamosan) ettõl a naptól számították az új évet Ruszban. (AXVI. század elejétõl a XVII. század végéig csak a szeptember 1-jei dátum maradt használatban.)Dmitrij Ivanovics 1375. szeptember 3-án vonult el Tver alól, tehát egyéves határidõt jelölt ki a szerzõ-dés teljesítésére. 
17 Iván �Kalita� moszkvai fejedelem (1325�1340), vlagyimiri nagyfejedelem (1328�?), (1332�1337,1339�1340).
18 Szimeon �Gordij� moszkvai fejedelem és vlagyimiri nagyfejedelem (1341�1353). 
19 Iván �Krasznij� moszkvai fejedelem és vlagyimiri nagyfejedelem (1353�1359). 



Ami egyházi [vagyont] elvittél Torzsokból,20 harangokat, könyveket, ikonrámá-kat, s nálad vannak vagy a bojárjaidnál, vagy az atyai birtokodon, azt esküdhöz hûenjuttasd vissza mind. Amit a háború során elragadtál vagy elraboltál Torzsokból, vagyamit Szent Péter apostol [bilincseinek ünnepnapján] [tett] eskünk21 után elvittetek ajárásokból az emberektõl, azt bírósági tárgyalást követõen te és a bojárjaid adjátokoda. Ha nem lesz bírósági tárgyalás, [a károsultak] eskütétel után vegyék vissza. Mivel azelõtt megcsókoltad a keresztet [megesküdve] elõttünk arra, hogy a fog-lyokat, akikért nem kaptál pénzt vagy akik kezességi okleveleiért [nem kaptál pénzt],és a foglyokat is, akiket nem engedtél szabadon, [elengeded], a novgorodiak, aleányvárosaik és a torzsokiak kezességét megszünteted, [de nem szüntetted meg], ésami nem azon esküd szerint történik, [azt orvoslod], [de nem orvosoltad], s amit eztkövetõen szereztél a foglyokért és a kezességvállalásokért, és a kezességet nem szün-tetted meg, [most megparancsolom, hogy] ama esküd szerint mindent adj vissza,amit szereztél, a kezesek kezességét pedig szüntesd meg, és a foglyokat, akik nálad,a bojárjaidnál, a szolgáidnál vagy az atyai birtokodon [lakó] embereknél [raboskod-nak], bocsásd szabadon. Azokat a torzsokiakat, akik Torzsok elfoglalása után szóbeli egyezség alapjáneladták magukat neked holopnak vagy akikért szóbeli egyezség alapján pénztfizettél, eskütétel után engedd szabadon, a szolgaságot tanúsító okleveleket tépdszét. A novgorodiak és a torzsokiak esküje, akiket feleskettél, semmis.Ha tveriek keresettel élnek novgorodiakkal vagy torzsokiakkal szemben, NagyNovgorodban vagy Torzsokban forduljanak a bírósághoz. Ha novgorodiak perelnektverieket, Tverben forduljanak a bírósághoz. Az ítéletet mindkét fél [meghallgatása]és eskütétel után hozzák meg. Bírósági határozatot [megismételt eljárással] nem lehetmegváltoztatni. Nagy Novgorod, a leányvárosai és Torzsok árusainak22 és kereskedõinek23 aka-dálytalan utat biztosíts Tveren és a tveri járásokon keresztül. Új útvámok és illetékek [kivetését] ne forgasd a fejedben. Az útvámokat és az ille-tékeket a régi szokások szerint szedd a novgorodiaktól és a torzsokiaktól. Õrizd meg a békét Novgoroddal. Holopért, kezesért, rabnõért, tolvajért, rablóért,adósért egyik fél se lépjen föl.Azok a bojárok és szolgák, akik tõlünk hozzád távoztak vagy tõled mihozzánk,24
és a falvaik a mi atyai birtokainkon fekszenek, a nagyfejedelemségben vagy a te atyaibirtokodon, Tverben, ezeket a falvakat nekem és neked tilos háborgatni. 
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20 1372-ben Mihail Alekszandrovics Torzsok mellett legyõzte a moszkvai hadakat, és elfoglaltaKosztromát, Uglicsot, Bezseckij Verht, majd Algirdas oldalán (sikertelenül) megostromolta Moszkvát. 
21 1373. január 16-án (Péter apostol bilincseinek elhelyezése emléknapján) Dmitrij Ivanovicsmoszkvai fejedelem és Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelem békét kötött. A moszkvai ural-kodó 10 ezer �ezüstért� elengedte a fogságból Mihail fiát (akit ennyiért váltott ki a tatároktól nemsokkal korábban). Mihail kötelezte magát arra, hogy visszahívja helytartóit az elfoglalt moszkvai fel-ségterületekrõl. A két rivális közötti ellenségeskedés azonban két év múlva kiújult. 
22 �Árus� (òîðãîâåö): egy-egy városon belül tevékenykedõ kiskereskedõ. 
23 �Kereskedõ� (ãîñòü): a városok közötti távolsági kereskedelmet lebonyolító módos kalmár. 
24 A �távozás joga� (ïðàâî îòúåçäà): õsi szokásjog, ami szerint a fegyveres kíséret tagjai szabadonmegválaszthatták, hogy melyik fejedelmet szolgálják, és urukat el is hagyhatták, ha az megszegte avelük szemben vállalt kötelezettségeit. A moszkvai uralkodók a XVI. század elsõ felében fölszámoltákezt az intézményt. 



Ami Iván Vasziljevics25 és Nyekomat26 falvait illeti, azokhoz semmi közöd, [már]nem a tulajdonuk, ezek a falvak az enyémek. A bojárok és a szabad szolgák [döntésükben] szabadságot [élveznek].27 Azt, akibennünket, fejedelmeket szolgálva valamilyen ügybe keveredik, a saját fejedelmekutattassa fel, és ne közös bíróság ítélkezzen fölötte. Aki minket szolgál vagy téged, sa mi atyai birtokunkon él, a nagyfejedelemségben vagy az atyai birtokodon, Tverben,azoktól ugyanúgy szedjünk adót, mint a sajátjainktól, eskü szerint, álnokság nélkül.A teljes holopoktól,28 akik helyett a kulcsárok29 csókolják meg [a keresztet],30 ne szed-jünk [adót]. A bírósági [díjszabást] és az adót a föld[terület] és a víz[felület] [nagysá-ga] szerint kell kivetni. Ha köztünk, fejedelmek között valamilyen [vitás] ügy támad, bojárjaink a hatá-ron találkozzanak, és [a közremûködésükkel] vitassuk meg egymással. Ha nem szü-letik egyezség, menjenek a harmadikhoz, Oleg31 nagyfejedelemhez. Õ vesztesnekhirdet ki valakit. A vétkes hajoljon meg az ártatlan elõtt, és adja vissza, amit eltulaj-donított. Akinek bírái nem mennek el a harmadikhoz, vagy, ha az, akit a harmadikvesztesnek hirdet ki, nem adja vissza, amit eltulajdonított, az ártatlan [erõvel] vegyeel, s ezt ne [tekintsék] árulásnak. [Ezen] eskü nem vonható vissza halálodig sem. Minden köztünk elõforduló sé-relmes ügyben az elsõ eskünk szerinti közös bíróság döntsön, [miként errõl] SzentPéter apostol bilincseinek elhelyezésekor32 [megállapodtunk]. Amirõl a közösen [de-
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25 Iván Vasziljevics Veljaminov: a Veljaminovok normann eredetû befolyásos bojárcsalád tagjaivoltak Moszkvában, akik a városi népfölkelés vezetõjének tisztségét (tiszjackij) töltötték be több gene-ráción keresztül. Aktívan részt vettek a hatalmi harcokban. Vaszilij Veljaminov rokonságban álltDmitrij Ivanovics fejedelemmel, aki igen kedvelte õt. Amikor 1374-ben az öreg Veljaminov meghalt,Dmitrij megszüntette a �tiszjackij� (a. m. ezreskapitány) intézményét. Emiatt Veljaminov legidõsebbfia, Iván Vasziljevics bosszút esküdött, és terve megvalósítása érdekében Tverbe szökött. 1379-benelfogták, és lefejezték. A hagyomány szerint ez volt az elsõ nyilvános kivégzés Moszkvában. 
26 Nyekomat �Szurozsanyin�: feltételezés szerint egy Moszkvában élõ gazdag görög származásúnagykereskedõ, aki a Fekete-tenger partvidékével kialakított áruforgalmat tartotta kezében. Szurozs(ma Szudak) városa a Krímben fontos elosztóközpont volt a Bizánccal és az itáliai városállamokkalfolytatott kereskedelemben. A nevébõl képzett szó, �szurozsanye� a Szurozsból érkezett módos ésprivilegizált kalmárokat jelentette. Nyekomat jó kapcsolatokkal rendelkezett a tatároknál. Részt vetta Dmitrij Ivanovics fejedelem elleni összeesküvésben. 1375-ben Veljaminovval együtt Tverbe me-nekült. 
27 A szabad fejedelemválasztásban. 
28 �Teljes holop� (ïîëíûé õîëîï): a személyes szabadságát életfogytiglan elvesztõ szolga. 
29 �Kulcsár� (êëþ÷íèê): földesúri uradalom gazdatisztje.
30 A holop nem volt jogképes személy, ezért szükség esetén a közvetlen elöljárója, a kulcsár tettesküt helyette. A holop nem fizetett adót. 
31 Oleg Ivanovics rjazanyi nagyfejedelem (1350�1402) a döntõbíró szerepét kapta. Rjazany a kuli-kovói csata elõtt szövetséget kötött Mamaj tatár hadvezérrel, de nem vett részt az ütközetben. A csataután azonban a rjazanyiak megtámadták és kifosztották a hazaféle vonuló moszkvai hadakat. Oleg1381-ben elismerte Dmitrij �Donszkojt� a �bátyjának�. Ezt követõen még többször harcolt a tatárok,Moszkva és Litvánia ellen. 
32 Péter apostolt a jeruzsálemi börtönben megláncolták, de csodálatos módon kiszabadult(ApCsel 12,3�7). Theodosziosz bizánci császár (408�450) felesége, Eudokia (Athenais) 437-ben Jeru-zsálembe zarándokolt, és magával hozta a nevezetes bilincseket. Az egyiket Konstantinápolyban he-lyezték el a Szent Apostolok templomában, a másikat leánya, Eudoxia (III. Valentinianus nyugat-római császár felesége) Rómába vitte, és templomot emelt a tiszteletére (Ad vincula Petri). Az ortodoxegyház január 16-án, a katolikus augusztus 1-jén emlékezik meg Péter apostol bilincseinek ünnepérõl. 



legált] bíráink összevitatkoznak, [annak kapcsán] járuljanak a harmadik, Oleg nagy-fejedelem elé. Mi, a fejedelmek, ne avatkozzunk a közös bíróság [dolgaiba]. Azon[személyek] irányítsák, akikben megállapodtunk. Kitelepítésre és a határátkelés akadályozására ne gondolj. Aki a határokra [vonat-kozó egyezségünk] megsértését forgatja a fejében, bírósági eljárást követõen ki kellszolgáltatni. Bírósági határozatot [megismételt eljárással] nem lehet megváltoztatni. Az ítéle-tek, a záloglevelek, az elajándékozott vagyon, a kezesség, a holopok és a rabnõk[ügyében] a törvényszék az évszázados [jogszokásnak megfelelõen ítélkezzen]. Ho-lopot, rabnõt, tolvajt, rablót, gyilkost az eljárás után ki kell szolgáltatni. Az útvámokat és [a kereskedelmi] illetékeket a régi szokások szerint szedd az áru-sainkrtól és a kereskedõinktõl. Biztosíts nekik szabad utat, ahogyan ez a nagyatyánk,Iván nagyfejedelem, a nagybátyánk, Szemjon nagyfejedelem és az atyám, Iván nagy-fejedelem alatt volt. Új útvámok és illetékek [kivetését] ne forgasd a fejedben. Ha [alattvalóid] keresetet nyújtanak be hozzánk vagy a mieink tehozzád, vagy ahelytartóinkhoz, vagy a járásfõnökökhöz, a kiszállásért városban egy altint33 [fizes-senek], az eskütételért kettõt, nagy távolság [esetén] versztánként egy rezanát,34 azeskütételért a kétszeresét.Ha tõlünk valaki holopot vagy adóst üldöz az atyai birtokodon, és poroszló [se-gítsége] nélkül elfogja maga, s elibéd vagy a helytartó, vagy a járásfõnök elé viszi,akkor ezzel nem követett el bûnt. Ha holop pereskedik valakivel, és nem lesz akikezességet vállaljon érte, nyilvánítsák bûnösnek, és adják ki az úrnak. Egy fõ utánegy grivna35 eljárási díjat kell fizetni, egy család után negyedet.36
Öcsém, Mihajlo Olekszandrovics nagyfejedelem [esküdj meg] minderre nekem,a bátyádnak, Dmitrij Ivanovics nagyfejedelemnek és a fivéremnek, VologyimerAndrejevics fejedelemnek és az atyai birtokunknak, Nagy Novgorodnak a gyerme-keid és a testvéreid gyermekei [nevében] is, szeretetbõl, õszintén, a legcsekélyebbálnokság nélkül. Ez a tveri keresztes37 oklevél másolata. 

A lap hátoldalán XV. század végi kézírással:Ez egy tveri irat másolata, amin Dmitrej Ivanovics nagyfejedelem novgorodi pe-csétjei vannak. 
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33 �Altin� (àëòûí): pénzügyi elszámolási egység. Ez a tatár eredetû szó a XIV. században jelentmeg Közép- és Kelet-Ruszban. Nem tudni, hogy ebben a korszakban mennyit ért. A XV. századmásodik felében egy altinért 6 pénzt adtak. 
34 �Rezana� (ðåçàíà): aprópénz.
35 �Grivna� (ãðèâíà): 97,5 vagy 195 gramm súlyú ezüstrúd, amit a XIV században már �rubelnek�(ðóáëü) neveztek. Feltételezés szerint Dmitrij �Donszkoj� korában 1 rubel 200 �rezanát� vagy 200�pénzt� ért.
36 �Negyed� (÷åòâåðòü): korabeli ûrmérték. 1 moszkvai negyed 57,33 kg rozs súlya volt. Pszkov-ban a XV. század elsõ felében 38,22 kg rozsért 4,5 pénzt kértek. 
37 �Keresztes oklevél� (êð¸ñòíàÿ ãðàìîòà): olyan oklevél, amely tartalmát a kereszt megcsókolá-sával (esküvel) megerõsítették.  



II/5. 2.
Dmitrij Ivanovics moszkvai nagyfejedelem szerzõdése 

Mihail Alekszandrovics tveri nagyfejedelemmel
(Äîêîí÷àíèå âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à 

ñ âåëèêèì êíÿçåì òâåðñêèì Ìèõàèëîì Àëåêñàíäðîâè÷åì)

Tver és Moszkva 1368�1375 között lezajlott háborúja azért tört ki, mert Dmitrij Ivanovics beavatkozotta tveri állam belsõ torzsalkodásaiba. A harc 1370-tõl a vlagyimiri nagyfejedelmi címért folyt, melyetugyan a Hordában a tveri uralkodónak ítéltek oda, de amely döntést Dmitrij nem volt hajlandó elis-merni. Az 1375-ben megkötött békeszerzõdésben sikerült a vlagyimiri nagyfejedelmi trónt a moszk-vai uralkodói család örökségének nyilváníttatni. A tatárok felett aratott kulikovói diadalt (1380)követõen megkezdõdött a moszkvai és a vlagyimiri fejedelemség összeolvadása. Végrendeletében(1389) Dmitrij �Donszkoj� a Horda jóváhagyása nélkül mint �atyai birtokát� (îò÷èíà) örökítette leg-idõsebb fiára a vlagyimiri nagyfejedelmi címet. A forrás eredetije 1375 õszén keletkezett, és egy XV. század végi másolatban maradt fenn. 
Szövegközlés és magyarázatok: Äóõîâíûå è äîãîâîðíûå ãðàìîòû âåëèêèõ è óäåëüíûõ êíÿçåé XIV�XVI

ââ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1950. ¹ 9. Ñ. 25�28.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî
êîíöà XV âåêà. Ìîñêâà, 1960. Ñ. 500�505. 
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II/6.
Rusz egyháza: a tatár hódítás és a moszkvai metropólia autokefalitása

II/6.  1.
MENGÜ TIMUR KÁN JARLIKJA RUSZ EGYHÁZÁNAK

Ezt a jarlikot Mengü Timur Aranycár adta ki az orosz metropolitáknak [és]
név nélkül minden egyházi embernek

A magasságos Isten erejébõl és a magasságos Szentháromság akaratából MengüTimur szava. Az alattvalókat [kormányzó] baszkakoknak1 és hercegeknek,2 a had-vezetõ hercegeknek,3 az adószedõknek,4 az írnokoknak,5 az átutazó követeknek, asolymároknak, a párducvadászmestereknek,6 a farkasvadászmestereknek7 és vala-mennyi díjszedõnek.8 Dzsingisz cár s akik utána voltak, kiváltságleveleket adtak azorosz metropolitáknak és az egyházi embereknek,9 mondván, hogy az elõzõ cárok [is ezt
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1 �Baszkak� (áàñêàê): török szó, a. m. �kormányzó�. Egy-egy tartományra vagy fejedelemségrekivetett adó behajtásért felelõs fõtisztviselõ, aki feladatának sikeres végrehajtása céljából saját fegyve-res kísértettel rendelkezett. 
2 �Herceg� (êíÿçü): a Mongol Birodalomban, így az Arany Hordában is csak Dzsingisz nemzetsé-gébõl származó kánok uralkodhattak. A �herceg� szó valószínûleg az �Arany Nemzetséghez� tartozóelõkelõségek megjelölésére szolgált a korabeli orosz fordításokban. Más szóösszetételekben azonbanjelenthetett valamely magas rangot betöltõ személyt is. 
3 �Hadvezetõ herceg� (ïîëêîâîäíûé êíÿçü): egy-egy 10 000 (törökül és mongolul �tümen�, oroszul

�òüìà�) fõs sereg élén álló hadvezér (òåìíèê), illetve az azonos elnevezésû katonai, közigazgatási ésadókörzet feje. 
4 �Adószedõ� (äàíùèê): adóbehajtó a falusi körzetekben. 
5 Írnok (ïèñåö): itt adószedõ. A török �bitikcsi� (titkár) szó orosz fordítása. A bitikcsi egy-egy ulusz(országrész, birodalom) közigazgatási és adóügyeit irányító testület vezetõje, titkára. 
6 �Párducvadászmester� (ïàðäóñíèê): a �párducok� elejtésére szervezett fejedelmi és káni vadá-szatok felügyelõje. Az orosz forrásokban e néven emlegetett vadállatot némelyek a leopárddal, másoka hiúzzal azonosítják.
7 �Farkasvadászmester� (áóðàëîæíèê): a farkasok elejtésére szervezett fejedelmi és káni vadásza-tok felügyelõje.
8 �Díjszedõ� (ïîøëèííèê): a �díjnak� (ïîøëèíà) nevezett adónem mibenléte tisztázatlan. Egyesfeltételezések szerint a kényszermunkára hurcolás megváltása volt. 
9 A szövegben dõlt betûvel szedett részek � feltételezés szerint � XVI. századi interpolációk, me-lyek célja a privilégiumok kiterjesztése az egyház joghatósága alatt élõ emberekre, illetve a kiváltsá-gok öregbítése volt. 



tették], s ugyanúgy kegyelmükbe fogadták a papokat, a szerzeteseket és minden Istent
[szolgáló] embert, hogy igaz szívvel és buzgón imádkozzanak érettünk s a dinasz-tiánkért Istenhez, és hogy megáldjanak bennünket. [Ezért] nem kell adót,10 tamgát,11
ekealját,12 se postát,13 se háborút14 [fizetniük], se fogatot, se ellátást15 [teljesíteniük].S mivel az elsõ cárok megadományozták õket, Istenhez fohászkodva mi sem másítjukmeg okleveleiket, s ugyanazt adományozzuk. Egyetlen adónemmel sem [tartoznak],sem a cárnak, sem a cárnének, sem a hercegeknek, sem a kormányzóknak,16 sem adarugáknak,17 sem a követeknek, sem bármiféle díjszedõnek semmiféle jövedelem[után]. Vagy, hogy egyházi földet, vizet, veteményest, szõlõt, malmot, téli és nyárikarámot ne kobozzanak el tõlük, és amit elvettek, térítés nélkül adják vissza. S hogyaz egyház embereit, kézmûveseket, solymárokat, párducvadászokat vagy bármilyenszolgát és dolgozót, akárki legyen is az emberük, semmilyen [célra] ne hurcoljanakel, se munkára, se elõvédbe.18 Vagy, hogy mint a törvényben [áll], ikonjaikat éskönyveiket, vagy bármi mást, amely [segítségével] Istenhez imádkoznak, ne koboz-zák el, ne tépjék szét, ne is tegyék tönkre, hogy ne átkozzanak bennünket, hanembékében imádkozzanak érettünk. Aki ócsárolja vagy meggyalázza hitüket, retteneteshalállal haljon, mert erre nincs mentség. Azokra, akik a papokkal egy kenyeret esz-nek és egy helyen laknak, és akik amelyikük fivére vagy fia, a kiváltság õrájuk isugyanúgy kiterjed. Ha [azonban] elválnak tõlük, elmennek otthonról, [akkor] ezekis, [akik elhagyják az egyház joghatósága alá tartozó helyeket], fizessenek adókat ésdíjakat. A papok, [akiket] az elsõ oklevelek alapján megadományoztunk, állva fo-hászkodnak Istenhez, és áldásukat adják reánk. Ha valaki [közülük] nem igaz szívvelimádkozik érettünk Istenhez, bûnt vesz magára, [miként az is, ki] Istent imádni akarómás embereket befogad. Szóltunk, s arról, hogy miként legyen, kiadtuk ezt az okle-velet a metropolitának. Ezen oklevél láttán és hallatán a papok és a szerzetesek nefizessenek sem adót, sem bármi mást. Aki a baszkakjaink, a hercegi írnokaink, az eke-aljat [begyûjtõink] és a tamgaszedõink [közül] mégis rekvirál, és a Nagy Jasza19 szel-
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10 �Adó� (äàíü): a falvakra közvetlenül kivetett évi rendes adó. 
11 �Tamga� (òàìãà): a városokra közvetlenül kivetett évi rendes adó. Kezdetben a vállalkozásoktõkéje után, késõbb forgalmi adó gyanánt szedték. 
12 �Ekealja� (ïîïëóæíîå): a megmûvelt földterület után beszedett adó. 
13 �Posta� (ÿì): különadó, amit a tatárok által megszervezett posta- és futárszolgálat, a postaállo-mások fenntartására kellett beszolgáltatni. (A török és perzsa �jam� szóból.)
14 �Háború� (âîéíà): adónem. Feltételezés szerint azokban az években kellett fizetni, amikor atatárok nem szedtek rekrutákat.
15 �Fogat� (ïîäâîäà) és �ellátás� (êîðì): az átutazó tatár követek és a káni család tagjai számáranyújtott szolgáltatás (élelem, abrak, ló, fogat, fuvar). 
16 �Kormányzó� (ðÿäåö): aki egy adott területen a közrend fenntartásáért és az igazságszolgálta-tásért felel. 
17 �Daruga� (äàðóãà, äîðîãà): mongol szó, jelentése adófelügyelõ, adószedõ. Kezdetben abaszkakok mellé beosztott tisztségviselõk, késõbb különbözõ rangú, önálló hatáskörrel dolgozóhivatalnokok. 
18 �Elõvéd� (ñòîðîæà): a fõsereg elõtt haladó csapat. A tatárok fõként a leigázott népekbõl kény-szersorozott katonákat használták erre a célra. 
19 �Nagy Jasza� (Âåëèêàÿ ßñà): Dzsingisz kán törvénykönyve, mely � többek közt � elõírta Istenvalamennyi megjelenési formájának és imádatának tiszteletben tartását. (A mongol �dzsaszak�, illet-ve a török �jasza� szó jelentése �magatartás�, �rendelet�.) 



lemében nem kér bocsánatot, az halállal lakoljon. Így szóltunk. A jarlikot a Nyúl évé-ben, az elsõ õszi hónapban, a Hold utolsó negyedének20 4. napján adtuk ki.21 Írták afüzesben. 

II/6. 1.
Mengü Timur kán jarlikja Rusz egyházának

(ßðëûê õàíà Ìåíãó Òåìèðà, äàííûé ðóññêîé öåðêâè)

Ez az elsõ hiteles jarlik azok sorából, amelyeket az Arany Horda kánjai adományoztak az orosz met-ropolitáknak. Mongol vagy ujgur (török) nyelven íródott, s valószínûleg azonnal fordítás készült róla.A jarlikokat és az egyházi szláv nyelvû másolataikat a metropolitai kancelláriában õrizték. A XIV.század végén � XV. század elején hat káni oklevelet (közülük a legkésõbbi 1379-bõl származik) ismétlefordítottak, és kéziratos kötetbe rendeztek. Ez az ún. �rövid szerkesztés�. A XVI. század elsõ felébeninterpolációkat toldottak hozzájuk, és a gyûjteményt kiegészítették egy hamisított oklevéllel (�Özbekkán jarlikja Pjotr metropolitának�). Az így létrejött kötetet �bõvített szerkesztésnek� nevezi a szakiro-dalom. Az eredeti jarlikok elvesztek. Tartalmukat csak a középkori fordításaikból ismerjük, amelyekma már több ponton homályosak vagy érthetetlenek. Bár a vallási tolerancia a Jasza szellemébõl fakadt, a Dzsingisz kánra hivatkozás csupán az ok-levélbe foglalt privilégiumok érvényesítésének hatékonyságát volt hivatott biztosítani. (A tatár admi-nisztrációval és az orosz fejedelmekkel szemben egyaránt.) Rusz papsága és a monostorok 1267 elõttis adómentességet élveztek. Mengü oklevelének jelentõségét az adja, hogy az egyházat mint intéz-ményt emelte a privilegizált társadalmi csoportok közé, s ezzel lefektette a gazdagodásának jogialapját. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ãðèãîðüåâ Â.: Î äîñòîâåðíîñòè ÿðëûêîâ, äàííûõ õàíàìè Çîëîòîé

Îðäû ðóññêîìó äóõîâåíñòâó. Ìîñêâà, 1842. Ñ. 96�106., 124�126.; Ïðèñ¸ëê îâ Ì. Ä.: Õàíñêèå ÿðëûêè ðóññ-
êèì ìèòðîïîëèòàì. Ïåòðîãðàä, 1916. Ñ. 94�98.; Vernadsky G.: A History of Russia. Vol. III. The Mon-gols and Russia. New Haven � London, 1953.; Çèìèí À. À.: Êðàòêîå è ïðîñòðàííîå ñîáðàíèÿ õàíñêèõ
ÿðëûêîâ, âûäàííûõ ðóññêèì ìèòðîïîëèòàì. // Àðõåîëîãè÷åñêèé åæåãîäíèê çà 1961 ãîä. Ìîñêâà, 1962. Ñ.
28�40.; Óñìàíîâ Ì. À.: Æàëîâàííûå àêòû Äæó÷èåâà óëóñà XIV�XVI ââ. Êàçàíü, 1979.; Ïÿòûé ÿðëûê. Â êí.:
Ðóññêèå ëåòîïèñè. Ò. 3. Âîñêðåñåíñêàÿ ëåòîïèñú. Ðÿçàíü, 1998. Ñ. 542�543. 

II/6. 2.
RÉSZLET SZERGIJ �RADONYEZSSZKIJ� LEGENDÁJÁBÓL:

A MAMAJ FELETTI GYÕZELEMRÕL ÉS A DUBENKAI MONOSTORRÓL
Híre ment, hogy Mamaj1 hordai herceg hatalmas erõt gyûjtött hitetlen tatárokból,egy egész hordát, és Isten akaratából, vétkeink miatt, Oroszföld ellen vonul. Óriásifélelem fogott el minden embert. Akkoriban a dicsõséges és legyõzhetetlen, telj-
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20 �A Hold utolsó negyede� (âåòîõ): a holdkorong láthatóságának szakaszai közül az újholdatmegelõzõ állapot. A holdfázis utolsó negyede, mikor az égitest a �C� betûhöz hasonlít, és fokozatosanelfogy. 
21 1267. augusztus 1-jén. 
1 Mamaj: tatár hadvezér (ò¸ìíèê), az Arany Horda tényleges kormányzója, Berdibek kán leányá-nak férje. 



hatalmú fejedelem, a nagynak mondott Dmitrej2 tartotta [kezében] az orosz államokjogarát. Eljött Szent Szergijhez,3 mert mélységesen hitt a sztarecben.4 Megkérdezte,parancsolja-e néki, hogy szembeszálljon az istentelenekkel. Tudta róla, hogy erényesférfiú, s prófétai adottságokkal rendelkezik. A Szent pedig, miután végighallgatta anagyfejedelmet, fölvértezte õt imával és megáldotta, majd így szólt hozzá: �Uram!Gondját kell viselned a keresztény nyájnak, melyet Isten reád bízott. Menj a hitet-lenek ellen! Isten segedelmével gyõzedelmeskedsz, épségben és fényes dicsõséggeltérsz vissza a hazádba.� A nagyfejedelem [ekként] válaszolt: �Atyám, ha az Úr meg-segít, monostort építek a Tisztaságos Istenanya nevében.� Ezt mondta, s mikor meg-kapta az áldást, távozott, és tüstént útnak indult. Ekként összeszedte egész seregét, és fölkerekedett az istentelen tatárok ellen. Mi-kor [a keresztények] meglátták amazok [had]erejét, a tömérdek sokaságot, kételked-ni kezdtek, s többük [szívébe] rémület költözött. Azon töprengtek, mitévõk legyenek.Akkor váratlanul föltûnt egy kengyelfutó a Szenttõl [érkezett] üzenettel, [mely így]szólt: �Uram, egy szemernyit se kételkedj! Légy elszánt, szállj szembe a pusztítá-sukkal! Ne félj semmitõl, Isten föltétlenül megsegít!� Óriási elszántságot merítettebbõl Dmitrij nagyfejedelem és az egész serege, s azon nyomban rárontottak a po-gányokra.5 [Az uralkodó] e szavakkal fohászkodott: �Hatalmas Isten, ki az eget és aföldet teremtetted! Segíts meg szent neved ellenségeivel szemben!� Sokan elestek azösszecsapásban, [de] Isten megsegítette a gyõzedelmes nagy Dmitrejt. A pogány ta-tárok vereséget szenvedtek, és végsõ pusztulásra ítéltettek. Mikor az átkozottak lát-ták, hogy a fölháborodott Isten haragja ellenük fordult, mindnyájan futásnak ered-tek. A keresztes lobogók az ellenség nyomában [jártak], kitartóan üldözték, és meg-számlálhatatlan sokaságát megölték. Némelyek sebesülten elmenekültek, másokatélve elfogtak. Csodás gyõzelem, lenyûgözõ látvány volt! A korábban csillogó fegy-vereket most teljesen veresre festette az idegen fajtájúak vére. Mindannyian a gyõ-zelem jelképeit hordozták. Így hát beteljesültek a próféta szavai: �Egy ezret üldözött,kettõ pedig tízezret.� Akkor a Szent, ki � miként az elõbb mondottam � profetikus adottságokkal bírt, s[oly] tájékozott volt, mintha csak a közelben tartózkodott volna, [holott] messzirõl,  asok napi járás távolságra fekvõ helyérõl látta [a csatát] miközben a [szerzetes] test-vérekkel imádkozva Istenhez könyörgött a pogányok feletti gyõzelemért. Kevésselazelõtt, hogy a hitetleneket végérvényesen legyõzték, a Szent mindent megjósolt atestvéreknek: Dmitrej Ivanovics nagyfejedelem bátorságát és gyõzelmét, a pogányokfeletti fényes diadalt. Az elesettek neveit szintén elõre megmondta, és Isten ke-gyelmébe [ajánlva õket] szertartást celebrált érettük. A dicsõséges és gyõzedelmes Dmitrej nagyfejedelem határtalan örömtõl ragyog-va tért vissza hazájába a barbár ellenség fölött aratott fényes diadal után. Azon nyom-ban a sztarechez sietett, Szent Szergijhez, és hálát adott neki a jó tanácsért. A min-denható Istent magasztalva köszönetet mondott a sztarecnek és a [szerzetes] testvé-
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2 Dmitrij Ivanovics �Donszkoj� moszkvai fejedelem (1359�1389), vlagyimiri nagyfejedelem (1363�1370, 1375�1389).
3 Radonyezsi Szent Szergij (1341�1392) az orosz monasztikus újjáéledés elindítója és központialakja, a Szentháromság- (Troice-) lavra megalapítója, a legtiszteltebb orosz szentek egyike. 
4 Sztarec (ñòàðåö): bölcsessége, tapasztalata miatt nagy tiszteletnek örvendõ vagy valamely mo-nostor vezetõ testületében munkálkodó szerzetes. A görög �gerondasz� (öreg) szó fordítása. 
5 A kulikovói csata 1380. szeptember 8-án volt. 



reknek az imákért, és vidám szívvel mindent megvallott arról, miként mutatta ki azÚr a kegyelmét iránta, és sok alamizsnát juttatott a monostornak. A teljhatalmú [feje-delem] emlékeztette a sztarecet azon kívánságára, amelyrõl fogadalmat tett, s mi-hamarább megvalósítani óhajtott: monostort emelni a Tisztaságos Istenanya nevé-ben, ahol erre alkalmas hely kínálkozik. Szergij sztarec elment, keresett és talált egyalkalmas helyet a Dubenkának hívott folyó mentén.6 Szent Szergij a nagyfejedelemkívánsága szerint templomot épített ezen a helyen a Tisztaságos Istenanya nevének,az Istenszülõ Úrasszonyunk elszenderedésének [tiszteletére]. A teljhatalmú [feje-delem] elengedhetetlen segítségével rövid idõ alatt minden [kegytárggyal] ellátott,csodálatos monostor lett belõle. A Szent az egyik tanítványára, egy fölöttébb erényesférfiúra, Szávára7 bízta az apát [tisztségét]. Igen jámbor közös életû8 [szabályzatot]alkotott, miként ez Isten dicsõségéhez méltó. Sok [szerzetes] testvér gyûlt [oda], és aTisztaságos könyörületességének [hála], máig is elegendõ [mértékben] rendelkeznek[mindazzal, ami] szükséges. Errõl ennyit. 

II/6. 2.
Részlet Szergij �Radonyezsszkij� legendájából:

a Mamaj feletti gyõzelemrõl és a dubenkai monostorról
(Î ïîáåäå åæå íà Ìàìàà è î ìîíàñòûðå, èæå íà Äóáåíêå)

A forrásrészlet Szergij �Radonyezsszkij� hagiográfiájából származik. Szerzõje a korabeli orosz egyháziirodalom egyik leghíresebb alakja, Bölcs Jepifanyij (meghalt 1418�1422 között), aki 1417�1418 körülírta meg Szent Szergij életrajzát. A mûvet a Troice-Szergijev-lavrában élõ szerb származású szerzetes,Pakhómiosz Logothetész a XV. század közepén átdolgozta, s ez utóbbi változat maradt fenn több késeiszerkesztésben. A fordítás alapjául szolgáló szöveg ez utóbbiak XVI. században készített kompilációja. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. XIV�ñåðåäèíà XV âåêà. Ìîñêâà,

1981. Ñ. 386�389., 570�579. 

II/6. 3.
IONA, KIJEV ÉS EGÉSZ RUSZ METROPOLITÁJÁNAK LEVELE 

LITVÁNIÁBA GRIGORIJ ELJÖVETELÉRÕL 
Áldás Ionától,1 Kijev és egész Rusz metropolitájától, [Isten] alázatos szolgájától, aSzentlélek nevében, hõn szeretett fiainak, a nemes és jámbor fejedelmeknek, pánok-nak, bojároknak, vajdáknak s Krisztus urunk nevét [viselõ]2 minden embernek, aki
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6 A Dubenka (a Dubna mellékfolyója) egyik szigetén, Troice-Szergijevtõl északnyugatra. 
7 Szavva (�1406) késõbb monostort alapított Zvenyigorodban a Sztorozsevszkaja dombon az Is-tenanya születése tiszteletére. Szavva földi maradványai 1652-ben csodát tettek, s ettõl kezdve a mo-nostor nagy népszerûségnek örvendett. Alekszej Mihajlovics cár kedvelt tartózkodási helye volt. 
8 �Közös életû� (îáùåæèòèå): koinobion vagy másként kinovion típusú szabályzattal rendelkezõmonostor, ahol a szerzetesek egyforma ruházatot viselnek, együtt étkeznek, közös vagyonnal és hasz-nálati eszközökkel rendelkeznek, szigorú fegyelemben élnek. 



az igaz és magasztos ortodox vallásunkban hisz és vele él, s a kezdetekkor az apos-tolokkal egyenlõ nagyfejedelemtõl, Szent Vlagyimertõl,3 az új Kosztyjantyintól kaptaa szent keresztséget. Kegyelem és béke, irgalom és erõ néktek a mindenható Istentõlés a Tisztaságos Istenanyától, s velük együtt [Isten] alázatos szolgájának áldása ésszüntelen könyörgése érettetek. Mindennél [jobban] kívántam s kérleltem Istent, hogy nálatok lehessek, meglás-salak, megáldjalak és lelketek megváltása kedvéért megerõsítselek benneteket, gyer-mekeimet szilárd és megingathatatlan, dicsõ ortodox hitetekben, de Isten [akara-tából] oly leküzdhetetlen nyavalya tört rám, gyermekeim, melynek okán képtelen-nek bizonyultam elutazni hozzátok. Most azonban, hogy némileg könnyebb lett, haIsten adja és erõm engedi, veletek, gyermekeimmel akarok lenni, megáldani benne-teket, és fohászkodni érettetek Istenhez. Arról írok néktek, gyermekeimnek, buzgó imádkozás mellett fölidézve azt azaposztatát, mikor eljött hozzánk Iszidor,4 ki olyan, akár a rég volt Formozus,5 akár abáránybõrbe bújt farkas. Kevéske [idõt] töltött itt, és Rómába ment a pápához a zsi-natra,6 azt állítva, hogy ortodox hitünk megerõsítésén [fáradozik]. Akkor [történt],miként hallottuk, hogy Rómába tartva betért Rigába, ahol fõpapot megilletõ õsitiszteletadással, keresztekkel fogadták dicsõ ortodox hitünk [képviselõi], de a [kato-likus] templomok káplánjai is, akik a maguk módján üdvözölték a saját feszületeik-kel. Õ pedig hitsorsosai ortodox templomát, a szent ikonokat és a [szentek] tiszteltképmásait odahagyva, protodiakónusával, Grigorij7 szerzetessel, ki most, miként hal-lottuk, a metropóliába érkezett, a [katolikus] templomba ment, és római módon térd-re borult. 
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1 Iona rjazanyi püspököt (1431�1448) II. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem kezdeményezésére és akonstantinápolyi pátriárka elõzetes hozzájárulása nélkül 1448. december 15-én választották meg met-ropolitának a Moszkvai Nagyfejedelemség püspökei. Ez a dátum tekinthetõ az orosz ortodox egyházde facto autokefalitása kezdetének. A beiktatási szertartáson részt vett Jefrem rosztovi, Avraamij szuz-dali, Varlaam kolomnai és Pityirim permi püspök. A szaraji katedra � feltételezhetõen � ekkor üresenállt a püspök (Iov) halála miatt. II. Jevfimij novgorodi érsek és Ilija tveri püspök távol maradt az ese-ménytõl, bár az évkönyvek tanúsága szerint oklevélbe foglalt üzenetben beleegyeztek a szertartás le-folytatásába. Novgorod és Tver még õrizte politikai függetlenségét, de elfogadta a moszkvai metro-polita kánonjogi fõségét. (Tver álláspontja a firenzei unió és Bizánc bukása tekintetében kezdetbeningadozó volt.) 1451-ben IV. Kázmér litván nagyfejedelem (1440�1492) és lengyel király (1447�1492) azortodox alattvalói tekintetében elismerte Iona metropolita juriszdikcióját, és hivatalosan beiktatta õtottani méltóságába. Iona ettõl kezdve �Kijev és egész Rusz� metropolitájának címeztette magát. A ke-leti szláv metropólia kettészakadása (1459) miatt utódai a �kijevi� jelzõt elhagyták. 
2 Krisztus urunk nevét viselõ (õðèñòîèìåíèòûé): a. m. �keresztény�. 
3 Vlagyimir Szvjatoszlavics kijevi nagyfejedelem (980�1015), a keleti szlávok �megkeresztelõje�.Szentté avatták. 
4 Iszidórosz metropolita 1437. április 2-án érkezett Moszkvába, ahol öt hónapig tartózkodott mi-elõtt elindult volna a ferrarai�firenzei zsinatra. 
5 Formosus római pápa (891�896). Az orosz ortodox hagyomány egyes bizánci egyházi szerzõknyomán tévesen az õ tevékenységével kapcsolja össze az 1054-es egyházszakadás elõzményeit, akonstantinápolyi pátriárka kiközösítését. 
6 Iszidórosz metropolita 1437. szeptember 8-án indult el Moszkvából a ferrarai�firenzei zsinatra.Az útjára � többek közt � elkísérte Avraamij szuzdali püspök és a tveri nagyfejedelem személyes kö-vete, egy Foma nevû bojár is.
7 A bolgár származású Grigorij szerzetes Iszidórosz állandó kísérõje és közvetlen munkatársavolt. 1437-ben együtt érkeztek Konstantinápolyból Moszkvába. Grigorij további karrierjére vonatko-zólag lásd a II/6. 4. számú forrásközlés 10-es lábjegyzetét.  



Akik az ortodox hitû sztareceink8 és világi híveink közül vele voltak, szóvá tették,amit láttak, mire vasba verette és megkínoztatta õket, a sztareceket pedig tömlöcbevetette. Ez idõtõl fogva mindenütt palotákban misézett [olyan] asztalokon, melyekrea lakomát terítették meg nekik, s nem Isten szent ortodox templomaiban, és nem azisteni és a szent kánonok szerint. Akkor [történt az is], hogy nyíltan kimutatta eltéve-lyedését. Szóban és írásban legátusnak címeztette és kardinálisnak nevezte magát.Ezzel jött vissza hozzánk Rómából,9 s mintha konkolyt hintene a [tiszta] búza közé,a római tanítást akarta beléplántálni dicsõ ortodoxiánkba, a szent apostoli székesegy-házunkban megemlékezett a pápa nevérõl, és sok más [lelkiségünkkel] ellentétesförtelmet akart titkon bevezetni dicsõ ortodox vallásunkba. De Isten szeretettel viseltetik az emberek iránt, és megkönyörült teremtményein.Alázatos [szolgája] fiának, uramnak szívét kezével érintve megvilágosította õt aSzentlélek által. Nagyfejedelmünk, Vaszilij Vasziljevics10 fölismerte az eltévelyedést,elküldetett Isten ájtatos szolgáiért, az érsekekért, a püspökökért, az archimandri-tákért, és összehívta õket, [szülõ]földünk Istentõl fölkent, magasztos papi rendjénekvalamennyi tagját.11 Õk pedig összegyûltek, s az isteni és a szent kánonokba bete-kintvén, közösen megvitatták, miért is jött hozzánk Iszidor Rómából, s hozott a dicsõortodox hitünktõl idegen és [azzal] ellentétes [tanokat].12 Ennek okán megparancsol-ták neki, hogy egy tiszteletben álló monostorban13 tartózkodjon mindaddig, amíguram és fiam, a nagyfejedelem üzenetet vált Cárgráddal.14 Õ [viszont] újfent be-ismerve eltévelyedését az ortodox hitünktõl, éjszakai tolvaj módjára megszökött,15 smost, fiaim, miként azt ti is hallottátok, a pápánál van Rómában, de azon buzgól-kodik, miként hallottuk, hogy mielõbb elküldje hozzátok elvbarátait, akik akkor veletartottak ama nyolcadik16 zsinaton, és érte küzdöttek. A Szentlélek nevében megáldalak benneteket, [Isten] alázatos [szolgájának] fiait,és állhatatos imádsággal könyörgök [értetek]. Nem valamilyen haszonszerzés, s nemis magam miatt írom ezt nektek, de fõpapi kötelességemtõl vezérelve, egyszülött éshalhatatlan lelketek iránti gondoskodásból. Akárkit is küldjön intelmekkel és írá-
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8 Sztarec (ñòàðåö): bölcsessége, tapasztalata miatt nagy tiszteletnek örvendõ vagy valamely mo-nostor vezetõ testületében munkálkodó szerzetes. A görög �gerondasz� (öreg) szó fordítása.
9 Iszidórosz 1441. március 19-én érkezett vissza Moszkvába, ahová láncra verve hozta magával azuniót ellenzõ Szimeon hieromonakhoszt, a szuzdali püspököt elkísérõ küldöttség tagját. A metropoli-tát három nap múlva fogságba vetették. 
10 II. Vaszilij moszkvai  nagyfejedelem (1425�1462).
11 Az 1441-es moszkvai zsinat résztvevõi: Jefrem rosztovi, Avraamij szuzdali, Iona rjazanyi,Varlaam kolomnai, Iov szaraji, Geraszim permi püspök, valamint több archimandrita, apát, hieromo-nakhosz és szerzetes. (A novgorodi érsek és a tveri püspök nem jelent meg.) 
12 Az Iszidórosz �tévelygését� elítélõ moszkvai zsinatra 1441. március 19�22-én került sor. 
13 Iszidóroszt és kíséretét a Kremlben álló Csoda- (×óäîâ) monostorba zárták. 
14 Értsd: a nagyfejedelem megvárja a konstantinápolyi zsinat döntését Iszidórosz vélelmezett�eretneksége� ügyében, mivel az orosz püspöki kar nem tartja magát jogosultnak arra, hogy ítélkez-zen a metropolita felett. Az uralkodó egyúttal tájékoztatást várt azzal kapcsolatban is, miként véle-kedik a bizánci császár és a konstantinápolyi pátriárka a firenzei unióról. 
15 Iszidórosz és Grigorij 1441. szeptember 15-én szökött meg Moszkvából. 
16 Az ortodox egyház hét egyetemes zsinatot ismer el, melyeket 325 és 787 között tartottak. Ezekhatározatain alapszik a hittanítása. A ferrarai�firenzei zsinatot (1438�1445) a katolikusok és az orto-doxok �közös� gyûléseként hívták össze. Az egyesülés érdekében az utóbbiaknak � egyebek mellett �el kellett fogadniuk a �Filioque�-tant, azt, hogy a Szentlélek az Atyától �és a Fiútól� ered. 



sokkal hozzátok elvbarátai közül az aposztata, a fent említett Iszidor, semmiképp nefogadjátok el, ne engedelmeskedjetek neki, és ne figyeljetek a szavára, még ha halál-lal is fenyegetnének, mert el akarnak szakítani benneteket igaz és dicsõ ortodoxhitünktõl, s magukkal vinni a végtelen és örök szenvedésbe, mivelhogy, fiaim, ez alényege [a tetteiknek], mint Makedoniosz tanításának is a lélek istenségének taga-dásáról.17 S ha valakinek meg kell halnia azért, mert Krisztusban, az én uramban hisz,akkor, fiaim, az ilyen [embert] a mártírium koszorúja övezi majd, mint egykorKrisztus nagy vértanúit. Fiaim, amennyire lehet, fogadjátok meg e hozzátok [inté-zett] írásunkat és imádságunkat. Isten segítségével szilárdan és megingathatatlanulõrizzétek igaz és dicsõ ortodox hitetek. A mindenható Úristen adjon néktek e dologhoz eltökéltséget és hatalmas erõt.Õhozzá imádkozom, hogy ti is örökre elnyerjétek a mennyeknek országát.Írattatott Moszkvában, december 20. napján, az indictio 8. [évében].  

II/6. 3.
Iona, Kijev és egész Rusz metropolitájának levele Litvániába 

Grigorij eljövetelérõl 
(Ïîñëàíèå Èîíû, ìèòðîïîëèòà Êèåâüñêîãî è âñåà Ðóñè, â Ëèòâó 

î Ãðèãîðüåâå ïðèõîæåíèè)

Grigorijt, Iszidórosz �tanítványát� III. Calixtus római pápa (1455�1458) 1458. július 21-én kinevezte�Alsó-Oroszország� (Inferior Russia), azaz a litvániai ortodoxok metropolitájáva, amely méltóságbanII. Pius pápa (1458�1464) 1458. szeptember 3-án kelt oklevele megerõsítette. Fölszentelését III. Gergely(Mammész) �uniós� konstantinápolyi pátriárka (1451�1459) végezte Rómában. Õsszel azonban Iszi-dórosz lemondott a �Felsõ-Oroszország� (Superior Russia, azaz a moszkvai nagyfejedelemtõl függõterületek) metropolitája címrõl, amit szintén Grigorij kapott meg. Az 1459. január 27-ei levelébenIII. Gergely (Mammész) már arról értesítette IV. Kázmér lengyel�litván uralkodót, hogy Grigorijthelyezi a moszkvai egyház élére is. Egyúttal �schismaticus�-nak, azaz eretneknek minõsítette Ionaorosz metropolitát. Grigorij kinevezése mögött Iszidórosz állt. A litvániai ortodox felekezetû lakossághoz küldött fõpásztori levelében Iona megkísérelte ellehe-tetleníteni ellenfelét, és megvédeni saját juriszdikcióját a Kijevbõl irányított eparchiák felett.A forrás kétféle spontán szövegvariáns (èçâîä) formájában, a XVI. század elsõ harmadából szár-mazó két másolatban maradt fönn, amelyeket a metropolitai kancellária iratai között találtak. Az ere-deti oklevelet 1459. december 20-án, röviddel a keleti szláv metropólia kettészakadását konstatálómoszkvai zsinat után adták ki. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ðóññêèé ôåîäàëüíûé àðõèâ XIV�ïåðâîé òðåòè XVI âåêà. Âûïóñê 1.

Ìîñêâà, 1986. ¹ 5. Ñ. 71�73.; Ñèíèöûíà Í. Â.: Òðåòèé Ðèì. Èñòîêè è ýâîëþöèÿ ðóññêîé ñðåäíåâåêîâîé
êîíöåïöèè (XV�XVI ââ.). Ìîñêâà, 1998. Ñ. 94�96.
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17 �Pneumatomakhusok� (äóõîáîðöû): a Szentlélek �istenségét� tagadó eretnekek, akik elleneztéka homousziosz (egylényegû)-tan kiterjesztését a Szentlélekre, ami szerintük nem az Atyától �eredt�,hanem a Fiú �teremtménye�. A mozgalom az ariánus eszmékbõl fejlõdött ki. Az egyházi hagyományszerint vezetõje a hivatalától 360-ban megfosztott Makedoniosz konstantinápolyi püspök (355�360)volt. 



II/6. 4.
A FÖLSZENTELÉSRÕL ÉS AZ EGYSÉGRÕL A FÕPÁSZTOROKNAK1

A mindenható Úr kegyelmébõl, a Tisztaságos Istenszülõ Úrasszonyunk könyörüle-tességébõl és az orosz csodatévõ [szent], a nagy Pjotr2 metropolita imádságára eljöt-tünk a Tisztaságos Istenszülõ Úrasszonyunk székesegyházába,3 mely Moszkvábanvan, mindegyikünk a maga püspökségébõl, urunkhoz, (megnevezés4) nagyfejede-lemhez,5 egész orosz föld autokrátorához,6 és atyánkhoz, (megnevezés) egész Ruszmetropolitájához.7 Ugyanitt, a Szent Istenszülõ székesegyházában, az orosz csoda-tévõ, Szent Pjotr metropolita sírjánál, a Szentlélektõl [vezérelt] megválasztásunkután, és urunk, egész Rusz nagyfejedelme (megnevezés) parancsára, urunk ésatyánk, a néhai (megnevezés), egész Rusz metropolitája fölszentelt közülünk min-denkit a maga katedrájára és püspökségére. �Én, (megnevezés), [Isten] alázatos [szolgája], rosztovi és jaroszlavli érsek,8 kit aSzentlélektõl [vezérelt] megválasztásom után, és uram, (megnevezés) parancsára,atyám, egész Rusz metropolitája fölszentelt�� S úgyszintén: �Én, (megnevezés),[Isten] alázatos [szolgája], az Isten oltalma alatt álló (megnevezés) város püspöke��,vagy ahányan püspökök lesznek, így mondják: �Uram és atyám, (megnevezés),egész Rusz metropolitája fölszentelt��  Mi, [akik] a legteljesebb hithûségben összegyûltünk ugyanitt, a Szent Istenszülõ-székesegyházban, Moszkvában, az orosz csodatévõ, Pjotr sírjánál, hogy megerõsít-sük keresztény ortodox hitünk igaz parancsolatait, s megõrizzük egyházunk hagyo-mányait, mert Isten kiválasztottjai, a szent apostolok, a szent atyák és az egyetemestanítók reánk hagyományozták a szent kánonokat, s [azért is], hogy a Szentlélektõlelválaszthatatlanul megszilárdítsuk az egyház egységét és nyugalmát, a békét és aszeretetet, mivel a kora kezdetek óta reánk, valamennyi ortodox keresztényre örökít-tettek az [Egyház] közös hagyományai.Most magunk is látjuk, ahogyan vétkeink s Isten szándéka és haragja, valamintaz ortodoxia együttes ellensége, lelkeink megrontója, az ördög cselekedete miatt, smég az ortodox keresztény hit aposztatája, a florentiai latin zsinat9 elveit valló és
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1 �Fõpásztor� (âëàäûêà): fõpapoknak kijáró megszólítás (a. m. �úr�).  
2 Pjotr �Kijev és egész Rusz� metropolitája (1308�1326). Az elsõ metropolita volt, aki áttette szék-helyét Vlagyimirbõl Moszkvába. 1339-ben szentté avatták. 
3 Az Istenanya elszenderedése-székesegyház (Óñïåíèå Áîãîðîäèöû, Óñïåíñêèé ñîáîð) a Kreml te-rületén az orosz ortodox egyház központi temploma. Pjotr metropolita alapította 1326-ban. 
4 Az oklevélminta (formula) készítésekor az eredeti szövegbõl kitörölték a benne elõfordulószemély- és városneveket. Helyettük a �megnevezés� (èìÿðåê) kifejezést szerepeltették. 
5 II. Vaszilij (�Vak�) moszkvai nagyfejedelem (1425�1462). 
6 Az �autokrátor� (ñàìîäåðæåö) cím használata azt fejezi ki, hogy Konstantinápoly eleste (1453)után a moszkvai nagyfejedelem lett az ortodox világ egyetlen független uralkodója. (Nem számítva aperiferikus fekvésû Grúziát.) 
7 Iona (Jónás) �Kijev és egész Rusz� metropolitája (1448�1461). 
8 Iona metropolitává választásáig egyetlen érsekség, a novgorodi létezett Rusz területén. 1448decemberében Iona érseki címet adományozott a mindenkori rosztovi püspöknek. A fenti oklevél ki-bocsátásakor ezt a méltóságot Feodoszij töltötte be (1454�1461), akibõl Iona halála után orosz metro-polita lett (1461�1464). 
9 A (ferrarai�) firenzei zsinat (1438�1445), amely 1439. július 6-ai ülésén kihirdették a katolikus ésaz ortodox egyház unióját. 



hirdetõ Iszidor-tanítvány, Grigorej10 eretneksége következtében, akit az egyetemesszent egyházból kitaszítottak és megátkoztak, s aki kijevi metropolitának nevezi ma-gát, és az ortodoxiában általuk okozott zavartól Isten szent egyházai, a moszkvaiegyetemes egyház11 és a kijevi egyház között megosztottság van, s e megosztott-ságtól az ortodox hit nagy romlásnak indult. Beiktatásunkkor megfogadtuk Isten ésa szent angyalok elõtt urunknak és atyánknak, (megnevezés), egész Rusz metropo-litájának, hogy a moszkvai Szent Istenszülõ szent székesegyházától eltántoríthatat-lanok leszünk, úgyszintén urunktól és atyánktól, (megnevezés), egész Rusz metro-politájától is eltántoríthatatlanok leszünk, és mindenben engedelmeskedünk neki.Mi, az orosz metropólia érsekei és püspökei úgyszintén eltántoríthatatlanok legyünkattól is, akit, azt követõen, hogy [a jelenlegi egyházfõ] megtér Istenhez, a szent apos-tolok és a szent atyák szent kánonjai szerint, a Szentlélektõl [vezérelve] új metropoli-tának megválasztunk, s aki urunk, (megnevezés) nagyfejedelem, az orosz autokrátorparancsára elfoglalja a Szent Istenszülõ-székesegyházban, Moszkvában az orosz cso-datévõ, Szent Pjotr metropolita sírja mellett [álló] nagy trónust. Egyként kövessük õtteljes hithûségben, mindenben, engedelmeskedjünk neki valamennyi egyházi éslelki dologban, s úgyszintén eltántoríthatatlanok legyünk a moszkvai Szent Isten-szülõ szent székesegyházától. [Megfogadjuk], hogy azt, [aki] õelõtte [a jelenlegi egy-házfõ elõtt] korábban orosz metropolita [volt], az ortodox keresztény hitünk tiszta-ságától elpártolt Iszidort,12 valamint a vele azonos elveket valló Grigorijt, a tanít-ványát, aki most érkezett Rómából, hogy szétzüllessze Isten egyházát, akit kitaszí-tottak az egyetemes szent egyházból és mégis kijevi metropolitának nevezi magát,[nem ismerjük el]. Mi, az orosz metropólia érsekei és püspökei [megfogadjuk, hogy]ehhez a Grigorijhoz át nem pártolunk, semmiféle tõle érkezõ okleveleket el nemfogadunk, és vele semmirõl nem tanácskozunk. Mindenben urunkat és atyánkat, (megnevezés) õszentségét, egész Rusz metro-
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10 A bolgár származású Grigorij (Grégoriosz, Gergely) szerzetest, akit az orosz források követ-kezetesen Iszidórosz �tanítványának� neveznek, Rómában szentelték föl �Kijev, Litvánia és Kis Rusz�(1458. július), majd �Kijev és egész Rusz� (1458. õsz) metropolitájává. Grigorij 1459 júliusában érkezettmeg Litvániába, hogy elfoglalja méltóságát. IV. Kázmér litván nagyfejedelem (1440�1492) és lengyelkirály (1447�1492) a szejm döntése után elismerte õt az ortodox felekezetû lengyel�litván alattvalókfõpásztorának, majd 1460 augusztusában azzal a javaslattal fordult II. Vaszilij nagyfejedelemhez,hogy fogadja el Grigorij juriszdikcióját a Moszkva fennhatósága alatt álló területeken is. Az oroszuralkodó ezt megtagadta. 1470-ben Grigorij metropolita formális hûségnyilatkozatot tett a török meg-szállás alatt álló Konstantinápoly ortodox pátriárkájának, aki elutasította az uniót. Grigorij 1472-benhunyt el. 
11 A �moszkvai egyetemes egyház� (ìîñêîâñêàÿ çáîðíàÿ öåðêîâü): a konstantinápolyi HagiaSzophia-székesegyházat gyakran nevezték a �nikaiai hitvallásból� (Ñèìâîë âåðû) kölcsönzött kife-jezéssel �apostoli szent (székes)egyháznak�, ami egyben az egyházra mint közösségre is utalt. A gö-rög �katholikosz� (egyetemes) kifejezés egyaránt vonatkozhatott egyházi épületre (templomra) s az�egyházra� mint a hívek közösségére. A �katholikosz� szót a XI. századtól a �ñîáîðíûé� kifejezés hasz-nálatával lefordították egyházi szláv nyelvre. Ennek szemantikai tartalma szintén vonatkozhatott szé-kesegyházra (ñîáîð), a hívek közösségére (ñîáîðíîñòü) vagy az ökumenikus egyházra (âñåëåíñêàÿ

ñîáîðíàÿ öåðêîâü). Bizánc bukását követõen Oroszországban elkezdték ugyanígy aposztrofálni aKremlben álló Istenanya elszenderedése-székesegyházat, amivel arra utaltak, hogy Moszkva, az �újKonstantinápoly� vált az igazi keresztény világ központjává. 
12 Iszidórosz (Èñèäîð): Szalonikiben született bizánci egyházi diplomata, az unió elkötelezett hí-ve. �Kijev és egész Rusz� metropolitája (1436�1443), az ortodox egyház szónokainak egyike a ferrarai�firenzei zsinaton, 1439-tõl bíboros, majd görög ügyekkel foglalkozó pápai legátus (1443�1453), a pápafennhatóságát elismerõ �uniós� konstantinápolyi pátriárka (1459�1463). Rómában halt meg 1463-ban. 



politáját követjük, neki engedelmeskedünk, akit a szent apostolok és a szent atyákisteni és szentséges kánonjai szerint a Szentlélek kegyelmébõl [történt] megvá-lasztása után a Tisztaságos Istenszülõ székesegyházában, Moszkvában, a csodatévõszent, Pjotr orosz metropolita sírjánál iktattak be metropolitának, vagy azt, aki utánamásik metropolita lesz, s az orosz metropólia nagy trónusára, a Szent Istenszülõ-székesegyházban, Moszkvában, a csodatévõ szent, Pjotr orosz metropolita sírjánáliktatnak be [mint] orosz metropolitát, és ettõl a metropolitától úgyszintén eltántorít-hatatlanok leszünk, s mindenben engedelmeskedünk neki� 

II/6. 4.
A fölszentelésrõl és az egységrõl a fõpásztoroknak

(Î ðóêîïîëîæåíüè è ñîåäèíåíüè âëàäûêàì)

Az 1459 decemberében megrendezett moszkvai �kis zsinaton� a Rómában kinevezett uniópárti met-ropolita (Grigorij) joghatóságát el nem ismerõ északkelet-orosz püspökök gyûltek össze, hogy meg-erõsítsék elkötelezettségüket Iona metropolita mellett. Egyúttal elfogadták a mindenkori moszkvaiegyházfõhöz lojális eparchiák eljövendõ vezetõinek fölszentelésére kidolgozott eskü szövegét. Ionánkívül részt vett a tanácskozáson Feodoszij rosztovi érsek, Filipp szuzdali, Gerontyij kolomnai,Vasszian szaraji és Iona permi püspök. Hiányzott a novgorodi érsek és a tveri püspök. A gyûlésenkimondatott, hogy Rusz ortodox egyháza két külön tartományra szakadt szét, a kijevi központú(litvániai), illetve a moszkvai (orosz) metropóliára. A forrás oklevelek készítéshez használt szövegminta (formula) formájában maradt fönn egy XVI.század elsõ harmadából származó másolatban a metropolitai kancellária iratai között. Az eredeti ok-levelet 1459. december 13-án adták ki. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ðóññêèé ôåîäàëüíûé àðõèâ XIV�ïåðâîé òðåòè XVI âåêà. Âûïóñê 1.

Ìîñêâà, 1986. ¹ 14. Ñ. 92�94.; Ñèíèöûíà Í. Â.: Òðåòèé Ðèì. Èñòîêè è ýâîëþöèÿ ðóññêîé ñðåäíåâåêîâîé
êîíöåïöèè (XV�XVI ââ.). Ìîñêâà, 1998. Ñ. 92�93.; Óñïåíñêèé Á. À.: Öàðü è ïàòðèàðõ. Õàðèçìà âëàñòè â
Ðîññèè. (Âèçàíòèéñêàÿ ìîäåëü è å¸ ðóññêîå ïåðåîñìûñëåíèå). Ìîñêâà, 1988. Ñ. 226�227.
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A MOSZKVAI ÁLLAM

(XV. század utolsó harmada�XVII. század vége)
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III/1.
A Moszkvai Nagyfejedelemség a szuverenitás kivívása, a terjeszkedés és az unitarista berendezkedés kiépítésének kezdeti idõszakában

III/1. 1.
ELBESZÉLÉS AZ UGRAI SZEMBENÁLLÁSRÓL

A nagyfejedelem1 hírül vette, hogy Ahmat cár2 [Moszkva felé] közeledik az egészhordájával, fiaival, családtagjaival és a hercegekkel, ráadásul Kázmér királlyal3
egyetértésben, minthogy épp a király küldte õt a nagyfejedelem ellen, azt kívánva,bárcsak pusztítaná el a kereszténységet. A nagyfejedelem Kolomnába vonult, aholletáborozott. Fiát, Iván nagyfejedelmet4 Szerpuhovba, Andrej Vasziljevics �Menysojt�5
Taruszába, a többi herceget és hadvezérét egyéb helyekre küldte, másokat pedig afolyópartra.Amikor Ahmat cár meghallotta, hogy a nagyfejedelem teljes erejével az Okapartvonalánál áll, az Okát kikerülve litván földre ment, mert segítséget remélt a ki-rálytól vagy a vitézeitõl. A helyet jól ismerõk elvezették az Ugra folyó6 gázlóihoz.Erre a nagyfejedelem odairányította a fiát, a fivérét és a hadvezéreket az egészsereggel, akik megérkezésük után fölsorakoztak az Ugra mentén, elfoglalták a gázlókatés a réveket. Maga a nagyfejedelem Kolomnából Moszkvába utazott a kegyesMegváltó és az Istenanya templomához,7 hogy a csodatévõ szentektõl kérje apravoszláv keresztények védelmét és megsegítését, valamint azért, hogy tanácskoz-zon a teendõkrõl Gerontyij metropolitával,8 a lelkiatyjával, Marfa nagyfejedelem-asz-szonnyal, az édesanyjával, Mihail Andrejeviccsel,9 az unokabátyjával, Vasszian rosz-tovi érsekkel,10 a gyóntatójával, és a bojárokkal, akik ekkor mindannyian az ostrom-
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1 III. Iván (1462�1505) moszkvai nagyfejedelem. 2 Ahmed kán (1459�1481), a Volga-vidéken elterülõ Nagy Horda vezére.
3 A Jagelló-házból származó IV. Kázmér litván nagyfejedelem (1440�1492) és lengyel király(1447�1492). 
4 Iván �Molodoj�, III. Iván elsõ házasságából született fia, aki 1471�1490 között atyja társ-uralkodója volt. 
5 III. Iván fiútestvérei közül a legifjabb.  
6 Az Oka balparti (északi) mellékfolyója, amely Kaluga térségében Taruszától nyugatra ömlik azOkába. 
7 A Megváltó Színeváltozása- (Szpasza Preobrazsenyija-) templom a Novoszpasszkij-monostorterületén, illetve a Kreml-beli Istenanya elszenderülése- (Uszpenszkij-) székesegyház, amely a moszk-vai metropólia központi szentélye. 
8 Gerontyij moszkvai metropolita (1473�1489) a nagyfejedelemmel szemben az uralkodó fivéreittámogatta a hatalmi viszályok során. 
9 Mihail Andrejevics verejai-belozerszki részfejedelem (1432�1486), III. Iván másodunokabátyja. 
10 Vasszian Rilo rosztovi érsek (1467�1481) következetesen támogatta III. Iván egyeduralomra törõpolitikáját. 



ra készülõdõ Moszkvában tartózkodtak, és erõsen imádkoztak azért, hogy azuralkodó eltökélten szálljon szembe a böszörményekkel a pravoszláv kereszténységmegmentése érdekében.A nagyfejedelem meghallgatta imáikat, majd az áldásuktól kísérve az Ugráhozvonult. Itt kevés emberrel állást foglalt Kremenyec falai alatt, míg a többieket elbo-csátotta a folyóhoz. Még Moszkvában az édesanyja, a nagyfejedelem-asszony,valamint Gerontyij metropolita, Vasszian érsek és Paiszij apát, a Troice-Szergijev-monostor rendfõnöke arra kérte a nagyfejedelmet, hogy bocsásson meg [két, ellenelázadó] fivérének. A fejedelem teljesítette a kérést. Megparancsolta édesanyjának, anagyfejedelem-asszonynak, hogy az uralkodó kegyelmének hírével küldessen értük.A nagyfejedelem-asszony azonnal futárt menesztett hozzájuk azzal az utasítással,hogy amilyen gyorsan csak lehet, induljanak a nagyfejedelem megsegítésére. A cár és valamennyi tatár harcosa elhaladt a litván földhöz tartozó Mcenszk,Ljubutszk, Odojev mellett, s megállt Vorotinszknél, hogy bevárja a király segéd-csapatait. De a király nem jött, s a vitézeit sem küldte oda. Megvolt a maga bel-viszálya. Mengli-Girej,11 a perekopi cár akkoriban a királyi Podóliát támadta anagyfejedelem szövetségeseként. Ahmat az egész seregével elérte az Ugrát, és átakart kelni rajta. A tatárok tüzelni kezdtek, a mieink viszonozták. Egyesek Andrej nagyherceghadaira támadtak, sokan mások a nagyfejedelemre [Iván �Molodoj�-ra], egy har-madik csoport váratlanul a hadvezéreinkre. A mieink nyílzápora és puskagolyóisokakat megöltek közülük, míg az õ nyilaik anélkül hullottak alá, hogy bárkit ismegsebesítettek volna. Visszavertük õket a parttól. Több napon át újra és újra támad-tak, harcoltak, de nem bírtak velünk, várták, hogy a víz megfagyjon. A nagy hidegekbeköszöntekor a folyó jegesedni kezdett. Mindkét oldalt rettegés szállta meg, azegyik a másikától félt. Ekkor megérkeztek Kremenyecbe a nagyfejedelem testvérei,Andrej és Borisz nagyherceg.12 Az uralkodó szeretettel fogadta õket. Amikor beállt a jég, a nagyfejedelem, aki tatár rohamtól tartott, parancsot adottfiának és Andrej [nevû] fivérének, valamint minden vezérének, hogy az egész hadere-jükkel vonuljanak vissza Kremenyec védelmére, és közösen vegyék fel a küzdelmetaz ellenséggel. Moszkvában ez idõ tájt rettegtek az emberek. Emlékeztek a mindannyiukra váróelkerülhetetlen sorsra. Senkitõl sem reméltek segítséget. Könnyes szemmel sóhajtoz-tak, s csak imádkoztak szüntelen a mindenható Megváltóhoz, a mi urunk JézusKrisztushoz és a Tisztaságos Szûzanyához, a dicsõséges Istenszülõhöz. S ekkor aSzûzanya csodát tett! Amikor a mieink visszavonultak a folyótól, a tatárok azt gon-dolták, hogy átengedik nekik a partot, mert meg akarnak ütközni velük. Félelemköltözött beléjük, és futásnak eredtek. A mieink viszont abban a hitben tértek megKremenyecbe, hogy a pogányok átkeltek a folyón, és üldözik õket. A nagyfejedelema fiával, a fivéreivel és valamennyi hadvezérével Borovszkba húzódott arra hivatkoz-va, hogy �e mezõkön fogunk összecsapni velük�, holott valójában a gonoszokra, agazdag és nagy hasú, pénzsóvár emberekre, a keresztények árulóira, a böször-mények szálláscsinálóira hallgatott, akik azt mondogatták neki: �Fuss, hiszen úgy-sem tudsz megküzdeni velük!� Maga a Gonosz szólt ajkaikról, az, ki valaha kígyó
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11 Mengli-Girej krími tatár kán (1468�1515). 
12 Andrej Vasziljevics �Bolsoj� (1446�1493) uglicsi és Borisz Vasziljevics (1449�1494) volokolamsz-ki részfejedelem, III. Iván öccsei. 



képében megkísértette Ádámot és Évát. Hát éppen ekkor történt az Örökszûz csodá-ja! Az egyik a másik elõl szaladt, pedig senki sem kergetett senkit. A cár a Hordába menekült, ahol rátámadt Ibak, a nogajok13 cárja. Megölte Ahmatot,és megkaparintotta a Hordát. Csak egyetlen cárevics akarta elfoglalni az Okán túliperemvidéket, ám a nagyfejedelem odaküldte fivéreit, a két Andrejt, s amikor atatárok errõl tudomást szereztek, kereket oldottak. Így mentette meg a pogányoktólorosz földet az Isten és az Örökszûz. Akkoriban hideg s nagy fagyok voltak. A cárnovember 11-én futott el. A 6989. évben14 a nagyfejedelem Borovszkból Moszkvába érkezett, és hálát adottaz Úrnak s az Istenanyának: �Nem angyal, nem is ember mentett meg bennünket, demaga a Teremtõ, aki meghallgatta Örökszûz Máriához és minden szenthezfohászkodó imáinkat. Ámen.� Szintén akkor15 történt, hogy a nagyfejedelem kegyével tüntette ki a fivéreit, [s ezalkalomból] szerzõdést kötött Andrejjel és Borisszal. Andrejnek Mozsajszkotajándékozta, Borisznak visszajuttatta a falvait. A testvérek megesküdtek a keresztre,hogy a szerzõdést betartják,16 majd szétszéledtek. Még azon a télen hazatért a menedékhelyérõl Szófia17 nagyfejedelem-asszony,aki Beloozeróig futott a tatárok elõl, noha senki sem üldözte. Azon vidékeknek,amerre járt, a tatároknál is rosszabbra fordult sora a bojárok fegyveres szolgái, akeresztények vérszopói miatt. Add Uram, hogy azt kapják, mit a tetteikkel kiér-demeltek! Jutalmazd õket cselekedeteik álnoksága szerint! Add nekik ugyanazt, amitmásokkal mûveltek! Ott voltak a feleségeik is, minthogy jobban szerették az asszo-nyokat, mintsem a keresztény pravoszláv hitet és a szent templomokat, hol a krisz-tusi igében részesültek, s kezdõdött életük a keresztség szentségének medencéjében.Nos hát, mivel a gonoszság elvakította õket, beleegyeztek, hogy elárulják a keresz-ténységet. De a kegyes Isten nem tagadta meg azokat, akiket saját kezûleg teremtett,nem vette semmibe a keresztény könnyeket, s megkönyörült rajtuk. Irgalomból, smert imádkoztak az Istenanyához és valamennyi szenthez. Ámen. Nem amiatt írtuk ezt, hogy korholjuk õket, de azért, hogy ezek az ostobák ne di-csekedhessenek esztelen szavakkal: �A mi fegyvereink védték meg orosz földet!�Ellenben dicsérjék az Istent és Örökszûz Máriát, mert õ mentett meg bennünket, éstagadják meg az ostobaságukat! Csatát csata után vívjanak, hõstettet hõstettre hal-mozzanak a böszörmények ellen a pravoszláv kereszténység üdvéért, hogy mégebben az életben kiérdemeljék Isten kegyelmét és dicséretét, a túlvilágon pedig aPantokrátor hervadhatatlan koszorújával koronáztassanak, s így megleljék a mennyekbirodalmát. S mi, bûnösök is elnyerjük e birodalmat az Istenanyát magasztalóimáinkkal! Ámen. Oh, bátor és vitéz orosz fiak! Tegyetek meg mindent, hogy megmentsétek hazá-tokat, Oroszhont a pogányoktól, ne kíméljétek éltetek, szemeitek ne lássák a fogsá-got s az otthonaitok kifosztását, a gyermekeitek legyilkolását, az asszonyaitok és a
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13 A Nogaj Horda a Volga és az Irtis között nomadizált. 
14 1481-ben. A dátum a krónikás elírása. 
15 A szerzõdés 1481. február 2-án született. 
16 A nagyfejedelem megszegte esküjét: 1492-ben Andrej �Bolsojt� tõrbe csalta, tömlöcbe vetette,majd elveszejtette. Emiatt Borisz Vasziljevics is felmondta a szerzõdést. 
17 Szófia (Zóé Palaiologina) III. Iván második felesége, Morea egykori helytartójának lánya, azutolsó bizánci császár unokahúga. 



lányaitok megbecstelenítését, amit más nagy és dicsõ földek is elszenvedtek a török-tõl! Felsorolom õket: a bolgárok, a szerbek, a görögök, Trapezunt, Morea, az albánok,Bosznia, Mangup, Kaffa és sok egyéb vidék, mely gyáván elpusztult elveszejtvehazát, földet, államot. [E népek] idegen országokban kóborolnak, valóban szeren-csétlenül és otthontalanul, könnyekre és sirámokra méltón. Korholják, szidalmazzák,megvetik õket, hogy hiányzott belõlük a bátorság. Az emberek, kik nagy vagyonuk-kal, asszonyaikkal s gyermekeikkel külföldre menekültek, nemcsak aranyat veszítet-tek, de testüket s lelküket is elsorvasztották, s irigylik azokat, akik meghaltak akkor,s nem kell most kiverten kószálniuk idegen országokban. Bizonyisten, láttam én márbûnös szemeimmel a török elõl ingóságaikkal menekülõ nagy uralkodókat, kik ván-dorok módjára bolyongtak, s a megváltó halálért könyörögtek a Teremtõhöz. Uram,irgalmazz nekünk, az Istenanyát és minden szentet imáikba foglaló pravoszlávkeresztényeknek! Ámen. 

III/1. 1.Elbeszélés az ugrai szembenállásról (Ïîâåñòü î ñòîÿíèè íà Óãðå)
A számos elbeszélés közül, melyek az 1480 késõ õszén az Ugra folyónál lezajlott eseményeknek állí-tottak emléket, a �Tyipografszkaja� évkönyv õrizte meg a talán legrégebbi változatot. Az évkönyvszerzõje � többek közt � egy olyan kódexre is támaszkodott munkája során, amely az 1480-as évekbenszületett a rosztovi érsekség területén. Az ugrai szembenállásról szóló elbeszélés eszmei vezérfonalamegegyezik a kódex általános irányultságával: szimpatizál a moszkvai nagyfejedelem azontörekvésével, hogy a többi orosz fejedelemség önállóságát fölszámolja, de ezt független (s ezért néhakritikus) nézõpontból teszi. A szövegen érzõdik Vasszian Rilo rosztovi érsek III. Ivánhoz írt, tatárel-lenes harcra buzdító fõpásztori levelének hatása. A �Tyipografszkaja� évkönyv a XV. század végén �XVI. század elején keletkezett. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XXIV. Ïåòðîãðàä,
1921.; Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà XV âåêà. Ìîñêâà, 1982.; Ñëîâàðü
êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè Äðåâíåé Ðóñè. Âûï. 2. (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIV�XVI â). ×. 2. Ë-ß. Ëåíèíãðàä, 1989.
Ñ. 60�61., 63�64., 204�208.Az itt publikált elbeszélés egy másik változata a �Szofijszkaja II� évkönyvben maradt fenn, amelybírálja III. Iván politikáját, s a nagyfejedelem személyét több ízben dehonesztáló, negatív kontextus-ban említi. Ez utóbbi forrás is rosztovi eredetû, korabeli szövegen alapszik. (Magyarul: Olvasókönyv a
Szovjetunió története tanulmányozásához. I. köt., Bp., 1956. 66�69.) 

III/1. 2. 
AZ 1488-AS BELOOZERÓI SZABÁLYZATLEVÉL(Részletek) 

Én, Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, kegyeimbe fogadván beloozeróialattvalóimat, a városiakat, a kerületieket és valamennyi beloozerói járás1 lakosát,kinyilvánítom, hogy bárki legyen is a helytartónk náluk, ezen oklevelünkben foglal-tak szerint  járjon el. Amit a városban és a kerületekben élõ emberek visznek szá-mukra, mikor a helytartóink megérkeznek hozzájuk, hogy ítélõszéket üljenek,2 azt,
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ki mit hozott, vegyék át. Helytartóinkat Krisztus születésére táplálék3 illeti mindenkiadójából: a hercegekébõl, a bojárokéból, a monostorokéból, a parasztokéból, a ked-vezményeket élvezõkébõl, valamennyibõl hiánytalanul, adóegységenként4 egy-egyfélbehasított hús után két altin5, tíz kenyér után tíz pénz, egy hordó6 zab után tízpénz, egy fuvar széna után két altin. Helytartóinkat Péter-napra7 is táplálék illetiugyanazon adókból: adóegységenként egy bárány után nyolc pénz, tíz kenyér utántíz pénz. A tyiunok8 karácsonyi és Péter-napi tápláléka a helytartók táplálékának a fele.A poroszlók9 illetményét10 szintén valamennyiük adójából szedjék be: Krisztus szü-letésére adóegységenként egy-egy nagyméretûre sütött kenyér után egy pénzt, egy-egy darab hús után egy pénzt, 1 zobnya11 zab után két pénzt. A poroszlóknak Péter-napra ugyanazon adókból egy-egy nagyméretûre sütött kenyér után egy pénz, saj-tonként szintén egy pénz jár. Helytartóink két tyiunt és tíz poroszlót tartsanak maguk mellett a városban és avidéki kerületekben: nyolc poroszlót a kerületekben, kettõt a városban. A kerületeketés a falvakat osszák föl a poroszlóik között. A poroszló a legénye nélkül, egyszerûlovon, ne a maga hasznára járjon a kerületbe. Munkadíját ne szedje be a kerületben,a városban vegye át a századostól.12 A saját körzetébõl ne járjon át más körzetébe.Ahol a poroszló az éjszakát tölti, ott ne ebédeljen, ahol ebédel, ott ne éjszakázzon.A helytartók egy évig ne cseréljék a tyiunokat és a poroszlókat. A helytartók és a tyi-unok táplálékát, valamint a poroszlók munkadíját a századosok gyûjtsék össze akerületekben, és a városban adják át a helytartóknak, a tyiunoknak és a poroszlók-nak: Krisztus születésekor a karácsonyi ellátmányt, azaz a helytartók és a tyiunoktáplálékát, valamint a poroszlók munkadíját, Péter-nap környékén pedig a Péter-napi ellátmányt, azaz a helytartók és a tyiunok táplálását, valamint a poroszlókmunkadíját fizessék ki a városban. 
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1 A �kerület� (ñòàí) és a �járás� (âîëîñòü) egyaránt a �megye� (óåçä) közigazgatási keretein belülikisebb szervezeti egység. A köztük lévõ különbség tisztázatlan. A �kerület� valószínûleg a helytartó,míg a �járás� a járásfõnök joghatósága alá tartozott. Mindkét adminisztratív egység több falut foglaltmagába. 
2 �Amit a városban és a kerületekben élõ emberek visznek számukra, mikor a helytartóink meg-érkeznek hozzájuk, hogy ítélõszéket üljenek.� A �âçüåçæåå� vagy �âçüåææèé êîðì� olyan természet-ben, pénzben fizetett járandóság, amit a helytartók a bíráskodásért kaptak, amikor a kiszállás hely-színére megérkeztek. 
3 �Táplálék� (êîðì): természetben vagy/és pénzben fizetett javadalmazás.
4 �Adóegység� (ñîõà), ami szerint megállapították a kivetett adó mennyiségét. 
5 A korabeli moszkvai pénzügyi rendszer egyetlen valóságos érméje az ezüstbõl vert �pénz�(äåíüãà). Az altin és a rubel csak elszámolási egység volt. 1 altin 6 pénzt (3 novgorodi kopejkát), 1 rubel200 pénzt ért. 
6 �Hordó� (áî÷êà): a korban általánosan használt ûrmérték, a �kád� (êàäü) másik elnevezése,amelybe 229,32 kg fért bele. 
7 �Péter-napra�, azaz Péter-Pálra (június 29-ére). 
8 �Tyiun� (òèóí): gazdasági, közigazgatási és bíráskodási ügyekben a helytartó és a járásfõnökközvetlen segítõje, általában személyes szabadsággal nem rendelkezõ egyik szolgája (õîëîï). 
9 �Poroszló� (äîâîä÷èê): a nyomozó szerepét betöltõ szolga a helytartó és a járásfõnök apparátu-sában. 
10 �Illetmény� (ïîáîð): természetben vagy pénzben szedett javadalmazás. 
11 Pszkovi eredetû korabeli ûrmérték. Egy zobnya (çîáíÿ, çîáíèöà) a XV. század második felébenegy �kádnak� felelt meg. 
12 �Százados� (ñîòíèê, ñîòñêèé): a falusiak által választott helybéli tisztségviselõ, aki csendõrfõnö-ki feladatkört látott el. Általában vagyonos családból került ki. 



A helytartókat megilletõ vámjárulékok Beloozeró városában: Olyan kalmárokmegjelenésekor, kik a moszkvai, a tveri, a novgorodi földekrõl jönnek, vagy bárhon-nan, de nagy bárkákon, egy grivna a vezetõjüktõl, a többiektõl pedig, akárhányan islegyenek a fedélzeten, fejenként egy pénz. Akik viszont kis evezõsökön érkeznekBeloozeróba a moszkvai vagy a novgorodi földekrõl, azok vezetõjétõl is és a társaitólis, akárhányan legyenek a fedélzeten, fejenként egy pénz. Szlovenszkij Volocsek13
átkelõnél a helytartók tartsanak vámszedõket. Mikor ott megjelennek a kereskedõk,ugyanúgy fizettessenek velük. Olyan kalmárok vezetõjétõl, kik nagy bárkákon jön-nek a moszkvai, a tveri, a novgorodi földekrõl vagy Usztyjugból, vagy Vologdából,egy grivnát, a többiektõl, akárhányan is legyenek a fedélzeten, fejenként egy pénzt.Azok közül viszont, akik kis evezõsökön érkeznek, a vezetõk is és a többiek is, akár-hányan legyenek a fedélzeten, fejenként egy pénzt adjanak. Mely kereskedõ Volo-cseknél vámot fizetett, azt beloozerói területen más vámmal ne terheljék. Bárki, akiideutazik a moszkvai, a tveri, a novgorodi földekrõl, valamennyi moszkvai, tveri,novgorodi monostorból, illetve a beloozerói monostorokból, Kirillbõl és Ferapont-ból,14 az összes beloozerói [megye területén álló] monostorból, az mind Beloozeróba,a városi piacra jöjjön a gabonájával és az áruféleségeivel. A tavon túl15 egyikük sevásározzon. A járásokban és a monostorokban ne kereskedjenek se gabonával, semás árucikkel, kivéve egyetlen járást, az uglait. Az uglai vásárt a régi szokások szerinttartsák meg. Akit elfognak, mert a tavon túlra megy, vagy a járásokban és a belo-ozerói monostorokban kereskedik, ha kalmár, két rubelre büntessék. Ebbõl egy rubelta helytartóknak, egy rubelt a vámosoknak adjanak. Ha árus, úgyszintén két rubelrebüntessék. Egy rubel jár a helytartóknak, egy a vámosoknak. Ami portékát találnaknála, a kereskedõnél és az árusnál, azt a vámszedõk kobozzák el a nagyfejedelemjavára. [A vétkeseket] adják a helytartók és a vámszedõk kezére, akik állítsák õket anagyfejedelem [bírósága] elé. A beloozerói városlakók, kiket a tavon túlra telepítet-tek, a régi szokások szerint utazzanak és kereskedjenek�  Ha gyilkosság történt a városban, s a tettest nem sikerül fölkutatni, a városiaknégy rubel kártérítést fizessenek. Ha a gyilkosság valamely kerületben vagy valamelyjárásban történt, és a tettest nem találják, [a falusiak] is négy rubel kártérítéstfizessenek abban a kerületben vagy járásban, amelyben a gyilkosság történt. Ne ter-helje pénzbüntetés a parasztokat, ha leleplezik a gyilkost és kiszolgáltatják a hely-tartóknak vagy azok tyiunjainak� Aki a városból járásba adja férjhez a lányát vagy járásból a városba, vagy az egyikjárásból a másikba, egy altin távozási nyesttel16 tartozik. Aki lányát a [megye]hatá-rokon túlra adja férjhez, moszkvai vagy novgorodi földre, az két altin távozási nyest-tel tartozik. Aki viszont egyazon városon, kerületen, járáson belül [teszi ezt], két
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13 Szlovenszkij/Szlavenszkij Volocsek (Volok Szlavenszkij) egykor kis település a Sekszna folyó ésa Kubenszkoje-tóba ömlõ Porozovica patak közötti �szárazátkelõn� (âîëîê), Beloozerótól mintegy 46km-re délkeleti irányba. A Volga felsõ folyását és az Északi-Dvinához vezetõ vízi utat összekapcsoló�kapuként� funkcionált. 
14 Kirill �Belozerszkij� által 1397-ben a Sziverszkoje-tó partján (Volok Szlavenszkij közelében),illetve szerzetestársa, Szentéletû Ferapont által 1398-ban 20 km-rel távolabb alapított két monostorrólvan szó. 
15 A �tavon túli� (çà îçåðî, Çàîçåðüå) terület a Kubenszkoje-tó északkeleti és északnyugati part-vidékéhez kapcsolódó földeket foglalta magába. Valaha a beloozerói tartomány részét képezte, de aXIV. században a szomszéd jaroszlavli fejedelmek tulajdonába került. 
16 �Távozási nyest� (êóíèöà âûâîäíàÿ): házasságkötéskor természetben vagy pénzben fizetett illeték. 



pénzt fizessen nászkendõre17, a tizedszedõnek18 pedig három pénzt a házasságkötésiengedélyre�A helytartóink és tyiunjaik ne bíráskodjanak a századosok, valamint szavahihetõülnökök19 nélkül. A tyiunok és a helytartó emberei ne járjanak hívatlanul lakomára,mulatságba. Aki hívatlanul érkezik lakomára vagy mulatságba, azt következményeknélkül penderítsék ki. Ha erõvel iszik, s emiatt [a háziaknak] vesztesége származik,azt bírósági eljárás nélkül térítse meg, tõlem pedig, a nagyfejedelemtõl, büntetésbenlegyen része. A hercegeim, a bojárok, a bojárfik20 s a különféle törvényszolgák nemkövetelhetnek ellátást, fogatot, vezetõket, õröket a városi, a kerületi, és a járási lako-soktól. Ugyanígy, a nagyfejedelmi futárjaim sem igényelhetnek tõlük fogatot és ve-zetõket oklevél [felhatalmazás] nélkül� Ha a városban, a járásokban és a kerületekben élõ beloozeróiak közül valakineksérelme támad a helytartók, a járásfõnökök, a tyiunok és a poroszlók miatt, akkormaga választotta idõpontra idéztesse be a helytartókat, a járásfõnököket és az em-bereiket az ítélõszék elé. Ki ezen oklevelem dacára bármit [jogtalanul] behajt rajtuk,vagy bármivel kárt okoz nekik, azt én, a nagyfejedelem, megbüntetem. Az okleveletkiadtam a kilencvenhatodik21 esztendõ márciusában. 

III/1. 2. A 1488-as beloozerói szabályzatlevél(Áåëîoçåðñêàÿ óñòàâíàÿ ãðàìîòà 1488 ã.)
Északon, a Fehér-tó (Áåëîå îçåðî) vidékén elterülõ Beloozerói Fejedelemség a XIV. század végénelveszítette függetlenségét. A kulikovói csata (1380) után Dmitrij Donszkoj moszkvai nagyfejedelemtulajdonába került, aki Andrej nevû egyik fiára hagyta. 1482-ben és 1485-ben III. Iván moszkvaiuralkodó új végrendeletet erõszakolt a másodunokabátyjára, Mihail Andrejevics (1432�1486) részfe-jedelemre. Ennek értelmében Mihail halála után a birtokállományához tartozó beloozerói tartománynem a fiára (amint ezt a szokások megkövetelték volna), hanem a Kremlre szállt. Ettõl kezdve a rész-fejedelmek és III. Iván között megkötött valamennyi szerzõdés tartalmazta azt a formulát, amely sze-rint a részfejedelmi testamentumok végrehajtója a moszkvai nagyfejedelem. Beloozerót és vidékét aközpontból irányított �megyévé� (óåçä) szervezték át. 

Szövegközlés és magyarázatok: Äóõîâíûå è äîãîâîðíûå ãðàìîòû âåëèêèõ è óäåëüíûõ êíÿçåé XIV�XV
ââ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1950. ¹ 75., 78.; ×åðåïíèí Ë. Â.: Ðóññêèå ôåîäàëüíûå àðõèâû XIV�XV ââ. ×. 1.
Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1948. Ñ. 165�166., 182.; Ë. Ä¸ìèí: Äðåâíåå Áå ëîîçåðî. Ìîñêâà, 1993.A moszkvai állam közigazgatási rendszere a XV. század közepétõl újjáformálódott. Az odacsatolt,s ezért megszüntetett �nemzetségi� jogú részfejedelemségek helyett létrehozott új részfejedelem-ségek a Kreml trónján ülõ uralkodók �családján� belül adományozódtak. A többi meghódított terü-letre kiterjesztették a régi moszkvai �ujezd�-rendszert. A �megyét� a nagyfejedelem által kinevezett�helytartó� (íàìåñòíèê) és több �járásfõnök� (âîëîñòåëü) irányította a szolgáikból összeválogatottapparátus segítségével. Kinevezésük idõtartama a nagyfejedelem akaratától függött. Munkájukérttermészetben vagy/és pénzben szedett juttatásban, ún. �táplálásban� (êîðìëåíèå) részesültek, ami a
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17 �Nászkendõ� (ñâàäåáíûé óáðóñ): a fiatal házasok által ajándékba felajánlott szövetkendõ,késõbb az errõl elnevezett házasságkötési illeték. 
18 �Tizedszedõ� (äåñÿòíèê, äåñÿòèííèê): a püspöki hivatal tisztségviselõje. Elsõdleges feladata azegyházi adó beszedése volt.
19 �Szavahihetõ ülnökök� (äîáðûå ëþäè, ëó÷øèå ëþäè): a parasztság vagyonos, felsõ rétegébõl vá-lasztott képviselõk.
20 �Bojárfik� (äåòè áîÿðñêèå): kis- és középbirtokos köznemesek. Itt olyanokról van szó, akik anagyfejedelem szolgálatában állnak. 
21 A 6996. év márciusában: 1488 márciusában. 



helyi lakosságot terhelte. (A nagyfejedelmi udvar javára teljesített kötelezettségeken kívül.). A hely-tartók, illetve a járásfõnökök központi ellenõrzés nélkül, autonóm módon gyakorolták a hatalmat anagy távolságok és a centralizált hivatali szervezet hiánya miatt. Jogkörük gazdasági és jogi kérdések-ben azonos volt, de az utóbbiak nem rendelkeztek katonai és diplomáciai kompetenciával, s az ala-csonyabb rangú nemesek közül kerültek ki. A helytartók, valamint a járásfõnökök jogait és kiváltsá-gait a nagyfejedelem által kibocsátott �szabályzatlevelek� (óñòàâíûå ãðàìîòû) rendezték. 
Magyarázatok: Çèìèí À. À.: Âèòÿçü íà ðàñïóòüå. Ìîñêâà, 1991. Ñ. 163�165.; Ïàíåÿõ Â. Ì.: Ðóñü â XV�

XVII ââ. Ñòàíîâëåíèå è ýâîëþöèÿ âëàñòè ðóññêèõ êíÿçåé. Â êí.: Âëàñòü è ðåôîðìû. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
1996. Ñ. 25�28.Az 1488-ban keletkezett beloozerói szabályzatlevél az egyetlen ilyen típusú okirat, amely fenn-maradt a XV. századból. Kijelöli a közigazgatási szervek feladatait, meghatározza a helytartói, illetvea nagyfejedelmi bíróság elé terjesztendõ vitás ügyeket, szétválasztja a helyi hatóságok és a nagyfeje-delmi udvart képviselõ tisztségviselõk jogkörét. 

Az oklevél teljes szövegének közlése: Àêòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèè Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Ðóñè
êîíöà XIV�íà÷àëà XVI â. Ò. 3. Ìîñêâà, 1964. ¹ 22.

III/1. 3.
AZ 1497-ES TÖRVÉNYKÖNYV(Részletek)

A 7006. esztendõ szeptember havában Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelmefiaival és bojárjaival törvényt fogadott el az ítélõszékekrõl, hogy miként bíráskod-janak a bojárok és az okolnyicsijek. 
[1.] Az ítélõszékeken bojárok és okolnyicsijek1 bíráskodjanak gyjakok2 jelen-létében. A bojárok, az okolnyicsijek és a gyjakok ne fogadjanak el megvesztegetésiszándékkal fölajánlott pénzt ítéletért vagy közbenjárásért. Úgyszintén senki más bíróse fogadjon el megvesztegetés szándékával fölajánlott pénzt ítéletért. Az ítélettel neálljanak bosszút, s ne kedvezzenek senkinek. [2.] Bárki panaszos jön a bojárhoz, ne küldje el, de szolgáltasson igazságot min-denben, amiben jogosult. Mely panaszos ügyében nem jogosult ítélkezni, azt közöl-je a nagyfejedelemmel, vagy irányítsa ahhoz, akit kijelöltek, hogy ítélkezzen az ilyenemberek felett. [3.] A bojár és a gyjak szedjen illetéket a per vesztesétõl, attól, akit elmarasztalnak(az alperestõl vagy a felperestõl): egy rubel értékû ügy esetén a bojár két altint, agyjak nyolc pénzt. Ha egy rubelnél kisebb vagy nagyobb lesz a kereset értéke, a bojárugyanilyen arányban részesedjen.[8.] A lopásról. Ha lopást, rablást, gyilkosságot, hamis vádat vagy valamely másbûncselekményt rábizonyítanak valakire, akirõl kiderül, hogy közismert gonosztevõ,a bojár végeztesse ki, a keresetben megjelölt értéket pedig [az elítélt] vagyonábólhajtsák be. Ami marad, az a bojárt és a gyjakot illeti. A bûncselekmény elkövetésemiatt kirótt pénzbüntetést, valamint az eljárási illetéket a bojár és a gyjak ossza el: a
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1 �Okolnyicsij� (îêîëüíè÷èé): a bojár után következõ méltóság a nagyfejedelmi tanácsban (dumá-ban), amely III. Iván uralkodásának vége felé 5 bojárból és 5 okolnyicsijbõl állt. 
2 �Gyjak� (äüÿê): vezetõ beosztású hivatalnok a korabeli orosz államapparátusban. 



bojár két altint, a gyjak nyolc pénzt kap. Ha a gonosztevõnek nincs vagyona, amibõla perértéket ki lehetne fizetni, s ezért a bojár nem tudja megtéríttetni a keresetetbenyújtó kárát, akkor a moszkvai nagyfejedelem tyiunja és udvarnokispánja3 végez-tesse ki a gonosztevõt. [9.] Uruk gyilkosainak, összeesküvõknek, templomi kegytárgyak eltulajdonítói-nak, személyes szabadsággal nem rendelkezõ szolgák elrablóinak, kémeknek, gyújto-gatóknak és a közismert gonosztevõknek ne hagyják meg az életét, végezzék ki õket. [10.] A törvényszegõkrõl. Ha elsõ ízben fognak el gonosztevõt valamely bûntettelkövetése miatt (kivéve kegytárgyak eltulajdonítását és személyes szabadsággalnem rendelkezõ szolgák elrablását), s más korábbi bûncselekmény gyanújával nemindul ellene nyomozás, akkor nyilvánosan korbácsolják meg, a kárértéket és a bírósá-gi eljárás illetékét pedig hajtsák be rajta. Ha a gonosztevõnek nincs vagyona, amibõla kereset összegét kifizethetné, akkor korbácsolják meg, s mint személyes szabad-sággal nem rendelkezõ szolgát bocsássák a felperes rendelkezésére az elszenvedettkár megtérítéséig, a bíró azonban ne szedjen díjat tõle. [11.] Ha valamely bûntett elkövetése miatt elfognak egy gonosztevõt, aki vissza-esõnek bizonyul, végezzék ki. Az okozott kárt térítsék meg a vagyonából. Amimarad, az a bírót illeti. Ha a gonosztevõnek nincs akkora vagyona, amekkora érték akereset tárgyát képezte, akkor ne adják át a felperesnek, hanem végezzék ki. [12.] Ha egy köznemes4 öt-hat szavahihetõ embere a nagyfejedelmi feszületetmegcsókolva állítja, vagy öt-hat szavahihetõ esküdt5 a feketeföldes parasztok közülazzal vádol valakit, hogy az illetõ gonosztevõ, s korábban elkövetett ügyben nemkezdenek nyomozásba ellene, akkor bírósági eljárás nélkül hajtsák be rajta a keresetértékét annak javára, akitõl lopott vagy akit megkárosított. [13.] A tárgyi bizonyítékról. Ha valakit elsõ ízben állítanak elõ tárgyi bizonyíté-kok terhe mellett, s öt-hat ember azzal vádolja a nagyfejedelmi feszületre tett eskü-jével, hogy közismert gonosztevõ, aki azelõtt is többször lopott, az illetõt végezzék ki,az okozott kárt pedig a vagyonából térítsék meg. [17.] A holopok6 [tulajdonlása tárgyában született] ítéletlevelekrõl. A holopokés rabnõk törvényes tulajdonosának kilétérõl született ítéletlevelek,7 illetve a fel-szabadításukról kiállított oklevelek díja: a bojárnak a pecsétért kilenc pénz fejenként,a gyjaknak az aláírásért egy altin fejenként, a fogalmazónak,8 aki az oklevelet írja, há-rom pénz fejenként.[21.] A nagyfejedelemrõl. A nagyfejedelem ítélõszékén és a fiai ítélõszékén isugyanannyi illetéket szedjenek a pervesztestõl mint a bojári ítélõszéken, azaz rube-lenként két altint annak javára, akinek a nagyfejedelem parancsolja. [23.] A holopok és rabnõk törvényes tulajdonosának kilétérõl született ítéletleve-
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3 �Udvarnokispán� (äâîðñêèé): a fejedelmi közigazgatási apparátus tagja, az udvari személyzet ésaz udvarbirtokok szolgáinak vezetõje. Az udvarbirtokokon az udvarnokispánok állapították meg aszolgákra kivetett járadékok nagyságát, és ellenõrizték a begyûjtés végrehajtását. 
4 �Köznemesek� (äåòè áîÿðñêèå): közép- és kisbirtokos nemesek. 
5 �Esküdt a feketeföldes parasztok közül� (÷¸ðíûõ ÷åëîâåê õðèñòèàí öåëîâàëüíèê): az államnakadózó parasztok által választott tisztségviselõ, aki a faluközösség vezetõjének munkáját segítette. 
6 �Holop� (õîëîï): férfi (rab)szolga
7 �Ítéletlevél� (ïðàâàÿ ãðàìîòà): a per nyertese számára kiállított oklevél, amely tartalmazza a bíró-sági eljárás jegyzõkönyvét és az ítélet szövegét. 
8 �Fogalmazó� (ïîäüÿ÷èé): a gyjak beosztottja, ügykezelõ hivatalnok. 



lek kiállításának díja: a pecsétõrnek kilenc pénz fejenként, a gyjaknak az aláírásértegy altin fejenként, a fogalmazónak, aki az oklevelet írja, három pénz fejenként. [37.] Rendelet a városi9 ítélõszékrõl a helytartóknak. Bármely városban, illetvejárásban, hová a törvényszolga vagy a segéde kiszáll az idézéssel, a helytartónakvagy a járásfõnöknek, vagy a tyiunjaiknak is mutassa be az idézést. Ha mindkétperes fél ugyanazon városi vagy járási ítélõszék joghatósága alá tartozik, akkormindkettõ fölött [az ottani] helytartó vagy járásfõnök, vagy a tyiunjaik törvénykez-zenek. [38.] Azon bojárok és köznemesek, akik ítélõszéke végleges döntési joggal bír,10
önállóan törvénykezzenek. A bíróságon legyen mellettük udvarnokispán, falunagy11
és több parasztképviselõ.12 Udvarnokispán, falunagy és parasztképviselõk jelenlétenélkül a helytartók és a járásfõnökök ne bíráskodjanak! Megvesztegetési pénzt semõk, sem tyiunjaik, sem az embereik ne fogadjanak el. Megvesztegetési pénzt azilletéket behajtó törvényszolgák se kérjenek se az uruk, se a tyiun javára. Az ítéletmeghozataláért [a helytartó vagy a járásfõnök] díjazásban részesül. Ha a felperesnyer, õk és tyiunjaik eljárási illetékre jogosultak, amit az elítélten hajtanak be a sza-bályzatlevelekben foglaltak szerint. Ahol nincs szabályzatlevél, ott a perértékkel ará-nyosan részesedjenek. Ha a felperes veszít, s kiderül, hogy bûnös, akkor [a helytartóvagy a járásfõnök] a felperestõl kapjon egy rubel után két altint, tyiunja pedig egyrubel után nyolc pénzt. Ha a kereset összege az egy rubelt meghaladja vagy nem ériel, akkor a felperes ugyanilyen arányban fizessen nekik. A poroszló kézbesítési éskiszállási díját,13 valamint a nyomozásért járó fizetségét14 a szabályzatlevél határozzameg. Ha a bíró bajvívás mellett dönt, de a viadal kezdetéig a peres felek kibékülnek,[a helytartó vagy a járásfõnök] javadalmazása a szabályzatlevél szerint történjen. Ha[a peres felek vagy az alperes és a felperes tanúja] megverekszenek a mezõn,15 a kár-érték utáni büntetés és az eljárási illeték összegét szintén a szabályzatlevél szerintállapítsák meg. Ahol nincs szabályzatlevél, és a peres felek kiegyeznek, ott az eljárásiilleték a perérték fele, mely neki [a helytartónak vagy a járásfõnöknek] és a tyiunnakjár. Ha testi sértés vagy kölcsönügylet miatt verekszenek meg a mezõn, akkor [a hely-tartó vagy a járásfõnök] a kereset összegének megfelelõ eljárási illetékre jogosult. Hagyújtogatás, gyilkosság, rablás vagy lopás miatt verekszenek meg a mezõn, a perér-ték összegét a vesztesen hajtsák be, büntessék meg, és fizettessenek vele térítést ahelytartónak és tyiunjának. 
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9 �Városi� (ãîðîäñêîé): itt a megye (óåçä) központjáról van szó. 
10 �Akik ítélõszéke végleges döntési joggal bír� (çà êîòîðûìè êîðìëåíèÿ ñ ñóäîì ñ áîÿðñêèì): azonhelytartók és járásfõnökök törvényszékei, akiknek nem kell az ítéletüket jóváhagyásra fölterjeszteni amoszkvai bojárbíróság elé. 
11 �Falunagy� (ñòàðîñòà) ebben az értelemben: a faluközösség választott vezetõje csak az állam-nak adózó parasztok településein.  
12 �Parasztképviselõk� (ëó÷ùèå ëþäè): az államnak adózó parasztok lakta falvakban, kézmûves-telepeken és városokban a köznép vagyonosabb rétegeibõl választott helyi tisztségviselõk.
13 �Kézbesítési díj� (õîæåíîå), amit a különféle törvényszolgák az idézés átadásáért kaptak. �Ki-szállási díjra� (åçä) akkor voltak jogosultak, ha egy másik városba (nagyobb távolságra) kellett el-utazniuk. 
14 A �nyomozásért járó fizetség� (ïðàâäà) akkor járt, ha � az alapfeladatain kívül � a törvényszol-gát azzal is megbízták, hogy derítse fel a vélelmezett bûncselekmény körülményeit. A nyomozó ezthivatalból kapta. 
15 �Mezõ� (ïîëå): az istenítélet egyik fajtája. Bajvívás.



[48.] A tanúságtételrõl. Amikor testi sértési, rablási vagy kölcsönügyben [beidé-zett] tanú rávall arra, aki ellen a keresetet benyújtották, akkor a [vádlott] döntésérekell bízni, hogy akar-e párviadalra kiállni a tanúval. Ha a mezõn átengedi a keresztreesküvés jogát, vesztett. A felperes a feszület megcsókolása nélkül megkapja azt, amijár neki. Az alperes fizesse meg a mezei illetékeket16 is, de a bajvívás vesztesét sújtópénzbüntetés17 ne terhelje! Ha nem áll ki a mezõre, és úgy engedi át a keresztre es-küvés jogát, s megtéríti a bírósági végzés kivonatának kiállítási díját, a mezei illeté-keket ne hajtsák be rajta. [55.] A kölcsönökrõl. Amely kereskedõ a vásárba menet valakitõl pénzt vagy árutvesz át, az úton viszont elõre nem látható ok miatt az áru elveszik (elsüllyed, elégvagy fegyveresek konfiskálják), s ezt tanúk kihallgatása nyomán a bojár igazoltnaklátja, utasítsa a nagyfejedelmi gyjakot, hogy bocsásson ki [a kereskedõnek] egynagyfejedelmi pecséttel hitelesített oklevelet az alaptõke kamatmentes részlet-vissza-fizetésérõl. Ha valaki bármit átvesz valakitõl, hogy kereskedjen vele, de az úton el-issza vagy saját ostobaságának köszönhetõen valamely más, tõle függõ okból az árutelveszejti, legyen a felperes személyes szabadsággal nem rendelkezõ szolgája az oko-zott kár megtérüléséig. [56.] Ha egy holopot tatár fegyveresek fogságba ejtenek, de megszökik, váljonszabad emberré. Régi urának többé nem holopja. [57.] A paraszti átruházásról. A parasztok az év egyazon szakában, az õsziGyörgy-nap18 elõtti és utáni héten, átruházhatják telkeiket [és elköltözhetnek] a járás-ból, az egyik faluból a másikba. A földbér19 mezõn hátrahagyott telek után egy rubel,erdei irtványtelek után egy poltyina.20 Amelyik paraszt egy évig él valakinél [a bir-tokán], s továbbáll, egynegyed földbért fizessen. Ha két évig él, s továbbáll, a feleföldbért fizesse. Ha három évig él, s továbbáll, háromnegyed földbért fizessen. Hanégy évig él, s továbbáll, a teljes földbért fizesse meg. [60.] Aki végrendelet nélkül elhalálozik, de nincs fia, annak egész vagyonát ésföldjét leánya örökölje. Ha nincs lánya sem, a legközelebbi rokonára szálljon. [62.] A mezsgyékrõl. Aki a mezsgyét gazzal eltakarja vagy a határt jelzõ karótkivágja, akár a nagyfejedelem részérõl a nagyfejedelmi birtok, illetve a bojári és amonostori földek között, akár a bojárok és a monostorok részérõl a bojári és a monos-tori földek, illetve a nagyfejedelmi birtok között, akár a bojárok és a monostorokrészérõl a bojári és a monostori földek, illetve a bojári birtok között, akár egy bojárrészérõl a bojár földje és valamely monostori birtok között, azt korbácsolják meg, akárosultnak pedig egy rubelt adjon. Ha azonos faluhoz vagy járáshoz tartozó parasz-tok közül valaki a másik mezsgyéjén keresztülszánt vagy keresztülkaszál, a járás-
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16 �Mezei illetékek� (ïîëåâûå ïîøëèíû): a jogilag megkezdettnek számító, de ténylegesen megnem vívott párviadal (per)vesztesére kirótt illetékek, melyek a bíróság tagjainak eljárási díját képez-ték. Nagyobb terhet jelentettek, mint a szokásos törvényszéki illetékek. 
17 �A bajvívás vesztesét sújtó pénzbüntetés� (âèíà óáèòàÿ): a megvívott párviadal (per)vesztesérekirótt illetékek, melyek a bíróság tagjainak eljárási díját képeszték. Nagyobb összeg a �mezei ille-téknél�. 
18 Az �õszi György-nap� (Þðüåâ äåíü îñåííèé) november 26-ára esett. 
19 �Földbér� (ïîæèëîå, äâîð ïîæèëîé): a paraszt elköltözésekor a földesurának fizetett illeték atelki állomány (äâîð) használatáért. 
20 �Poltyina� (ïîëòèíà): III. Iván korában a Moszkvában vert pénz 0,40 gramm, a Novgorodbanvert pénz 0,80 gramm súlyú ezüstérme. Mindkettõt 204 grammos ezüstöntvénybõl készítették. Amoszkvai elszámolási rendszerben 1 poltyina 100 pénzt, a novgorodiban 108 pénzt ért.



fõnök vagy a falusi bíró21 hajtson be rajta két altin báránypénzt.22 Sérülés esetén, [asérült] ember megvizsgálása után a [vétkest] ítéljék el. Fizessen a sérülésért és a vizs-gálatért is. [63.] A birtokperekrõl. Ha bojár a bojár ellen vagy monostor a monostor ellen,vagy bojár a monostor ellen, vagy monostor a bojár ellen birtokháborítási keresetetnyújt be, azt három éven belül fogadják be, de három év eltelte után ne ítélkezzenek.Ha feketeföldes23 a feketeföldes ellen vagy pomescsik24 a pomescsik ellen (akik nagy-fejedelmi birtokokat használnak), vagy feketeföldes és magánföldesúri paraszt a po-mescsik ellen, vagy pomescsik a feketeföldes és magánföldesúri paraszt ellen kerese-tet indít, ugyanúgy három éven belül bírálják el, de három év eltelte után neítélkezzenek. Ha a nagyfejedelem vagyonát képezõ birtok miatt nyújtanak be kerese-tet bojár vagy monostor ellen, akkor azt hat éven belül fogadják el, de tovább neítélkezzenek. Mely peres eljárás alatt álló birtoktesteket a bíróság lefoglalt [a döntéskihirdetéséig], azok tulajdonlása ügyében is hozzon ítéletet.[66.] A teljes oklevélrõl. Holop az, akirõl teljes oklevél25 van. Holopok a tyiun ésa falusi kulcsár tisztségébe kerülõk szerzõdéses oklevéllel26 és szerzõdés nélkül is,feleségükkel és gyermekeikkel egyetemben, ha azok ugyanannál a földesúrnál élnek.Aki a [tyiun és kulcsár] gyermekei27 közül más földesúr birtokán telepszik le, vagy asaját portáján kezd élni, nem holop. A városi kulcsár nem holop. [Ha] rabnõt [veszfeleségül] holop. [Ha] holophoz [megy feleségül] rabnõ. Hozomány[levél] alapjánholop. Végrendelet alapján holop. [67.] A megvesztegetésrõl és a tanúkról. Megparancsolom, hogy Moszkvában, amoszkvai és a novgorodi földek valamennyi városában és valamennyi járásában hir-dessék ki a piactereken: az alperesnek és a felperesnek tilos megvesztegetni a bírákatés a törvényszolgákat, a tanúknak pedig tilos tanúságot tenni, ha nem látták [azesetet], akik viszont látták, azok mondjanak igazat. Ha egy tanú nem látva [az esetet]hamis vallomást tesz, s erre utóbb a [többi tanú] meghallgatásakor fény derül, hajt-sák be rajta a kereset teljes összegét és a perköltségeket is.  
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21 �Falusi bíró� (ïîñåëüñêèé): nagyfejedelmi, magánbirtokosi vagy monostori tulajdonú falu �többnyire a földesúr szolgái közül � kijelölt irányítója. 
22 �Báránypénz� (çà áîðàí): pénzbüntetés. Az elnevezés valószínûleg a helytartónak egy bárányután járó �táplálási� járadék nyomán alakult ki. (Lásd a III/1. 2. számú forrás szövegét.) 
23 �Feketeföldes� (÷¸ðíûé, ÷åðíîñîøíûé êðåñòüÿíèí): csak az államnak adózó paraszt.  
24 �Pomescsik� (ïîìåñ÷èê, ïîìåùèê): katonai szolgálatért cserébe kapott, állami tulajdont képezõföldön gazdálkodó közép- és kisbirtokos nemes. 
25 �Teljes oklevél� (ïîëíàÿ ãðàìîòà): a XIV�XVI. században elõforduló magánjogi okirat, amelytanúsítja, hogy tulajdonosa teljes mértékben és szabadon rendelkezik az oklevélben felsorolt szemé-ly(ek) munkaerejével. 
26 �Szerzõdéses oklevél� (äîêëàäíàÿ ãðàìîòà): a holopok privilegizált vékony felsõ rétegét alkot-ták a tyiunok és a falusi kulcsárok, akik a birtokállományhoz tartozó külön birtokrészek gazdaságátirányították, a (rab)szolgák munkáját felügyelték, a (rab)szolgákat a bíróságokon képviselték, kapcso-latot tartottak a telkeket bérlõ parasztokkal, beszedték az adókat. Szerzõdéssel (äîêëàäíàÿ) kerültekebbe a bizalmi pozícióba, és rendszeres jelentéssel (äîêëàä) tartoztak uraiknak. 
27 A (rab)szolga jogállás kezdeti idõpontja elõtt született gyermekek. 



III/1. 3.Az 1497-es törvénykönyv(Ñóäåáíèê 1497 ãîäà)
III. Iván törvénykönyve az elsõ házasságából származó unokájának, Dmitrij nagyfejedelemnek társ-uralkodóvá koronázása alkalmából került kihirdetésre 1498-ban. Abból a célból született, hogy egy-séges jogrendszert vezessen be a moszkvai állam által meghódított különféle orosz területeken, aholeladdig az õsi �Russzkaja Pravda�, illetve a helyi tartományi törvénykönyvek, statútumok, illetve afejedelmi, nagyfejedelmi rendeletek, szabályzat- és kiváltságlevelek alapján ítélkeztek. III. Iván tör-vénykönyve az elsõ ilyen igénnyel föllépõ összorosz kódex. Kidolgozói új jogszabályok alkotása mel-lett széleskörûen támaszkodtak a hagyományra. Részletesen tárgyalták a polgári, valamint a büntetõ-ügyek eljárásjogát, egységes illetékrendszert léptettek életbe, a parasztok költözésének feltételeit azegész országra kiterjedõ azonos elbírálás alá vonták. Az arisztokrácia befolyásának visszaszorításávalmegerõsítették a nagyfejedelmi hatalmat (pl. a birtokperekkel kapcsolatos keresetek benyújtása el-évülési idejének megállapításakor). A szövegbõl hiányzik az öröklésjognak, az egyházi és a nagyfeje-delmi hatóságok kompetenciája szétválasztásának, valamint a különbözõ társadalmi rétegek státusá-nak kodifikálására törekvés. Ezeket a kérdéseket továbbra is alapvetõen a szokásjog szabályozta. Az1497-es törvénykönyv az elsõ olyan forrás, mely (a mai ismereteink szerint) említi a pomesztyjebirto-kokon gazdálkodó nemeseket. A kódex 1550-ig maradt hatályban. Egyetlen fennmaradt kézirata az eredetirõl készített másolat, amely a XV. század vége és a XVI.század eleje között keletkezhetett. A szöveget nem bontották cikkelyekre. A nagyobb tematikus egy-ségeket cinóberszínû fejezetcímekkel, alpontjait cinóberrel festett iniciálékkal különítették el. Ezeketa szövegben vastagon szedett betûkkel jelöltük. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ñóäåáíèêè XV�XVI âåêîâ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1952.  Ñ. 11�108.
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III/2.
Állam, egyház és szerzetesség a XV�XVI. század fordulóján:�nincstelenek� és �joszifljánusok�

III/2. 1.
AZ 1503. ÉVI ZSINAT VÁLASZA III. IVÁNNAK

Második üzenet:Ezután Szimon,1 egész Rusz metropolitája ismét elküldte gyjakját, Levast a nagyfeje-delemhez, hogy a szent zsinat és a maga nevében ekként beszéljen Iván Vasziljevics,egész Rusz nagyfejedelme elõtt: Uram! A lelkiatyád, Szimon, ki egész Rusz metropolitája, valamint az érsek,2 apüspökök és az egész szent zsinat tagjai azt mondják, hogy az elsõ istenfélõ, szent ésapostoli, nagy császár, Konsztantinosz3 és az istenfélõ, jámbor életû és apostoliszülõanyja, Helené korától fogva, de utánuk is, a Konstantinápolyon s az egész világ-mindenségen uralkodó hithû császárok alatt a klérus és a monostorok tulajdonábanvoltak városok, járások és falvak. A szent atyák egyetlen zsinaton sem tiltották a föld-birtoklást a klérusnak és a monostoroknak. Egyetlen, Isten akaratából megtartott,egyetemes és helyi zsinat sem utasította a klérust és a monostorokat arra, hogy amegszerzett egyházi ingatlanokat eladják, sem arra, hogy bárkinek is átengedjék.Márpedig megszerzett ingatlanokon városokat, járásokat, falvakat s más ehhez ha-sonlókat kell érteni. Ezt nagy és rettenetes átkokkal szentesítették és megpecsételték,hogy kikezdhetetlen és sérthetetlen maradjon örökkön-örökké.Olyképpen orosz országainkban is, nagyfejedelmi õseid idején, Vlagyimir4
nagyfejedelem és a fia, Jaroszlav5 nagyfejedelem s utánuk, Andrej6 nagyfejedelem,valamint a fivére, Vszevolod7 nagyfejedelem és a boldog emlékezetû Alekszandrunokája, Iván8 nagyfejedelem korában, azaz a szent életû, nagy csodatévõ,
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1 Szimon (Simeon) 1496�1511 között moszkvai metropolita, elõtte a Troice-Szergijev-monostorapátja. 
2 Az érseki címet a novgorodi egyházmegye püspöke viselte. 
3 �Nagy� Konsztantinosz római császár. Uralkodott 306-tól 337-ig. 
4 Vlagyimir 980�1015 között kijevi nagyfejedelem, Rusz �megkeresztelõje�. Halála után szenttéavatták. 
5 �Bölcs� Jaroszlav, kijevi nagyfejedelem 1036-tól 1054-ig. 
6 Andrej �Bogoljubszkij�, nagyfejedelem 1169�1174 között. Az elsõ nagyfejedelem a vlagyimiritrónon. 
7 Vszevolod �Bolsoje Gnyezdo� 1176-tõl 1212-ig vlagyimiri nagyfejedelem. 
8 Iván Danyilovics �Kalita�, Alekszandr Nyevszkij unokája, moszkvai uralkodó, aki 1328�1340között viselte a �vlagyimiri nagyfejedelem� titulust. 



Pjotr,9 egész Rusz metropolitája [életének utolsó] éveiben, majd egészen mostanáig aklérus és a monostorok rendelkeztek városok, járások, kézmûvestelepek, falvak,bírósági és igazságszolgáltatási illetékek, vámok, járadékok, valamint egyházi adókfölött, úgy, ahogyan Isten parancsolta, a szent apostolok és az egyházatyák kánonjai,a hithû apostoli császárok törvényei elõírták, és az õseid, a jámbor életû apostoliVlagyimir nagyfejedelem, valamint a jámbor életû fia, Jaroszlav nagyfejedelemszabályozták és jóváhagyták. Amint ott, a szabályzataikban hitelesen kimondatik: Havalaki megszegi e szabályokat, melyek a szent apostolok és a szent egyházatyákkánonjai, valamint az elsõ hithû császárok törvényei szerint íródtak, akkor az, kiáthágja õket, legyen bár gyermekeim, a fejedelmek, az unokáim vagy a dédunokáimközül való, vagy bárki is a nemzetségembõl utánuk, vagy bojár [az udvarban], vagymáshol, bármely városban, vagy helytartó, vagy hadvezér, vagy bíró, vagy tyiun,vagy akárki, ha az egyházi tulajdonra igényt formál, ha az egyházi és fõpapijövedelmek, bírósági és igazságszolgáltatási illetékek, vámok, tized csorbítására tör,vagy arra, hogy megszerezze azokat, átkozott legyen egyszer s mindenkorra. A szent egyházatyák, az apostoli hithû császárok és valamennyi szent zsinat is-teni elrendelésre alkotott kánonjai nyomán, miként görög [földön], úgy orosz orszá-gainkban is, a klérus és a monostorok, a kezdetektõl fogva ez idáig, birtokoltak és bir-tokolnak földeket, átengedni pedig nem merik és nem óhajtják. Mert minden ilyenegyházi szerzemény Isten szerzeménye, melyet Reá bíztak, Neki adták, az Õ nevétviseli, s nem árusítható, nem ruházható át, nem vehetõ el soha senki által, míg világa világ, de sértetlenségében megõriztetik, minthogy ez dicséretes, szent, és az Úrnaktetszõ, s mi alázatosan dicsérjük, tiszteljük és betartjuk [az akaratát]. 

III/2. 1.Az 1503. évi zsinat válasza III. Ivánnak(Ñîáîðíûé îòâåò 1503 ãîäà)
Az 1503. évi zsinat augusztus�szeptember folyamán ülésezett Moszkvában. Megtiltotta a közös (férfi-nõi) monostorok fönnmaradását, kenõpénz elfogadását egyházi méltóságok betöltéséért, a házassá-gon kívüli szexuális kapcsolatot, a papi hivatás gyakorlását a megözvegyült pópáknak. Nem hozottazonban �hivatalos� határozatot III. Iván részleges szekularizációt kilátásba helyezõ indítványávalkapcsolatban, bár két egymást követõ levélben határozottan visszautasította a nagyfejedelem ez irá-nyú kezdeményezését. Az elsõ üzenet az egyetemes keresztény, a második a honi joggyakorlat prece-denseinek összefoglalásával érvelt az egyházi ingatlanvagyon sérthetetlensége mellett. A zsinati vá-laszt Szimon metropolita kancelláriájában állították össze.A forrás egy XVI. század közepén keletkezett, egyházi szövegeket és intelmeket tartalmazó kódexrészeként, egyetlen másolatban maradt fenn. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïîñëàíèÿ Èîñèôà Âîëîöêîãî. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä,  1959. Ñ. 291�293.,
325�326.
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9 Pjotr (XIII. sz. második fele�1326), metropolita 1305�1326 között. A �vlagyimiri� nagyfejedelmicímért vívott hatalmi harcban a moszkvai uralkodókat támogatta. Ennek demonstrálására 1326-banVlagyimirból Moszkvába tette át székhelyét. Ettõl kezdve Moszkva az északkelet-orosz egyházi életközpontja. Iván Kalita nagyfejedelem Pjotr kezdeményezésére alapította az Uszpenszkij-székesegy-házat a Kremlben. A metropolitát halála után szentként tisztelték. 



III/2. 2.A KIRILLOVI SZTARECEK VÁLASZA JOSZIF VOLOCKIJ LEVELÉRE 
AZ ERETNEKEK ELÍTÉLÉSÉRÕL

(Részletek)
Joszif sztarec1 levele, melyet Volokban lévõ monostorából2 [küldött] Vaszilij Ivanovicsnagyfejedelemnek és uralkodónak,3 az orosz földek autokrátorának, Kasszian jurjeviarchimandrita4 és más eretnekek [ügyében], hogy egy és ugyanazon dolog akár kéz-zel, akár imádsággal elpusztítani a vétkeseket vagy az eretnekeket, miként Mózesösszetörte a kõtáblákat, Illés próféta megölt négyszáz [Baál]-papot, Fineás általdöfteatyjafiát (mikor az paráználkodott egy midiánbeli asszonnyal), Péter apostol elveszej-tette fohászával Simon mágust Néró császár idején, Pál apostol szavai megvakítottákElimás hamisprófétát, vagy Leó, Catania püspöke összekötötte epitrachilionjával5 ésfelgyújtotta Illiodoroszt, s míg a vajákos végleg nem vált a lángok martalékává a püs-pök sem hagyta el a máglyát, egy másik bûbájost, Iszidoroszt pedig ugyanezen püs-pök az imájával égetett el az egyik bizánci császár korában, nos hát ezen tanúságokszólnak [Joszif sztarec levelében] amellett, hogy egy és ugyanazon dolog akár imával,akár kézzel elpusztítani a vétkest vagy az eretneket. [Majd ezt írta:] �Könyörgünkhozzád uram! Uralkodói ítélõszéked [minden erejével] irtsd az eretnekség gonoszdudváját úgy, hogy írmagja se maradjon!�  A Kirill-monostor6 sztarecei s velük minden Volgán túli remete Joszif sztarec ezenlevelére ellenkezõ tanúbizonyságot állít a Szentírásból, azt, hogy a bûnbánatot ésalázatot nem mutató eretnekeket tömlöcbe kell vetni, a bûnbánó és saját tévelygéseitmegátkozó eretnekeket viszont az anyaszentegyház a keblére öleli, hiszen Isten fia abûnös [lelkek megmentése] érdekében öltött testet és jött el közénk, hogy fölkutassaés megváltsa a holtakat. Ami pedig Joszif sztarec [állítását] illeti, hogy Mózes a saját kezével törte össze akõtáblákat, az úgy van. De mikoron az Úr meg akarta semmisíteni Izráel népét, mert[arany]borjút [öntetett és] tisztelni kezdte, Mózes szembeszegült a Teremtõvel, és eztmondta: �Ha elpusztítod õket, Uram, akkor engem elsõként!� S Mózes kedvéért azÚr megkegyelmezett Izráel népének. Látod, uram, a vétkesek és a bûnösök irántiszeretet képesnek bizonyult kioltani Isten haragját. Ugyanígy [járt el], uram, Illéspróféta is, aki Isten iránti buzgalmából megölt négyszáz Baál-papot, mivel nem
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1 �Sztarec� (gerondasz, lelkiatya): nagy erkölcsi tekintélynek örvendõ, köztiszteletben álló, böl-csességével társai közül kiemelkedõ szerzetes. 
2 A volokolamszki monostort Joszif Volockij alapította. 
3 Vaszilij Ivanovics, III. Iván nagyfejedelem fia, Joszif Volockij levelének megszületésekor atyjatársuralkodója és a trón várományosa volt. Címzettkénti fölbukkanása azzal magyarázható, hogyIII. Iván (a szekularizációs törekvésének keresztülvitele reményében) patronált olyan személyeket is,akiket utóbb �eretneknek� nyilvánítottak, és jó kapcsolatokat ápolt a �nincstelenekkel�, Vaszilij vi-szont a joszifljánusok mellett állt. 
4 A novgorodi Szent György- (Jurjev-) monostor rendfõnökét, Kassziant az 1504-es moszkvai zsi-nat máglyahalálra ítélte. 
5 �Epitrachilion� (ïåòðàõèëü): a papi tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen ruhadarab. Stóla,amit nyakba akasztva viselnek úgy, hogy az elõl lelógó két szárát gombokkal egymáshoz kapcsolják.
6 A Kirillo-Belozerszkij-monostor. 



ismerték el tévelygésüket, viszont elfogadta a többi, a megbánást tanúsítók vezek-lését� �az Új Testamentum kegyelmében Krisztus Urunk föltárta elõttünk a szeretetszövetségét, hogy testvér ne ítélkezzen testvér fölött, csakis a Teremtõ bírálja el azemberek vétkeit� Ha követeled, hogy az egyik testvér ölje meg a másikat, azt, kivétkezett, akkor hamarosan eljõ a szombat [ünneplésének], s vele az Ószövetség va-lamennyi tanúsága [tiszteletének ideje], ami az Úr számára gyûlöletes.7
Péter apostol azért veszejtette el fohászával Simon mágust Néró császár idején,mert a ravasz gonosztevõ Isten fiának nevezte magát. Így az égbekiáltó ármány-kodása és álnoksága miatt nyerte el méltó büntetését az Úrtól. Imádkozz te is, Joszifsztarec, s ha vannak érdemtelen eretnekek és bûnösök, akkor elnyeli õket a föld! Deha a Teremtõ elfogadja az eretnekek és a bûnösök gyónását, akkor szavaid nem talál-nak meghallgatásra� Pál apostol imája megvakította Elimás hamisprófétát, mert azördöngõs arra törekedett, hogy kitérítse hitébõl a tiszttartót, de maga Pál apostol ígyírt: �Bár én lennék anatéma [alatt], Krisztusomtól eltaszítva, csakhogy atyámfiai, azizráeliták megváltassanak!�8 Látod, uram, még a lelkét is odaadná megtévedt testvé-rei megmentése érdekében, s nem azt mondá, hogy tûz égesse meg vagy föld nyeljeel õket, noha emezt is elszenvedhették volna a Mindenhatótól! Nos, uram, a cataniaipüspök, Leó összekötötte epitrachilionjával és fölgyújtotta Illiodoroszt, egy másikvajákost, Iszidoroszt pedig szintén lángra lobbantott az imájával valamelyik bizáncicsászár korában. S te, Joszif úr, miért nem teszed próbára a szentekhez hasonlatos ké-pességed? Kötnéd össze Kasszian archimandritát az epitrachilionoddal, s míg a testeel nem ég, ott tarthatnád a tûzben összekökötözve! Mi pedig, ha kilépsz a lángokközül, úgy fogadnánk téged, mint a három férfiú egyikét!9
Értsd meg Joszif úr, nagy a különbség közted, illetve Mózes, Illés, Péter és Pálapostol között! Ki ismerhette volna meg közülük a Teremtõ végtelen könyörületét, hanem éppen Õ mutatja ki az embereknek, mikoron a bûnbánó vétkeseket magáhozfogadta, mint a parázna asszonyt és a vámszedõt, mint azt a förtelmes Manasszét, akiötvenkét esztendeig bálványokat imádott és egész Izráelt törvénytelenségre kárhoz-tatta, de egy pillanatban beismerte tévelygését és elnyerte érte a megbocsátást?�Péter apostol kérdezte Krisztushoz fordulva: �Uram, hányszor lehet az én atyámfiá-nak ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is?� Azt felelé erre Jézus:�Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is!�10 Ilyenirgalmas az, ki szereti az embereket! Dicsõség, Urunk, mérhetetlen nagylelkûséged-nek! Igaz véleménnyel vannak rólad azok, kik kegyesnek és végtelenül türelmesnektartanak az emberi gyarlóságok iránt, hiszen a jámbor életûeket szereted, a bûnö-söknek pedig megbocsátasz, most és mindörökké! 
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7 Az ószövetségi �szemet szemért, fogat fogért� elvet (3 Móz 24,20) az Újszövetség elutasította (Mt5,38�39). 
8 Pál apostol szavainak parafrázisa. Vö.: Róm 9,3�4. ( Itt és a továbbiakban a bibliai idézeteket Ká-roli Gáspár fordításában közöljük. Lásd: Szent Biblia. Ford.: Károli Gáspár. Az eredeti szöveggel egy-bevetett és átdolgozott kiadás. H. n. Bibliatársulat. É. n.) 
9 Nabukodonozor babiloniai király három zsidó férfiút (Sidrákot, Misákot, Abednégót) égõ ke-mencébe vettetett, ahonnan hitükben megerõsödve, elevenen és sértetlenül kerültek elõ (Dán3,12�30). 
10 Mt 18,21�22. 



III/2. 2.A kirillovi sztarecek válasza Joszif Volockij levelére az eretnekek elítélésérõl(Îòâåò Êèðèëëîâñêèõ ñòàðöåâ íà ïîñëàíèå Èîñèôà Âîëîöêîãî 
îá îñóæäåíèè åðåòèêîâ)

�A kirillovi sztarecek válasza� feltételezhetõen 1504 végén született, az eretnekeket halálra ítélõmoszkvai zsinat berekesztése után, de még az ítélet végrehajtása elõtt. A polemikus irat megjelenésétközvetlenül kiváltó mû (Joszif Volockij levele) nem maradt fenn, de tartalmára következtethetünk a�Válaszban� elõforduló utalásokból. A �kirillovi sztarecek� ironikus stílusa és az érvelés jellege miattaz irodalomtörténészek Vassziant (világi nevén Vaszilij Ivanovics Patrikejev herceget) gyanítják akollektív szerzõség mögött. Az udvarban befolyásos Vasszian Patrikejev volt Joszif Volockij egyház-politikai nézeteinek legmarkánsabb ellenfele. A forrás a XVI. század második felében és a XVII. század elején keletkezett másolatokban maradtfenn. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Êîíåö XV�ïåðâàÿ ïîëîâèíà XVI

âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 358�363., 711�713. 

III/2. 3.
NYIL SZORSZKIJ VÉGRENDELETE

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Végrendelkezem sorsomról örökös uraimnakés [szerzetes] testvéreimnek. Emberek, kik osztjátok erkölcsi nézeteimet, könyörgökhozzátok: Vessétek testemet e pusztaságba, hogy fölfalják a vadállatok és a madarak,mert sokat vétkezett az Úr elõtt, s méltatlan az elhantolásra. Ha nem teszitek meg,ássatok egy gödröt e helyen, ahol élünk, s kaparjatok bele a tisztelet legcsekélyebbkinyilvánítása nélkül. Féljétek az igét, melyet a nagy Arszeniosz1 testált tanítvá-nyaira, mikoron így szólott hozzájuk: �Az [Isten] ítélõszéke elé állítlak bennetek, habárkinek is odaadjátok tetemem.� Amennyire erõmbõl csak telik, arra törekszem,hogy ne legyek méltó semmiféle evilági megbecsülésre és dicsõségre, úgy éltemben,miként halálom után sem. Mindenkihez könyörgök hát, hogy imádkozzon bûnöslelkemért, s mindenkitõl bocsánatot kérek, és magam szintén megbocsátok. Az Úr ismegbocsátó mindenkihez. A nagy keresztet, melyben a Megváltó szenvedéseinek köve van, s a könyveketis, miket magam írtam,2 uraimra és testvéreimre [hagyom], kik e helyütt kezdik majd[Isten] engedelmes [szolgálatát]. S azért is, hogy negyven napon keresztül fáradoz-
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1 Arszeniosz (Àðñåíèé: 354�449): elõkelõ római származású, nagy mûveltségû, halála után szent-té avatott szerzetes, aki valaha Theodosziosz bizánci császár gyermekeinek nevelõje volt, de késõbb40 évig az egyiptomi sivatagban elvonultan, hallgatásban élt. Végrendeletében azt kérte tanítványai-tól, hogy temetetlenül hagyják a testét, s a lelkéért imádkozzanak. 
2 �A könyveket is, miket magam írtam.� Nyil Szorszkij fennmaradt írásai: egy háromkötetes,hagiográfiákat tartalmazó gyûjtemény, melyet görögbõl fordított és szerkesztett; kivonatok bizánciaszkéta gondolkodók munkáiból, egy �szkíti� típusú monostori rendtartás vége, illetve a �szkíti� élet-formáról a tanítványokhoz intézett saját intelmeinek eleje � mindezek egy kéziratban; Joszif Volockij�Proszvetyityel� c. eretnekellenes mûvének egyik (legkorábbi) másolata, amely Szorszkij részvételé-vel készült. 



zanak szentmisét mondani érettem. Erre nagyon kérem õket! A kis könyvecskéket,Damaszkuszi Szent Jánost, az Eukhologiont3 s ezt az Irmologiont4 is, meg a negyed-rét fûzött Zsoltárkönyvet Ignatyij kézírásával a Kirill-monostorra5 [örökítem]. A Ki-rill-monostor többi kódexét és holmiját, mit az Isten iránt érzett szeretetbõl aján-dékoztak nekem, akié ami, annak adják vagy a koldusoknak. A képeskönyvet,6 amelyvalamilyen monostoré vagy valahol valakié, egy Krisztust szeretõ [hívõé] volt, annakadják. 

III/2. 3.Nyil Szorszkij végrendelete(Çàâåùàíèå Íèëà Ñîðñêîãî)
Szorai Nyil (1433�1508) moszkvai hivatalnokcsaládban született Nyikolaj Majkov néven. A Kirillo-Belozerszkij-monostorban szentelték szerzetessé. Hosszú idõt töltött az ortodoxia �szellemi felleg-várában�, az Áthosz-félsziget kolostoraiban. Visszafelé megfordult Konstantinápolyban. Hazaérke-zése után Kirillo-Belozerszktõl mintegy 20 km-re �szkíti� (félremete) típusú szerzetesi közösségetalapított az érintetlen vadon mélyén, a Szora folyócska partján. Föllépett a novgorodi eretnekmozga-lom ellen, de bírálta Joszif Volockij nézeteit a monostori földbirtoklás szükségességérõl. Szorszkij aszellemi és lelki kiteljesedést, a magányt, az aszkézist, a teljes szegénységet helyezte a szerzetesi életközéppontjába (hészükhazmus, iszihazmosz). Követõit �Volgán túli remetéknek� vagy �nincste-leneknek� (íåñòÿæàòåëè) nevezték. Nyil korának egyik legnagyobb hatású egyházi és társadalom-politikai személyisége. Fennmaradt írásait XVI�XVIII. századi kódexekben talált másolatok formá-jában, vallásbölcseleti és egyházpolitikai fölfogását a �tanítványokhoz� írt levelei (ïîñëàíèÿ) alapján,a tanítványok interpretációjában ismerjük.

Szövegközlés és magyarázat: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Êîíåö XV�ïåðâàÿ ïîëîâèíà XVI
âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 322�323., 702�703.; Ñë îâàðü êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè Äðåâíåé Ðóñè. Âûïóñê 2.
(âòîðàÿ ïîëîâèíà XIV�XVI â). ×. 2. Ë-ß. Ëåíèíãðàä, 1989.

III/2. 4. 
JOSZIF VOLOCKIJ LEVELE GOLENYINA HERCEGNÕHÖZ

(Részletek)
Levél egy bizonyos özvegy hercegnõnek, aki elhunyt gyermekeire emlékezõ gyászszertartásokra
áldozott, és aki zúgolódik. Úrnõmnek, Marija hercegnõnek,1 a néhai Andrej Fjodorovics hitvesének, tõ-lem� a vétkes szerzetestõl, alázatos tisztelettel. Azt írtad nekünk: �Míg tellett, adtam alamizsnára.� De hisz, úrnõm, mikor nemtelik majd, az Úr sem fog kérni tõled, csakis akkor, ha lesz, s mégsem áldozol gyer-
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3 �Eukhologion�: szertartások és olvasott imádságok szövegeit tartalmazó segédkönyv.
4 �Irmologion�: az istentisztelet alatt énekelt imádságok szövegeit tartalmazó segédkönyv. 
5 �Kirill-monostor�: Kirill �Belozerszkij� által alapított monostor. 
6 �Képeskönyv�: miniatúrákkal díszített vallásos témájú kódex. 
1 A címzett az 1482-ben elhunyt Andrej Fjodorovics Golenyin-Rosztovszkij herceg özvegye. 



mekeid üdvözülésére� Akik csecsemõkorban halnak meg, tisztán s romlatlanul tá-voznak az örök világosságba. Akik felnõttként halnak meg, ám korán s fiatalon, azérthagynak el bennünket, mert az Úr tudomására jutott, hogy tisztátalan és bûnös életetélnének a Gonosz befolyása alatt. Emiatt szólítja õket korábban magához, s ha a szü-leik bölcsen cselekszenek, s mindazt a vagyont és birtokot, melyet elõkészítettek szá-mukra, szétosztják a szegények, a rászorulók és az anyaszentegyház templomaiközött, akkor a gyermekeikkel együtt elnyerik a mennyek országát. Ha azonbanfösvénység és kapzsiság béklyóiban vergõdve megfosztják gyermekeiket az örökség-tõl és a családi vagyonrésztõl, melyet életük során megkaptak volna, akkor mint ke-gyetlen és irgalmatlan lelkek ítéltetnek el Krisztus eljövetelének rettenetes napjánIsten és a gyermekeik által� Azt írtad, egyetlen gyászmisét sem celebráltunk gyermekeidért, holott hetentehárom gyászmise és kilenc litia2 van nálunk, naponta szent liturgia, melyen három-szor emlékezünk az elhunytakra, a gyászmiséken szintén háromszor, a litiákon egy-szer. A szünodikon3 alapján is fohászkodunk ugyanazon lelkekért, továbbá a nagygyászmiséken négyszer, összesen tíz alkalommal naponta, ha nagy gyászmise van,amit minden pénteken celebrálunk. Ha kis gyászmisét tartunk, akkor egy nap kilenc-szer emlékezünk a holtakra. Olyan napokon, amikor nincs gyászmise, hatszor. Azéves megemlékezésben4 fölsoroltak lelkéért imádkozunk még a felajánlási kenyérelõkészítésekor, a nagy ünnepeken és húsvétkor. Herceged s gyermekeid nevét beír-tuk az éves megemlékezésbe. Ha azt óhajtod, hogy a közös emlékszertartásokon kí-vül is misézzünk értük, akkor külön szent liturgiát is kell tartani. Úrnõm, küldj elvalakit, hogy megtekintse a metropolitai és a püspöki székhelyek templomainak gya-korlatát. Ott minden nagyfejedelem és részfejedelem neve szerepel a könyvekben,mégis közös liturgián és gyászmisén könyörögnek valamennyiük üdvözüléséért. Ígytesznek, úrnõm, a monostorokban és a székesegyházakban is. Nem lehet mindigmindenkiért külön gyászmisét és külön liturgiát celebrálni. Azt írod: �A negyedét veszik el érte, hogy bejegyezzék a szünodikonba.� De hiszúrnõm, a monostorok alapítóit a monostorokban temetik el, s ingyen írják be a szü-nodikonba és az éves megemlékezésbe egy esztendõre. Isten nem követel a szegé-nyektõl, ellenben erejéhez mérten minden gazdagtól. Ha a gazdag szerzetesnek áll,de nem áldoz erejéhez mérten a rendházára, nem imádkozhatnak lelkéért a monos-torában. Azt írod: �Húsz rubelt adni hét esztendõre, ez rablás, nem alamizsna!� Nos, eznem rablás, hanem közös akaratnyilvánítás, amely tõled és tõlünk függ. Ha neked isés nekünk is tetszik, akkor lesz, ha nem tetszik, akkor nem lesz. Így tettünk korábbanazok esetében is, akik feliratkoztak az éves megemlékezésbe. Senki sem nevezte rab-lásnak, mert mindenki tudja, még te is, hogy ingyen egyetlen gyászmisét, egyetlenliturgiát sem celebrálnak a papok. Hogy felajánlási kenyérrel, borral, kakukkfûvel,
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2 �Litia� (ëèòèÿ): rövid istentisztelet, középpontjában az elhunyt üdvözüléséért könyörgõ imával.  
3 �Szünodikon� (ñèíîäèê): az ortodox hit mártírjait fölsoroló istentiszteleti segédkönyv, melyetgyakran kiegészítettek jelentõs társadalmi státusú vagy tehetõs elhunytak neveivel. Az ortodoxia gyõ-zelme emlékének szentelt misén (nagyböjt elsõ vasárnapján) imába foglalták a szünodikonban sze-replõk neveit. 
4 �Éves megemlékezés� (ãîäîâîå ïîìèíàíüå): füzet vagy könyvecske olyan elhunyt hívek nevei-vel, akik lelki üdvéért a papok imát mondanak az egyházi év folyamán megtartott istentiszteleteken,különösen a közös �emléknapokon� (ïîìèíàëüíûå äíè). 



gyertyákkal, kásával5 és torral szolgáljunk meg minden egyébbel, ami fölmerülhet, sráadásul örökké, míg a Tisztaságos6 monostora áll, ahhoz a papok, a templomi kórusés valamennyi szerzetes szüntelen gondoskodása szükséges. Liturgiánként az egypénz kevés egy teljes esztendõre. Arra sem elegendõ, amirõl írtunk neked, s azon-kívül vannak még más gyászmisék és litiák, méz is kell, viasz, kovászos kenyér, töm-jén, s ha ezt mind összeszámoljuk, egy liturgia megtartására már fél pénz sem jut,holott a papjaink négy pénzt kapnak fejenként minden istentiszteletért, az egyszerûnapokon pedig kettõt. Valamennyi monostorban és székesegyházban szerzõdést kötnek, ha örökre beír-ják valaki nevét az éves megemlékezésbe. A hercegek és a bojárok falvakat adtak ecélra a monostoroknak és a székesegyházaknak, ezért van minden rendháznak sokföldje. Monostorunk ugyanígy járt el azokkal, akik örökre felíratkoztak az évesmegemlékezésbe. Borisz herceg, 7 Uljana hercegnõ8 és Iván herceg9 üdvözüléséértUszpenszkoje és Szpasszkoje községet kaptuk. Pokrovszkoje községet még életébenadta Borisz Vasziljevics herceg, s azt parancsolta, hogy imádkozzunk az egészségéérts a megváltásáért, halála után pedig örökre írjuk be nevét az éves megemlékezésbe.Iván Vasziljevics Hovanszkij herceg10 évente száz csetverty11 gabona beszállításárautasította gyermekeit az adománylevelében azért, hogy emlékmiséket tartsunk a lel-ki üdvéért. A novgorodi érsek, Gennagyij12 Mecsevszkoje községet, két falut, a Ruzamelletti Csemeszovo települést, valamint egy százrubeles harangot adományozottmonostorunknak. Grigorij Szobakin13 hét falut vásárolt Mihail Korovától, egy közsé-get és két falut Nyikita Konsztantyinovtól, s adott még kétszáz rubelt. Szemjon Iva-novics Belszkij herceg kétszáz rubelt küldött, s megérdeklõdte, hol vegyen földet amonostornak, aztán beíratta atyja, anyja s a maga nevét az éves megemlékezésbe.Akik örökre felíratkoztak az éves megemlékezésbe, azok mindannyian bekerültek aszünodikonba is, hogy soha ne merüljenek feledésbe, de az se, miként kell megem-lékezni róluk, hogyan legyen a torokkal, s ki mennyit áldozott halotti imákra. Úgy, ahogyan te parancsoltad, senkit sem írnak be [örök idõkre] az éves megem-lékezésbe sem a monostorokban, sem a székesegyházakban. Borisz Vasziljevics her-ceg, Uljana hercegnõ és Iván Boriszovics herceg, mint elõtted is ismert, birtokokat ésalamizsnát adtak, hogy halotti imákat, gyászmiséket celebráljunk értük, de adakoz-tak monostorunknak a szüleik és a gyermekeik lelki üdvéért is, és ki tudja még hány� Isten és a saját oltalmuk alatt álló � monostornak, mégsem számolták, amikor meg-parancsolták, hogy írjuk be nevüket az éves megemlékezésbe, mert ismerték a mo-
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5 �Kása� (êóòüÿ): gabonából készült, mézzel édesített kása, amit a templomi vagy az otthoni gyász-szertartás alatt az elhunyt mellé helyeztek. 
6 �Tisztaságos� (Ïðå÷èñòàÿ): Szûz Mária egyik jelzõje az ortodox egyházban. 
7 Borisz Vasziljevics Volockij herceg (� 1494.), III. Iván nagyfejedelem fivére, 1479-ben fogadta vé-dõszárnyai alá Joszif Volockijt, s engedélyezte számára, hogy a birtokán monostort alapítson. 
8 Uljana hercegnõ, Borisz Volockij özvegye, 1503-ban hunyt el. 
9 Iván Boriszovics, Ruza hercege, Borisz Volockij fia. Elhunyt 1503-ban a volokolamszki monos-torban. 
10 Iván Vasziljevics Hovanszkij herceg a volocki részfejedelmek bojárja, a litván uralkodóházleszármazottja, Joszif apát legnagyobb egyházpolitikai és ideológiai ellenfelének, VasszianPatrikejevnek harmad-unokatestvére. 
11 1 csetverty: 65,52 kg. 
12 Gennagyij novgorodi érsek Joszif Volockij szövetségese az eretnekek elleni könyörtelenküzdelemben. 1504-ben megfosztották tisztségétõl. Elhunyt 1505-ben. 
13 Grigorij Szobakin vidéki köznemes, aki belépett a volokolamszki szerzetesek közé. 



nostorunkban uralkodó szokást: amennyit Isten küld, annyit költünk. Kegytárgyakatkell készítenünk, szent ikonokat, szertartási edényeket, könyveket, miseruhát, aztánmeg etetni, itatni, öltöztetni és lábbelivel ellátni a szerzetes testvéreket, s eleget tenniegyéb kötelezettségeinknek, táplálni és gyámolítani a rászorulókat, a zarándokokat,a vándorokat. Évente másfél száz rubelt költünk el pénzben, néha többet is. Gabo-nából háromezer csetverty fogy el egy esztendõ alatt, mert mindennap néha hatszáz,néha hétszáz ember eszik a refektóriumban. Amennyit Isten küld, annyit költünk.Ezért van az, hogy kegyuraink és más donátorok, akik örök érvénnyel akartak fölírat-kozni az éves megemlékezésbe, falvakat adtak cserébe. Aki örökre beíratja magátaz éves megemlékezésbe, az örökre idõkre adományoz falvakat. Iván Hovanszkijherceg gabonát és pénzt áldozott ránk, amint a novgorodi érsek úr is, kinek aján-dékait megszámlálni sem lehet. Grigorij Szobakin negyven rubelt adott korábban,Szemjon Ivanovics Belszkij herceg harmincat. De mikor örök idõkre akartak fölírat-kozni az éves megemlékezésbe, nem hivatkoztak a régi szerzõdésekre, hanem újatkötöttek. Azt írtad, több mint hetven rubelt adtál, hogy herceged és gyermekeid lelki üd-véért misézzünk. Ennyire értékelted a ruhát és a lovakat, mi viszont csak a felét kap-tuk értük. Már tizenöt éve annak, vagy több is, hogy Isten magához szólította fiadat,Iván herceget. Te pedig összeszámoltad, hogy attól fogva mostanáig mennyit adtálgyermekeid temetésére, gyászmisékre, liturgiákra, halotti imákra, torokra e tizenötesztendõ alatt, s most azt parancsolod, hogy mindezért cserébe örökre vezessük beherceged és gyermekeid nevét az éves megemlékezésbe. De e tizenöt esztendõ alattegyetlen szóval sem említetted: elvárod az adományaidért, hogy örök idõkre jegyez-zük be hercegedet és gyermekeidet az éves megemlékezésbe. Ha mondod, el semfogadjuk! Azt írtad: �Isten legyen a bírátok, ha kihúzzátok hercegem s gyermekeim nevétaz éves megemlékezésbõl!� Ezzel, úrnõm, önmagad leplezted le! Leveledben azt állí-tottad, hogy amikor az Úr magához szólította fiadat, Iván herceget, tizenegy rubeltadtál nekünk meg egy herélt csõdört, és megparancsoltad, írjuk be a szünodikonbaAfanaszij herceget, az atyádat, Ivánt és a fiadat, Ivánt. A szünodikonról beszéltél,nem az évenkénti megemlékezésrõl örök idõkre. Akkor be is írtuk õket a szünodi-konba, s ott mindig meg fognak emlékezni róluk. Azt írtad még, hogy mikor az Úrmagához vette a másik fiadat, Szemjont, egy bundát és két herélt csõdört adtál, smegparancsoltad, írjuk bele õt is a szünodikonba, és imádkozzunk érte örökké. Szósem esett arról, hogy az éves megemlékezés napjain könyörögjünk a lelke üdvéért.Magad írtad mostani leveledben, hogy nem fizettél, és szerzõdést sem kötöttél. Azéves megemlékezésbe senkit sem vesznek fel szerzõdés nélkül. Ha valakit beírnak,akkor elõbb szerzõdést kötnek vele, amiben lefektetik, hogy mekkora összeget fizes-sen [és milyen] határidõre minden évben, vagy hány falut, mennyi gabonát adomá-nyozzon. Ezután örökre belefoglalják nevét az éves megemlékezésbe. Ne szidj meg, úrnõm azért, mert kendõzetlenül írtam neked a monostori szoká-sokról, és arról, miként történik a fölíratkozás az örök idejû éves megemlékezésbe,mivelhogy, úrnõm, nem lehet mindenrõl tudomásod.  Úrnõm, alázatos tisztelettel adózom elõtted.  
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III/2. 4. Joszif Volockij levele Golenyina hercegnõhöz(Ïîñëàíèå Èîñèôà Âîëîöêîãî êíÿãèíå Ãîëåíèíîé)
A �joszifljánusok� (èîñèôëÿíå) vagy másként a �birtokosok� (ñòÿæàòåëè) helyeselték az egyházi va-gyon létezését. Vezéralakjuk a Volokolamszkij-monostor apátja, Joszif Volockij volt. Golenyina her-cegnõhöz írt válaszlevele valamikor 1505�1513 között született, és a XVI. század közepén Voloko-lamszkban készített kódexekben maradt fönt. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Êîíåö XV� ïåðâàÿ ïîëîâèíà
XVI âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 350�357. 708�710.; Ïîñëàíèÿ Èîñèôà Âî ëîöêîãî. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1959.
Ñ. 179�183., 258�260. 
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III/3.
Az autokrácia kezdete és ideológiai forrásai

III/3. 1.
JOSZIF VOLOCKIJ LEVELÉNEK 

RÉSZLETE III. VASZILIJ NAGYFEJEDELEMHEZ
Uralkodóm!1 A mennyek császára adta néked az égi hatalomhoz hasonlatos ural-kodás [jelvényét], a jogart s az erõt a Földön, hogy megtanítsd az embereket az igaz-ság oltalmazására, és elûzd tõlük az ördögi vágyakat! Miként az olyan kormányos, kiszüntelenül éberen õrködik, úgy a mindeneken átlátó császári elméd is tántoríthatat-lanul vigyázza a jó törvények és szabályok követését, kemény határozottsággal szá-rítva ki a törvénytelenség folyóit, miáltal az alázatos élet hajóját, mely könyörületesuralkodásod, nem szennyezik a bûn hullámai� Ahogy az egek Urának félelmetes ésmindent látó szeme valamennyi ember szívébe belelát és ismeri valamennyiük gon-dolatát, úgy éles császári elméd is mindenkinél nagyobb erõvel bír. Jámborul kor-mányozd virágzó birodalmad, s [akkor] félik majd méltóságod és császári hatal-mad� A nap dolga, hogy a sugarai valamennyi teremtménynek világítsanak, azerényes császáré pedig, hogy irgalmas legyen a nyomorultak és a sérelmet elszen-vedõk iránt� A miseruha örök öltözék, a könyörületesség jele, mely dacol az enyé-szettel. Így hát, ki a nyomorultak felé szeretettel fordulva, Istennek tetszõ módonakar uralkodni, ily öltözékkel kell, hogy díszítse a lelkét, s az egek Urához lesz hason-latos. Az imádságok által [a Teremtõ] gondoskodásába fogadott, könyörülettõl öve-zett, hithû birodalmad legyõzhetetlen az ellenséges fegyverek számára. Egy oly istenfélõ császárnak, mint neked, illik azon is buzgólkodnia, hogy jámboréletû legyen, s megmentse alattvalóit a lélek és a test gerjedelmeitõl, mert a lelki gerje-delem az eretnekek tanítása, a testi pedig a bûntett: útonállás, fosztogatás, lopás, kár-okozás s minden más gonoszság, mivel emezek a testi valót károsítják, nem a lélekét. Hisz te korlátlan hatalmú császár2 vagy, ki az uralkodói jogarát Istentõl kapta,ezért jól figyelj hát, miként jársz kedvében annak, ki mindezt a kezedbe helyezte,mert nem csupán magadért felelsz az Úr színe elõtt, de mások gonosz cselekedeteiértis elszámolással tartozol a Teremtõnek, ha szabad utat engedsz nekik. A császár por-hüvelye akármely emberéhez hasonlatos, hatalma azonban a magasságos Istenhez
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1 III. Vaszilij (III. Iván második házasságából származó fia) 1505�1533 között volt Oroszországnagyfejedelme. 
2 �Korlátlan hatalmú császár� (äðúæàâíûé öàðü): szuverén uralkodó, akinek hatalmát más ko-ronás fõk nem korlátozzák.



hasonlatos. Miként a Teremtõ valamennyiünk megmentõje akar lenni, úgy a császár-nak is óvnia kell minden reábízott [lelket]. Ekként Isten akaratát teljesítve elnyeredaz Úrtól a végtelen örömöt, s vele uralkodva örökkön örvendezel. 

III/3. 1.Joszif Volockij levelének részlete III. Vaszilij nagyfejedelemhez(Îòðûâîê èç ïîñëàíèÿ Âåëèêîìó êíÿçþ)
Joszif Volockij (1440�1515), világi nevén Iván Szanyin, vagyonos földbirtokos családból származott.Húszéves korában lépett a szerzetesek közé. Volokolamszkban monostort alapított, melynek apátjalett. A �birtokosoknak� (ñòÿæàòåëè) elkeresztelt egyházon belüli ideológiai irányzat vezéralakja. Politikaisíkon a részfejedelmi hagyomány megõrzését támogatta, de 1507-tõl, amikor monostorát az uralkodóvédnöksége alá helyezte, kiállt a központi hatalom megerõsítése mellett. Halála után szentté avatták. Joszif Volockij levelei közül a III. Vaszilij nagyfejedelemhez írt, itt közölt üzenet csupán töredéke-sen maradt fenn. A feltételezések szerint 1507-ben keletkezett. Szövege egy VI. században élt bizánciszerzõ, Agapetosz Intelmek a jó császárságról c. mûvében található sorok parafrázisa. Joszif késõbblerövidítette e levelének tartalmát, és beledolgozta a novgorodi eretnekeket ostorozó Megvilágosító(Ïðîñâåòèòåëü) c. könyvének 16. fejezetébe. Mindkettõben az uralkodói hatalom isteni eredetének éshasonlóságának, valamint a nagyfejedelem Isten elõtt viselt felelõsségének gondolatát fejtegeti. A forrás négy különbözõ kódexben található másolat formájában õrzõdött meg, melyek közül alegrégebbi a XVI. század második negyedébõl származik. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïîñëàíèÿ Èîñèôà Âîëîöêîãî. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1959. Ñ. 90�91.,
183�185., 260�262.; Ñëîâàðü êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè Äðåâíåé Ðóñè. Âûïóñê 2. (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIV�XVI
â.) ×. 1. À�Ê. Ëåíèíãðàä, 1988. Ñ. 434�439.

III/3. 2.
ELBESZÉLÉS NAGY OROSZHON VLAGYIMIRI NAGYFEJEDELMEIRÕL (Részletek)

Kanaán történetétõl Arpaksadéig, aki Noé elsõ gyermeke az özönvíz után. Az atyaiáldásnak megfelelõen Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet három részre osztották a teljesvilágmindenséget� [Noé] megáldotta Sém fiát is, Arpaksadot, hogy költözzék Kana-án földjére. Arpaksadnak iker fiúgyermekei születtek: az egyik Micráim, a másikHúsáj.1 Õk alapították Egyiptomot� Szeosztr volt az elsõ a földön, aki Egyiptomtrónjára lépett. Ivadékainak idõszaka igen hosszúra nyúlt. A nemzetségéhez tarto-zott Filiksz2 is, aki megkaparintotta magának az egész világot� [Makedóniai] Sándora második, aki a mindenség felett uralkodott. Tizenkét esztendõn keresztül birtokol-ta a világot, noha mindössze harminckét évet élt. Halála elõtt átadta Egyiptomot azegyik hadvezérének, Ptolemaiosznak� Makedóniai Sándortól a Leprás Ptolemaio-szig huszonkét Ptolemaiosz töltötte ki a reá szabott idõt. Leprás Ptolemaiosz leánya, a bölcs Kleopátra apjával együtt kormányozta az
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1 Micráim és Húsáj Hám gyermekei voltak. 
2 Szeosztr és Filiksz képzelt személyek torzult formában szereplõ nevei. A Noétõl levezetett ere-dettörténetbe számos hiba csúszott, melyek valószínûleg a másoláskor kerültek a szövegbe. 



Egyiptomi Császárságot. Akkoriban történt, hogy Iulius, a római caesar elküldte só-gorát, Antoniust, Róma egyik hadvezérét, hogy hódítsa meg Egyiptomot� AmikorIulius tudomást szerzett Antonius önkényeskedéseirõl, saját fivérét, Augustust3 tettemeg a hadvezérek fõparancsnokává, s a másik négy testvérével együtt az egész ró-mai sereg élén Antonius ellen vezényelte. Augustus legyõzte az egyiptomi hadakat,megölte a sógorát, Antoniust, és elfoglalta Egyiptom trónját� Föllázadt Iulius caesar ellen Brutus, Pompeius és Crassus. Meggyilkolták Rómá-ban. Halálának híre hamar eljutott Egyiptomba. Augustus nagyon elszomorodott�Mindannyian, a rómaiak és az egyiptomiak is egyhangúlag kiáltották: �Ó, dicsõségeshadvezér, fivéredet, Iulius caesart nem tudjuk föltámasztani, de fenségedet megko-ronázzuk a Római Császárság koszorújával!� (�) 5457-ben4 Augustus, a római császár Egyiptomba vonult, ahol az egyiptomi Ptole-maioszok nemzetségébõl származó helytartók kormányoztak hadvezéreik segítsé-gével. Antipatrosz fia, Heródes fölöttébb szolgálatkészen fogadta: harcosokat, élel-met, ajándékokat adott. Az Isten Augustus kezére juttatta Egyiptomot és Kleopátrát.A császár adót vetett ki a világ minden tájára. Patriciust, a testvérét Egyiptom trón-jára ültette. Augustaliust, a másik fivérét kinevezte Alexandria élére, az askelóniHeródest5 pedig, Antipatrosz fiát, a zsidók királyává tette Jeruzsálemben, mert a tisz-telet számos tanújelét tapasztalta részérõl. Ázsiát Eulagerdusra, az egyik rokonárabízta. Illyricust, az öccsét az Isztra6 felsõ folyását felügyelõ kormányzó posztjára állí-totta, míg Piont arra az Aranyföldre helyezte, melyet ma Hungáriának hívnak.7Pruszt, aki atyjafia vala, elküldte a Visztula partjához, Malbork, Toruń, Hvoinyi vá-rosába, valamint a híres-neves Gdańskba, s szintúgy a Nyemannak mondott és a ten-gerbe ömlõ folyó mentén fekvõ többi városba. Prusz négy nemzedéken keresztül,igen hosszú életet élt. S attól fogva a mai napig az a hely Prusz földjeként8 ismert.Nos hát, akkoriban egy bizonyos novgorodi hadvezér, Gosztomiszl, a halála elõttösszehívta Novgorod valamennyi elöljáróját, és így szólt hozzájuk: �Ó, novgorodivitézek, azt tanácsolom néktek, hogy küldjetek bölcs férfiakat Pruszföldre, és hívja-tok kormányzót magatoknak az ottani famíliákból!� Azok el is mentek Pruszföldre,és találtak ott egy herceget, név szerint Rurikot, aki Augustus római császár nemzet-ségébõl származott. A követek, akik minden novgorodi nevében beszéltek, igen kér-lelték Rurik herceget, jönne bár el és uralkodna fölöttük. Rurik herceg megjelentNovgorodban, de a két fivérével és az unokaöccsével együtt. Az elsõt Truvornak hív-ták, a másodikat Szineusznak, a harmadikat Olegnek. Attól fogva nagynak neveztékNovgorodot. Elsõként Rurik uralkodott benne.Rurik nagyfejedelem negyedízigleni leszármazottja Vlagyimir nagyfejedelemvolt, aki 6496-ban9 elhozta a szent keresztséget orosz földre. Vlagyimir nagyfejede-
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3 Octavianus, Iulius Caesar örökbe fogadott unokaöccse. Augustus (fenséges) néven az elsõ rómaicsászár. Uralkodott Kr. e. 31-tõl  Kr. u. 14-ig.  
4 5457-ben, azaz Kr. e. 51-ben. 
5 Heródes (Kr. e. 73�Kr. u. 4.) Galilea, késõbb Coelesyria és Samaria kormányzója, majd Galileatetrarchája. Kr. e. 37-tõl Júdea helytartója. 
6 A XVI. századi orosz világtörténetek a Dunát �Isztra� néven említik. 
7 ��míg Piont arra az Aranyföldre helyezte, melyet ma Hungáriának hívnak� (è Ïèîíà ïîñòàâè

âî Îòîöåõ Çëàòûõ, èæå íûíå íàðè÷þòñÿ Óãðîâå). 
8 Prusz kitalált személy. A �Prusz földje� kifejezés a �poroszok földje� szókapcsolatból ere-deztethetõ. 
9 6496-ban: 988-ban 



lem utódainak negyedik nemzedékéhez tartozott dédunokája, Vlagyimir Vszevo-lodovics Monomah.10 Amikor nagyfejedelem lett Kijevben, tanácskozni kezdett afejedelmeivel, a bojárjaival és az elõkelõivel: �Csakugyan hitványabb lennék az elõt-tem uralkodóknál, a nagy Oroszhon birodalmi lobogóit vezérlõ koronás fõknél,olyanoknál, mint Oleg nagyfejedelem, ki Cárgrádot megjárva, valamennyi harcosaboldogulására hatalmas adó megfizetésére kötelezte [a császárvárost], majd szeren-csésen hazatért, vagy mint Vszeszlav Igorjevics11 nagyfejedelem, ki szintén megjártaKonstantin városát, és még súlyosabb adót vetett ki rá? Mi, akik Isten kegyelmébõlörököltük õseink és atyánk, Vszevolod Jaroszlavics nagyfejedelem trónját, ugyanezta dicsõséget örököltük, mely Istentõl ered. Most pedig tanácsot várok tõletek, palo-támban élõ fejedelmek, bojárok, hadvezérek és istenfélõ vitézek, hogy hirdettessékaz életet adó Szentháromság neve bátorságotok ereje, Isten segítsége és a parancsunkáltal. Milyen tanácsot adtok hát nékem?� Azt felelték erre a fejedelmek, a bojárok ésa vajdák: �A császár szíve Isten kezében van, mi viszont mindannyian a te hatalmad-ban!� Akkor Vlagyimir nagyfejedelem összegyûjtötte rátermett és bölcs hadvezéreit,kijelölte a seregek elöljáróit: az ezredeseket, a századosokat, az ötvenedeseket, majda sok ezer összetoborzott harcost útnak indította Trákiába, Cárgrád vidékére. Meg ishódították nagy részét, és gazdag zsákmánnyal tértek vissza. Ebben az idõben a jámbor Konsztantinosz Monomakhosz12 császár uralkodottCárgrádban, aki éppen a perzsákkal és a latinokkal háborúzott. Elfogadván a császáritanács bölcs javaslatát, követeket küldött Vlagyimir Vszevolodovics nagyfejedelem-hez: Neophütosz13 epheszoszi metropolitát, két püspököt, a militinit és a mitilínit, azantiokhiai sztratégoszt, Anteposzt, a jeruzsálemi helytartót, Eusztathioszt, és máselõkelõségeket. Nyakából leoldotta a föltámasztó keresztet, melyet a Krisztus urunkmegfeszítésére használt farönk egyik darabkájából faragtak. Fejérõl levette a császáridiadémot, s egy aranytálra helyezte. Megparancsolta, hogy hozzák elébe a drágakö-vekkel ékesített kelyhet, melybõl Augustus római császár bort ivott, és a gyöngysort,melyet a vállán általtvetve hordott, meg egy arab mesterek kovácsolta aranyláncot,és sok más fenséges ajándékot. Átadta azokat Neophütosz metropolitának, a püspö-köknek és az elõkelõ követeinek, majd útnak indította õket Vlagyimir Vszevolo-dovics nagyfejedelemhez, hogy tolmácsolják néki könyörgõ szavait: �Dicsõséged smegbecsülésed jeléül fogadd el tõlünk, ó Istent szeretõ és igazhitû fejedelem, e tisz-teletteljes ajándékokat, melyek nemzetséged kezdete és õseid születése óta a csá-szárok osztályrésze, hogy szabad és független birodalmad trónján megkoronáztassáltaluk. S azért is könyörögni fognak hozzád követeink, mert békét és szeretetetkérünk nemeslelkûségedtõl. Így Isten egyháza megszilárdul, és minden ortodoxnyugalomban élhet a birodalmunkban csakúgy, mint a tiédben, a szabad, független,nagy Oroszhonban. Mostantól, amint e császári diadémot a szentséges metropolita,Neophütosz nagyúr és a püspökök a fejedre helyezik, Isten kegyelmébõl fölkentcsászárnak neveztetsz.� Vlagyimir Vszevolodovics nagyfejedelmet ettõl kezdve hív-ták Monomahnak, nagy Oroszhon cárjának, aki mindvégig békességben és szeretet-ben maradt Konsztantinosz császárral. Ettõl kezdve a mai napig ezzel a cári diadém-
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10 Vlagyimir Vszevolodovics (kijevi nagyfejedelem 1113�1125 között): a �Monomah� ragadvány-nevet anyja után kapta, aki Konsztantinosz Monomakhosz bizánci császár lánya volt. 
11 Helyesen Szvjatoszlav Igorjevics, kijevi nagyfejedelem 945�975 között. 
12 Konsztantinosz Monomakhosz 1042�1055 között uralkodott Bizáncban. 
13 Neophütosz kitalált személy. 



mal, melyet Konsztantinosz Monomakhosz görög császár küldött, övezik a vlagyi-miri nagyfejedelmek fejét, mikor az orosz nagyfejedelemség trónjára lépnek. Még Konsztantinosz Monomakhosz uralkodása alatt történt, hogy kivált a cár-grádi egyházból és elszakadt az igaz hitvallástól Formosus14 római pápa, aki a latinelhajlás kedvéért tért le a helyes útról. Akkor Konsztantinosz császár és Ilariosz15
szentséges pátriárka megparancsolta a szentséges pátriárkáknak, az alexandriainak,az antiokhiainak és a jeruzsáleminek, hogy tartsanak zsinatot a fõvárosban. E tanács-kozáson a jámbor császár, Konsztantinosz Monomakhosz és a négy pátriárkából, ametropolitákból, a püspökökbõl és a fõpapokból álló egyetemes16 szent zsinat úgydöntött, hogy kizárja a pápa17 nevét a liturgikus megemlékezésekbõl, és kiközösíti õta pátriárkák sorából. Akik az ortodox hitbõl kirekesztették magukat és mindmáig tévelyegnek, azokatlatinoknak hívják. Mi pedig, igaz keresztények a Szentháromságot valljuk: a kezdetnélküli Atyát, az egyszülött Fiút, az egylényegû és éltetõ Szent Lelket. Hiszünk azoszthatatlan Istenben, akit dicsérünk és meghajlunk elõtte. 

III/3. 2.Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeirõl (Ñêàçàíèå î âåëèêèõ êíÿçåõ âëàäèìåðñêèõ âåëèêèÿ Ðóñèÿ)
Az Elbeszélés nagy Oroszhon vlagyimiri nagyfejedelmeirõl c. publicisztikai alkotás célja a nagyfejedelmihatalom tekintélyének megerõsítése volt. Keletkezési ideje vitatott. A legvalószínûbbnek látszó állás-pont szerint a XVI. század második évtizedében született, nem késõbb, mint 1527. Szerzõje ismeret-len. Olyan személyek környezetéhez tartozott, akik szoros kapcsolatot ápoltak az uralkodóval. A mû-vet utóélete során többször fölhasználták a hivatalos politikai ideológiát deklaráló (pl. trónra lépési)vagy diplomáciai jelentõségû dokumentumok összeállításakor. Alapgondolatát két legenda képezi:1. Az orosz nagyfejedelmi dinasztia és Augustus római császár közötti rokonság. 2. Az orosz nagyfeje-delmek koronázási jelvényeinek bizánci eredete. Nincs adat sem e legendák eredetével kapcsolatban,sem arra nézve, hogy a XVI. század elejénél korábban fölbukkantak volna. Feltételezések szerint elõ-ször egy Szpiridon-Szavva nevû tveri szerzetes 1510-es években írt munkájában (Ïîñëàíèå î Ìîíî-
ìàõîâîì âåíöå) ötvözõdtek, amelyet az ismeretlen szerzõ átdolgozott. Az itt közölt forrásrészlet nemtartalmazza a mû második részét, amely a litván nagyfejedelmek családfáját mutatja be, hangsúlyoz-va azok alacsonyabb rangú származását. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Êîíåö XV�ïåðâàÿ ïîëîâèíà XVI
âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 422�435., 725�731.; Ñë îâàðü êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè Äðåâíåé Ðóñè. Âûï. 2. (âòî-
ðàÿ ïîëîâèíà XIV�XVI âåêà) ×. 2. Ë-ß. Ëåíèíãðàä, 1989. Ñ. 370�371.; Äìèòðèåâ à Ð. Ï.: Ñêàçàíèå î
êíÿçüÿõ âëàäèìèðñêèõ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1955.
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14 Formosus 891�896 között volt római pápa. 
15 Mikháél Kerullariosz 1043-tól 1058-ig viselte a pátriárkai méltóságot Konstantinápolyban. Az õhivatali ideje alatt, 1054-ben következett be a �nagy egyházszakadás�.  
16 Az 1054-ben Konstantinápolyba összehívott fõpapi gyûlés nem egyetemes, hanem helyi zsinatvolt. 
17 IX. Leó római pápa pontifikátusa 1049-tõl 1054-ig tartott. 



III/3. 3. 
FILOFEJ SZERZETES LEVELE 

M. G. MISZJUR MUNYEHIN NAGYFEJEDELMI GYJAKHOZ
(Részletek)

Mihail Grigorjevics1 úrnak, a nagyfejedelem gyjakjának. Szegény szerzetesed, Filo-fej,2 a Jelizarij-monostor sztarece imádkozik érted és alázatosan köszönt. Uram, levelet küldtél nekem azzal a kéréssel, hogy értelmezzem a benne foglaltmásolatot.3Ami a birodalmak és az országok pusztulását illeti, az nem a csillagoktól függ, ha-nem a mindent adó Istentõl. Azt mondja errõl Ézsaiás próféta: �Ha engedelmes-kedtek nekem, jóllaktok a föld javaival, de ha nem engedelmeskedtek, fegyveremészt el. Az Úr szája szólt így.�4 És újra kérdezték az apostolok: �Uram, nem ez idõ-ben állítod-é helyre Izráel országát?� Jézus pedig azt válaszolta: �Nem a ti dolgotoktudni az idõket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.�5
Értsd meg, az isten szerelmére! Hát miféle csillagzat alá kerültek a kereszténybirodalmak, melyeket mára mind eltiportak a hitetlenek? Miként a próféta mondja:�Ki adta Izráelt a prédálóknak, nem az Úr-é, aki ellen vétkeztek?�6 Kilencven éve,hogy a Görög Császárságot lerombolták, s nem újul fel. Ez mind a bûneink miatttörtént, mivelhogy õk eladták a latinságért az ortodox görög hitet. És ne csodálkozz,Isten választottja, mikor a latinok így beszélnek: �A mi Római Birodalmunk rendít-hetetlenül áll, s ha a hitünk helytelen lenne, az Úr nem gondoskodna rólunk!� Nemszabad figyelnünk a csábításukra! Valóban eretnekek, saját akaratukból szakadtak ela keresztény ortodox hittõl, különösen amiatt, hogy kovásztalanul áldoznak. Hétszázés hetven évig voltak velünk egységben, ám mihelyt elszakadtak az igaz hittõl hét-száz és 30 és 5 esztendeje, Apollinariosz7 eretnekségébe estek Károly császár8 ésFormosus pápa csábítása miatt. A kovásztalan kenyérrõl mint tisztaságról és erényrõl beszélnek, de hazudnak,belül az ördögöt rejtik magukban. Apollinariosz tanítása azt parancsolja, hogy ko-
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1 Mihail Grigorjevics Munyehin, �Miszjur� (?�1528), nagyfejedelmi gyjak. Pszkovot 1510-ben aMoszkvai Államhoz csatolták. III. Vaszilij ekkor nevezte ki a helytartói hivatal vezetõjének. A közpon-ti hatalom érdekeit képviselõ helytartók személye sûrûn váltakozott, így gyakorlatilag Munyehinirányította 17 éven keresztül Pszkov és a hozzá tartozó területek polgári, pénzügyi, katonai ügyeit.Nagy mûveltségû ember volt. Patronálásának köszönhette újjászületését a livóniai határon(Pecsoriban) álló Uszpenszkij-barlangkolostor, amely utóbb híres zarándokhellyé fejlõdött. 
2 Filofej (1465 körül�1542) a Pszkovhoz közeli Jeleazar-monostor szerzetese, korának jeles egyháziírója. 
3 III. Vaszilij német orvosa egy levélben arról értesítette Munyehint, hogy a nyugat-európai aszt-rológusok szerint 1524-ben egyidejû nap- és holdfogyatkozás várható, s vele a világvége eljövetele.A gyjak ezzel kapcsolatban kérte ki a szerzetes véleményét. 
4 Vö.: Ézs 1,19�20. 
5 ApCsel 1,7. 
6 Vö.: Ézs 42,22�24. 
7 Apollinariosz (315 körül�392) Laodikeia szíriai város püspöke volt. Tagadta Krisztus kettõs (em-beri és isteni) természetét. Azt vallotta, hogy a fiú személyében az Atya természete dominál. Tanításáttöbb zsinat elítélte. 
8 Nagy Károly frank király (768�814), német-római császár (800�814). 



vásztalan kenyérrel végezzék az istentiszteletet, mert ezt a bûnös igét hirdeti: A miurunk Jézus Krisztus nem nyert emberi testet a Tisztaságos Szûztõl, hanem készmennyei testtel általment a Szûzanya méhén, akár egy kürtõn, s emberi lelket semkapott, hanem ahelyett a Szentlélek lakozik benne. Ezzel csábítják a szelíd és ingataghíveket. Ó jaj, keserû csábítás az élõ Istentõl elrugaszkodottság! Ha a Megváltó nemöltött emberi testet, akkor a bûnbe esett Ádám és egyetlen tõle született ember testesem kerülhet közel Istenhez. Ha Jézus urunk nem kapott emberi lelket, akkor azemberi lelkek ma sincsenek kivezettetve a pokol mélységeibõl. Hát ki nem borzad el,ki nem fakad sírva ilyen csábítás és elrugaszkodottság láttán? Hisz eretnek tanításuk-kal a saját ostobaságukból követték kevélyen az istengyilkos zsidók tömegét. Krisztusmegfeszítésekor is a cinkosaivá váltak azoknak, akikrõl az evangélista így beszél: �Ahelytartó vitézei térdet hajtva csúfolták õt, mondván, üdvöz légy zsidóknak kirá-lya!�9 A helytartó katonái Pilátus szolgái, s mivel Pilátus latin volt, egy római provin-cia Pontosz nevû városából, így a latinok ma sem hajtanak fejet imádkozás közben,csak egy kissé meghajlítják a térdüket. Róluk mondta Dávid, a Szentlélek által régtõlmegvilágosodva, mintha Jézus nevében szólana: �Csúfságul vetettél oda bolondok-nak engem!�10 Valóban ostoba emberek, nem bölcsek. Noha a nagy Róma falai, bástyái és díszes palotái nem szenvedték meg a rabsá-got, ám a lelkük az ördög fogságában sínylõdik a kovásztalan [áldozás] miatt. NohaHágár unokái11 elfoglalták a Görög Császárságot, a hitben nem tettek kárt, s nemerõszakoskodnak a görögökkel, hogy hagyják el a vallásukat. Másképp mondva: aRómai Birodalom rendíthetetlen, mert Jézus urunk a római hatalom [alattvalójaként]írattatott be�A beszédem errõl megszakítva, szólok néhány szót a legfenségesebb és leghatal-masabb uralkodónk ortodox [fejedelemhez méltó] mostani uralkodásáról, aki azegész földkerekségen a keresztények egyetlen császára és az egyetemes szent apos-toli egyház isteni szent katedráinak ura. Egyháza, mely a világmindenségben egye-dül ragyog a napnál is fényesebben, Róma és Konstantinápoly helyett az Isten oltal-ma alatti Moszkva városában áll: a Tisztaságos Istenanya elszenderedésének12 szentés dicsõséges egyháza. Tudd meg, Krisztust és Istent szeretõ uram, hogy a prófétákkönyvei szerint minden keresztény birodalom véget ért és egyetlen birodalombanegyesült, mely az uralkodónké, azaz a Római Birodalomban. Mivel két Róma elbu-kott, a harmadik áll, negyedik pedig nem lesz. Sokszor emlegeti Pál apostol is a leve-leiben Rómát, s teszi hozzá magyarázatként: �Róma az egész világ.�13
A keresztény egyház számára már beteljesült a boldog Dávid igéje: �Ez lesznyugvóhelyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem.�14 A nagy Teológus15 szerint:�Egy asszony, aki napba vala felöltözve és a lábai alatt vala a hold, és fiúgyermek valaa karjaiban, és elõjöve a mélységbõl egy sárkány, akinek hét feje vala és az õ fejeibenhét korona, s meg akará enni a magzatot, de adaték az asszonynak két nagy sas-
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9 Vö.: Mt 27,27�29. 
10 Vö.: Zsolt 39,9; 44,14. 
11 Ábrahám szolgálólánya volt Hágár, aki Izmael néven gyermeket szült urának. (Ter 16,1�16.)Izmael fiai a mohamedánok. 
12 A Kremlben álló Uszpenszkij-katedrális a metropolita székhelye, az orosz ortodox egyház szim-bóluma. 
13 Ez az idézet Pál apostoltól az apokrif hagyomány része. 
14 Zsolt 132,14. 
15 János apostol. 



szárny, és elmenekült a pusztába, és bocsáta a kígyó az õ szájából az asszony utánvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.�16 A vizet hitetlenségnek nevezik. Látod-e,Isten választottja, hogy a hitetetlenek elveszejtették az összes keresztény birodalmat,egyedül csak a mi egyetlen uralkodónk birodalma áll Krisztus kegyelmébõl? A tró-non ülõnek ezt meg kell õriznie nagy körültekintéssel és Istenhez fordulva, nem azaranyban és a mulandó gazdagságban bízva, hanem a mindent adó Istenben. A csillagok pedig, ahogyan korábban mondtam, semmiben sem segítenek: nemtesznek hozzá, nem vesznek el. A legelsõ apostol, Péter írja az egyetemes gyü-lekezethez szóló levelében: �Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendõ, és ezer esz-tendõ, mint egy nap.�17 Nem késlekedik az Úr azzal, amit megígért, viszont sokáigtûr, mert senkinek sem akarja vesztét. Azt akarja, hogy mindenki eljusson a bûnbá-natig. Látod-e, Istent szeretõ uram, hogy az Õ kezében van minden létezõ élete? Ígybeszél: �Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.�18 Mivel még azapostolok sem voltak tökéletesek, erõn felül nem rendelt próbára tenni senkit. Az ál-dott, legkedvesebb tanítvány19 a �Jelenésekben� azt mondja: A legutolsó pillanatbanüdvözülve váltsd meg a lelked, mert nem halunk meg egy második, gyehennai halál-lal, de megváltásért a mindenható Urunkhoz fordulunk, buzgó imákkal és forró köny-nyekkel könyörgünk, hogy legyen kegyes hozzánk, ûzze el haragját, könyörüljönrajtunk, és tartson méltónak arra, hogy meghalljuk édes, boldog, hõn áhított hang-ját: �Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készít-tetett a világ megalapítása óta.�20
Uram, élj egészségben, és üdvözülj Krisztusban! 

III/3. 3.Filofej szerzetes levele M. G. Miszjur Munyehin nagyfejedelmi gyjakhoz(Ïîñëàíèå ìîíàõà Ôèëîôåÿ âåëèêîêíÿæåñêîìó äüÿêó Ì. Ã. Ìèñþðþ Ìóíåõèíó)
Az ún. �Filofej-ciklushoz� sorolt mûvek közül az itt publikált levél keletkezett a legkorábban (1523folyamán vagy 1524 elején). A pszkovi sztarec szerzõsége egyértelmûen csak ezzel az írással kapcso-latban mutatható ki. Filofej ebben cáfolja az 1524 februárra megjósolt özönvíz bekövetkezését és azta kiszámítási módot, ami alapján a nyugat-európai asztrológusok meghatározták a világvége idõpont-ját. Ezt követõen rátér a �Harmadik Róma� doktrína ismertetésére. A Munyehinhez írt levél Filofej elméletének legteljesebb kifejtése: Az ókeresztény korbeli transz-cendentális �Római Birodalom� egyetlen, még álló, utolsó földi megtestesülése, s egyben az ortodoxhit fennmaradásának garanciája az orosz állam. E koncepcióban az orosz ortodox egyház lép elõ aromlatlan ókeresztény világegyház jogutódjává. Filofej gondolatmenete közvetve a moszkvaimetropólia autokefalitásának �de jure� elismertetése iránti orosz igényt támasztotta alá. A magyar szöveg Sisák Gábor fordításának fölhasználásával készült. A levél teljes terjedelembenolvasható magyarul az Aetas c. folyóirat 1995. 3. számában (127�136.). 

Szövegközlés és magyarázatok: Ñèíèöûíà Í. Â.: Òðåòèé Ðèì. Èñòîêè è ýâîëþöèÿ ðóññêîé ñðåäíåâåêî-
âîé êîíöåïöèè (XV�XVI ââ.) Ìîñêâà, 1998. Ñ. 133�252., 336�346. 

Korábbi szövegkritikai elemzésen alapuló forrásközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé
Ðóñè. Êîíåö XV�ïåðâàÿ ïîëîâèíà XVI âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 442� 455., 732�739.
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16 Vö.: Jel 12,1�15. 
17 2 Pt 3,8. 
18 Zsid 12,26. 
19 János apostol. 
20 Mt 25,34. 



III/3. 4. 
KIHALLGATÁSI JEGYZÕKÖNYV

IVÁN BERSZENY1 ÉS FJODOR ZSARENOJ2 FELSÉGÁRULÁSI ÜGYÉBEN
(Részletek) 

7033 február.3 Makszim sztarec, a Görög4 vallomása: Iván Berszeny eljárt hozzámkönyvekrõl és a cárgrádi szokásokról beszélgetni. �Mostanság böszörmények és[keresztény]üldözõk a császáraitok. Nehéz idõk járnak rátok. Hogy éltek alattuk?�Így válaszoltam: �Császáraink hitetlenek, de a pátriárkák és a metropoliták jogható-ságába nem avatkoznak bele.� Berszeny azt felelte: �Noha császáraitok hitetlenek,azért viselkednek úgy, mert van még Istenetek.� Makszim szolgája, Afanaszij mondta, hogy Iván Berszeny, Iván Tokmak herceg,Vaszilij Mihail Tucskov fia, Iván Danyiil Szaburov fia, Andrej Holmszkoj herceg ésJusko Tyutyin bejáratosak voltak Makszimhoz: �Közülük Iván Berszeny állt legköze-lebb Makszimhoz. Amikor Tokmak, Vaszilij Tucskov, Ivan Danyilov, Szaburov, AndrejHolmszkoj herceg és Jusko Tyutyin eljöttek Makszimhoz könyvekrõl beszélgetni, ésmaguk közt vitatkoztak, akkor Makszim nem küldött ki minket. De ha Berszeny ér-kezett hozzá, mindannyiunkat kiküldött. Berszennyel sokáig üldögéltek egyma-gukban��Makszim vallomása szerint� Berszeny közölte vele: �Vaszilij nagyfejedelem aty-ja, Iván nagyfejedelem nyájasan és jól bánt az emberekkel. Bármilyen dologra küldteõket, Isten velük volt. Nem így a mostani uralkodó! Az embereket kevéssé becsüli.Mihelyt idejöttek a görögök, felzúdult az ország, pedig orosz hazánk addig békébenés nyugalomban élt.� Szófia nagyfejedelem-asszonyról ezt állította: �Amint ideérke-zett a nagyfejedelem édesanyja, Szófia nagyfejedelem-asszony a görögjeitekkel,nyomban zúgolódni kezdett az országunk. Nagy zûrzavar köszöntött ránk, mintnálatok is Cárgrádban a császáraitok alatt.� Így válaszoltam neki: �Uram, Szófianagyfejedelem-asszony, a nagyfejedelem édesanyja mindkét ágon elõkelõ nemzet-ségbõl származik. Atyai részrõl a cárgrádi császári dinasztiából, anyai részrõl az itá-
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1 Iván Nyikitics Beklemisev, �Berszeny� moszkvai köznemesi család sarja. 1492-ben Lengyelor-szágban, 1502-ben a krími tatárok udvarában teljesített követi megbízatást. 1525 elején felségárulás(becsületsértés) gyanújába keveredett. Elítélték, és 1525 telén lefejezték a Moszkva folyó jegén.  
2 Fjodor Zsarenoj, gyjak. Beklemisev híve. 1525-ben az uralkodó becsületének megsértése miattkitépték a nyelvét. 
3 7033. február: 1525. február.
4 Makszim Grek, világi nevén Mikháél Trivolisz (1470 körül�1556): itáliai egyetemeken tanult gö-rög arisztokrata származású tudós szerzetes. Elõször katolikus, majd ortodox felekezetû rendben szol-gált. 1516-ban Oroszországba érkezett, hogy segédkezzen a görög nyelvbõl fordított szertartásköny-vek és más vallási célú szövegek hibáinak kijavításában, illetve új fordítások elkészítésében. Ostoroztaaz oroszországi erkölcsöket, a babonákat, a tudatlanságot. Megkérdõjelezte a moszkvai metropóliaautokefalitási igényének jogszerûségét. Erõteljesen támogatta a �nincstelenek� mozgalmát. Elismertea cári hatalom isteni eredetének tételét, de álláspontja szerint az uralkodónak a papsággal és a bojá-rokkal összhangban kell kormányoznia. Az orosz egyházi tradíciók hívei és a �joszifljánusok� hevesentámadták. Letartóztatásáig erkölcsi és intellektuális tekintélynek számított Moszkvában. Az 1525-ös és1531-es zsinat elítélte szövegkritikai és közéleti tevékenységét. A volokolamszki, majd a tveri Otrocs-monostorba internálták, ahonnan 1551-ben szabadult. Életének utolsó éveit a Troice-Szergijev-mo-nostorban töltötte.



liai Ferrara nagyhercegének famíliájából.� Berszeny azt felelte: �Uram, bármilyen[származású] legyen is, zûrzavart hozott reánk.�Makszim elmondása szerint Berszeny még hozzáfûzte: �Makszim úr, magad istudod, de mi is hallottuk okos emberektõl, hogy az olyan ország, mely átalakítjaszokásait, nem marad fenn sokáig. Nálunk pedig a nagyfejedelem megváltoztatta arégi szokásokat. Mi jót is várhatnánk?� Makszim azt felelte erre: �Uram, amely országmegszegi Isten parancsolatait, az számíthat a Teremtõ büntetésére. Hanem a császári[udvari] és az országos szokásokat az uralkodók változtatják úgy, ahogy jobb az or-száguknak.� Berszeny így felelt: �Mégis jobb a régi szokásokhoz ragaszkodni, tisztel-ni azokat, és kegyesen bánni az emberekkel. Az uralkodónk mostanság bezárkózva,harmadmagával, az ágyánál intéz mindenféle ügyet�� Makszim vallomása: �Uram, sokfélét beszélt Berszeny az uralkodóról! Nem emlé-kezhetem mindenre, ami elhangzott�!� [Egyszer kifejtette]: �Az uralkodó önfejû,nem szereti, ha ellentmondanak neki! Aki ezt teszi, arra megharagszik. Atyja viszont,a nagyfejedelem szerette az ellenvéleményt, és kegyével tüntette ki azokat, kik szem-beállították a magukét az övével.� Berszeny a lelkemre kötötte, hogy senkinek sebeszéljek arról, amirõl szót ejtett elõttem� 

III/3. 4. Kihallgatási jegyzõkönyv Iván Berszeny és Fjodor Zsarenoj felségárulási ügyében(Ñëåäñòâåííîå äåëî îá Èâàíå Áåðñåíå è Ô¸äîðå Æàðåíîì)
Szövegközlés és magyarázatok: Àêòû, ñîáðàííûå â áèáëèîòåêàõ è àðõèâàõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè Àðõåî-
ãðàôè÷åñêîþ ýêñïåäèöèåþ èìï. Àêàäåìèè íàóê (ÀÀÝ). Ò. I. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1836. ¹ 172. Ñ. 141�145.;
Makszim Grek egyházi bírósági tárgyalásának jegyzõkönyvei: Ñóäíûå ñïèñêè Ìàêñèìà Ãðåêà è Èñàêà Ñî-
áàêè. Ïîä ðåä.: Í. Í. Ïîêðîâñêîãî è Ñ. Î. Øìèäòà. Ìîñêâà, 1971. 191 Ñ.
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III/4. 
A bojár kormányzás idõszaka (1538�1547)

III/4. 1.
OKLEVÉL A BELOOZERÓI FENYÍTÕSZÉK FÖLÁLLÍTÁSÁRÓL 

Iván Vasziljevicstõl,1 egész Rusz nagyfejedelmétõl a beloozerói megye hercegeinek,bojárfiainak, pomesztyje- és votcsinabirtokosainak2 és minden szolgáló emberének,3
falunagyoknak, századosoknak, tizedeseknek és valamennyi nagyfejedelmi paraszt-nak, a metropolita, a püspök, a hercegek, a bojárok, a pomesztyjebirtokosok, a mo-nostorok parasztjainak, feketeföldeseknek, méhészeknek, falkamestereknek, hajtók-nak, madarászoknak, erdei méhészeknek, halászoknak, hódvadászoknak, obroko-soknak,4 kivétel nélkül mindenkinek, akárki legyen is az. Kérelemmel fordultatok hozzám, mert járásaitok számos községében és falvábangonosztevõk fosztogatnak, vagyontárgyaitokat eltulajdonítják, a községeket és a fal-vakat fölégetik, az országutakon sok embert kirabolnak, megvernek, legyilkolnak.Némelyek közületek, s nem is kevesen, otthont nyújtanak a haramiáknak, másokhoza bûntettek elkövetése után járnak a rablott holmival. Elküldtük hozzátok törvény-szolgáinkat Beloozeróba, akik � miként mondjátok � óriási károkat okoztak nektek.Nem üldözitek velük az útonállókat, mert nagyon költséges, a tudtunk nélkül pedig,egymagatokban nem merészelitek fölkutatni és õrizetbe venni a haramiákat.Tartsatok hát gyûléseket a járásaitokban, melyeken mindannyian s együtt jelen-jetek meg, és válasszatok magatok közül vezetõket, járásonként három vagy négybojárfit, kik erre alkalmasak és ismernék a betûvetést. Vegyetek oda melléjük vagyöt-hat embert a falunagyok, a tizedesek és a módosabb parasztok közül. Kutassátokföl a gonosztevõket és a rablókat a járásaitokban és a kerületeitekben a feszüle-tünkre tett eskütök szellemében, rossz szándék nélkül, az igazságot nézve. Bárhol,bármilyen gonosztevõre leltek, vagy bárkire, aki haramiáknak ad otthont, vagy aki-hez gonosztevõk járnak, és rablott holmit visznek, azt a gazfickót, ha ismert, fogjátokel. A haramiákról kérdezzétek ki az embereket. A vizsgálat során alaposan kínozzá-tok meg a gonosztevõket, hogy vallják be a bûneiket, aztán korbácsoljátok meg, és
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1 IV. Iván nagyfejedelem 1533 és 1584 között uralkodott. (Cár 1547-tõl.)  
2 A �votcsinabirtokos� (îò÷èííèê, âîò÷èííèê): nagybirtokos, aki családi örökségként kapott, vagymás úton szerzett, de a magántulajdonát képezõ földeken gazdálkodik. 
3 �Szolgáló emberek� (ñëóæèëûå ëþäè): tágabb értelemben mindenki, aki a nagyfejedelem szol-gálatában katonai vagy közigazgatási feladatokat látott el. Szûkebb értelemben a nagyfejedelem szol-gálatában álló nem nemesi származású katonák, a fegyveres kíséret tagjai, udvaroncok. 
4 Az �obrokos� (îáðî÷íèê, îáîðî÷íèê): (itt) olyan személy, aki díjfizetés ellenében földet vagy vala-milyen haszonvételi jogosultságot bérelt. 



végezzétek ki õket. Eskütök fejében mindezt rátok bíztam, részemrõl kegyvesztésnem fenyeget érte, helytartóink s a járásfõnökök sem róhatnak ki bírságot miatta. Ha a gonosztevõk, akik kifosztottak egy községet vagy falut, vagy az országútonbárkit a járásaitokban, eztán kínzás közben rávallanak másokra, akik bûntársaik vol-tak a fosztogatásokban, akkor azokat, akikre rávallottak, és azokat is, akikhez járnak,szintén fogjátok el, ha a beloozerói ujezdben élnek. A tanúvallomások összegyûjtéseután, vizsgálat közben alaposan kínozzátok meg, majd végezzétek ki õket is. Havalamelyik útonálló olyasvalakit nevez meg bûntársaként, aki másik városban lakik,küldjetek levelet abba a városba azon bojárfiaknak, akik ilyen ügyek elöljárójávámegválasztattak abban a városban vagy abban a járásban, ahol a gonosztevõ él. Alevélbe írjátok bele, hogy milyen haramiákat, mely városban, miért fogtatok el, s aztis, hogy a tanúvallomások meghallgatása és a nyomozás befejezése után, az okle-velünkben foglaltaknak megfelelõen kivégeztétek õket. Ezen ügyekben késlekedésnélkül tartsatok kapcsolatot.Amikor gonosztevõk kirabolnak egy községet vagy falut, vagy valakit az ország-úton, s a bûntett helyszínérõl máshová távoznak, akár novgorodi földre, a rablásróltudomást szerezvén gyûljetek össze, és közösen eredjetek a nyomukba. Bárhol ér-nétek utol, büntetlenül elfoghatjátok õket. Amelyik haramiát rablásból származó tár-gyi bizonyíték kíséretében letartóztatjátok vagy tárgyi bizonyíték nélkül, de közis-mert róla, hogy útonálló, akkor a tanúk meghallgatása és alapos kínvallatás után,igazságos vizsgálatot követõen végezzétek ki. Az olyan embert, akihez gonosztevõkjárnak, s akinél rájuk bukkantok, vagy rablásból származó tárgyi bizonyítékot talál-tok, ha közismert gazfickó, szintén végezzétek ki, tanúk meghallgatása, alapos kín-vallatás és igazságos vizsgálat után. Eskütök fejében mindezt rátok bíztam.Az elfogott és kivégzett gonosztevõk kilétérõl, a letartóztatás helyszínérõl, a nyo-mozás tárgyáról, a gonosztevõk elfogásában közremûködõkrõl, mindenrõl hiteles jegy-zõkönyvben számoljatok be. Akik közületek ismerik a betûvetést, saját kezûleg írják alá. Ellenségeskedés, polgári peres ügy vagy személyes elszámolás miatt senki neálljon bosszút a másikon, ártatlanul senkit ne fogjatok el, és senkit ne végezzetek ki.Erre adjátok szavatok. Az igazságot nézve, rosszakarat nélkül, szigorúan az eskütökszellemében járjatok el, melyet a feszületünkre adott csókkal pecsételjetek meg.Ha nem kutatjátok föl, és nem fogjátok el a gonosztevõket, sem azokat az embe-reket, akikhez járnak, vagy nem eredtek a nyomukba, nem tartóztatjátok le, és nemvégzitek ki õket, vagy szabadon engeditek, vagy valamelyikõtök segítséget nyújt aharamiáknak, akkor az a parancsom, hogy rajtatok hajtsák be a járásaitokban kifosz-tott emberek követelését, törvényszéki tárgyalás nélkül, kétszeresen. Nekem pedigbírságot és büntetést fizessetek. Az elfogott s a tanúvallomások nyomán kivégzett, közismert gonosztevõk portá-ját, ingóságait és vagyontárgyait adjátok át azoknak, akiket magatok közül vezetõvétettetek, õk pedig, a kár összegével arányos mértékben juttassanak belõle a kiraboltembereknek. Készítsetek feljegyzést arról, hogy milyen értékes dolgokat s mely go-nosztevõtõl koboztatok el és osztottatok szét a kárvallottak között. Ami a haramiákvagyonából a sértettek kártalanítása után megmarad, azt vegyétek lajstromba. For-dítsátok arra, amire fölhasználható, s küldjetek jelentést Moszkvába a rablási ügyek-kel megbízott bojárjaimnak. A bojárfik, falunagyok, tizedesek és a módosabb parasztok közül vezetõiteknekmegtett emberek, s a járások nevét, amelyben mûködnek, haladéktalanul írjátok megMoszkvába bojárunknak, Iván Danyilovics Penkov hercegnek és társainak. 
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Oklevelünket azoknál õrizzétek, akiket a járásokban vezetõitekké választottatok.Készítsetek másolatokat errõl az oklevélrõl, és késlekedés nélkül küldjétek szét a járá-sokba. Kelt Moszkvában, a 7040 nyolcadik évben, október 23. napján.5
Felirat az oklevél hátoldalán: Egész Rusz nagyfejedelme.
Felirat a tekercs ragasztásánál: Danyilo Virodkov. 

III/4. 1.Oklevél a beloozerói fenyítõszék fölállításáról (Ãóáíàÿ Áåëîçåðñêàÿ ãðàìîòà)
Az 1530/40-es évek nagy hatású reformjainak egyike a helyi szintû bíráskodás átalakítása, a nemesiönkormányzat csírájának megteremtése. A legsúlyosabb büntetõügyeket (útonállás, rablás, gyilkos-ság) kivették a helytartók ítélõszékének joghatósága alól. Az ilyen esetek kivizsgálására, a tettesekkézrekerítésére és felelõsségre vonására egy új intézményt hoztak létre, a �fenyítõszéket� (ãóáà),amely élére a köznemesség soraiból választott szolgabíró (ãóáíàÿ ñòàðîñòà) került. A szolgabírák fel-ügyeletét egy speciális moszkvai bojárbizottság vagy a nagyfejedelmi udvarispán látta el. A centrali-zált struktúra elvileg lehetõvé tette a helytartók és a járásfõnökök területileg korlátozott kompeten-ciájából fakadó hiányosságok kiküszöbölését a bûnüldözésben. A megye (óåçä) és a fenyítõszék (ãóáà)adminisztratív határai egybeestek. A hivatali jogkörök egyértelmû szétválasztásának hiánya konflik-tusokhoz vezetett a párhuzamosan funkcionáló helytartói és szolgabírói törvényszékek között. Areformot fokozatosan, a megyékbe szétküldött uralkodói rendeletek segítségével valósították meg,amelyek a fenyítõszéki szervezet fölépítésére és mûködésére vonatkozó legfontosabb elõírásokat tar-talmazták. A legkorábbról fennmaradt végrehajtási utasítás az 1539-bõl származó beloozerói oklevél. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà (ÐÈÁ). Ò. XXXII. ¹ 139.; Íîñîâ Í. Å.:
Î÷åðêè ïî èñòîðèè ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà ïåðâîé ïîëîâèíû XVI âåêà. Ìîñêâà�
Ëåíèíãðàä, 1957. Ñ. 201�339.; Êîáðèí Â. Á.: Âëàñòü è ñîáñòâåííîñòü â ñðåäíåâåêîâîé Ðîññèè (XV�XVI
ââ.). Ìîñêâà, 1985. 204 Ñ.

III/4. 2. 
IVÁN PERESZVETOV BEADVÁNYAI IV. IVÁN CÁRHOZ (Részletek)

KIS KÉRELEM
Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, istenfélõ cár, uralkodó! Ivasko Peresz-vetov nevû szolgád, Szemjon fia, alázatosan kéri, hogy légy kegyes, s adj parancsotszolgálatának méltányos elismerésére! Mikor országodba érkezve rendelkezésedre álltam, magammal hoztam azonszolgálat egy mintadarabját,1 s azt bemutatták felségednek. Te Uram, megtekintetted,
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5 A 7040 nyolcadik évben, október 23. napján: 1539. október 23-án.
1 Pereszvetov �szolgálatának mintadarabja� � a szövegösszefüggésbõl következtethetõen � egymagyar huszárpajzs, amely orosz földön addig ismeretlen volt. Pontos mását Pereszvetov saját kezû-leg készítette el. 



engem pedig, a szolgádat, Mihail Jurjevicsre2 bíztál. A szolgálatom mintadarabját isMihailnak adtad át, melyet látva Mihail Jurjevics megdicsért elõtted, s közbenjártértem, uralkodó, tenálad� �Te bõkezûen megjutalmaztál engem, a szolgádat, cári jóindulatod jeleként:pomesztyjével. Nem kevés vagyont is hoztam magammal.De a nagyurak hatalmaskodása miatt adományod, a pomesztyje elpusztásodott,s én sehogy sem tudok felséged, az istenfélõ cár színe elé jutni, hogy bepanaszoljamõket. Vagyonomat, mit a királyságokban szereztem, szintén elköltöttem. A hatalmas-kodások és a pereskedések következtében mindenemet elvesztettem. Végzem a dol-gom szolgálatodban: Moszkvából vezénylésekre, a vezénylésekbõl Moszkvába járok.A nekem adományozott pomesztyjén egyetlen órát sem tölthetek, nem hagyják el-lenségeim. Nem szeretnek minket, betelepülteket, uralkodó! Így aztán, a hatalmas-kodások és a perköltségek miatt most pucér, mezítlábas és gyalogos vagyok. Háromkirályt is szolgáltam, uralkodó, de ilyen basáskodást egyetlen királyságban sem lát-tam! Megszenvedtem itt sérelmeket és törvényszéki huzavonát, s azokban elvesztet-tem minden vagyonomat, mit magammal hoztam. Moszkvából vezénylésekre, a ve-zénylésekbõl Moszkvába járok, de felséged, az istenfélõ cár színe elé kerülnöm lehe-tetlen. Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, istenfélõ cár, uralkodó! Könyörüljrajtam, vizsgáltasd ki ügyemet cári ítélõszékeden, és védj meg a hatalmaskodóktól,hogy ne menjek tönkre teljesen, és ne kényszerüljek föladni szolgálatodat! Hiszenén, az uralkodó szolgája, a harcmûvészetekben való jártasságod és hadi szerencsédfelõl hallván, csakis e hírneved kedvéért jöttem hozzád, s hagytam oda a királyokgazdag szolgálatát. 

III/4. 3. 
IVÁN PERESZVETOV BEADVÁNYAI IV. IVÁN CÁRHOZ (Részletek)

NAGY KÉRELEM
Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, istenfélõ cár, uralkodó! Litvániából ér-kezett szolgád, Ivasko Pereszvetov, Szemjon fia alázatos kérelemmel fordul hozzád.Bölcsességeket hoztam néked számos királyságból és Péter moldvai vajdától, vala-mint írásokat a tetteidrõl. A bölcsességek és az írások kincstáradba kerültek, te pedigparancsot adtál arra, hogy gazdagon megjutalmazzanak. De a bölcsességek és az írá-sok mostanáig nem kerültek uralkodói fenséged elé. Így másolat az, mi elõtted fek-szik, a tetteidrõl szolgálatom jóvoltából�  Mikor Hungáriából jövet Moldván átutaztam, öt hónapot töltöttem Péter mold-vai vajdánál a suceavai udvarban. Õ mindennap beszélt rólad s országodról. Hitvallócárnak, keresztény uralkodónak nevezett. Kérlelte Istent, erõsítené meg hitükbenKrisztus követõit. Így mondta: �Míg szilárd volt a görög vallás, dicsekedtünk vele,
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2 Mihail Jurjevics Zaharjin-Jurjev bojár, az idõszak egyik legbefolyásosabb moszkvai zászlósura.Hozzá tartozott a Lengyelországgal és Litvániával fönntartott kapcsolatok felügyelete.



most az orosz császársággal büszkélkedünk.� S hozzátette: �Uram, óvd Oroszorszá-got a hitetlenektõl s az eretnekség mételyétõl!� Nem helyeselte, hogy némelyek meg-csókolják a feszületet, mégis árulókká lesznek.1 Súlyos eretnekséget követ el, aki nemoltalmazza a keresztény hitet, s nem hûséggel szolgálja az uralkodót. Azt sem helye-selte, ha egy koronás fõ belháborúba taszítja az országát, nagyurak kezébe adja a vá-rosok és a falvak irányítását, mert a nagyurak tisztességtelenül gazdagodnak a pa-rasztok könnye s vére árán, mihelyt azonban távoznak a táplálásból és a járásból, azellenük emelt vádakban bajvívást ítélnek.2 Annak során pedig mindkét fél súlyosanvétkezik, mert a felperes és az alperes is a feszületet megcsókolva bizonyítja igazát.Az egyikük a sérelmének orvoslását kéri, a másikuk tagad. Mindketten bûnt követ-nek el, és a legnagyobb eretnekségbe esnek. Istent káromolják, mikor nem tartanakki esküjük mellett, s ezzel magukra haragítják a Teremtõt. Éppen abban állhatatla-nok, ami a keresztény vallás ékessége. Péter moldvai vajda beszélt az elsõ török császárról, Mohamed3 szultánról is: �Bárnem igazhitû császár, mégis olyat tett, ami Istennek tetszõ. Megteremtette birodal-mában a bölcsesség és az igazságosság uralmát. Országa minden szegletébe hûségesbírákat menesztett, akiket akkora fizetséggel látott el a kincstárából, amekkoraösszegbõl egy egész esztendõn keresztül élniük lehetett. Az ítélõszékek mûködésétnyilvánossá tette. Eltörölte, hogy a bírákat részesedés illesse meg a pervesztesre ki-rótt pénzbüntetésekbõl. Az eljárás díját saját nevében az államkincstár javára szedtebe, s így megóvta bíráit a kísértéstõl és a bûnbeeséstõl, amivel magukra haragíthattákvolna a Teremtõt. Ha egy nagyurat hûséges szolgálata jutalmaként kinevezett vala-mely város vagy járás élére, akkor elébb a bírókhoz küldte, akiknek megparancsolta:egy összegben adják ki jussát a kincstári bevételekbõl. Mohamed törvénye szerint avétkes bíróra halál várt. Fölvezették egy magaslatra, ahonnan arcul csapva letaszítot-ták a mélybe, e szavak kíséretében: �Nem tudtál becsülettel élni, se hûséggel szolgál-ni!� Másokat elevenen megnyúztak, miközben azt mondták: �Ha behegednek se-beid, megbocsátják bûneid!� A török szultánok ma is Mohamed törvényei szerintélnek, bölcsen és rettegett szigorral kormányoznak. Az orosz császárságról ezt mondta Péter, a moldvai vajda: �Az orosz cár elõkelõigazdagodnak és henyélnek, az országot viszont szegénységre kárhoztatják. Azérthívják a cár szolgáinak õket, mert díszes öltözékben, paripán, csatlósok kíséretébenszállnak hadba, mégis kelletlenül bocsátkoznak csak halálos játékba az ellenséggel, shiányzik belõlük az elszántság, mikor a keresztény hitért küzdenek. Így becsapjákIstent s az uralkodót.� Azt mondta még Péter, a moldvai vajda: �Ugyan mit ér, hogy sokan vannak, hanincs helyén a szívük, félnek a haláltól, és nem akarják föláldozni magukat! A va-gyonosok sosem a háborúról ábrándoznak, hanem a nyugalomról. Ha vitéz is, mi-helyt meggazdagszik, ellustul.� 
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1 A �távozás� (îòúåçä, ïåðåõîä) joga � az egyik fõúr vagy fejedelem szolgálatából a másikéba � aXVI. századig megillette az orosz nemességet. A moszkvai nagyfejedelmek e szokásjog korlátozására,illetve megszüntetésére törekedtek. Többek közt a nagyfejedelmi kereszt megcsókolásával szente-sített esküvel kötötték magukhoz elõkelõ származású alattvalóikat. 
2 A bajvívás az istenítélet egyik fajtája volt a peres ügyekben. 
3 II. Mohamed az elsõ török szultán, aki Konstantinápolyból kormányzott. Uralkodott 1451-tõl1481-ig. A �Gyõzedelmes� melléknévvel ruházták föl, mert élete során 12 országot és 200 várost csatolta birodalmához. Pártolta a mûvészeteket és a tudományokat, maga álnéven költeményeket írt. 



S hozzáfûzte Péter, a moldvai vajda: �Úgy tartsd a katonát,4 miként a sólymoteteted! Mindig a kedvében járj, bánatot soha semmivel ne okozz neki!�És így beszélt Péter, a moldvai vajda: �Erõskezû uralkodó a saját kincstárába gyûj-ti az adókat szerte az egész országból, s ha kedvében jár a katonáinak, kincstárasosem ürül ki! Az a katona, aki önfeláldozó vakmerõséggel veti magát az ellenséggelvívott halálos játékba, és teljes elszántsággal küzd a keresztény hitért, kiérdemli,hogy megbecsüljék, hogy a kedvében járjanak, hogy a zsoldját fölemeljék. Az ilyenkatonákhoz kegyesnek kell lenni! Az uralkodó tartsa õket a környezetében, higyjenminden szavuknak, hallgassa meg kérelmeiket, bármi álljon is bennük, s bánjon ve-lük bõkezûen, és úgy szeresse õket, mint tulajdon gyermekeit. A bõkezûség dicsõsé-get szerez a császárnak, ha forrása kiapadhatatlanul buzog. Az uralkodói bölcsességmércéje a katonák iránti bõkezûség��S ekként szólt Péter, moldvai vajda a görögök országáról: �Konsztantinosz5
császár korában a görög elõkelõségek kormányozták a birodalmat. Semmibe vettékaz esküjüket, elárulták az uralkodójukat, igazságtalan bírói ítéleteikkel kiszipolyoz-ták az országot, becstelenül gyarapították a vagyonukat, a parasztok könnyébõl ésvérébõl gazdagodtak. Maguk pedig eltunyultak, elszántság nélkül védelmezték akeresztény hitet, eretnek bûbájjal, kuruzslással, csábítással csitították a császár harciszellemét, s ezzel átjátszották a görög császárságot, a keresztény vallást s az egyházszentségét az idegen hitû törökök kezére, és hagyták, hogy azok meggyalázzák��Mély megindultsággal beszélt Péter, moldvai vajda az oroszok keresztény hitérõl:�Azt kéri mindenki a Teremtõtõl, adná bár, hogy a keleti birodalom s a cár, az isten-félõ Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme megszilárdítsa a keresztény hit te-kintélyét! Valamennyi görög felekezetû hívõ büszkén tekint az Orosz Birodalomra, sabban reménykedik, hogy Isten végtelen könyörületébõl és segítségével az orosz cárfölszabadítja õket az idegen hitû török császár brutális elnyomása alól.� És akkor így szólt Péter, a moldvai vajda: �Erõs, dicsõséges és mindenben gazdagez a Moszkvai Cárság! De van-e abban az országban igazság?� Szolgált nála egy Vasz-ka Mercalov nevû moszkvai, akit megkérdezett: �Te sokat tudsz a Moszkvai Cárság-ról, mondd meg nekem õszintén!� Õ pedig ezt válaszolta Péter moldvai vajdának: �Akeresztény hit, uram, jó, mindenben tökéletes, az egyház szentsége is magasztos, deigazság az nincs!� Ekkor keserû könnyekre fakadt Péter, a moldvai vajda, és fölsóhaj-tott: �Ha nincs igazság, akkor semmi sincs!�Azt mondta még Péter, a moldvai vajda: �Krisztus a valódi igazság. A napnálragyogóbban világítja be a magasságos eget, a földkerekséget, a pokol feneketlenmélységeit. Minden mennyei, földi és pokolbéli teremtmény meghódolt elõtte, minddicsérték és magasztalták szent nevét, mivel szent a mi urunk és istenünk, szilárd éserõs, és halhatatlan! Nagy a keresztény isten, csodálatosak az õ dolgai, végtelenültürelmes és fölöttébb könyörületes. Mely cárságban igazság honol, ott az Isten is gya-korta megfordul, s nem gerjed haragra ellene. A Szentírás igazságánál nincs erõsebb.Az igazságosság szívbéli öröm Istennek, hatalmas bölcsesség és erõ a cárnak. Terem-tõnk, irgalmazz! Óvd meg a keresztény világot az igazságtalanságtól! A Gonosz azigazságtalanságot harcba vetve küzdött a görögök ellen, mert nem szereti a keresz-tényeket, hiszen a kereszténység Isten számára kedvesebb minden más felekezetnél.
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4 A katona (âîèííèê, âîèí) kifejezés alatt Pereszvetov a köznemesi vagy a nem nemesi származásúharcosokat érti. 
5 XI. Konsztantinosz Palaiologosz, az utolsó bizánci császár 1449-tõl 1453-ig uralkodott. 



A Gonosz az igazságtalanság által gyõzedelmeskedett. Most már csak abban remény-kedem, amit a nagy tudású filozófusok és doktorok az istenfélõ cárról, egész Rusznagyfejedelmérõl, Iván Vasziljevicsrõl írnak, hogy bölcs lesz, és igazságosságot te-remt az országában.��Így beszélt Péter, moldvai vajda, és a Teremtõhöz fohászkodott: �Óvd õt, Uram,az istenfélõ orosz cárt, egész Rusz nagyfejedelmét, Iván Vasziljevicset és birodalmát!Légy kegyes, és add, hogy elõkelõi ne ejtsék õt ugyanúgy foglyul eretnek bûbájosko-dásukkal és ármánykodásukkal, hogy a haláltól rettegve ne csitítsák harci szellemétpusztán azért, mert a gazdagok nem óhajtják föláldozni életüket!� A bölcs filozófu-sok õsidõk óta helytelenítik, ha némelyek vagyonuknak köszönhetõen, nem pedigháborúban szerzett érdemeik s egyéb képességeik miatt jutnak a cár környezetébe�Az ilyeneket máglyára kell vetni, vagy más kegyetlen halálnemmel sújtani, hogy abûn el ne harapódzon� Egy cár nem lehet meg harci szellem nélkül! Az Úr mennyeiseregének angyalai egyetlen pillanatra sem engedik ki kezükbõl lángpallosukat!Ádám teremtése óta védelmezik a keresztény fajt, s e szolgálatot mégsem tartják ter-hesnek� Egy cár a katonái révén erõs és dicsõséges�� Azt mondta Péter, moldvai vajda: �Az istenfélõ Konsztantinosz császár katonáikoldusbotra jutottak, nyomorogtak, az adószedõk viszont gazdagodtak. A katonáknémelyike, látva az istenfélõ császár közömbösségét a vitézség iránt, odahagyta sere-gét, és adószedõnek állt. Szegénységbe döntötték Konsztantinosz birodalmát, kiürí-tették a császár kincstárát. Az adószedõk ellenben meggazdagodtak� hol tíz rubeltszedtek a császár javára, ott százat a saját hasznukra� Az elõkelõségek egymássalvetélkedtek abban, hogy Konsztantinosz császártól táplálást, városokat, helytartósá-gokat szerezzenek, s mint kiéhezett ebek vetették magukat a parasztok vérére éskönnyeire. A császár minden akaratukat teljesítette, minden módon a kedvükbenjárt, ám szabad utat engedve elõkelõi magánháborúinak, kivívta Isten haragját.�Így beszélt Péter, moldvai vajda: �A bíráskodás igazságtalan, a kereskedés becs-telen volt a görögöknél. A kupec nem szabhatta meg portékája árát. Elébb a lelkét kel-lett eladnia, csak aztán az áruját. Tisztátalanul szerezték gazdagságukat�� S még azt is mondta Péter, a moldvai vajda: ��Senki sem tudott megélni [Konsz-tantinosz] császár szolgálatából, még a fejét sem dughatta ki az otthonából, egyetlenversztát sem tehetett meg az elõkelõségek hatalmaskodása miatt. Az egész birodaloma nagyurak oltalma alá helyezte magát, s a patrónusok nevétõl remélte az életbenmaradását, miközben a császári bölcsesség megnyilvánulására várt, de mindhiába.A görögök megfeledkeztek az égi jelrõl, pedig Isten üzent nekik a fáraó, az egyipto-mi császár példájával, kit valamennyi elõkelõjével együtt a tengerbe veszejtett, mivelrabszolgájukká tették az izráelieket. Isten fontos kinyilatkoztatása ez, mert az Úr nemszereti a fennhéjázást és a rabszolgaságot. Ez lett a görögök veszte is, a fennhéjázásés a rabszolgaság. Az izráeliek viszont megsokasodtak, de gõgössé váltak. ElfeledtékIstent, fogságba s szétszóratásba kerülve romlásnak indultak, és nincs önálló orszá-guk��Így beszélt Péter, moldvai vajda a Kazanyi Cárságról: �Ha Isten segedelmével megakarod szerezni a Kazanyi Cárságot, ne kíméld magad, küldd oda a sereged, s fejedel-mi zsolddal, ajándékokkal, figyelmes gondoskodással lelkesítsd a katonáid szívét�6
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6 A moszkvai hadak és a kazanyi tatárok közötti ismétlõdõ fegyveres konfliktusok, illetve válta-kozó sikerû hadjáratok (1536�1548) után 1549-ben megindult a kánság elleni utolsó háború, amely1552-ben orosz gyõzelemmel ért véget. 



Azt hallottam errõl a tájról� sok harcostól, aki megfordult a Kazanyi Cárságban,hogy az ígéret földjéhez hasonlítják bõséges termékenysége miatt�� Iván Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, istenfélõ cár, uralkodó! Öt hónapigvolt Ivasko Pereszvetov, Szemjon fia, a szolgád Suceavában, Péter moldvai vajda ud-varában. Hallgattam mélyenszántó bölcsességeit, melyek a hittanításból erednek,mert Péter tudós filozófus és okos doktor. A bölcs filozófusok közül is sokan álltakszolgálatában. Égi jelekbõl megjósolták császári küldetésed, hogy nagy uralkodóleszel� s legyõzöd az ellenségeid. Isten segítségével megtudták a könyvekbõl, hogyszámtalan ország fölött uralkodsz majd.De azt is olvasták a mindent tudó könyveikben és a horoszkópokban, hogy� elõ-kelõid bûbájjal, kuruzslással, csábítással fognak szeretetedbe férkõzni� s megfosz-tanak Istentõl kapott bölcsességedtõl és hadi szerencsédtõl� Láttam Péter moldvaivajdát leborulni az Istenszülõ Szûzanyánk képe elõtt, és könnyes szemekkel azértimádkozni, hogy hosszú idõkig élj egészségben, s hogy beteljesítse az Úr harcos kül-detésed, a keresztény hit gyarapítását s az igazság helyreállítását országodban�S bár Péter, moldvai vajda még marasztalt az udvarában, én, Ivasko Pereszvetov,Szemjon fia, a szolgád, okos emberek, sok nagy doktor és filozófus beszédeit hallvánrólad, a nagy uralkodóról és az isteni bölcsességtõl elrendelt császári küldetésedrõl,valamint a csatamezõkön aratott sikereidrõl, mégis odahagytam a gazdag és gondta-lan szolgálatot, eljöttem hozzád, uralkodó, istenfélõ cár, hogy szolgálatodra legyekezen bölcsességekkel és hadúri cselekedeteidrõl szóló írásokkal. Hogy tetszik néked,uralkodóm, alázattal fölkínált szolgálatom? 

III/4. 2. és 3. Iván Pereszvetov beadványai IV. Iván cárhoz (×åëîáèòíûå Èâàíà Ïåðåñâåòîâà)
Iván Szemjonovics Pereszvetov litvániai felségterületen született orosz köznemesi családban. Zsol-dosként kereste a kenyerét. Elõbb a lengyel�litván királyi seregben, aztán 1528-tól 1531-ig SzapolyaiJános magyar király huszárjai között, végül 1532-tõl 1534-ig Habsburg I. Ferdinánd magyar és csehkirály, ausztriai fõherceg lovasságában szolgált. Harcolt a törökök ellen. Ezt követõen IV. Petru Raresmoldvai vajda (kormányzott: 1527�1538 és 1541�1546) udvarában élt. Valamikor 1537 végén�1538 ele-jén áttelepült Oroszországba. 1548 vagy 1549 szeptemberében személyesen terjesztette IV. Iván elé azún. �Kis kérelmét� (Ìàëàÿ ÷åëîáèòíàÿ), majd hamarosan benyújtott egy �Nagy Kérelmet� (Áîëüøàÿ
÷åëîáèòíàÿ). Az elsõben védelemért folyamodott az arisztokrácia hatalmaskodásával és a fõúri tör-vényszékek visszaéléseivel szemben. A másodikban széles körû államigazgatási, bírósági, katonaireformok bevezetését javasolta. Az említett beadványokon kívül neki tulajdonítanak több más pub-licisztikai alkotást is, melyek aktuális társadalmi-politikai problémákkal foglalkoznak. Pereszvetovkésõbbi sorsa ismeretlen. Szokatlan nézetei miatt talán eretnekség vagy felségárulás gyanújába keve-redhetett a XVI. század közepén, s valószínûleg kivégezték. Pereszvetov írásai kései, XVII. századi másolatokban, egy kötetbe összegyûjtve maradtak fent. Azeredeti szövegük pontos rekonstruálása lehetetlen. A Követi Kormányszék iratanyagának jelentõsrésze megsemmisült az 1626-os tûzvészben. Pereszvetov mûveit ebben a kormányhivatalban õrizték.Feltételezések szerint a romok eltakarításakor kerülhettek �illetéktelen� kezekbe. A legkorábbi kóde-xek, melyek Pereszvetov írásait tartalmazzák, az 1630-as években keletkeztek. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. Êîíåö XV�ïåðâàÿ ïîëîâèíà XVI
âåêà. Ìîñêâà, 1984. Ñ. 596�625., 755�763.; Ñî÷èíåíèÿ È. Ïåðåñâåòîâà. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1956.; Çèìèí
À. À.: È. Ñ. Ïåðåñâåòîâ è åãî ñîâðåìåííèêè. Ìîñêâà, 1958. Ñ. 217�406.
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III/5. 
IV. Iván reformjai (1549�1560)

III/5. 1.
RÉSZLET AZ 1512-ES SZERKESZTÉSÛ 

KRONOGRÁF1 FOLYTATÁSÁBÓL: 
AZ 1549-ES ORSZÁGOS GYÛLÉS ÉS A REFORMOK KEZDETE

Ugyanazon hónap február 27. napján Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfejedelmebeszédet intézett bojárjaihoz, Dmitrij Fjodorovics Belszkij herceghez, Jurij Mihajlo-vics Bulgakov herceghez, Fjodor Andrejevics Bulgakov herceghez, Pjotr MihajlovicsScsenyjatyev herceghez, Dmitrij Fjodorovics Paleckij hereghez, Vaszilij DmitrijevicsSeinhez, Danyiil Dmitrijevics Pronszkij herceghez, Alekszandr Boriszovics Gorbatijherceghez és más bojárjaihoz, okolnyicsijeihez, udvarispánjaihoz, kincstárnokaihoza lelkiatyja, Makarij metropolita, valamint az egész szent klérus elõtt a palotájában.Szólott arról, hogy a cári életkora eléréséig mennyi erõszak, büntetés és súlyos sére-lem érte a bojárfiakat és a parasztokat földjeik, szolgáik, és sok más dolog tekinte-tében a bojárok s az embereik részérõl. Beszélt arról, hogy ne cselekedjék ezt a to-vábbiakban, s a bojárfiak és a parasztok semmiféle dolgukban semmilyen erõszakot,büntetést vagy sérelmet ne szenvedjenek el a bojároktól és az embereiktõl, aki pediga jövõben erõszakot követ el, [jogtalan] büntetést ró ki, vagy sérelmet okoz valakinek,azt a cár és nagyfejedelem kegyvesztéssel, valamint bírsággal sújtja.  A bojárok pedig alázatosan mind arra kérték a cárt és nagyfejedelmet, hogybocsásson meg nekik, ne tápláljon haragot a szívében, és semmilyen kegyvesztéstne mérjen rájuk, mert szolgálni szeretnék õt, a cárt és nagyfejedelmet, akinek,miként az embereinek is, valóban a javát akarják mindenben, rossz szándék nélkül,ahogyan a javát akarták és szolgálták uralkodói atyját, Vaszilij Ivanovicsot, egészRusz nagyfejedelmét� és a nagyatyját, Iván Vasziljevicset, egész Rusz nagyfejedel-mét. Ha eztán egy bojárfi vagy paraszt bármely dologban panaszt emelne rájuk sembereikre, az uralkodó kegyelmébõl [cári] bíróság tegyen igazságot köztük, a bojároks az embereik, illetve a bojárfik s a parasztok ügyében. Iván Vasziljevics cár, egészRusz nagyfejedelme Makarij metropolita, a lelkiatyja jelenlétében és az egész szentklérus elõtt megbocsátott bojárjainak, s nagy jóindulattal megbékélésre intve õket,meghatottan szólott: �Mától fogva nincs harag a szívemben irántatok azon dolgokmiatt, és kegyvesztésre sem ítélem egyikõtöket sem, de a jövõben ne cselekedjetekígy!� A vajdáknak, kisebb hercegeknek, bojárfiknak s az udvarában szolgáló nagy
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1 �Kronográf� (õðîíîãðàô): bizánci mintára készített, délszláv, nyugat-európai és orosz források-ból kompilált világtörténet. 



nemeseknek ugyanezt mondta, majd kegyesen és meghatottan megbékélésre in-tette õket is.Ugyanazon hónap, február 29. napján2 Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfe-jedelme Makarij metropolitával, a lelkiatyjával, valamint bojárjaival törvényt alko-tott, s megparancsolta a moszkvai föld valamennyi városába kinevezett helytartói-nak, hogy ne ítélkezzenek többé a bojárfiak fölött, kivéve a gyilkossági, lopási és tár-gyi bizonyítékkal alátámasztott rablási ügyeket.3 Az errõl szóló kiváltságleveleketelküldte a bojárfiak részére minden városba. 

III/5. 1.Részlet az 1512-es szerkesztésû Kronográf folytatásából: az 1549-es országos gyûlés és a reformok kezdete
(Îòðûâêè èç ïðîäîëæåíèÿ Õðîíîãðàôà ðåäàêöèè 1512 ã.: Çåìñêèé ñîáîð 1549 ã. 

è íà÷àëî ðåôîðì)

1549. február 27-én IV. Iván gyûlést tartott a Kremlben fõpapok, fõurak és udvari fõméltóságok rész-vételével. Aznap vagy másnap beszámolt az elért eredményekrõl a fõvárosba rendelt köznemesiképviselõk elõtt is, akiket megbékélésre szólított föl (�ñîáîð ïðèìèðåíèÿ�). Szlavofil és szovjet történé-szek nyomán a szakirodalomban némelyek úgy interpretálják ezt a rendezvényt, mint az elsõ �rendiországgyûlést� (çåìñêèé ñîáîð). A tanácskozás következményeként az uralkodó kivonta a közneme-seket (äåòè áîÿðñêèå) a helytartók ítélõszékének joghatósága alól (a legsúlyosabb bûncselekményekelkövetésének kivételével). 
Szövegközlés és magyarázatok: Øìèäò Ñ. Î.: Ïðîäîëæåíèå õðîíîãðàôà ðåäàêöèè 1512 ãîäà. // Èñòî-

ðè÷åñêèé Àðõèâ. Ò. VII. Ìîñêâà, 1951. Ñ. 295�296.; Ïàíåÿõ Â. Ì.: Ðóñü â XV�XVII ââ. Ñòàíîâëåíèå è
ýâîëþöèÿ âëàñòè ðóññêèõ öàðåé. // Âëàñòü è ðåôîðìû. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1996. Ñ. 60. 

III/5. 2.
AZ 1550. ÉVI TÖRVÉNYKÖNYV (Részletek)

Az 7000 ötvennyolcadik esztendõ június� Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfejedelme
fivérével és bojárjaival elfogadta e Törvénykönyvet, hogy miként bíráskodjanak a bojárok,
az okolnyicsijek, az udvarispánok, a kincstárnokok, a gyjakok, a legkülönfélébb kormány-
székek hivatalnokai, a helytartók a városokban, a járásfõnökök a járásokban a tyiunok és
minden bíró.  2.Amelyik bojár vagy udvarnokispán, vagy kincstárnok, vagy gyjak rossz szándéknélkül tévesen ítélkezik, vagy törvénytelenül vádol valakit, vagy [valótlan] bíróságijegyzõkönyvet ír alá, vagy [hibás] ítéletlevelet bocsát ki, és kiderül az igazság, akkoraz a bojár, udvarnokispán, okolnyicsij, kincstárnok vagy gyjak ne fizessen büntetést,
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2 A �29. nap� elírás. Helyesen: 27-én vagy 28-án. 
3 Vö. az 1550. évi törvénykönyv 64. cikkelyével. 



de a felperes ügyét tárgyalják újra, a beszedett illetékeket és bírságokat pedig adjákvissza.1
3.Ha bojárt vagy udvarnokispánt, vagy kincstárnokot, vagy gyjakot megveszte-getnek, s emiatt a bíróságon törvénytelenül vádol meg valakit, és kiderül az igazság,a bojáron, vagy az udvarnokispánon, vagy a kincstárnokon, vagy a gyjakon három-szorosan hajtsák be a perértéket, a cárnak és nagyfejedelelmnek járó illetékeket, akiszállási díjat, a megismételt bírósági eljárás költségeit, a kézbesítési díjat és a per-újrafelvételi illetékeket. Büntetést annyit fizessen, amennyit az uralkodó elrendel. 

24.Azon személyek számára, akik más városokban laknak,2 és a szolgálati helyükreutazó vagy a szolgálati idejüket töltõ, vagy a szolgálati helyükrõl [végleg] távozóhelytartók és járásfõnökök részérõl elkövetett sérelmek miatt keresetet nyújtanak be,biztosítsanak törvényszolgákat [az idézés kikézbesítésére] azelõtt is, hogy a hely-tartók, a járásfõnökök s az embereik [végleg] eltávoznak a szolgálati helyrõl.3 A hely-tartóknak és a járásfõnököknek parancsolják meg, hogy küldjék el az embereiketmaguk helyett [a bíróságra]. A más városokban lakó személyek közül azoknak, akika helytartók, a járásfõnök és az embereik részérõl elkövetett sérelmek miatt egy évenbelül4 nem nyújtanak be keresetet, késõbb ne biztosítsák a törvényszolgák kiküldésétés a bírósági tárgyalást. 26.A pénzbírság összegét, melyet a táplálásban részesülõ köznemesek megsértéséértrónak ki, a könyvekben regisztrált táplálásból származó jövedelem arányábanállapítsák meg. A feleségeik becsületének megsértése e jövedelem szerinti büntetéskétszeresével sújtandó. Azon köznemesek megsértése, akik pénzbeli ellátmányt kap-nak, az ellátmány nagyságához mérten, feleségeik megsértése pedig az ellátmányszerinti büntetés kétszerésével sújtandó. A palotában és az udvarban szolgáló gyja-kok becsületének megsértéséért kiszabható pénzbüntetés mértékét a cár és nagyfeje-delem határozza meg. A feleségeik díja ennek kétszerese. A nagykereskedõké ötvenrubel, a feleségeiké a duplája. A kereskedõk, a poszádlakók5 és valamennyi közepesvagyoni helyzetû [kereskedõ és iparos] megsértése öt rubelbe kerül. A feleségeikéennek kétszerese. A bojár jó szolgájának6 megsértése � a tyiunok és a nyomozókkivételével � öt rubelre büntetendõ, a feleségéé kétszer annyira. Egy bojár tyiunja,nyomozója és végrehajtója becsületének mégsértéséért e személyek jövedelménekarányában, a feleségeik becsületének megsértéséért a jövedelemhez mért büntetéskétszeresét kell megfizetni. Egy földmûvelõ vagy nem földet mûvelõ paraszt meg-sértése egy rubelbe, a feleségéé két rubelbe kerül. A fiatalabb bojári szolga7 vagy a
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1 A 2. cikkely az 1497-es törvénykönyv 19. cikkelyének átdolgozott változata. 
2 �Személyek, akik más városokban laknak� (èíîãîðîäöû): a helytartók és a járásfõnökökjoghatósága alá nem tartozó településeken élõk. 
3 A 24. cikkely kiegészíti a 75. cikkely rendelkezéseit. 
4 Az egyéves elévülési határidõt valószínûleg a helytartók és a járásfõnökök hivatali pozíciójuk-ból történõ végleges távozásuk idõpontjától számították. 
5 Kézmûvesek, iparosok, kiskereskedõk. 
6 �A bojár jó szolgája� (áîÿðñêèé ÷åëîâåê äîáðûé): a holopok felsõ kategóriájába tartozó szolga. 
7 �Fiatalabb bojári szolga� (áîÿðñêèé ÷åëîâåê ìîëîò÷èé): a holopok alacsanyabb kategóriájába tar-tozó szolga.



fiatalabb fekete városlakó8 megsértése egy rubel, feleségük megsértése két rubel. Haegy paraszt testi sértést követ el, a testi sértés mértéke és a sérelmet elszenvedett be-csületének értéke szerint büntessék meg. Testi sértés esetén mindenkit a sértett sze-mélyének és a testi sértés súlyosságának figyelembevételével büntessenek meg. 
28.Azokban az ügyekben, melyekben a cár és nagyfejedelem vagy a cár és nagyfe-jedelem gyermekei, vagy a bojárok ítélkeznek, és a bírósági tárgyalás nem ér véget,de folytatódik, a gyjaknak kötelessége személyesen lejegyezni a felperes és az alperesvallomását. A tanúvallomásokat is személyesen köteles lejegyezni. Ezeket az iratokata saját pecsétje alatt addig õrizze [hivatali helyiségében], amíg a per véget nem ér.A gyjaknak alá kell írnia azokat az iratokat és panaszos beadványokat, melyeket afogalmazóknak9 kiad, hogy készítsenek róluk tisztázatokat vagy másolatokat. Aminta fogalmazó elkészült a tisztázattal vagy a másolattal, a gyjak személyesen ellen-õrizzen minden papírt, majd írja alá. A gyjak ezeket az iratokat [is] a saját pecsétjévelhitelesítve tárolja. A fogalmazó semmilyen iratot ne tartson magánál. Ha a fogalma-zónál olyan másolatot, panaszos beadványt vagy iratot találnak, amelyen a gyjakpecsétje szerepel, de az aláírása nem, a perértéket, az illetéket és a [kézbesítést végzõtörvényszolga] kiszállási költségét a gyjakon hajtsák be, a fogalmazót pedig korbá-csolják meg. Ha a fogalmazónál a hivatali helyiségen kívül vagy az otthonában talál-nak iratot vagy másolatot, akkor a perértéket hajtsák be a gyjakon, a fogalmazót pe-dig nyilvánosan korbácsolják meg, és rúgják ki az állásából. Senkinél ne lehessentisztviselõ. 43.Amikor az uralkodó parancsára kiállítanak valakinek valamilyen oklevelet, hatá-rozott idõre szóló kiváltságlevelet10 vagy szabályzatlevelet,11 vagy részletfizetést en-gedélyezõ oklevelet12 veres pecséttel,13 amennyit a pecsétõr beszed az okleveleken[függõ] pecsétért, a gyjak ugyanannyit szedjen az aláírásért. Korlátlan idõre szólót ajövõben senkinek ne adjanak. A korlátlan idõre szóló régi kiváltságleveleket14 vonjákbe mindenkitõl. 
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8 �Fiatalabb fekete városlakó� (÷¸ðíûé ãîðîäñêîé ÷åëîâåê ìîëîä÷èé): az államnak adózó városoklakosságának szegény vagyoni helyzetû rétegeihez tartozó személy. A moszkvai állam fennállása alattkibocsátott törvények szövegeiben a város és a városi lakosság elõször az 1550. évi törvénykönyv 26.és 91 cikkelyében jelenik meg. 
9 �Fogalmazó� (ïîäüÿ÷èé): ügyintézõ tisztviselõ, fogalmazó, írnok. A �fogalmazók� alkották a kor-mányszékek hivatalnoki karának beosztotti állományát.    
10 �Határozott idõre szóló kiváltságlevél� (ëãîòíàÿ ãðàìîòà): valamilyen (adó)fizetési kötelezettségalól felmentést biztosító, határozott idõre szóló mentesség. 
11 �Szabályzatlevél� (óñòàâíàÿ ãðàìîòà): a helyi közigazgatási szervek mûködési rendjét szabályo-zó oklevél.  
12 �Részletfizetést engedélyezõ oklevél� (ïîëåòíàÿ ãðàìîòà): más tulajdonát képezõ árut ön-hibáján kívül elvesztett kereskedõ számára kiadott hivatalos engedély a keletkezett kár értékénekrészletekben történõ visszafizetésére kamatok nélkül. 
13 �Veres pecséttel� (ñ êðàñíîþ ïå÷àòüþ): a vörös színû függõ viaszpecsét azt jelezte, hogy az ezzelellátott okirat kibocsátója maga az uralkodó. 
14 �Korlátlan idõre szóló régi kiváltságlevél� (òàðõàííàÿ ãðàìîòà): meghatározatlan idõre szólóadómentességet vagy/és bírósági immunitást biztosító oklevél. 



64.A helytartók minden városban az uralkodó által most kibocsátott cári közös ki-váltságlevelek15 szerint ítélkezzenek a köznemesek felett.16

68.Ha egy helytartó olyan várost és járásokat vagy olyan járásokat kap táplálásba,melyekben addig nem voltak falunagyok és falusi esküdtek,17 akkor ettõl fogva le-gyenek ezekben a járásokban is, valamennyiben. Ha úgy alakul, hogy megjelenik va-laki ezekbõl a járásokból a helytartó és a tyiunja [törvényszéke] elõtt mint felperesvagy alperes, akkor a helytartón, a járásfõnökön és a tyiunjaikon kívül azok a falu-nagyok és falusi esküdtek is vegyenek részt a tárgyaláson, akik ugyanabban a járás-ban élnek, mint a felperes és az alperes. A bírósági jegyzõkönyvet az a helyi jegyzõvezesse, aki ebben a járásban lakik. Falunagyok és falusi esküdtek nélkül ne hozza-nak ítéletet se a végleges döntési joggal bíró helytartók és járásfõnökök, se a véglegesdöntési joggal nem rendelkezõ helytartók és járásfõnökök, se a tyiunjaik. A hely-tartók, a járásfõnökök és a tyiunok ne hagyják magukat megvesztegetni.

70.Ha a helytartó és a járásfõnök emberei a bírósági ítélet meghozatala elõtt vagyután eljárnak valakivel szemben annak érdekében, hogy [a letartóztatását elkerülen-dõ] kezest találjanak a számára, de senki sem vállal kezességet érte, akkor a helytartóés a járásfõnök emberei vigyék õt a városparancsnok,18 az udvarnokispán, a fertály-mesterek és az esküdtek19 elé a városokban, illetve a falunagyok és a falusi esküdtekelé a járásokban, [azok elé] akik a helytartók, a járásfõnökök vagy a tyiunjaik oldalánrészt vesznek a bírósági ítélet meghozatalában. A helytartó és a járásfõnök embereinem hurcolhatják magukkal és nem verhetik vasba azt, akiért senki sem vállalt ke-zességet, ha [elõzetesen] nem állították elõ. Amennyiben a helytartó és a járásfõnökemberei magukkal hurcolják, és vasba verik az illetõt anélkül, hogy [elõzetesen] avárosparancsnok, az udvarnokispán, a fertálymester, a falunagy és az esküdtek elévitték volna, s a közeli vagy a távoli rokonai közül valaki ezt írásban bepanaszolja avárosparancsnoknak, az udvarnokispánnak, a fertálymesternek, a városi esküdtek-nek, illetve a falunagynak és a falusi esküdteknek, akkor az illetõt szabadítsák ki ahelytartók és a járásfõnökök embereinek fogságából, s ha valóban nem állították elõ,akkor a helytartó és a járásfõnök emberein hajtsák be a becsületének megsértéséért
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15 �Közös kiváltságlevelek� (æàëîâàííûå âîï÷èå ãðàìîòû): megyénként elküldött egy-egy kivált-ságlevél, amely hatálya kiterjedt a megye (óåçä) valamennyi köznemesére.
16 A cikkely értelmezéséhez lásd az 1549. február 28-án kiadott cári rendelet évkönyvbeliparafrázisát (III/5. 1. forrásközlés). A helytartók hatáskörébõl kivont ügyekben a köznemesség (abojárokhoz hasonlóan) a cári ítélõszék joghatósága alá került. 
17 A �falunagy� (ñòàðîñòa) és a �falusi esküdt� (öåëîâàëüíèê) a faluközösség választott tisztség-viselõje. 
18 �Városparancsnok� (ãîðîäîâîé ïðèêàç÷èê): a vidéki (helyi) köznemesség soraiból választott tiszt-ségviselõ, aki a védmûvek karbantartásáért és a hadianyag-utánpótlásért felelt. Háborús helyzetbenirányította a város fölkészülését az ostromra. Békeidõben a nemesség szolgálati ügyeit intézte, résztvett az adók behajtásában. A helytartó alárendeltségében mûködött. 
19 A fertálymesterek (ñòàðîñòû) és az esküdtek (öåëîâàëüíèêè) a városi lakosság választott tiszt-ségviselõi. 



kijáró büntetést a társadalmi státusától függõen. Amit a helytartó vagy a járásfõnökemberén követel, azt kétszeresen hajtsák be. 
75.Ha valaki törvényszolgával beidézteti a helytartót, bojárt vagy köznemest, a já-rásfõnököt, a tyiunjaikat, a cár és nagyfejedelem tyiunját vagy a nyomozókat, akkora helytartó, a járásfõnök, a tyiunjaik, a cár és nagyfejedelem tyiunja, vagy a nyo-mozók a megszabott idõtartam alatt jelenjenek meg a bíróság elõtt. Ha a megszabottidõtartam alatt nem tudnak megjelenni, küldjék el maguk helyett az embereiket. Hanem jelennek meg személyesen, és az embereiket sem küldik el a megszabott idõ-tartam végéig, melyet a szolgálati hely elhagyásának napjától számítanak, és a[Moszkvától mért] távolsággal arányosan határoznak meg oly módon, hogy százversztát kell megtenni hét nap alatt, akkor helyezzék õket vád alá, a felperesek pa-naszában foglalt kárt és a poroszlók kiszállási költségét hajtsák be rajtuk, a perértékösszegét adják át a felpereseknek. A helytartóknak, a járásfõnököknek és az em-bereiknek kézbesített idézésekben ne jelöljenek meg idõpontot. A távoli városokesetében ugyanígy, a versztában mért távolság függvényében számolják ki [a bíró-ság elõtti megjelenésre megszabott idõtartamot]. A helytartóknak, járásfõnököknekés az embereiknek ne küldjenek idõpontra szóló idézést sehová se, kivéve a súlyosbûntetteket és a kormányszéki [állami fontosságú] ügyeket, melyekben az uralkodóparancsára idõpontot jelölnek ki. A helytartóknak, a járásfõnököknek és a tyiunjaik-nak idõtartamra szóló idézéseket küldjenek. Az idõtartamot attól számítva állapít-sák meg, amikor [végleg] távoznak a szolgálatból, kivéve azokat az idézéseket,melyeket [az uralkodó parancsára] a bojárok [a duma ülésén] közösen rendelnek el[súlyos bûntettekben vagy államügyekben]. Egy bojár és egy gyjak nem adhat kiilyen idézést.20

78.Azokkal a szabad emberekkel, akik hercegekhez, bojárokhoz, köznemesekhez ésmindenféle más [társadalmi helyzetû] személyhez fordulnak kölcsönért, és adós-levélben21 vállalják, hogy a kamatok törlesztése fejében szolgálni fognak, tizenötrubelnél nagyobb összegre rúgó adóslevelet ne írassanak alá. E törvénykönyv kihir-detéséig megszületett régi adósleveleket, amelyek tizenöt rubelnél nagyobb összeg-rõl szólnak, és szabad emberek kötelezettségét rögzítik arra vonatkozólag, hogy a ka-matot szolgálattal törlesztik, a hitelezõk mutassák be a [kormányszékeket irányító]bojároknak, a bojárok tegyék rá a pecsétjüket, a gyjakok pedig írják alá. Ha [a tarto-zás valódi összegét, a tizenöt rubelt meghaladó régi adóslevelek esetében] bárkivitatni fogja a jövõben, döntsön a bíróság. Adóslevelet nem szabad aláíratni teljes,szerzõdéses vagy régi holoppal,22 csakis szabad emberrel. Aki [más tulajdonát ké-pezõ] teljes, szerzõdéses és régi holopot adóslevéllel magához köt vagy körözõlevél-
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20 A 75. cikkely az 1497-es törvénykönyv 45. cikkelyének kiegészítése. 
21 �Adóslevél� (êàáàëà): magánokirat, amely rögzíti, hogy a kölcsönt fölvevõ személy milyenhatáridõ alatt törleszti az adósságát, és milyen formában rendezi a kamattartozást: kifizeti vagy ledol-gozza, vagy kiszolgálja.  
22 �Teljes holop� az, aki �teljes oklevél� alapján veszítette el személyes szabadságát. A �szerzõdé-ses holop� gazdatiszti funkciót töltött be �szerzõdés� megkötése után. (Lásd az 1497-es törvénykönyv66. cikkelyét.) A �régi holop� (ñòàðèííûé õîëîï) rabszolga státusú személy leszármazottja.



lel23 [sajátjaként] kerestet, vagy teljes és szerzõdéses [holopi státust igazoló] okleveletállít ki róla, vagy végrendelet és más okirat alapján régi holopjának nyilvánít anélkül,hogy [az elõéletérõl hitelt érdemlõ módon] kifaggatta volna, annak pénze vesszen el.Ha a holop [egykori] tulajdonosa kijelenti, hogy [a holopja] meglopta, amikor el-szökött tõle, a [lopásból eredõ vagyoni] kárt is azon hajtsák be, aki [körültekintõ]vizsgálódás nélkül idegen holopot adóslevéllel magához kötött vagy körözõlevéllel[sajátjaként] kerestetett. A holopot annak adják vissza, akinek a teljes vagy a szerzõ-déses, vagy a végrendeletben örökölt, vagy a régi holopja volt. 
81.Senkinek sem szabad holoppá tenni szolgáló köznemest vagy szolgáló köznemesgyermekét, ha [a fiú az életkora24 miatt még] nem szolgált, csak olyat, akit az uralko-dó elbocsátott a szolgálatból. 85.A votcsinákra vonatkozó jogszabályok.25 Aki votcsináját26 eladja, annak gyerme-kei és unokái nem formálhatnak igényt rá, és nem vásárolhatják vissza. Ha fivérei ésunokatestvérei tanúként szerepelnek az adásvételi szerzõdésben, sem õk, sem gyer-mekeik, sem az unokáik nem vásárolhatják vissza a votcsinát. Ha [az eladó] fivérei és unokatestvérei nem fognak tanúskodni, akkor a fivérek,a lánytestvérek vagy az unokatestvérek visszavásárolhatják a votcsinát. Ha a vevõ áruba bocsátja a votcsinát, az, aki eladta neki vagy a többiek [a vissza-vásárlás jogából a fenti kritériumok alapján kizárt rokonok] kialkudott áron [piaciértéken] megvásárolhatják a votcsinát annyiért, amennyiért az eladó eladja nekik. Azegykori eladási áron viszont nem vásárolhatják vissza.A visszavásárlási jog [az egykori eladási áron] negyven évig27 hatályos. A [votcsi-na eladásának idõpontjától számított] negyvenedik esztendõ után a votcsina örök-lésére [korábban] jogosult rokonok elvesztik a visszavásárlás jogát. A megvásároltvotcsina eladását nem akadályozhatják. Ha valaki a megvásárolt votcsinát eladja, agyermekei, a testvérei és unokatestvérei nem formálhatnak rá igényt. Ha valaki úgy végrendelkezik, hogy a megvásárolt votcsinát halála után a gyer-mekeire örökíti, akkor a votcsina legyen az övék. Saját votcsinaként bírják, s ajövõben [ha ilyen jogi helyzet elõállna] a votcsinákról szóló ezen rendeletben foglal-taknak megfelelõen visszavásárolhatják.Aki [a jogosultsággal rendelkezõ rokonok közül] votcsináját visszavásárolja azerre kiszabott negyvenéves határidõ alatt [az egykori eladási áron és a saját költsé-
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23 �Körözõlevél� (áåãëàÿ ãðàìîòà): szökött holopok körözését elrendelõ közokirat. 
24 A nemesi származású fiúgyermekeket 15 éves kortól (nagykorúságuktól) vették katonai lajst-romba. 
25 A �nemzetségen belüli visszavásárlás joga� (ïðàâî ðîäîâîãî âûêóïà) szerint a korábban eladottvotcsinát a rokonság valamelyik erre jogosult tagja visszavásárolhatta ugyanazon áron, amelyenegykor eladták. E jog gyakorlását szabályozza a kilenc pontból álló �votcsinakódex� (â âîò÷èíàõ ñóä).E jogszokás, illetve az 1550-ben kodifikált változata azt a célt szolgálta, hogy a votcsinák ne kerül-hessenek ki egy-egy nemzetség tulajdonából. Kiegészítését lásd az 1557. augusztus 15-én kelt rende-letben (III/5. 8. forrásközlés). 
26 �Votcsina� (îò÷èíà, âîò÷èíà): örökölt nemzetségi (családi) vagy vásárolt, vagy adományba ka-pott, magántulajdont képezõ birtok.  
27 Negyven év az átlagéletkor körülbelüli idõtartama volt, ami után az egykor vásárlással meg-szerzett votcsina végrendeleti úton más famíliára vagy más rokonsági fokozaton álló személyekreszállhatott át. 



gén], az a votcsinát tartsa meg, másnak ne adja el, idegen nemzetségnek ne bocsássazálogba, de ha mégis, akkor [csak] a saját nemzetségén belül [és csakis] annak, aki azegykori adásvételi szerzõdésben nem szerepelt a tanúk között. Aki [az erre jogosult rokonok közül az egykori eladási ár összegéért] idegenpénzen visszavásárolja, majd elzálogosítja vagy eladja a votcsinát [az érvényes piaciárfolyamon annak, akitõl a pénzt kapta az ügylet lebonyolításához], s az eladó rábi-zonyítja, hogy nem a saját pénzén vette és nem maga használja, akkor a votcsinaingyen kerüljön vissza az egykori eladó [az eredeti tulajdonos] birtokába. Ha a jövõben valaki el akarja zálogosítani a votcsináját olyan személynek, akinem tartozik az öröklésére jogosult rokonok közé, akkor a votcsina öröklésére nemjogosult idegen személy akkora összeget fizessen a jelzálogba vett votcsináért, ameny-nyi az értéke. Ha az idegen személy, aki a votcsina öröklésére nem jogosult, valakivotcsináját sokkal nagyobb áron veszi jelzálogba, mint a votcsina értéke, és az örök-lésre jogosult rokonok közül valaki bejelenti, hogy a votcsinát idegen nemzetség-belinek elzálogosították vagy elzálogosítják, de azt maga akarja jelzálogba venni,akkor olyan összeget fizessen ki érte, ami egyenlõ a votcsina értékével. Ha az idegenszemély több pénzt adott jelzálogkölcsönként, mint amennyi a votcsina értéke, akkora különbözetet veszítse el. Az a votcsinatulajdonos vagy [valamely erre jogosult] rokona, aki votcsináját[kisebb értékû birtokra] elcserélte egy örököseihez nem tartozó személlyel [másikvotcsinatulajdonossal], s a különbözetért pénzt kapott, de visszavásárolná az [egykorelcserélt] votcsinát, vásárolja vissza. Az [egykor átengedett] birtoktestbõl azonbanhagyjon meg annyi földet az új birtokos tulajdonában, amennyit az a sajátjából el-cserélt. 
88.A parasztok az év egyazon szakában, az õszi György-nap elõtti és utáni héten,átruházhatják telkeiket [és elköltözhetnek] az egyik járásból a másikba, az egyik falu-ból a másikba.28 A mezõn hátrahagyott telek után egy rubel és két altin, az erdei irt-ványtelek után, tíz versztára a szálfaerdõtõl,29 egy poltyina és két altin30 földbértfizessenek. Amelyik paraszt egy évig él valakinél [a birtokán], s továbbáll, egynegyedföldbért fizessen. Ha két évig él, a fele földbért fizesse. Ha három évig él, háromne-gyed földbért fizessen. Ha négy évig él, a teljes földbért fizesse meg, egy rubelt és kétaltint. A földbért kapunként szedjék. A fuvardíj telkenként két altin, ezenkívül másilletéket ne szedjenek tõle. Ha [az elköltözõ] paraszt után gabona marad a földjén,mihelyt learatja vagy lábon hagyja, két altin büntetést31 fizessen. Amíg rozsa a földbenvan, e rozs után a cárnak és nagyfejedelemnek adózik. Úrdolgával nem tartozik an-nak, akinél élt. Pap ne fizessen földbért, szabad akaratából bármikor eltávozhat.Szántón gazdálkodó paraszt, ha teljes holopnak32 adja magát, a határidõ betartásanélkül elköltözhet, földbért ne szedjenek tõle. Ha gabona marad utána lábon, abból
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28 A paraszti költözésre vonatkozó rendelkezések az 1497-es törvénykönyv 57. cikkelyében foglal-tak részletesebb kidolgozását és pontosítását tartalmazzák. 
29 �Tíz versztára a szálfaerdõtõl�, azaz az erdõ szélétõl számított tíz versztán (21,6 km) belül. 
30 Valószínûleg elírás a törvényszöveg másolatában. Helyesen: az erdei irtványtelek után egypoltyina és egy altin. 1 rubel (ðóáëü) = 200 pénz (äåíüãà) = 33 altin (àëòûí) és 2 pénz. 1 altin = 6 pénz.1 poltyina (ïîëòèíà) fél rubelt ért. 
31 �Pénzbüntetés� (áîðàí) a. m. �báránypénz�. 
32 �Tejes holop� (ïîëíûé õîëîï): egész életre szólóan személyes függõségben lévõ (rab)szolga. 



adóznia kell a cárnak és nagyfejedelemnek. Ha nem akarja megfizetni az adót, fosz-szák meg a földben álló gabonarészétõl. 
91.A papok, a diakónusok, a szerzetesek, a szerzetesnõk és az idõs özvegyasszo-nyok, akik Isten házának szolgálatából élnek, a fõpapok és bíráik joghatósága alá tar-toznak. Ha egyszerû ember egyházi személlyel pereskedik, közös bíróság ítélkezzen.Azok az özvegyasszonyok, akik nem Isten szolgálatából élnek, hanem a saját házuk-ban laknak, nem tartoznak a püspöki bíróság joghatósága alá. Városi kereskedõk neéljenek a monostorok városi udvaraiban. Aki a városi kereskedõk közül letelepszikegy monostorban, azt költöztessék ki, és ügyeiben a helytartó ítélkezzen. A monos-torokban olyanok éljenek, akik nyomorognak, és az anyaszentegyháznak juttatottkönyöradományokból tartják fenn magukat.33

97.Ne hozzanak ítéletet [az új jogszabálygyûjtemény szellemében] sem a lezárt, semaz e Törvénykönyv kihirdetéséig le nem zárt egyetlen eljárásban sem, függetlenülattól, hogy mikor indították azt, és bírósági szakaszba lépett-e. A földbirtoklással, aholopokkal, az adóslevelekkel és bármi egyébbel kapcsolatos valamennyi perben ésinstancián aszerint járjanak el, ami szerint korábban ítélkeztek s végrehajtottak azilyen ügyekben. A jövõben bármilyen peres ügyben e törvénykönyv alapján hoz-zanak ítéletet, s úgy hajtsák végre, ahogyan a cár és nagyfejedelem elrendelte etörvénykönyvben, s amely naptól fogva. 
98.Az újonnan fölmerülõ peres ügyeket, melyek e törvénykönyvben nem kaptakhelyet, amint az uralkodó jóváhagyásával és minden bojár elhatározásából34 ítélettelzárulnak, vezessék be ebbe a törvénykönyvbe. 

III/5. 2.Az 1550. évi törvénykönyv (Ñóäåáíèê 1550 ãîäà)
IV. Iván törvénykönyvét a bojár duma 1550. júniusi ülésén fogadták el, majd a �Százcikkelyes� zsinat1551-ben jóváhagyta. Eredeti példánya nem maradt fenn. Legkorábbi másolatai a XVI. század má-sodik felében keletkeztek. A leginkább autentikusnak tartott példány, amelybõl e fordítás is készült,az 1560-as évek elején született. IV. Iván törvénykönyvének elsõdleges forrásai között az 1497-es törvénykönyv, III. Iván és III. Va-szilij rendeletei szerepeltek. (III. Vaszilij törvénykönyvének létezése historiográfiai mítosz.) A meg-elõzõ, 1497-es jogszabálygyûjteményhez képest az 1550-es kódex 33 új cikkellyel bõvült (összesen 99-100-ra), a régi paragrafusokat pedig átdolgozták, korszerûsítették. A fordításba beválogatott cikkelyeka 2., 88., 75. és 91. kivételével újak. 

Szövegközlés és magyarázatok: Ñóäåáíèêè XV�XVI âåêîâ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1952. Ñ. 109�340.
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33 A 91. cikkely utolsó három mondata az 1497-es törvénykönyv 59. cikkelyének kiegészítése. 
34 �Az uralkodó jóváhagyásával és minden bojár elhatározásából� (ñ ãîñóäàðåâà äîêëàäó è ñî âñåõ

áîÿð ïðèãîâîðó). Az új törvényeket vagy az uralkodó hagyta jóvá egy jelentés (äîêëàä) meghallgatásaután, vagy a bojár dumával közösen döntött.



III/5. 3.
RENDELET A MESZTNYICSESZTVO FELFÜGGESZTÉSÉRÕL 

A HADJÁRATOK IDEJÉRE
A 7058. esztendõ júliusának� napján1 Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfeje-delme Makarij metropolitával, a lelkiatyjával, Jurij Vasziljevics herceggel, a fivérével,valamint Vologyimer Ondrejevics2 herceggel és a bojárjaival eldöntötte, hogy a bojá-rok és a vajdák3 közül ki és hol szolgáljon az ezredekben. A nagy ezredet4 a nagyvajda vezesse. A nagy ezred elsõ vajdája elöljárója az elõretolt ezred, a jobb kéz, a balkéz és az õrezred elsõ vajdájának. Aki a nagy ezred második vajdája, azzal a jobb kéznagy vajdájának [elõkelõségi] ügye és viszonyítási jogesete nincs,5 parancsnoki be-osztásukat a származás szerinti szolgálati rangsorrendre tekintet nélkül kapják. Azelõretolt ezred és az õrezred elsõ vajdái nem alárendeltjei a jobb kéz elsõ vajdájának.A bal kéz vajdái nem alárendeltjei az elõretolt ezred és az õrezred elsõ vajdáinak.A jobb kéz vajdái elöljárói a bal kéz vajdáinak. A bojárok, a nagy vagy könnyû vajdák6 parancsnoksága alá kerülõ hercegek, ud-vari nagy nemesek7 és bojárfik a származási rangsorrend figyelembevétele nélkül áll-janak a cár és nagyfejedelem szolgálatára. Az uralkodó elrendelte, hogy jegyezzék föla Hadügyben,8 ha a bojárfik és a fõnemesek az uralkodói szolgálat során a vajdákhozképest nem a származásuk szerint õket megilletõ helyen vannak, akkor emiatt arangsorrend szerinti [késõbbi] besorolásuk semmilyen csorbát ne szenvedjen. 

III/5. 3.Rendelet a mesztnyicsesztvo felfüggesztésérõl a hadjáratok idejére(Óêàç îá îòìåíå ìåñòíè÷åñêèõ ñ÷åòîâ íà âðåìÿ ïîõîäîâ)
Az 1549 végén (november�december) kezdõdõ kazanyi hadjárat elõtt IV. Iván fölfüggesztette amesztnyicsesztvo érvényesítését a parancsnoki pozíciók betöltésekor. Ezt a rendeletét 1550 júliusában
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1 A 7058. esztendõ júliusa: 1550 júliusa.
2 Vlagyimir Andrejevics �Sztarickij� herceg, IV. Iván unokatestvére. 
3 A �vajda� (âîåâîäà) a. m. hadvezér. 
4 A korabeli orosz hadszervezet legnagyobb létszámú, önálló parancsnokság alá helyezett mû-veleti egysége az �ezred� (ïîëê) volt. Az ezredeket az �elsõ vajda� vagy �nagy vajda� (ezredparancs-nok), illetve a �másik� vagy �második vajda� (ezredparancsnok-helyettes) irányította. A �nagy ezred�a fõsereget jelentette. Élén a �nagy ezred elsõ vajdája�, azaz a fõparancsnok állt. Helyettese a �nagyezred második vajdája� elnevezést viselte. A �kisebb vajdák� a csapattestek parancsnokai voltak. 
5 �[Elõkelõségi] ügye és viszonyítási jogesete nincs� (äåëà è ñ÷åòó íåò): a mesztnyicsesztvointézményével kapcsolatos vitákat a családfák összehasonlítása és a famíliák tagjainak korábbi szolgá-lati beosztását tartalmazó iratok segítségével rendezték. Ennek során a peres felek közötti elõkelõsé-gi és rangbéli távolságot a föllelt precedensek alapján állapították meg. E távolsághoz viszonyítvadöntöttek a vitatott pozíció betöltésérõl. 
6 A �könnyû vajdák� (ë¸ãêèå âîåâîäû): a könnyûfegyverzetû egységek parancsnokai. 
7 �Udvari nagy nemesek� (äâîðÿíå áîëüøèå): a cári udvarban szolgáló köznemesek elit csoport-ja, akik a vidéki köznemesség tagjaival (äåòè áîÿðñêèå) összehasonlítva privilegizált helyzetet élveztek.  
8 �Hadügy� (Ðîçðÿä, Ðàçðÿä): a sereggel kapcsolatos minden feladatért, illetve a katonai vagyközigazgatási szolgálatban betöltött pozíciók személyes nyilvántartásáért felelõs kormányszék elne-vezése. (Szó szerinti fordításban: �besorolás�.)



megerõsítette, és kiterjesztette valamennyi hadmûvelet idejére. Az ukázok tartalmának értelmezéseés viszonya egymáshoz vitatott. Az itt publikált forrás a Hadügyi Kormányszék (Ðàçðÿäíûé ïðèêàç)iratanyagából származik. 
Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû

XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 2. Ñ. 29�30.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987.
¹ 2. Ñ. 9�12. 

III/5. 4. 
RENDELET EGYHÁZI TULAJDONÚ SZLOBODÁK 

LÉTREHOZÁSÁNAK TILALMÁRÓL 
Makarij, Moszkva és egész Rusz metropolitája, az uralkodó lelkiatyja beszélt a cárralés nagyfejedelemmel a 7059. esztendõ szeptember 15. napján.1 Az uralkodó annakelõtte elrendelte velünk, Isten szolgáival, érsekekkel és püspökökkel közösen, a met-ropolitai, érseki, püspöki és monostori szlobodáink2 tárgyában, hogy valamennyi újszloboda a többi városlakóval egyformán adózzék mindenben, és azonos bírói jog-hatóság alá tartozzon.3 Emlékszünk is arra a döntésre [de másként]: az új szlobodákIsten kezében és a te uralkodói fennhatóságod alatt állnak a bíráskodás kivételével.4

Cári helytartóid és uralkodói járásfõnökeid az új jövevényeken kívül mostanábana régi szlobodalakók fölött is ítélkezni akarnak, s ezzel kárt okoznak nekik. Azelõtt,uralkodó, helytartóid és járásfõnökeid nem bíráskodtak a szlobodáink ügyeiben. Tepedig, ettõl kezdve ne adj parancsot helytartóidnak és járásfõnökeidnek, hogy a[régi] szlobodáink lakosai fölött törvényt üljenek. Nálunk van cári határozatod, melyben elrendeled, hogy azokat, akik a poszád-beliek közül a nyilvántartás [elkészítése] után költöztek az új szlobodákba, isméttelepítsék a városi poszádokba.5 Ez csak Isten és a te fennhatóságod alá tartozik,ahogyan Isten sugalmazza neked. De mostantól fogva a metropolita, az érsekek, a püspökök és a monostorok ahagyományok szerint rendelkeznek régi szlobodáikkal, mindenféle dolgaikban õkítélkeznek a korábbi oklevelek értelmében, új szlobodákat azonban nem alapíthat-nak, új porták sokaságával a régi szlobodákat nem bõvíthetik, legfeljebb ha gyermekaz apától, võ az apóstól, fivér a testvéreitõl elköltözik, hogy a saját portáján éljen.Városból és faluból érkezett idegenek nem építhetnek új portákat a régi szlobodák-
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1 7059. esztendõ szeptember 15. napján: 1550. szeptember 15-én.
2 �Szloboda� (ñëîáîäà): 1. a városok közigazgatási határán belül vagy mellett létrehozott földes-úri, egyházi vagy monostori tulajdonban lévõ kézmûves- és kereskedõtelep, amely paraszti rendûlakossága nem fizetett állami adót; 2. állami tulajdonú földterületen létrehozott katonatelep. A �szol-gáló� rendû alattvalók közé tartozó katonák nem fizettek állami adót. Háziipar ûzésével és föld-mûveléssel egészítették ki az ellátmányukat. 
3 Célzás az 1550. évi törvénykönyv 43. cikkelyére. 
4 A bíráskodás az uralkodó helytartóinak jogköre. 
5 Célzás az 1550. évi törvénykönyv 91. cikkelyére. A �poszad� (ïîñàä): a városok közigazgatásihatárán belül állami tulajdonú földterületen létrehozott kézmûves- és kereskedõtelep. Lakói az állam-nak adóztak. 



ban. Amely régi szlobodákban álló porták elnéptelenednek, az õsi szokásoknakmegfelelõen odahívhatnak falusiakat, szántóvetõket vagy nem földmûvelésbõlélõket, amint ezt korábban is tették. A [telkeik és járadékfizetési kötelezettségeik]átruházását az õszi György-napi határidõ alatt, az uralkodó rendelete és a régi szoká-sok szerint hajtsák végre. A jövõben ne hívjanak és ne fogadjanak be poszádokbólérkezõ városi lakosokat, legfeljebb olyan kozákokat, akik adóterhet nem viselnek. Akia parasztok közül a metropolitai, érseki, püspöki és monostori joghatóság alá tartozószlobodákból a városi poszádokba vagy falvakba kíván költözni, szabadon távozhataz õszi György-napi határidõ alatt, az uralkodó rendelete szerinti átruházással. 

III/5. 4. Rendelet egyházi tulajdonú szlobodák létrehozásának tilalmáról (Ïðèãîâîð î çàïðåòå óñòðîéñòâà íîâûõ öåðêîâíûõ è ìîíàñòûðñêèõ ñëîáîä)
A cár és a metropolita között 1550. szeptember 15-én lezajlott, kompromisszumal zárult tárgyaláseredményét a �Százcikkelyes� zsinat határozatai 98. cikkelyének interpretálásában ismerjük. A trón-nak nem sikerült fölszámolnia az állami adóterheket nem viselõ ún. �fehér� szlobodákat (áåëûå ñëî-
áîäû), de elérte újak alapításának és a régiek bõvítésének tilalmát. Egyes történészek a kormányzategyházellenes küzdelmének újabb állomását, mások a poszádlakók érdekérvényesítõ képességéneknövekedését látják a döntésben. 

Szövegközlés és magyarázatok: Åì÷åíêî Å. Á.: Ñòîãëàâ. Èññëåäîâàíèå è òåêñò. Ìîñêâà, 2000. Ñ. 408�
409.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà.
Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 3. Ñ. 30.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû
XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 3. Ñ. 12�14. 

III/5. 5. 
RENDELET EZER BOJÁRFI FÖLDHÖZ JUTTATÁSÁRÓL 

MOSZKVA KÖRNYÉKÉN 
A 7059. esztendõ október�1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelme a bojá-rokkal elrendelte:Telepítsenek 60-70 verszta2 távolságra Moszkvától a moszkvai ujezdbe,3 valaminta dmitrovi, a ruzai, a zvenyigorodi ujezdek felébe és a csiszljakok,4 a hordaiak, a ma-darászok, a fajdkakasbefogók, az obrokosok falvaiba 1000 fõ bojárfi pomescsikot, alegjobb szolgákat. Amely bojároknak és okolnyicsijeknek készen kell állniuk arra, hogy távoli szol-gálatra küldjék õket, de nincs pomesztyjéjük vagy votcsinájuk a moszkvai ujezdben,
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1 7059. esztendõ október: 1550. október. 
2 1 verszta = 1,080 km vagy 2,160 km. 
3 �Ujezd� (óåçä): a magyarországi megyéhez hasonló közigazgatási egység. 
4 A �csiszljakok� (÷èñëÿêè) és a �hordaiak� (îðäèíöû) állami tulajdonú földeken gazdálkodóparasztok, akik õsei valaha a tatároknak fizetett adóterheket viselték a telekhasználatért cserébe. 



fejenként 200 csety5 nagyságú szolgálati birtokot kapjanak Moszkva megyében. Azelsõ rangosztályú bojárfiknak fejenként szintén 200 csetynyi pomesztyjét adjanak, amásodik rangosztályúaknak fejenként 150 csetynyi pomesztyjét, a harmadik rang-osztályú bojárfiknak fejenként 100 csety pomesztyjét. Kaszálóból épp annyiszénaboglyányit,6 amennyi csetvertynyi7 szántót kiosztottak egy embernek, kivéve aparasztok kaszálóit. A parasztoknak egy vity8 után 30 szénaboglyányi kaszáló jár. Akiebbõl az ezerbõl szerencsétlenségére elhalálozik, s fia nem alkalmas a szolgálatra,annak helyére mást verbuváljanak. Azok a bojárok és bojárfiak, akik votcsinákkalrendelkeznek a moszkvai ujezdben, vagy Moszkvához közeli városok mellett 50-60versztányi távolságra, azoknak pomesztyjét ne adjanak.  

III/5. 5. Rendelet ezer bojárfi földhöz juttatásáról Moszkva környékén (Óêàç îá èñïîìåùåíèè ïîä Ìîñêâîé òûñÿ÷è äåòåé áîÿðñêèõ)
A kiválasztott ezer �legjobb szolga� Moszkva környéki letelepítésének szándéka a trónhoz hû, azon-nal mobilizálható elit létrehozását célozta. A végrehajtás 1078 fõt érintett, akik közül 931-en a vidékiköznemesség soraiból kerültek ki. Fontos posztokat foglaltak el az államigazgatásban és a hadsereg-ben. Egyes történészek szerint a reformot nem sikerült megvalósítani az arisztokrácia elenállása miatt. 

Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû
XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 4. Ñ. 30�31.; Çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè.
Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 4. Ñ. 14�16.; Òûñÿ÷íàÿ êíèãà 1550 ã. è Äâîðîâàÿ òåòðàäü 50-õ ãîäîâ XVI
âåêà. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1950. Ñ. 53�54.  

III/5. 6.
A CÁR ÉS A ZSINAT KÖZÖS HATÁROZATA 

A MONOSTOROK ÉS A FÕPAPSÁG VOTCSINASZERZÉSÉNEK, 
ILLETVE EGYES HERCEGI BIRTOKOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK

TILALMÁRÓL 
(Részletek) 

A 7059. esztendõ május� napján1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelmea lelkiatyjával, Makarijjal, egész Rusz metropolitájával, az érsekekkel, a püspökökkel
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5 1 csety (csetverty) 5,59 vagy 7,4 km2 nagyságú földterület. 
6 A �szénaboglya� (êîïíà) a kaszálók területének megállapítására használt mértékegység. 1 kopna= 0,1 gyeszjatyina, azaz 1,11 vagy 1,48 km2. 
7 A �csetverty� (÷åòâåðòü) itt adózási egység. Akkora szántóföld, amennyit 1 csetverty (65,5 kg)mennyiségû rozzsal be lehetett vetni. 
8 A �vity� (âûòü) adózási egységként kezelt szántóföld. Egyenlõ 12-16 csetverty (6-8 gyeszjatyina)nagyságú telekkel. 
1 7059. május: 1551. május.



és a zsinat valamennyi tagjával elhatározta, hogy az érsekek, a püspökök és a monos-torok a jövõben senkitõl se vásároljanak votcsinát a cár és nagyfejedelem tudta,valamint jóváhagyása nélkül. A hercegek, a bojárfiak és egyetlen más alattvaló semadhat el votcsinát nekik a jóváhagyása nélkül. Ha valaki a jóváhagyása nélkül ad elvagy vásárol votcsinát, a vásárlónak a pénze, az eladónak a votcsinája bánja. A vot-csinát kobozzák el az uralkodó, a cár és nagyfejedelem javára, kártalanítás nélkül.Azok votcsináit, akik ezelõtt, s jóval ezelõtt, családi birtokot adományoztak amonostoroknak, hogy saját és szüleik lelki üdvéért [ott] örök idõkig imádkozzanak,vagy akik eztán fogják ugyanezt tenni, senki sem vásárolhatja vissza a monostorok-tól. Azok votcsináit,  akik ezelõtt családi birtokot adományoztak a monostoroknak, sazokét is, akik eztán fogják ugyanezt tenni, amennyiben a végrendeletükbe, az ado-mánylevelükbe, vagy bárnely más, az ügyletet rögzítõ oklevélbe beleírják: �ha vala-mely rokon jogot formál a votcsinára, annyit fizessen a visszavásárlásért, amennyi avégrendeletben, az adománylevélben vagy más egyéb oklevélben szereplõ vételi árösszege�, [akkor] a rokonság tagjai visszavásárolhatják a végrendeletben vagy azadománylevélben foglaltak szerint, a régi szokásoknak megfelelõen, miként ez IvánVasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme és Vaszilij Ivanovics, egész Rusz nagyfejedel-me korában is volt. Amely cári és nagyfejedelmi tulajdont képezõ pomesztyjét, fekete földet2 a bojár-fik és a parasztok eladósodása miatt fõpapok és monostorok erõszakkal megsze-reztek, vagy amely földet a fõpapokkal és monostorokkal összejátszó hivatalnokokúgy tüntettek föl, mint a fõpapok és a monostorok sajátját, továbbá azon új telepítésûfalvakat, melyeket [a fõpapok és a monostorok] az uralkodó tulajdonában lévõ föl-deken alapítottak, ellenõrizzék, hogy régen3 kinek a használatában voltak, és azok-nak juttassák vissza�Amely nyomorúságban tengõdõ monostorok és templomok részére kiutalt kincs-tári segélyeket és alamizsnákat Vaszilij nagyfejedelem [halála] óta4 új juttatásokkalegészítették ki, vizsgálják felül, s az új juttatások kiadását szüntessék be. A régi szoká-sokat állítsák vissza: a kincstári segélyek és alamizsnák [nagysága] ugyanakkoralegyen, mint Iván nagyfejedelem5 és Vaszilij Ivanovics,6 egész Rusz nagyfejedelmeidején� Ahogyan a régi idõktõl fogva, Ivan Vasziljevics, egész Rusz nagyfejedelme, ésVaszilij Ivanovics, egész Rusz nagyfejedelme határozataival elrendeltetett, Tver, Mi-kulin, Torzsok, Obolenszk, Beloozeró és Rjazany városának lakosai ne adják el vot-csináikat más városok lakóinak, és [e városok lakói] üdvözülésük kedvéért [a végren-deletükben] se hagyják votcsináikat monostorokra az uralkodó jóváhagyása nélkül.A szuzdali, a jaroszlavli, a sztarodubi hercegek senkinek se adják el votcsináikat acsaládtagjaikon kívül a cár és nagyfejedelem tudta nélkül, és monostorok részére sevégrendelkezzenek az üdvözülésük kedvéért� �A szuzdali, jaroszlavli, sztarodubi hercegeknek senki se adja el votcsináját a cár
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2 A �fekete földek� (÷¸ðíûå çåìëè) kifejezés alatt az állami tulajdonú földeket értették, amelyekparaszti lakossága földmûveléssel, háziiparral, kereskedéssel foglalkozott, és csak az államnak (azuralkodónak) adózott. 
3 �Régen�, azaz III. Vaszilij halála elõtt. 
4 �Vaszilij nagyfejedelem [halála] óta�, azaz a bojár kormányzás idején. 
5 III. Iván (1462�1505).
6 III. Vaszilij (1505�1533). 



és nagyfejedelem tudta nélkül� Ha valaki a cár tudta nélkül ezen uralkodói paran-csot megszegve votcsináját eladja, a vevõ pénze vesszék el, a családot pedig fosszákmeg a votcsinától� �Amely votcsinákat ezen uralkodói határozatot megelõzõen az uralkodó jóvá-hagyása nélkül, üdvözülés kedvéért monostorokra hagytak, kobozzák el az uralkodójavára, [az adományozáskor megállapított] értéküket fizessék ki [a monostoroknak],a votcsinákat pedig sorolják át pomesztyjévé. Aki az uralkodó tudtán kívül végrendeletében valamely monostorra hagyja vot-csináját, hogy üdvözüljön, a votcsinát ellenszolgáltatás nélkül kobozzák el a monos-tortól az uralkodó javára. Az üdvözülésért monostoroknak juttatott votcsinák, me-lyek ezen uralkodói határozat [megjelenése] elõtt kerültek a monostorok birtokába,továbbra is maradjanak a monostorok tulajdonában, mert ezen uralkodói határozat[kihirdetéséig] adták át azokat a monostoroknak. 

III/5. 6.A cár és a zsinat közös határozata a monostorok és a fõpapság votcsinaszerzésének, illetve egyes hercegi birtokok elidegenítésének tilalmáról (Ïðèãîâîð öàðÿ è öåðêîâíîãî ñîáîðà î çàïðåùåíèè âûñøåìó äóõîâåíñòâó è
ìîíàñòûðÿì ïðèîáðåñòè âîò÷èíû, à òàêæå î çàïðåùåíèè íåêîòîðûì êíÿçÿì

ïðîäàâàòü è çàâåùàòü âîò÷èíû ìîíàñòûðÿì)
Az 1551. májusi határozat szövege mint a �Százcikkelyes� zsinat záradéka és az 1550-es törvénykönyvkiegészítõ cikkelye számos másolatban maradt fenn. Politikai tartalma a szakirodalomban vitatott. Azutolsó bekezdés az elsõ után olvasandó. Az ötödik, hatodik és hetedik bekezdés a III. Iván korábankiadott rendeletek parafrázisa, amelyek az újonnan Moszkvához csatolt területek lakosságára és anagyfejedelem szolgálatába állt hercegi családokra vonatkoztak. 

Szövegközlés és magyarázatok: Åì÷åíêî Å. Á.: Ñòîãëàâ. Èññëåäîâàíèå è òåêñò. Ìîñêâà, 2000. Ñ. 413�
416.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI � ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà.
Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 5. Ñ. 31�33.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû
XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 5. Ñ. 17�19. 

III/5. 7. 
ÉVKÖNYVBEJEGYZÉS 

A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÉS A KATONAI SZOLGÁLAT REFORMJÁRÓL
A 7064. esztendõben1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelme fivérével sbojárjaival határozatot hozott a táplálásról és a katonai szolgálatról valamennyi em-ber számára: miként szolgáljanak a jövõben. Addig a hercegek, a bojárok és a közne-mesek táplálást kaptak a városoktól és a járásoktól, hogy igazságot osszanak és min-denféle ügyben kormányozzák a tartományokat. A szolgálatuk után járó táplálásbóléltek. Amely városban és amely járásban s amely évek alatt helytartók és járásfõ-
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1 A 7064. esztendõ az 1555. szeptember 1-jétõl 1556. augusztus 31-ig terjedõ idõszak.



nökök voltak, abban a városban és abban a járásban kellett ítélkezniük, rendet tarta-niuk, rosszat jóra fordítaniuk, s megelégedniük azokkal a pénzdíjakkal és megsza-bott illetékekkel, melyeket törvényben elõírt az uralkodó.Eljutott a híre a jámbor cárhoz, hogy sok várost és járást nyomorúságba döntöt-tek a helytartók és a járásfõnökök. Sok éven át semmibe vették az Úr parancsolataités az uralkodó szabályzatleveleit. Sok aljas tettet hajtottak végre. Nem pásztorai éstanítói voltak a népnek, hanem üldözõi és kiszipolyozói. Szolgáik úgyszintén sokgonoszságot és gyilkosságot követtek el a városok és a járások lakossága ellen. Sokparaszt kért igazságot velük szemben, mikor távoztak a táplálásból. Annyi vérrontástés becstelenséget mûveltek az emberekkel, hogy keresztényhez méltatlan lett volnameg nem hallani. Sok helytartó és járásfõnök eltékozolta régi szerzeményét, votcsi-náit és ingóságait�A cári parancsról. A cár megparancsolta, hogy válasszanak sztarosztákat, száza-dosokat, ötvenedeseket, tizedeseket a városokban és a járásokban, akik intézkednekmajd a rablási, a lopási és egyéb büntetõügyekben. Fenyegetõ, szigorú tilalom súlyaalatt elrendelte, hogy ne legyenek megvesztegethetõk, ítéleteiket a legcsekélyebbrosszindulat nélkül, a hamis tanúvallomások teljes kizárásával hozzák meg. Ha go-nosztevõre lelnek, végezzék ki. Megparancsolta, hogy vessenek ki adót a városokraés a járásokra az iparûzés és a szántók után, melyet a cári kincstár hasznára szedjenekaz erre kijelölt gyjakok ellenõrzésével. A bojárokat, a fõurakat és a különféle harco-sokat2 táplálással3 látta el igazságos idõre, a származásuknak megfelelõ rang és a be-töltött méltóság szerint. A városiaknak4 négyévente egyszer, másoknak5 három-évente egyszer ellátmányt fizetett. Az uralkodói szemlérõl. Az uralkodó ezután szemügyre vette [a nemesi fölkelésszervezetét]. Azok az elõkelõségek6 és különféle harcosok esetében, akik sok földetszereztek, de elszegényedve nem a votcsináikhoz és az uralkodótól kapott ellát-mányukhoz7 mérten teljesítettek szolgálatot, az uralkodó parancsot adott a kiegyen-lítésre. A pomesztyjékre földmérõket küldött. Úgy rendelte, hogy ki-ki akkora bir-tokot tarthasson meg, amennyi megilleti, a fölösleget pedig szétosztotta a rászorulókközött. Törvényt alkotott a votcsina és a pomesztyje nagysága szerinti katonai szolgálat-ról: Száz csetverty8 jó minõségû, erre alkalmas föld után egy embert9 teljes pán-célzatban10 és lóval, a távoli hadjáratokra két lóval kellett kiállítania minden nemes-nek [a személyes megjelenésén kívül]. Aki földbirtok alapján szolgált, annak az ural-kodó ellátmányt, táplálást, a törvényesen kiállított embereire pénzben [kifizetett]illetményt adott. Aki nem teljesítette a földbirtok szerinti katonaállítás feltételeit, attól
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2 �Különféle harcosok� (âñÿêèå âîèíû): a sorállományt alkotó, alacsony rangú, szerény vagyonihelyzetû köznemesek. 
3 �Táplálás� (êîðìëåíèå): ebben az összefüggésben a �táplálási megváltás� (êîðìëåíûé îêóï) jog-címén befolyt kincstári bevételekbõl kifizetett zsold. A �táplálási megváltás� elnevezésû új adónemetaz egykor �táplálásra� jogosult szolgáló nemesség anyagi veszteségeinek kompenzálására vezették bea �táplálás� intézményének megszüntetésekor. 
4 �Városiak�: a vidéki városok nyilvántartásaiban szereplõ (megyei) köznemesek. 
5 �Mások�: a cári udvarban szolgálatot teljesítõ fõ- és köznemesek. 
6 �Elõkelõségek� (âåëüìîæè): a bojári tanács tagjai és a fõnemesek.
7 �Ellátmány� (æàëîâàíüå): itt a pomesztyje. 
8 100 csetverty (50 gyeszjatyina) = 55,98 ha vagy 74 ha. 
9 Egy �embert�, azaz fegyveres szolgát (holopot). 
10 �Teljes páncélzatban�, azaz teljes fegyverzetben.



fejpénzt szedett [a hiányzó] emberek után. A törvényben elõírtnál nagyobb kíséret-tel fölvonuló földbirtokos és minden embere két és félszer több illetményt kapott. Az uralkodó mindent elrendezett, hogy a hadszervezet és a cári szolgálat hibát-lan, feddhetetlen és igazságos legyen. Az errõl tanúskodó hiteles besorolások a cárihivatalnokok elöljáróinál vannak. 

III/5. 7. Évkönyvbejegyzés a helyi közigazgatás és a katonai szolgálat reformjáról(Ëåòîïèñíàÿ çàïèñü î çåìñêîé ðåôîðìå è îá óëîæåíèè î ñëóæáå)
A forrásrészletben említett két jogszabály eredetije nem maradt fent. Tartalmukat az ún. �Nyikon-féleévkönyv Obolenszkij-másolatának� (ñïèñîê Îáîëåíñêîãî Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè) tolmácsolásábanismerjük, amit az 1560/70-es években állítottak össze. Az idézett rész az �Iván Groznij uralkodásánakkezdetérõl�� (Ëåòîïèñåö íà÷àëà öàðòñòâà öàðÿ è âåëèêîãî êíÿçÿ Èâàíà Ãðîçíîãî) elnevezéstviselõ krónika kiegészített és szerkesztett folytatásából került az évkönyv szövegébe. Feltételezettszerzõje Alekszej Adasev. Az évkönyvrészletben ismertetett elsõ jogszabály a városok és az államnak adózó parasztokszámára elrendeli választott helyi önkormányzati testületek fölállítását, amelyek jogköre a bûn-üldözésre, rendfenntartásra, igazságszolgáltatásra, adóbehajtásra terjedt ki. Azokon a vidékeken, ahola közigazgatási reformot bevezették, a táplálás intézményét fölszámolták. A falusi és városi választottönkormányzati testületek, illetve a köznemesi fenyítõszékek kompetenciája közötti viszony tisz-tázatlan maradt. A cári parancs kihirdetésének dátuma 1555 eleje. (1555. május 23. a rendelet eddig is-mert elsõ végrehajtási utasításának keltezése.) A helyi közigazgatás reformját (çåìñêàÿ ðåôîðìà) nemsikerült az egész országot átfogó érvénnyel megvalósítani, bár erre 1555 folyamán kísérlet történt. Ahelytartók és a táplálás intézménye több megyében fönnmaradt, vagy a livóniai háború idején ismétmegjelent olyan helyeken, ahol korábban megszüntették.Az évkönyvrészletben ismertetett második jogszabály egy törvényerejû rendelet (óëîæåíèå),amely azzal a céllal született, hogy a nemesi fölkelés intézményét és anyagi bázisát hozzáigazítsa atáplálás megszüntetésével kialakult új helyzethez. Hadviselési kötelezettség szempontjából egyen-lõségjelet tett votcsina és pomesztyje közé. Kibocsátásának valószínûsíthetõ dátuma 1555 õsze, talánszeptember.

Szövegközlés és magyarázatok: Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XIII. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1904. Ñ. 267�269.;  ÏÑÐË. T. XX. Âòîðàÿ ïîëîâèíà. Ñïá., 1914. Ñ. 569�571.; Çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèí-
ãðàä, 1986. ¹ 11. Ñ. 37�38.; Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé
ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 11. Ñ. 27�35.; Ñëîâàðü êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè
Äðåâíåé Ðóñè. Âûïóñê 2. (âòîðàÿ ïîëîâèíà XIV�XVI â.). ×. 1. À-Ê. Ëåíèíãðàä, 1988. Ñ. 8�9.; ×. 2. Ë-ß.
Ëåíèíãðàä, 1989. Ñ. 20�21., 50. 

III/5. 8.
RENDELET AZ ELADOTT ÉS AZ ÁTÖRÖKÍTETT VOTCSINÁK 

NEMZETSÉGEN BELÜLI VISSZAVÁSÁRLÁSÁNAK FELTÉTELEIRÕL
A 7065. esztendõ augusztus 15. napján1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfeje-delme elhatározta a bojárjaival: 
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A moszkvai [nagyfejedelemséghez tartozó] városokban nyilvántartott [földtulaj-donosok] rokonai2 közül azok, akik [az elidegenített családi birtokok visszavásárlá-sára jogosultak] visszavásárolják a votcsinát, az erdõs és a ligetes földekért ugyanazta pénzt fizessék, amennyit a szántókért.3 Az erdõ árát, bármilyen legyen, a cár ésnagyfejedelem parancsára el kell engedni. Azok a rokonok, akik a végrendeleti úton monostorokra hagyott votcsinákatvisszavásárolják, és olyan esetekben kérelmezik az ingatlan értékének [ismételt]megállapítását, amikor a végrendeletet [már] aláírták és lepecsételték, mégha a vég-rendelet nincs is jóváhagyva, nem panaszolhatják fel, hogy a votcsina végrendelet-ben föltüntetett ára a rokonságot becsapva [túl] magas. Az ilyen végrendeletek ese-tében az [ismételt] értékbecslés nem engedélyezett. Azoknak a rokonoknak viszont,akik le nem pecsételt és [a cári hivatalokban] jóvá nem hagyott végrendeletek ügyé-ben kérelmezik az ingatlan értékének [ismételt] megállapítását, bocsássanak rendel-kezésére értékbecslõket, a votcsinát pedig azon az áron vásárolják vissza, amennyitaz [valójában] ér. Megparancsolta [az uralkodó], hogy ezt a rendeletet vezessék be a törvény-könyvbe. 
III/5. 8.Rendelet az eladott és az átörökített votcsinák rokoni visszavásárlásának feltételeirõl(Óêàç îá óñëîâèÿõ ðîäîâîãî âûêóïà ïðîäàííûõ è çàâåùàííûõ âîò÷èí)

Az 1550. évi törvénykönyv votcsinákról szóló jogszabálygyûjteményének (85. cikkely) kiegészítése. 
Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�

ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 22. Ñ. 44�45.; Çàê îíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 22. Ñ.
45.; Ñóäåáíèêè XV�XVI âåêîâ. Ìîñêâà�Ëåíèíãðàä, 1952. Ñ. 316�317.

III/5. 9. 
RENDELET A VOTCSINÁK FELETTI RENDELKEZÉSI JOG 

KORLÁTOZÁSÁRÓL 
A 7070. esztendõ január 15. napján1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelmeelrendelte a bojárjaival: A Jaroszlavszkij, Sztarodubszkij, Rosztovszkij, Szuzdalszkij, Tverszkij, Belo-
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2 �Rokon� (âîò÷è÷): a családi birtok öröklésére vagy visszavásárlására jogosult rokon. 
3 A megvett votcsinák új tulajdonosai közül sokan, amikor a �nemzetségen belüli visszavásárlásjogának� érvényesítésekor arra kényszerültek, hogy az egykor megszerzett birtokot eladják valame-lyik rokonnak, mesterségesen fölsrófolt árat ajánlottak, arra hivatkozva, hogy azóta a saját költ-ségükön erdõsávot is telepítettek a kérdéses földterületre.
1 7070. esztendõ január 15.: 1562. január 15.



zerszkij, Obolenszkij, Vorotinszkij, Moszalszkij, Trubeckoj, Odojevszkij hercegi csalá-dok2 tagjai és más szolgáló hercegek az õsi votcsináikat nem adhatják el, nem aján-dékozhatják hozományként leányaiknak vagy lánytestvéreiknek, és nem cserélhetikel. Ha egy herceg fiúgyermek nélkül hal meg, votcsinái az uralkodóra szállnak. Haúgy végrendelkezik, hogy a votcsináját leányára vagy lánytestvérére hagyja, s vala-mely monostornak is juttat adománybirtokot az üdvözülése érdekében, akkor a vot-csinákat ne adják oda leányának vagy lánytestvérének, hanem a hozományt és azadományt az ingóságaiból fedezzék. Ha a hercegnek nincs akkora vagyona, hogy aleányának vagy lánytestvérének járó hozomány és a monostornak szánt adománykiteljen belõle, akkor az uralkodó a votcsina lefoglalása és az értékének fölbecsléseután eldönti: kinek mekkora összeget juttasson a kincstárból. Ha egy herceg úgyvégrendelkezik, hogy votcsináját fivérére, unokafivérére, másod-unokafivérére vagya legközelebbi rokonságához tartozó olyasvalakire hagyja, aki [a végrendelkezõközvetlen nõi] családtagjaival nem házasodhat, akkor a végrendeletben foglaltakjóváhagyása az uralkodótól függ, aki a votcsina, a végrendelet és a [kedvezménye-zett személy addigi] szolgálata alapján határoz� Azokat a votcsinákat, melyeket más városok lakói Vaszilij Ivanovics, egész Rusznagyfejedelme óta ezen uralkodói rendeletig terjedõ idõszak utolsó húsz és tizenötéve alatt vásároltak vagy hozományként szereztek az említett hercegektõl, ellenszol-gáltatás nélkül kobozzák el az uralkodó javára. A nagyfejedelem jelentést kapazokról az emberekrõl, akik e rendelet [kiadását] megelõzõ öt, hat, esetleg még többesztendõ, de kevesebb mint tíz év alatt vásároltak vagy szereztek hozománykéntvotcsinát, hogy eldöntse, kinek, mennyi kárpótlást fizessen az elkobzott földbir-tokért, vagy fizessen-e egyáltalán.Tverben, Torzsokban, Jaroszlavlban, Rjazanyban, Beloozeróban és Romanovbanõsidõk óta az a szokás, hogy idegen városokból érkezett emberek nem vásárolhatnakvotcsinát. A földvásárlást, a hozománynak vagy monostornak szánt votcsinák ado-mányozását e városok lakói maguk közt intézték� A cár és nagyfejedelem mostelrendelte, hogy e városok lakói csak a városukban élõknek adják, velük cseréljék,nekik ajándékozzák hozományként, csak helybéli monostornak adományozzák avotcsináikat úgy, ahogyan a régi idõkben is történt. Azokat a votcsinákat, melyeketmás városok lakói Vaszilij Ivanovics, egész Rusz nagyfejedelme óta ezen uralkodóirendeletig terjedõ idõszak utolsó húsz és tizenöt éve alatt vásároltak vagy hozo-mányként szereztek e városokban, ellenszolgáltatás nélkül kobozzák el az uralkodójavára. A nagyfejedelem jelentést kap azokról az emberekrõl, akik e rendelet [kiadá-sát] megelõzõ öt, hat, esetleg még több esztendõ, de kevesebb mint tíz év alatt azuralkodó tudta nélkül votcsinát vásároltak vagy hozományt szereztek, hogy eldönt-se, kinek mennyi kárpótlást fizessen az elkobzott votcsinákért, vagy fizessen-e egyál-talán. Az e városokban szerzett votcsinák, ha Iván Vasziljevics� Vaszilij Ivanovics�és más korábbi uralkodók oklevelei alapján kerültek idegen városok lakóinak birto-kába, akkor az uralkodók okleveleiben foglaltak és a régi szokások szerint maradja-nak a tulajdonukban. 
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2 Az elsõ hat (északkelet-orosz) hercegi család IV. Iván tágabb rokonsága. ValamennyienVszevolod �Bolsoje Gnyezdo� vlagyimiri nagyfejedelem leszármazottai. A további öt hercegi család acsernyigovi-szeverszki (délnyugat-orosz) fejedelmek utódai. A rendelet hatálya gyakorlatilag kiter-jedt a korabeli moszkvai állam valamennyi hercegi famíliájára. 



Ha egy fiúgyermek nélkül elhunyt herceg a birtokállományából votcsinát hagy afeleségére, az özvegy élete végéig használhassa az örökséget. Halála után a votcsinakerüljön a cár és nagyfejedelem kezére. Az [özvegy] lelki üdvét szolgáló egyházi ado-mányról a kincstár gondoskodjon az uralkodó parancsa szerint. Ha egy herceg a vég-rendeletében minden votcsináját feleségére hagyja, s jelentõs nagyságú birtokállo-mányról van szó, az uralkodó külön utasításban rendelkezzen e földek sorsa felõl. Haegy herceg azt írta végrendeletében, hogy a feleségére hagyott votcsinát az asszonyszabadon eladhatja, cserélheti, vagy az üdvözülése érdekében monostornak adomá-nyozhatja, s az özvegy élete végéig ezen a votcsinán marad, akkor halála után a vot-csina szálljon az uralkodóra. Amely bojár vagy köznemes fiúgyermek nélkül hal meg, és nincs se közeli roko-na, se végrendelete, akkor votcsinája a cár és nagyfejedelem tulajdonába kerüljön.A votcsinából annyit juttasson az özvegynek, amennyibõl meg lehet élni. Az elhunytlelki üdvét szolgáló egyházi adományról a kincstár gondoskodjon az uralkodó pa-rancsa szerint. 
III/5. 9. Rendelet a votcsinák feletti rendelkezési jog korlátozásáról (Óêàç îá îãðàíè÷åíèè ïðàâà ðàñïîðÿæåíèÿ âîò÷èíàìè)

Az opricsnyina bevezetése elõtti politikai hangulatot tükrözõ határozat valamennyi hercegi dinasztiaszámára teljes elidegenítési tilalmat rendelt el a családi birtokokra vonatkozólag. Miközben leszû-kítette a potenciális örökösök körét, elõírta, hogy a fiúgyermek nélkül elhunyt hercegek votcsinái azuralkodóra szállnak. A jogszabályt azonban nem sikerült maradéktalanul átültetni a gyakorlatba. 
Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�

ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 36. Ñ. 55�56.; Çàê îíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI�ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹ 36. Ñ.
56�58. 

III/5. 10. 
A PISZKARJOV-ÉVKÖNYV ADASEV ÉS SZILVESZTR 

TEVÉKENYSÉGÉRÕL 
Abban az esztendõben1 Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelme követeketküldött Konstantinápolyba, a kosztromai Fjodor Adasevet és fiát, Alekszejt. Fjodor aszultán elé járult, aki nagy jutalomban részesítette, amikor pedig visszaérkezett azuralkodóhoz, az is megjutalmazta. Fia, Alekszej azonban megbetegedett, és a szul-tánnál maradt. Egy esztendõ múltán jött meg a nagyfejedelemhez, aki kegyet gyako-rolt vele: a környezetébe emelte az atyjával együtt. Neki bojári, [az atyjának] okolnyi-csiji rangot adományozott. Sok éven keresztül élvezte a cár kegyét egészen az oprics-nyináig. Amint megsokasodtak a földi bûnök, s kezdetét vette az opricsnyina, a nagy-
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1 A követjárás 1538/39-ben zajlott. 



fejedelem a livóniai Jurjevbe2 küldte hadszolgálatra3 az ottani vajda, Dmitrij Hilkovherceg mellé, azzal az utasítással, hogy kerüljön a tisztek közé. Ám Dmitrij hercegnem adott erre parancsot, s noha [Alekszej] sokszor kérte tõle, mégsem engedélyez-te, hogy tiszt lehessen. Élete így telt: mindig böjtölt, és lankadatlanul imádkozott. Na-ponta egy kovászos kenyeret evett. Elküldetett a nagyfejedelem, hogy öljék meg.Lóhalálában vágtatott a küldönc, hogy eltegye láb alól [Alekszej Adasevet], de márkoporsóban feküdt, mikor megérkezett. Egy nappal korábban tért meg õseihez. Írtakaz uralkodónak. A nagyfejedelem kegyes volt hozzá: megparancsolta, hogy vigyékUglicsba a szüleihez, a Mária Oltalma-monostorba, ahol az atyja, Fjodor és az öccse,Danyilo4 nyugszik.A maga idejében nagy békesség, jólét és törvényesség honolt orosz földön. Akitelutasított, az többet ne is jöjjön a kérvényével!5 Az a bojár, aki halogatta a kérelmekelbírálását, nem úszta meg az uralkodó haragja nélkül. Akit tisztességtelenségenkapott, az ne is jöjjön többet a kérvényével, irány a börtön vagy a számûzetés!Akkoriban élt Szilvesztr pópa is, akivel közösen kormányozták orosz földet. Együttültek az Angyali Üdvözlet6 melletti hivatalban,7 ahol most a talajvíz áll a palotákközött. 
III/5. 10. A Piszkarjov-évkönyv Adasev és Szilvesztr tevékenységérõl (Ïèñêàð¸âñêèé ëåòîïèñåö î äåÿòåëüíîñòè Àäàøåâà è Ñèëüâåñòðà)

A Piszkarjov-évkönyv egyfajta történelmi témájú �szöveggyûjtemény�, amely a XVII. század elsõ ne-gyedének végén keletkezett. Az idézett részlet egy ismeretlen moszkvai személy 1612�1615 között írtvisszaemlékezéseinek másolata. A �memoár� az 1530-as évek végétõl 1615-ig terjedõ idõszakot öleli föl.
Szövegközlés és magyarázatok: Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. T. II. Äîêóìåíòû ïî èñòîðèè XV�XVII

âåêîâ. Ìîñêâà, 1955. Ñ. 7�22., 56.  
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2 Jurjev (német nevén Dorpat): Tartu. 
3 Alekszej Adasevet 1560 májusában kinevezték a Livóniában harcoló �nagy ezred� harmadikvajdájának. 1560 augusztusában õrizetbe vették, és Dorpat várába zárták, ahol az õsz folyamán vagy1561 elején betegségben elhunyt.
4 Danyiil Adasevet, a tatárok ellen jeleskedõ hadvezért, a bátyja kegyvesztése után fiával együttkivégezték. 
5 Alekszej Adasev egy idõben a kérvényeket befogadó kormányszék vezetõje volt. 
6 Az Angyali Üdvözlet-székesegyház (Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð) a cárok Kreml-beli magánkápolná-ja. Papjai között szolgált Szilvesztr pópa, aki állami tisztséget nem viselt. 
7 Az �Angyali Üdvözlet� elõtti kis téren, a templommal szemben állt a kormányszékek épület-tömbje. Alekszej Adasev a hivatali karrierje alatt több fontos funkciót töltött be, így kincstárnoki rang-ban az egyik kulcsfontosságú intézményt, a kamarát is vezette.



III/6. 
Andrej Kurbszkij és �Félelmetes�1 Iván �levelezése� (1564�1579)

III/6. 1.
KURBSZKIJ LEVELE LITVÁNIÁBÓL A CÁRNAK S URALKODÓNAK(Részletek)

[Küldöm] a cárnak, aki Istentõl fölmagasztalva különösen az ortodoxiában fényes-kedett, de mára a bûneink miatt aposztatává vált2 (értse az értõ), s kinek lelke oly lep-rás, milyet istentagadó pogányok közt sem lelni. Megtiltottam nyelvemnek, hogyennél többet beszéljen, mindenrõl és sorjában, de az uralmad alatt [elszenvedett] sa-nyarú üldöztetések és szívem temérdek fájdalma miatt mégis rászántam magam,hogy legalább egy keveset elmondjak neked, cár! Miért ölted meg Izráel hatalmasait? Miért sújtottad különféle halálnemekkel had-vezéreid, akiket Isten adott neked, hogy szembeszálljanak ellenségeiddel? Miért on-tottad az Úr házában szent és gyõzedelmes vérük? Miért szennyezted be mártírom-ságukkal a templomok köszöbét? Miért agyaltál ki sosem hallott üldöztetéseket éskínhalált jóakaróidnak, akik a lelküket adták érted? Miért vádoltad hûtlenséggel, bû-bájossággal és más egyéb förtelmekkel az ártatlan igazhívõket, azon igyekezve, hogya fényt sötétségre változtasd és az édeset keserûnek nevezd? Mit vétettek ellened?Mivel vívták ki haragodat keresztény harcostársaid? Nem õk voltak-e azok, akik le-rombolták a kevély birodalmakat, s mindenben engedelmes tartományaiddá tették?Nem nyögték-e atyáink e birodalmak rabigáját azelõtt? Nem [a hadvezéreid] böl-csességének köszönhetõen juttatta-e Isten neked a bevehetetlennek hitt német váro-sokat? Ezért fizettél nekünk, szerencsétleneknek famíliánk hetedízigleni kipusztítá-sával? Vagy példátlan eretnekségbe esve netán halhatatlan cárnak képzeled magad,aki nem is akar már elébe állani megvesztegethetetlen bírájának, a keresztényekreménységének, az Atyától született Fiúnak, ha eljõ, hogy igazságos ítéletét hirdesseaz egész világmindenség felett? Annál inkább nem fog kegyelmezni a kevély elnyo-móknak, de számonkéri rajtuk hatalmuk valamennyi vétkét, miként kimondatott:
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1 A semlegesnek szánt �Félelmetes� kifejezést Szvák Gyula vezette be a cár negatív (�Rettenetes�),illetve pozitív (�Rettegett�) emocionális tartalmat hordozó jelzõi helyett. In: Szvák Gy.: Iván, aFélelmetes. Bp., 1985. 11�12.
2 Az eredeti szövegben �ellene lett� (ñîïðîòèâíûì îáðåòåñÿ). Kurbszkij itt azzal vádolja IV. Ivánt,hogy a cár szembefordult saját korábbi értékrendjével és viselkedésével, amely valaha erkölcsileg tisz-ta és szilárd keresztény alapokon nyugodott. A korabeli orosz nyelvben a �ñîïðîòèâíûé� (ellentétes,szembenlévõ) kifejezés konnotációja az embert megrontó �ördög� alakja. 



�Õ a bíránk, a mennyek leghatalmasabbjának jobbján ülõ, kerubok közt trónolóKrisztusom.� Mennyi gonoszságot és üldöztetést szenvedtem tõled! Mennyi baj és szerencsét-lenség ért! Mennyi hazugsággal és árulással vádoltál! Különféle bajaimat, melyeknekokozója voltál, föl sem tudnám sorolni sokaságuk miatt, s mert lelkemet szorongatjamég a keserûség� Mindentõl megfosztottál, és az Isten földjérõl ártatlanul elül-döztél. Gonoszsággal és engesztelhetetlen gyûlölettel fizettél a tõlem kapott jóért ésodaadásomért!� Eszemmel szorgosan kutattam, s lelkem a tanúm rá, hogy gondo-lataimban is kerestem, magamba szálltam, de nem értettem, s nem találtam, mivel isvétkeztem ellened! Seregeid élén járva semmiféle becstelenséget nem tettem, csakisfényes gyõzelmeket arattam� az ellenségnek sosem fordítottam hátat az ezredeid-del� S mindezt nem egy, nem is két esztendeig! Elegendõ idõn át fáradoztam, sokattûrtem s verítékeztem, szüleimet keveset láttam, hitvesemet alig ismertem, védel-meztem hazámat, de mindig távoli városaidban� a barbárok keze sebeket ejtett raj-tam különbözõ csatákban, s már az egész testemet elborítják a sebesülések� Nem kívántam fölsorolni minden haditettemet, amit a dicsõségedre véghezvit-tem� mert az egyedüli Isten jobban ismeri azokat. Az Úr mindenkinek érdemei sze-rint ad� De mondok még valamit neked, cár! Gondolom, többé nem látod orcám avégítéletig. Ne reméld, hogy hallgatok majd minderrõl! Életem utolsó napjáig fogoktanúskodni ellened, könnyek közt, szüntelen az örök Szentháromság elõtt, amelybenhiszek� Ne reméld cár, ne is véld balgatagon, hogy elpusztítottál s meggyilkoltál már ben-nünket, ártatlanokat és igazságtalanul tömlöcben sínylõdõket, számûzötteket! Neörvendezz hiábavaló gyõzelmeddel kérkedve! Az általad lemészároltak az Úrtrónusánál állnak bosszúért kiáltva, s mi, akiket igazságtalanul tömlöcbe vetettél sföldünkrõl kiûztél, éjjel-nappal fohászkodunk a Teremtõhöz� E könnyektõl átitatottlevélkét koporsómba tétetem, mielõtt Jézusom isteni ítélõszéke elé állok veled.Ámen. Írtam3 az uralkodóm, Zsigmond Ákos4 király Wolmar5 [nevû] városában, kinekkegyelmétõl, de leginkább Isten segedelmétõl sokszoros megbecsülést6 és vigaszta-lást remélek minden bánatomra. 
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3 Kurbszkij elsõ levele valószínûleg 1564 májusában született. (A herceg 1564. április 30-án dezer-tált. Szökésének híre május elején, levele május vagy június folyamán jutott el Moszkvába, mivel a cárválaszának dátuma 1564. július 5.) 
4 II. Zsigmond Ákos lengyel király és litván nagyfejedelem (1548�1571) a német lovagrendnagymesterének segélykérésére 1559 óta volt Livónia középsõ és déli részének ura. 
5 Wolmar balti német város Közép-Livóniában. (Ma Valmiera néven Lettországban.) 
6 Kurbszkij �sztaroszta� (a megyei közigazgatás vezetõje) lett Krevában (ma Belorusz), ésmegkapta Kovel (ma Ukrajna) városát. Ezenkívül birtokai voltak Volhínia területén (ma Ukrajna). 



III/6. 2.
AZ ISTENFÉLÕ NAGY URALKODÓ, EGÉSZ RUSZ CÁRJA 

ÉS NAGYFEJEDELME, IOANN VASZILJEVICS LEVELE 
NAGY OROSZORSZÁG EGÉSZ NÉPÉHEZ AZ ESKÜSZEGÕ 

ANDREJ MIHAJLOVICS KURBSZKIJ HERCEG ÉS TÁRSAI ELLEN 
AZ ÁRULÁSUKRÓL

(Részletek)
Istenünk, a minden idõk elõtt és most is létezõ, kezdet s vég nélküli Szentháromság,az Atya, a Fiú és a Szentlélek, kinek köszönhetõen élünk és mozgunk, s kinek nevé-vel a császárok megdicsõülnek, az uralkodók pedig igazságot írnak� [Ime] e sok ha-talommal bíró, valóban ortodox keresztény autokrácia parancsa és keresztényi alázat-tal megírt válaszunk Andrej Mihajlovics Kurbszkij hercegnek, aki korábban igaz orto-dox keresztény volt, autokráciánk bojárja, tanácsadója, vajdája, most viszont az Úrföltámasztó és nagy tiszteletben tartott keresztjét elhagyva a kereszténység ellensé-geihez csatlakozott, a keresztényeket pusztítja, a szent ikonok elõtti meghajlást meg-tagadja, minden szentséges kánont lábbal tipor, a szent templomokat földúlja, aki aszentképeket és a kegytárgyakat meggyalázó, megtaposó Iszauriaihoz, Ganénevûhözés Örményhez1 vált hasonlatossá, s a maga személyében egyesíti õket, neki, aki árulómódon jaroszlavli fejedelem óhajtott lenni, a tudtára adom!Ha jámbornak képzeled magad, miért tagadtad meg egyszülött lelked, ó herceg?Mivel pótolod majd a végítélet napján� Tán az, mit oly gonoszul s ebül kiterveltél,hogy elárulj, nem hasonlít a csecsemõgyilkos Heródes aljas kegyetlenségére? Aztgondolod jámbor tettnek, hogy ilyen elvetemültségeket mûvelj? Ha azt mondanád,hogy keresztényekkel csatázunk, németekkel és litvánokkal, akkor biz nem így van!Ha voltak is keresztények valaha ezen országokban, hiszen õseink szokása szerintharcolunk, ahogy korábban is számtalanszor megtörtént, most, amennyire tudjuk,nincsenek� egy maroknyi egyházi személy és az Úr titkos szolgái kivételével. Rá-adásul a Litvániával vívott háború is az árulásotok, a rosszindulatotok és a lelkiisme-retlen hanyagságotok következménye. Elveszejtetted lelked a tested kedvéért, az örök dicsõséget elutasítottad a mulan-dóságért, s ember miatt gerjedt haragodban Isten ellen lázadtál! Értsd meg szegény,mily magasságból mily mélységbe zuhantál�Miért nem hallgattál Pál apostol szavára, aki hirdette: �Minden lélek engedelmes-kedjék a felsõ hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentõl.Aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene.�2 Nézd ésértsd! Ha elleneszegülsz a hatalomnak, Istennel fordulsz szembe. Ki szembefordulIstennel, azt aposztatának hívják, s ez a legkeserûbb bûn! Minden hatalomra vonat-kozik ez, még a háborúk és a vérontás árán megszerzettre is. Fogd föl a kinyilatkoz-tatást! Hiszen nem törvénytelenül kaptuk hatalmunkat. Annál inkább igaz, hogy akielleneszegül e hatalomnak, az Istennel fordul szembe! Pál apostol ugyanezt állítja, s
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1 III. �Iszauriai� León (717�741), V. �Kopronümosz� (Ganénevû) Konsztantinosz (741�775), ésV. �Örmény� León (813�820) képromboló bizánci császárok.
2 Vö.: Róm 13,1�2.  



e szavaira sem figyeltél oda: �Szolgák engedelmesek legyetek uraitokhoz! Nem aszemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint akik azÚrnak szolgálnak. Engedelmeskedjetek nemcsak a jóknak, de a szívteleneknek is,nemcsak a félelemért, de a lelkiismeretért is.�3 Az már az Úr akarata mikorszenvedni kell a jót cselekedve.4 Ha oly jámbor és istenfélõ vagy, miért nem óhaj-tottál tõlem, a konok hatalmasságtól szenvedni, s kiérdemelni ezzel az örök élet di-csõségét?��valamennyi istenes írás azt hirdeti, hogy gyermek a szüleinek, szolga az urá-nak semmiben se szegüljön ellen a hit kivételével. Apádtól, az ördögtõl eltanulva asok hazugságot azt állítod, hogy a hit [megõrzése] kedvéért menekültél el tõlem, deamíg uram és istenem velem van, s lelkem él, sem te, sem az ördögöt kiszolgáló cim-boráid ilyesmit nem vethetnek a szememre�Leveled megkaptam, és figyelmesen elolvastam� Amikor azt írod rólunk, hogy�az ortodoxiában fényeskedett�, akkor az így is van. A múltban s most is igaz hittelimádjuk az igaz és élõ Istent. Ami a továbbiakat illeti (�aposztatává vált, értse azértõ�),5 ott Navat6 módjára ítélkezel, nem gondolsz az evangélium szavaira� Meg-átalkodottságod teljesen elvakít, s képtelen vagy látni az igazságot! Hogyan is kép-zelheted magad méltónak arra, hogy a Mindenható trónusánál állj� mikor éppen tes aljas tanácsadóim vettétek semmibe mindezt, s gonosz álnokságotokkal tengernyiszenvedést okoztatok nekem? A jámborság követelményeit ördögök módjára meg-szegve már ifjú koromban megkaparintottátok a hatalmat országomban, melyet Istens az õseim nekem adtak. Talán �leprás a lelkem�, ha a birodalmamat saját kezûlegakarom irányítani, s nem hagyom, hogy a szolgáim uralkodjanak? �Esztelenség�-e,hogy nem óhajtok szolgák hatalma alatt élni? S az lenne tán az �ortodoxia fénye�, haalávetném magam a szolgák uralmának? Ennyi, ami a világi dolgokat illeti. Lelki és egyházi vonatkozásban, ha van valami-lyen apró vétkem, csakis a csábításotok és az árulásotok miatt lehet. Embernek szü-lettem, s egyedül csak Isten nem vétkezik. Mégsem vagyok olyan, mint te, aki több-nek véli magát az embereknél, egyenrangúnak az angyalokkal. Az istentelen népek-rõl mit is mondhatnék! Hiszen [császáraik] nem urai a birodalmuknak. Úgy uralkod-nak, ahogy a szolgáik parancsolják. Az orosz autokráciában7 viszont kezdettõl fogvamaguk a cárok rendelkeznek az országuk felett, nem a bojárok és nem az elõkelõk.Dühödt elvakultságodban képtelen vagy ezt megérteni! Jámborságnak tartod, hogyaz autokrácia egy pap hatalmának és a megátalkodott kormányzásotoknak legyen[kiszolgáltatva]?�Azért vagyok �aposztata�, mert nem hagytam, hogy elveszejtsetek? Hazug halál-
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3 Vö.: Ef 6,5�7; 1Pt 2,18; Róm 13,5. 
4 Vö.: 1Pt 3,17. 
5 IV. Iván a �ñîïðîòèâíûé� kifejezést tartotta magára nézve a legsérelmesebbnek. (Lásd a II/6. 1.számú forrásrészlet 2. lábjegyzetét.) Minduntalan visszatért a cáfolatához. Azonban Kurbszkij epésmegjegyzését némiképp félreértelmezve, a �ñîïðîòèâíûé� jelzõt az utána következõ szavakra isvonatkoztatta (ðàçóìåâàÿé äà ðàçóìååò: �értse az értõ�), mintha ellenfele õt egyúttal �esztelennek� (azértelemmel ellentétesen cselekvõnek) is minõsítette volna. 
6 A �Kronográfban� olvasható legenda szerint a kérlelhetetlen szigorúságú Navat nem fogadtavissza az egyház kebelére azokat a megtévedt híveket, akik megsértették a böjt szabályait. 
7 �Autokrácia� (ñàìîäåðæàâñòâî, ñàìîäåðæàâèå): olyan politikai berendezkedés, ahol az uralkodóhatalma önnön erejébõl fakad. Döntéseit nem korlátozzák és nem ellenõrzik hatalmi intézményekvagy képviseleti szervek. 



félelmedben miért vetted semmibe a keresztre tett esküvésed értelmed és lelkedparancsa ellenére? Azt tanácsolod nekünk, amit magad sem teszel�  Hogy nem voltál képes megérteni, hogy a hatalmat gyakorlónak nem szabad semállati módon kegyetlenkednie, sem némán tûrnie? Amint az apostol mondja: �Egye-sekhez kegyesek legyetek, másokat a félelem árán váltsátok meg, kimentve a lángokmartalékából.� Látod, hogy az apostol a félelem általi megváltást parancsolja? Még alegjámborabb császárok korában is számtalan kegyetlenség történt. Csak nem kép-zeled megbomlott agyaddal, hogy egy cárnak mindig ugyanúgy kell cselekedni, snem az idõk szavának engedve? Az útonállók és a gonosztevõk kínjai tán ártatlanokszenvedései? (Alattomos szándékaik még veszélyesebbek!) Akkor minden birodalomszéthullana a rendzavarások és a belvillongások miatt. Azt kell-é a pásztornak tenni,hogy nem vizsgálja ki alattvalói békétlenségeit?� Tán �eszetlenség� az idõk követelményeihez igazodva élni? Emlékezz a császá-rok legnagyobbikára, Konstantinra, aki a hatalom kedvéért megölte tenszülött fiát!8
És Fjodor Rosztyiszlavics hercegre, az õsödre, hogy mennyi vért ontott ki Szmo-lenszkben húsvét idején!9 Hiszen a szentek közé emelték õket! Vagy Istennek kedvesés a kívánságára trónra került Dávid királyra, amikor megparancsolta, hogy min-denki gyilkolja a jebuzeusokat, (sántákat és vakokat), akiket gyûlölt Dávid lelke, mertnem fogadták be Jeruzsálembe�10 Találsz más oly uralkodót, nem is keveset, akimegmentette országát a különféle zavargástól, és kivédte az aljas emberek gonosztet-teit, fondorlatait. Egy cár mindig legyen körültekintõ: néha szelíd, máskor kegyetlen.A jók osztályrésze a könyörületesség és a szelídség, a gonoszoké a kegyetlenség és aszenvedés. Nem uralkodó az, aki nem így tesz� Talán az fény, ha egy pap és kevély, alattomos szolgák kormányoznak, az ural-kodónak pedig annyi jut csupán, hogy az elsõ helyen üljön, és �cárként� tiszteljék,de a hatalma semmivel se több, mint a szolgáké? Talán az sötétség, ha egy uralkodókézben tartja az országát és kormányoz, a szolgák pedig végrehajtják a parancsait?Miért hívják autokratának, ha nem azért, mert maga gyakorolja a hatalmát�Félelemkeltés, tiltás és féken tartás megengedett eszközök a cári hatalom számá-ra, miként az is, hogy a legszigorúbban megzabolázza az alattomos és gonosz em-berek õrültségeit� Tán méltó egy cárhoz, hogy odatartsa a másik orcáját is, ha arculcsapják? Ez a legszigorúbban tilos! Hogyan kormányozza országát, ha elveszti a be-csületét?� A hûtlenség a véretekben van: Nagyapád, Mihajlo Karamis, Andrej uglicsi her-ceggel kitervelte, hogy elárulja nagyapánkat, Iván nagyfejedelmet. Az apád, Mihajloherceg és az unoka Dmitrij nagyfejedelem11 sok aljasságot eszelt ki, és apánk, a bol-dog emlékû nagy uralkodó, Vaszilij halálát tervezte. Anyád nagyszülei, Vaszilij ésIván Tucsko számtalanszor vágtak gyalázkodó szemrehányásokat nagyapánk, a nagyuralkodó, Iván fejéhez. Nagyapád, Mihajlo Tucsko nem egy becsmérlõ kifejezést tettanyánkra, a nagy cárnõre, Jelenára annak halálakor az egyik gyjakunk, Jelizar
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8 I. (Nagy) Konsztantinosz, az �elsõ keresztény császár� (305�337) kivégeztette fiát, Crispust 326-ban. 
9 Fjodor Rosztyiszlavics jaroszlavli és szmolenszki fejedelem (Kurbszkij egyik õse) 1293-ban atatárokhoz fordult segítségért, hogy megszerezze a trónt riválisaival szemben. A támogatására érke-zett tatár csapatok sok orosz várost kifosztottak. 
10 2Sám 5,6�8. 
11 �Az unoka Dmitrij nagyfejedelem�: III. Iván unokája, aki az elsõ házasságából született fiátólszármazott. Az �unoka Dmitrij�, illetve III. Iván második házasságából született fia, Vaszilij rivalizálta trónért. 



Cipljatyjev jelenlétében� S bár apádnak, Mihail hercegnek tengernyi üldöztetés ésnyomorúság jutott osztályrészül, mégsem vált árulóvá, mint te, kutya�Izráel hatalmasait nem öltük meg! Nem is tudom, kik azok az Izráel hatalmasai,mivel orosz földet az isteni könyörületesség, a Tisztaságos Istenanya kegyelme, vala-mennyi szent imája, szüleink áldása s végezetül mi, az uralkodói kormányozzák,nem pedig bírák és hadvezérek, sem üpatoszok12 és sztratégoszok. Nem sújtottunk lehadvezéreinkre különféle halálnemekkel, ellenben Isten segedelmével sok vajdánkvan rajtatok kívül is, árulók! Szolgáinkat szabad akaratunkból jutalmazzuk, szabadakaratunkból ki is végeztethetjük õket.  Az Úr házában nem ontottunk semiféle vért, s nincs róla tudomásunk, hogyszentek gyõzedelmes vérére leltek volna földünkön az utóbbi idõben. A templomokküszöbei � amennyire erõnkbõl, értelmünkbõl, és alattvalóink szolgálatából telik �Isten lakához méltó változatos díszektõl ragyognak� Mostanság pedig nincseneknálunk olyanok, akik mártíromságot szenvedtek volna a hitükért� Az elõbb azt ígértem, hogy részletesen föltárom, mily elviselhetetlen szenvedése-ken mentem keresztül miattatok a gyermekkorom óta� Azokban az években, ami-kor� atyánk, Vaszilij, a nagy uralkodó elhagyta ezt a múló földi világot, és az örökké-való égi birodalomba távozott� hároméves voltam� s egyéves testvéremmel,Georgijjal� anyánk, a jámbor életû Jelena boldogtalan özvegy maradt� a körülöt-tünk élõ idegen népek (litvánok, lengyelek, perekopi, asztraháni, nogaji és kazanyitatárok) háborúval törtek ránk, s még tõletek, árulóktól is különféle viszontagságokatés bánatot kellett eltûrnünk�Mikor Isten rendelése szerint szülõanyánk, a jámbor Jelena cárnõ átköltözött amennyek országába, s megboldogult öcsémmel, Georgijjal árván maradtunk, sehon-nan sem kaptunk segítséget senki emberfiától� Akkor a születésem óta eltelt nyol-cadik esztendõben jártam. Alattvalóink elérték a vágyaik beteljesülését: vezetõ nél-küli országot kaptak. Velünk, az uralkodójukkal mit se törõdve csak a gazdagságra ésa dicsõségre áhítoztak, és egymás ellen támadtak� Mikor betöltöttük tizenötödik életévünket, magunk vettük kezünkbe az ország kor-mányzását, és Isten kegyelmébõl az uralkodásunk szerencsésen kezdõdött. De az em-beri bûnök mindig fölgerjesztik az Urat. Így történt, hogy vétkeink miatt Isten harag-jából lángnyelvek csaptak föl és elharapództak a székesfõvárosban� Az áruló bojár-jaink, kiket te vértanúknak nevezel� meggyõzték a balga tömeget, hogy anyánkanyja, Anna Glinszkaja hercegnõ gyermekeivel és szolgáival kitépdeste az emberekszívét, s e bûbáj segítségével fölgyújtotta Moszkvát� a nép elfogta bojárunkat, JurijVasziljevics Glinszkijt, bevonszolta a Tisztaságos Istenszülõ apostoli székesegyházábaszemben a metropolita lakával� és kegyetlenül megölte� Errõl a templomban elkö-vetett gyilkosságról mindenki tud, ellentétben azokkal, amelyekrõl hazudozol� A kutya Alekszej Adasev volt akkoriban vezetõtök, aki a cári udvarban élt, s mégifjú éveimben emelkedett föl a botosok13 sorából, nem is értem miként. A nagyurakárulását látva kihúztuk õt a trágyából, és azonos rangra emeltük velük, mert hû szol-gálatot reméltünk tõle. Mennyi megbecsüléssel és kinccsel halmoztuk el, s nemcsakõt, de az egész famíliáját! Miféle hû szolgálattal fizetett nekünk? Elmondom késõbb.
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12 �Üpatosz�: fõméltóságot viselõ személy Bizáncban.  A görög szó jelentése �igen magas�, �legfel-sõ�, illetve consuli tisztséget betöltõ férfi Rómában, majd Bizáncban. 
13 �Botos� (áàòîæíèê): az uralkodó és a fõméltóságok elõtt futó szolga, aki bottal a kezében vágottutat a tömegben. 



Szilvesztr pópát is magam mellé vettem, hogy egyházi ügyekben tanácsadóm legyenés [segédkezzék] a lelkem megváltásában.14 Azt reméltem, egy olyan ember, aki az Úrtrónusánál áll, megóvja lelkét, de álnok módon lábbal tiporta szent fogadalmát�ravaszul úgy téve kezdetben, mintha jót cselekedne� A Szentírásból tudtam, hogyfeltétlenül szót kell fogadni a jó tanítóknak. Ezért saját akaratomból és nem tudat-lanságból engedelmeskedtem neki, hogy tanácsaival az egyházi [ügyekben segítsé-gemre] legyen. Õ azonban mihelyt megkaparintotta a hatalmat� barátokat gyûjtöttmaga köré, mint a világi emberek. Aztán összehívtuk az érsekeket, a püspököket ésaz orosz metropólia teljes szent zsinatát, és azon a gyûlésen elnyertük lelkiatyánk ésIsten szolgája, egész Rusz metropolitája, Makarij bocsánatát a fiatalságunk idejénelkövetett dolgokért, s azért, hogy kegyvesztéssel büntettünk benneteket, a bojáro-kat, de azért is, amiket ti, a bojárjaink tettetek, amikor szembeszegültetek velünk.Megbocsátottuk nektek, bojárjainknak és minden emberünknek, amit elkövettetek,és megígértük, hogy többé nem hánytorgatjuk föl. Így jó szívvel fogadtalak titeket azuralmam alá.De nem tágítottatok alattomos szokásaiktól� nem igazak módjára, hanem hamistanácsokkal szolgáltatok� Így tett Szilvesztr pópa is, aki összeszûrte a levet Alek-szejjel, s félkegyelmûnek vélve minket, titkokban tanácskozott vele. Egyházi helyettvilági ügyeket kezdtek megvitatni, s lassanként kivontak benneteket, bojárokat ahatalmunk alól, és saját akaratuknak rendeltek alá. Rávettek arra, hogy ellenkezzetekvelünk. Becsületben csaknem egyformává tettek mivelünk, a bocskoros nemeseketpedig tiveletek. Ekként a gonoszság apránként megerõsödött. Olyan votcsinákat,városokat, falvakat adományoztak nektek, melyeket nagyatyánk, a nagy uralkodótörvényei szerint koboztak el tõletek, s bár nem volt rá szükség, hogy visszakapjátok,mégis úgy osztogatták azokat, mintha a szél szórná szét� Sem a külkapcsolatok, sem a belügyek intézésében, de még a legcsekélyebb és alegjelentéktelenebb kérdésekben, az élelmezésben és az alvásban sem volt úgy, aho-gyan én akartam, mert minden az õ kívánságuk szerint történt, mintha csecsszopólennék�Mikor [a kazanyi hadjáratból] visszatértünk a székesfõvárosba, Moszkvába, aTeremtõ megsokszorozta könyörületességét irántunk, s utóddal ajándékozott megbennünket, Dmitrij fiúnkkal� Kis idõ elteltével, amint az elõfordul más emberekkelis, levert lábunkról a gyöngeség, súlyosan megbetegedtünk. Akkor azok, akiket tejóakaróinknak nevezel, Szilvesztr pópával és a vezetõtökkel, Alekszej Adasevvel,meginogtak akár a részegek. Úgy vélték, már nem is vagyok az élõk sorában� távolirokonunkat, Vlagyimir herceget15 akarták trónra ültetni, csecsszopó gyermekemet,Isten ajándékát pedig Heródeshez hasonlóan elpusztítani�Alig kezdõdött el a németek elleni háború� Szilvesztr pópa és ti, a tanácsadóikegyetlenül lehordtatok miatta� Mikor [Anasztaszija16 halálakor érzett] mély gyászunkban képtelennek érezve,hogy elviseljük ezt az embertelen terhet, kivizsgáltattuk a kutya Alekszej Adasev ésvalamennyi tanácsadója hûtlenségi ügyét, kegyes büntetést szabtunk ki rájuk. Nemhalálra ítéltük õket, hanem különféle helyekre számûztük. Szilvesztr pópa látva,hogy minden tanácsadóját elvesztette, önszántából távozott, s mi áldással bocsátot-
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14 �Segédkezzék a lelkem megváltásában�: hogy a cár gyóntatója legyen. 
15 Vlagyimir Andrejevics Sztarickij herceg, IV. Iván unokatestvére. 
16 Anasztaszija Romanovna cárné, IV. Iván elsõ felesége. 



tuk útjára� nem tettem Szilvesztrnek semmi rosszat. Ami azokat a világi szemé-lyeket illeti, akik a hatalmunk alatt álltak, õket az árulásukhoz méltóan büntettük:kezdetben egyetlen egyet sem ítéltünk halálra. Mindenkinek, aki nem állt az olda-lukra, megparancsoltuk, hogy óvakodjon tõlük és ne csatlakozzon hozzájuk. Az el-rendelt tilalmat a feszületre adott csókkal megpecsételtük. Ám azok, akiket te vérta-núnak nevezel s a velük cimborálók semmibe vették e tilalmat. A keresztre tettesküjüket megszegve nemcsak, hogy [nem] szakítottak az árulókkal, de még inkábbsegítettek nekik! Mindenféle úton-módon igyekeztek visszajuttatni õket a korábbiméltóságaikba, hogy a legalattomosabb összeesküvést szõhessék ellenünk. De fékte-len gonoszságuk és makacs elszánásuk leleplezõdött, a bûnösök pedig elnyertékvétkükhöz mért büntetésüket. Ez lenne, amiért szerinted �esztelenné váltam�, pusz-tán azért, mert nem engedelmeskedtem az akaratotoknak? Lelkiismeretlen eskü-szegõk vagytok, akik egy kevéske arany csillogásáért bárkit elárultok, s nekünk is ezttanácsoljátok. Mondom néktek: Júdás csókja az ilyen óhaj! A gazemberektõl mentsdmeg lelkünket és minden keresztényt Istenem! Mert ahogyan Júdás elárulta Krisztustegy aranyért, úgy az eskütöket megszegve és a lelkiismereteteket feledve ti is elárul-tátok az ortodox kereszténységet s bennünket, uralkodóitokat az e világi örömökkedvéért�A fényt nem változtatom sötétséggé, s az édeset sem nevezem keserûnek. Tánfényes vagy édes, ha szolgák kormányoznak? Tán sötét vagy keserû, ha Istentõl ren-delt uralkodó irányít, amint errõl sokszor és bõséggel esett szó korábban? Ördögi le-veledben egyfolytában ugyanarról írsz, bár csûröd és csavarod, de dicséred, ha azuralkodók oldalán szolgák kormányoznak. Én azon buzgólkodom, hogy az igazságraés a fényre tanítsam az embereket. Ismerjék el az egyedül igaz Istent, kit a Szent-háromságban imádunk, és a Teremtõ által nekik rendelt uralkodót. Szüntessék bea belharcokat, és hagyják abba a nyakas viselkedésüket, amellyel fölbomlasztják abirodalmakat. Ez tán keserû és sötét? Tartózkodni a rossztól és jót cselekedni?Éppen, hogy nem! Ez édes és fényes! Ha egy cár alattvalói nem engedelmesek,sosem hagyják abba a viszálykodást. Önnön javadra harácsolni nagy gonoszság!Magad sem tudod, hogy mi az édes és a fényes, mi a keserû és a sötét, de kioktatszmásokat! Vagy tán édes és fényes [dolog] belviszályokkal, önfejûséggel gonoszságotmûvelni� Mindenki tudja, hogy ez nem fényes, hanem sötét, és nem édes, hanemkeserû.Alattvalóink vétkérõl és haragunkról. Eddig az orosz uralkodók senkinek semtartoztak elszámolással, de szabad akaratuk szerint megadományozták vagy kivé-gezték az alattvalóikat, és nem álltak oda perlekedni velük senki ítélõszéke elé sem.Ha a vétkeikrõl kell beszélni, azokról esett szó korábban. Te halandókat nevezel a ke-reszténység oltalmazóinak, mint azok a hellén szócséplõk, akik Istennel egyenran-gúnak tekintették Apollót, Dionüszoszt, Zeuszt, és sok más ocsmány embert� Amit írtál, hogy az oltalmazóim rombolták le és hódították meg a kevély birodal-makat, amelyek rabigáját nyögték atyáink azelõtt, az csupán akkor igaz, ha kizárólaga Kazanyi Kánságról beszélsz. Asztrahán falai alatt nemcsak, hogy nem harcoltatok,de még gondolatban sem jártatok� Azzal pusztítjátok-e a kevély birodalmakat, hogyõrültségeket sugallmaztok a népnek, és lebeszélitek a hadakozásról, mint MagyarJános�17
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17 �Magyar János�: Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király (1526�1540), akire úgy tekintet-tek Oroszországban, mint a törökök bábjára. 



Hogy ne emlékeznék Szilvesztr pópa, Alekszej Adasev és mindnyájatok örökösellenkezésére, hogy ne támadjunk a német városokra? Vagy arra, mikor a dán királyalattomos javaslatára lehetõséget adtatok a livóniaiaknak, hogy egész éven átkészülõdjenek�18
Nem irtjuk ki hetedíziglen a famíliátokat, de az árulókra mindenütt leszámolás éskegyvesztés vár� Az olyan szolgálatért, amelyrõl az elõbb beszéltem, sokszoroshalált és kegyvesztést érdemeltetek volna, mégis elnézõen bántunk veletek. Ha úgybüntetünk, ahogyan kellett volna, nem tudtál volna átszökni az ellenségeinkhez. Hanem bíztunk volna benned, nem küldtünk volna távoli városba�Tudom, hogy Krisztusunk, az igaz Isten ellensége a kevély elnyomóknak. Mikéntaz Írás mondja: �Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmetád.�19 Nézzük csak, ki a kevély közülünk: én-e, aki az Istentõl kapott hatalmam alávetett szolgáknak, nektek azt parancsolom, hogy teljesítsétek a kívánságomat, vagyti, akik Isten rendelésébõl eredõ uralmamat és dolgos igátokat megtagadjátok, s urakmódjára parancsolgattok nekem, hogy teljesítsem az akaratotokat, kioktattok és le-lepleztek, tanítói tekintélyre törtök�Azt óhajtod, hogy Istenünk, Krisztus legyen a bíránk, hát nem utasítom vissza azilyen ítélõszéket! Hiszen Isten, Jézus Krisztus urunk igazságos bíró, belénk lát, ésmindent tud, amit gondolunk�A választ, mely egész Oroszországnak szól, a méltóság magas fokán20 [álló], di-csõséges székesfõvárosban, Moszkvában adtam ki mint szigorú kioktatást és [feddõ]szót a világ teremtésétõl számított 7072. esztendõben július 5. napján.21

III/6. 3.
ANDREJ KURBSZKIJ RÖVID VÁLASZA A MOSZKVAI 

NAGYFEJEDELEM FÖLÖTTÉBB HOSSZÚ EPISZTOLÁJÁRA
(Részletek)

Nagyhangú, dörgedelmes írásod megkaptam. Megértettem és fölfogtam, hogy fé-kezhetetlen dühtõl mérgezett szavakat okád. Az ilyesmi nem csupán az oly nagy s azegész világon híres cárhoz méltatlan [mint amilyen te vagy], de egy nyomorult köz-katonához is, különösen azért, mert látszik, hogy szent igék sokaságából tákoltákössze tajtékzó haraggal és kíméletlenséggel. Nem pár soros [idézeteket] és versekettartalmaz, amint ez szokás a tudós és az ilyen dolgokban járatos emberek esetében,amikor úgy alakul, hogy tömérdek bölcsességet kell röviden leírniuk valaki számára,
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18 A dán király közbenjárására a cár, illetve a lovagrend nagymestere és a rigai érsek között 1559-ben fegyverszüneti megállapodás jött létre féléves idõtartamra. Ezalatt Danyiil Adasev (Alekszejtestvére) hadjáratot vezetett a krími tatárok ellen. Az Alekszej Adasev irányította kormány a tatárokelleni háborút preferálta a baltikumi hódítások helyett. 
19 1Pt 5,5. 
20 �A méltóság magas fokán� (ñòåïåíè ÷åñòíîãî ïîðîãà): az orosz trón magas nemzetközi rangjárautaló protokolláris kifejezés. 
21 1564. július 5-én. 



hanem vaskos könyvekbõl, bibliai mondások [garmadájából], egész levelekbõl állómértéktelenül terjengõs és üres szócséplést!�S ráadásul még engem is, a [hazájából] igazságtalanul elûzött és a hányattatásasorán számos megaláztatást elviselt embert, aki már felettébb megbékélt [minden-nel]� ilyen könyörtelenül és ilyen dörgedelmesen megróni a végítélet elõtt, s ígymegfenyegetni!�Nem tudom, mit akarsz még tõlünk! Nemcsak, hogy különféle halálnemekkel el-pusztítottad rokonaidat, a  hercegeket, akik Nagy Vlagyimir nemzetségébõl származ-tak, de a legutolsó ingükig megfosztottad õket attól az ingó és ingatlan vagyontól is,amit a nagyapád és az apád még nem raboltak el tõlük. Arcátlanul mondhatom azevangélista után: Nem álltak ellen kevély cári tekintélyednek!1 Valamennyi szavadrafelelni akartam� de visszafogtam tollat tartó kezem,2 mert� mindent Isten ítéletérebízok� nem illik lovag uraknak úgy káromkodniuk, mint a szolgáknak� várjunkhát egy keveset, mert azt hiszem, mindketten közel vagyunk reménységünk küszö-béhez, keresztény Istenünk, Urunk, Megváltónk, a mi Jézus Krisztusunk eljövetelé-hez. Ámen. 

III/6. 4.
ILYEN LEVELET KÜLDÖTT AZ URALKODÓ 

SZINTÉN VOLOGYIMERECBÕL1 ANDREJ KURBSZKIJ HERCEGNEK
ALEKSZANDR POLUBENSZKIJ2 HERCEGGEL 

(Részlet)
Urunk, istenünk és megváltónk, Jézus Krisztus, aki teljhatalmú és mindent kormány-zó jobbjának tenyerében tartja a Föld összes sarkát, akit az Atyával és a Szentlélekkelegységben tisztelünk és dicsérünk, kegyelemmel viseltetve irántunk megengedtenekünk, alázatos és méltatlan szolgáinak, hogy megõrizzük az Orosz Birodalom jo-garát, és [átvegyük] egyeduralkodói jobbjából a Krisztus [képmását] hordozó zászlót,így mi, Iván Vasziljevics, a nagy uralkodó, cár és egész Rusz nagyfejedelme, vlagyi-miri, moszkvai, novgorodi nagyfejedelem, Kazany és Asztrahán cárja, Pszkov ura,szmolenszki, tveri, jugrai, permi, vjatkai, [volgai] bolgár és más nagyfejedelem, azalsóföldi Novgorod3 ura és nagyfejedelme, csernyigovi, rjazanyi, polocki, rosztovi,jaroszlavli, belozerszki nagyfejedelem, a német rend livlandi földjeinek atyai örökség
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1 Vö.: Mt 5,40; Lk 6,29. 
2 Kurbszkij második levele az 1564�1577 közötti idõszakban (IV. Iván elsõ és második �episzto-lájának� kézhezvétele között) született, de a herceg nem tudta elküldeni a címzettnek, mert nem voltösszeköttetés a két ország között. A szöveget utóbb hozzácsatolta a cárhoz írt harmadik leveléhez. 
1 �Vologyimirec� (Vlagyimir Livonszkij):  Wolmar korabeli orosz elnevezése. 
2 Alekszandr Polubenszkij herceg, belorusz származású litvániai fõnemes, Kurbszkij rokona, alengyel király livóniai helytartójának helyettese 1577-ben esett orosz fogságba. 
3 �Alsóföldi Novgorod� (Íîâãîðîä Íèçîâñêèå çåìëè): Nyizsnyij Novgorod.  



jogán ura és birtokosa,4 az udorai, az obdori, a kondai és az egész szibériai föld,valamint az északi országok parancsolója, [az alábbiakat] írjuk egykori bojárunknakés vajdánknak, Andrej Mihajlovics Kurbszkij hercegnek: Alázatosan emlékeztetlek rá, ó herceg: Nézd mennyire elnézõ a Teremtõ vezeklé-sem reményében a vétkeinkkel és különösen az általam elkövetett törvényszegõ cse-lekedetekkel, melyek fölülmúlják Manasse5 bûneit a hit elhagyásának kivételével!�Noha törvénysértéseim száma több mint amennyi homokszem van a tengerben,mégis bízom az irgalmas Isten kegyelmében, amelynek [végtelen] mélységei elnyel-hetik törvénysértéseimet. Most is megbocsátott nekem, a bûnösnek, a tévelygõnek, akínzónak, és a föltámasztó kereszt [erejével] térdre kényszerítette Amáleket ésMaxentiust.6 Mert az elõrenyomuló keresztes lobogóknak nincs szüksége semmifélehadicselre, s ezt nemcsak az oroszok tudják, de a németek, a litvánok, a tatárok és sokegyéb nép is� Szilvesztr pópával, Alekszej Adasevvel és valamennyi családtagoddalegyütt a lábaitok alatt akartátok látni egész orosz földet, ám Isten annak adja a hatal-mat, akinek óhajtja��ti, akik nemcsak, hogy nem akartatok engedelmeskedni nekem és hallgatnirám, de személyesen irányítottatok engem, eloroztátok a teljhatalmat, tetszésetekszerint kormányoztatok, kirekesztettetek a döntésekbõl. Szóban uralkodó voltam, devalójában semmi fölött sem rendelkeztem� Miért választottatok szét minket: a feleségemet és engem? Ha nem veszitek eltõlem fiatal hitvesem, nem esett volna senki Kronosz áldozatául!7 Szememre hányod,hogy ezután nem tûrtem el és nem tartottam be az [erkölcsi] tisztaságot? De hiszmindnyájan emberek vagyunk! Te miért szerezted meg a sztrelec feleségét? Ha apópával nem fordultok ellenem, ezek nem lettek volna! Minden az önkényes-kedésetek miatt történt� Én Isten akaratából arra születtem, hogy cár legyek. Nemis emlékszem rá, amikor atyám megáldott, hogy uralkodjak: a cári hatalomban nõt-tem föl. Vlagymir hercegnek miért kellett volna trónra lépnie?� Az ily sértéseketnem tûrhettem, s kiálltam magamért! Ti pedig egyre többször kezdtetek szembe-szegülni velem és elárulni engem. Emiatt még keményebben bántam veletek� Azt írtad berzenkedve, hogy büntetésbõl küldtünk távoli városokba, hát mostIsten akaratából és vénülõ fejünkkel a távoli városaid messzeségeit is megjártuk� Ésahol ki akartad pihenni minden fáradalmad, Wolmarban, ahová nyugalmat remélvetávoztál, ide is elvezetett az Isten. Utolértünk� s te akkor távolabb vonultál�Íratott az atyáinktól örökölt birtokunkon,8 livlandi földön, Wolmar városában, a
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4 �A német rend livlandi földjeinek atyai örökség jogán ura és birtokosa� (ãîñóäàðü îò÷èííûå è
îáëàäàòåëü çåìëè Ëèôëÿíñêèÿ Íåìåòöêîãî ÷èíó): az 1577-es sikeres livóniai hadjárat után IV. Iván cí-mei közé fölvett új formula.   

5 Vö.: 2Kir 21;  2Krón 33. 
6 Amálek az amálekiták vezére, akik rátámadtak a Kánaán felé vándorló Izráel népére. (2 Móz 17,8�11.); Maxentius római ellencsászárt Nagy Konstantin serege 312-ben legyõzte. A római katonák eb-ben a csatában viselték elõször a kereszt jelét és a Krisztus-monogramot. IV. Iván az 1577-es livóniaihódításaira céloz. 
7A cár úgy vélte, hogy elsõ felesége, Anasztaszija Romanovna halála Adasev és Szilvesztr rendel-kezéseinek indirekt következménye volt. A görög mitológiából vett metafora jelentése tisztázatlan. 
8 �Az atyáinktól örökölt birtokunkon� (â íàøåé îò÷èíå): Livónia soha sem állt a moszkvai nagyfe-jedelmek és az elõdeik uralma alatt. A cár a fiktív orosz földbirtoklás �õsiségével� igyekezett alátá-masztani a meghódított baltikumi területre formált igényének jogszerûségét. 



7086. esztendõben,9 az uralkodásunk 43., az orosz cári [trónra lépésünk] 31., a kaza-nyi 25., az asztraháni 24. évében. 

III/6. 5.
AZ ISTENADTA ANDREJ KURBSZKIJ, KOVELI HERCEG VÁLASZA1

A NAGY MOSZKVAI CÁR MÁSODIK EPISZTOLÁJÁRA
(Részletek)

Üldöztetve és nyomorúságban bolyongva nem sorolom dicsõ s hosszú címeid. A ma-gamfajta istenadta nem tehet ilyet egy nagy cárral! Úgy illik, hogy terjedelmes titu-lusokat a császárok egymás közt használjanak. Töredelmesen gyónsz nekem, mintvalami tiszteletes elõtt, holott egyszerû katonaemberként arra is méltatlan vagyok,hogy fél füllel hallgassalak, de leginkább azért, mert magam is megszámlálhatatlanulsok vétek súlya alatt görnyedezem. Valóban helyénvaló lenne örvendezni és vigad-ni, nemcsak nekem, aki valaha hûséges szolgád voltam, hanem valamennyi keresz-tény uralkodónak és népnek is, ha õszinte lennél� Bárcsak követné vezeklésed a szent példákat, melyekre az Írást citálva hivatko-zol, megidézve az Ótestamentumot s az Újat is! Ami viszont eztán következik episz-toládban, nem csupán ellentmond [a korábbiaknak], de ámulatra és csodálkozásrakésztet. Az énedrõl árulkodik, olyan embernek mutat, aki mindkét lábára sántítva ésillemsértõen jár. Különösen [szembetûnik ez] ellenfeleid földjén, ahol számos férfiúttalálni, aki nemcsak a filozófiában járatos, de a Szentírásban is erõs. Hol túlontúlmegalázkodsz, hol mértéktelenül és határtalanul fölmagasztalod magad!� Pedig emlékezhetnél, hogy istenfélõ napjaidban kedvezõen alakultak dolgaid aTeremtõ kegyelme, a szentek imája és a nemes szünklétoszokból2 kiválasztott tanácsjóvoltából, de mikor a gonosz és alattomos talpnyalók, magad és hazád tönkretevõiaz igézetükbe vontak� gyötrelmeket küldött rád az Isten� [Emlékezz] Moszkvadicsõ városának váratlan fölégetésére�3 s ami mindennél szégyenletesebb és ke-serûbb� az egykor rettenthetetlen cári sereg gyalázatos menekülésére� Mondják,akkor az erdõben bujkáltál a tatárok elõl kromesnyikjaiddal,4 s az éhségtõl majd-nem fölfordultál! Holott korábban, mikor Istennek tetszõen uralkodtál, elõlünk, a
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9 A �7086. esztendõben�: 1577-ben (az év õszén). A többi datálási formula pontatlan. 
1 Kurbszkij harmadik levele 1577 és 1579 között íródott több szakaszban (1577. õsz, 1578. novem-ber (?), 1579 szeptember eleje, 1579 szeptember közepe). Az orosz kutatók szerint a négy rész egysé-ges kompozíciót alkot, tehát nem utólag és nem mechanikusan kapcsolták egymáshoz õket. Egyetlenlevélrõl van szó, mely szövegét a szerzõ folyamatosan bõvítette. 
2 �Szünklétosz�: itt tanácsadó. A görög nyelvben �összehívott�, �egybehívott�, uralkodói tanács. 
3 Utalás Devlet-Girej kán 1571. májusi rajtaütésére, amikor a krími tatárok fölgyújtottákMoszkvát. 
4 �Kromesnyik� (êðîìåøíèê), azaz opricsnyik. Kurbszkij szójátéka. A �krome� és az �oprics�szavak szinonímák. Jelentésük: vmin kívül, kívüli. �Êðîìåøíûé�, a. m. külsõ, szélsõ. A �òüìà êðîìåø-

íàÿ� kifejezés a bûnös lelkek tartózkodási helyét jelentette, azaz a poklot. Így az opricsnyikokatKurbszkij a �pokol katonáinak� minõsítette. 



hitvány [harcosaid] elõl menekülõ izmaelita eb még a Senkiföldjén5 sem lelt mene-dékre�Arra, amit írsz, árulónak nevezve bennünket (minthogy akaratunkon kívül kény-szerültünk megcsókolni a keresztet, mert az a szokás nálad, hogy aki nem esküszikföl rád, az rettenetes halált hal), ez a válaszom: Minden bölcs egyetért abban, hogyha valaki erõszaktól fenyegetve tesz esküt vagy adja szavát, akkor nem arra háram-lik a bûn, aki a feszületet megcsókolta, hanem leginkább arra, aki kényszerítette�Amit mondtál (hogy ember miatt gerjedt haragomban Isten ellen lázadtam, temp-lomait földúltam és fölgyújtottam), arra így felelek: Vagy ne rágalmazz hiába, vagyvond vissza a szavaid, cár! A Saul által elüldözött Dávid is kénytelen volt haddalvonulni Izráel földje ellen a pogány királlyal.6 Pedig nem is pogány, hanem keresz-tény uralkodók akaratát teljesítettem, az õ rendelkezésükre mentem! Bevallom hátbûnömet: Parancsod kényszerített arra, hogy fölégessek egy nagy várost, Vi-tyebszket, s benne huszonnégy keresztény templomot! Ugyanígy Zsigmond Ágostkirály utasítására kellett elpusztítanom a lucki járást. Koreckij herceggel ott szigorúanügyeltünk arra, hogy a hitetlenek ne gyújtsák föl és ne fosszák ki Isten templomait�Ezt megerõsíthetik a szerzetesek, akiket elengedtünk a fogságból!� Mikor egy eszten-dõ múltán fõ ellenséged, a perekopi cár�7 engem is kikért a királytól, hogy menjekvele az orosz földek ellen, melyek a hatalmad alatt állnak� Megtagadtam a királyparancsát� még elképzelni sem óhajtottam ilyen õrültséget� Arra, amit írsz, hogy cári hitvesedre rontást bocsátottunk, s a fent említett fér-fiúkkal elválasztottunk tõle, az õ szent nevükben nem felelek� Magamról rövidencsak annyit, hogy� elõkelõ szülõktõl származom, a szmolenszki nagyfejedelem, Fjo-dor Rosztyiszlavics famíliájából� Családunk tagjainak nem szokása, hogy saját tes-tüket marcangolják és fivéreik vérét igyák, amint ez némely nemzetségnél õsidõk ótaelõfordul. Elsõként a moszkvai Jurij vetemedett rá, hogy ilyet tegyen a tveri nagyfe-jedelem, Szent Mihail ellen a Hordában� A cárnéd nekem, az istenadtának, közelirokonom�Episztoládban emlékeztetsz, hogy írásomra már feleltél. Nagyhangú leveledre énis rég elkészítettem válaszom,8 de nem tudtam eljuttani hozzád földed dicstelenszokása miatt, mivel bereteszelted az Orosz Birodalmat, a szabad emberi természetet,akárcsak a pokol várát. Bárkit árulónak nevezel, aki elutazik földedrõl� s kivégezte-ted, ha elfogják a határon�Küldök két kimásolt fejezetet a bölcs Ciceró, a jeles római szünklétosz könyvébõl,mely akkor született, amikor még a rómaiak uralták az egész világot. Az ellenfeleinekírt, akik számûzöttnek és árulónak becsmérelték, ahogyan felséged is lövöldözi fe-nyegetéseinek tüzes nyilait a távolból, bár fölöslegesen és hiába, miránk, a szeren-csétlen istenadtákra, pusztán azért, mert képtelenek voltunk elviselni a kegyetlenüldöztetést. Andrej Kurbszkij, Kovel hercege.9(�)
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5 �Senkiföldje� (Äèêîå ïîëå: a. m. �vad mezõ�): a korabeli moszkvai államot délrõl határolósztyeppvidék. 
6 Vö.: 1Sám 28. 
7 A �perekopi cár�: a krími kán. 
8 Kurbszkij itt a cárnak írt második levelére utal.
9 Az �elsõ rész� befejezésének feltételezett dátuma: 1579. késõ õsz. A �második rész� az itt közöltfordításból kimaradt. 



Hatalmad könyörtelensége� megszámlálhatatlanul sok elõkelõ és nemes, a tet-tek és a bölcsességek terén jeleskedõ, a hadmûvészetben gyermekkora óta jártas�hadvezért és fõtisztet kárhoztatott halálra családostul, ítélet nélkül, igazságtalanul,mert csak az egyik oldalra, a gonosz talpnyalókra, a hon elpusztítóira hallgattál� Most mindezt azzal tetézted, hogy újra szégyent hoztál õseidre: a leggyaláza-tosabbat és ezerszer elkeserítõbbet! Feladtad Polock büszke várát egész egyházával, apüspökével, a papjaival, a katonáival és a néppel együtt,10 pedig e város fölötti ural-mat valaha magad vívtad ki hõsiességeddel, s hogy legyezgessem a hiúságod, nem isemlítem hû szolgálatunkat és komoly erõfeszítéseinket, mivel akkoriban, amikor be-vetted Polockot,11 még nem gyilkoltál le és üldöztél el mindenkit. Immáron azonbanegész seregeddel az erdõben rejtõzködsz, mint valami magányos szökevény, re-megsz és bujkálsz, bár senki sem kerget�Illendõ lenne már megbékélned, lecsillapítani nagyravágyásod, s rádöbbenned:eljött az idõ! Testeddel a sírhoz, halhatatlan lelkeddel s értelmeddel a végsõ számon-kérés felé közeledsz, nem e nyughatatlan [földi] élet meghosszabbításához. Ámen. Írtam Polockban, az erõsség bevételének harmadik napján, uralkodónk, a fényesIstván király12 dicsõ várában, aki különösen a haditetteirõl híres. Andrej Kurbszkij, Kovel hercege. (�)Ha elpusztulnak a császárok vagy a hatalmasok, akik súlyos dekrétumokat ésvégrehajthatatlan nomokánonokat13 alkotnak, akkor annál inkább pusztulniuk kell,de egész famíliájukkal� azoknak, akik prédálják a földjüket és csecsemõket semkímélve családostul irtják az alattvalóikat� akikrõl azt beszélik, hogy összegyûjtik ésfogaton maguk után hurcolják a szüzeket, és szégyentelenül bemocskolják ártat-lanságukat, mert nem érik be a már ötödik vagy hatodik feleségükkel!�14 Ó micso-da keserûség! Milyen feneketlen mélységbe rántja s taszítja önuralmunkat és aka-ratunkat ellenségünk, az ördög! Emlékezz elsõ napjaidra, melyekben tiszteletre méltóan uralkodtál!�Ébredj�! Sohasem késõ, hisz önnön jobbításunk zálogaként önuralmunk s aka-ratunk megmarad, míg csak az Úrtól vezeklésre kapott lelkünk el nem válik a tes-tünktõl. Vedd be az Isten [alkotta] ellenmérget! Úgy tartják, ettõl a gyógyíthatatlanok isfölépülnek, mert hisz régóta megitattak már a halálos méreggel talpnyalóid, s atyjuk,aki maga a könyörtelen sárkány! Ha valaki a lelkével belekóstol ebbe az orvosságba,ahogy Aranyszájú [Szent János] mondja a Péter apostol vezeklésérõl írott elsõ, nagy-
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10 Polockot 1579. augusztus 31-én visszafoglalták Báthori István hadai.  
11 A moszkvai sereg IV. Iván személyes parancsnoksága alatt 1563. február 15-én vette be Polockvárát. Ez volt a livóniai háborúban elért egyik legfényesebb orosz diadal. 
12 Báthori István erdélyi fejedelem (1571�1586), lengyel király és litván nagyfejedelem(1575�1586). 
13 Nomokanón: az egyház mûködését és a hívek életét szabályozó apostoli kánonok, zsinati vég-zések, császári rendeletek, világi törvények gyûjteménye Bizáncban és Oroszországban. 
14 Az opricsnyina idején tömegesen elkövetett nemi erõszakról több feljegyzés maradt külföldizsoldosok tollából. IV. Iván állítólag azzal dicsekedett, hogy legalább ezer leányt megbecstelenített.1579-re a cár feleségei közül Anasztaszija Romanovna, Marija Tyemrjukovna és Marfa Szobakina meg-halt, Anna Koltovszkaja és Anna Vaszilcsikova monostorba került. A szóbeszéd szerint az uralkodó1579-ben elvette az özvegy Vaszilisza Melentyjevát. 



heti prédikációjában: �Amint megízlelted, az engesztelõ imák könnyes követekgyanánt szállnak Istenhez.� A bölcsnek elég ennyi. Ámen. Írtam Polockban, az uralkodónk, István király Szokol alatt aratott gyõzelmét15 kö-vetõ 4. napon.Andrej Kurbszkij, Kovel hercege. 

III/6. 
Andrej Kurbszkij és �Félelmetes� Iván �levelezése� (Ïåðåïèñêà Èâàíà Ãðîçíîãî ñ Àíäðååì Êóðáñêèì)(1564�1579)

Andrej Mihajlovics Kurbszkij herceg (1528�1583) a szmolenszki-jaroszlavli fejedelmi dinasztiábólszármazott. Az 1540/50-es években magas közigazgatási és katonai pozíciókat töltött be az országvezetésében (�Kiválasztottak Tanácsa�). Az Adasev-kormány bukása után sikerült megõriznie be-folyását. 1560-ban a Livóniában harcoló seregek egyik fõparancsnoka volt. 1564. április végén, amikormegtudta, hogy az udvarban folyó intrikák miatt veszélybe került az élete, átszökött az ellenséghez.Ekkor írta az elsõ �episztoláját�. Az üzenetek eredeti szövege nem maradt fenn. Tartalmukat XVII. századi kéziratos gyûjte-ményekbõl ismerjük, amelyek közül a legrégebbiek az 1625�1650 közötti idõszakban keletkeztek, ésKurbszkij elsõ levelét, illetve IV. Iván arra adott válaszát tartalmazzák. A herceg második és harmadik�episztolája� litvániai eredetû kéziratos gyûjteményekbõl másolva az 1670-es évektõl vált széles kör-ben ismertté Oroszországban. A cár második levele a XVII. század utolsó harmadában került a kó-dexekbe, és csak a XVIII. századi gyûjteményekben kapcsolódott össze az üzenetváltás többi darabjával. A levelek rendeltetését illetõen három álláspont kristályosodott ki: 1. Ruszlan Szkrinnyikovszerint az a tény, hogy az üzenetváltásnak nem maradt nyoma az egykorú, illetve a XVI. századvégén�XVII. század elején keletkezett kódexekben és diplomáciai iratokban, a levelezés privát jel-legérõl árulkodik. Az élete végén megkeseredett, súlyosan beteg cár elállt a polémia folytatásától.2. Jakov Lurje úgy vélte, hogy �nyílt levelekrõl� van szó, amelyek a korabeli közvélemény befolyá-solását szolgálták. A herceg Litvánia területén terjesztett �episztoláit� az orosz alattvalók titokbanmásolták. A cár leveleit, melyeket IV. Iván személyes közremûködésével az udvari kancelláriábankészítettek, más hivatalos dekrétumokkal együtt központilag szervezett kommunikációs csa-tornákon keresztül népszerûsítették a cári birodalomban. Nincs bizonyíték arra vonatkozólag, hogyIV. Iván megkapta volna Kurbszkij második és harmadik üzenetét. A �levelezés� valószínûleg emiattszakadt meg. 3. Edward Keenan, amerikai szlavista XVII. századi irodalmi hamisítványnak tartottaKurbszkij és IV. Iván �levelezését�. Feltételezését a szovjet és az orosz kutatók megcáfolták. 
Szövegközlés és magyarázatok: Ïåðåïèñêà Èâàíà Ãðîçíîãî ñ Àíäðååì Êóðáñêèì. Ëåíèíãðàä, 1979.;Keenan E. L.: The Kurbskii-Groznyi Apocrypha. The Seventeenth-Century Genesis of the �Corres-pondence� Attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Cambridge, 1971.; Ñêðûííèêîâ Ð. Ã.:

Ïåðåïèñêà Ãðîçíîãî è Êóðáñêîãî: Ïàðàäîêñû Ýäâàðäà Êèíàíà. Ëåíèíãðàä, 1973.; Ñêðûííèêîâ Ð. Ã.:
Öàðñòâî òåððîðà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1992. Ñ. 35�49.
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15 Szokol várát 1579. szeptember 11-én foglalták el Báthori csapatai.



III/7. 
Az opricsnyina 

(1565�1572; 1575�1584)

III/7. 1. 
ÉVKÖNYVRÉSZLET AZ OPRICSNYINA LÉTREHOZÁSÁRÓL

Iván Vasziljevics cárnak és egész Rusz nagyfejedelmének nagy kivonulása. Azon atélen, december 3. napján,1 vasárnap Ivan Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfeje-delme, valamint hitvese, Marija cárnõ és nagyfejedelem-asszony, illetve gyermekeik,Iván és Fjodor cárevics Moszkvából Kolomenszkoje faluba utaztak. CsodatévõNyikola ünnepét2 Kolomenszkojében ünnepelték. [A cár] nem úgy kerekedett föl,miként korábban, amikor monostorokba járt imádkozni vagy a saját szórakoztatásárakörutazásra indult. Kegytárgyakat vitt magával: arannyal és drágakövekkel díszítettikonokat, kereszteket, arany- és ezüsttálakat, a legkülönfélébb arany- és ezüstedé-nyeket rejtõ pohárszékeket, ruhákat és pénzt. Megparancsolta, hogy szállítsák utánaaz egész kincstárát. Azoknak a bojároknak, közeli nemeseknek3 és kormányszékiembereknek,4 akiknek utasításba adta, hogy kísérjék el, hozniuk kellett a feleségeiketés a gyermekeiket is. Az összes vidéki városból érkezett valamennyi nemesnek éskiválasztott köznemesnek,5 akiket azért rendelt föl az uralkodó, hogy a környezeté-ben legyenek, szintén megparancsolta: lovakkal, teljes fegyverzetben és a szolgáikkalegyütt kísérjék el. Két hétig lakott Kolomenszkoje faluban a rossz idõ és az úttalanutak miatt. Az esõzésektõl a folyók megáradtak, jégtáblák úsztak a víz felszínén. Amint a jég beállt a folyókon, december 17. napján, vasárnap, a cár és uralkodóKolomenszkojébõl Tanyinszkoje faluba ment, Tonyinszkojébõl pedig Troicébe. Cso-datévõ Pjotr metropolita emléknapját a Troicánál,6 Szergij monostorában ünnepeltedecember 21-én. A Troicébõl, a Szergijev-monostorból Szlobodába7 utazott. Azok,akik Moszkvában tartózkodtak akkor (Afonaszij, egész Rusz metropolitája, Pimin,
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1 1564. december 3-án. 
2 Szent Miklós napja (december 6.). 
3 �Közeli nemesek� (áëèæíèå äâîðÿíå): a cár bizalmasai a bojár duma alacsonyabb rangú tagjaiés/vagy az udvaroncok közül.
4 �Kormányszéki emberek� (ïðèêàçíûå ëþäè): a hivatalnokok. 
5 �Kiválasztott köznemes� (âûáîðíûé ñûí áîÿðñêèé): a szolgálati hierarchiában közbülsõ helyetfoglalt el a cári udvarban nyilvántartott nemesek és a vidéki nemesség között. A sereg és a közigaz-gatási apparátus csapattiszti állománya verbuválódott belõlük. 
6 �Troica� (Szentháromság): 1422/27-ben épült székesegyház a Szergij �Radonyezsszkij� alapítot-ta monostor névadó temploma. Ikonosztázának több darabját Andrej Rubljov festette, köztük a Troicac. híres képet is. 
7 Alekszandrova (Alekszandrovszkaja) Szloboda: ma Alekszandrov néven kisváros a vlagyimiriterületen 100 km-re Moszkvától.



Nagy Novgorod és Pszkov érseke, Nyikandr, rosztovi és jaroszlavli érsek, valamintmás püspökök, archimandriták, apátok, cári és nagyfejedelmi bojárok, okolnyicsijek,a kormányszékekben [szolgáló] összes ember) tanácstalanul és csüggedten álltak azuralkodó e fölöttébb szokatlan fölkerekedése és elvonulás láttán. Nem tudták hoválett.Január 3. napján a cár és nagyfejedelem levelet küldött Szlobodából Konszty-jantyin Dmitrij fia Polivanovval és társaival Ofonaszijnak, a lelkiatyjának, Isten szol-gájának, egész Rusz metropolitájának. Ebben arról írt, hogy a bojárok, a vajdák, ésminden kormányszéki ember számtalan hûtlenséget és károkozást követett el az õnagykorúsága elõtt, az atyja, a boldog emlékû nagy uralkodó, cár és egész Rusz nagy-fejedelme, Vaszilij Ivanovics [halála] után. A cár és nagyfejedelem haragjával sújtot-ta Isten szolgáit, az érsekeket, a püspököket, az archimandritákat, az apátokat, vala-mint a bojárokat az udvarispánt, a lovászmestert, az okolnyicsijeket, a kincstárnoko-kat, a gyjakokat, a köznemeseket és valamennyi hivatalnokot, mert az atyja, a boldogemlékezetû nagy uralkodó, Vaszilij [halála] után, az õ [IV. Iván] uralkodása alatt,mikor még gyermek volt, a bojárok és valamennyi hivatalnok temérdek kárt okozottaz országában élõ embereknek, kifosztották az államkincstárat, a bevételeit viszontsemmivel sem gyarapították. A bojárok és a vajdák elbitorolták, majd szétosztottákaz állami földeket a rokonaiknak és a barátaiknak. A bojárok és a vajdák hatalmas po-mesztyjékre és votcsinákra tettek szert, miközben az uralkodótól táplálási megváltástis húztak fizetség gyanánt.8 Óriási vagyont harácsoltak össze, de nem törõdtek semaz uralkodóval, sem az országával, sem a pravoszláv kereszténységgel, és nem akar-ták megvédelmezni a parasztságot a krími, litván és német ellenségeitõl, leginkábbcsak erõszakoskodtak vele. Kivonták magukat a szolgálat alól, mert nem óhajtottákvérüket ontani a pravoszláv parasztokért böszörmények, latinok és németek ellen.Ha pedig az uralkodó ki akart vizsgálni egy ügyet, vagy meg akarta büntetni a bojár-jait, a hivatalnokait, a szolgáló hercegeit vagy a nemeseit bûneik miatt, az érsekek, apüspökök, az archimandriták, az apátok nyomban összefogtak a bojárokkal, a neme-sekkel, a gyjakokkal és valamenyi kormányszéki emberrel, hogy fedezzék õket azuralkodó és nagyfejedelem elõtt. Az uralkodó, cár és nagyfejedelem a szívét eltöltõmély fájdalom miatt nem akarta [tovább] tûrni a sok hûtlenséget, és elhagyta orszá-gát. Elutazott, hogy letelepedjen valahol, ahol Isten rendeli. A cár és nagyfejedelem levelet küldött Konsztyjantyin Polivanovval a nagykeres-kedõknek,9 a kereskedõknek10 és Moszkva város valamennyi pravoszláv parasztjá-nak, s megparancsolta, hogy két gyjak, Putyil Mihajlov és Ondrej Vasziljev olvassaazt föl minden ember és nagykereskedõ elõtt. Levelében megírta nekik, hogy negyötörje õket a kétség, nem táplál se haragot, se rosszindulatot az irányukban. Hallván, hogy a bûneik miatt hagyta el az uralkodó az országot, Afonaszij, egészRusz metropolitája, az érsekek, a püspökök és az egész szent zsinat fölöttébb elszo-morodék, s igen nagy tanácstalanságban vala. Mikor a bojárok, az okolnyicsijek, a köz-nemesek, a kormányszékekben [szolgáló] hivatalnokok, a világi papság, a szerzete-
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8 Pénzben fizetett ellátmányt is kaptak. 
9 �Nagykereskedõ� (ãîñòü): a leggazdagabb kereskedõk privilegizált rétegébe tartozó személy, akita cártól kapott oklevél alapján különféle mentességek és jogok illettek meg, pl. kereskedelmi célbólelhagyhatta az országot. Korábban a városok közötti távolsági kereskedelmet lebonyolító kalmár. 
10 �Kereskedõ� (êóïåö): olyan poszádbeli lakos, aki a város határain belül foglalkozott kereskedel-mi tevékenységgel.



sek, és temérdek ember megtudta, hogy az uralkodó megharagudott rájuk, megvontatõlük jóindulatát, és elhagyta az országot, mély sóhajok közepette sírva könyörögtekOfonaszijnak, egész Rusz metropolitájának, az érsekeknek, a püspököknek s azegész szent zsinatnak: �Jaj, mekkora bánat! Mennyit kellett vétkeznünk az Úr ellen!Úgy megharagítottuk uralkodónkat a vele szemben elkövetett számtalan bûnünkkel,hogy határtalan jóindulatát haragra és dühre változtatta! Most kihez forduljunk, kikönyörül meg rajtunk, ki ment meg minket az idegenek támadásaitól? Létezhet-e anyáj pásztora nélkül? Ha meglátják a farkasok, hogy a bárányok pásztor nélkülmaradtak, azonnal elragadják õket! Ki óv meg tõlük? Hogyan is élhetnénk uralkodónélkül?� Sok más ehhez hasonlót mondtak Afonaszijnak, egész Rusz metropolitá-jának és a szent zsinatnak. De nemcsak ezt! Leginkább elfúló hangon könyörögve,zokogva imádkoztak azért, hogy Afonaszij, egész Rusz metropolitája, az érsekek, apüspökök és a szent zsinat [azonnal] cselekedjen! Azzal csillapítsa sirámaikat és jaj-kiáltásaikat, hogy kiesdekli a jámbor uralkodó és cár kegyelmét: ûzze el haragját,mutassa ki jóindulatát, vonja vissza a kegyvesztést, és ne hagyja el az országát, ha-nem rendelkezzen vele, és kormányozza úgy, ahogyan neki, az uralkodónak tetszik.Azt, hogy kik az államellenes gonosztevõk és milyen hûtlenséget követtek el, csakIsten és az uralkodó tudja. Életük vagy haláluk az uralkodó kizárólagos döntése.�Mindanyannyian személyesen járulunk elébed, egyházunk ura, uralkodónk, cá-runk és nagyfejedelmünk, hogy esdekelve kérjük uralkodói kegyelmed.� A nagykereskedõk, a kereskedõk és Moszkva városának valamennyi lakójaugyanezt kérte Afonaszijtól, egész Rusz metropolitájától és az egész szent zsinattól:Könyörögjenek az uralkodónak, cárnak és nagyfejedelmnek, hogy legyen kegyeshozzájuk, ne hagyja el az országát, ne vesse oda farkasok martalékául, s különösen ahatalmasok kezétõl mentse meg õket. Aki pedig államellenes gonosztevõnek és áru-lónak bizonyul, azt nem védelmezik, hanem maguk pusztítják el! Az elfojthatatlanul [föl-föltörõ] sóhajaik és sirámaik hallatán [sem] engedte megAfonaszij metropolita a hivatalnokoknak, hogy személyesen utazzanak az uralkodó-hoz, nehogy a városban támadt zûrzavarban õrizetlenül maradjanak a kormány-székek. Maga helyett Pimint, Nagy Novgorod és Pszkov érsekét, valamint Levkijt, a[Szent] Mihály csodája-11 [monostor] archimandritáját küldte el a jámbor és istenfélõnagyfejedelemhez Olekszandrovszkaja Szlobodába ugyanazon a napon, január 3-án, hogy imádkozzanak, s kérjék a cártól és nagyfejedelemtõl, lenne bár kegyes alelkiatyjához, Isten szolgájához, valamint Isten többi szolgájához is, az érsekekhez, apüspökökhöz, az egész szent zsinathoz, és ne sújtson le rájuk a haragja! Lenne bárkegyes a bojárjaihoz, az okolnyicsijeihez, a kincstárnokaihoz, a vajdáihoz is és min-den kormányszéki emberéhez, az egész keresztény néphez! Ne sújtsa õket sem ha-ragjával, sem kegyvesztéssel! Tartózkodjon az országában, és rendelkezzen vele, kor-mányozza úgy, ahogyan neki, az uralkodónak tetszik. Akik pedig gonosztevõnek ésárulónak bizonyulnak, azok élte vagy holta az uralkodó kizárólagos döntése. Az érsekek és a püspökök [közül többen] személyesen utaztak Szlobodába azuralkodóhoz, cárhoz és nagyfejedelemhez, hogy kegyelmet könyörögjenek ki ma-guknak: Nyikandr rosztovi érsek, Jeluferej szuzdali püspök, Filofej rjazanyi püspök,
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11 A Csoda monostora (×óäîâ ìîíàñòûðü): a Kreml területén 1365-ben alapított monostor. Temp-lomát Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Fennállása során mindvégig a metropoliták (késõbb apátriárkák) közvetlen irányítása alatt állt. 



Matvej krutyici püspök, Merkurej a Troice-Szergijev-monostor archimandritája,Galahtyion a Szpasszkij-monostor archimandritája, Feoktyiszt a Szimon-monostorarchimandritája és Joszif az Andronyik-monostor archimandritája. Iván DmitrejevicsBelszkij herceg, Iván Fjodorovics Msztyiszlavszkij herceg és minden bojár, az okol-nyicsijek, a kincstárnokok, a nemesek és sokan a kormányszéki emberek közül nemhazatértek a metropolita udvarából, hanem elutaztak a városból az érsekek és a püs-pökök után Olekszandrovszkaja Szlobodába. Ugyanígy tettek a nagykereskedõk, akereskedõk és sok egyszerû városlakó is, akik nagy sírás és jajveszékelés közepetteelhagyták Moszkvát, s az érsekek és a püspökök után mentek, hogy könyörögve kér-jék a cár és nagyfejedelem kegyelmét. Pimin, Nagy Novgorod és Pszkov archimandritája és Levkij, a Csoda [monostorá-nak] archimandritája Szlotyinóba érkezve írtak Szlobodába. Érdeklõdtek, hogy mi-ként parancsolja az uralkodó fogadni õket. Az uralkodó azt parancsolta, hogy po-roszlók kíséretében járuljanak elébe. Január 5. napján megérkeztek Szlobodába.Pimin érsek és Levkij archimandrita átadták az uralkodónak Afonaszij metropolitaáldását és kérelmét. Az érsekek, a püspökök, az archimandriták, az apátok arra kér-ték közösen a jámbor cárt és egész Rusz nagyfejedelmét, Iván Vasziljevicset, hogyszemélyesen fogadja õket. A cár és nagyfejedelem kegyesen megparancsolta, hogyjáruljanak elébe. Elõször a maguk számára kérték, hogy az uralkodó jóindulattalviseltessen irántuk, és ne haragudjon rájuk. Aztán a lelkiatyja, Isten szolgája, egészRusz metropolitája, Afonaszij nevében kérték a cárt és nagyfejedelmet, hogy az ural-kodó irgalmazzon lelkiatyjának és Isten szolgájának, Afonaszijnak, egész Rusz met-ropolitájának, valamint az egész szent zsinatnak, és parancsolja meg a bojároknak,valamint a hivatalnokoknak, hogy járuljanak elébe, a kegyvesztettségüket pedigvonja vissza, és úgy kormányozza az országát, ahogyan neki, az uralkodónak tetszik.Sokáig és sírva könyörögtek hozzá az egész keresztény nép érdekében, ahogy aztkorábban elmondtam. A jámbor uralkodó, Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfejedelme megkö-nyörült pravoszláv népén. Lelkiatyjának és Isten szolgájának, egész Rusz metropoli-tájának, Afonaszijnak, valamint Isten többi szolgájának, az érsekeknek és a püspö-köknek engedve megparancsolta, hogy vezessék színe elé a bojárokat és a kormány-széki embereit. Az érsekekhez, a püspökökhöz és az egész szent zsinathoz kegyes,irgalmas szavakat intézett: �A lelkiatyámnak, Isten szolgájának, Afonaszijnak, egészRusz metropolitájának, valamint Isten többi szolgájának könyörgésére és a ti kéré-setekre kinyilvánítjuk azon akaratunkat, hogy országunkat viszavesszük. Hogy mi-ként vegyük vissza és hogyan kormányozzuk, arról lelkiatyánk és Isten szolgája,Ofonaszij, egész Rusz metropolitája és Isten többi szolgája elõtt rendelkezünk majd.�S akkor megparancsolta az érsekeknek, hogy ünnepeljék meg az Úrjelenés napját12
Szlobodában, majd elengedte õket Moszkvába, a lelkiatyjához, Afonaszij metropoli-tához. Magánál tartotta azonban Iván Dmitrejevics Belszkij herceget, valamint PjotrMihajlovics Scsenyjatyev herceget és más bojárokat, s még aznap, január 5-énMoszkvába küldte Iván Fjodorovics Msztyiszlavszkij herceget, Iván IvanovicsPronszkij herceget, más bojárokat és kormányszéki hivatalnokokat, hogy a kormány-székeikben legyenek, és a korábbi szokások szerint irányítsák az országát. Az uralkodó, cár és nagyfejedelem azzal [a feltétellel] fogadta el az érsekek és
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12 Vízkereszt ünnepét. 



püspökök kérelmét, hogy a hûtlenséget elkövetõket, akik elárulták õt, az uralkodót,s bármiben engedetlenséget tanúsítottak vele, az uralkodóval szemben, azokra kegy-vesztést mér, némelyeket közülük kivégeztet, ingó és ingatlan vagyonukat elkoboz-za. Országán belül létrehozza magának az opricsnyinát. Saját udvartartást s az egészmegélhetésére13 külön [szervezetet] állít föl. Bojárokat, okolnyicsijeket, udvarispá-nokat, kincstárnokokat, gyjakokat és mindenféle kormányszéki hivatalnokot, neme-seket, köznemeseket, asztalnokokat, sztrjapcsijokat14 és zsileceket15 nevez ki külön amaga számára. A [cári udvar] pincészetét, konyháit és pékségeit mûködtetõ szemé-lyzetben külön kulcsárokat, vicekulcsárokat, szakácsokat, mesterembereket, lovászo-kat, falkamestereket és mindenféle célra más egyéb udvari szolgákat szegõdtet. Mégkülön sztrelecosztagot is alakíttat.Az uralkodó, cár és nagyfejedelem megparancsolta, hogy maga, valamint a gyer-mekei, Iván és Fjodor cárevics megélhetésére [az alábbi] városokból és járásokból [be-folyó jövedelmeket különítsék el]: Mozsajszk, Vjazma, Kozelszk, Peremisl két részét,Beljov, Lihvin mindkét felét, Jaroszlavecet Szuhodrovjéval, Medinyt Tovarkovával,Szuzdalt Sujával, Galicsot valamennyi elõvárosával és Csjuhlomával, Unzsával, Kor-jakovval, Belgorodjével, Vologdát, Jurjevec Povolszkojt, Balahnát Uzoljával, SztarajaRusszát, a Porotva menti Visegorodot, Usztyjugot minden járással, Dvinát, Kargo-polt, Vagát, és a következõ járásokat: Olesnyját, Hotunyt, Guszt, Muromszkoje köz-séget, Argunovót, Gvozdnát, Opakovot az Ugra mentén, Krug Klinszkojt, a Hordafalvait és a Pahrjanszkoj kerületet Moszkva megyében, Belgorodot Kasin [körze-tében] és Vszelukot, Ostát, Porog Ladozsszkojt, Totymát és Pribuzst. Más járásokbólaz uralkodó táplálási megváltást szed, hogy az onnan származó mindenféle bevétel-bõl eltartsa az uralkodói udvart, és adományokat juttasson a bojároknak, a nemesek-nek, mindenféle udvari emberének, akik nála szolgálnak majd az opricsnyinában.Ha ezekbõl a városokból és járásokból befolyó bevétel nem lesz elegendõ az uralkodóeltartására, akkor más városokat és járásokat vesz birtokba. Az uralkodó hercegeket, udvari nemeseket, udvari és vidéki köznemeseket nevezki az opricsnyinába: 1000 fõt. Pomesztyjéket adományozott nekik olyan városokban,amelyeket bevont az opricsnyinába. Megparancsolta, hogy azokat a votcsina- és po-mesztyjebirtokosokat, akik nem kerültek az opricsnyinába, telepítsék ki ezekbõl avárosokból, és más városokban kapjanak helyette földet, mivel az opricsnyinát elkü-lönítve, magának alakította ki. Megparancsolta, hogy saját maga és a hitvese (a nagy-fejedelem-asszony) udvara számára készítsenek elõ egy [külön] helyet, ahol a cárnékés nagyfejedelem-asszonyok lakosztályai álltak a Tisztaságos születése és a SzentLázár [templomok] mögött, meg pincék, jégvermek, konyhák és minden ilyesmi volta Kurjatnie16 kapu mentén. Vologyimer Ondrejevics17 herceg udvarházát és a metro-
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13 �Az egész megélhetésére� (íà âåñü ñâîé îáèõîä): az opricsnyinára.  
14 �Sztrjapcsij� (ñòðÿï÷èé): az asztalnokmester után következõ udvari méltóság. Viselõi azuralkodó környezetében tartózkodtak, különféle megbízatásokat teljesítettek. 
15 �Zsilec� (æèëåö): 1. fiatal köznemes (apród), aki a cár hálószobájának õrzésében vett részt, vagyegyedi megbízatásokat teljesített. E tisztség az udvari karrier elsõ lépcsõfokát jelentette. Általábanolyanok töltötték be, akik még nem szolgáltak az udvarnál. 2. a moszkvai lajstrom alapján szolgálóköznemesek alsó rétegébe tartozó személy.
16 A moszkvai Kreml �Kurjatnije� kapubástyáját 1500 körül építették. Nevét a közeli tyúkketre-cekrõl kapta, mivel a város felõl a cári palota hátsó, gazdasági udvarához vezetett. A XVII. század ele-jén nyerte el mai nevét: �Troickije�. 
17 Vlagyimir Andrejevics Sztarickij herceg, IV. Iván unokatestvére. 



polita lakhelyét is bevette [az opricsnyinába]. Kijelölte a poszadban, hogy a Moszk-va folyótól indulva milyen utcákat soroljanak az opricsnyinához: a Csertolszkaja18
utcát Szemcsinszkoje19 faluval a mezsgyéig;20 az Arbatszkaja utca mindkét oldalát[déli irányban] a Szivca meredélyével21 bezárólag a Dorogomilovszkojei mezsgyéig,a Nyikitszkaja utca egyik felét a mezsgyéig, ami a vár felõl jövet a bal oldalon van,a Novinszkij- és a Szavinszkij-monostor szlobodáinak kivételével, valamint aDorogomilovszkaja szloboda nélkül a Novogyevicsij-monostor és az Aleksze-jevszkij-monostor szlobodájáig [terjedõ területet]. A szlobodák közül a Szeszenkialatt fekvõ Iljinszkaja, a Voroncovszkaja és a Liscsikovszkaja kerüljön az opricsnyi-nába. Az uralkodó megparancsolta, hogy azokban a [moszkvai] utcákban, ame-lyeket bevont az opricsnyinába, olyan bojárok, udvari nemesek és különféle kor-mányszéki emberek lakjanak, akiket opricsnyinabeli szolgálatra rendelt. Akiket vi-szont nem rendelt opricsnyinai szolgálatra, azokat kiköltöztették az összes utcábólés áttelepítették a poszad más utcáiba. A Moszkvai Állam, a hadsereg, a törvény-kezés és az igazságszolgáltatás irányítását, valamint a zemscsinabeli ügyek intézésétazokra a bojárjaira bízta, akiket arra utasított, hogy a zemscsinában legyenek: IvánDmitrejevics Belszkij hercegre, Iván Fjodorovics Msztyiszlavszkij hercegre és min-den bojárra. A lovászmesternek, az udvarispánnak, a kincstárnokoknak, a gyjakok-nak és valamennyi hivatalnoknak meghagyta, hogy térjenek vissza a kormány-székeikbe, és a régi szokások szerint bíráskodjanak. A nagy ügyekben forduljanak abojárokhoz, akiknek az uralkodóhoz kell jönniük a hadsereget [érintõ] bármilyen,illetve a zemscsinai nagy ügyekben, az uralkodó pedig a bojárokkal együtt igazsá-got fog tenni ezekben.A cár és nagyfejedelem a zemscsinából [beszedendõ] százezer rubelt utaltat ki afölkerekedésére.22 Az uralkodó elkobozza minden olyan bojár, vajda és kormányszé-ki ember ingó és ingatlan vagyonát, akit az uralkodóval szemben elkövetett nagyhûtlenség miatt halálra ítéltek, vagy aki kegyvesztett lett. Az érsekek, a püspökök, azarchimandriták, az apátok és az egész szent zsinat, de a bojárok és a hivatalnokok is,valamennyien az uralkodó szabad akaratára bízták magukat. Azon a télen, február hónapban, a cár és nagyfejedelem megparancsolta, hogyvégezzék ki a nagy hûtlenségben vétkes Olekszandr Boriszovics Gorbatij herceget ésfiát, Pjotr herceget, valamint Pjotr Golovin fiát Pjotr okolnyicsijt, Iván Szuhovo-Kasinfiát Iván herceget, és Ondrej Sevirjov fiát Dmitrej herceget. Megparancsolta, hogykét bojárt nyírjanak föl szerzetesnek: Iván Kurakin herceget és Dmitrej Nyemovoherceget. Az udvari nemesek és köznemesek vagyonát, akiket az uralkodó kegy-vesztéssel sújtott, elkobozta, másokat pedig a feleségeikkel és a gyermekeikkel együttkazanyi votcsinájára számûzött, hogy ott éljenek. 
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18 A mai Precsisztyenka utca. 
19 A mai Osztozsenka utca mentén. 
20 �Mezsgye� (âñïîëüå): A városfal elõtti szabad térség. 
21 A Szivca patak meredek vízmosása helyén ma álló utca neve: �Szivcev vrazsek�. 
22 A �nagy kivonulás� költségeinek megtérítésére.



III/7. 1. Évkönyvrészlet az opricsnyina létrehozásáról
(Ëåòîïèñíûé ðàññêàç îá ó÷ðåæäåíèè îïðè÷íèíû)

Az opricsnyina megszervezését elrendelõ cári parancs szövege nem maradt fönn. Tartalmát a Nyikon-féle krónika részeként olvasható ún. Folytatás Iván Groznij uralkodásának kezdetérõl c. kisebb évkönyv(Ïðîäîëæåíèå Ëåòîïèñöà íà÷àëà öàðñòâà öàðÿ è âåëèêîãî êíÿçÿ Èâàíà Ãðîçíîãî) alapján ismerjük. Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòoðèè ÑÑÑÐ XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ.
137�145.; Íèêîíîâñêàÿ ëåòîïèñü. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XIII. Âòîðàÿ ïîëîâèíà.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 1906. Ñ. 391�396..

III/7. 2. 
NÉMET ZSOLDOSOK AZ OPRICSNYINA MEGSZERVEZÉSÉRÕL(Részletek)

Heinrich Staden az opricsnyina felállításáról:Így kormányoztak valamennyi, már elhunyt nagyfejedelem korában. Egyesek [azelõzõ uralkodók közül] megkíséreltek létrehozni egy opricsnyinához hasonló rend-szert, de semmi sem lett belõle. Ugyanígy történt a mostani nagyfejedelem alatt is,amíg feleségül nem vette a cserkesz földrõl származó Mihail Tyemrjukovics1 hercegleányát. A hercegnõ azt tanácsolta a nagyfejedelemnek, hogy válasszon ki maga ésnépe számára 500 lövészt,2 bõkezûen lássa el õket pénzzel és egyenruhával, azokpedig legyenek vele mindennap, õrizzék éjjel s nappal. Ez lett az, amivel Iván Va-sziljevics, egész Oroszország nagyfejedelme elkezdte. A népébõl s idegen nemzetekfiaiból összetoborzott egy csupa kiválasztottakból álló különleges alakulatot. Ekkéntlétrehozta az opricsnyinát és a zemscsinát. Az opricsnyikok a nagyfejedelem embereivoltak, a zemscsinabeliek a maradék egész nép. Majd a következõképp tett a nagy-fejedelem: Sorra vette a városokat és a megyéket, egyiket a másik után, és elkoboztamindenki birtokát, aki a seregszemlék alkalmával vezetett nyilvántartások szerint amegelõzõ uralkodók alatt nem vonult hadba, noha votcsinákkal rendelkezett. Ezeketa földeket [IV. Iván] szétosztotta az opricsnyikok között. Az opricsnyinába beválogatott hercegeket és bojárokat fokozatokba sorolta, denem a vagyonuk, hanem a születésük [elõkelõségük] alapján. A feszületre tett csók-kal megeskette õket, hogy nem állnak a zemscsinabeliek oldalára és nem fognak ba-rátkozni velük. Ezenkívül az opricsnyikoknak fekete kaftánt és fekete sapkát kellettviselniük, a tegez mellett pedig, ami nyilvesszõket rejtett, valami botra erõsített ecset-vagy seprõfélét. Ennek alapján ismerték fel õket. 
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1 Tyemrjuk Idarovics (Temir-Guka) kabard fejedelem. (Születési ideje ismeretlen. Meghalt az1570-es években.) 1557-ben felesküdött IV. Iván hûségére. A cár 1561-ben feleségül vette Kucsenyej(Marija) nevû leányát, aki 1569-ben elhunyt. 
2 �Lövész� (ñòðåëåö): az 1550-es években létrehozott testõrgárda tagja. 



Johann Taube és Eilhard Kruse az opricsnyikok kiválogatásáról:Másnap3 a nagyfejedelem megparancsolta, hogy Szuzdal, Vjazma és Mozsajszk terü-letérõl minden fegyveres gyülekezzék Moszkvában. Amikor megérkeztek, [a cár] leült tanácsadóival, Alekszej Baszmanovval, Afana-szij Vjazemszkij herceggel és Pjotr Zajcevvel, majd utasítást adott, hogy a megjelentmintegy 6000 katona osztagonként járuljon elébe. Valamennyiüket kifaggatta család-ja és rokonsága felõl. Területenként négynek a legelõkelõbb urak jelenlétében külön-leges kihallgatáson tanúsítania kellett, hogy mi az igazság [a megkérdezett] emberekés feleségeik származását illetõen, s egyben föltárni azt is, hogy [a mustrán részt ve-võk] kikkel barátkoznak a bojárok és a hercegek közül. Miután [a cár] tudomást szer-zett errõl, azokat vette maga mellé, akikkel szemben nem merült föl olyan gyanú,hogy elõkelõ famíliákkal állnak baráti kapcsolatban. Õket az egész népétõl eltérõen,a nyelvükön, �opricsnyikoknak� nevezte el. Ha az opricsnyik egyszerû vagy paraszticsaládban született és nem volt egy talpalatnyi földje sem, akkor a nagyfejedelemazonnal kiutalt neki száz, kétszáz vagy 50, 60 esetleg még több hacken4 birtokot.Mindegyiküknek különleges esküt kellett tennie, mely a következõképp hangzott:�Esküszöm, hogy az uralkodó nagyfejedelemhez és országához, az ifjú hercegekhezés a nagyfejedelem-asszonyhoz hû leszek. Nem hallgatok el semmilyen rossz dolgot,amit tudok, hallottam vagy hallani fogok, bárki forraljon is ilyesmit a cár és nagy-fejedelem, az országa, az ifjú hercegek vagy a cárné ellen. Arra is megesküszöm,hogy nem eszem és nem iszom együtt a zemscsinabeliekkel, és semmiben sem közös-ködöm velük. Ezennel megcsókolom a keresztet!� S minden aszerint történik, aho-gyan ilyen esetekben lennie kell. Másokat, az elõkelõ családok képviselõit, könyörte-lenül számûzték e tartományokban fekvõ s apáiktól örökölt régi birtokaikról, de úgy,hogy még az ingóságaikat sem vihették magukkal, sõt egyáltalán semmit. Ezeket aföldesurakat kitelepítették más helyekre, ahol pomesztyjéket kaptak. Nem térhettekhaza, a feleségeiket és a gyermekeiket is elûzték, akiknek gyalog kellett megtenniükaz utat, s könyörögniük, míg meg nem engedték számukra, hogy csatlakozzanak fér-jeikhez. Ilyen zsarnokságra ragadtatta magát! Kezdetben bizonyos illemszabályokatbetartott, ezáltal még el lehetett viselni. Késõbb azonban egyre rosszabb lett. Hama-rosan rátette a kezét a rosztovi, a vologdai és a beloozerói fejedelemségre, melyekkelugyanígy járt el. A következõ télen Kosztromát, Jaroszlavlt, Perejaszlavlt, Galicsot,Holmogorit, Kasint, Pleszt és Bujt vonta be az opricsnyinába. E tartományokban többmint 12 000 bojár élt, de 570 fõnél többet nem fogadott föl. A maradék arra kény-szerült, hogy télen induljon útnak a legnagyobb hóban�

III/7. 2. Német zsoldosok az opricsnyina megszervezésérõl
A vesztfáliai születésû Heinrich Staden a livóniai hadszíntérrõl került Moszkvába. 1564�1576 közöttaz opricsnyikok soraiban szolgált, amiért pomesztyjét kapott. Miután távozott Oroszországból, elõbb1578-ban II. Habsburg Rudolf német-római császárnak, majd 1581-ben III. János svéd királynak ja-vaslatot tett a cári birodalom elfoglalására. Az oroszországi tartózkodásának idejérõl szóló emlékirataaz opricsnyina korának legfontosabb elbeszélõ forrásai közé tartozik.  
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3 1565 február elején, a cár visszaérkezése után Alekszandrovszakaja Szlobodából.
4 Hacken: Livóniában használatos területmérték. 



Johann Taube és Eilhard Kruse, két livóniai nemes 1560-ban esett orosz fogságba. Beléptek a cárszolgálatába. 1565-ben az opricsnyikok közé kerültek. 1569-ben IV. Iván megbízásából diplomáciai tár-gyalásokat folytattak Magnus dán herceggel. 1571-ben átszöktek a lengyel király udvarába. 1572-benChodkiewicz litván hetmanhoz elküldött röpiratukban a korabeli orosz belpolitikai viszonyokat jel-lemzik. Szövegközlés és magyarázatok: Ïîñëàíèå Èîãàííà Òàóáå è Ýëåðòà Êðóçå. Ðóññêèé èñòîðè÷åñêèé
æóðíàë. Êí. 8. Ïåòðîãðàä, 1922. Ñ. 35�36.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ.
159�162.; Øòàäåí, Ãåíðèõ. Çàïèñêè íåìöà-îïðè÷íèêà. Ìîñêâà, 2002. 240 c.

III/7. 3.
ENGEDELMESSÉGRE INTÕ OKLEVÉL A MOSZKVAI UJEZDBEN ÉLÕ 

S KORÁBBAN AZ ÁLLAMNAK ADÓZÓ PARASZTOK SZÁMÁRA, 
AKIK FALVAIT GUNDOROV HERCEGNEK ADOMÁNYOZTA A CÁR, 

CSERÉBE AZ OPRICSNYINÁBA BEVONT BIRTOKAIÉRT

Iván Vasziljevics cártól, egész Rusz nagyfejedelmétõl a moszkvai ujezd Pehorszkojkerületének1 fekete2 falvaiba: Bolsovo, Makovnyikovo, Hotovo, Veretyennyikovo, Ja-bednyikovo, Tyetyerevina, Csernyicino, Dubrovka falvakba, Okulov és Umenkovirtástelepekre.3 A falkamesterek falvaiba: Szemengyjajevóba és Solohovóba. A méhé-szek Vaszilcov kerületi falvaiba: Palcovszkajába és Perjutyinóba. A lovászok falujába:Aszpidnyikovába. E falvak és irtástelepek Iván Voroncov, Fjodorov fia pomeszty-jéhez tartoztak, most pedig az én, cári és nagyfejedelemi nevemre írták valamennyiparaszttal egyetemben, akik ezekben a falvakban és irtástelepeken élnek.E falvakat és irtástelepeket Roman hercegnek, Iván Gundirjov herceg fiának ado-mányoztam a vlagyimiri [ujezdben lévõ] veskireci járásért cserébe, amit elvettünktõle az opricsnyinába a magunk hasznára. Ezt a járást a sztarodubi votcsinája helyett,Mehovci község,4 Voszkreszenszkoje község fele és a környezõ falvak helyett adtukneki. A moszkvai megye adókönyve szerint, amit Fjodor Sztarkov és társai készítet-tek a 7059. esztendõben, azokban a falvakban és irtásokon egy nyomásban 278 csety[szántó], 31 csety ugar, a kettõ együtt (a szántó és az ugar) 309 csety, mindkettõbenösszesen 485 kopna kaszáló, 16 csety fölszántott erdõ, 73 csety föl nem szántot erdõtalálható, és egy szántatlan erdõ is Bolosovaja falutól fél versztányira. Ezeknek a fal-vaknak és irtástelepeknek a földje rossz. Ti pedig, parasztok, akik ezekben a falvakban és irtástelepeken laktok, valameny-nyien engedelmeskedjetek Roman Gundorov hercegnek, szántsatok neki, és fizesse-tek járadékot5 addig, amíg a régi sztarodubi votcsináját, Mehovici és Voszkreszensz-koje községet a környezõ falvakkal és az irtványokat összeírják a hivatalnokaink
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1 Kerület (ñòàí): az ujezdnél (megye) kisebb közigazgatási egység. 
2 Fekete falvaiba (â äåðåâíè ÷¸ðíûå): az állami tulajdonban lévõ településekre. 
3 Irtástelep (ïî÷èíîê): erdõirtás után telepített új falu.
4 Község (ñåëî, ñåëöî): a falunál nagyobb település, ahol rendszerint templom is állt. 
5 Járadék (îáðîê): a földesúr javára pénzben vagy terményben teljesített szolgáltatás. 



vagy fölmérik a nagy földmérõink, és bejegyzik nevére a szántókat, a kaszálókat, azerdõt és mindenféle haszonvételt, ahogyan ezt elrendeltük. Roman herceg pedig arégi oklevelei szerint vegye birtokába e falvakat és irtásokat, ugyanazon [jogok] sze-rint, amelyek alapján a sztarodubi votcsinát [egykoron] birtokolta. Készült Moszkvá-ban, a 7075. esztendõ március havának 29. napján.6
Az oklevél aláírása: Cár és egész Rusz nagyfejedelme. Fekete viaszba nyomott uralkodói pecsét. 

III/7. 3.Engedelmességre intõ oklevél a moszkvai ujezdben élõ s korábban az államnakadózó parasztok számára, akik falvait Gundorov hercegnek adományozta a cárcserébe az opricsnyinába bevont birtokaiért
(Ïîñëóøíàÿ ãðàìîòà êðåñòüÿíàì ÷¸ðíûõ äåðåâåíü Ìîñêîâñêîãî óåçäà, ïîæàëîâàííûõ

êíÿçþ Ð. È. Ãóíäîðîâó âçàìåí åãî çåìåëü, îòîáðàííûõ â îïðè÷íèíó)

Szövegközlés és magyarázatok: Èñòîðè÷åñêèé àðõèâ. Ò. III. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1940. Ñ. 209.; Õðåñòîìàòèÿ
ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 155�156.

III/7. 4.
ERÕSZAKOS ADÓBEHAJTÁS AZ OPRICSNYINA KORÁBAN(Részletek)

1.
A novgorodi terület Vót ötödében1 lévõ Kirjazsszkij pogoszt2 parasztjainak kikérdezésével le-zajlott vizsgálat3 jegyzõkönyveKumola faluban Makovejko Mikityin telke4 üres. Makovejko meghalt, gyerekeielszöktek a cári adóterhek elõl. Nincs hír felõlük. Elpusztásodott 78-ban.5 A portánkét ház áll. Ugyanebben a faluban Marka Mihajlovna telke üres. Markát az opricsnyikokmegölték, a gyerekei elmenekültek. Nyomuk veszett. Elpusztásodott 78-ban. A por-tát felgyújtották. 
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6 7075. esztendõ március havának 29. napja: 1567. március 29.
1 �Vót ötöd� (âîòñêàÿ ïÿòèíà): az egykori novgorodi állam területe öt nagy közigazgatási egységreoszlott. A �Vót ötöd� a Volhov és a Luga folyók között terült el. A vótok az észtek legközelebbi rokonai. 
2 Pogoszt (ïîãîñò): néhány tucat faluból álló közigazgatási körzet, illetve a központja.
3 Vizsgálat (îáûñê): a faluközöség és/vagy a környezõ települések lakosságának tömeges kikér-dezésével lefolytatott nyomozati eljárás. A forrásban idézett �vizsgálat� 1571. március 21-én zajlott.
4 Telek (ëóê): nyilas osztással rendszeresen újra kisorsolt földközösségi külsõ állomány (szántó,rét, kaszáló) és a hozzá tartozó belsõ házhely.
5 78-ban, azaz 7078-ban: 1570-ben. 



Ugyanebben a faluban Gretyka Mikityin telke üres. Grityka meghalt, a gyerekeielszöktek a cári adóterhek elõl. Nincs hír felõlük. Elpusztásodott 78-ban. Az udvaronkét ház áll. Ugyanebben a faluban Vaszko Jakovlev telke üres. Vaszko meghalt, gyerekei nin-csenek. Elpusztásodott 78-ban. Ugyanebben a faluban Petyerko Ondrejev telke üres. Petyerko a gyerekeivelelszökött a cári adóterhek elõl. Elpusztásodott 78-ban. Ugyanebben a faluban Jakus Makszemov telke üres. Jakust halálra kínozták azopricsnyikok, a gyerekei elmenekültek. Nyomuk veszett. Elpusztásodott 78-ban. Azudvaron három ház áll. Ugyanebben a faluban Ivan Davidov telke üres. Ivanko meghalt, gyerekei nin-csenek. Elpusztásodott 78-ban. A portát felégették az opricsnyikok. Ugyanebben a faluban Kirelka Onyeszimov telke üres. Kirelka meghalt, gyerekeinincsenek. Elpusztásodott 78-ban.  Az udvaron három ház áll. Ugyanebben a faluban Marko Makovejev telke üres. Marko elmenekült az oprics-nyikok elõl. Nyoma veszett. Elpusztásodott 78-ban. A porta érintetlen. Ugyanebben a faluban Tyimofejko Ivanov telke üres. Tyimofejko meghalt, gyere-kei elszöktek a cári adóterhek elõl. Nincs hír felõlük. Elpusztásodott 78-ban. A portaérintetlen. Ugyanebben a faluban Ijevko Fedotov telke üres. Ijevko elmenekült az opricsnyi-kok elõl. Nyoma veszett. Elpusztásodott 78-ban. Ugyanebben a faluban Ignatko Vasziljev telke üres. Ignatko meghalt, gyerekei el-szöktek a cári adóterhek elõl. Nincs hír felõlük. Elpusztásodott 78-ban. A porta érin-tetlen. Ugyanebben a faluban Nyefetka Jermolin telke üres. Nyefetka meghalt, gyerekeinincsenek. Elpusztásodott 78-ban. A portája érintetlen�Tyivroli faluban Kirelka Pahomov telke üres. Kirelka meghalt, a gyerekei elszök-tek a cári adóterhek elõl. Nincs hír felõlük. Elpusztásodott 78-ban. A porta érintetlen. Ugyanebben a faluban Tyereska Fomen telkének a fele üresen áll. PetyerkoTyerentyejev lakott ott. Petyer elárvult, s elszökött a cári adóterhek elõl. Nincs hír fe-lõle. Elpusztásodott 79-ben. Az udvart felosztották. Ugyanebben a faluban Szenyka Lutyjanov telkének a fele üresen áll. Szenykaelhunyt, a gyerekei éhen haltak. Elpusztásodott 79-ben. A portát az opricsnyikok fel-gyújtották. Ugyanebben a faluban Larjuk Markov telke üres. Larjukot halálra kínozták azopricsnyikok, az ingóságait elrabolták, a portát felgyújtották. Elpusztásodott 78-ban. Ugyanebben a faluban Ivanyko Omeljanov telke üres. Ivanko meghalt, a gyere-kei elmenekültek az opricsnyikok elõl. Nyomuk veszett. Ingóságait elrabolták az op-ricsnyikok, a portát felégették. Elpusztásodott 78-ban. 
2.

A ladogai városlakók kikérdezésével lezajlott vizsgálat jegyzõkönyve A 7080. esztendõ május 6. napján6 az uralkodó, Iván Vasziljevics cár és egész Rusznagyfejedelme szavára, valamint Dorofij fia Iván Szobakin uralkodói, cári és nagyfe-jedelmi gyjak írásos utasítására Ladoga városának poszádjába érkezett Danyiil fia
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6 7080. esztendõ május 6. napján: 1572. május 6-án. 



Pjotr Szaburov kiválasztott köznemes,7 Szemjon Klusin, a Vót ötöd felének adófelü-gyelõje és társai, illetve Mehail Ivanov fia Filippov, Iván Tyerentyijev, Jakov Gavrilov,Fjodor Jermolin választott esküdt,8 hogy beszedjék a postaszolgálatra fizetendõpénzt, a pótlólagos és minden más egyéb olyan adót, amely a rendeletek és a köny-vek szerint jár az uralkodónak. A ladogai poszádban élõk közül eskütételi kötele-zettség nélkül kifaggatták a papokat, a cár és nagyfejedelem keresztjére tett eskü alatta fertálymestereket, az esküdteket, a századosokat, az ötvenedeseket, a tizedeseket9
és valamennyi poszádbeli lakost a következõkrõl: Vannak-e a városotokban, Ladogá-ban, a poszádban üres porták? Mikor és mitõl üresedtek meg? Ki [most] a tulajdo-nosa ezeknek a ladogai poszádban álló üres portáknak? Mennyi idõ alatt néptele-nedtek el ezek a helyek? Vannak-e folyami, tavi haszonvételek, malmok, halászhelyek,hódcsapdák, hattyú- és másfajta madárfogó lesek vagy bármilyen egyéb bevételi for-rás, és kinek a tulajdonában? Az Istenanya Elszenderülése [templomának] papja, Iván Martinov eskütétel nél-kül, [a többiek] Mikifor Mihajlov fertálymester, Koreh Mihajlov esküdt, Klimusa Tyi-tov ötvenedes, Foma Jakovlev, Vaszko Kuzmin és Pjotr Tunyev tizedesek, rajtuk kívüla poszádból Jakov fia Fjodor Tunyev, Szavosztyij Mojszijev, Onyikij fia Vaszilej Ro-kolszkoj, Szmirnoj Jakovlev, Ondrij fia Bogdan Peszinyin, Foma fia Bogdan Miguha,Zahar fia Ignatyej Molodozsnyik, Jurij fia Oszip Lepesztykin, Kosztyja Olekszijev,Isztoma Sztyepanov, Nyeudacsa Jakovlev, Vesnyjak Szemjonov, Artyemij fia Szuhan,Jeszip fia Pjotr, és valamennyi poszádlakó ezt vallotta a cár és nagyfejedelem ke-resztjére tett eskü alatt: Uram, városunkban, Ladogában, vannak üres porták a poszádban. Tyisa kalács-sütõ portája üres. Elment Ladogából, s nyoma veszett, uram. Masko Siska házikója isüresen áll. Elszegényedett. Overkij Ribka portája üres. Ez a lakos éhen halt. Iván Ru-senyin portája üres. Eltávozott Ladogából. Lasuk Mosonkin házikója üres. Elszegé-nyedett. Pjotr Mankov házikója üres. Nyomtalanul eltûnt. Mehalko Szkrjabin portájaüres. Elszegényedett. Pjatij Matfijev portája üres. Agyonütötték az adóbehajtáskor.Tretyjak Kiszeljov portája üres. Elment Ladogából, s nyoma veszett. Sztyepan Du-benszkoj portája üres. Ez a lakos a pestisjárvány idején hunyt el. Iszak Grigyin portá-ja üres. Ez a lakos is a pestisjárvány idején hunyt el. A postakocsis portája üres. IvánGibloj portája üres. Éhen halt. Jakov Bilozer kunyhója üres. Elszegényedett. JakovIgocsin portája üres. Ezt a lakost agyonverték az adóbehajtás során. Iván Roszlojportája üres. Elszegényedett. Ivanko Pervun portája üres. Elszegényedett, a kunyhó-ját felgyújtották. Jusko csizmadia házikója üres. Elment Ladogából. Omeljan Ploszkojportája üres. Elszegényedett. Lesko Horisev portája üres. Elszegényedett. IszakUsztyjanov portája üres. A pestisjárvány idején hunyt el. Ignasko Csjugyin portája ésSzjomka, a fazekas portája is üres. Elszegényedtek. A kovácsmester, Grisa házikójaüres. Elszegényedett, a portáját fölgyújtották. Bogdan Ozihov kunyhója üres. Éhenhalt. Vaszjuk Plisek házikója üres. Elszegényedett, a portáját fölgyújtották. Szerga
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7 �Kiválasztott köznemes� (âûáîðíûé ñûí áîÿðñêèé): a szolgálati hierarchiában a �kiválasztottköznemesek� közbülsõ helyet foglaltak el a cári udvarban nyilvántartott nemesek és a megyei nemes-ség között. A cári sereg és a közigazgatási apparátus csapattiszti állománya verbuválódott belõlük.  
8 �Választott esküdtek� (âûáîðíûå öåëîâàëüíèêè): itt az adószedés törvényességét hitelesítõ tiszt-viselõk. 
9 A �fertálymester� (ñòàðîñòà) és az �esküdt� (öåëîâàëüíèê) a helyi lakosság választott önkor-mányzati vezetõi. A századosok (ñîòñêèå), ötvenedesek (ïÿòèäåñÿòöêèå), tizedesek (äåñÿòöêèå) a helyilakosság által választott önkormányzati tisztségviselõk, akik rendvédelmi feladatokat láttak el.



csizmadia házikója üres. Éhen halt. Gyementyij Zolokurov portája üres. Ez a lakoselhunyt. Riskov portája üres. Nyomtalanul eltûnt. Szemjon Szinyjuha házikója üres.Éhen halt. Iván, a halász portája üres. Meghalt a pestisjárvány idején. Ponkrat Ofim-janov portája üres. Meghalt a pestisjárvány idején. Lasuk Liszicin kunyhója üres.Elszegényedett, a házát fölgyújtották. Jurij Onyiszimov portája üres. Nyomtalanuleltûnt. Opasz portája is üres. Elszegényedett. Olfer Dudorov portája üres. Elszegé-nyedett. Potasov portája üres. Éhen halt. Kuzemka mosodás háza üres. Elszegénye-dett. Iván Zserebcov kunyhója üres. Elszegényedett. Bilkov portája üres. Elszegénye-dett. Petrusa portája, aki a kovászos kenyeret sütötte az áldozási szertartásokhoz,10
üresen áll. Petrusa eltûnt Ladogából. Jusko szabómester portája üres. Elszegényedett.Szenyko Kjurov portája üres. Éhen halt. Misuk guszlikészítõ11 portája üres. Elszegé-nyedett. Mitya Baturov portája üres. Elment Ladogából. Szemasko Csecsevin portá-ja üres. Elszegényedett. E porták lakói, uram, az uralkodónak járó 7079. esztendei adó behajtása után sze-gényedtek el, vagy széledtek szét nyomtalanul. Az egyik adóbehajtó Kuzma fia Le-vontyij Pontocsin volt, aki az adóslevelek után szedte be a tartozást, a másik DanyiilIvanovics Iszlenyjev, aki az uralkodói udvar ellátására szolgáló élõ halat és halpénztgyûjtötte ösze. Azok a lakosok, akiket agyonvertek, a kínzások ellenére sem fizettekLevontyij Pontocsinnak és Danyiil Ivanovics Iszlenyjevnek. A kínzások, a hideg és azéhség miatt pusztultak el. Azokat a házakat, amelyek elégtek a poszádunkban, uram,szintén az adóbehajtók gyújtatták föl. Megparancsolták a kozákoknak, hogy hordjákel tûzifának. Az uralkodói udvar ellátására fölhalmozott hal a jégen hevert, s a halaskozákok egy máglya mellett éjjel-nappal szünet nélkül vigyázták. A halas kozákokhordták el tûzifának azokat a házakat, majd elégették. A lakosok közül, akik nyomta-lanul szétszéledtek vagy elszegényedtek az uralkodói adóbehajtás következtében,némelyek a gabonahiány és a drágaság miatt, mások a falvakban és a községekbenkóborolva a hidegtõl és az éhezéstõl pusztultak el. Vannak még, uram, elnéptelenedett udvarok. Szozonkov portája Ladozsicibenüres. Pjotr Goroncsar portája üres. A család kihalt. Iszak Sztyeblin portája üres.Nyomtalanul eltûnt. Tretyjak ácsmester portája üres. Eltávozott az opricsnyinába.Iván Ljahovszkoj portája üres, és Iván Zelejnyik portája is. Ezekbõl az udvarokbólszétszéledtek az ott lakók. Nyomuk veszett. Iván Pop portája üres. Két éve, hogy el-ment Ladogából. Ilja Anyjusin portája üres. Nyomtalanul eltûnt. Bogdan Arjefinportája üres. Trusa kocsis portája üres. Foma Malov portája üres. Ezek a családok iskihaltak. Olekszij Dubrovszkij portája üres. Monostorba vonult. Kuzma Golovkinportája üres. Meghalt. Koloszov portája üres. Nyomtalanul eltûnt. Iván Sztarcov por-tája üres. A család kihalt. Fjodor Viscsicin portája üres. Szenyka Zubé, MartyjusOvcsinnyiké, Iván Rjabé, Makusa Vilozeré is üres. Ezekbõl az udvarokból az ott élõkszétszéledtek. Budisin portája üres. Két éve eltávozott az opricsnyinába. Jenyin por-tája üres. Monostorba vonult. Vaszjuk Mavurin portája üres. Misuk Garonyitckijéüres. Ezekben az udvarokban lakók is szétszéledtek. Nyomuk veszett. Manka Med-vigyjeva portája üres. Osztratov portája üres. Nyecsaj Malnyin portája üres, SzavkaBabin portája üres. Osztaska Perhin portája üres. Ezekbõl az udvarokból is szétszé-ledtek az ott élõk. Szamszonko ácsmester portája üres. Nyomtalanul eltûnt. Tyimofij
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10 A felajánlási kenyeret sütõ asszonyok (ïðîñôîðíèöû) általában a szerzetesek özvegyei voltak.Petruska, az egyház számára dolgozó pék (ïðîñêóðíèöûí) mûhelyében valószínûleg õk segédkeztek. 
11 A guszli orosz népi hangszer, a citerafélék egy típusa.



Makszimov portája harmadik esztendeje üresen áll. Ezekbõl az udvarokból is szét-széledtek az ott lakók, és nyomuk veszett, mások pedig meghaltak a 7070 nyolcadikévi uralkodói [adóbehajtás] pusztításakor, amit Pjotr Ivanovics Borjatyinszkoj hercegvezetett. Uram, a városunkban, Ladogában élõ poszádbeliek közül senki sem vette birto-kába ezeket az üres portákat, melyek a 79. és a nyolcadik esztendõben váltak lakat-lanná, és senki sem szántja a [hozzájuk tartozó] földeket. Folyami, tavi halászhelyek, malmok, hódcsapdák, hattyú- és másféle madárfogólesek vagy bármi egyéb haszonvétel nincs. A vizsgálati jegyzõkönyveket Fedotko Dmitrijev helyi aljegyzõ12 írta. 

III/7. 4.Erõszakos adóbehajtás az opricsnyina korában
(Îïðè÷íûå ïðàâåæè)

Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 163�167.;
Ñàìîêâàñîâ Ä. ß. Àðõèâíûé ìàòåðèàë. Ò. II. Ìîñêâà, 1909. Ñ. 78, 96., 303�306.

III/7. 5. 
IV. IVÁN KÉRELME SZIMEON BEKBULATOVICSHOZ,

�EGÉSZ RUSZ NAGYFEJEDELMÉHEZ�
A 7084. esztendõ október 30. napján1 Iván Vasziljevics, Moszkva hercege, és gyer-mekei, Iván Ivanovics moszkvai herceg és Fjodor Ivanovics moszkvai herceg benyúj-tották e kérelmüket Szemion Bekbulatovicsnak, egész Rusz nagyfejedelmének. A kér-vényükben ezt írják: Szemion Bekbulatovics uralkodónak, egész Rusz nagyfejedelmének! IvanyecVasziljev meg a gyerkõcei, Ivanyec és Fjodorec, alázatosan kérünk, hogy légy kegyeshozzánk, uralkodó, és engedd meg nekünk, hogy emberkéket válogassunk: bojáro-kat, udvari nemeseket, [vidéki] köznemeseket és udvaroncokat. Engedd meg, hogynémelyeket elbocsássunk, másokat a szolgálatunkba fogadjunk, és azt is, hogy a kor-mányszékekben ülõ uralkodói hivatalnokaiddal emlékeztetõket2 küldhessünk szétezekrõl az emberkékrõl. Kegyeskedj engedélyezni, hogy mindenféle ember közül vá-logathassunk és felfogadhassunk. Kérünk, járulj hozzá, uralkodó, hogy akikre nemlesz szükségünk, azokat elküldhessük. Mihelyt kiválogattuk az emberkéket, ural-
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12 �Helyi aljegyzõ� (çåìñêîé äüÿ÷eê): választott önkormányzati tisztségviselõ.
1 A 7084. esztendõ október 30. napján: 1575. október 30-án.
2 �Emlékeztetõ� (ïàìÿòü): hivatali irattípus, amely röviden összefoglalja egy-egy felsõbb utasításleglényegesebb pontjait. Itt a megyeszékhelyeken mûködõ közigazgatási apparátussal történõ hiva-talos levelezésrõl van szó. 



kodó, elhozzuk neked a neveiket tartalmazó listákat, s attól fogva egyetlen embertsem veszünk magunkhoz a tudomásod nélkül, uralkodó. Azon emberkék irányában, akiket felfogadunk, tanúsíts jóindulatot, uralkodó, ésne parancsold meg, hogy elkobozzák kis votcsináikat, miként az eddig a részfeje-delmek szokásában volt. Rendeld el, hogy kapjanak a pomesztyjécskékbõl gabonács-kát, pénzecskét és mindenféle jószágocskát. Parancsold meg, hogy ne háborgassákõket a vagyonukban, úgy bocsássák el ezeket az emberkéket. Akik pedig hozzánkkívánkoznak, azokkal bánj jóindulatúan, uralkodó, s engedd, hogy kegyvesztés nél-kül lehessenek nálunk, ne rendeld vissza õket! Akik viszont távoznak tõlünk, és kér-lelni kezdenek téged, az uralkodót, tehát azokat az emberkéinket, akik elhagynakbennünket, és ilyen kérvénnyel fordulnak hozzád, kegyeskedj nem felfogadni a szol-gálatodra! Légy nemes lelkû, uralkodó, és rendelkezz arról, miként tartsuk el legkisebbemberecskéinket: gyjakocskáink feljegyzései szerint ellátmányocskákat fizessünk-énekik, vagy azt parancsolod, hogy teljeseket3 állítsunk ki róluk? Hogyan határozol arendeletedben, uralkodó? Alázatosan kérünk mindezekre téged! Uralkodó, könyörülj rajtunk, irgalmazz! 

III/7. 5. IV. Iván kérelme Szimeon Bekbulatovicshoz, �egész Rusz nagyfejedelméhez�
(×åëîáèòü¸ Èâàíà IV �âåëèêîìó êíÿçþ âñåÿ Ðóñè� Ñèìåîíó Áåêáóëàòîâè÷ó) 

1575 õszén IV. Iván újjáélesztette az opricsnyinát hasonló formában ahhoz, amilyenben 1565�1572 kö-zött mûködött. Egy évre átadta a nagyfejedelmi méltóságot Szimeon Bekbulatovicsnak, egy kikeresz-telkedett tatár elõkelõnek, a kaszimovi kánnak, aki az orosz trón szolgálatában állt. Ez idõszak alattcsak �moszkvai hercegnek� címeztette magát. A színjátékot arra használta, hogy felállítsa az új rend-szert, és kialakítsa az ehhez szükséges apparátust. Egyes történészek véleménye szerint az oprics-nyina az elsõ létrehozásától kezdve IV. Iván haláláig folyamatosan fönnmaradt. Szövegközlés és magyarázatok: Ïîñëàíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Ìîñêâà � Ëåíèíãðàä, 1951. Ñ. 195�196.
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3 �Teljeseket� (ïîëíûå) (rab)szolga jogállást jelentõ �teljes okleveleket�.



III/8
�Szent Oroszország�

III/8. 1.
A �SZÁZCIKKELYES� ZSINAT HATÁROZATAI(Részletek) 

A 7059. esztendõ májusának 11. napján1 Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfeje-delme a [lelki]atyjával, Makarijjal, egész Rusz metropolitájával és az egész szent zsi-nattal határozatot hozott minden votcsináról.2
1. cikkely A 7059. esztendõ február havának 23. napján.3 E sok kérdés és felelet a különféle egy-házi szertartásokról, a jámbor és Istentõl fölkent cártól és uralkodótól, Iván Vaszil-jevics nagyfejedelemtõl, egész Rusz autokrátorától, a [lelki]atyjához, Makarijhoz,egész Rusz metropolitájához és az egész szent zsinathoz a cárrá szentelésének tizen-nyolcadik, a születésének huszonegyedik, Makarij atya, egész Rusz metropolitájafõpásztorságának tizedik évében volt, az egész szent zsinat, az Orosz Metropólia ittmegjelent érsekei és püspökei� tiszteletre méltó archimandritái és apátjai� elõtt aszékesfõvárosban, Moszkvában, a cári palotában� 
2. cikkely A zsinat elõszava. Mindarról, ezen írás birtokában.A fölöttébb kegyes és irgalmas Isten, minden látható és láthatatlan teremtmény igenbölcs alkotója, az emberi élet, a megváltás és minden teremtmény nagy gondviselõ-je, miként az égben [járó] napba, holdba és csillagokba, olyképpen a földi és a tengerimadarakba, a vad- és a háziállatokba, a halakba, a csúszómászókba, mindenikbe be-oltotta tenmaga szolgálatának természetes erkölcsét, az emberbe viszont az utánzásképességét, hogyan [kell] elsajátítania a jó emberi erkölcsöket, de elutasítania a hamisés a gonosz erkölcsöket, s [mégis] örökkön vétkezni�4

Ez az igaz napkorong, Krisztus Urunk, könyörületes Istenünk kifürkészhetetlen
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1 7059. május 11.: 1551. május 11. 
2 A rendelet szövegét, amely a zsinati határozatok záradékát alkotta lásd a III/5. 6. forrásközlésnél. 
3 7059. február 23.: 1551. február 23. 
4 Idézet az �Igazságosság Mértéke� (Ìåðèëî Ïðàâåäíîå) c. gyûjtemény XIII. század végén � XIV.század elején Tverben átdolgozott és kibõvített másolatának egyik darabjából, a teremtést kommen-táló �Hexaémeronból� (Øåñòîäåíåö). Az �Igazságosság Mértéke� egyházi és világi törvényeket, azigazságos bíráskodásra intõ példabeszédeket tartalmazó kódex bírók számára. 



sorsának [akaratából] fényesen csillogó sugaraival beragyogta a jámbor cár, Iván Va-sziljevics nagyfejedelem, egész Rusz autokrátorának szívét, hogy bölcselkedjen ésnemes [dolgokat] cselekedjen. �Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fe-lülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá��5 A béketeremtõ vitéz, a hatalmasautokrátor, a szelíd lelkû Iván cár, kit sok ész és bölcsesség ékesít, ki tökéletes isten-félelemben kormányozza birodalmát, s kit áthat a Szentlélek kegyelme, bensõjévelnagy lángra lobbant, s forró óhajtástól indíttatva, hogy ne csak országa rendjéveltörõdjék, de az egyház különféle jobbításával is, értesítette e [szándékáról] Makarijatyát, egész Rusz szentséges metropolitáját, s hamarosan megparancsolta, hogy hív-ják össze Isten szolgáinak gyûlését. A szavát tett követte, s minden rendben, a cáriutasítás szerint történt. Ennek hallatán azonmód, orosz föld valahány fõpapjánakszívében kimondhatatlan öröm, leküzdhetetlen vágy és lázas igyekezet ébredt, hogyily jámbor cár képmásában s beszédében gyönyörködjék. Akár az eget hasító könnyûszárnyú sasok, gyorsan ott teremtek. Mihelyt összegyûltek, s az egyetlen császárvá-ros, Moszkva befogadta õket, mindnyájan áldást és békességet kértek a Krisztus-félõpravoszláv cárra. Minõ csodás látvány vala az atyák érkezésétõl díszlõ, Isten oltalmaalatt álló egész város! Az Úr küldte õket az egyház jobbítására s a pravoszláv hitmegszilárdítására. Alighogy a cár elfoglalta cári [helyét], a mély csönd megháromszorozódott, ésminden szem reá tapadt. A jámbor cár, Iván Vasziljevics nagyfejedelem, egész Ruszautokrátora maga körül látva az atyák karát igen örvendezett eljövetelüknek, s a leg-teljesebb tiszteletadással adózva valamennyi atya elõtt a békességre törekvés és a val-lási egyetértés [szükségességérõl] beszélt. Az istenfélõ cár hirtelen fölállt trónjáról, sa fõpapi koszorú közepére lépett. Fénylõ tekintettel és vidám orcával fordulvamindõjük felé így szólt a zsinathoz: �Imádkozom hozzátok szent atyáim, hogy el-nyerjem tõletek [az isteni] kegyelmet. Erõsítsétek bennem, igaz fiatokban a szeretetet,és jámborságtok kedvéért ne legyetek restek egyöntetûen szavakba foglalni [véle-ményeteket] a pravoszláv keresztény hitünkrõl, az Úr szent templomainak állapo-táról, az istenfélõ uralkodásunkról és az egész pravoszláv kereszténység helyzetérõl.Fölöttébb óhajtám, örvendezek néki, s belegyezem, hogy veletek együtt szolgálva ahitben is harcosa legyek az életet adó, oszthatatlan Szentháromságnak, az Atya, a Fiúés a Szentlélek dicsõségének, a tiszta hitvallásunk s az egyházi szabályzatok dicsére-tének és dicsõségének. Megparancsolom, hogy mostantól minden véleménykülönb-ség távol kerüljön [tõlünk], teljes egyetértés és egyezség költözzön belénk.� Eztmondta, és sok ilyesmit. 
5. cikkely1. kérdés. Harminchét cári kérdés az egyház állapotáról. [Lelki]atyám, Makarij, egész Ruszmetropolitája s valamennyi érsek és püspök, tekintsetek házaitokra, melyeket Istenreátok, fõpapi és pásztori [méltóságotokra] bízott, Isten szent templomaira, a tiszteltikonokra és az egész egyház állapotára, hogy a szent templomokban az isteni sza-bályzatnak és a szentséges kánonoknak megfelelõen harangozzanak és misézzenek.Mostanság azt látjuk s halljuk, hogy az isteni szabályzat megkerülésével számostemplomi szertartást nem teljesen, nem a szentséges kánonok, nem a szabályzat sze-rint celebrálnak. A templomi szertások, az egész papi és szerzetesi rend s valameny-
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5 Jak 1,17. 



nyi templomszolga [helyzetét] megvitatva, minderrõl [oly] rendeletet alkossatok,mely az isteni szabályzatnak és a szentséges kánonoknak teljes mértékben megfelel.Helyezzetek pópai elöljárókat6 minden pap fölé, hogy a szabályzat szerint betartas-sák a templomi s egyéb szertartások [rendjét]. Rátok bízták, hogy Isten templomairólgondoskodjatok, az egyházi tisztségviselõket kioktassátok, és [tevékenységüket] sza-bályozzátok. Példamutató [hitüket] és erkölcsi nevelésüket látva tõlük kapjuk a meg-váltást. Ha fõpapi nemtörõdömségtek miatt ez elhanyagoltatik, s reájuk tekintveletérünk az Úr igaz útjáról, elpusztulunk. Kin fogja számon kérni ezt az Isten? Kitvon felelõsségre a végítélet napján, mihelyt eljõ az igazságos Bíró a maga dicsõségé-ben, hogy ítélkezzék élõk és holtak, fõpapok, császárok és hercegek fölött, hogy min-denkinek, gazdagnak és szegénynek az érdemei szerint adjon? Mit feleljünk azigazságos Isten ítélõszéke elõtt?�
3. kérdés. A szent és tisztelt ikonokról. A szent és tisztelt ikonokat a szentségeskánonok szerint fessék: Isten, a Tisztaságos Istenanya és valamennyi Istennek szol-gáló szent képére, hasonlatosságára és lényegének teljességére. Errõl tanúskodik aSzentírás, amely rendelkezésetekre áll. Arra nagy gondossággal kell ügyelni, hogy azikonfestõk minden érzékükben [erényesek] legyenek, és jó cselekedetekben éljenek,Isten képmásainak megfestésekor a lényegének tökéletes [kifejezésére] oktassák atanítványokat. 
5. kérdés. A szent könyvekrõl. A másolók javítatlan fordításokból készítik a szentkönyveket, s mikor bevégzik, sem javítják ki. Hiba hibát követ, befejezetlen [sorok]és görbe írásjelek vannak [bennük]. Isten templomaiban ezekbõl a könyvekbõl olvas-nak, miséznek, tanulnak és másolnak. Mi lesz Isten [büntetése] e hanyagságért éségbekiáltó nemtörõdömségünkért a szentséges kánonok szerint? 
6. kérdés. A tanítványokról. A tanítványok hanyagul tanulják meg a betûvetést.A Szentírás errõl [is], [mint] mindenrõl, tanúságot tesz. Nekünk, [lelki]pásztoroknakválaszt kell adnunk e hanyagságra s mindenre.
12. kérdés. Az alamizsnáról. Minden város menhelyének alamizsnát és éves ellát-mányt juttatnak a kincstárunkból: gabonát, sót, pénzt, ruhát. A Krisztus-hívõkszintén adnak alamizsnát. Alig beteg férfiak és asszonyok azonban férõhelyet vá-sárolnak maguknak a [menhelyek] vezetõitõl, a koldusoknak, a nyomorékoknak, abélpoklosoknak és az aggoknak pedig, [akik] éhségtõl, fagytól, láztól, mezítelen-ségtõl és mindenféle nyavajától szenvednek nyomorúságukban, nincs hová lehaj-tani a fejüket, bolyonganak a világban. Mindenütt undorodnak tõlük. Az éhség, afagy, az ellátatlanság miatt gyónás, áldozás, szentkenet nélkül halnak meg, senki
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6 �Pópai elöljáró� (ïîïîâñêèé ñòàðîñòà): ezt a tisztséget a �Százcikkelyes� zsinat hozta létre. Feladat-köre megegyezett a korábbi �tizedszedõkével� (äåñÿòèííèêè), de a funkciót betöltõ pópát az alsópap-ság választotta. A �pópai elöljáró� felügyeletet gyakorolt a körzetében mûködõ papok tevékenységefölött, ellenõrizte az okmányaikat, kihirdette a püspöki körleveleket, beszedte a helyi egyházközsé-gektõl és monostoroktól a fõpapságnak járó adót, hitéleti kérdésekben bíráskodhatott az egyház-megye ítélõszékének joghatósága alá tartozó személyek fölött. Megbízatásának új eleme volt, hogypolgári peres ügyekben � mint világi és egyházi bírósági ülnök � ellátta az alsópapság érdekvédelmét.Egy-egy �pópai elöljáró� körzetébe 40 templom tartozott.



sem törõdik velük. Kinek a fejére száll e vétek? Arra is [feleljetek], mi a teendõjeegy pravoszláv cárnak, [de] a hercegeknek és a fõpapoknak [is] gondoskodniukkell róluk. 
14. kérdés. A bírósági immunitást nyújtó kiváltságlevelekrõl. Az archimandriták, azapátok, a papi és a szerzetesi rendhez tartozó valamennyi személy feletti bíráskodás-ról, és az összes templomi és monostori szolgáról, a templomoknak és a monostorok-nak [adott] bírósági immunitást nyújtó kiváltságlevelekrõl. Ezt írják bennük: a fõpa-pok [érsekek és püspökök] ne bíráskodjanak az apátok, a papok, a szerzetesek s vala-mennyi templomi és monostori szolga fölött. Mi okból van így? S így kell-e lennie? 
15. kérdés. A monostorokról, melyek romlásnak indultak az elhanyagoltságuk miatt. Azistenfélõ [hívek] votcsinákat, falvakat és [e célra] vásárolt [birtokokat] adományoz-nak a monostoroknak, hogy [azokban] maguk és [az elhunyt] szüleik lelki üdvözülé-séért imádkozzanak. Más votcsinákat a monostorok maguk vesznek, egyéb haszon-vételeket pedig tõlem kérnek. Minden monostor sokat szerzett, a barátok mégis arégi módon [élnek] minden rendházban, s a korábbinál is kevesebbet esznek-isznak.A szerzetesek szûkölködnek. A monostori épületek semmiben sem gyarapodtak, arégiek leromlottak. Hol vannak azok a bevételek? Kik sajátították ki? Pedig adómen-tességet, bírósági immunitást és vámok nélküli kereskedést [nyújtó] kiváltságleveleikvannak! A szerzetesek falvakban élnek, és a városban földekért pereskednek. Rend-jén van-e így? A monostorok falvakat és birtokokat kérnek, de a végrendeletek [elle-nére] sem imádkoznak az adományozók és a szüleik lelki üdvéért. Ki fog felelni ezérta végítélet napján? 
18. kérdés. Az özvegy pópákról. A megözvegyült pópákról minden fõpap zsinatotült a nagyatyám [uralkodása] alatt, amirõl végzés van. Mostanság kettõs az özvegypópák sora: liturgiát nem celebrálnak, de templommal, egyházközséggel, és lelki-gyermekekkel7 bírnak, imádkoznak a vajúdók fölött, nevet adnak a csecsemõknek, ésmegkeresztelik õket, esketnek, gyóntatnak, temetik a holtakat, a szent liturgia kivé-telével papi szolgálatot teljesítenek. Néhányan közülük mindig züllöttségben és ré-szegségben [élnek], kicsapongásuk kísértés a világnak. Hogyan is nyernénk el ígymegváltást? Az Evangélium szerint: �Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só meg-ízetlenül, mivel sózzák meg?�8 Kinek [a közbenjárása] váltja meg a lelkünket? Nov-gorodban és Pszkovban anyám éltében és Makarij érseksége idején egyetlen özvegypópa és diakónus sem volt a templomokban [még] rövid ideig [sem]. Most mitõl let-tél engedékeny? Alaposan megvitatva ezt, a szent apostolok és a szent atyák kánon-jai alapján rendelkezzetek, hogy [ne érjen] lelki romlás benneteket, bennünket s azegész világot Istenünk, Krisztus által. 
26 kérdés. A keresztényekrõl, akik nem a lényege szerint vetnek keresztet. A keresztve-tés nem a lényege szerint történik. A lelkiatyák nem törõdnek ezzel és nem tanítják. 
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7 �Lelkigyermekek� (äóõîâíûå äåòè): azok a személyek, akik gyónni járnak �lelkiatyjukhoz�, apaphoz. 
8 Mt 5,13. 



31. kérdés. A támogatott templomokról és monostorokról. Atyám, Vaszilej Ivanovics,egész Rusz nagyfejedelme beutazta a csodatévõ helyeket, hogy imádkozzon. Sokgazdag és szegény monostornak adott alamizsnát a végrendeletében: gabonát, sót,pénzt, viaszt, mézet a toros kásához9 és búzát a felajánlási kenyérhez. Aztán anyács-ka nem adta ki a végrendelet [szerint járó] teljes [alamizsnát]. Anyácska [halála] utána nagykorúságomig sok monostor szerzett [olyan] oklevelet, [mely szerint] ezentúlminden évben alamizsnát kap [állami] segélyként. Számos más monostor és jövede-lemmel bíró templom is újfent hozzájutott kincstári támogatást [biztosító] oklevélhezugyanebben az idõben. Ám azok a monostorok falvakkal és egyéb bevételekkel ren-delkeznek, a jövedelmmel bíró templomok jövedelmének [forrása] pedig az utca [azegyházközség]. Másoknak falvai, veteményesei, [gyümölcsös]kertjei, kaszálói, [is-mét] másoknak vámbevételei és bérelt boltjai vannak, s még támogatást is szereztekmaguknak ezekben az években a kincstáramból. Errõl is, hogy miként legyen a jövõ-ben? A szegény monostorok és a jövedelem nélküli templomok [fenntartását] megál-lapodás szerint kell rendezni. 
36. kérdés. Arról, hogy ne vigyenek az oltárba10 szeszes italokat. Az Isten szent temp-lomaiban [kialakított] áldozókamráról11 és toros kamráról.12 A Krisztust szeretõ [hí-vek] gyertyákat, proszforát, tömjént és [más] illatos gyantákat hoznak Isten szenttemplomainak. A szabályzat szerint ezeket a szent áldozókamrában és a szent oltár-ban kell tartani. Ugyanezek a keresztények [halotti] torokra, megemlékezésekre és[egyházi] ünnepekre [készített] ételeket és italokat [is] visznek. Húsvét napjára sajtot,tojást, császármadár máját, máskor pedig kalácsot, pirogot, palacsintát, búzacipót éskülönféle zöldségeket. Novgorodban és Pszkovban e [célra] toros kamrát alakítottakki valamennyi templomban. Itt [Moszkvában] minden szükséges [dolgot] az áldozó-kamrába és a szent oltárba hordanak be, holott a szent apostolok és a szent atyákkánonjai ezt tiltják. Hogyan legyen a jövõben? 

6. cikkelyA zsinat válasza mindazon cári kérdésre.Eljutott valaha az Istentõl fölkent uralkodó, a Krisztus-félõ cár, Iván Vasziljevicsnagyfejedelem, egész Rusz autokrátorának fülébe, hogy az isteni szabályzat megke-rülésével sok szent templomban nem a megfelelõ idõben harangoznak és miséznek,hogy sok templomi szertartást nem a szentséges kánonok [által elõírt] teljességgel ésnem a szabályzat szerint celebrálnak. Mikor a jámbor cár ezt meghallotta, nem csu-pán tudomásul vette, de a Szentlélektõl lángra gyúlva tüstént megparancsolta, hogyírják össze azt a sokféle egyházi szertartást, melyet nem a szabályzat és nem aszentséges kánonok szerint, nem teljességgel celebrálnak. Átnyújtva [a listát] Makarijatyának, egész Rusz metropolitájának, arra utasította õt, hogy vitassa meg a zsinaton,
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9 �Toros kása� (êóòüÿ): búza-, árpa-, köles- (késõbb rizs- és borsószemekbõl) fõzött, mézzel és ma-zsolával édesített dara, amelyet gyászszertartások alkalmával a templomokban helyeztek el, vagyhalotti torokon szolgálták föl. A magok a földben elporladó, ám a föltámadást követõen újjászületõemberi testet, a méz a túlvilági élet gyönyörûségét szimbolizálta. 
10 �Oltár� (îëòàðü): az ortodox templom szentélye, amit ikonosztáz választ el a templomcsarnok-tól. Ebben a szövegkörnyezetben a szentély középsõ része, ahol az oltárasztal áll.
11 �Áldozókamra� (æåðòâåíèê): az oltár északi szélén kialakított fülke. 
12 �Toros kamra� (êóòåéíèê): az oltár déli szélén kialakított fülke.



s az isteni szabályzat és a szentséges kánonok alapján alkosson rendeletet mindenilyen templomi szertartásról. Átvéve [az írást] a jámbor cártól, [Makarij és] a zsinati[atyák] teljes lelkükbõl örvendeztek, szívélyesen olvasták, [majd] mindazon sokféleegyházi szertartást megvitatva, az isteni szabályzatot figyelembe véve, és a Szent-lélektõl [áthatva] mindarról [ilyen] törvényt hoztak: Mostantól s a jövõben, a székes-fõvárosban, Moszkvában és valamennyi városban, minden szent templomban azOrosz Császárság13 egész területén, a szertartásrend, a szent apostolok és a szentatyák hagyománya, az isteni szabályzat, és a szentséges kánonok szerint, azokbansemmin sem változtatva, harangozzanak, a szent liturgiákat és más templomi isten-tiszteleteket teljességgel celebrálják�Ennek érdekében, a templomi szertartások s a papi rend megóvásáért, mindenpravoszláv keresztény kedvéért, de különösképp a cár és a fõpapság méltósága, te-kintélye, valamint pásztori lelkünk alázatossága fölött õrködve [zsinatilag elrendel-tük, hogy] a szent templomokban semmi se történjen a szentséges és isteni kánonokmegkerülésével, és semmi se hanyagoltassék el gondatlanságunk miatt. Ezért a temp-lomi szertartásrend [betartása] végett [megparancsoltuk], hogy a székesfõvárosban,Moszkvában, az Orosz Császárság és az Orosz Metropólia14 minden városában a cárutasítására és a fõpapok áldásával a protopópák válasszanak [olyan] tapasztalt ésmegbízható papokat, [akik] makulátlan tisztességben élnek. A székesfõvárosban,Moszkvában a cár törvénye szerint hét pópai elöljárónak és hét gyülekezetnek15 kelllennie. Válasszanak hozzájuk tizedespapokat,16 szintén megbízhatóakat, tapasztal-takat és makulátlan tisztességben élõket. Ugyanígy minden városban annyi pópaielöljárót és tizedespapot állítsanak, ahol amennyire abban a városban szükség van.A falvakban, a községekben és a járásokban, az egész országban tizedespapok kerül-jenek a pópák mellé. Ezek a pópai elöljárók és tizedespapok a székesfõvárosban,Moszkvában és az Orosz Császárság valamennyi városában, a metropólia [területé-hez tartozó] érsekségekben és püspökségekben, ki-ki a maga körzetében, minden-nap ellenõrizzék Isten valamennyi szent templomának papjait és diakónusait, hogyvalamennyi szent templomukban minden, a harangozás is az Istentõl [kapott] egy-házi szabályzatnak, a rendtartásnak, a nagy szent pravoszláviánk hagyományainak,a szentséges kánonoknak megfelelõ teljességgel, rendben és engedelmességgel foly-jék, hogy a papok és a diakónusok Isten szent templomaiban mindig nagy odaadás-sal imádkozzanak az Úristenhez, a Tisztaságos Istenanyához, a mennyei hatalmak-hoz, valamennyi szenthez, és a szabályzat szerint mindennap buzgón, áhitattal, ésnagy önfegyelemmel celebráljanak hajnali, vasárnapi, ünnepi s napi [istentisztele-tet], és fölolvassanak a szent könyvekbõl�
12. cikely Válasz a szent oltárról. Semmiféle ételt ne vigyenek az áldozókamrába.A szentséges kánonok értelmében ne hordjanak az oltárba és az áldozókamrába sört,kvászt, cefrét, mézet, toros kását, kenyeret, kalácsot, [egyáltalán] semmiféle élelmet,
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13 �Orosz Császárság� (Ðîñèéñêîå öàðñòâèå).  
14 �Orosz Metropólia� (Ðóñêèà ìèòðîïîëèà). 
15 �Gyülekezet� (ñîáîð): a pópai elöljárót az adott körzet élére megválasztó papi tanács. 
16 �Tizedespap� (äåñÿòñêèé ñâÿùåííèê): a �pópai elöljáró� segítõje. Tíz templom felügyeletét láttael. A közös bíróságokon mint ülnök � az egyházi rendhez tartozó személyek érdekképviselõje �jelent meg. 



se emberi kincseket a gyertyák, a tömjén, a misebor, a prószfora, a szenteltvíztartó ésa könyvek kivételével. Ugyanígy, ne tegyenek semmit Isten trónjára17 és az elõkészü-leti asztalra,18 kivéve a Szent Evangéliumot, az életet adó keresztet, a szent edénye-ket, takarókat, lepleket, aerionokat,19 fedõket és egyéb szentelményeket.
13. cikkely Válasz a szentséges kánonokból. Válasz az áldozókamráról és a toros kamráról.Az istentiszteleti szertartások magyarázata írja: az oltár Isten trónusa és a bethlehemibarlang jelképe, ahol Krisztus megszületett. Az oltár a sír jelképe is, ahová Krisztuseltemettetett. Miként az evangélista mondja: �Elhelyezé egy sírboltba, amely kõszik-lából vala kivágva.�20 Abban hozta meg áldozatát Krisztus, aki odaajándékozta testétaz Atyaistennek. A Bárány kínszenvedése titkos áldozat, s elõképe az a bárány,melyet [a kivonulás elõtti] este Mózes leölt Egyiptomban. A bárány vérével térítetteel a pusztítás angyalát, hogy ne haljanak meg az emberek.21 Ezért öletett meg este avalódi Bárány, ki magára vette a világ bûneit. Az oltár két kisebb végét az igazak és a vétkesek kedvéért választották szét. Az áldozókamra mint a Golgota hegye, hol Krisztus a vérét adta, hogy megvált-sa az egész világot. Ide csak megszentelt prószforát, [mise]bort, tömjént, liturgikuskönyveket, s más szentelményeket hoznak, de az egyszerû [hívek] részérõl semmit.Az oltár másik végét toros kamrának hívják. Ide hordják a torokra, megemlékezések-re, ünnepekre, húsvétra, Krisztus föltámadására készített ételeket, sajtot, tojást s másélelmet, amit a parancsolat szerint a keresztények [ilyenkor] esznek. Az eltávozottlelkekre emlékezõ kis gyászmiséket szintén itt tartják, toros ételeket és az egyháziak-nak szükséges egyéb élelmet hoznak. A hat egyetemes gyászmisét22 azonban a temp-lom közepén [valamennyi pap] együtt celebrálja. A többi közös gyászmisét23 is atemplom közepén tartják. 
17. cikkely A gyermekek keresztelésérõl.24

A szabályzat, a szent apostolok és a szent atyák hagyománya szerint kereszteljék agyermekeket a templomokban: vízzel ne leöntsék, hanem háromszor bemerítsék.A szentséges kánonokhoz hûen kereszteljék a gyermekeket, amint �A csecsemõk ke-resztelésében� írva van. A paptól kapják a keresztséget, aki így beszél: �Megkeresztel-kedik Isten rabja (közli, hogy hívják) az Atya nevében�, s bemeríti egyszer �Áment�mondva. Ugyanígy: �És a Fiú [nevében]. Ámen�. S bemeríti. És ismét: �És a Szent-
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17 �Trón� (ïðåñòîë): az oltárasztal. (Katolikus és protestáns szóhasználat szerint az oltár.) 
18 �Elõkészületi asztal� (æåðòâåíèê): az oltár északi szélén kialakított fülkében, az áldozókamrábanelhelyezett asztal, amelyen a pap elõkészíti az áldozáshoz használt kenyeret és bort. 
19 �Aerion� (âîçäóõ): az áldozáshoz használt diszkoszt és kelyhet egyszerre lefedõ kendõ. 
20 Mk 15,46.
21 Vö.: 2Móz 12,1�20.
22 �Egyetemes gyászmise� (âñåëåíñêàÿ ïîíèõèäà): az egyházatyák és az ortodox keresztény hitbenvalaha elhunyt összes lélek üdvözüléséért mondott mise. 
23 �Közös gyászmise� (ñîáîðíàÿ ïoíèõèäà): az ortodox keresztény hitben elhunytak üdvözülésé-ért mondott mise. 
24 Feltételezések szerint ez a cikkely, amely a katolikus hatások kivédésre irányult, a pszkovi egy-háznak elküldött fõpásztori (Kiprian metropolita 1392�1395 között keletkezett két, illetve Phótioszmetropolita 1430-ban írt) levelek alapján készült. 



lélek [nevében]�. Ismét bemeríti, harmadszor, és mondja: �Most és mindég, és örök-kön-örökké. Ámen�. Tudjátok meg, hogy az apostoli 49. kánon tartalma szerint a ke-resztelést végzõ pap így beszél: �Megkeresztelkedik Isten rabja (mondja a nevét) azAtya, a Fiú és a Szentlélek nevében, most és mindég, és örökkön-örökké. Ámen�.S ekként bemerítve a megkeresztelendõt, ugyanezeket a szavakat ismétli, és újbólbemeríti. Majd ugyanezeket a szavakat harmadszor ismételve újból bemeríti. Keresz-teléskor három �Kezdet nélkül valót�, három �Fiút�, és három �Vigasztalót� mond 9személyre.25 A 8. kánon tartalma szerint is ugyanazokat a szavakat sorolja, [ám]egyszer meríti be a megkeresztelendõt, mintha nem dicsérné a föltámadást. De ígykell keresztelni. A pap karjaiba veszi a megkeresztelendõ [csecsemõt], s ezt mondja:�Megkeresztelkedik Isten rabja (közli, hogy hívják) az Atya nevében. Ámen�. Beme-ríti, majd kiemeli. �És a Fiú [nevében]. Ámen�. Bemeríti, majd kiemeli. �És a Szent-lélek [nevében]. Most és mindég, és örökkön-örökké. Ámen.� És ismét bemeríti. Ígykell Isten három személyére, és Krisztus harmadnapi föltámadására keresztelni, há-rom bemerítéssel. Ezután megkeni nagy krizmával, s átadván õt a keresztapa karjai-ba, teljesen bebugyolálja új [gyolcsba]. Majd a pap együtt énekli az emberekkel:�Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett�26 stb., a szabály-zat szerint. Keresztszülõ csak egy legyen, vagy férfi vagy nõ, kettõ s több keresztszülõpedig ne legyen, ahogy nálatok korábban is volt. 
18. cikkely Válasz az eljegyzésrõl és az esküvõrõl.27

Az eljegyzés és az esküvõ a szentséges szertartásrendnek megfelelõen, mindenbenteljesen és maradéktalanul a papi szabályzat szerint történjen. A liturgia után eskes-senek, éjszaka soha. A fiúk tizenöt, a lányok tizenkét éves [kortól] kelhetnek egybe aszent kánonok alapján. Tizenöt évesnél fiatalabb fiút s tizenkét évesnél fiatalabbleányt ne adjanak össze. Az ifjú házasokat aztán oktassák ki a Szentírásból, hogyankell a pravoszlávoknak az [erkölcsi] törvényeket [betartva] élni, stb. 
23. cikkelyA második házasságról és a harmadszor nõsülõkrõ.28

A második házasságkötéskor nincs koszorúzás,29 csak a szabályoknak megfelelõ ima.A harmadiknál is ima [és] büntetés a szentséges kánonok szerint. A másodiknál kétesztendõ epitimion.30 Ha fiatal, akkor egy esztendõ. A harmadiknál 5 év [eltiltás] azáldozástól és minden szentségtõl. Negyedik házasságot soha ne hagyjatok jóvá! A negyedik házasságot jogszabályok is tiltják.31 Erkölcstelen, aki ilyen törvényte-
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25 A Szentháromság ókeresztény és ortodox felfogása szerint Isten egylényegû (homousios), dehárom személy (az Atya, a Fiú, a Szentlélek) egységében és oszthatatlanságában fejezõdik ki. 
26 Zsolt 32,1.
27 Phótiosz metropolita pszkoviakhoz írt (1410�1417. június 22-ei) levele alapján. 
28 A cikkely elsõ bekezdése az Eukhologion (szertartáskönyv) alapján készült. A második, a har-madik és a negyedik bekezdés Phótiosz metropolita pszkoviakhoz írt (1410�1417. június 22-ei) le-velébõl származik. 
29 Az ortodox szertartás szerinti házasságkötéskor nem hangzik el hitvestársi eskü. A testi szen-vedély feletti gyõzelem (a jegyesek erkölcsi tisztaságának) jelképeként a fiatal pár feje fölé egy-egydiadémot (eredetileg koszorút) emelnek. Az esküvõ neve ezért oroszul �âåí÷àíèå� (a.m. �koszorúzás�). 
30 Epitimion (gör.): egyházi büntetés. A katolikus penitenciához hasonlít.
31 VI. (Bölcs) Leó bizánci császár 90. novellája tiltotta kettõnél több házasság megkötését. 



lenséget elkövet. Ha, mint mondják, negyedik házasságot hál,32 akkor gúnyt ûz azisteni és szent kánonok tilalmából, megszegi az isteni és szent kánonokat, és önmagátzárja ki Isten dicsõségébõl. Milyen jámborság [lakozik benne], és milyen válasz várjaa Végítélet napján? Azonos nevû Nagy Gergely33 a teológiájában így beszél: �Az elsõ házasság tör-vény, a második megbocsátás, a harmadik törvényszegés, a negyedik becstelenség,mivel az disznóélet�. Bölcs Leó császár34 negyedik házasságot is hált, [ezért] Nyikola pátriárka35 kire-kesztette az egyházból. Sokáig könyörgött neki a császár, hogy oldja fel a büntetésalól. Mivel hajthatatlan maradt, elûzte õt az egyház élérõl, s helyette Jevfimijt,36 egyszent életû férfiút ültetett a pátriárkai székbe. Ennek is sokat könyörgött, hogy oldjaföl e büntetés alól, [Jevfimij] azonban [nem] hogy föloldotta volna, de megbocsát-hatatlan [bûnnek] nyilvánította, és a fõpapok sokaságával megtiltva a negyedikházasságát, kiközösítette.
26. cikkely A könyves iskolákról minden városban.Megtanácskozva a cárral, a zsinat úgy határozott, hogy a székesfõvárosban, Moszk-vában és valamennyi városban az ottani protopópák és az elöljáró papok [vezetésé-vel] minden lelkipásztor és diakónus, ki-ki a maga városában és a fõpapja áldásával,válasszon megbízható gyóntatópapokat, diakónusokat és gyjakokat, akik nõsek, jám-borak, szívüket [áthatja] az istenfélelem, képesek másoknak is hasznára válni, is-merik a betûket, tudnak olvasni és írni. E papok, diakónusok és gyjakok házaibanrendezzenek be iskolákat, hogy a papok, a diakónusok és minden pravoszláv keresz-tény, ki-ki a saját városában, beadhassa hozzájuk gyermekeit, s azok megtanulják azábécét, a könyvek betûit,37 az egyházi zsoltárok éneklését és az analogioni38 fölolva-sást. E megválasztott papok, diakónusok és gyjakok a legteljesebb valláserkölcsi ne-veléssel oktassák tanítványaikat az istenfélõ életre, a betûk ismeretére, az írásra, azéneklésre és a felolvasásra. Legfõképpen védelmezzék és õrködjenek makulátlantisztaságuk fölött, óvják tanítványaikat bárminemû feslettségtõl, leginkább a fajta-lankodás és a szodómia bûnétõl, az onániától s a többi tisztátalanságtól, hogy mikoraz oltalmazásuknak és az intelmeiknek [köszönhetõen] majd abba az életkorba lép-nek, méltóak legyenek a papi rend szentségének [fölvételére]. Tanítványaikat a temp-lomi szertartásrend szerint istenfélelemre, illemtudó engedelmességre, zsoltárokra,fölolvasásra, éneklésre, énekbeszédre39 oktassák és neveljék az Úr szent templomai-

217A MOSZKVAI ÁLLAM

32 �Negyedik házasságot hál� (ñìåñèòü ÷åòâ¸ðòûé áðàê): már a harmadik házasság esetén is tilosvolt a �házasság� (áðàê) szó említése a pap imájában. Helyette az �egyesülés� (ñîâîêóïëåíèå) kifeje-zést kellett használni, ami arra utalt, hogy az egybekelést a testi vágy motiválta.
33 Teológus (Nazianszoszi) Szent Gergely (Grégoriosz Nazianzénosz) görög egyházatya (329�389). 
34 VI. (Bölcs) Leó bizánci császár (886�912). 
35 I. Nikolaosz (Miklós) konstantinápolyi pátriárka (901�907, 912�925). 
36 I. Euthümiosz konstantinápolyi pátriárka (907�912). 
37 A �könyvek betûi� (êíèæíîå ïèñüìî): a félunciális betûkbõl kialakított írástípus, melyet a XIV.század közepétõl használtak a keleti szláv nyelvterületen keletkezett kódexekben, majd a nyomtatottkönyvekben. 
38 �Analogion� (íàëîé): a diakónusok templomi olvasóállványa, amelyre evangéliumot, ikonokatés keresztet helyeznek.
39 �Énekbeszéd� (êàíàðõàíèå): az egyházi énekek szövegének hangos elõkántálása recitativo for-májában, amit a kórus mondatonként ismétel. 



ban. Kellõképpen tanítsák meg neveltjeiket az ábécére, amennyire azt maguk is tud-ják. Istentõl kapott tehetségük mértékében avassák be õket a Szentírás erejébe, sem-mit sem titkolva elõttük, hogy tanítványaik minden könyvet megismerjenek, amit azegyetemes szent Egyház elfogad, s aztán a késõbbiekben ne csak a saját, de az em-bertársaik javát is szolgálhassák, és istenfélelemre oktathassanak másokat, s min-denre, ami hasznos. Ugyancsak tanítsák meg neveltjeiket írni, olvasni és énekelni,amennyire maguk is tudnak, semmit sem titkolva elõttük, de az Úrtól várva jutalmat,itt [a földön] pedig [csak] az érdemeikhez mért ajándékokat és megbecsülést elfo-gadva a szülõktõl. 
28. cikkely A könyvmásolókról.Parancsoljátok meg a másolóknak, akik a városokban könyveket készítenek, hogy jófordításokat használjanak, s mikor végeztek, javítsák ki, és csak eztán árusítsák.Javítatlan könyvet ne adjanak el! Szigorú büntetéssel akadályozzátok meg az olyanmásoló [mûködését], aki az elkészített könyvet anélkül árusítja, hogy kijavította vol-na. Aki javítatlan könyvet vásárolna tõle, azt ugyanúgy, szigorú büntetéssel akadá-lyozzátok meg, nehogy a jövõben ilyesmit tegyen. Ha a jövõben az ilyen eladót és ve-võt leleplezik, akkor a könyveket szégyenkezés nélkül kobozzátok el tõlük, s kijavít-va adjátok oda olyan templomoknak, amelyek szükséget szenvednek könyvekben.Látva ilyetén buzgóságtok, majd másokat is elfog a félelem. Amennyire erõtökbõltelik, igyekezzetek javítani és tökéletesíteni az összes fent említett templomi szer-tartáson, tisztelt ikonon, szent könyvön s minden egyeben. Ezért az Úristentõl nagyjutalmat, a jámbor cártól dicséretet és elismerést, alázatos [személyünktõl] zsinatiáldást, az egész néptõl pedig hálát és magasztalást nyertek lelkipásztori erõfeszíté-seitekért és tetteitekért. S ha szívbéli óhajtással és hálával javítani igyekeztek ezeken,úgy örömmel várjátok Isten kétszeres jutalmát és a Mennyeknek Országát. Krisztusszavaival szólva: �Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlakezután.�40 Mivel ezt eddig nektek, a papságnak írtam. 
31. cikkelyA kereszt jelérõl. Hogyan kell a fõpapoknak és a papoknak áldást osztaniuk és keresztet vetniük a kezükkel, és a többi pravoszláv kereszténynekkeresztet vetnie és meghajolnia.A fölszentelt protopópák, papok és diakónusok keresztalakban, a szabálynak megfe-lelõen vessék a kereszt jelét magukra. A protopópák és a papok szintén keresztalak-ban áldják meg a pravoszláv keresztényeket, ahogyan a szent atyák meghagyták.Gyermekeiket41 és minden pravoszláv keresztényt arra intsenek és neveljenek, hogyszabályosan, keresztalakban vessék magukra a kereszt jelét. Jobb kezüket, melyet�jobb�-nak neveznek, formálják a kereszt alakjára: a nagyujjat [hüvelykujjat] és a kétlegalsót összefogva, a felsõt [mutatóujjat] és a középsõ ujjat együtt tartva, a középsõujjat kinyújtva s kissé meggörbítve. Így osszanak áldást kezükkel a fõpapok és a pa-pok, és magukra is így vessék a kereszt jelét, két ujjal, ahogyan a szentatyák meg-hagyták, miként kell a kereszt jelét megformálni. Elõször a homlokot, aztán a mellet(úgy is mondják, hogy a szívet), utána a jobb vállat, majd a bal vállat [megérintve].
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40 Mt 25,21. 
41 Gyermekek (äåòè): azok a hívek, akik számára a pap egyben lelkiatya (gyóntató) is.



Ilyen a kereszt jelének helyes megformálása. Aztán testtel és lélekkel, ésszel ésszívvel, és minden gondolatunkkal hajoljunk meg az Úristen tisztaságos képmása, azéletet adó keresztje, a Megváltónk Jézus Krisztus, az Örökszûz Istenanya, a mennyeihatalmak, Keresztelõ Szent János, a nagy próféta, a szent apostolok, a nagy csoda-tévõk és minden szent elõtt, akiket a szent ikonokon ábrázoltak és megfestettek, dea szent templomok, a szent evangélium, és más szentségek elõtt is, ahogyan Istenigéjének szemtanúi és szolgái, a szent apostolok és a szent atyák [ránk] hagyomá-nyozták. Minden pravoszláv kereszténynek úgy kell a kereszt jelét megformálva azorcája elõtt két ujjal keresztet vetnie és meghajolnia, amint ezt fentebb elmondtam. Aki nem két ujjal oszt áldást, úgy, mint Krisztus, vagy nem két ujjal formálja akereszt jelét, az legyen átkozott! � mondták a szent atyák.42
További [dolgok] ismertek még a szent életû atyák, Meletiosz és Theodorétoszdicsért írásaiból a kereszt jelérõl. Õk egyéb magyarázatokkal [is] szolgálnak arról,hogyan kell kézzel áldást osztani és keresztet vetni minden pravoszlávnak: Aki nemkét ujjal vet keresztet ahogyan Krisztus, az legyen átkozott! Keresztet vetni és áldania két hosszú [ujjal] kell, a harmadikat, a felsõt [hüvelykujjat] pedig az alsókhoz hajlí-tani. Az ujjak meggörbítését ezzel magyarázza: �Meghajlás a mennyeknek, [amiért]eljött, hogy megváltson bennünket�. A két felsõt [azzal], hogy e kettõvel [Krisztus]�isteni és emberi [természét kifejezve] kell keresztet vetni és áldást osztani�. Háromujjat alul összefogva, a két felsõvel együtt kell, [Krisztus] isteni és emberi [természetétkifejezve], áldani és keresztet vetni. Így tanít bennünket Sebasteiai Meletiosz43 és Theodorétosz.44 Másutt azt mond-ják: Ez a Meletiosz, Sebasteia püspöke az élete és a prédikációi miatt nagyon híres. Anyájához tartozók engedetlensége miatt lemondott a püspöki méltóságról és hall-gatásba burkolódzott. Akkor az eretnekek azt gondolván, hogy Meletiosz velük téve-lyeg, megkérték a császárt: �Legyen [a püspökbõl] pátriárka.� S lõn. Eztán követke-zett a zsinat az egylényegû hitvallásról és a mást állító ariánusokról. Meletiosz meg-mutatta, [milyen] az isteni szabály csodája. Az embereknek, kik az isteni tanításmielõbbi [bizonyságát] kérték [tõle], fölmutatta három ujját, [melyek] az Atyát, a Fiútés a Szentlelket [szimbolizálták], s nem volt [égi] jel. Aztán kettõt összetarva, hármatpedig behajlítva megáldotta az embereket. Tüzes villámok csaptak elõ belõle. Me-letiosz méltóságteljesen kiengedte a hangját: �Hármat értünk, de egyetlenrõl beszé-lünk!� S így megszégyenítette az eretnekeket. Ezután Konstantinápolyba ment, aholNagy Theodosziosz császár igen megbecsülte a szentet. Hát így kell áldást osztani éskeresztet vetni. Három ujjat egybefogunk a Szentháromság mintájára: Atya-Isten,Fiú-Isten, Szentlélek-Isten. Nem három Isten, hanem egyetlen Isten Szentháromság-ban. Az elnevezések különböznek, de az Isten egy. Az Atya nem született, a Fiú azon-ban született, de nem teremtetett. A Szentlélek nem született, nem teremtetett, deeredt. Három [személy lakozik] egy Istenben: egy erõ, egy Istennek kijáró tisztelet és
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42 A bekezdés részlet a �Ha valaki eretnekségben vala, megkeresztelt és újra Istenhez fordul, zsidóvagy bármilyen eretnek�� elnevezésû XVI. századi orosz templomi szertartás szövegébõl. 
43 Sebasteiai Meletiosz (Ìåëåòèé Ñåâàñòèéñêèé): Sebasteia, majd Antiokhia püspöke (?�381) azariánus tanok elleni beszédeirõl vált híressé. Elnökölt a 381-es konstantinápolyi (II. egyetemes) zsina-ton.
44 Theodorétosz (Ôåîäîðèò): küroszi püspök, teológus (~393�466). A krisztológiai vitákban bírál-ta a monofizitákat és a nesztoriánusokat. 



egy meghajlás minden teremtménytõl, az angyaloktól és az emberektõl. Ilyen amahárom ujjnak a parancsolata. A két [másik] ujjat kissé meghajlítva, nem kinyújtvakell tartani. Emezek parancsolata ilyen: [Krisztus] két természetét jelképezik: azistenit és az emberit. [Õ egyszerre] Isten és ember, az isteni és az emberi természete[miatt], és mindkettõben tökéletes. A felsõ ujj az istenit jelképezi, az alsó az emberit,mivelhogy alászállt a magasból, hogy megváltsa az alávetetteket. Ugyanígy értelmezi[Meletiosz] az ujj görbületét: �Meghajlás a mennyeknek, amiért [Isten Fia] eljött[közénk], hogy megváltson bennünket.� Így kell keresztet vetni és áldani. Ez a szentatyák parancsa és törvénye. 
39. cikkelyAz istentelen Bohmet45 kis kerek sapkáiról.A kis kerek sapkákról.46 Úgyszintén mostantól s a jövõben minden pravoszlávcár[evics], herceg, bojár és más fõúr, s valamennyi pravoszláv keresztény sapka éstübitejka47 nélkül járjon székesegyházba s más szent templomokba a különbözõistentiszteletekre, és imádkozás közben félelemmel s alázattal, fedetlen fõvel álljon�Mostantól, s a jövõben, soha ne legyen egyetlen pravoszláv keresztényen sem kiskerek sapka� mivel idegen a pravoszlávoktól, hogy ilyet viseljenek, az istentelenBohmet hagyománya�A szentséges kánonokból.Minden országban [úgy van], mondja ki [a kánon], hogy a törvények s az atyai[szokások] nem kerülnek át egymáshoz, hanem mindenik a saját szokásait és törvé-nyét tartja. Mi viszont, pravoszlávok, akik az igaz törvényt Istentõl kaptuk, a külön-féle országok rossz szokásait átvéve megszentségtelenítettünk a törvénytelenségükáltal, s gyötörtetünk ezen országoktól, s szétszórattatunk a vétek miatt, hogy szoká-saikat megkívántuk. Ezért büntet bennünket az Isten, az ilyen gaztettekért.48

40. cikkelyA szentséges kánonokból a szakáll lenyírásáról.Úgyszintén, a szentséges kánonok minden pravoszláv kereszténynek megtiltják,hogy lenyírják a szakállukat és leborotválják a bajuszukat. Az ilyesmi nem pra-voszláv, hanem latin és eretnek hagyomány, [amely] Kaválai Konsztantinosz49 gö-rög császártól [ered]. Az apostoli és patrisztikus kánonok fölöttébb tiltják és el-utasítják ezt� 
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45 �Bohmet�: Mohamed próféta nevének torzult alakja.
46 �A kis kerek sapkákról� (�Î òàôüÿõ�). 
47 A Turkesztánban élõ mohamedánok kis, kerek, tarka hímzésû sapkája. 
48 A cikkely utolsó bekezdésének szövege nem a kánonokban található. E sorokat a XIII. századvégén készített ún. �Kormányos Könyv� (Êîðì÷àÿ Ðóññêîé ðåäàêöèè) �Püspöki intelmek a fejedel-mekhez és minden pravoszláv keresztényhez� címet viselõ fejezetébõl másolták át a zsinati határoza-tok közé. A �Kormányos Könyv� a bizánci Nomokanón északorosz szerkesztésû egyházi szláv nyelvûfordítása, amelyet kiegészítettek a keleti szláv kultúrkörben született egyházjogi és valláserkölcsitémájú írásokkal és magyarázatokkal. 
49 V. Konsztantinosz bizánci császár (741�775).



41. cikkelyHarminckét cári kérdésrõl és a zsinat válaszai cikkelyenként. A cár harminckét kérdése ugyanezen a zsinaton.
1. kérdés. A Szentháromságnak keresztet festenek, némelyek a középsõnek, mások pedig minda háromnak.50 A régi feliratokon és a görögökön azt írják, hogy �Szentháromság�, de keresztetnem festenek egyiknek sem. Manapság a középsõ fölé odaírják: �Jézus Krisztus és a Szent-háromság�. Vitassák meg, [s döntsenek] róla az isteni kánonok alapján, hogy ezt mostantólmiként írják.És a válasz erre: A festõk az õsi szentképekrõl fessék az ikonokat, mint a görögfestõk, s ahogyan Andrej Rubljov s más híres festõk festettek. Írják rá, hogy �Szent-háromság�, de saját megfontolásból semmin ne változtassanak! 
18. kérdés. Pszkov városának fürdõiben férfiak és nõk, szerzetesek és szerzetesnõk szégyen-kezés nélkül egy helyen mosakszanak. Meg kell parancsolni, hogy hagyjanak fel ezzel a szemér-metlen viselkedéssel. A szent atyák kánonjai szerint erkölcstelen dolog férfiaknak és nõknek egyhelyen mosakodania a fürdõben. És a válasz erre: A szentséges kánonok értelmében nem illendõ férfiaknak ésnõknek egy helyen mosakodnia a fürdõben. Ekképpen a szerzeteseknek és a szerze-tesnõknek is megtiltották, s nem engedték, hogy [közös] fürdõbe járjanak. Ha mégisodajárnak, a szentséges kánonoknak megfelelõ büntetésben legyen részük. 
19. kérdés. A távoli országrészeket igricek51 járják, sok olyan bandába verõdve, amely hat-van-, hetven-, sõt százfõs. A falvakban mértéktelenül esznek és isznak, a parasztok kamráibólholmikat lopnak, az utakon embereket fosztogatnak. És a válasz erre: A jámbor cár saját cári tilalmával rendelje el (miként, azt magatudja), hogy a részükrõl ne történjék ilyen rendzavarás és erõszak a továbbiakban,sehol sem, és soha sem. 
23. kérdés. A szentháromság [ünnepe] elõtti szombaton férfiak és nõk sereglenek össze a fal-vakban és a járási központokban, hogy megemlékezzenek a halottaikról. Hangos jajveszékelés-sel siránkoznak a koporsók felett, mihelyt azonban az igricek, a kobzosok és a regösök játékbafognak, abbahagyják a siratást, és elkezdenek ugrándozni, táncolni, tapsolni, sátáni dalokaténekelni. Azokon a torokon csalók és szélhámosok is megfordulnak. És a válasz erre: Minden város és minden falu valamennyi papja oktassa s intselelkigyermekeit arra, hogy mikor a szüleikre emlékeznek, etessék és itassák meg anyomorgókat,  [amennyire] az erejükbõl telik. Az igriceknek, a kobzosoknak és azösszes többi csepûrágónak viszont tiltsák meg, s ne engedjék, hogy miközben a szü-lõk emléke elõtt tisztelegnek, megbotránkoztassák a pravoszláv keresztényeket, s[bûnre] csábítsák õket ördögi játékukkal. 
24. kérdés. Megemlékezés52 [ürügyén] Szent Iván napján, Krisztus születésének és megke-resztelésének elõestéjén férfiak, nõk s leányok gyûlnek össze éjszakai lubickolásra, illetlenhangoskodásra, ördögi nótázásra, táncra, ugrándozásra és förtelmes dolgokra. Elõfordul, hogy
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50 A Szentháromságot szimbolizáló angyalok feje fölötti glóriába. 
51 �Igric� (ñêîìîðîõ): vándorénekes.



megrontják a szüzeket és megbecstelenítik a sihedereket. Mihelyt az éjszaka véget ér, nagy kiál-tozással, mint az ördögök, lemennek a folyóhoz, és megmosakodnak a vízben. Mikor harangoz-ni kezdenek a hajnali misére, visszatérnek otthonaikba, és a  kimerültségtõl elvágódnak akár ahullák. És a válasz erre: A cár parancsa szerint minden fõpap, ki-ki az egyházmegyéjénbelül, küldjön körlevelet a pópáknak valamennyi városba és faluba. [Ebben] intsék[õket], s szigorúan tiltsák meg, nehogy Szent Iván napján, Krisztus születésének ésKrisztus megkeresztelésének elõestéjén férfiak, nõk s leányok összegyûljenek éjsza-kai lubickolásra, illetlen hangoskodásra, ördögi nótázásra, táncra, ugrándozásra éssok förtelmes dologra. Ilyen õsi hellén ördöngösségeket ne mûveljenek, de végleg el-hagyják, mivel a szent atyák mindezen hellén csábításokat megtagadták a szentségeskánonokban. Pravoszláv keresztényeknek tilos ilyesmit csinálniuk! De az egyháziünnepeket tartsák meg, és a szenteket tiszteljék Isten dicsõségére!
30. kérdés. Szabad-e szerzetesnõt férfimonostorban eltemetni, illetve világiakat, férfiakat ésnõket, ekképpen szerzetesnõket is férfimonostorokban? Írnak-e valamit errõl a szentséges ká-nonok? És a válasz erre: A szent kánonok nem engedélyezik, hogy nõket férfimonos-torokban vagy férfiakat nõi monostorokban temessenek el. A [kialakult] szokásokszerint azonban nem csak itt, az Orosz Császárságban, de az ottani országokban,Jeruzsálemben, Egyiptomban, Konstantinápolyban s más országokban is temetnek[így] maradványokat, amint errõl a szentek életérõl szóló szent írások tanúskodnak.Sok szent atya nõi monostorban nyugszik. Ugyanígy asszonyokat és lányokat férfi-monostorokban hantoltak el. Kegyes Filaret53 hagiográfiája írja: �Nõi monostorbanhelyezték örök nyugalomra�. Ugyanígy szent életû Jefrosznyiját, akit Izmaragdánakhívtak54 férfimonostorban temették el, és sok más szentet is. 

42. cikkelyVálasz a háromszoros allelujáról.Hogy Pszkovban, a pszkovi terület sok monostorában és templomában, de Nov-gorod földjén is számos ilyen helyen eddig háromszoros alleluját mondtak, [ami] azapostolok és a szent atyák hagyományaival [ellenkezik]. Az új szentek [egyike], aszent életû pszkovi Jefroszin atyánk hagiográfiájának szerzõje által imertté vált, hogya szent imádságainak köszönhetõen a Tisztaságos Istenanya megnyilatkozott, ésmegtiltotta a háromszoros alleluját. Megparancsolta a pravoszláv keresztényeknek,hogy kétszeres alleluját mondjanak, harmadszorra pedig �Dicsõség néked, Iste-nünk�-et. Emiatt mostantól fogva minden pravoszláv keresztény kétszer kiáltsonalleluját, harmadszor pedig �Dicsõség néked, Istenünk�-et. Mivel az egyetemes apos-
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52 �Megemlékezés� (Ðóñàëèè): profán ünnepség, amely egy ókori pogány szokás tovább élésekénta szláv népek körében is elterjedt. A család tagjai ilyenkor rituális cselekvésekkel tisztelegtek az õsök,az elhunyt rokonok elõtt. A holtakra emlékezõ népszokások közé helyenként tavaszt köszöntõ dalokés táncok keveredtek. 
53 Szent Philaretész (702�792) gazdag kis-ázsiai földmûves volt, aki vagyonát szétosztotta a sze-gények között. Unokáját VI. Konsztantinosz bizánci császár vette feleségül.
54 Szent Euphrosina (� 470 körül). A férjhezmenetel elõl férfiruhában egy kolostorba szökött, ahol38 évig Smaragdus álnév alatt élt.



toli szent Egyház így használta és hagyományozta át, nem háromszoros allelujaként,ahogy korábban Pszkovban és számos más helyen mondták, negyedszerre hozzátévea �Dicsõség néked, Istenünk�-et. Ez nem pravoszláv hagyomány, hanem latin eret-nekség! Nem imádják a Szentháromságot, hanem négyszerezik, azt állítva, hogy aSzentlélek az Atyától és a Fiútól eredt, s ezzel vakbuzgón [egy további] Szentlelket te-remtenek. Ennek okáért nem szabad megháromszorozni a szent alleluját, csak kétsz-er kiáltani, harmadszorra pedig azt, hogy �Dicsõség néked, Istenünk�, mivel az�alleluja� héberül van, orosz nyelvünkön pedig [azt jelenti]: �Dicsõség néked, Iste-nünk�. 43. cikkelyZsinati válasz a festõkrõl és a tisztelt ikonokról.A székesfõvárosban, Moszkvában és minden városban a metropolita, az érsekek és apüspökök a cár tanácsára fordítsanak [különös] gondot a sokféle egyházi szabály-zatra, fõként a szent ikonokkal és a festõkkel [foglalkozókra], de a többi egyházi sza-bályzatra is, hogy a szentséges kánonok szerint milyennek kell lennie egy festõnek,és [miképp] törekedjék az Úristen, a Megváltónk Jézus Krisztus, a Tisztaságos Isten-szülõje, a mennyei hatalmak és az örök idõk óta Istent szolgáló valamennyi szenttesti valójának ábrázolására.A festõnek alázatosnak, szelídnek, istenfélõnek, szûkszavúnak, komolynak, hig-gadtnak, önzetlennek és józannak kell lennie, aki nem rabló és nem gyilkos. Leg-inkább testi és lelki tisztasága felett õrködjön teljes odaadással. Akik nem képesek rá,hogy [életük] végéig így létezzenek, nõsüljenek meg, a törvényt betartva egyesül-jenek a házasság kötelékében, s gyakran járjanak gyóntatójukhoz, mindenbe avassákõt be, az intelmeit és a tanítását követve éljenek böjtben, imádságban, mértékletes-ségben, bölcs alázatosságban, a legcsekélyebb szégyenkezés és kicsapongás nélkül, sfölöttébb nagy odaadással fessék a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Tisztaságos Istenszü-lõje, a szent próféták, az apostolok, a vértanúságot [szenvedett] szent férfiak és nõk,a szent életû asszonyok, a fõpapok és a szent atyák ábrázolását a képük, a hasonla-tosságuk és a lényegük szerint, a régi festõk mûveit tartva szem elõtt, a jó mintákrólmásolva. A cár jutalmazza meg, a fõpapok oltalmazzák és az egyszerû embereknélnagyobb tiszteletben részesítsék azokat a mai festõmestereket, akik ilyen fogadalmattéve élnek, s e parancsolatokat mind betartva Isten dolgában fáradoznak. Az ilyenfestõk szerezzenek tanítványokat, ügyeljenek rájuk mindenben, neveljék tökéletesistenfélelemre és tisztaságra õket, vigyék el lelkiatyjukhoz, akik a fõpapoktól kapottszabályzat szellemében intsék arra [a tanítványokat], miként kell egy keresztényneka legcsekélyebb szégyen és kicsapongás nélkül élnie, s ekként azok figyelmesen ta-nuljanak a mestereiktõl. Ha Isten föltárja valakinek az ilyen kézügyesség [titkát], amester vezesse a fõpap elé. A fõpap, miután bizonyságot szerzett róla, hogy a tanít-vány festette [ikonok] az [ábrázolt alakok] képére és hasonlatosságára valának, s tu-dakozódott, vajh a parancsolatok szerint tisztaságban és teljes istenfélelemben, min-den kicsapongást kerülve él-e, rögvest áldja meg, és intse õt arra, hogy eztán is jám-bor módon éljen, s e szent ügy mellett egész buzgalmával kitartson. A tanítvány olytiszteletet kapjon tõle, mint a mestere, nagyobbat az egyszerû embereknél. Ezt kö-vetõen a fõpap oktassa ki az [új] mestert, hogy ne kedvezzen sem a fivérének, sem afiának, sem a rokonainak. Ha valakinek Isten nem ád ily kézügyességet, silányul fest,vagy nem a helyes parancsolat szerint él, ám [a mestere] tehetségesnek és minden-ben méltónak mondja õt, és másvalaki festményét mutatja be, nem emezét, a fõpap
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vizsgálja ki [az esetet], s az ilyen mestert a szabályzatnak megfelelõ büntetéssel sújt-sa, így másokat is elfog a félelem, és nem merészelnek ilyesmit tenni. A tanítványnakpedig [eztán] semmi köze ne legyen az ikonkészítéshez. Ha valamely tanítvány elõttIsten föltárja az ikonfestés tudományát, és szabályos parancsolat szerint él, de a mes-tere irigységbõl becsmérli, nehogy [olyan] megbecsülésben részesüljön, mint ami-lyenben õ maga, a fõpap vizsgálja ki [az esetet], s az ilyen mestert a szabályzatnakmegfelelõ büntetéssel sújtsa, a tanítvány viszont [a mesterénél] nagyobb megbe-csülésben részesüljön. Ha ezen festõk közül valaki eltitkolja tehetségét, amit Istentõlkapott, s nem adja át lényegét a tanítványainak, az ilyent Isten örök kárhozatra ítéli,mint azt [a szolgát], aki elrejté az [urától kapott] tálentumot.55 Ha úgy történik, hogya festõmesterek vagy a tanítványaik bármelyike nem a szabályos parancsolatot kö-vetve, részegségben s nem tisztaságban, mindenféle kicsapongásban él, a fõpap szab-jon ki büntetést az ilyenre, az ikonkészítéstõl végleg tiltsa el, hogy ahhoz [többé]semmi köze ne legyen, s rettegje a kimondott szavakat: �Átkozott, aki az Úrnak dol-gát csalárdul cselekszi.�56
Azokat, akik eleddig tanulás nélkül, öntörvényûen, a saját kézügyességüknek kö-szönhetõen, nem kép után festettek ikonokat, s olcsón eladták az egyszerû emberek-nek, tudatlan falusiaknak, kötelezzék arra, hogy jó mestereknél tanuljanak. AkinekIsten megadja, hogy kép és hasonlatosság szerint fessen, az fessen. Akinek nem adjameg, végleg hagyjon fel e dologgal, nehogy Isten nevét káromlás érje az ilyen fest-mény miatt. Azokat pedig, akik nem hagynak fel e dologgal, büntesse a cár haragja,és ítélje el [a bíróság]. Ha azt mondják: �Ebbõl élünk, s jutunk a betevõnkhöz�, nefigyeljenek az ilyen beszédre, mivel tudatlanságból fecsegnek, s nem tartják magukatvétkesnek emiatt. Nem lehet mindenkibõl ikonfestõ! Számtalan és sokféle mester-séget ajándékozott Isten az embereknek az ikonfestésen kívül, amibõl megélhetnekés elõteremthetik a betevõt. Ne hagyjátok Isten képmását nyerészkedés [céljára föl-használni] és becsméreltetni! Az érsekek és a püspökök az egyházmegyéjük terüle-tén minden városban, faluban, és monostorban ellenõrizzék az ikonkészítõ meste-reket, személyesen vegyék szemügyre a festményeiket, és válasszák ki a legjelesebbmestereket, és parancsolják meg nekik, hogy felügyeljék az összes ikonfestõt, nehogyhitványak és kicsapongóak akadjanak közöttük. Az érsekek és a püspökök tartsákszemmel azokat a festõket, akiknek parancsot adtak. Szigorúan figyeljenek oda azilyen dologra! Az egyszerû embereknél jobban oltalmazzák és tiszteljék e festõket. Azelõkelõségek és az egyszerû emberek mindenben tiszteljék és becsüljék õket a tisz-teletre méltó ikonábrázolásért. A fõpapok az egyházmegyéjükben fordítsanak nagygondot és törõdést arra is, hogy az ügyes kezû ikonkészítõk s a tanítványaik régi ké-pekrõl dolgozzanak, a saját elképzeléseik és találgatásaik alapján ne [próbálják] meg-festeni Isten természetét. Krisztus, Istenünk a [maga] testi [valójában] ábrázoltatik,de isteni természete nem jelenik meg. Miként Damaszkuszi Szent János mondotta:�Ne fessétek Isten természetét, ne hazudjatok, vakok! Egyszerûen láthatatlan és[szemmel] érzékelhetetlen. Testi [valójának] ábrázolása elõtt meghajlok, s hittel imá-dom az Urat világra hozó Szüzet.� Aki az ügyes és rátermett festõmesterek közül el-titkolja tehetségét, amit Istentõl kapott, másokat nem tanít meg rá és nem igazít el
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55 Mt 25,14�30. 
56 Jer 48,10.



benne, azt Krisztus ítélje örök kárhozatra, mint azt [szolgát], aki elrejté az [urátólkapott] tálentumot. Festõk, ennek okáért a legcsekélyebb álnokság nélkül képezzétektanítványaikat, s nem lesztek örök szenvedésre kárhoztatva! 
49. cikkelyA tisztelt szent monostorokról, és a zsinat válasza errõl, a szentséges kánonok alapján.A szent és tisztelt monostorokról, a közös életû és a saját ritmusú életmódot folyta-tókról. A lelki tanítók57 és [lelki]pásztorok, archimandriták, apátok, alapítók,58 a [mo-nostori] tanács sztarecei59 ismerjék és vigyázzák az egyházi szabályzatot és a mono-stori rendtartást a szent apostolok és a szent atyák isteni szabályzatának és szentsé-ges kánonjainak megfelelõlen, mindenben a szent monostoralapítók hagyományaiszerint, valamennyi monostorban, semmin sem változtatva, mindenben a monostorirendtartást követve�Úgyszintén, a lelkipásztorok óvják magukat s valamennyi Krisztusban [egyesült]testvérüket mindenféle illetlen tisztességtelenségtõl. Legfõképp a szeszes italoktóltartózkodjanak, részegségig ne igyák le magukat, vodkát ne fõzzenek és ne fogyasz-szanak, és alkoholos italokat, sört és mézbort se õrizzenek a monostorokban. Külön-féle gabonából és mézbõl [erjesztett] kvászt igyanak, mindenki a maga készletébõl�Az archimandriták, az apátok, a monostoralapítók, a [monostori] tanács sztareceiés egyetlen szerzetes se tartson fiatal gyermeket a cellájában, olyat, akinek a bajuszamég nem serkent ki. Ahhoz a sztarechez, aki rokkantsága vagy öregsége miatt nemképes szolga nélkül meglenni, az archimandriták és az apátok egy vagy két szakállas,nagykorú, világi embert küldjenek szolgálni� A [monostorfõnökök] ne szedjenek baksist a szolgáktól és egyetlen paraszttólsem, hanem kegyesen bánjanak velük, baksis nélkül is törõdjenek a szolgákkal és aparasztokkal. Ne utasítsák a szerzeteseket arra, hogy kimenjenek a monostorból a városba,községbe vagy faluba, hacsak a monostori ügyek miatt nincs rá nagy szükség� Úgyszintén, az archimandriták, apátok, monostoralapítók mostantól s a jövõben,ne vesztegessék meg a hatóságokat, ne adjanak kenõpénzt a kinevezésükért cserébe,a gyermekeiket s a rokonaikat ne tartsák maguknál a monostorok celláiban� az idõsszolgákat és adományozókat60 ne tegyék ki a monostorokból� Asszonyok és lányok ne járják a cellákat, a cellákba ne engedjék be õket. Azt a pó-pát vagy diakónust, akinek a cellájában nõt vagy leányt látnak, vagy onnan elõvezet-nek, fosszák meg az egyházi rend szentségétõl, ahogy a szentséges kánonok elõírják,az egyszerû szerzetest pedig tiltsák el az összes szentségtõl ugyanezen szentségeskánonok értelmében�
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57 �Lelkitanító� (äóõîâíûé íàñòîÿòåëü): a székesegyházakban vagy plébániákon szolgáló papokelöljárója. Egyébként a monostorok vezetõinek (apát, archimandrita) hivatalos megszólítása. 
58 �Alapító� (ñòðîèòåëü): �szkíti� vagy �puszta� típusú (félig remeteéletet folytató) szerzetesi kö-zösség megszervezõje és vezetõje (ahol nem volt apát), vagy valamely koinobion típusú monostoralapítója és elöljárója az apát kijelöléséig. 
59 �A [monostori] tanács sztarecei� (ñîáîðíûå ñòàðöû): a monostorok irányítását végzõ szerzetesitanács tagjai.  
60 �Adományozó� (âêëàä÷èê): olyan vagyonos személy, aki az életének utolsó éveit a monostor-ban tölti, és a szerzetesi közösségnek ajándékozott földbirtok, pénzadomány vagy természetbeni jut-tatás értékének megfelelõ ellátásban részesül.



53. cikkely Zsinati válasz a fõpapi bíróságról, az apostoli és patrisztikus szentséges kánonok a jámbor császárok törvényei és a szent apostolok szabályai alapján.61 
Hercegeknek, bojároknak, és különféle világi bíróknak nem szabad papi és szerzete-si rendhez [tartozó személyeket] ítélõszék elé citálni, sem az ilyenek fölött bíráskod-ni. Az egyszerû emberek közül senki sem rendelkezik [ezzel a] hatalommal, csakis anagy és szent egyetemes Egyház, mely a szentséges kánonok törvénye szerint ítél-kezik. Az egyszerû emberek közül sem herceg, sem bojár, de egyetlen világi bíró semrendelkezik [ezzel a] hatalommal, [sem] papok, sem monostorok, sem szerzetesekfölött. E szent malaszt teljességgel a fõpapokra háramlott, senki másra, sem a világiak(minthogy felszenteletleneket nem részesítenek az egyházi rend szentségében), sema papok közül. Legyenek bár templom- vagy monostoralapítók, ha szereznek vala-mit, csak és kizárólag az egyház áldásával [szerezhetik] ajándékba. Ezt törvénybefoglalták: [isten]félelembõl, fõpap vagy pap áldásával fogadják el. Aki arra veteme-dik, hogy az egyház törvényét megkerülve, fõpap vagy pap beleegyezése nélkül bár-mit elvegyen az egyháztól, az senki máshoz nem hasonlatos, csakis a szentségtörõ,nyerészkedõ, idegen hitû emberhez. Ez bûntett, templomi fosztogatás és rablás, leg-fõképp Isten Egyházának kirablása. Ha valaki ilyet tesz, és nem tanúsít bûnbánatot,azt utoléri a végzete. Emígyen szól Jézus Krisztus urunk parancsolata: �Adjátok megazért ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek.�62

62. cikkely Ugyanarról, a jámbor Jusztinianosz császár Új Törvényeinek tekercseibõl az 1. fejezet.63
Két [minden] másnál nagyobb isteni ajándék van, melyet a mennyei könyörületes-ség az emberiségnek ajándékozott: az egyházi rend és a császári hatalom. AmazIstennek szolgál, emez az emberekkel törõdik s uralkodik felettük, [de] mindkettõegyazon közös tõrõl fakad, s az emberiség életét ékesíti. Semmi sincs, mely a császárihatalom oly gyámolítását [igényelné] mint az egyház méltósága. Minden pap mindigmind a kettõért imádkozik, s ha szeplõtelenek maradnak mindenben és Istent hõnszeretik, [a császárok pedig] jámbor s illõ [módon] fogják ékíteni a kegyelmükrebízott városokat és alattvalóikat, [ha] összhang lesz [köztük], némely javak, mindenmi nemes, az emberi élet ajándékává lészen. Hiszünk benne, [hogy így lesz], ha aszent kánonok, melyeket dicsérünk, s melyek elõtt meghajlunk, betartása megõriz-tetik. Isten igéjének szemtanúi, az apostolok hagyományozták [ránk], a szent atyákmegõrizték és parancsolatba foglalták õket. 
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61 A elsõ mondaton és az evangéliumi idézeten kívül a cikkely többi része Jóannész Zónarasz (XI.sz. vége�1160 után) bizánci szerzetes, krónikás, és kánonjogász epitimionmagyarázatainak pszeu-dokanonikus gyûjteményébõl származik, amely a XIV. század vége óta terjedt el orosz földön. 
62 Mt 22,21; Lk 20,25. 
63 Jusztinianosz bizánci császár (527�565) VI. novellájának bevezetésébõl. A konstantinápolyipátriárkához (Epiphaniosz) címzett �VI. Novella� olyan császári rendeletek gyûjteménye volt, ame-lyek az egyház életét szabályozták. Az 535-ben kiadott kötet kiegészítette a �jusztinianoszi kodifiká-ció� során korábban megjelent törvénykönyveket. 



67. cikkelyA bírósági immunitást nyújtó kiváltságlevelekrõl.Hogy a monostorokban az archimandritáknál, az apátoknál és az alapítóknál cárikiváltságlevelek vannak, melyekben ezt írják: �A fõpapok [érsekek és püspökök] nebíráskodjanak az archimandriták, az apátok, sem a papok, sem a szerzetesek, sem akülönféle templomszolgák fölött�. Ezeket az okleveleket a szentséges kánonok meg-kerülésével adták ki. És a válasz erre: Mostantól ne legyenek ilyen oklevelek! A fõpapok, ki-ki a magaterületén,64 személyesen, testületileg, a szentséges kánonok betartásával bíráskodja-nak az archimandriták, az apátok, a fõnöknõk és a nõvéreik, az alapítók, a proto-pópák, a papi és a szerzetesi rend valamennyi tagja, a támogatott [templomok] pópáiés diakónusai és minden templomszolga fölött az egyházi és egyéb ügyekben, kivéveaz olyan gyilkossági és rablási eseteket, melyekben tárgyi bizonyítékot [találtak].Vagy [bíráskodjon az], akinek megparancsolják, de ne a világiak közül. A szerzetesek,a monostorok szolgái és valamennyi parasztja minden egymás közti [vitájában] sze-mélyesen az archimandriták és az apátok ítélkezzenek a tanácsot alkotó sztarecekkelegyütt, vagy azok, akikre [ezt] rábízzák. Igazságot bírósági [eljárás] után szolgáltas-sanak, kivéve a vallási ügyeket. Ha valakinek a cár s nagyfejedelem köznemesei és parasztjai, az állami, a magán-és a monostori tulajdonú földeken élõ valamennyi paraszt, a városlakók s másokközül bármilyen peres ügye vagy birtokvitája támad a monostorok szolgáival és pa-rasztjaival, akkor minden ilyen esetben a bojárjaik, valamint a cár s nagyfejedelemudvarispánjai bíráskodjanak az adományozott kiváltságlevelek alapján. Archi-mandriták, apátok, protopópák, papok, diakónusok, szerzetesek és templomszolgákfölött ne ítélkezzenek hercegek, bojárok, udvarispánok, városokban [székelõ] hely-tartók, járásokban [ülõ] járásfõnökök és egyetlen világi bíró sem.Ha az történik, hogy archimandriták, apátok, papok, diakónusok, bármilyentemplomszolga, hieromonakhoszok,65 szerzetesek vagy szerzetesnõk nyújtanak bekeresetet a parasztokkal és a városlakókkal szemben sérelmeik miatt, akkor kérjenekmaguknak bírákat a fõpapoktól vagy a tizedszedõktõl,66 és azon világi és fõpapi bí-rák, tizedespapok és önkormányzati elöljárók67 elõtt keressék az igazukat, akik pa-rancsba kapták, hogy a bíróságokon üljenek. A bírák a törvénykönyvnek,68 a cári sza-bályzatlevélnek69 és a zsinati határozatoknak megfelelõen ítélkezzenek.
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64 Az eparchiájuk határain belül. 
65 �Hieromonakhosz� (ñâÿùåíîèíîê): pappá szentelt szerzetes. 
66 �Tizedszedõ� (äåñÿòèííèê): a megyéspüspök által kinevezett pap, aki a rábízott tizedkerületbenmûködõ lelkipásztorok tevékenységét felügyelte, illetve a körzetben található templomoktól és mo-nostoroktól beszedte a püspöki széknek járó adót. A �pópai elöljárók� intézményének bevezetéseután az egyházmegyét irányító püspöki hivatal tisztségviselõje maradt. 
67 �Önkormányzati elöljáró� (çåìñêèé ñòàðîñòà): parasztok, illetve városlakók helyi közösségeinekválasztott vezetõje. 
68 IV. Iván 1550. évi törvénykönyve. 
69 �Cári szabályzatlevél� (öàðñêàÿ Óñòàâíàÿ ãðàìîòà): valószínûleg arról az oklevélrõl van szó, amelyelõírta az állami földeken élõ parasztok és a városi lakosok által megválasztott érdekvédelmiképviselõk (�elöljárók� és �esküdtek�) részvételét a helytartói bíróságok munkájában. 



73. cikkelyVálasz a menhelyekrõl, a leprásokról, a nyomorékokról, az aggokról, az utcákon kasokban fekvõkrõl, akik kordékon és szánokon fuvaroznak, s [azokról], akiknek nincs hová lehajtani a fejüket.És a zsinat válasza erre. A jámbor cár parancsolja meg, hogy írják össze minden városösszes leprását és agg [emberét] az egészséges nyomorékok kivételével, s valamennyivárosban létesítsenek menhelyeket, [külön-külön] a férfiaknak és a nõknek. A men-helyeken lássák el élelemmel és ruhával ezeket a leprásokat és aggokat, és [mind-azokat,] akik sehová sem tudják lehajtani a fejüket. A Krisztus-hívõk is hoznak nekikalamizsnát és minden számukra szükségest a [lelkük] megváltásáért. Állítsanak [amenhelyekre befogadottak] szolgálatára egészséges nyomorékokat és cselédnõket,amennyi az emberek [létszáma] után szükséges. A [személyzetet] megbízható papokirányítsák, esküdtek vagy megbízható városiak felügyeljék, hogy [az ápoltakat] neérje erõszak és sérelem a cselédség részérõl. A papok járjanak el hozzájuk a menhe-lyekre, a férfiakéba és a nõkébe, intsék és neveljék õket istenfélelemre, hogy [lelki]tisztaságban, vezeklésben és a legteljesebb kegyelemben éljenek. [Mikor eljõ] a vég,gyóntassák meg, s részesítsék õket a mi Urunk Jézus Krisztus testébõl s vérébõl, a[Teremtõhöz] megtérteket pedig hantoltassák el, s emlékezzenek meg róluk a szentistentiszteletek alatt. Az egészséges nyomorékok és asszonyaik ne lakjanak menhe-lyeken! Az udvarházakat járva a Krisztus-hívõk [adományaiból] éljenek mint eddig,akik pedig dolgozni tudnak, azok álljanak munkába. 
75. cikkelyVálasz a votcsinákról és a vásárolt [földbirtokokról], melyeket az  istenfélõ [hívek] emlékmisék [celebrálására] adományoztak a szent templomoknak, hogy [ott] a szüleik és a maguk lelki üdvözüléséért imádkozzanak,s hogy a túlvilágon jutalmat nyerjenek.A lelkitanítók, archimandriták, apátok, alapítók, a [monostori] tanács sztarecei Krisz-tus valamennyi testvérével együtt, ki-ki a maga monostorában hitelt érdemlõen vizs-gálja ki, mely istenfélõ [hívek] adományoztak az atyai örökségükbõl falvakat és vá-sárolt földeket a szent templomoknak és a monostoroknak azért, hogy [ott] a szüleikés a maguk lelki üdvözüléséért imádkozzanak. Rendezzenek [a tiszteletükre] halottitorokat, a [szerzetes] testvéreket pedig lássák vendégül a monostori rendtartás és aszentséges szabályzat szerint. Vegyenek részt közösen minden olyan istenfélõ emlé-kének szentelt gyászmisén és liturgián, aki falvakat és vásárolt [birtokokat] adomá-nyozott. Kutassák föl és írják be [az adományozók] neveit a szünodikonokba, s min-dig mondjanak imát érettük, amikor ezt a templomi szertartásrend és a szentségesszabályzat megköveteli.A hetedik egyetemes szent zsinat, valamint a szent atyák más egyéb, isteni ésszentséges kánonjai értelmében azokat az atyai örökségbõl [származó] falvakat ésmegvett [földeket], melyeket a [nemzetségen belüli] visszavásárlás joga nélkül70 ado-mányoztak a szent templomoknak azért, hogy [az adományozók] örök boldogságotnyerjenek, s hogy [a papok] az [adományozók] lelke és [az adományozók] szüleineküdvözüléséért imádkozzanak, valamint más monostori és templomi földbirtokokat s
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70 �Visszavásárlási jog nélkül (áåç âûêóïà): a nemzetségen belüli visszavásárlás joga (ïðàâî ðîäî-
âîãî âûêóïà) érvényesítésének lehetõsége nélkül adományozott földbirtok. Lásd az 1550. évi tör-vénykönyv 85. cikkelyét.



egyéb ingatlanokat [az egyház] ne engedje át, ne adja el, de erõsen vigyázza, s õrizzea szent atyák parancsolatai szerint. Kimondatott ott [azon a zsinaton] az üdvözü-lésért Istennek fölajánlott ingatlanokról: Falvakat, szántókat, szõlõskerteket, kaszáló-kat, erdõket, méheseket, folyóvizeket, forrásokat, tavakat s minden más egyebet,melyet örök boldogság [reményében] Istennek adományoztak, senki sem kaparint-hat meg vagy vehet el Isten egyházától, nem adhat el vagy ruházhat át. Ha valakimegfeledkezve az istenfélelemrõl s a szent atyák tilalmáról, szégyenszemre ilyet me-részelne tenni, ha püspök, fosszák meg a hivatalától, ha apát, ûzzék el a monostorá-ból, mint aki bûnös módon tékozolt, nem pedig gyarapított. Ha olyasvalaki [követteel], aki a papi rend tagja, vetkõztessék ki! Akár szerzetes, akár világi ember, bármilyméltóságban legyen, rekesszék ki, mint aki bûnösnek találtatott az Atya, a Fiú és aSzentlélek [nevében], és [oda] kerüljön, hol a féreg nem pusztul el, a tûz nem ham-vad ki, stb. A hetedik és az ötödik szent zsinat 12. és 13. kánonja ilyen tilalmakról beszél, smás rettenetes büntetést is elõír a nagy városunk [törvénykönyvében]71 nemcsak azegyszerû [alattvalók], de maga a császár és az elõkelõségek számára is. A lelkipásztoroknak a szentséges kánonokhoz hûen meg kell õrizniük s be kelltartaniuk a szent atyák e félelmetes tilalmát, amennyire erejükbõl telik, semmin semváltoztatva azon. Akként a jövõben is, ha istenfélõ [hívek] a szent templomoknak ésa szent monostoroknak atyai örökségbõl [származó] falvakat, vásárolt [földet], pénzt,mindenféle holmit, egyéb ingatlant adományoznak azért, hogy [ott] a szüleik s a ma-guk lelki üdvözüléséért imádkozzanak, és hogy [az adományozók] elnyerjék az örökboldogságot, akkor [az adomány értékének és az adományozó kívánságának] megfe-lelõen vegyék fel õket az éves megemlékezésbe, a [lelki]pásztorok közösen celebrál-janak gyászmiséket és liturgiákat [a tiszteletükre], rendezzenek halotti torokat, és amonostori rendtartás szerint [ezeken] lássák vendégül a testvéreket, az [adományo-zók] nevét írják be a szünodikonokba, és fohászkodjanak lelki üdvösségükért atemplomi szertartásrend és a szentséges szabályzat szerint, semmin sem változtatvaazon. Mindama ingatlanokat, melyeket az örök boldogságért Istennek adományoztak,[a templomok és a monostorok] óvják s õrizzék ugyanezen szentséges kánonok szel-lemében amennyire erejükbõl telik: el ne adják, át ne ruházzák, kivéve a végrende-letekben, az örökösödési, és az adománylevelekben [foglalt eseteket]. Amennyibenezt írják a végrendeletben vagy az örökösödési vagy az adománylevélben: Ha akad-nak majd a nemzetségünkben, akik [igényt formálnak] az [egykor] atyai örökségheztartozott birtokokra, és ennyit meg annyit fizetnek érte a monostornak és a szenttemplomnak, vagy ezt meg azt adnak érte [cserébe], akkor ezek az [egykor] atyaiörökséghez tartozott ingatlanok visszaháramlanak a monostorról a nemzetségre avégrendelet alapján. A monostorok és a szent templomok azonban minden ellenke-zés nélkül kapják meg azt az összeget az [elhunyt] emlékének ápolásáért, ami a vég-rendeletben és az adománylevélben kiköttetett. Ezért gyászmiséket tartanak, beírjáka neveiket a szünodikonokba, és mindaddig imádkoznak [az adományozók] lel-kének üdvözüléséért, amíg Isten adja és a monostor áll. Azon monostorok archimandritái, apátjai, fõnöknõi, alapítói, és sztarecei, melyek
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71 A szöveg itt valószínûleg a �Prokheiron�-ra utal, amely orosz fordításban a �Ãðàäñêèé çàêîí�elnevezést kapta. Ezt a római és bizánci jogszabályokból összeállított törvénygyûjteményt 879-benadta ki I. (Makedóniai) Baszileiosz bizánci császár (867�886). 



a testvérek közösségének [létszámára nézve] elegendõ földdel és faluval rendelkez-nek ahhoz, hogy megéljenek, ne követeljenek [támogatást] az istenfélõ cártól,fölöslegesen ne kérjenek! Úgyszintén, adómentességet, bírósági immunitást, vámoknélküli kereskedést biztosító kiváltságlevelekért és haszonvételekért se könyörög-jenek! �Tõlem � mondta a cár � már úgyis minden monostor sokat szerzett, a barátokmégis a régi módon [élnek] minden rendházban, és a réginél is kevesebbet esznek-isznak. A szerzetesek szûkölködnek. A monostori épületek semmiben sem gyara-podtak, a régiek leromlottak. Hol vannak a bevételek? Kik sajátították ki? A szerzete-sek falvakban élnek és földekért pereskednek a városban. Rendjén van-e így?� Ti pe-dig, eztán s mindenkor, az elébb fölsorolt valamennyi dologban a törvények szerintjárjatok el, s ne követeljetek ilyesmit az istenfélõ cártól, csak ha a nagy szükség viszrá, de akkor is, alázattal és jámbor imádsággal kérjetek! A szerzetesek semmi szín alatt ne lakjanak falvakban és ne pereskedjenek föl-dekért a városban, hanem szolgákat küldjenek a falvakba és a földekért pereskedni,maguk pedig a szerzetesi fogadalmukhoz hûen a monostorokban éljenek és Istenhezimádkozzanak, ne utazgassanak a városba, hacsak nem a cárnak szánt küldemények[célba juttatása] vagy a monostor számára szükséges ügyek [intézése] miatt. Azok asztarecek, akiket az archimandriták vagy az apátok együtt indítanak útba, utazzanak,de a szerzetesek magukban ne járják a falvakat és a városokat. Mindannyian alegszigorúbban tartsák be, hogy monostorokban a monostori rendtartás szerint és apásztoraik [vezetése alatt] éljenek! 
76. cikkelyVálasz a fõpapok és a monostorok kamat nélküli pénzérõl és hozadék nélküli gabonájáról.Hogy a fõpapok a kincstáruk [bevételeibõl származó] pénzeket kamatra, a gabonáthozadékra72 kiadják. Ugyanígy a monostorok a kincstáruk [bevételeibõl származó]pénzeket kamatra, a gabonát hozadékra kiadják. Pedig a Szentírás és a szentségeskánonok nemcsak a püspököknek, a presbitereknek73 és a diakónusoknak tiltják ezt,de a papi és a szerzetesi rend minden [tagjának]. Még az egyszerû [embereknek] semengedélyezik kamatok szedését és hozadék követelését. Ezért mostantól fogva, a szentséges kánonoknak megfelelõen a fõpapok és min-den monostor kamat nélkül kölcsönözzön pénzt és hozadék nélkül adjon gabonát afalvaikban [lakó] parasztoknak azért, hogy náluk éljenek és a falvaik ne pusztásod-janak el�Az özvegy pópákról. Szent atyánk, Pjotr, egész Rusz metropolitájának tanítása.74

Ha egy pópának meghal a felesége, az egyházi rend szentségének birtokábanvonuljon monostorba. Ha maradni [akar] és élvezni a világi gyönyöröket, ne mi-sézzen. Ha valaki nem engedelmeskedik az írásomnak, nem lesz része áldás[om]ban,s azoknak sem, akik vele tartanak. Amelyik pópa leissza magát, az ne jelenjen meg[istentiszteleten]! Az [ilyen] [nem] igaz papja Krisztusnak. 
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72 �Hozadék� (íàñîï): természetben adott kölcsönért természetben szedett kamat. 
73 �Presbiter� (ïðåñâèòåð): a püspök és a diakónus közötti papi fokozat görög elnevezése. 
74 Részlet Pjotr metropolita (1308�1326) intelmeibõl.



78. cikkely Ugyanarról. Phótiosznak, egész Rusz metropolitájának az özvegy pópákról [szóló] Pszkovba [küldött] levelébõl.75 
Hallottam, hogy állítólag [olyan] pópák és diakónusok vannak köztetek, akik özvegylétükre a világiak körében teljesítenek papi szolgálatot. A világi pópák, míg Istenkegyelme engedi, múló éltükben feleségeikkel lehetnek, s a szentség is velük van.Mihelyst azonban az Úr magához szólítja feleségüket, s a fentebb említett [ok] miatt,azok testi mivolta holtukban a porhüvelyük hamvaként bomlásnak indul és férgek[martalékává] válik, az ilyeneknek monostorba kell vonulniuk Isten parancsolata s[elrendelt] sorsuk miatt, és az apáttól, a lelkitanítótól, szerzetesi öltözéket kérve, zo-kogva [számot adni] vétkeikrõl, [világi éltük] végérõl, a [Bírónak szánt] válaszukról,s lelkitatyjuk elõtt õszintén vezekelve mindenben megújhodniuk, ahogyan illik. Haaz ilyenek méltónak találtatnak rá, akkor hadd teljesítsenek papi szolgálatot, de amonostorokban, nem a világaik körében. [Így legyen] az egész szent metropóliám-ban, mivel ez a szent atyák hagyományából került át. Ilyen tilalom és rendelet aláhelyeztem a megözvegyült papokat� 

79. cikkelyUgyanazon özvegy pópákról és diakónusokról. Ama zsinaton részt vett Lamszkij Volok-iszent életû apát, Joszif gyûjtése a szent kánonokból.76
E zsinattól kezdve [méltóságuktól] megfosztassanak s az Egyházból kirekesztes-senek77 [azok] a papok, akiknek nincs feleségük.Sokan állítják: �Ha valaki szégyentelen, ki kell taszítani. Akinek nincs felesége, detisztán él, azt sem az apostolok, sem az atyák kánonjai nem rendelik megfosztatni[méltóságától].� A hetedik zsinat elsõ szabályára hivatkoznak, amely kimondja: �Azapostolok és [egyház]atyák kánonjaihoz nem lehet hozzátenni, s nem lehet elvennibelõlük.� Válasz: Sokan mások viszont [ezt] mondják: �Az apostolok s az [egy-ház]atyák szentséges és isteni kánonjaival nem szegülünk szembe, de még inkábbmegerõsítjük Isten Egyházát, amint levágjuk az elüszkösödött végtagot.� Felelitek:�Azon papok, kik nem szégyentelenek, noha nincs feleségük, hadd szolgáljanak.�Válaszolunk: �Ha a tisztákhoz számítanak, nem lehet kiirtani a házasságtörésvétkét.�Az apostoli és a patrisztikus kánonok közül [olyanokat is] meghagyott a sok szentatya, melyek kárára vannak az Egyháznak és kísértésbe viszik a kereszténységet. Az 51. apostoli kánon megengedi a püspököknek, hogy ne vessék meg a házassá-got, a húsokat és a bort. Az ankirai [helyi] zsinat 14. kánonja megengedi a pópáknakés a diakónusoknak, hogy húst egyenek, de a püspökökrõl hallgat, [nekik] nem en-gedi meg.A hatodik zsinat teljességgel megakadályozta, hogy a püspököknek feleségüklegyen. Nem az apostoli ötödik kánon elutasítására, se eltorzítására, hanem a gond-jaikra bízott emberek megváltására és jobb gyámolítására. Semmilyen vétket semhagyott a papi rendre [háramlani]�
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75 Phótiosz metropolita (1408�1431) 1427. szeptember 24-én kelt levele Pszkovba az özvegy pópákról. 
76 A �gyûjtés� az 1503. évi moszkva zsinat határozatainak védelmére készült, amely megtiltotta amegözvegyült papok szolgálatát. 
77 �Kirekesztett� (îòëó÷àåìûé): a �Százcikkelyes� zsinat szóhasználatában a �kirekesztés� eltiltástjelentett az istentiszteletek látogatásától, papok esetében a szertartási cselekményekben való részvé-teltõl.



Az Új-Kaiszareiában [tartott zsinat] 3. kánonja lehetõvé teszi a negyedik házassá-got. Az egyesülési zsinat viszont nem engedélyez semmilyen negyedik házasságot,sõt még egyházi büntetést is kiszab� 
81. cikkely. Válasz az özvegy pópákról és diakónusokról.Amint azt elõttünk [korábban] a szent apostolok és a szent atyák szentséges kánon-jai alapján78 az atyák közösen megfogalmazták és törvénybe foglalták, valamint Pjotr,a nagy csodatévõ, Kijev és egész Rusz metropolitája az intelmeiben, Szent Phótiosz,Kijev és egész Rusz metropolitája pedig [a levelében] megírta, az özvegy pópák ésdiakónusok ne szolgáljanak! Azok a pópák és diakónusok, akik megígérik, hogy tisz-taságban élnek, a kriloszon79 álljanak, és kapják meg valamennyi templomi bevételnegyedrészét azoktól a szolgáló papoktól és diakónusoktól, akik a helyükbe lépnek.A zsinat ugyancsak megparancsolta az özvegy pópáknak és diakónusoknak, hogy [apapok] otthon tartsák az epitrachiliont,80 s bár a templom oltárában epitrachilionbanáldozzanak, ne misézzenek! A diakónusok a szticháriont81 és az oráriont82 az oltárbanõrizzék, és ott is áldozzanak, de szintén ne misézzenek! Ha az özvegy papok és dia-kónusok nem állnak a kriloszra, hanem világi [emberként] kezdenek tevékenykedni,ne kapjanak negyedrészt a szolgáló pópáktól és diakónusoktól, és ne álljanak akriloszon!Azok az özvegy pópák és diakónusok, akik asszonyaik [halála] után tisztaságban,vezeklésben s más egyéb jó cselekedetben élnek, állhatnak a kriloszon. Vagy ha asz-szonyaik [halála] után lelkipásztorok [vezetése mellett] magukra óhajtják ölteni aszerzetesi csuhát [valamely] monostorban, s az õszinte bûnbánattól megújhodvaszolgálni akarnak, amennyiben méltónak találtatnak erre és Isten kegyelmébõl el-nyerik a fõpap áldását, celebrálhatnak szent liturgiát, és a papi rend szentségénekteljében cselekedhetnek a monostorok szent templomaiban, de nem a világi helye-ken. Világi helyeken soha ne lakjanak, és ne tevékenykedjenek! Most és a jövõben az özvegy pópák és diakónusok úgy éljenek, ahogy elõttünkaz atyák zsinatilag meghagyták a szentséges kánonok alapján. Ezeknek az özvegypópáknak és diakónusoknak ne legyenek szent templomaik és lelkigyermekeik�Azok az özvegy pópák és diakónusok, akik világi [emberként] kezdenek tevékeny-kedni, s ezáltal a világban élni, kötelesek adót fizetni a cárnak. Az ilyenek semmi eset-re se álljanak a kriloszon, és ne kapjanak negyedrészt�
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78 Az õskeresztény egyházban nem volt olyan kánon, amely megtiltotta volna az özvegy papokszolgálatát. 
79 �Krilosz� (êðûëîñü, êëèðîñü): a szolea (az ikonosztáz elõtti, az oltárral azonos magasságba emelttemplomrész) két szélének elnevezése, ahová azoknak a klerikusoknak kell állniuk, akik nem vagycsupán segítõként vesznek részt az istentisztelet lebonyolításában. 
80 �Epitrachilion� (ïàòðàõåëü): a papok és a püspökök orárionja. A nyakukban hordják oly mó-don, hogy a szalag két szárát, melyek elõl lelógnak, gombokkal összefogják. Az isteni kegyelem szim-bóluma. Elengedhetetlenül szükséges valamennyi szertartás celebrálásához. 
81 �Sztichárion� (ñòèõàðü): hosszú ujjú, földig érõ, ingszerû miseruha. 
82 �Orárion� (óëàðü): a diakónusok elöl-hátul földig érõ hosszú szalagja, amit a bal vállukon átvet-ve viselnek. Nélküle nem segédkezhetnek az istentiszteleten. 



83. cikkelyUgyanazon korábbi zsinaton83 az atyák törvénybe foglalták.Ha valamelyik pópa vagy diakónus valamelyik napon részegre issza magát, a más-napi liturgia celebrálásában semmiképp se vegyen részt! Ha rajtakapják, tiltsák el azistentiszteletektõl, ha nem hagyja abba, fosszák meg a méltóságától a szent kánonokszerint. Ezt a papok és diakónusok szigorúan tartsák be! Egyenek s igyanak Isten di-csõségére, de ne a falánkságig, se az iszákosságig. Miként Krisztus maga mondta:�Meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainakmiatta.�84

86. cikkelyVálasz a tisztelt monostorok archimandritáinak és apátjainak megválasztásáról és beiktatásáról, ahogyan a szent kánonok rendelik.A metropolita, az érsekek és a püspökök, ki-ki az egyházmegyéjén belül, mindenegyes tisztelt monostor szerzetesi közösségét Krisztus [szándéka] felõl megkérdezve,a cár szavával és tanácsával, valamint a szent kánonokkal egyezõ módon, azokonsemmit sem változtatva, válasszák meg a tisztelt monostorok archimandritáit és apát-jait, a megválasztásuk után pedig küldjék õket a jámbor cárhoz. Ha [személye] Isten-nek, s a cárnak is tetszõ lesz, [akkor] az ilyen archimandritát és apátot a szent káno-nok szerint iktassák be. A fõpapok ne félelembõl, ne elfogultságból s ne megvesz-tegetés miatt válasszák meg és iktassák be õket, hanem Isten [sugallata] és a szentkánonok alapján, s legfeljebb az egyház [ceremoniális] kiadásait [szedjék be tõlük] aszent kánonoknak megfelelõen, a metropóliákban, az érsekségekben és a püspöksé-gekben megállapított [összegben]. Papi, diakónusi s a kulcsárig bezárólag más egyébtemplomszolgai beiktatásért se fogadjanak el megvesztegetést. 
97. cikkelyVálasz az alamizsnáról és a támogatásról,[melyhez] sok monostor [hozzájutott].Azon monostorok [ügyében], melyeknek atyád, Vaszilej Ivanovics nagyfejedelem, azuralkodó, egész Rusz autokrátora a végrendeletében, de nem örökre, alamizsnát ado-mányozott (gabonát, sót, pénzt, gyertyaviaszt, mézet a toros kásához és búzát a fel-ajánlási kenyérhez), aztán pedig anyád, Jelena nagyfejedelem asszony, az uralko-dónõ, a végrendelet szerint, de nem örökre, nem minden esztendõre, s nem a teljesalamizsnát adta ki, majd anyád, a nagyfejedelem-asszony [halála] után cári nagyko-rúságodig [olyan] kiváltságlevelet szereztek, hogy ezentúl minden esztendõben[állami] támogatásként alamizsnát kapnak. Ugyanebben az idõben számos más mo-nostor és jövedelemmel bíró templom is újfent hozzájutott kincstári támogatást [biz-tosító] oklevélhez. Ám e monostorok falvakkal s egyéb bevételekkel rendelkeznek, ajövedelemmel bíró templomok jövedelmének [forrása] pedig az utca [az egyház-község]. Másoknak falvai, veteményesei, [gyümölcsös]kertjei, kaszálói, [ismét] má-soknak vámbevételei és bérelt boltjai vannak. Azokban az években, cári nagykorúsá-godig, mégis támogatást szereztek maguknak cári kincstáradból. Uralkodó! Jámborcár! Hitelt érdemlõen vizsgáltasd ki [mind]ezt! Azoknak a nagyobb, s kisebb monos-toroknak, valamint szegény helyeknek, melyeknek atyád, az igaz emlékezetû uralko-dó, Vaszilej Ivanovics, egész Rusz nagyfejedelme örökre alamizsnát adott, most
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83 Utalás az 1503. évi moszkvai zsinat határozataira. 
84 Lk 21,34.



neked is � cári [fenség] � ugyanúgy, örökre alamizsnát kell adnod. Ha a monostorok,melyeknek atyád a végrendeletében alamizsnát adott, falvakkal s bevételekkel ren-delkeznek, és képesek a támogatásod nélkül megélni, akkor cári akaratodra vanbízva, hogy adsz vagy visszavonsz. Cár s uralkodó! Hitelt érdemlõen vizsgáltasd kimindazon monostorok, templomok, és szegény helyek [ügyét], melyeknek atyád avégrendeletében alamizsnát adott, de tõled, cár sok [olyan] oklevelet szereztek,[melyek szerint] az alamizsnát örökre kapták! Uralkodó! Azon szegény monostorokés templomok segélyezése, amelyek meg tudnak élni e támogatás nélkül is, cári aka-ratodtól függ. Jámbor cárhoz méltó s igaz [cselekedet lenne] adományban részesí-tened azon szegény monostorokat és szent tepmlomokat, melyek nem képesek fönn-tartani magukat a jövõben a támogatásod nélkül, miként az is, ha Krisztust szeretõhatalmad oltalmába fogadnád a többi szegény monostort, helyet és szent templomot,melyek sehonnan sem jutnak segélyhez. Távolítsák el mindazon ideiglenesen támogatott pópákat és diakónusokat, akikezekben az esztendõkben [újabb] pópákat és diakónusokat vettek fel a székesegy-házaikban [szolgáló papok közé], és a tudomásod nélkül alamizsnához és támo-gatáshoz juttatták õket a cári kincstárból. E pópák és diakónusok ne kapjanak cáritámogatást, és ne engedjék õket az asztalokhoz, hanem a régi módon éljenek ésimádkozzanak Istenhez a templomaikban. 
98. cikkely. A 7059. esztendõ szeptember 15. napján.85

III/8. 1.A �Százcikkelyes� zsinat határozatai
(Ðåøåíèÿ �Ñòîãëàâîãî� ñîáîðà)

Az 1551-es moszkvai zsinat határozatai, melyek az orosz ortodox egyházon belül tapasztalt visszássá-gokon kívül orvosolni igyekeztek a Moszkvai Állam számos társadalmi és politikai problémáját, cárikérdések és azokra adott zsinati válaszok formájában, �száz cikkelyben� maradtak az utókorra. A ha-tározatok többsége két nagy témakörbe sorolható: I. a világi hatalom és az egyház kapcsolata (41.cikk.: 19. kérdés; 43., 53., 67., 86. cikk.);  II. a bizánci és az orosz egyházi-kánonjogi tradíció viszonya.Az elsõ kapcsán a zsinat hitet tett a �szimfónia� elve mellett (62. cikk.), a második esetben � ha a két-féle hagyomány ellentmondásba került egymással � az orosz metropólia területén kialakult szoká-sokat nyilvánította autentikusnak (5. cikk.: 36. kérdés; 12., 13. cikk.; 41. cikk.: 30. kérdés és válasz; 78.,79., 83., cikk.). Több esetben hagiográfiákra alapozva hozta meg döntését (31., 42. cikk.), leggyakrab-ban mégis hivatkozás nélkül használta valamelyik orosz eredetû forrását (17., 18., 23. cikk.), vagy aztegyetemes kánonként tüntette föl (39., 81. cikk.). A zsinat törekedett a szertartásrend és az egyháziélet különféle cselekményei során követett országos gyakorlat egységesítésére (6., 12., 13., 26. cikk.; 41.cikk.: 1. és 18. kérdés; 42. cikk.). A szovjet történetírás interpretációja szerint a gyûlés vitáinak közép-pontjában az egyházi földbirtoklás kérdése állt. A cár és �szövetségesei�, a �nincstelenek� sikertelentámadást indítottak a szekularizáció érdekében, amit a fõpapi kar �joszifljánus� többsége visszavert.(Hivatkozott helyek: 5. cikk.: 15., 31. kérdés;  75., 97. cikk. ) A zsinat idõpontja az eddig elõkerült források alapján pontosan nem állapítható meg. Az ülésekfeltehetõen 1551. január�februárban zajlottak. A �Százcikkelyes� kifejezés (mint a zsinati határozatokat összefoglaló gyûjtemény elnevezése) aXVI. század végén jelent meg. A kézirat eredeti címe: �Cári kérdések és zsinati válaszok a sokféle egy-házi rendrõl� (Öàðñêèå âîïðîñû è ñîáîðíûå îòâåòû î ìíîãîðàçëè÷íûõ öåðêîâíûõ ÷èíåõ). A zsinatihatározatok végleges formája nem maradt fenn. A rendelkezésre álló változatok keletkezési idejérõl,

A MOSZKVAI ÁLLAM234

85 A 98. cikkely szövegét lásd a III/5. 4. forrásközlésnél.



körülményeirõl, valamint egymás közti viszonyáról polémia folyik. Az itt közölt szöveg eredetije, a�Százcikkelyes� zsinat határozatainak ma ismert legkorábbi kézirata, amely 1551 júliusa elõtt már léte-zett. Feltehetõleg azonos azzal az archetípussal, amelyrõl az ún. �teljes szerkesztésû� szövegváltozatcsaládjába tartozó másolatok készültek. A �kodifikálási� munkálatok korai szakaszát tükrözi: külön-féle eredetû dokumentumok (cári leiratok, a zsinat üléseinek jegyzõkönyve és határozatainak végre-hajtási utasításai, beszédek, Ioszaf exmetropolita megjegyzései, szertartáskönyvekbõl, egyházi sza-bályzatokból, kánonjogi gyûjteményekbõl, a Bibliából kölcsönzött részletek stb) szerkesztett halmaza. A forrás struktúrája: A cikkelyek felsorolása (tartalomjegyzék) ; Közlemény arról, hogy a cár és afõpapi kar törvényerejû rendeletet fogadott el a votcsinákról ; 1�2. cikk.: Elõszó; 3�4. cikk.: A cár zsi-nathoz intézett leirata és beszéde, amelyben vezekel saját vétkei, illetve az alattvalói erkölcsök rom-lásának büntetéseként az országra zúdult csapások miatt, elítéli a bojárok önkényeskedését, illetvefölszólítja a zsinati atyákat az egyház életében tapasztalt visszáságok rendezésére; 5. cikk.: Az ural-kodó 37 kérdése a zsinathoz (az ún. �elsõ cári kérdések�); 6�40. cikk.: A fõpapok válaszai; 41. cikk.: Azún. �második cári kérdések� és egyenként mellettük a zsinat válaszai, összesen 32.; 42�97. cikk.: Afõpapi válaszok folytatása; 98. cikk.: Rendelet az egyházi tulajdonú szlobodákról; 99. cikk.: Közle-mény arról, hogy a cár kérdéseit és a zsinat válaszait megküldték a Troice-Szergijev-monostorban élõegykori metropolitának, Ioszafnak véleményezésre; 100. cikk.: Ioszaf válasza, amely a zsinati határo-zatokhoz fûzött kommentárjait és kiegészítéseit tartalmazza; A zsinati határozatok záradéka: A cár ésa zsinat közös rendelete a votcsinákról. A �Százcikkelyes� zsinat határozatait az 1666. decemberi � 1667. januári moszkvai zsinat elítélteés visszavonta, így azok a hivatalos orosz ortodox egyház és a szakadár �óhitûek� közötti polémia kö-zéppontjába kerültek. Az oroszországi cenzúra tiltása miatt a �Százcikkelyes� zsinat határozatai a XIX.század közepéig nem jelenhettek meg nyomtatásban. Az itt publikált részletek a Jemcsenko-féle monográfia alapján készültek. Szövegközlés és magyarázatok: Åì÷åíêî Å. Á: Ñòîãëàâ. Èññëåäîâàíèå è òåêñò. Ìîñêâà, 2000. 502 Ñ. (Újszövegkritikai és kodikológiai elemzés alapján.); Ñòîãëàâ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1997. (Az 1860-as londonikiadás reprintje. A londoni publikáció a �Sztoglav� elsõ nyomtatásban megjelent kiadása volt, és egyXIX. századi másolat alapján készült.) Ñòîãëàâ // Ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî X-XX ââ. Ò. 2. Çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïåðèîäà îáðàçîâàíèÿ è óêðåïëåíèÿ ðóññêîãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà. Ìîñêâà, 1985. Ñ.
241�500. (Az 1911-es kazanyi kiadás szövege, amely kései, XVII�XIX. századi másolatok alapjánszületett.); A zsinati határozatok ikonfestõkre vonatkozó cikkelyei Bilku Roland fordításában és ValerijLepahin kommentárjaival olvashatók az Aetas c. folyóirat 1998. 1. számában (158�164.) A Bilku-félefordítás az ún. �rövid szerkesztésû� szövegváltozat alapján készült, amelyet 1863-ban publikáltakSzentpéterváron. 

III/8. 2.
A MOSZKVAI PATRIARKÁTUS ALAPÍTÓLEVELE(Részletek)

A kezdet s vég nélkül örökkön létezõ, mindeneket kezében tartó Atyaisten jóaka-ratából, az egyszülött halhatatlan Fiú, Isten Igéje segedelmével, aki megváltásunkkedvéért öltött testet a Szentséges Istenanyától, Örökszûz Máriától az igaz és életetadó Szentlélek által, mely az Atyától ered, s melyet az Atyával és a Fiúval együtt imá-dunk, s egyformán meghajlunk elõttük, mert Istenünket a Szentháromság formá-jában dicsérjük�Az embereket szeretõ Urunk és a keresztényeket oltalmazó Tisztaságos Isten-szülõ óhaja elvezette hozzánk Moszkvába, a székesfõvárosba a nagy Orosz Császár-ság jogarát tartó Fjodor Ivanovicshoz, a nagy uralkodóhoz, jámbor cárhoz és nagyfe-jedelemhez, egész Nagy Oroszország autokrátorához, sok állam urához és birtoko-
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sához õszentségét, Jeremej egyetemes pátriárkát, Isten kegyelmébõl Konstantiná-poly, az Új Róma érsekét, valamint Jerofejt, Monemvaszia1 metropolitáját és Arsze-nyijt, Elasszóna2 érsekét, illetve [számos] archimandritát, apátot, hieromonachoszt éstiszteletre méltó szerzetest. �Mi, Fjodor Ivanovics, a nagy uralkodó, cár és nagyfejedelem, egész Nagy Orosz-ország autokrátora, sok állam ura és birtokosa, Krisztust szeretõ jámbor hitvesünkkel,Irina nagyfejedelem asszonnyal arról a nemes ügyrõl gondolkodtunk, hogy Isten segít-ségével és a Tisztaságos Istenszülõ könyörületességébõl nagy tekintélynek örvendõpátriárkai trónus állíttassék Moszkvában, a székesfõvárosban a Tisztaságos Istenszülõdicsõséges és méltóságteljes elszenderülésérõl [elnevezett] magasztos és szent székes-egyházban,3 a nagy csodatévõ szent prímások, Pjotr, Alekszej és Jona4 tiszteletére. E cári elgondolásunkat kinyilvánítottuk õszentségének, Jeremej egyetemes pát-riárkának, Isten kegyelmébõl Konstantinápoly, az Új Róma érsekének, mivel õseink,egész Nagy Oroszország hatalmas uralkodói és cárjai fölvették [és megtartották] aszent keresztény hitet, mely tisztaságát tántoríthatatlanul õrizzük mostanáig, s elfo-gadták Konstantinápoly, az Új Róma szentséges pátriárkájától Kijev és az egész NagyOrosz Császárság [egyházának élére] állított, a mindeneket kezében tartó Teremtõ ésa Tisztaságos Istenanya irgalmából [kinevezett] metropolitákat, Pjotrt és Alekszejt, azúj szenteket és másokat. [Kérünk] téged, Jeremej pátriárka, ki az éltetõ Szentlélek kegyelmébõl a konstan-tinápolyi egyház nagy apostoli trónusának örököse s pásztora, atyáknak atyja vagy,hogy a fenséges cári kívánságunk szerint, velünk és Jovval, egyházunk prímásával, acsászárváros, Moszkva és egész Rusz metropolitájával, valamint az érsekekkel, apüspökökkel, az archimandritákkal, az apátokkal, Nagy Oroszországunk és a GörögCsászárság teljes szent zsinatával együttesen tanácskozva járj el ez ügyben. Fenséges cári kívánságunkra, a Szentlélek kegyelmébõl, õszentsége, Jeremejegyetemes pátriárka, Konstantinápoly, az Új Róma érseke, valamint a többi egye-temes pátriárka, az alexandriai, az antiokhiai, a jeruzsálemi, illetve az egész görögegyház zsinata által, Isten apostolai és a szent egyházatyák kánonjai szerint kiválasz-tott [személyt] áldd meg és szenteld föl a pátriárkai méltóságra, ki az Úristen és aTisztaságos Istenanya jóindulatából [érdemesnek találtatik arra], hogy a nagy cso-datévõ szent prímások, Pjotr, Alekszej és Jona trónusára lépve pátriárka legyen a csá-szárvárosban, Moszkvában.� Ezt hallván a jámbor nagy uralkodótól, cártól és nagyfejedelemtõl, Fjodor Ivano-vicstól, egész Nagy Oroszország autokrátorától, sok állam urától és birtokosától,õszentsége, Jeremej egyetemes pátriárka, Isten kegyelmébõl Konstantinápoly, az ÚjRóma érseke igen sokat hálálkodék a Teremtõ elõtt, dicsérve a Krisztust szeretõ nagy
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1 Monemvaszia (Monembaszia): bizánci építésû erõd a Peloponnészosz-félsziget délkeleti részén,a lakóniai partvidéken. A levantei kereskedelem egyik legfontosabb kikötõje és raktártelepe volt. 
2 Elasszóna: város az Olümposz nyugati lejtõjén, sziklára épült híres monostorral. 
3 A Kremlben álló Uszpenszkij-székesegyház az orosz ortodox egyház szimbóluma. 
4 Pjotr metropolita (1305�1326) Moszkvába tette át a keleti szlávok egyházi szervezetének székhe-lyét. Õ alapította az Uszpenszkij-székesegyházat. Alekszej metropolita (1355�1378) Dmitrij �Donsz-koj� fejedelem kiskorúsága idején kormányfõként mûködött. Energikusan támogatta a moszkvainagyfejedelmek hegemóniára törõ politikáját, és kieszközölte a pátriárkánál a litvániai ortodox metro-pólia megszüntetését. Jona volt az elsõ metropolita (1448�1461), akit az orosz püspöki zsinat Kons-tantinápolytól függetlenül, önállóan választott meg. Vele kezdõdött az orosz ortodox egyház �defacto� autokefalitása. Moszkvában valamennyiüket kanonizálták. 



uralkodó, cár és nagyfejedelem, Fjodor Ivanovics, egész Nagy Oroszország autokrá-torának e gondolatát és kívánságát, hogy ily magasztos ügyet kezdeményezett.S ekként szólt: �Óh, igazhitû� fölöttébb dicsõséges nagy uralkodó, cár és nagyfe-jedelem, egész Nagy Oroszország autokrátora, Fjodor Ivanovics� A pátriárkai trónus magas tekintélyével óhajtod megtisztelni és ékesíteni a szent-séges Istenanya dicsõséges és méltóságteljes elszenderülésének nagy és szent székes-egyházát, s e fennkölt tettel még híresebbé és magasztosabbá tenni a kerek világ elõtta székesfõvárost, Moszkvát, s az egész hatalmas Orosz Császárságodat, mely maku-látlan hithûségben ragyog! Valóban benned lakozik a Szentlélek, jámbor cár! E gondolatot, mely Istentõlszármazik, meg fogod valósítani! Jogos és igaz fenséged kezdeményezése, s azalázatosságunk iránta, a szent zsinat pedig bevégzi majd e nemes ügyet. Az ókori Róma Apollinariosz eretnekségébe5 esett. A Második Róma, amely Kons-tantinápoly, Hágár unokái,6 a hitetlen törökök kezére került. Ó, jámbor cár! A NagyOrosz Császárságod, a Harmadik Róma mindenkit fölülmúl igaz hitvallásban, s min-den istenfélõ a te császárságod alatt egyesült. Te vagy a földön az egyetlen, akit vala-mennyi keresztény hívõ szerte az egész világon keresztény császárnak nevez. Az isteni Gondviselés jóvoltából, a Tisztaságos Istenanya könyörületébõl, a NagyOrosz Császárság új csodatévõi, Pjotr, Alekszej és Jona imáinak köszönhetõen, a Te-remtõhöz intézett cári kérésed szerint és a cári tanácsodnak megfelelõen e magasz-tos ügy beteljesíttetik.�Az éltetõ Szentlélek kegyelmébõl, a hatalmas jámbor uralkodó, cár és nagyfeje-delem, Fjodor Ivanovics, egész Nagy Oroszország autokrátora, sok állam ura és bir-tokosa kívánságára õszentsége, Jeremej egyetemes pátriárka, Isten kegyelmébõlKonstantinápoly, az Új Róma érseke, megtanácskozta valamennyi metropolitával,érsekkel, püspökkel, archimandritával, apáttal, a hatalmas Orosz és a Görög Császár-ság egész szent zsinatával [döntését], s az apostolok és a szent egyházatyák kánonjaiszerint, a Tisztaságos Istenszülõ dicsõséges és méltóságteljes elszenderülésérõl [el-nevezett] nagy és szent katedrális és apostoli egyház iránti tisztelet jeléül megválasz-totta a nagy egyházfõk, prímások és csodatévõ szentek, Pjotr, Alekszej és Jona magastekintélyû trónusára Jovot, a császárváros, Moszkva és egész Rusz szentséges metro-politáját, akit fölszentelt pátriárkának. S aztán� õszentsége Jeremej, Isten kegyelmébõl Konstantinápoly, az Új Róma ér-seke, egyetemes pátriárka és szentséges Jov, Isten kegyelmébõl a császárváros, Moszk-va és egész Rusz pátriárkája s valamennyi metropolita, érsek, püspök, archimandrita,apát, a Nagy Orosz és a Görög Császárság egész szent zsinata tanácskoztak. S közösen elhatározták, hogy a Nagy Orosz Császárságban, az Isten oltalma alattálló legjelesebb városokban négy metropolita legyen: Nagy Novgorod államában,Kazany és Asztrahán cárvárosokban, a nagyfejedelmi Rosztovban, s Moszkvához, acsászárvároshoz közel, Krutyiciben. És hat érsekség7�
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5 Lásd III/3. 3. számú forrásrészlet 7. lábjegyzetét. 
6 Lásd III/3. 3. számú forrásrészlet 11. lábjegyzetét.
7 Az érsekség rangjára emelt egyházmegyei központok: Vologda, Szuzdal, Nyizsnyij Novgorod,Szmolenszk, Rjazany, Tver. 



És nyolc püspökség8�A Nagy Orosz és a Görög Császárság egész szent zsinata együttesen elhatározta:az eljövendõ idõkben� az legyen pátriárka a Nagy Orosz Császárságban, akit a met-ropolitái, az érsekei, a püspökei, az archimandritái, az apátjai és az egész szent zsi-natának [tagjai] közül� az Úristen és a Tisztaságos Istenanya jóakaratába fogad, ajámbor nagy uralkodó, cár és nagyfejedelem� óhajt, és az egész szent zsinat meg-választ az apostolok és a szent egyházatyák kánonjai szerint. Moszkva, a császárváros újonnan jelölt pátriárkája írjon� a konstantinápolyiegyetemes pátriárkának, aki akkor épp betölti e méltóságot, s kérje beleegyezését,hogy fölszentelhessék. A konstantinápolyi egyház egyetemes pátriárkája foglaljaoklevélbe hozzájárulását� s küldje el Moszkva pátriárkájának.A Nagy Orosz Császárság Isten oltalma alatt álló városainak metropolitái, érsekei,püspökei elõtt, a Szentlélek kegyelmébõl, a nagy uralkodó, cár és nagyfejedelem�kívánságára és az egész szent zsinat választását követõen� szenteljék föl Moszkva�és egész Rusz pátriárkáját. Mindazokról a nagy dolgokról, melyeket e zsinat elhatározott� Fjodor Ivanovicsegész Oroszország autokrátora� Jeremej egyetemes pátriárka� Jov moszkvai pát-riárka� és az egész szent zsinat� szilárdan, megingathatatlanul és visszavonhatat-lanul úgy rendelkezett, hogy nemzedékrõl nemzedékre, mindörökké betartassanak. S ezért mi, a nagy uralkodó, cár és nagyfejedelem, Fjodor Ivanovics, egész NagyOroszország autokrátora, sok állam ura és birtokosa, õszentsége Jeremej egyetemespátriárkával, Isten kegyelmébõl Konstantinápoly, az Új Róma érsekével, Jov szent-séges prímással, Isten kegyelmébõl Moszkva és egész Rusz pátriárkájával, valamintIsten szolgáival, a szentséges metropolitákkal, az érsekekkel, a püspökökkel, az archi-mandritákkal, az apátokkal, a Nagy Orosz és a Görög Császárság egész szent zsina-tával egyetemben elrendeltük ezen oklevél kiállítását, hogy nemzedékrõl nemzedék-re mindörökre megerõsítsük vele az elhatározásunkat.A megerõsítés nagyobb [hitelessége] érdekében megparancsoltuk, hogy cári pe-csétünket függesszék erre az oklevélre. Õszentsége, Jeremej konstantinápolyi érsek,egyetemes pátriárka� Jov, Moszkva és egész Rusz pátriárkája� a metropoliták, azérsekek, a püspökök aláírták és pecsétjükkel ellátták. Az archimandriták, az apátok,a monostorok vezetõ testületeinek sztarecei is elhelyezték rajta kézjegyüket. E zsinati határozatot a császárvárosban, Moszkvában fogadták el és írták le avilág teremtésétõl számított 7097. esztendõben,9 az indictio 2., az uralkodásunk 6-ik,a cárságaink közül az orosz 43., a kazanyi 37., az asztraháni 35. évében, májushavában. 
III/8. 2.A moszkvai patriarkátus alapítólevele

(Óëîæåííàÿ ãðàìîòà îá ó÷ðåæäåíèè â Ìîñêâå ïàòðèàðøåãî ïðåñòîëà)

Az alapítólevél három hónappal a patriarkátus létrehozásához vezetõ moszkvai eseménysorozat(1589 január) után keletkezett. Szövegét cinóberfestékkel díszített aranybetûkkel írták pergamenre.Az okiratot 10 függõpecsét és a hátoldalán elhelyezett 32 saját kezû aláírás hitelesíti. 
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8 A püspökség rangjára emelt egyházmegyei központok: Pszkov, Rzsev, Velikij Usztyug, Belo-ozero, Kolomna, Brjanszk-Csernyigov, Dmitrov. (Egy püspöki székhely elnevezése olvashatatlan.)
9 A 7097. esztendõben: 1589-ben.



A �Moszkva � Harmadi Róma� formula belefoglalása az alapítólevélbe kanonikus jelleget köl-csönzött e doktrínának, amely egykori éles �görög egyház�-ellenességén jelentõsen tompítottak. Azalapítólevél nem definiálja a moszkvai patriarkátus pentarchiában elfoglalt helyét, de egyértelmûenutal az oroszországi hitélet minden más egyházat fölülmúló tisztaságára. Az 1589. januári moszkvai(helyi) zsinat csupán két oroszországi metropólia fölállításáról döntött. Az alapítólevél elkészítésénekidejére azonban a metropóliák száma még kettõvel gyarapodott. A változás a moszkvai patriarkátustekintélyét volt hivatott emelni. Szövegközlés: Ñîáðàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàìîò è äîãîâîðîâ, õðàíÿùèõñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé
êîëëåãèè èíîñòðàííûõ äåë. (ÑÃÃÄ). ×. 2. Ìîñêâà, 1819. ¹ 59. Ñ. 95�102; L� idea di Roma a Mosca: SecoliXV�XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale Russo. Roma, 1993. 185�193. (Da Roma alla TerzaRoma: Documenti e studi. Documenti. I.); Áîãäàíîâ À. Ï.: Ðóññêèå ïàòðèàðõè. Ò. 1. 1589�1700. Ìîñêâà,
1999. Ñ. 88�97.Magyarázatok: Áîãäàíîâ À. Ï.: Ðóññêèå ïàòðèàðõè. Ò. 1. 1589�1700. Ìîñêâà, 1999. Ñ. 22�34.; Ñèíè-
öûíà Í. Â.: Òðåòèé Ðèì. Èñòîêè è ýâîëþöèè ðóññêîé ñðåäíåâåêîâîé êîíöåïöèè (XV�XVI ââ.) Ìîñêâà,
1998. Ñ. 299�305.; Óñïåíñêèé Á. À.: Öàðü è ïàòðèàðõ. Õàðèçìà âëàñòè â Ðîññèè. (Âèçàíòèéñêàÿ ìîäåëü
è å¸ ðóññêîå ïåðåîñìûñëåíèå.) Ìîñêâà, 1998. Ñ. 495�517.A patriarkátus megalapításához kapcsolódó diplomáciai levelezés forráskiadása: Ïîñîëüñêàÿ êíèãà ïî
ñâÿçÿì Ðîññèè ñ Ãðåöèåé (ïðàâîñëàâíûìè èåðàðõàìè è ìîíàñòûðÿìè) 1588�1594 ãã. Ïîäã.: Ì. Ï. Ëóêè÷¸â
è Í. Ì. Ðîãîæèí. Ìîñêâà, 1988.

239A MOSZKVAI ÁLLAM



III/9. 
Röghöz kötési törekvések

III/9. 1.
KIHALLGATÁSI JEGYZÕKÖNYV SZÖKÖTT PARASZTOK 

FÖLKUTATÁSA TÁRGYÁBAN
A Gyerevai ötöd Jedrovo kerületének [két] szolgabírája,1 Iván fia Vaszilij Muszin,valamint Mihail fia Ondrij Bunkov a 7096. esztendõ április 11. napján2 a Gyerevaiötöd szeglini pogosztjába3 érkezett, hogy az uralkodó, cár és nagyfejedelem gyjakja,Szemjon Jemeljanov oklevelében [foglaltak] szerint megkérdezze a szerzeteseket,illetve a cár és nagyfejedelem keresztjére tett eskü alatt kifaggassa4 a falusi bírókat,[az önkormányzati] esküdteket és a járásbelieket Iván Nyepe[j]cin kérelmérõl, amit[Nyepejcin] a jedrovói Nyikolszkij-monostor sztarece, Sztahij miatt nyújtott be aGavriil gyermekek, Vaszka és Treska szökött parasztok ügyében, akik [állítólag] a til-tott években, 90-ben5 elbitangoltak Iván Nyepe[j]cintõl Krutyec faluból, amikor Ivánaz uralkodó szolgálatában Ljaliciben6 volt. A szerzetesek (Gyeonyiszej, a szegliniTisztaságos [Istenanya monostorának] apátja, Jurij Szemjonov, a Pjatnyickaja [temp-lom] gyülekezetének papja és Mihajlo, a kimcai Jegorjevszkaja [templom] szerzetespapja) eskü nélkül, a járásbeli emberek7�, a Tisztaságos szeglini pogoszt mindenparasztja pedig az uralkodó, cár és nagyfejedelem keresztjére tett eskü alatt ezt val-lotta: �Gavriil gyermekei, Vaszka és Treska megszöktek Krutyec faluból, IvánNyepe[j]cintõl a tiltott években, 90-ben. Ezek a parasztok, Vaszka és Treska most aNyikolszkij-monostorban élnek Jedrovo szigetén Sztahij sztarecnél. Ennyi a vallomá-sunk, uram.�  A kihallgatási jegyzõkönyvet8 a szeglini Gyeonyiszej apát írta. 
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1 �Szolgabíró� (ãóáíàÿ ñòàðîñòà): lásd a III/4. 1. számú forrás kommentárját. 
2 1588. április 11. 
3 �Pogoszt� (ïîãîñò): néhány tucat faluból álló közigazgatási körzet, illetve az ilyen körzet közpon-ti településének elnevezése novgorodi területen. A novgorodi �ötödök� kerületekre, azok pogosztok-ra oszlottak. 
4 �Kifaggassa� (îáûñêèâàòü): a lakosság kikérdezésével lefolytatott nyomozati eljárás. 
5 7090.: 1581/82-es évben. 
6 Ez idõ alatt Iván Nyepejcin szolgálati birtokon gazdálkodó köznemes (ïîìåùèê) a Svédországelleni háborúban harcolt. 
7 A �járási emberek�� a forrásban itt a környékbeli földesurak birtokain élõ 26 paraszt nevénekfölsorolása következik. 
8 �Kihallgatási jegyzõkönyv� (îáûñêíàÿ êíèãà): a lakosság kikérdezésekor írásban rögzített tanú-vallomásokat tartalmazó hivatalos irat. 



III/9. 1.Kihallgatási jegyzõkönyv szökött parasztok fölkutatása tárgyában  (Îáûñêíàÿ êíèãà î ðàçûñêàíèè áåãëûõ êðåñòüÿí)
A �tiltott éveket� (çàïîâåäíûå ëåòà), a szökött és erõszakkal elhurcolt magánföldesúri parasztok visz-szatelepítésének jogi rendszerét (az ideiglenes röghöz kötés intézményét) az 1580-as évek elejétõlfokozatosan vezették be, elõször az ország északi területein. A �tiltott évek� idején a hatóságok nemengedélyezték, hogy a parasztok éljenek törvényes jogukkal, a szabad költözéssel. A visszatelepítésiprocedúrát a sérelmet szenvedett földbirtokosnak kellett kérelmeznie, és bírósági eljárás elõzte meg.Az ilyen esetekben � úgy tûnik � elévülési idõt nem állapítottak meg. A �tiltott évek� gyakorlata az1590-es évek elejéig maradt hatályban. Az itt közölt okirat az egyik legkorábban keletkezett forrás,amelyben utalás található a �tiltott évek� gyakorlatára.  Szövegközlés és magyarázatok: Ñàìîêâàñîâ Ä. ß.: Àðõèâíûé ìàòåðèàë. Ò. II. Ìîñêâà, 1909. Ñ.
449�450.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 199�200.; Îòå÷åñòâåííàÿ èñòî-
ðèÿ. 2004. ¹ 3. Ñ. 138.

III/9. 2.
RENDELET A SZÖKÖTT PARASZTOK 

VISSZAIGÉNYLÉSÉNEK ÖTÉVES IDÕTARTAMÁRÓL
(Részletek)

A 7106. esztendõ november 24. napján1 Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfe-jedelme elrendelte, a bojárok pedig az uralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárjaés nagyfejedelme rendelkezése értelmében törvényerõre emelték: A pomesztyjebirtokosok, a pátriárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök[szolgálatában álló] köznemesek, valamint a monostori tulajdonú falvak intézõi ésgazdatisztjei nyújtsanak be keresetet a bíróságon azon szökött parasztok szökése tár-gyában, akik bojárok, udvari nemesek, kormányszéki hivatalnokok, vidéki kisneme-sek és bármilyen [státusú] ember pomesztyjéjérõl vagy votcsinájáról, valamint a pát-riárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök és a monostorok votcsináiról a mostani106. esztendõt megelõzõ öt év során elszöktek, azon pomesztyje- és votcsinabirto-kosok ellen, akik földjén ezek a parasztok a szökésük után élnek. A vizsgálatot ala-posan, minden lehetséges módon folytassák le. A vizsgálat után és a bírósági végzéstkövetõen a szökött parasztokat feleségeikkel, gyermekeikkel, s egész vagyonukkalegyütt oda szállítsák vissza, ahol éltek. Azok a pomesztyje- és votcsinabirtokosok, a pátriárka, a metropoliták, az érsekek,a püspökök [szolgálatában álló] köznemesek, valamint a monostori votcsinák intézõiés gazdatisztjei, akiktõl a mostani 106. esztendõt megelõzõ hat, hét, tíz vagy több évalatt parasztok megszöktek, e parasztjaik szökése tárgyában ne terjesszenek kérelmetaz uralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elé azon pomeszty-je- és votcsinabirtokosokkal szemben, akik földjén a tõlük szökött parasztok aszökésüktõl a mostani 106. esztendõig eltelt hat, hét, tíz, vagy több év óta élnek. Azuralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elrendelte, a bojárok
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1 1597. november 24-én. 



pedig az uralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme rendelkezéseértelmében törvényerõre emelték, hogy e szökött parasztok szökése tárgyában nemlehet bírósági keresetet benyújtani azon pomesztyje- és votcsinabirtokosok ellen,akik földjén a szökésük óta élnek, s bárhol is legyenek, ne szállítsák õket vissza�A szökött parasztok [visszaigénylése tárgyában indított] olyan [peres] ügyekkel[kapcsolatban], amelyek bíróság elé kerültek, de nem fejezõdtek be az uralkodó, IvánFjodorovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme mostani rendeletének [kibocsá-tásáig], az uralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elrendelte,a bojárok pedig az uralkodó, Fjodor Ivanovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelmerendelkezése értelmében törvényerõre emelték, hogy az [ilyen] ügyeket a bíróság avizsgálat lefolytatásával [e rendelet szellemében] fejezze be. 

III/9. 2.Rendelet a szökött parasztok visszaigénylésének ötéves idõtartamáról
(Óêàç î ïðàâå èñêà î êðåñòüÿíàõ, áåæàâøèõ íå äàëåå 5 ëåò äî 106 ã.)

A kormányzat 1597. november 24-én országos hatályú rendeletet bocsátott ki, amellyel öt évben kor-látozta a szökött parasztok fölkutatása és visszahozatala tárgyában született keresetek benyújtásánakhatáridejét. A földesuraik engedélye nélkül eltávozott jobbágyokat � a szökéstõl számított � öt �ki-tûzött év� (óðî÷íûå ëåòà) eltelte után nem lehetett visszaigényelni. A hatalmaskodások során erõszak-kal elhurcolt parasztok fölkutatásának ötéves korlátozását elõször 1594 májusában vezették be novgo-rodi területen. Az 1597-es rendelet hatálya nem terjedt ki az állami és a cári birtokok jobbágyaira.  Tekintettel az országos éhínségre 1601. november 28-án Borisz Godunov cár engedélyezte a köz-nemesek (ñëóæèëûå ëþäè) számára, hogy az 1550-es törvénykönyv alapján parasztokat költöztes-senek (âûâîç), de a jog hatálya nem terjedt ki az állami, a cári, az egyházi földeken, valamint a vezetõbeosztású hivatalnokok és a fõurak birtokain élõ jobbágyok költöztetésére. A rendeletet Godunov1602. november 24-én egy esztendõre megújította. I. Ál-Dmitrij 1606. február 1-jén visszaállította azötéves határidõt az 1601 elõtt és 1603 után szökött parasztok, illetve azok visszahozatala esetében,akik 1601�1603 között nem az éhínség miatt menekültek el a földesuraiktól. Vaszilij Sujszkij cár tör-vénykönyve 1607. március 9-én visszamenõleges és elõrevetített hatállyal 15 évben állapította meg aszökött jobbágyok fölkutatásának idõtartamát. Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI �
ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 48. Ñ. 66�67.; Çàê îíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI � ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä, 1987. ¹¹
46, 48. Ñ. 66�76., 90-95., 99�102., 104�105.; Õðåñò îìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI � XVII. ââ. Ìîñêâà, 1962.
Ñ. 223�224., 250�252., 293�296.

III/9. 3.
AZ 1641. JÚLIUS 23-AI  KORMÁNYHATÁROZAT ELÕTERJESZTÉSE(Részletek) 

Az elmúlt 149. évben1 különbözõ városok nemesei és kisnemesei kérelemmel fordul-tak az uralkodóhoz, Mihail Fjodorovics cárhoz, egész Rusz nagyfejedelméhez� 
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1 7149-ben: 1641-ben. 



És az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics cár, egész Rusz nagyfejedelme meghall-gatván a nemesek és kisnemesek kérelmét rendelkezett, a bojárok pedig törvény-erõre emelték� Hogy milyen ügyekben, s miként kell eljárni az uralkodó rendeleteés a bojárok határozata értelmében, arról [az alábbi] emlékeztetõ küldetett számo-tokra a Zemszkij Prikazba.2[1.] Az összes várost [képviselõ] nemes és kisnemes kérelmében áll: Régi embe-reik3 és parasztjaik elszöknek tõlük az uralkodói palotabirtokokra, a fekete járásokbaés falvakba, a bojári pomesztyjékre és votcsinákra, a pátriárkai, metropolitai, érseki,püspöki, monostori [földekre], a Troice- és több más monostor [területére], a bojárok-hoz, az okolnyicsijekhez, az asztalnokmesterekhez, a sztrjapcsijokhoz, a moszkvainemesekhez, és minden rangú pomesztyje- és votcsinatulajdonoshoz kedvezmé-nyek [fejében]. A pomescsikok és monostorok közül sokan szlobodákat építenek eszökött emberek és parasztok számára a pusztán maradt földeken. Emiatt a [pana-szosok] szolgálati és örökbirtokai elnéptelenednek. Ugyanezen szökött embereik ésparasztjaik, miután kivárták a kitûzött évek [leteltét], bízva [újdonsült] uraik erejé-ben, akiknél letelepedtek, vissza-visszajárnak tõlük, a megmaradt embereket és pa-rasztokat csábítják, a házaikat fölgyújtják, mindenféle úton-módon megkárosítják. [Akérelmezõk] szerint [az új földesurak], hogy magukhoz láncolják a szökött parasz-tokat és zselléreket,4 nagy értékû kölcsön- és hitelszerzõdéseket kötöttek, vagy egyébkötelezvényeket írattak alá velük. Mások erõszakkal szereztek pomesztyje- és vot-csinabirtokokat, haszonvételeket, embereket és parasztokat. Az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elrendelte,a bojárok pedig törvényerõre emelték: Az olyan nemes, kisnemes, vagy bármilyen rendû alattvaló [sérelme], akitõl po-mesztyje- vagy votcsinaföldet, bármilyen haszonvételt, embereket és parasztokaterõszakkal elvettek, kerüljön a törvényszék elé� kölcsönszerzõdések és különfélekötelezvények alapján ítéletet hozni nem szabad. Tilos befogadni idegen parasztot észsellért, tilos hitelt nyújtani nekik. Az ilyen adósleveleknek és hitelszerzõdéseknekne higgyenek, ezeket az adósleveleket és kötelezvényeket kobozzák el a kormány-szék javára és azt vezessék be a könyvekbe� [2.] A nemesek és kisnemesek kérelmében [áll]: Nem tudnak [sem] ítéletet, [sem]rendeletet kieszközölni azon szökött parasztjaik ügyében, akik [tartózkodási helyét]fölkutatják, [de] akikre a �kitûzött évek� [már] nem terjednek ki. Akik bíróságra men-nek, hosszú ideig pereskednek. Az olyan szökött parasztok esetében, akik a �kitûzöttévek� [hatálya] alól [az eljárás elhúzódása miatt] kikerültek, a törvényszék megta-gadja a �kitûzött évekre� [vonatkozó jogszabály érvényesítését]. [A panaszosok] állít-ják: ezen szökött parasztokra nézve korábban, az elõzõ uralkodók alatt nem léteztek�kitûzött évek�. [Kérik], legyen kegyes hozzájuk az uralkodó, és adjon utasítást arra,hogy töröljék el a �kitûzött éveket� a szökött parasztok esetében. Parancsolja meg a
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2 �Zemszkij Prikaz� (Çåìñêèé ïðèêàç): Moszkva városának közigazgatási, bírósági, és adóügyeitintézõ egyik kormányszék. Az �emlékeztetõ� (ïàìÿòü) a Hadügyi Kormányszék (Ðàçðÿäíûé ïðèêàç)átirataként 1642. március 9-én keletkezett. Az országos hatáskörû Hadügyi Kormányszék egyben abelügyekben illetékes fõhivatal is volt. 
3 �Emberek� (ëþäè): a kifejezés itt, és a továbbiakban a forrásban �személyes szabadsággal nemrendelkezõ szolga� (holop) értelemben használatos. 
4 �Zsellér� (áîáûëü): saját tulajdonnal nem rendelkezõ (emiatt könnyítetten vagy nem adózó),valamely földesúrtól függõ, gyakran egyedül élõ falusi vagy városi szegény. A zsellérek XVII. századijogállása a parasztokéhoz közelített. 1724-ben beolvadtak a jobbágyok közé.



szökött parasztok és zsellérek visszaadását úgy, miként az a pomesztyje- és votcsina-adománylevelekben, az adóösszeírásokban, a tanúvallomásokban bennefoglaltatik,hogy ki-mi kié, és az emberek visszajuttatását is a tulajdonlásukat igazoló okmányokszerint.Az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elrendelte,a bojárok pedig törvényerõre emelték: Az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics, egész Ruszcárjának és nagyfejedelmének uralkodói palotabirtokaira, illetve a fekete járásokbaszökött parasztokat és zselléreket fogják el és� vizsgálat lefolytatása után, a tulaj-donlást igazoló okmányok alapján, bírósági ítélet nyomán tíz esztendeig adják visz-sza. Úgyszintén a pátriárka, a metropoliták, a monostorok, a bojárok, az okolnyicsi-jek, a tanácsosok, az asztalnokmesterek, a sztrjapcsijok, a moszkvai nemesek, a gyja-kok, a zsilecek, az udvari és minden egyéb rangú moszkvai ember, a vidéki közép- éskisnemesek, a külföldiek, az özvegyek, a fiatalkorúak, akárkirõl legyen is szó, a [bir-tokára] szökött parasztokat és zselléreket fogja el, és tíz esztendeig [köteles] vissza-adni. A parasztokat, a parasztok [ingó] vagyonát és a parasztok [ingatlan] tulajdonáta parasztokkal együtt kell igényelni. Aki a paraszti ingóságokat és ingatlanokat nema parasztokkal együtt igényli vissza, hanem külön-külön, annak [keresetét] utasítsákel, [mert] eljárásra nem jogosult.[3.] A nemesek és kisnemesek kérelmében áll: Rendelet elõírja nekik, hogy a pát-riárkai, a metropolitai, az érseki birtokok intézõi és parasztjai részérõl, valamint a mo-nostorok részérõl elszenvedett sérelmeikkel vagy bármely más [tartalmú] keresetük-kel három idõpontban forduljanak a bírósághoz: Szemjon napján,5 Krisztus születé-sekor és Szentháromság napján.6 Állítják: Ezen idõpontokban lehetetlen Moszkvábautazniuk, mert ilyenkor a szolgálati helyükön7 laknak, a városokban8 pedig nem in-díthatnak peres eljárást az embereik és a parasztjaik ügyében. Így [a hatalmaskodóegyháziak] elhurcolják az embereiket és a parasztjaikat, erõszakkal eltulajdonítják aföldjeiket, és a legkülönfélébb sérelmeket okozzák az embereiknek és a parasztjaik-nak. Maguk viszont elesnek a törvényszék elõtti [megjelenés lehetõségétõl] a kijelöltidõpontok miatt, holott a monostorok nagy értékre perlik õket hamis vádak alapján.[Kérik], legyen kegyes hozzájuk az uralkodó, és� utasítsa a bíróságokat az idõkorlá-tozás nélküli jogszolgáltatásra, [a bizonyítási eljárás során pedig] a keresztre tett eskü[alkalmazására], hogy ne sorshúzással9 [ítélkezzenek]. Az erõszakkal elhurcolt pa-rasztok ügyében adjon parancsot [új] rendelet megalkotására. Az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme elrendelte, abojárok pedig törvényerõre emelték: A pátriárka [szolgálatában álló] intézõkkel, ud-varoncokkal, köznemesekkel, parasztokkal s minden rangú emberrel szemben, aki apátriárkai palota birtokain él, bármilyen ügyben indított peres eljárás idejét korlátozásnélkül tûzzék ki, a tárgyalást pedig a pátriárka udvari ítélõszéke folytassa le, mert azelõzõ uralkodók korában és Mihail Fjodorovics alatt sem fordult elõ, hogy valamelykormányszék bírósága ítélkezett volna az ilyen esetekben� Metropoliták, érsekek,
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5 �Szemjon napja�: Oszlopos Simeon emléknapja, szeptember 1.
6 �Szentháromság napja�: a húsvétot követõ ötvenedik nap (pünkösd). 
7 A �szolgálati hely� akár több száz vagy ezer kilométer távolságra is lehetett a �nemesi fészektõl�. 
8 A �városokban�, azaz a megyeszékhelyeken, ahol az adott közigazgatási területen élõ nemese-ket szolgálati nyilvántartásba vették.
9 A �sorshúzás� az istenítélet egyik fajtája. A perbe fogott egyházi személyeket megillette az a ki-váltság, hogy nem kellett esküt tenniük.



püspökök, szerzetesek, papok, egyházszolgák� ne tegyenek esküt, peres ügyeikbensorshúzással döntsenek a szent apostolok és a szent egyházatyák szabályai szerint�A pátriárkai, metropolitai, érseki birtokok intézõivel, udvaroncaival, köznemeseivel,parasztjaival és a monostorok szolgáival [szemben benyújtott] keresetek [kapcsán] azuralkodó elrendelte, a bojárok pedig törvényerõre emelték: [A bizonyítási eljárássorán e személyek] esküdjenek meg a keresztre! Azok ügyében pedig, akik megjelen-tek valakinél, embereket és parasztokat hurcoltak el magukhoz, s eközben bárki ré-szérõl gyilkosság, rablás vagy bármilyen más törvénysértés történt, az uralkodó elren-delte, a bojárok pedig törvényerõre emelték: Ezeket az eseteket minden eszközzelszigorúan vizsgálják ki, és az elhurcolt parasztokat tizenöt esztendeig adják vissza� 

III/9. 3.Az 1641. július 23-ai kormányhatározat elõterjesztése
(Ñòàòåéíûé ñïèñîê 1641 ãîäà)

A Romanov-dinasztia trónra lépésével (1613) újra kellett szabályozni a paraszti költözés kérdését.A polgárháború alatt s közvetlenül utána a jobbágyok eltávozását nehéz volt megakadályozni. Való-színûleg 1619-tõl a kormányzat visszatért a szökött parasztok öt éven belüli fölkutatásának gyakor-latához. Az 1620-as évek elsõ felében ez az idõtartam az állami és a cári birtokok jobbágyai esetében10 évre nõtt. Az uralkodó 1637-ben a déli határkörzetekben lakó köznemesek kívánságára 9 évreemelte a szökött jobbágyaik fölkutatásának határidejét. Az 1620/40-es években a kis- és középbirtokos nemesség számos beadvánnyal fordult az uralko-dóhoz, melyekben a �kitûzött évek� intézményének teljes megszüntetését kérte. Mihail cár 1641. július 23-án kelt rendelete a szökött parasztok esetében tíz évre, a hatalmaskodá-sok során erõszakkal elhurcolt jobbágyok esetében 15 évre növelte a visszaigénylés hatályának idõ-tartamát. Az elõterjesztés (ñòàòåéíûé ñïèñîê) szövege, amely a rendelet alapjául szolgált, több máso-latban fönnmaradt. Témakörökre (�cikkelyekre� � �ñòàòüè�) bontva tartalmazza a szolgáló nemesség1641-ben benyújtott kollektív kérvényének tartalmát és az egyes pontok kapcsán született kormány-határozatokat.A röghöz kötést Alekszej cár uralkodása alatt, az 1649. évi törvénykönyv XI. fejezete iktatta tör-vénybe, amely végleg eltörölte a szökött parasztok fölkutatásának idõbeli korlátozását. Szövegközlés és magyarázatok: Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI �
ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Òåêñòû. Ëåíèíãðàä, 1986. ¹ 287. Ñ. 195�200.; Çàê îíîäàòåëüíûå àêòû
Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI � ïåðâîé ïîëîâèíû XVII âåêà. Êîììåíòàðèè. Ëåíèíãðàä,
1987. ¹ 287. Ñ. 202�205.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI � XVII. ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 367�370.
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III/10. 
A �zavaros idõszak� (1604�1612)

III/10. 1. 
KIHALLGATÁSI JEGYZÕKÖNYVEK 

DMITRIJ CÁREVICS HALÁLA ÜGYÉBEN
(Részletek)

VIII.Grigorej, Fjodor Nagoj fia1 a kihallgatáson elmondta, mi és hogyan történt május 15.napján, szombaton. A testvére, Mihailo2 és õ, Grigorej hazamentek ebédelni az ud-varházukba. Amint megérkeztek� azon nyomban félreverték a harangokat. Azt hit-ték, hogy kigyulladt [valami], és a palotához szaladtak. Dmitrej cárevics3 akkor [már]feküdt. Nyavalyatörése alatt megsebezte magát egy késsel. Korábban is volt ilyenbetegsége. Mikor megjöttek, a cárevics még élt. A jelenlétükben hunyt el. MihailoBityjagovszkoj4 otthon tartózkodott az udvarházában, de [szintén] a cárnéhoz vágta-tott a palotába. Sok poszádbeli5 és munkaszolgálatos6 ember csõdült össze az udva-ron. Elkezdték kiáltozni (nem tudja, ki), hogy Mihail Bityjagovszoj Danyilo fia, OszipVolohov és Mikita Kacsalov7 ledöfték Dmitrej cárevicset. Mihail Bityjagovszkoj [bé-kéltetõ] beszédbe fogott, de a poszádbeliek megdobálták [kõvel]� Mihail Bityja-govszkoj bemenekült az udvaron álló gerendaházba.8 A poszádbeli emberek betörtékaz ajtót, kivonszolták Mihailt, és helyben agyonverték. 
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1 Grigorij Fjodorovics Nagoj: fõnemesi család sarja. Az özvegy cárné Uglicsban élõ testvére. Mi-hail Nagoj öccse.
2 Mihail Fjodorovics Nagoj (?�1612): az özvegy Marija cárné testvére, egykor a bojári tanács tagja,hadvezér. 1584-ben (IV. Iván halálakor) a húgával együtt Uglicsba �számûzték�. 1591-ben a testvérei-vel együtt tömlöcbe zárták. Az elsõ álcárban �felismerte� rokonát. Szabadlábra helyezték, és fõlovász-mesteri méltósággal jutalmazták. I. Ál-Dmitrij halála után a kormánycsapatok oldalán részt vett a�zavaros idõszak� háborúiban. 
3 Dmitrij Ivanovics (1582�1591): IV. Iván hetedik házasságából született gyermeke. 
4 Mihail Bityjagovszkij (?�1591): fõtisztviselõ (gyjak). Borisz Godunov kormányzó õt nevezte ki azuglicsi közigazgatás élére, és egyben az özvegy cárné, Marija Nagaja, valamint a fia, Dmitrij cárevicsmegélhetését biztosító uradalom intézõjévé. 
5 �Poszádbeli emberek� (ïîñàäñêèå ëþäè): a városi köznép. 
6 �Munkaszolgálatos emberek� (ïîñîøíûå ëþäè): békeidõben katonai-mûszaki segédmunkára(várfalak megerõsítése, árokásás, hídjavítás stb.) kivezényelt parasztok. Háborúban kisegítõ katonaiszolgálatot láttak el gyalogosan. 
7 Dmitrij cárevics játszótársai. 
8 �Gerendaház� (Áðóñåíàÿ èçáà): Dmitrij cárevics uglicsi palotájának udvarán álló fából ácsolt iro-daépület, amely az uradalmi intézõ (Bityjagovszkij) hivatalául szolgált. 



XXXI.�Szemejka Jugyin [konyhai] cseléd vallomása a Grigorej Tulubejevvel9 [történt]szembesítésekor a kihallgatáson: Azt mondta neki, hogy a cárevics nyavalyatörõs.Késdobálóst játszott az apródjaival, a kisfiúkkal az udvaron, amikor rátört a nya-valya. A földre vetette és sokáig vergõdött. Önmagát szúrta meg a késsel. Õ [Jugyin]ez idõ alatt a tálalóasztalnál állt, és ezt [az ablakon át] látta. 

III/10. 1. Kihallgatási jegyzõkönyvek Dmitrij cárevics halála ügyében 
(Ñëåäñòâåííîå äåëî î ñìåðòè öàðåâè÷à Äìèòðèÿ)

A helyszínen 1591. május 19�27. között lefolytatott kihallgatások jegyzõkönyvei és a nyomozó bizott-ság zárónyilatkozata Dmitrij cárevics halálának körülményeirõl fönnmaradtak. A jegyzõkönyvek 13különbözõ kézírással készültek, amelyek azonosak az uglicsi, illetve a nyomzó bizottság beosztottmunkatársaiként a városba érkezett moszkvai hivatalnokok (ïîäüÿ÷èå) kézírásával. Egyes történé-szek feltételezése szerint Vaszilij Sujszkij vagy a Romanovok uralkodása alatt szétdarabolták a tekercs-formára összeragasztott jegyzõkönyveket, és úgy állították ismét össze, hogy a vallomások tartalmaterhelõ legyen Borisz Godunovra nézve. A XX. század elején Vlagyimir Klejn megpróbálta rekonst-ruálni az eredeti állapotot. A római számok a Klejn által kialakított sorrendet jelölik. Más történészekszerint a nyomozó bizottság meghamisította a jegyzõkönyveket Borisz Godunov (a vélelmezett �gyil-kosság� fölbújtója) érdekében. Szövegközlés és magyarázatok: Êëåéí Â. [Ê.]: Óãëè÷ñêîå ñëåäñòâåííîå äåëî î ñìåðòè öàðåâè÷à Äìèò-
ðèÿ 15-îãî ìàÿ 1591 ãîäà. ×. 1�2. Ìîñêâà, 1913. (Çàïèñêè Èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî Àðõåî-
ëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èìåíè Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II. Ò. XXV. ); Áîãäàíîâ À. Ï.: Êòî ïèñàë óãëè÷ñêèé
îáûñê î ñìåðòè öàðåâèöà Äìèòðèÿ? // Ñîâåòñêèå àðõèâû. 1984. ¹ 3.; Ñêðûííèêîâ Ð. Ã.: Ñàìîçâàíöû â
Ðîññèè â íà÷àëå XVII âåêà. Ãðèãîðèé Îòðåïüåâ. Íîâîñèáèðñê, 1987. ñ. 10�16.; Áîãäàíîâ À. Ï.:
Äèïëîìàòè÷åñêèé àíàëèç óãëè÷ñêîãî îáûñêíîãî äåëà 1591 ã. // Èñòîðèÿ è ïàëåîãðàôèÿ. Ìîñêâà, 1991. 

III/10. 2. 
AZ OROSZ CÁR LEVELE A FRANCIA KIRÁLYHOZ 1615-BÕL(Részletek)

�Elküldettünk hozzátok, fivérünkhöz, hogy értesítsünk uralkodásunkról, s föltárjukZsigmond király és a korábbi meg a mostani svéd király álnokságát. S hogy ti,Ljudvig király, szeretett fivérünk, nagy uralkodó megsegíts bennünket, a nagyuralkodót, ahol lehetõséged engedi� A múltban, a 109. esztendõben,1 Zsigmond2 lengyel király és litván nagyfeje-delem követeket küldött Borisz Fjodorovics3 cárhoz, egész Rusz nagyfejedelméhez, a
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9 Tulubejev a cárevics udvari pincészetének kulcsára. 
1 7109-ben: 1601-ben. 
2 (Wasa) III. Zsigmond lengyel király és litván nagyfejedelem (1587�1632), svéd király (1592�1599). 
3 Borisz Godunov orosz cár (1598-1605). 



Litván Nagyfejedelemség kancellárját,4 Lev Szapegát5 és társait A követek és a bojár-jaink eldöntötték, hogy huszonkét éves fegyvernyugvás legyen Borisz Fjodorovicscár, egész Rusz nagyfejedelme és Zsigmond lengyel király, valamint nagy országaikközött 7109-tõl 7131-ig. Borisz cár és Zsigmond király a lelkük [üdvösségével is] meg-erõsítve e fegyvernyugvást, esküt tettek a feszületre, hogy az uralkodók s államaikközt béke, barátság és szeretet honol majd a fegyvernyugvás éveiben. Nem kezde-ményeznek háborút, [nem tesznek] semmiféle barátságtalan [lépést]. [A király] nemküld katonákat a Moszkvai Állam földjére, nem enged keresztül a területén semmi-lyen fegyveres erõt, és nem segíti a [cár] ellenségeit sem emberrel, sem pénzzel. A[béke] ilyetén megerõsítése után hamarosan Litvániába szökött a Moszkvai Állambólegynémely istentelen gonosztette miatt egy bûnözõ, bizonyos Griska, BogdánOtrepjev fia, egy eretnek szerzetes. Ledobta magáról a fekete csuhát, és írásos kötele-zettséget vállalt az ellenség elõtt, hogy ha elnyeri a cári trónt, eltaszítja magát Isten-tõl.6 Az uglicsi Dmitrej cárevicsnek, nagyatyánk, a dicsõ uralkodó, Iván Vasziljevicscár, egész Rusz nagyfejedelme fiának adta ki magát, holott az uglicsi Dmitrej cárevicstizenhárom évvel azelõtt meghalt. Lengyelországban a sandomierzi vajda,7 JurjiMnyisek8 szenátor9 fondorlatára és tanácsára a bûnözõ mellé állt Adam és Koszty-jantyin Visnyeveckij10 herceg, illetve Mihajlo Ratomszkoj osztrjani11 sztaroszta,12 éssok más lengyel és litván [úr]. Zsigmond király elé vezették ezt a kivetkõzött Griska[nevû] bûnözõt, akit a cár fiának mondtak, mintha hiteles [forrásból] tudnák róla,hogy a nagyatyánk� fia, Dmitrej cárevics Uglicsból. A bûnözõ segítséget kért akirálytól ahhoz, hogy a Moszkvai Államban uralkodhasson. Ezért [vállalta, hogy] anagy orosz államunkkal együtt maga is a király alattvalója lesz. Zsigmond királymegszegve esküjét felrúgta a békét, amit Borisz cárral kötött�  sok pénzt és embertadott segítségül annak a bûnözõnek Borisz cár és a Moszkvai Állam ellen. A LengyelKorona szenátora, Jurji Mnyisek sandomierzi vajda a király parancsára eljegyeztelányát, Marinát a bûnözõvel, akit sok pénzzel támogatott, és maga is vele tartott fegy-veresekkel a Moszkvai Állam végvidékére. A bûnözõ Griska Otrepjev meg a san-domierzi vajda lengyelek és litvánok sokaságával titokban jött a Moszkvai Államhatárára, a szeveri városokba. A békeszerzõdés és annak Zsigmond királlyal kötöttmegerõsítése miatt Borisz cár nem állomásoztatott emelt [létszámú] helyõrséget a lit-

A MOSZKVAI ÁLLAM248

4 Litván kancellár: a kül- és belügyekkel foglalkozó legfõbb tisztségviselõ, pecsétõr, a törvényes-ség õre. 
5 Leonas Sapiega (litv.), Lew Sapieha (lengy.): Szmolenszk környékérõl származó belorusz-litvánmágnáscsalád sarja. (Élt: 1557�1633.) A lipcsei egyetemen tanult. Ortodox felekezetrõl áttért a kálvini hit-vallásra, majd katolizált. Különféle vezetõ posztokat töltött be a Rzeczpospolita litván koronához tar-tozó részében. 1589�1623 között a Litván Nagyfejedelemség kancellárja, 1625-tõl 1633-ig hetmanja volt. 
6 Kilép a szerzetesrendbõl. 
7 Vajda: a vajdasági (megyei) nemesség vezetõje. Hivatali kinevezését a királytól kapta. 
8 Jerzy Mniszech (?�1613) morva eredetû lengyel grófi család sarja. 1590-tõl sandomierzi vajda,késõbb lwówi sztaroszta és a sambori (ma Ukrajnában) királyi gazdaság megbízott vezetõje. Elõbbprotestáns, majd katolikus felekezetû, pazarló életmódjáról elhíresült fõúr. 
9 Szenátor: az országgyûlés felsõházának tagja. 
10 Visnyeveckij (lengy.: Wiśniowiecki): ukrán mágnáscsalád. Birtokaik központja a mai Tyerno-piltól északra a Goriny folyó mentén terült el. 
11 Oszter: Kijevtõl északra a Gyeszna folyó partján fekvõ végvár (ma Ukrajnában). Mihail Ratomsz-kij ukrán fõnemes zaporozsjei kozákokból verbuvált szabadcsapat élén harcolt. 
12 Sztaroszta: a király személyét egy-egy vajdaságban (megyében) képviselõ nemes, akit az ural-kodó nevezett ki a helyi közigazgatás és igazságszolgáltatás élére. 



ván gyepü menti szeveri városokban. A [védõk] bizalmát kijátszva a bûnözõ elfoglaltnéhány szeveri várost, majd a moszkvai állam más városait is ostromolni kezdte. Akirály a maga nevében lázító leveleket küldött a Moszkvai Állam minden városánakés minden lakosának. Az uglicsi Dmitrej cárevicsnek nevezte a bûnözõt nagyatyánk,a nagy uralkodó, Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfejedelme� fiának, s [kérte],álljanak mellé, õ pedig mindenben a segítségére lesz, emberekkel és pénzzel, hogy aMoszkvai Államot [visszakaphassa]. Amint Borisz cár és Moszkvai Államunk bojárjaitudomást szereztek róla, hogy ilyen gonosz dolog van készülõben Zsigmond királyés a Lengyel Korona részérõl a fegyvernyugvás éveiben� futárt menesztettek Len-gyelországba és Litvániába a szenátusi urakhoz, Szmirnoj Otrepjevet, aki a bûnözõrokona, nagybátyja volt. Megparancsolták neki, mondja meg a szenátusi uraknak,hogy szembesítsék õt az unokaöccsével, azzal a bûnözõvel, aki magát Dmitrij cáre-vicsnek nevezi, hogy leleplezze a cselszövését. Õszentsége Jov, Moszkva és egészOroszország pátriárkája, a metropoliták, az érsekek, a püspökök és az egész szent zsi-nat [tagjai] ugyanebbõl a célból szintén futárt küldtek Kijevbe Vaszilej Osztrozssz-koj13 herceghez, Afonaszij Palcsikovot, s vele egy levelet más szenátusi uraknak.Bizonyítékokkal [alátámasztva] megírták a bûnözõrõl, Griska Otrepjevrõl, hogydiakónusként szolgált a Moszkvai Államban, és mely elvetemült gonosztettei miattszökött át hozzájuk a moszkvai államból Litvániába. [Kérték], tekintsék hitelesnekmindazt, amirõl a levél szól, ellenben semmit ne higyjenek el ama bûnözõnek és ör-dögi ármánykodásának, de rendeljék el az elfogását és visszatoloncolását a MoszkvaiÁllamba, [ahol] mint ellenséget megbüntetik gonosztetteiért a szent atyák kánonjaiés a törvénykönyv alapján, hogy a békeszerzõdés sértetlen maradjon, és e bûnözõ ésördögi ármánykodása miatt ne történjék több ellenségeskedés, zavargás és vérontása nagy uralkodók s az országaik között. De Zsigmond király és a Szenátus urai mind-ezt nem hitték el, Szmirnoj Otrepjevet nem szembesítették az unokaöccsével, azzal akivetkõzött bûnözõvel, Vaszilej Osztrozsszkoj herceg pedig nem engedte vissza apátriárka futárát, Afonaszij Palcsikovot, hanem a várában [tömlõcbe] vetette. Mihelyt a sandomierzi vajda, Jurji Mnyisek és fia, valamint az osztrjani sztarosz-ta, Mihajlo Ratomszkoj, illetve más fõurak megérkeztek a bûnözõvel és sok lengyelés litván emberükkel az orosz államba, Szeverbe,14 a király nevével kezdték csábít-gatni és rémisztgetni a helybéli lakosokat, mintha Zsigmond király és a szenátorokhitelt érdemlõen kinyomozták volna róla [Otrepjevrõl], hogy õ a valódi cárevics, segész Lengyelországgal és Litvániával mellette akarnának állani, [ezért] a király és aSzenátus parancsára velük mennek a Moszkvai Államba. Látva az esküszegõ Zsig-mond király álnokságát, Borisz cár elküldte Posznyik Ogarjovot, a követét Zsigmondlengyel királyhoz és litván nagyfejedelemhez, hogy leleplezze a bûnözõt. Borisz cára követén keresztül tudakolta Zsigmond királytól, hogy betartja-e eztán a fegyver-nyugvást, amit a nagykövetei� Lev Szapega kancellár és társai kötöttek. Ugyanek-
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13 (Konsztantyin) Vaszilij Konsztantyinovics Osztrozsszkij (lengy.: Konstantin Wasyl Ostrogski):ukrán mágnáscsalád sarja (1526�1608). Kijevi vajda, híres mecénás, iskolaalapító. Az ortodox kultúralelkes támogatója a lengyel-litván államban. A birtokainak központjában, Osztrogban (ukr.: Osztroh)mûködõ nyomdában jelent meg az elsõ keleti szláv nyelvû teljes bibliafordítás 1581-ben. Ugyanitt azegyházi uniót elutasító irodalmi kör is tevékenykedett, amelyet Geraszim Szmotrickij, a helyi taninté-zet rektora vezetett. 
14 �Szever� (Ñåâåð, Ñåâåðñêàÿ çåìëÿ): a Gyeszna és a Szejm folyó medencéje. A korabeli Orosz-ország délnyugati határvidéke. Legjelentõsebb városai: Csernyigov, Novgorod-Szeverszkij, Putyivl(ma ÉK-Ukrajna), Rilszk, Szevszk, Sztarodub (ma DNy-Oroszország).



kor az érsekek és a püspökök újfent levelet küldtek a bûnözõrõl a Lengyel Korona ésa Litván Nagyfejedelemség más szenátusi [fõméltóságainak], érsekeinek és püs-pökeinek, s az egyházi rend minden [tagjának] a követükkel� Andrej Bunakovval.A valóságnak megfelelõen, bizonyítékokkal megírták, hogy a Szenátus urai ne higy-jenek a bûnözõnek, ne ontsanak keresztény vért esküszegés árán, és ne rúgják föl abékemegállapodást. De Zsigmond király és a Szenátus urai [mindent] letagadtak Bo-risz cár követe elõtt. Azt állították, hogy semmiben nem segítik a bûnözõt, nemrúgták fel a békemegállapodást, s eztán is be akarják tartani. Miután Zsigmond királyelbocsátotta magától Borisz cár követét, [a király] és a szenátusi urak a korábbiaknális jobban kezdték segíteni a bûnözõt mindenféle úton-módon. A sztaroszták és avajdák szüntelenül röplapokat küldözgettek a lengyel és a litván városokból, és vala-mennyi határ menti településrõl a Moszkvai Államba. A valódi Dmitrej Ivanovicscárevicsnek nevezték a bûnözõt, és [azt írták], hogy [az orosz alattvalók] ne fordul-janak szembe vele, hanem hódoljanak meg neki, mivel az uralkodójuk, Zsigmondlengyel király és a szenátusi urak az egész lengyel és litván földdel mellette állnak, shadra keltek a Moszkvai Állam ellen e bûnözõ oldalán� Ebben az idõben BoriszFjodorovics cár, egész Rusz nagyfejedelme megtért Istenhez, igaz ítélõszéke elé távo-zott az élõk sorából. A Moszkvai Császárságban széthúzás, viszály és vérontás tá-madt. Akik hittek a zavarkeltésnek, és megijedtek a lengyelek és a litvánok [fenyege-tésétõl], a háborútól és a pusztítástól, átálltak a bûnözõhöz. Azokat a bojárjainkat éshadvezéreinket, akik az ezredeknél szolgálva kitartottak a bûnözõ ellen� összekö-tözve a bûnözõ elé vezették. Ördögi módszerekkel, fondorlattal és Zsigmond királysegítségével� a bûnözõ eljutott Moszkváig, a székesfõvárosig� megszerezte a cáritrónt, és moszkvai uralkodónak címeztette magát. Számos lengyel és litván érkezett vele Moszkvába, [de] sok [olyan] doni meg vol-gai atamán és kozák [is megjelent] a székesfõvárosban, akik a bûneikért [kirótt] halál-büntetés miatt [korábban] elszöktek a Moszkvai Államunkból. A bûnözõ, miután aMoszkvai Állam uralkodója lett, sok bojárt, hadvezért és mindenféle embert szám-ûzetésbe küldött [távoli] városokba, másokat kivégeztetett. Aztán megjött Litvániá-ból� a sandomierzi vajda, Jurja Mnyisek sok lengyellel és litvánnal. Magával hoztaa lányát, Marinát� akit a bûnözõvel kötött megállapodásuk szerint hozzáadottfeleségül. A sandomierzi vajdával együtt [két] követ érkezett a királytól a bûnözõhöz,Mikalaj Aletnyickoj15 mologovi várnagy és Alekszandr Ganszevszkoj16 királyi nemessok emberrel, [akik] ezredekbe és századokba rendezõdve [vonultak], mintha haddaljöttek volna, nem úgy, ahogyan annak elõtte a követek és a futárok jártak Lengyel-országból és Litvániából. [A követek] köszöntötték a bûnözõt, amiért a MoszkvaiÁllam uralkodója lett és [megkezdte] országlását. Kinyilvánították, hogy a királybarátsággal [viseltetik az új uralkodó iránt], s [várja] hogy õ és egész Moszkvai Álla-munk meghódoljon neki, miként a szerzõdésük szólt. A lengyelek és a litvánokMoszkvában idõzve� sok gyalázatot követtek el keresztény hitünk ellen� és szám-
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15 Mikolaj Oleśnicki (1558�1629): malogoszczi várnagy (kasztelan), 1617-tõl lublini vajda. 
16 Aleksander Gosiewski (?�1639): Litvániába áttelepült lengyel nemesi család sarja. Az 1605/06-oskövetjárás után kinevezték a litvániai végvár, Velizs (ma Oroszország) parancsnokának. 1610. szep-tembertõl 1612. márciusig Moszkva katonai helytartója. 1611 márciusában (a Kreml ostromakor) föl-gyújtatta a polgárvárost. 1612�1618 között, 1634-ben és 1638-ban a lengyel kézen lévõ Szmolenszk ka-pitánya. 1625-tõl szmolenszki vajda. Vityebszkben jezsuita kollégiumot építtetett.



talan erõszakot tettek az embereken. A bûnözõ Griska és a lengyelek azt forgatták afejükben, hogy elteszik láb alól a moszkvai pátriárkát, a metropolitákat, az érsekeket,a püspököket, a bojárokat, a hadvezéreket s mindenféle vagyonos embert, a Moszk-vai Államot a Lengyel Koronához csatolják, a görög szertartású igaz pravoszlávkeresztény hitvallásunkat elpusztítják. Mikor a Moszkvai Államunk bojárjai, hadvezérei, s különbözõ alattvalói látták ekivetkõzött bûnözõ meg a lengyel és a litván [cinkosai] gonoszságát, s nem tudták[tovább] tûrni, mind egy akaratban egyesültek, a bûnözõt leleplezték, és csúf halálrakárhoztatták. Azon kevés lengyelt és litvánt, akik a védelmére keltek, és öldösnikezdték az oroszokat, az egyszerû köznép meglincselte garázdaságuk miatt. A san-domierzi vajdát, a lányát, barátait a Visnyeveckij [hercegeket] s más lengyel és litván[urakat] bojárjaink megmentették a haláltól�17
�Zsigmond király személyesen, valamint a szenátusi urak kitervelték, hogy aMoszkvai Államot az eddiginél is jobban tönkreteszik. Arra törekedtek, hogy za-vargásokat szítsanak a Moszkvai Államban, és ok nélkül keresztények vérét ontsák.Megparancsolták, hogy híreszteljék el a Moszkvai Állam valamennyi határ mentitelepülésén és a doni kozákok között, hogy az a bûnözõ, aki Moszkvában uralkodott,elszökött Moszkvából, és [most] náluk él Lengyelországban, [mert] valami litvántöltek meg helyette. Tervük szerint a Moszkvai Állam határterületére, a szeveri vég-vidékre küldtek egy másik bûnözõt, aki zsidó származású volt. Ugyanúgy Dmitrejcárevicsnek szólították, miként a korábbi bûnözõt, azt a kivetkõzött [szerzetest],mondván, hogy az a bûnözõ megmenekült a haláltól. A király utasítására sok lengyelés litván jött e másik bûnözõvel: Romon Ruzsenszkoj18 herceg, Szamojlo19 fiaAlekszandr Zbarovszkoj,20 Adam Visnyeveckoj herceg, Jan Pjotr Szapega,21 Szamojloés Jan Tiskejevics,22 akik hetmanoknak és ezredeseknek titulálták magukat, s másezredesek, lovaskapitányok, valamint sok lengyel és litván [katona]. Elkezdtekzavargásokat [provokáló] leveleket küldözgetni az egész szeveri [végvidék] városai-ba és településeire, [melyekben] a korábbi bûnözõnek, Dmitrejnek mondták ezt abûnözõt. A Moszkvai Állam határán [fekvõ] szeveri városok lakossága nem tudott
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17 A továbbiakban Vaszilij Sujszij cárrá választásáról esik szó, aki a két ország közötti békemegál-lapodás helyreállítását javasolta Zsigmond királynak, de igényt tartott az álcár csapatai által okozottkárok megtérítésére. 
18 Roman Ruzsenszkoj (lengy.: Róz. yński): Litván eredetû ukrajnai mágnáscsalád sarja (1575�1610). 1608-tól II. Ál-Dmitrij seregének fõparancsnoka. Elesett az 1610-es intervenció idején. 
19 Samuel Zborowski (?�1584): lengyel nemesi dinasztia leszármazottja. Egy ideig Báthori Istvánerdélyi fejedelem udvarában élt számûzetésben. 1582-ben a zaporozsjei kozákok megválasztottákhetmanjuknak. Amikor föllázadt Zamoyski kancellár és Báthori lengyel király ellen, elfogták ésKrakkóban lefejezték. 
20 Aleksander Zborowski (?�1621): Samuel fia. A Zborowski-dinasztia fõ ágának utolsó sarja. Azelsõ és a második álcár zsoldosvezére. 21 Jonas Petras Sapiega (litv.), Jan Piotr Sapieha (lengy.): Leonas Sapiega harmad-unokatestvére.(Élt: 1569�1611.) Itáliában tanult. Lovaskapitányként harcolt a svédek elleni háborúban Livóniában,majd az uszvjati végvár (ma Oroszország) sztarosztája. 1608 júliusában az elmaradt zsoldkifizetésmiatt föllázadt katonái élén � a lengyel király és a litván kancellár határozott figyelmeztetése ellenére� csatlakozott II. Ál-Dmitrijhez. Ruzsenszkoj mellett a tusinói sereg másik fõvezére (hetmanja). 1608.szeptember és 1610. január között sikertelenül ostromolta a Troice-Szergijev-monostort. 1611 júliu-sában III. Zsigmond szolgálatába állt. Egy portya során megbetegedett, és az ostromlott Kremlbenmeghalt. 
22 Ti�kevic (lit.): litvániai mágnásfamília, amely kijevi nemesekig vezette vissza családfáját.�



szembeszállni a lengyel és a litván [hadakkal]. A háború és a pusztítás [elkerülése]végett a bûnözõ oldalára állt. Az emberek közt a korábbinál is nagyobb széthúzás ésvérontás kezdõdött. E másik bûnözõ sok lengyel, litván, kozák és cserkasz23 [kí-séretében] Moszkva alá, a székesfõvároshoz érkezett. A város közelében tábort ütött,és kiterjesztette a háborút a [vidéki] városokra� és megyékre�  [Zsoldosai] elkezd-ték� fölégetni a falvakat, lerombolni a községeket, rabságba hajtani az embereket,kifosztani és lemészárolni a többieket, és ostromolni a székesfõvárost, Moszkvát.Irgalom nélkül ontották az ártatlanok vérét�24
De a könyörületes Isten nem engedte beteljesülni a bûnözõ kívánságát Moszk-vánál. Sok lengyel és litván emberét� levágták, a táborából kikergették. A bûnözõ, alengyelek és a litvánok elmenekültek a Moszkva alatti táborból, és Kaluga városábanvertek tanyát�  [A kalandor] kapcsolatba lépett Zsigmonddal� A lengyel királyszemélyesen haddal és tüzérséggel jött Szmolenszk városához sok lengyel, litván, éskülönféle más országból [származó] zsoldosaival. Szmolenszket megostromolta.Megparancsolta, hogy ágyúkkal lõjék a várost, és ismétlõdõ rohamokkal, aknafolyo-sók [fúrásával] próbálta bevenni Szmolenszk várát� Zsigmond esküszegését, a bû-nözõ és [a lengyel király] keltette zavargásokat látva Vaszilej cár25 Nagy Novgorodbaküldte bojárját,26 Mihail Vasziljevics Sujszkij27 herceget, és megparancsolta neki, hogyNovgorodból lépjen kapcsolatba a mostani svéd király, Adolf28 atyjával, az elõzõ svédkirállyal, Karlusszal29 zsoldosok [toborzása] végett� És az elõzõ svéd király, Karlusz,a bojár Mihail Vasziljevics Sujszkij herceggel folytatott üzenetváltás alapján zsol-doskatonákat küldött a ti Franciaországotokból, Svédországból és más földekrõlNagy Novgorodba, a hadvezére, Jakov Puntoszov30 [parancsnoksága alatt]� A fe-
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23 Cserkasz (÷åðêàñ): ukrajnai kozák.
24 Az itt kihagyott rész tartalma: a Sujszkij-kormány szabadon engedi a lengyel követeket, JerzyMniszechet és a lányát, akik azonban Moszkvából nem Lengyelországba, hanem a trónkövetelõkalandor tusinói táborába mennek, ahol Mniszech hozzáadja Marynát II. Ál-Dmitrijhez, és kioktatjaújdonsült vejét a meggyilkolt Otrepjev szokásiról. 
25 Vaszilij Ivanovics Sujszkij (1552�1612): a szuzdali fejedelmi dinasztia leszármazottja. Az udvariszolgálatot 1574-ben testõrként kezdte. 1584-tõl a bojári tanács tagja. Borisz Godunov politikai ellen-fele. 1586�1588 között számûzetésben volt, amelyet Galicsban töltött. 1591-ben õ vezette a Dmitrijcárevics uglicsi halála ügyében elrendelt nyomozást. 1604-ben a Dobrinyicsi melletti csatában legyõz-te a trónkövetelõ álcár hadait. 1606-ban az I. Ál-Dmitrij elleni összeesküvés feje. A trónbitorló megyil-kolása után cárrá választották. Uralkodott 1606 májusától 1610 júliusáig. Ekkor lemondatták, és szer-zetesnek kényszerítették. A Moszkvából visszavonuló Z. ólkiewski foglyul ejtette, és magával hurcoltaLengyelországba. Varsóban halt meg.
26 Bojár (itt): az uralkodó melletti tanács tagja. 
27 Mihail Vasziljevics Szkopin-Sujszkij (1586�1610): Vaszilij Sujszkij cár negyedunokaöccse. Had-vezéri kinevezését Vaszilij cártól kapta, elõtte különbözõ udvari méltóságokban szolgált. Leverte aBolotnyikov-lázadást (1607), sorozatban aratta a gyõzelmeket II. Ál-Dmitrij serege fölött (1609), majdfölszabadította az ostromlott Moszkvát (1610. március). A cár környezetében nem nézték jó szemmelnövekvõ népszerûségét. Állítólag Dmitrij Ivanovics Sujszkij megmérgeztette.
28 (Wasa) II. Gusztáv Adolf svéd király. Uralkodott: 1611�1632. 
29 (Wasa) IX. Károly svéd király. Uralkodott: 1604�1611.
30 Gróf Jacob de la Gardie (1583�1652): francia eredetû svéd nemesi család sarja. Atyja, báróPontus de la Gardie (1520�1585) a svédek megszállta Livónia (ma Észtország) helytartója. Jacob azorosz kormány megsegítésére küldött 5 ezer fõs svéd expedíciós sereg parancsnoka. 1610-ben önálló-sította magát. 1611-ben csellel elfoglalta Novgorodot, és arra kényszerítette a város lakóit, hogyfelesküdjenek a svéd trónörökösre. Részt vett a sztolbovói béke (1617) elõkészítésében. 1619-tõl Reval(ma Tallinn) helytartója, 1622-tõl Svéd-Livónia fõkormányzója. 1620-tól marsall. Krisztina királynõkiskorúsága idején a régenstanács tagja. 



születre tett esküvel és aláírásukkal megerõsítve megállapodtak abban, hogy JakovPuntoszov és valamennyi vele érkezett fegyveres eltökélten fog harcolni a lengyelekés a litvánok ellen az egész Moszkvai Államért� mindhalálig kitart, semmiféle áru-lásra nem vetemedik, és nem áll a lengyelek oldalára� �Karlusz svéd király hadvezére, Jakov Puntoszov és Ivern Gorn31 megfeledkez-ve az esküjükrõl� minden emberükkel egyetemben� árulást követtek el,32 átálltaka lengyel hetmanhoz, Sztanyiszlav Zsolkovszkojhoz,33 s vele együtt szembefordultaka bojár Dmitrej Ivanovics Sujszkij34 herceggel és az orosz emberekkel. Az egészpénztárat, melyet a német35 [zsoldosok illetményére] küldtek a bojár Dmitrej Iva-novics Sujszkij herceggel, s késõbb kiegészítettek pénzzel, arannyal, coboly[prém-mel] s mindenféle drága ékszerrel a cári kincstárból, Jakov Puntusz és az embereikifosztották és szétosztották maguk közt� [majd] harcolva, gyújtogatva, foglyokatejtve Nagy Novgorod alá vonultak. Más német fegyveresei csellel elfoglalták a Nov-gorodhoz [tartozó] Ladoga városát, és sok vért kiontottak. Jakov és Ivern Gorn a len-gyel hetmanra, Sztanyiszlav Zsolkovszkojra bízta sok harcosukat� Zsigmondlengyel király, azzal a szándékkal, hogy a moszkvai alattvalókat megossza, írt a bojá-roknak, hadvezéreknek s minden rendû és rangú szolgáló és udvari embernek, és [alevelét] rábízta Sztanyiszlav Zsolkovszkoj hetmanra, hogy [vigye el] Moszkvába. [Akirály] azt állította, hogy a keresztények iránti együttérzésbõl, a Moszkvai Állam nyu-galmának megteremtéséért, a vérontás megfékezésének óhajával jött Szmolenszkalá, moszkvai földre. Zsolkovszkoj hetmanon keresztül, akit úgy küldött Moszkvá-hoz, mintha nem háborús, hanem jószolgálati ügyben járna [ezt üzente]: A moszkvaialattvalók� mondassák le Vaszilej cárt, és a király fiát, Vlagyiszlav királyfit36 tegyékaz ország [élére]�37 A Moszkvai Állam azon kevés lakosa, aki a lengyelek és a litvá-nok által szorongatva ekkor Moszkvában tartózkodott, az ilyen királyi levél hallatán,s annak reményében, hogy az igazság lakozik benne, ingadozni kezdett, nem tudvánelviselni [tovább] az ostrom miatti mérhetetlen nélkülözést és éhséget. A bojárok, a
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31 Evert Horn (1581�1615) svéd hadvezér. II. Gusztáv Adolf oroszországi hadjáratainak egyik hõ-se. Pszkov ostromakor halálos sebesülést szenvedett. 
32 1610 júniusában, a Klusino falu mellett vívott csatában. 
33 Stanislaw Z. ólkiewski (1547�1620): ukrajnai lengyel nemesi család leszármazottja. 1588-tól len-gyel hetman. Ellenezte az oroszországi intervenciót, de a király utasítására részt vett benne. 1610-benKlusino mellett szétverte Dmitrij Sujszkij seregét, majd bevonult Moszkvába. Megpróbálta lebeszélniIII. Zsigmondot, hogy személyesen foglalja el a cári trónt. Az orosz hadszíntéren elért sikerei elisme-réseként 1613-ban megkapta a nagyhetmani méltóságot. 1618-tól a lengyel korona nagykancellárja.A törökökkel vívott csatában lelte halálát. 
34 Dmitrij Ivanovics Sujszkij (?�1613): Vaszilij Sujszkij cár testvére. 1579-ben kezdte az udvari szol-gálatot mint testõr. 1586-tól a bojári tanács tagja. 1587-ben számûzetésben volt. Seregével vereségetszenvedett a Moszkva ellen vonuló I. Ál-Dmitrij hadaitól. A trónkövetelõ hatalomra jutása után rövididõre ismét számûzetésbe került. Fivére cárrá választása után õt tekintették a trón örökösének. Minta kormánycsapatok fõparancsnoka kudarcot kudarca halmozott. A klusinói csatavesztés után fogság-ba került. Varsóban halt meg. 
35 �Német� (íåìåö): az Oroszországban megforduló nyugat-európaiakra használt közkeletû kifejezés. 
36 (Wasa) IV. Ulászló lengyel király és litván nagyfejedelem (1632�1648). 1610-ben az orosz nemes-ség egy része megválasztotta cárnak, de a trónt nem sikerült elfoglalnia. 1617-ben eredménytelenülostromolta Moszkvát. A szmolenszki háború (1632�1634) után lemondott orosz trónigényérõl. 
37 A továbbiakban Zsigmond lengyel király ígéretérõl esik szó: fia trónra lépése esetén az ortodoxhit sértetlen marad, nem nevez ki saját helytartókat az orosz városok élére, és tiszteletben tartja apátriárka, a püspökök, valamint az egyházi rend minden tagjának �méltóságát�. (Nem avatkozik beleaz orosz ortodox egyház életébe.)



hadvezérek s minden rendû és rangú ember, aki Moszkvában tartózkodott, arrakérte� Vaszilej Ivanovicsot, egész Rusz uralkodóját, hogy a keresztény [lakosság]biztonsága érdekében adja át a hatalmat. S Vaszilej cár� lemondott a trónról. Ebbenaz idõben sok bojár, hadvezér, pohárnok, asztalnok, udvari és vidéki nemes, bojárfi,sztrelec, kozák s mindenféle szolgáló ember távoli helyeken, Szibériában és másmesszi országrészekben [harcolt] a németek ellen. Azon kevés bojár, hadvezér, nemesés minden rendû s rangú ember, aki a lengyelek és a litvánok ostromától szorongatvaMoszkvában tartózkodott, Zsigmond király fiát, Vlagyiszlavot választotta a MoszkvaiÁllam élére, és a lengyel hetmannal, Sztanyiszlav Zsolkovszkojjal valamennyi cik-kelyrõl� szerzõdést kötött, amit aláírással és a feszületre tett esküvel [kölcsönösen]megerõsítettek. Zsigmond király és a fia, Vlagyiszlav [nevében]� a Korona hetman-ja Sztanyiszlav Zsolkovszkoj, az ezredesek és a lovaskapitányok arra esküdtek, hogySztanyiszlav Zsolkovszkoj hetman és valamennyi lengyel s litván [fegyveres] vissza-vonul Moszkvától, [továbbá] minden katonát kivonnak a Moszkvai Államból, a ki-rály is eltávozik Szmolenszk alól Litvániába, és semmilyen kárt nem tesz Szmo-lenszkben. E szerzõdés és megerõsítés alapján ment [tárgyalni] Zsigmond királyhozSzmolenszk alá [lelki]atyánk, Filaret, a rosztovi és jaroszlavli metropolita, majd abojár Vaszilej Vasziljevics Golicin herceg és több társa� Moszkvában pedig� [kol-laboránsok] kerültek kormányra és döntöttek mindenben. Megérkezett a királytól�az áruló bojár, Mihajlo Szaltikov, Gleb fia38 a tanácsadóival, akik együtt voltak vele akirálynál. De Sztanyiszlav Zsolkovszkoj hetman� megszegte esküjét, és nem vonultvissza a fegyvereseivel Moszkvától. A király parancsára egy hadicsellel beengedte alengyeleket, a litvánokat és a németeket Moszkvába, a kõfallal [védett] városrészek-be�39 A lengyelek és a litvánok erõszakoskodni kezdtek� nagy károkat és szörnyûpusztításokat okoztak a Moszkvai Állam minden alattvalójának. Ilyen elvetemültségláttán� õszentsége Hermogen40 pátriárka� [nyilvánosan] föllépett a gonosztetteikellen. Levelet írt a Moszkvai Állam minden városába, hogy a lengyel és a litván [zsol-dosok] teljes romlásba döntik a Moszkvai Államot, rútul meggyalázzák a keresztény
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38 Mihail Glebovics Szaltikov (�1621): 1580-ban kezdte a cári szolgálatot mint ezredparancsnok.1597-tõl okolnyicsij, 1601-tõl bojár. 1605-ben Kromi vára alatt átállt a trónkövetelõ oldalára. Aktívanrészt vett az I. Ál-Dmitrij elleni összeesküvésben. Vaszilij Sujszkij uralkodása alatt Oresekben, az észa-ki országhatár egyik végvárában szolgált. 1609-ben Tusinóba szökött II. Ál-Dmitrij táborába. 1610 feb-ruárjában õ vezette azt a küldöttséget, amely Szmolenszk alatt megállapodott III. Zsigmond lengyelkirállyal a fia cárrá választásáról. 1610 õszétõl Gosiewski, a moszkvai lengyel helytartó helyettese.1611-ben Varsóban tárgyalt, Ulászló királyfi trónra lépését sürgette. Többé nem tért vissza hazájába.III. Zsigmondtól nagybirtokot kapott a lengyel kézre került szmolenszki vajdaságban. 
39 �A kõfallal [védett] városrészek� (êàìåííûå ãîðîäû): a Kreml (vár) és a �Kitaj gorod� (a polgár-város) legrégibb, a keleti várfalhoz csatlakozó negyede. Ez utóbbit a Kremlhez hasonlóan vörös tég-lából építették 1535�1538 között. 
40 Hermogen (Ãåðìîãåí): élt 1530-tól 1612-ig, pátriárka 1606�1612 között. Egy kazanyi templom-ban kezdte papi szolgálatát az 1570-es években. Szemtanúja és írásban megörökítõje volt a kazanyiIstenanya-ikon csodájának. 1587-tõl szerzetes. 1588-ban elnyerte a metropólia rangjára emelt kazanyiegyházmegye katedráját. Nyilvánosan megfedte az elsõ álcárt, amiért katolikus nõvel kötött házassá-got. Vaszilij Sujszkij trónra lépése után megválasztották pátriárkának. Sujszkij lemondatásakor azzala feltétellel egyezett bele Ulászló megkoronázásába, hogy a jelölt áttér az ortodox hitvallásra. Elítéltea lengyelek erõszakos cselekedeteit Moszkvában, föllépett III. Zsigmond hódító törekvése ellen, ésfegyveres felkelésre buzdította a vidéki nemességet. Ezért a lengyel megszálló csapatok letartóztatták.A Kremlben álló Csudov-monostor udvarán ásott gödörben tartották fogva, ahol 1612. február 17-énéhen halt.



hitet, a király viszont semmit nem tartott be a szerzõdésbõl� áthágott a hetman, azezredesek, és a lovaskapitányok esküjén, õrizetbe vette a Moszkvai Állam nagykö-veteit� nem engedte, hogy fia a szerzõdés szerint [elfoglalja] a moszkvai cári [trónt],maga pedig nem hagyta el Szmolenszket. A lengyelek és a litvánok, akik megszálltákMoszkva városát, saját intézõiket helyezték a hivatalok élére Moszkvában és a [vidé-ki] városokban. Sokféle illetéket szedtek be pénzben, és számtalan beszolgáltatást ter-mészetben� Moszkvában és a [vidéki] városokban� minden emberre hatalmasadókat vetettek ki, erõszakoskodtak, igaz pravoszláv hitvallásunkat meggyalázták�Moszkvában templomokat emeltek a saját felekezetüknek, elkobozták a városka-puknál és a falakon [álló], de [még] a fegyvertárban [õrzött] ágyúkat is az összeslõporral, ólommal, golyóval és tüzérségi készlettel egyetemben� a városkapukhozés az utcai [negyedeket elválasztó] rácsokhoz lengyel, litván és német [strázsákat]állítottak. Vlagyiszlav királyfin kívül elkezdték Zsigmond király nevében is fölesket-ni az embereket Moszkvában és a [vidéki] városokban, [mivel] Zsigmond királyLengyelországhoz és Litvániához akarta csatolni a nagy Moszkvai Államunkat�Azok az emberei, akik� Moszkvában voltak, a parancsára fölgyújtották Moszkvát, aszékesfõvárosunkat, megszentségtelenítették Isten templomait és monostorait, becs-mérelték a tisztelt ikonokat és a sokak gyógyulását [hozó] csodatévõ ereklyecson-tokat. Hermogen pátriárkát megalázó módon letaszították a trónusáról, majd szám-ûzetésének magányában elveszejtették. A bojár Andrej Vasziljevics Golicin hercegets más bojárokat, nemeseket, bojárfiakat, s mindenféle szolgáló és udvari embert,nagy- és kiskereskedõt, férfiakat és nõket, még csecsszopókat is megszámlálhatatlansokaságban gyilkoltak le, temérdek ártatlan vért ontottak ki. Az elõdeink, a korábbicárok által õsidõk óta gyûjtött gazdag cári kincstárunkat, cári ékszereinket és legkü-lönfélébb drágaságainkat, a bojárok, a nemesek, a nagy- és kiskereskedõk s minden-féle [rangú] ember ingóságait, e rengeteg sok és hatalmas vagyont, amit összerabol-tak, elküldték a királynak vagy szétosztották maguk között� Amikor bojárjaink,hadvezéreink, pohárnokaink, asztalnokaink, nemeseink, a bojárfik s mindenféle ud-vari és szolgáló ember� látták ezt az óriási szenvedést és a Moszkvai Állam földú-lását� egymással kapcsolatba lépve megtanácskozták, s a feszületre adott csókkalmegerõsítették, hogy mindahányan egy emberként fognak állni Zsigmond királlyalés a fiával, Vlagyiszlavval szemben az igaz keresztény pravoszláv hitünkért� és aMoszkvai Államért a lengyelek és a litvánok és [az általuk elkövetett] sok gazságellen� Együtt eljöttek Moszkvába, a székesfõvárosba� hogy Isten bocsánatát kérveleszámoljanak a lengyelekkel és a litvánokkal. Megostromolták a nagy kõfalat,41 aKitaj-negyedet és a Kremlt. A kitörések alkalmával és a falakon sok lengyelt és litvántmegöltek. A bojárjaink, a hadvezéreink és a fegyvereseink Isten kegyelmébõl� nagyharcok árán Moszkva mindhárom kõbõl [épült] városrészét visszafoglalták, soklengyelt és litvánt megöltek, több mint húszezer fõt, a maradékot� vagy kilencezerembert élve elfogták�
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41 �A nagy kõfal� (áîëüøîé êàìåííûé ãîðîä): a Kremltõl északra elterülõ városrész védmûve,amely 1587�1593 között épült �fehér kõbõl� (fehérre meszelt téglákból). A negyed errõl kapta nevét:�Belij gorod� (Fehérváros).



III/10. 2. Az orosz cár levele a francia királyhoz 1615-bõl(Ãðàìîòà ðóññêîãî öàðÿ ôðàíöóçñêîìó êîðîëþ 1615 ãîäà)
Mihail Fjodorovics, a Romanov-dinasztia elsõ cárja (1613�1645) 1615-ben követséget menesztettXIII. Lajos francia király (1610�1643) udvarába. A delegációt Iván Gavrilovics Kondirev nemes ésMihail Nyeverov, a galicsi adókörzetet felügyelõ központi kormányszék hivatalnoka (ïîäüÿ÷èé
Ãàëèöêîé ÷åòè) vezette. A diplomaták tájékoztatták a francia uralkodót Mihail Romanov trónralépésérõl, és támogatást kértek tõle a lengyel, illetve a svéd király elleni küzdelem folytatásához.Jelezték, hogy az ifjú cár szívesen feleségül venné valamelyik Bourbon-házi hercegnõt. Az orosz de-legációt XIII. Lajos Bordeaux-ban fogadta. A küldetés nem járt sikerrel. A forrásrészlet az 1601�1612között Oroszországban lezajlott események rövid összefoglalása a moszkvai kormány szemszögébõl. Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî 1861 ãîäà.
Ìîñêâà, 1987. Ñ. 174�181. (Részletek.); Øàôèðîâ Ï. Ï.: Ðàññóæäåíèå (î ïðè÷èíàõ âîéíû ñî Øâåöèåé).
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1722. Ïðèëîæåíèå �Ñ�. (Teljes szöveg.); Ñîëîâü¸â Ñ. Ì.: Ñî÷èíåíèÿ â âîñåìíàäöàòè
êíèãàõ. Êí. V. Ìîñêâà, 1990. 136 Ñ.
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III/11.
A birodalom kialakulása

III/11. 1. 
A SZIBÉRIAI KÁNSÁG MEGHÓDÍTÁSA(Részlet)

A könyv, [amelyet] Új Évkönyvnek neveznek. Fjodor Ivanovics cár, egész Rusz nagyfejedel-mének fokozata.1 Benne elsõként néhány fejezet Iván Vasziljevics cár és egész Rusz nagyfeje-delmének fokozatából, mivel a könyv, melyet 92-tõl2 kezdtek írni mostanáig, a Szibéria Cárságbevételével kezdõdik� 
1. A székesfõvárostól, Moszkvától keletre van egy cárság, melyet Szibériának3

mondanak. Abban élt a böszörmény hitû Kucsjum4 cár Mohamed törvénye szerint,valamint [sok] pogány, akik idolok elõtt hajlongtak és bálványoknak szolgáltak, demás tévelygõ idegen nép5 is, mely hitet, törvényt nem ismert. Innen kezdem elbe-szélni, miként adta Isten [e földet] a moszkvai cár hatalma alá. A Dontól nem nagytávolságra van a Volga nevû folyó. Kozákok laktak ott. Rengeteget garázdálkodtak aVolgán és a többi folyón. Néha az uralkodó hajóit fosztogatták, néha perzsiai és buha-rai követeket, de sok más embert is kiraboltak és legyilkoltak. Gaztetteik és elvete-mült engedetlenségük láttán Iván cár kivezényelte ellenük a vajdáit. Megparan-csolta, hogy fogják el és helyben akasszák föl õket. Sokakat elkaptak és kivégeztek, atöbbiek azonban szétfutottak akár a farkasok. Hatszáz ember közülük MakszimSztroganov6 hívására a Volgán szökött fölfelé. Vezetõjük egy Jermak nevû atamán éssok más atamán [volt]. A Káma folyóhoz érve a Kámán és a Cseszovoján7 eljutottak
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1 �Fokozat� (ñòåïåíü): egy-egy cár uralkodását elbeszélõ fejezet. 
2 7092-tõl: 1583/84-tõl. 
3 �Szibéria Cárság�, �Szibériai Birodalom� (Ñèáèðñêîå öàðòñâî): a Szibériai Kánság az Arany Hor-da egyik utódállama a XV�XVI. században. Fennhatósága az Irtis alsó és középsõ szakaszára, a Tobol,a Tavda, a Tura és az Isim folyó medencéjére, valamint az Ob folyam középsõ szakaszára terjedt ki. AzArany Horda, majd az utódállamainak kánjait az oroszok cárnak (császárnak) nevezték. 
4 Kücsüm (?�1598): a buharai emír fia, a Szibériai Kánság utolsó uralkodója (1563�1582). 
5 �Idegen nép� (×óäü): Nyugat-Szibéria finnugor õslakói, a hantik és a manysik.  
6 A Sztroganovok paraszti sorból kiemelkedõ, sóbányászatból meggazdagodott kereskedõk, akikjelentõs összegeket kölcsönöztek a cároknak. A XVIII. század elején I. Péter báróvá nevezte ki a családfejét. Leszármazottai elnyerték a grófi címet. 
7 A Csuszovaja a Káma bal parti mellékfolyója. 



a Sztroganov-birtokokig.8 Kifaggatták az ottani lakosokat, hogy mely országhoz esikközel a földjük. Azok elmondták, hogy nincs messze onnan a Szibériának nevezettbirodalom, ahol Kucsjum cár él. Jermak [élelmiszer-] készletet gyûjtött, magához vett50 embert az ottaniak közül, és elindult a Szerebrjanka folyón fölfelé. A hajókat át-vonszolták a hágón a Tagil folyóra, és leeveztek a Tura folyóig. A Tura folyón tovább-haladtak a Tobol folyóig, a Tobolon az Irtis folyóig, az Irtis folyón a földvárig, amely[környékén] Kucsjum cár nomadizált. Emígyen megérkeztek a Szibériai Birodalom-hoz. Sok napon át harcoltak [a tatárokkal], mígnem Isten kegyelmébõl elfoglalták aSzibériai Birodalmat.9 Kucsjum cár elmenekült, de a feleségét és a fiait foglyul ejtet-ték. Jermak felült a Szibériai Birodalom [trónjára]. Elküldött ötven kozákot az öröm-hírrel Moszkvába a cárhoz, de Iván Vasziljevics cár [akkor] már nem élt. Maga [Jer-mak] elkezdte a cár hatalma alá hajtani az egész szibériai földet és sok más országot.Akik meghódoltak az uralkodónak, azokat föleskette. Akik nem hódoltak meg, azo-kat foglyul ejtette és megölte. Az [új] uralkodó, Fjodor cár10 megjutalmazta azörömhírt [hozó] hírnököket, és visszaküldte õket a hadvezéreivel, Szemjon Bol-hovszkoj herceggel és Iván Gluhovval. Az uralkodó hatalmas zsoldban részesítetteJermakot, az atamánokat és a kozákokat. Jermaknak megparancsolta, hogy [eztán] neatamánnak, hanem Szibéria hercegének címeztesse magát. Az [egyik] vajda, SzemjonBolhovszkoj herceg elhalálozott Szibériában. 2. A kézitusáról. Miként ölték meg Jermakot és a kozákokat, valamint a szibériai emlé-kükrõl. A vajdák és Jermak meghallották, hogy buharai kereskedõk jönnek Szibirbe.11
Jermak maga mellé vette Iván Kolco atamánt és mintegy másfél száz kozák emberét,és elindult a buharaiak elé a Vohaj12 folyóhoz. Nem ért el [egészen] a folyóig, mikoréjszakára lepihent egy földnyelven. Úgy aludt el, hogy egyetlen õrszemet sem állí-tott. Kucsjum arra járt, és észrevette õket a szigeten. Volt vele egy tatár, aki vétkezettKucsjummal szemben. Õt küldte a folyóhoz: �Derítsd ki [van-e] gázló a folyón! Hakideríted, fölmentelek a büntetés alól.� A tatár átkelt a folyón, és meglátta az alvókat.Visszatért, s ezt elmondta Kucsjumnak, aki azonban nem hitt neki. Még egyszer oda-küldte, és megparancsolta, hogy hozzon el tõlük valamit. A tatár ismét odalopódzott,és fordultában elemelt három muskétát meg három vállszíjat a kozákoktól, s elhoztaKucsjumnak. Erre Kucsjum cár megölte Jermakot és az összes kozákot a szigeten.13
Egy megmenekült közülük, és [elhozta] a hírt a vajdáknak a földvárba. Ettõl IvánGluhov vajda, az atamánok és a kozákok [úgy] megrémültek, hogy a földvártól azIrtis folyón leeveztek az Ob folyamig, az Ob folyamon Berjozovig,14 Berjozovból
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8 A Sztroganovok földbirtok-használati jogot kaptak IV. Ivántól a Közép-Urál lábánál elterülõ határ-szélen. Az uralkodó engedélyezte nekik, hogy maguk gondoskodjanak a telepeik fegyveres védelmérõl.
9 A Szibériai Kánság fõvárosát (kipcsákul Iszkert) 1582. október 26-án foglalták el Jermak kozák-jai. 
10 Fjodor Ivanovics cár (IV. Iván fia, az utolsó Rurik-házi cár). Uralkodott: 1584�1598. 
11 �Szibir� (Ñèáèðü): a Szibériai Kánság székhelyének neve az orosz forrásokban. Egykor földváraz Irtis folyó jobb partján a Szibirka patak torkolatánál elterülõ magaslaton, 16 km-re Tobolszktól. Avalaha ott élõ, késõbb a kipcsák nyelvû betelepülõkkel elkeveredve asszimilálódott finnugor népcso-port önelnevezésébõl származó szó. 
12 A Vagaj az Irtis bal parti mellékfolyója. 
13 A végzetes rajtaütés a feltételezések szerint 1585. augusztus 5-én történt. 
14 �Berjozov� (Áåð¸çîâ): Szugmut-vos nevû hanti település közelében, a Szoszva folyó partján1593-ban emelt orosz boronavár. 



pedig a Kövön15 keresztül Moszkvába jöttek. Fjodor Ivanovics cár nem haragudottmeg rájuk, hanem azon nyomban odaküldte hadvezéreit, Vaszilej Boriszovics Szu-kint fegyveresek élén. Azok elmentek a tyumenyi földvárig, és [ott] fölépítették azelsõ [orosz] várat Szibériában, Tyumenyt.16 Vaszilej vajda Tyumenybõl továbbküldteDanyilo Csjulkov parancsnokot. Danyilo megállt [ott], ahol a Tobol folyó az Irtisbeömlik. Erõdöt ácsolt és a Toboleszk nevet adta neki.17 Abban a Szibériai Cárságban maez a székváros. Mostanáig sok várat emeltek a Szibériai Cárságban� 30. Szibériáról, valamint sokféle tartomány cárjainak, cárevicseinek és hadvezéreinek érke-zésérõl. A magában hordott oly isteni adomány láttán Fjodor cár leginkább igaz imáitgyakorolta. Az Úr pedig azzal jutalmazta õt igaz imádságaiért, hogy minden üdvös-ség kiterjedt a birodalmára, és a Szibéria földjére küldött sok vajda számtalan hordátés különbözõ népet csatolt a Szibériai Cársághoz, sok várat emelt Szibériában: Tárát,18
Berjozovot, Szurgutot19 és több más erõsséget. [Fjodor] mindenkihez kegyes volt,ezért a környezõ államokból cárok és cárevicsek érkeztek hozzá, hogy a szolgálatáralegyenek� 

III/11. 1. 
A Szibériai Kánság meghódítása(Çàâîåâàíèå Ñèáèðñêîãî õàíñòâà)

A Moszkvai Oroszország elsõ sikeres háborúja, amely nem keleti szláv lakosságú államalakulat terü-letének megszerzésére irányult, a Kazanyi Kánság (1552) elfoglalása volt. Ez utat nyitott a további ter-jeszkedés elõtt. A Nogaj Horda kánja 1554-ben, a szibériai kán 1555-ben hûséget és adófizetést ígértaz orosz cárnak. 1556-ban meghódolt Asztrahán. Észak-Ázsia szisztematikus birtokbavétele azonbancsak a Szibériai Kánság leigázása után kezdõdhetett. Az Új Évkönyv Filaret pátriárka (Mihail Romanov cár atyja) környezetében keletkezett az 1630-as években. Az egyik legkorábbi fennmaradt krónika, amelyben szó esik Jermak kalandjáról. Elsõd-leges funkciója az új dinasztia hatalmának legitimálása volt. Ebbõl a nézõpontból interpretálta aNyugat-Szibéria feletti orosz uralom kiépítésének kezdeteit is. Szövegközlés és magyarázatok: Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (ÏÑÐË). Ò. XIV. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1910. Ñ. 33�34., 43. (Reprint: Ì îñêâà, 1962.); Ñêðûííèêîâ Ð. Ã.: Ñèáèðñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
Åðìàêà. 2-îå èçä., èñïðàâ. è äîï., Íîâîñèáèðñê, 1986. 318 Ñ.
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15 �Kõ� (Êàìeíü): Az Urál hegység. 
16 Csingi-tura nevû tatár település (az egykori Tümeni Kánság központja) helyén 1586-ban emeltboronavár az elsõ végleges orosz katonai bázis volt Szibériában. A legelsõ, bár ideiglenes szibériaiorosz védmû, �Obszkij gorodok� (1585�1594) az Ob és az Irtis folyó találkozásánál állt. 
17 A tobolszki boronavárat az oroszok 1587-ben építették. 
18 Tara boronavára 1594-ben épült az Irtis középsõ szakaszánál. Hosszú ideig a déli erõdrendszerlegtávolabbi pontja volt Szibériában. 
19 Szurgut boronaerõdje 1594-ben épült az Ob folyam középsõ szakaszánál, a behódolt hanti�törzsfõ�, Bardak szállásterületének központjában. 



III/11. 2. 
UTASÍTÁS AZ ELSÕ JAKUTSZKI VAJDÁNAK, 

PJOTR PETROVICS GOLOVINNAK
(Részletek)

A 7146. esztendõ augusztus 6. napján1 az uralkodó, Mihajlo Fjodorovics cár, egészRusz nagyfejedelme megparancsolta a vajdáknak2 [kinevezett] Pjotr Petrovics Golo-vin és Matvej Bogdanovics Glebov asztalnokoknak, valamint Jefim Filatov gyjaknak,3hogy utazzanak a szibériai Toboleszkbe,4 Tobolszkból a jenyiszejszki erõdbe,Jenyiszejszk erõdjébõl a hatalmas Léna folyamra az [alábbi okok] miatt: Annak elõtte [a kiszabott kvótánál] több uralkodói jaszakot5 és ajándék prémet6
küldtek az uralkodónak Moszkvába a közeli szibériai várakból7 és erõdökbõl.8 Mosta-nában sok szibériai várban nem [tudják] begyûjteni a kvóta szerinti uralkodói jasza-kot és ajándék prémet. Az eddigieknél kevesebbet küldenek az uralkodónak. Az el-maradt prémrõl a szibériai várak vajdái megírták az uralkodónak, hogy azért hiány-zik az uralkodói cobolyból és mindenféle prémbõl e szibériai várakban és erõdökben,mert a jaszakos lakosság vadászterületein kipusztultak a vadak, sok más jaszakosember vadászterülete pedig, ahol korábban vadakat zsákmányolt, oroszok kezére ju-tott, mivel az oroszok [lélekszáma] megsokszorozódott Szibériában a korábbiakhozképest. Más jaszakos emberek vadászterületeit szántóföldek foglalják el. Emiatt a jövõ-ben is hiány lesz az uralkodónak [járó] jaszakból ezekben a közeli szibériai várakban. A múltban, a 141. esztendõben9 Szibériából Moszkvába érkezett Ondrej Palicin,10
aki a szibériai Mangazéjában11 volt vajda, és elmondta a hatalmas Léna folyamról a
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1 1638. augusztus 6-án. 
2 Egy-egy szibériai közigazgatási egység élére általában két vajdát neveztek ki, hogy ellenõrizzékegymás tevékenységét, és így csökkenjen a visszaélések száma.
3 A központi kormányszékek állományából Szibériába kihelyezett gyjakok az adott közigazgatásiegység hivatali apparátusát irányították.
4 Tobolszk a XVII. század folyamán Szibéria �fõvárosa� volt. A vajdák elsõsorban Tobolszkon ke-resztül tartottak kapcsolatot Moszkvával. 
5 �Jaszak� (ÿñàê): prémadó, amit a bennszülöttek fizettek a cári kincstárnak. 
6 �Ajándék prém� (ïîìèíêè, ïîìèíî÷íàÿ ìÿãêàÿ ðóõëÿäü): adókiegészítés. Formálisan a cár (illetvehelyi képviselõje, a vajda) iránti tisztelet kifejezéseként �ajándékozott� gereznák, melyeket a benn-szülöttek a prémadó begyûjtésekor adtak át. 
7 �Vár� (ãîðîä): vízszintesen rakott és a sarkokon egymásba ékelt gerendákból ácsolt 5-7 métermagas fallal, és négynél több bástyával védett erõdítmény. A külsõ és a belsõ gerendafal közötti réstfölddel vagy kövekkel töltötték ki. A falak tetején lõrésekkel ellátott zárt folyosó futott körbe. Ilyen bo-ronavárakat a közigazgatási központokban építettek Szibériában. 
8 �Erõd� (îñòðîã): függõlegesen vagy befelé dõlve fölállított 4-6 méter magas, kihegyezett végû,földbe ásott vagy kitámasztott farönkökbõl összerótt palánk, legfeljebb négy bástyával.
9 1632/33-ban. 
10 Andrej Fjodorovics Palicin 1611-ben és 1612-ben Pozsarszkij herceg fegyvertársa, 1629�1636 kö-zött mangazéjai vajda. 
11 Az 1601-ben alapított Mangazeja a cobolyban rendkívül gazdag térségnek, a Taz folyó meden-céjének és a Jenyiszej alsó szakaszának volt közigazgatási központja. A vadállomány kipusztításaután a város elveszítette korábbi jelentõségét. Miután többször leégett, a lakói 1672-ben véglegelhagyták.



Kazanyi Palota Kormányszékében:12 az a hatalmas Léna folyam bõséges és kiterjedt.A mentén [elterülõ] különbözõ tartományokban sok a vándorló és letelepült ember,a coboly és mindenféle más vad. Mihelyt az uralkodó kiadja az utasítást, hogy aszokásosnál több embert küldjenek a szibériai [garnizonokból], és elrendeli vár vagyerõdök építését, ahol erre alkalmas hely kínálkozik, és megparancsolja, hogy azon ahatalmas Léna folyamon és az új tartományok más folyóinál [élõ] embereket hajtsákaz uralkodói és cári hatalma alá, és szedjenek tõlük jaszakot a nevében, az uralkodóikincstár nagy haszonra tesz szert, és a Léna folyam egy másik Mangazeja lesz. Át-adott egy térképrajzot meg egy kísérõszöveget errõl a hatalmas Léna folyamról és akülönbözõ tartományok lakóiról, akik ezen a Lénán és a többi folyó mentén élnek.A kísérõszöveg azt írja: Mangazéjából dereglyéken indulnak a Taz és a Volocsankafolyón fölfelé e hatalmas Léna folyamhoz. Tavakon és mellékágakon keresztülhajókkal és bárkákkal a jenyiszeji szárazátkelõig13 tíz nap. A szárazátkelõ alig többmint fél verszta.14 A szárazátkelõtõl szintén dereglyéken a tavakig, a tavakból mellék-ágakon át a Turuhan folyóig két nap az út. A Turuhanon és a Sáron15 lefelé a Turu-hanszki Telelõig16 tíz nap. A Turuhanszki17 telelõtõl ugyancsak a Sáron, a Turuhanonés a Jenyiszejen keresztül lefelé két napot kell menni, majd föl a Tunguzka18 folyón aTyityeja19 folyó torkolatáig. A szárazátkelõn két nap a Csona20 folyóig. Ezen a helyen[célszerû] telelni és hajót építeni. Tavasszal a Csonán haladva a Viljuj folyóig tíz nap.A Viljuj folyón a hatalmas Léna folyamig három hét. E folyók mentén, a Csonán és aViljujon sok ember él: szinyagirek és nanagirek. Bõvelkednek cobolyban, rókában,hermelinben, hódban, mindenféle más vadban és halban. E folyók és az Alsó-Tun-guzka között számtalan hegyi21 folyó [ered], ezért sok ember, róka, hód, és minden-féle vad [rejtõzik] e folyók mentén. A hatalmas Léna folyamon lefelé evezve az észa-ki óceánig két hónapnál tovább tart [az út], de vitorlázásra alkalmas idõben [a hajó]egy hét alatt odér. A hatalmas Léna folyam mindkét oldalán az északi óceánnál el-
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12 �Kazanyi Palota Kormányszéke� (Ïðèêàç Êàçàíñêîãî Äâîðöà): központi szerv Moszkvában,amely 1597-1637 között az inkorporált szibériai területeket (is) kormányozta. Eredetileg a Kazanyi Kán-sággal fönntartott külkapcsolatokat, majd a tatár állam meghódítása után a közigazgatását felügyelõhivatal, amelyben külön osztályt szerveztek a szibériai ügyek adminisztrálására. Az Urálon túli or-szágrészt 1637-tõl 1710-ig önálló fõhivatal, a Szibériai Kormányszék (Ñèáèðñêèé ïðèêàç) irányította.
13 �Szárazátkelõ� (âîëîê): két vízi utat összekötõ szárazföldi szakasz. A felszerelést vagy az árukataz emberek itt a hátukra vették vagy saroglyán cipelték tovább, télen szánon fuvarozták. Ha a területtalajvizes-mocsaras volt, lapos fenekû csónakokba rakodtak, amiket magukkal vontattak. 
14 1 verszta (âåðñòà): 1,080 km. 
15 A Jenyiszej bal parti mellékága. 
16 �Telelõ� (çèìîâüå): 1. magában álló fatorony, esetleg egyszerû palánkkal körülvett néhány fa-épület, ahol a jaszak begyûjtésére kirendelt katonák átteleltek; 2. prémvadászok és prémkereskedõktéli szálláshelye. 
17 Turuhanszki telelõ (Òóðóõàíñêîå çèìîâüå): a �telelõt� 1607-ben alapították a Jenyiszej egyik balparti oldalága (Sar) mentén, a Jenyiszejtõl mintegy 8-9 km-re. 1619-tõl város (erõdített hely). Manga-zeja vajdája és lakosai ide telepedtek át 1672-ben. Az erõd falait 1677-ben kiegészítették négy bástyá-val, melyekre ágyúkat állítottak. Turuhanszk a XVII. század második felében és a XVIII. század folya-mán a szibériai prémkereskedelem központja volt. A város a XX. században átköltözött a Jenyiszejjobb partjára. 
18 Alsó-Tunguzka. 
19 Tyetyeja. 
20 A Csana a Viljuj jobb parti mellékfolyója. Alsó szakaszán ma víztározó mûködik. 
21 �Hegyi� (çàõðåáåòíûé): a jelzõ korabeli jelentése: 1. hegygerincen túli; 2. az orosz államnak nemadózó. 



terülõ torkolatáig jakutok, tunguzok, majadok, nanagirek, kojatok, karagilek [lak-nak], de sok más vándorló és letelepült ember is. A Viljuj torkolatától lejjebb többnagy folyó ömlik ugyanebbe a hatalmas Léna folyamba mindkét oldalról. E folyókkörnyékén oszejok, tunguzok, samagirek, bajahtok, és sok más ember él. Cobolyból,mindenféle vadból, halból szintén sok található az összes [említett] folyónál. A hatal-mas Léna folyamon fölfelé haladva az épp oly hatalmas keleti Aldan folyóig tíz napaz út. Ez az Aldan folyó szintén a Lénába torkollik. Az Aldan menti különbözõ tarto-mányokban számtalan ember lakik. Cobolyban, mindenféle vadban és halban bõvel-kednek. Az Aldantól fölfelé húsz vagy több hétig is kell evezni a hatalmas Léna folya-mon a Vörös-tenger óriási Bajkál-ágáig, de vitorlázásra alkalmas idõben [a hajó] kéthét alatt ott terem. A Viljuj torkolata fölött egészen az óriási Bajkál oldalágig sokhatalmas folyó ömlik ugyanebbe a hatalmas Léna folyamba: az Icsora,22 a Csaja, aCsicsuj,23 a Poleduj,24 az Oljokna,25 a Vityim, a Kirenga, a Tajura, a Kamta és a Branta.E folyók mentén jakol, jakut és bratszki26 tajsák27 élnek, számtalan lovas és gyalogosletelepült ember: tunguzok, naljakigirek, kamcsugirek, szucsigirek, kogirek, kimzse-girek, nanagirek, samagirek, szinyegirek, dolganok, a holop horda és sok más ember,és senki sem uralkodik felettük. Cobolyból, rókából, hermelinbõl, hódból szinténrengeteg található ezekben a tartományokban. Az ottaniak nem ismerik a coboly- ésa többi drága prém értékét. Azt mondta [Andrej Palicin], hogy a szolgáló emberek28 árukkal jártak e tarto-mányok peremvidékére: Mangazejából a hatalmas Léna torkolatához és fölfelé afolyamon, [bár] nem messzire, Jenyiszejszk erõdjébõl pedig a Lénán lefelé a Viljujtorkolatáig. Amelyik tartományban kikötöttek, annak lakóit odacsalogatták keres-kedni. Elvették asszonyaikat és gyermekeiket, elrabolták vagyontárgyaikat és bar-maikat, számtalan erõszakot követtek el rajtuk. A vadembereket elriasztották az ural-kodó hatalmától. Maguk temérdek kincset [gyûjtve] meggazdagodtak, de az uralko-dónak alig hoztak ebbõl a temérdek kincsbõl. Az uralkodó sok és jelentõs haszonratehet szert e távoli és kiterjedt tartományokban. A Lénán, az Angarán és az Oka29
folyón fölfelé szántónak alkalmas földet találni.30 E tartományokat kevés katonával �kétszáz emberrel és lõfegyver bevetésével � örök szolgaságba, az uralkodó hatalmaalá lehet hajtani. Ennél több harcosra nincs szükség, mert csak egy erõdöt kell ácsol-ni a Csona folyónál és egy másikat a Viljuj torkolatánál, a többiben tizenöt-tizenötszolgáló ember telel majd. A keleti Aldan torkolatánál azonban várat vagy jó31 erõdöt
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22 Icsera. 
23 Csecsuj. 
24 Peleduj.
25 Oljokma. 
26 �Bratszki� (áðàòöêèå): a burjátok elnevezése a korabeli forrásokban. 
27 �Tajsa� (òàéøà): mongol és mandzsu nyelvû népek törzsi vezetõinek méltósága, amelyet szár-mazásuk jogán viseltek. A kánok közeli rokonait szintén ezzel a kifejezéssel illették. 
28 �Szolgáló emberek� (ñëóæèëûå ëþäè): a szibériai helyõrségek katonái. 
29 Az Angara bal parti mellékfolyója. 
30 A szibériai garnizonok élelmiszer-ellátása komoly nehézséget okozott. A lisztet és kenyérgabo-nát az európai országrész északi vidékeirõl kellett drágán odaszállítani. A hatóságok törekedtek aföldmûvelés meghonosítására az erre alkalmas helyeken. 
31 Értsd: masszív, stabil, ellenálló. 



állítsanak. Ötven szolgáló embernek kell telelnie benne, mivel nincs híresebb ésnépesebb ennél a folyónál�Az Ondrej Palicintõl [kapott] kísérõszöveg írja: a hatalmas Léna folyam [elérhetõ]egy másik vízi úton is Jenyiszejszk erõdjébõl, ami rövidebb, mint Mangazéjából.A Jenyiszejen és a Nagy-Tunguzkán32 fölfelé Podvolocsjéig, az Ingyim33 folyóig nagyhajókon 5 hét [a menetidõ] vagy egy kicsit több. Az Ingyim torkolatától a téli szá-razátkelõn keresztül szánon 6 nap a hatalmas Léna folyamig. A másik szárazátkelõn,mely az Ingyim felsõ folyásánál található és a Kuta34 folyóhoz [vezet], az ember egynap alatt átér. Ez a szárazátkelõ télen nem járható, mert magas hegyek és sziklák tor-laszolják, kutyaszánon lehetetlen leküzdeni. A Kupa35 folyón lefelé e szárazátkelõtõlegy napot kell hajózni a Kupa36 folyóig. A Kupa37 folyón ugyancsak lefelé úsztatvaszintén egy nap a hatalmas Léna folyamig. A jenyiszejszki erõdbõl a Léna folyamhozvezetõ harmadik út a Jenyiszej folyón lefelé az Alsó-Tunguzka torkolatáig 2 hétig tart.A Tunguzka torkolatától föl az [Alsó-]Tunguzkán a Tyityeja torkolatáig és a Csonafolyóig, aztán a Csonán és a Viljujon a hatalmas Léna folyamig 13 hét és egy nap.A Tobolszkból, Mangazejából és Jenyiszejszk erõdjébõl [érkezett] jelentések sze-rint azok a szibériai vajdák, akik ennek elõtte Szibériában voltak, a 140. esztendõtõl38
kezdtek szibériai szolgáló embereket küldeni Tobolszkból, Mangazéjából és Jenyi-szejszk erõdjébõl ahhoz a hatalmas Léna folyamhoz, hogy felderítsék és jaszakotgyûjtsenek az uralkodónak, de kevés jaszakot szednek�  

III/11. 2. 
Utasítás az elsõ jakutszki vajdának, Pjotr Petrovics Golovinnak(Íàêàç ïåðâîìó ÿêóòñêîìó âîåâîäå Ï. Ï. Ãîëîâèíó)

A jakutszki boronaerõdöt 1632-ben építette a Jenyiszejszkbõl érkezett Pjotr Beketov lövész századosés 30 embere. Az elsõ kinevezett jakutszki vajdák (P. P. Golovin és M. B. Glebov) 1639 júniusában in-dultak útnak Tobolszkból 246 tobolszki és 30 berjozovi katonából álló kontingens élén. 1640-tõlJakutszk a kelet-szibériai orosz terjeszkedés bázisa, körzete a prémvadászat új központja a cári biro-dalomban. Innen indult a Bajkál-tó környéke (1640-es évek), az Amur északi partszakasza (1650/60-asévek), és a Kamcsatka félsziget (1697�1700) meghódítása. Jelentõségét a XVIII. században elvesztette. Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. Ò. 2. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ.
550�553. (Részletek.); Ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà. (ÐÈÁ) Ò. II. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1875. ¹ 213. Ñòá.
960�966. (Teljes szöveg.) 
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32 Az Angara (Felsõ-Tunguzka) folyó. 
33 Az Ilim folyó. 
34 A Léna bal parti mellékfolyója. 
35 A Kuta jobb parti mellékfolyója. 
36 Elírás a forrásban. Helyesen: a Kuta folyóig. 
37 Elírás a forrásban. Helyesen: a Kuta folyón.  
38 1632-tõl. 



III/11. 3.
A MOSZKVAI �ORSZÁGOS GYÛLÉS� HATÁROZATA 

UKRAJNA INKORPORÁLÁSÁRÓL
(Részletek)

A nagy uralkodónak, Alekszej Mihajlovics1 cárnak és nagyfejedelemnek, egész Ruszautokrátorának utasítására [összehívott] gyûlés az elmúlt 161. esztendõ május 25.napján2 megtárgyalta a litván3 és a cserkasz4 ügyeket. A nagy uralkodó, Alekszej Mi-hajlovics cár és nagyfejedelem, egész Rusz autokrátora elrendelte, hogy a mostani162. esztendõ október 1. napján5 is tartassék [országos] gyûlés ugyanezen litván éscserkasz ügyekrõl, s a gyûlésen vegyen részt Nyikon õszentsége, Moszkva és egészRusz pátriárkája, nagy uralkodó, valamint a metropoliták, az érsekek, a püspökök,illetve a világi hatalom [képviselõi], a bojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli emberek,az asztalnokok, a sztrjapcsijok,6 a moszkvai nemesek, a gyjakok, a vidéki választottnemesek és kisnemesek, a nagykereskedõk, a [kis]kereskedõk s minden [városi] ren-dû ember. Az uralkodó megparancsolta, hogy hozzák nyilvánosságra a litván királyés a szenátusi urak korábbi és mostani hitszegésének [eseteit]� és a zaporozsjei het-man,7 Bogdan Hmelnyickij8 üzenetét, melyben alattvalói [státust] kér a nagy ural-kodótól� A bojárok és a dumabeli emberek a következõ döntést hozták Bogdan Hmel-nyickij hetmanról és az egész Zaporozsjei Seregrõl:9 Alekszej Mihajlovics cár, a nagyuralkodó, egész Rusz nagyfejedelme kegyeskedjék hatalmába fogadni BogdanHmelnyickij hetmant és az egész Zaporozsjei Sereget a városaikkal és a földjeikkelegyetemben a pravoszláv keresztény hitvallás és Isten szent templomai érdekében,mivel a szenátusi urak és az egész Rzeczpospolita fölkelt a pravoszláv keresztény hit-vallás és Isten szent templomai ellen, s gyökerestül akarja kiirtani azokat, mertBogdan Hmelnyickij hetman és az egész Zaporozsjei Sereg sokszor üzente AlekszejMihajlovics cárnak, egész Rusz nagyfejedelmének, hogy ne engedje esküszegõ üldö-zõiknek eltaposni a pravoszláv keresztény hitet, és földúlni Isten szent templomait,hanem könyörüljön rajtuk, hadd kerüljenek a nagy uralkodó utasítására a hatalma
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1 Alekszej Mihajlovics Romanov (1629�1676). Uralkodott 1645-tõl 1676-ig.  
2 1653. május 25-én. 
3 A Litván Nagyfejedelemség (a Rzeczpospolita része) területén élõ belorusz lakosság. 
4 �Cserkaszok� (÷åðêàñû): az ukrán kozákok elnevezése a Moszkvai Állam hivatalos irataiban. (ADnyeper parti Cserkasszi erõd neve után.) 
5 1653. október 1-jén. 
6 �Sztrjapcsij� (ñòðÿï÷èé): az asztalnok után következõ udvari rang. 
7 Hetman (ãåòìàí): az ukrán kozák sereg választott fõvezére. (A középfelnémet Häuptmannszóból.)
8 Bogdan Hmelnyickij (1595 körül�1657). Kisbirtokos ukrán nemesi család sarja. A lvovi jezsuitakollégiumban tanult. A lengyel kormány megbízásából 1645-ben tárgyalásokat folytatott Francia-országban kozákok bevetésérõl a Habsburgok ellen vívott háborúban. 1648-ban megválasztották aZaporozsjei Sereg hetmanjának. 1648�1654 között az ukrán fölkelés vezetõje. 1656-ban szövetségrelépett a lengyelekkel szemben harcoló X. Károly svéd királlyal és II. Rákóczi György erdélyi fejede-lemmel, de a megsegítésükre küldött kozák csapatokat orosz nyomásra vissza kellett rendelnie. 
9 A �Zaporozsjei Sereg� (Âîéñêî Çàïîðîæñêîå): a Dnyeper alsó szakasza mentén élõ kozákok tár-sadalmi és hadszervezete. 



alá. Ha pedig a nagy uralkodó nem mutat könyörületet irántuk, és nem kegyeskedikaz oltalmába fogadni õket, akkor lépjen föl a pravoszláv keresztény hitvallás és Istenszent templomai mellett, s nagykövetein keresztül oly békességet rendeljen terem-teni köztük, amely béke megbízható a számukra. Kérelmükre s az uralkodó utasítására az uralkodó nagykövetei azt felelték vála-szul a szenátusi uraknak, hogy a király és a szenátusi urak fékezzék meg a bel-háborút, béküljenek ki a cserkaszokkal, ne üldözzék a pravoszláv keresztény hitval-lást, ne vegyék el Isten szent templomait, és semmiben ne korlátozzák a [kozák] sza-badságot, hanem teljesítsék a zborovi béke10 [feltételeit] az egyezményben foglaltakszerint. Õfelsége, a nagy uralkodó azt is megcselekedte a pravoszláv keresztény hitvallásérdekében János Kázmér11 királlyal szemben, hogy elrendelte: Azok az emberei, akikaz uralkodói [cári] titulatúrában [szándékosan] hibát vétettek, bocsánatot nyerjenek.De János Kázmér király és a szenátusi urak semmibe vették ezt a gesztust, és megta-gadták, hogy a cserkaszokkal békét kössenek. Ezért tudomásukra hozatik: JánosKázmér esküjének [szövege] elõírja, hogy a keresztény hitvallást óvnia s védenie kell,a hit [gyakorlását] semmilyen intézkedéssel nem korlátozhatja, és azt senkinek nemengedheti meg. Ha esküjét megszegi, alattvalóit fölmenti a hûség és az engedelmes-ség minden [kötelezettsége] alól. János Kázmér nem tartotta be esküjét, fölkelt a görög hitvallású pravoszláv ke-resztény felekezet ellen, Isten sok templomát szétdúlta, másokat unitussá12 tett.[Emiatt] s [azért] hogy [a kozákokat] ne engedjék a török szultán vagy a krími kánuralma alá, mivel a királyi eskü most szabad emberré tette õket, s mindezért [a bojá-rok és a duma tagjai] elhatározták: Bogdan Hmelnyickij hetmant, s az egész Zapo-rozsjei Sereget a városokkal és a földekkel egyetemben be kell fogadni [a cári biro-dalom alattvalói közé].Az asztalnokokat, a sztrjapcsijokat, a moszkvai nemeseket, a gyjakokat, a zsilece-ket,13 a vidéki nemeseket és kisnemeseket, a lövészparancsnokokat,14 a nagy-, a kö-zép- és a kiskereskedõket, az állami és a palotabirtokok kézmûvestelepeinek adófize-tõit és a lövészeket rangosztályonként15 külön-külön kikédezték az uralkodó becsü-
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10 A �zborovi egyezmény�: 1649. augusztus 8-án (18-án) kötötte Bogdan Hmelnyickij hetman ésII. János Kázmér király a lengyel seregek felett Zborównál (ukránul Zboriv) aratott ukrán gyõzelmetkövetõen. A békemegállapodás megtiltotta lengyel katonai erõk állomásoztatását és jezsuiták tevé-kenységét a kijevi, a czernihówi (csernyihivi) és a braclawi vajdaságban. Az állami zsoldba fogadottkozákok létszámát 8 ezerrõl 40 ezer fõre emelték. A király kötelezettséget vállalt arra, hogy az ukrajnaiközigazgatási tisztségekbe ortodox felekezetû ukrán nemeseket nevez ki. A megállapodás értelmébena varsói országgyûlésnek napirendre kellett volna tûznie a breszti vallási unió eltörlését. A szejmazonban nem hagyta jóvá az egyezményt, és a fegyveres összecsapások 1651 elején kiújultak. 
11 II. János Kázmér (1609�1672): III. Zsigmond lengyel király és litván nagyfejedelem fia. Ural-kodott 1648-tól 1668-ig. A sorozatos kudarcok miatt lemondott trónjáról. 
12 Utalás az 1596-os breszti vallási unióra. 
13 �Zsilec� (æèëåö): a �moszkvai lajstrom� alapján katonai és közigazgatási szolgálatot teljesítõ ne-mesek alsó rétege. 
14 �Lövészparancsnokok� (ñòðåëåöêèå ãîëîâû): a gyalogos �lövészek� (sztrelecek) a Moszkvai Ál-lam nemesi fölkelésen alapuló hadseregének elit alakulatait alkották. Belõlük formálódott a Kreml õr-sége és a cár testõrsége is. 
15 �Rangosztályonként� (ïî ÷èíîì): az azonos társadalmi rétegbe, korporációba tartozók testületivéleményét kikérve. 



letérõl, valamint Bogdan Hmelnyickij hetman és az egész Zaporozsjei Sereg befoga-dásáról.S ugyanazt mondták, [mint a bojár duma tagjai], hogy a boldog emlékû MihailFjodorovics cárnak, a nagy uralkodónak, egész Rusz nagyfejedelmének s a trónon õtkövetõ fiának, Alekszej Mihajlovics cárnak, a nagy uralkodónak, egész Rusz nagyfe-jedelmének becsületéért ki kell állni, és a litván király ellen háborút kell viselni. Õkpedig, a szolgáló emberek megvívnak a litván királlyal, és önmagukat nem kímélve[készek] meghalni uralkodójuk becsületéért. A különféle rangú kereskedõk [pénzzel]segítenek, és életüket is föláldozzák uralkodójuk becsületéért. A pravoszláv keresz-tény hitvallás és Isten szent templomai érdekében kérik, hogy a nagy uralkodó, Alek-szej Mihajlovics cár, egész Rusz nagyfejedelme könyörüljön meg Bogdan Hmelnyic-kij hetmanon, s adjon rá utasítást, hogy [a hetman és az ukrajnai kozákság] a nagyuralkodó hatalmának oltalmába kerüljön. 
A dokumentumhoz fûzött megjegyzés: A 164. esztendõ február 20. napján16 AlmazIvanov17 dumai gyjak lemásolta ezt az írást és fölvitte az uralkodóhoz. Az összera-gasztás azért van föltépve, mert [a tekercset] részeire szedték.
Aláírás a lapok hátoldalán az összeillesztésük helyén: Almaz Ivanov dumai gyjak. 

III/11. 3.
A moszkvai �országos gyûlés� határozata Ukrajna inkorporálásáról(Ðåøåíèå Ìîñêîâñêîãî çåìñêîãî ñîáîðà î ïðèñîåäèíåíèè Óêðàèíû ê Ðîññèè)

Hmelnyickij 1648-tól kezdõdõen többször kért katonai és diplomáciai segítséget az orosz cártól,amiért cserébe fölkínálta az ukrán kozákság hûségesküjét. A Kreml Granovitaja palotájában 1653.október 1-jén megtartott ülés, amely az utolsó képviseleti gyûlés volt az abszolutisztikusan uralkodóAlekszej Romanov cár korában, elfogadta az Ukrajna inkorporálásáról és a Rzeczpospolita elleniháború megindításáról szóló határozatot. Az 1654�1656 és 1659�1667 között zajló orosz�lengyel há-ború végeredménye a Dnyeper bal parti ukrán területek Oroszországhoz csatolása lett. Szövegközlés és magyarázatok: Âîññîåäèíåíèå Óêðàèíû ñ Ðîññèåé. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â òð¸õ
òîìàõ. Ò. III. Ìîñêâà, 1953. Ñ. 406�414.; Çàáîðîâñêèé Ë. Â.: Êàòîëèêè, ïðàâîñëàâíûå, óíèàòû. Ïðîáëåìû
ðåëèãèè â ðóññêî-ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèÿõ êîíöà 40-õ � 80-õ ãã. XVII â. Äîêóìåíòû. Èññëåäîâàíèÿ.
Ìîñêâà, 1998. ×. 1.
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16 1656. február 20-án. 
17 Ivanov, Almaz: 1646-ban kezdte szolgálatát a Követi Kormányszék hivatalnokai között mintgyjak. 1652-ben követi megbízatást teljesített Lengyelországban. 1654-ben a Követi Kormányszékegyik vezetõje, a duma tagja (äóìíûé äüÿê). 1668-ban kinevezték pecsétõrnek. 



III/11. 4.
JELENTÉS ALBAZIN ERÕDJÉNEK OSTROMÁRÓL(Részletek)

Ioann Alekszejevics és Pjotr Alekszejevics cár,1 egész Nagy-, Kis- és Fehéroroszországnagyfejedelmei, uralkodói és autokrátorai elõtt alázatosan tiszteleg szolgátok, FegykaGolovin.2
Uralkodók! Iván Vlaszov3 asztalnok, a nyercsinszki vajda [az alábbiakat] írta ne-kem, szolgátoknak a mostani 195. esztendõ január 14. napján:4
November 9-én megjelentek elõtte a nyercsinszki hivatali épületben IvaskoBuzunov, Vaszka Baksejev, Jakuska Martinov albazini kozákok,5 és átadták AfonaszijBejton6 kozák parancsnok jelentését Albazinból, amely a ti nagy uralkodói albazinipecsétetekkel volt lezárva��az ostromlott albazini vár7 egyik védõje [Ivasko Buzunov] a kihallgatása soránelõttem, szolgád elõtt [tett vallomásában] elmondta, hogy az elmúlt 194. [esztendõ]július 7. napján8 kínai katonák ostrom alá vették Albazin várát, és szünet nélkülágyúzzák. A kínaiak a megérkezésüket követõ ötödik napon megölték AlekszejTolbuzin vajdát. Ágyúval ellõtték a jobb lábát térd alatt, és ettõl a sebesüléstõl Alek-szej a negyedik napon meghalt. Egy ágyúgolyó berepült a bástya lõrésén, s Alekszejakkor a bástyán tartózkodott. Az ostrom idején, Alekszej Tolbuzin életében ésAlekszej halála után az albazini védõk öt kirohanást hajtottak végre. E kirohanásokalkalmával az ellenségbõl levágtak úgy másfél száz embert, robbanó lövedékkel meg-öltek két kínai századost, a harmadik kirohanáskor elfogtak három nyikan9 nyelvet,de ezeket a foglyokat nem tudják hitelt érdemlõen kivallatni, mert a nyikan nyelvetsenki sem ismeri az Albazinban szolgáló katonák között, azok a foglyok pedig nembeszélnek kínaiul és mongolul. Albazin védõibõl 21-et ölt meg az ellenség a kiro-hanások alkalmával, és 40 embert az ostromlott várban. Skorbuttól elpusztult 50 fõ.
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1 Formálisan társuralkodók 1682�1696 között. Az utóbbi I. (Nagy) Péter néven egyeduralkodó1696-tól 1725-ig, imperátor 1721-tõl. 
2 Fjodor Alekszejevics Golovin (1650�1706): 1685 decemberében kinevezték a jenyiszejszki katonaikörzet (ðàçðÿä) vajdájának és meghatalmazott nagykövetnek. Azzal a feladattal bízták meg, hogyszibériai helyõrségekbõl összeválogatott sereggel és diplomáciai tárgyalásokkal biztosítsa a Bajkálon túliés a dauriai határvidék védelmét. Õ vezette a nyercsinszki békeszerzõdést (1689) aláíró orosz delegációt.Késõbb Nagy Péter cár diplomatája. 1699-tõl a kormány tényleges feje, 1700-tól a külügyek irányítója. 
3 Iván Asztafjevics Vlaszov asztalnok, F. A. Golovin kinevezett helyettese. 
4 1687. január 14-én. 
5 �Kozák�: ezzel a névvel a helyõrségi katonákat illették Szibériában. 
6 A német származású Afanaszij Ivanovics Bejtont 1689�1691 között elõléptették ezredessé azalbazini erõd védelme során tanúsított hõsiességéért. 
7 A forrás �várnak� (ãîðîä) nevezi az albazini erõdöt. Talán azért, mert az újjáépítése során föld-sánccal megerõsítették. 
8 1686. július 7-én. 
9 �Nyikan� (íèêàíñêèé): ezzel a jelzõvel általában a japánokat illették a XVII. század másodikfelében keletkezett orosz forrásokban. Egy 1684/85-bõl származó Szibériát ábrázoló térképrajzonazonban Korea helyén szerepel a �íèêàíñêà ç.� (nyikan föld) felirat. Korea ebben az idõben Kína vazal-lusa, Japán viszont elzárkózó politikát folytatott. Az Albazint ostromó kínai seregben lehettek koreai-ak. A kifejezés ebben a szövegkörnyezetben jelölhetett mandzsu katonákat is. A mandzsuk azonosí-tására használt korabeli orosz szó azonban a �áîãäîéöû� volt. Végezetül az elfogott katonák beszél-hettek valamely kínai tájnyelven is. 



Hogy a szolgáló emberek közül név szerint ki esett el [harcban], illetve ki halt meg[betegségben], arra õ, Ivasko nem emlékszik, [nem tudja] megmondani. Az ellen-séges kínai katonák csaknem kétszáz szazseny10 [távolságra] állnak a vártól. Albazinkörül sáncot ástak, a sáncokon lõállásokat építettek, négy helyen ágyazatot készítet-tek, az ágyazatokra két-két ágyút helyeztek, az egyik ágyazat mellé 15 faltörõ lövegetállítottak. Az Amur [folyó] várral szemközti partján11 szintén földsáncot emeltek.Uralkodók! Az ostromlott Albazin védõi közül vagy nyolcszáz különbözõ rendû ésrangú ember maradt [élve]. Van [még] 8 rézágyú, 3 vasból [öntött] hosszú bombar-da,12 60 pud lõpor és ólom, egy mozsárágyú, 5 bombardagolyó, 33 egypudos ágyú-golyó, 70 puskagolyó. Az élelmiszerkészletrõl Ivasko úgy gondolja, hogy a mostani195. esztendõ április 1-jéig kitart. A kínai sereg létszáma a város körül mintegy 5000fõ, sok köztük a munkaszolgálatos. A hadfelszerelést, a lõport, a golyókat és 40 ágyúthat gályán hozták, a harci nyilakat két gályán. A kínai menedékbõl13 egyfolytábanmegadásra fölszólító, lázító üzeneteket dobálnak a várba. A lázító üzenetekben aztírják, hogy a bugdihan14 állítólag két embert küldött a seregükhöz azzal az [ajánlat-tal], hogy a védõk engedjék át az ostromlott várat. Aki távozni akar a nagy uralkodókvárosaiba, azok fejadagot kapnak az élelmiszerkészletbõl, és épségben elkísérik õketa dauriai15 erõdökig. Akik a bugdihant óhajtják szolgálni, azokat tisztelettel fölesketika bugdihan nevére és ellátmányt fizetnek nekik. Az ellenség 3 erõdített telephelyetlétesített Albazin körül, és e telepeken sok jurtát16 épített. A védõk elhatározták, hogyamíg lesz élelmük, addig a várban maradnak és állják az ostromot. Amint elfogy azélelem, összegyûjtik és beolvasztják az ágyúkat, fölgyújtják a lõpor- és a gránátrak-tárat, maguk pedig kézifegyverrel kitörnek a várból Nyercsinszk felé. Õ, Ivasko vízenjött Albazinból, csónakon az Amur folyó jégtáblái között éjnek idején. Amikor márvagy négy versztát megtettek Albazintól, a csónakjukat, amiben eveztek, összerop-pantotta a jég. Ivasko és társai nyolc napig egy szigeten éltek. Kivárták, amíg azAmur folyó beáll. Akkor átkeltek a jégen, és három héten át éjjel-nappal gyalogoltakaz erdõn keresztül Nyercsinszkig. Áfonyalevelekkel táplálkoztak. Máskor üszkös ga-bonát találtak az albazini szántó-vetõ parasztok17 irtásain, amit fölgyújtottak az ellen-séges kínai katonák�  
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10 �Szazseny� (ñàæåíü): 1 szazseny = 216 cm.  
11 Az albazini erõd az Amur bal partján, a mai Tindától délre fekvõ Dzsalinda település közelébenállt. 
12 �Hosszú bombarda� a korabeli orosz �ïèùàëü çàòèííàÿ� kifejezés hozzávetõleges fordítása. Azilyen nevû orosz fegyver egy kis kaliberû ágyú volt, amelyet várfalon helyeztek el. 
13 �Menedék�: az �îáîç� néven ismert korabeli hadiszerkezet kerekeken guruló talapzaton négy-szög alakban elhelyezett deszkapalánkból állt, amely hevenyészett �menedéket� (réduit) nyújtott abenne rejtõzõ katonáknak az ellenséges nyíl- vagy golyózáporral  szemben. Ilyen �mozgó erõdöt� fõ-ként ostrom céljára használtak.  
14 �Bugdihan�: a mandzsu uralkodók elnevezése a XVII. századi orosz forrásokban. A �Bogdo-kán� (Áîãäûõàí) mongol szóalak torzult formája (a. m. �fenséges kán�). A mandzsu dinasztia feje1616-ban vette föl a káni címet. Utóda 1644-ben meghódította Pekinget. A dinasztia képviselõi 1911-ig ültek a kínai császári trónon.
15 Dauria: a Jablonov-hegyvonulattól keletre az Arguny folyó medencéjéig elterülõ tartomány,amely õslakói a mongol nyelvcsaládhoz tartozó daurok (dahúrok) voltak.
16 �Jurta� (þðòà): itt gerendaház.
17 �Szántó-vetõ parasztok� (ïàøåííûå êðåñòüÿíå): az erõdök élelmiszer-ellátása céljából Szibériá-ba telepített szabad parasztok, akik a nekik juttatott földért és a különféle kedvezményekért cserébemegmûvelték az állami parcellákat is, az �uralkodó szántóját� (ãîñóäàðåâà ïàøíÿ). Az ott learatott ter-mést beszolgáltatták. 



III/11. 4.
Jelentés Albazin erõdjének ostromáról(Îòïèñêà îá îñàäå Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà)

A Bajkálon túli orosz, illetve a mongóliai mandzsu terjeszkedés súlyos fegyveres konfliktushoz veze-tett a két birodalom között az 1650-es és az 1680-as években. A küzdelem a mongol nyelvû népek ésaz Amur vidéke fölötti uralom megszerzéséért folyt. A folyó északi partján 1665-ben emelt albaziniboranaerõd az elõretolt ék szerepét játszotta, és az orosz határvonal legerõsebb láncszeme volt atérségben. Albazin elsõ kínai ostroma 1685. márciustól júliusig tartott. Az erõdöt a támadók lerom-bolták. Az 1685 õszén újjáépített Albazin második kínai ostroma (1686. július�december) sikertelen-nek bizonyult. A nyercsinszki békeszerzõdésben orosz részrõl vállalt kötelezettségnek megfelelõenazonban Bejton várkapitány 1689 õszén fölgyújtotta az erõdöt. A helyõrséget visszavonták Nyer-csinszkbe.Az 1687. május 30-án Moszkvában iktatott jelentés eredetiben maradt fenn. Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ.
534�536.; Àëåêñàíäðîâ Â. À.: Ðîññèÿ íà äàëüíåâîñòî÷íûõ ðóáåæàõ (âòîðàÿ ïîëîâèíà XVII â.). 2-îå, äîï.
èçä., Õàáàðîâñê, 1984. Ñ. 138�150.

III/11. 5.
A NYERCSINSZKI BÉKESZERZÕDÉS(Részletek)

[1. cikk.] A két állam határa a Gorbica1 nevû folyó legyen, amely a Szagalin Ulja2 fo-lyóba ömlik a tatárul Urumnak mondott Csornaja folyó közelében. Úgyszintén aGorbicának nevezett folyó torkolata3 fölötti mészkõszikla csúcsától vagy köves hegy-tetõtõl [végig] e hegylánc magaslatai mentén egészen a tengerig mindkét állam fel-ségterületét úgy kell megosztani, hogy valamennyi [föld], kicsi és nagy folyó, amelye folyó déli oldala felõl 4 a Szagalin Ulja folyóba ömlik, a kínai birodalom birtokát ké-pezze. Ugyancsak minden folyó és föld, amely e hegygerinc másik oldalán északnaktart, az Orosz Birodalom birtokában legyen oly módon, hogy az Uda folyó és a határhelyeként kijelölt hegycsúcs között a tengerbe ömlõ valamennyi folyó és köztesterület [sorsa] most5 eldöntetlen marad, ezek [hovatartozása] mindkét állam köve-teinek hazatérését követõen, [a tények] hiteles megismerése és egyértelmû tisztázásaután, levelezés vagy követek útján döntessék el. Az Argunynak nevezett folyó, amely a fent említett Szagalin Ulja folyóba ömlik,ugyancsak határvonalat képez oly módon, hogy a déli oldalán található minden földa kínai birtokokhoz tartozzon. A [nevezett folyó] északi partján lévõ minden [terület
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1 Mai nevén az Amazar folyó (az egykori �Nagy� Gorbica). A demarkáció után mintegy húszévvel a kínai hatóságok megtudták, hogy a határvonaltól néhány kilométerre nyugatra szintén talál-ható egy Gorbica nevû folyó (�Kis� Gorbica). Akkor a kínai felségterületet jelzõ határköveket áthe-lyezték ez utóbbi partjára (a �Kis� Gorbica a Silka bal oldali mellékfolyója). 
2 Az Amur folyóba. 
3 A �torkolata� szó helyett a latin szövegben: �forrása és eredete�. 
4 �E folyó déli oldala felõl� helyett a latin szövegben: �e hegy déli része felõl�.
5 A �most� szó helyett a latin szövegben: �ideiglenesen�. 



az Orosz Birodalom birtokában marad.] A nevezett folyó6 [déli oldalán] és a Mererke7
nevû folyócska torkolatában lévõ építményeket át kell vinni az északi partra.[2. cikk.] A Jaksza8 nevû helyen álló erõdöt vagy várat, melyet az oroszok építet-tek, az alapokig le kell rombolni. Valamennyi ott élõ orosz alattvalót minden ingósá-gával egyetemben, bármi legyen is az, vissza kell telepíteni az orosz állam területére. Ha e kijelölt határokat a két állam vadászai bármilyen okból átlépik, s ezt egyvagy két alacsony rendû ember akár foglalkozás közben,9 akár rablás céljából teszi, vas-ba verve azon nyomban vigyék a két állam vezetõje elé. Ha tizen vagy tizenöten ösz-szeverõdve fegyverkezésbe vagy mesterség ûzésébe fognak,10 vagy a másik állam alatt-valóit kirabolják vagy megölik, akkor ezt jelentsék mindkét állam uralkodójának, ésaz összes vétkes [haramiát] fõvesztéssel büntessék, de háborút ne kezdeményezzenek emiatt.11

[3. cikk.] Akármi is történt korábban, attól a naptól fogva, melyen a két államközötti örökös béke becsülettel megköttetett, merüljön végleges feledésbe� [5. cikk.] �Azok az emberek, bármilyen rangúak is legyenek, akik úti okmá-nyokkal rendelkeznek, szabadon beléphetnek mindkét állam birodalmába, és ott köl-csönösen kereskedhetnek, adhatnak-vehetnek bármit, amire szükségük van�
A dokumentumhoz fûzött megjegyzés: Ugyanilyen írás van mandzsu nyelven is � mond-ták a jezsuiták12 �, melyet szóról szóra úgy jegyeztek le, ahogyan latinul. Hogy hite-les-e a mandzsu nyelvû írás, és azonos-e a latin szöveggel, azt a meghatalmazottnagykövetek13 nem tudják, mert a dauriai erõdökben se mandzsu nyelvû tolmácsot,se fordítót nem találtak. 
A tekercsbe összeragasztott lapok illesztésénél olvasható aláírás: Fjodor Protopopov titkár. 

III/11. 5.
A nyercsinszki békeszerzõdés(Íåð÷èíñêèé ìèðíûé äîãîâîð)

A tárgyalások 1689. augusztus 12 � 29. között Nyercsinszk falai alatt latinul folytak. Az orosz kül-döttség munkáját egy latin nyelvet ismerõ tolmács segítette, a kínai delegációban ezt a szerepkört kétjezsuita szerzetes töltötte be. A mandzsu dinasztiát képviselõ diplomatákat Som Go Tu, a császáripalota belsõ tanácsosa, az udvari ezred parancsnoka vezette. A békekötés értelmében a cári birodalom
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6 Az Arguny. 
7 Mererke (a forrásokban még: Meyrelke, Meretki, Meritken) az Arguny jobb parti mellékfolyója. 
8 Albazin. 
9 �Foglalkozás közben�: prémvadászat vagy nomadizáló állattartás során. Ehelyütt a latin szöveg�szökevényekrõl� és �gonosztevõkrõl� beszél. 
10 �Mesterség ûzésébe fognak� (ïðîìûøëÿòü ñòàíóò): 1. vadászattal foglalkoznak; 2. erõszakos cselek-ményeket követnek el. Ez a kifejezés nem szerepel a latin szövegben. 
11 A latin szövegben: �mindezen gaztettekért mint köztörvényes bûncselekményekért nyerjék el bün-tetésüket, hogy egyes magánemberek rendzavarása miatt ne törjön ki háború, s hogy megelõzzék a vérontást�. 
12 A francia Jean François Gerbillon és a portugál Tomás Pereira jezsuita misszionárius, a kínaiküldöttség tagjai. 
13 Fjodor Alekszejevics Golovin a jenyiszejszki katonai körzet vajdája és Iván Asztafjevics Vlaszovnyercsinszki vajda. A tárgyalási elõkészületek idején az elõbbi okolnyicsiji, az utóbbi asztalnoki kine-vezést kapott. A békeszerzõdés tartalma miatt mindkettõjüket felelõsségre vonták. Szófia cárkisasz-szony régenskormányának bukása után azonban elõléptették õket: 1691-ben Golovin elnyerte a �bo-jári�, Vlaszov a �dumai nemes� címet.



elvesztette az Amur vidékét. A folyó északi partját az Ajgunban (Aihui) megkötött 1858-as, az Usszu-ritól a Japán-tengerig terjedõ sávot a Pekingben aláírt 1860-as szerzõdésben sikerült az oroszoknakmegszerezniük. A nyercsinszki béke latin, mandzsu és orosz nyelvû szövege közötti különbségek,valamint a térség geográfiai föltáratlansága és a pontosan megrajzolt térképek hiánya hosszú diplo-máciai vitára adott okot a határvonal értelmezésérõl.Az itt közölt részletek a békeszerzõdés (hivatalosnak nyilvánított) latin nyelvû szövegének egyko-rú orosz fordítása alapján készültek. Forrásközlés és magyarázatok: Ñáîðíèê äîãîâîðîâ Ðîññèè ñ Êèòàåì 1689�1881 ãã. Èçäàíèå Ìèíèñ-
òåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1889. Ñ. 1�10.; Ðóññêî-êèòàéñêèå îòíîøåíèÿ â XVII âåêå.
Ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû â äâóõ òîìàõ. Ò. 2. 1686�1691. Ìîñêâà, 1972. Ñ. 645�659.; Àëåêñàíäðîâ Â. À.:
Ðîññèÿ íà äàëüíåâîñòî÷íûõ ðóáåæàõ (âòîðàÿ ïîëîâèíà XVII â.). 2-îå, äîï. èçä., Õàáàðîâñê, 1984. Ñ.
185�194.
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III/12.
A moszkvai tradíciókon nyugvó társadalmi berendezkedés kiteljesedése és válságjelei az elsõ Romanovok korában

III/12. 1. 
AZ OROSZ KERESKEDÕK KÉRELME A CÁRHOZ 1627-BEN

Uralkodónknak, Mihail Fjodorovics cárnak, egész Rusz nagyfejedelmének és FilaretNyikityics õszentségének, nagy uralkodónak, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának!Mi, a moszkvai, a kazanyi, a jaroszlavli, a Nyizsnyij Novgorod-i, a kosztromai, a vo-logdai s országotok valamennyi városának nagykereskedõi és kereskedõi, [hû] szol-gáitok, alázatos kérelemmel fordulunk hozzátok a német,1 a holland, a hamburgikereskedõkkel, a perzsiai és a buharai kalmárokkal s [minden] külföldi [kufárral]szemben, az angol nagykereskedõk kivételével. Uralkodó!  Német kereskedõk a moszkvai dúlás2 óta járják országodat Ar-hangelszk3 városának piacától Holmogori, Usztyug, Vologda, Jaroszlavl és Moszkvavárosáig. Adóköteles földeket vásároltak a kézmûvesektõl, és telephelyeket építettekrájuk e városokban. A telephelyeken s nem a kereskedõházakban4 raktározzák azodaszállított áruikat, a többi cikket pedig be sem vallják. Emiatt az uralkodót illetõvámok beszedhetetlenek. A köveket5 és az atlaszokat6 méretre7 és arsinra8 adják kistételekben, ezért a városi vámhivatalok [bevételeiben] hiány keletkezik. A súlyramért portékát szintén kiskereskedelmi forgalomban árusítják: félpudonként9 és gri-venkánként.10 Uralkodó! Elvették piacainkat, s mi, akik szolgáid és árváid vagyunk,dolog nélkül maradtunk, elszegényedtünk! A tengerentúli németek fölvásárolják asót Arhangelszk városában, és Vologdába szállítják a bárkáikon. Elorozták tõlünk,
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1 �Német� (íåìåö): a nyugat-európaiak közkeletû elnevezése a korabeli Oroszországban. 
2 �Moszkvai dúlás� (ìîñêîâñêîå ðàçîðåíüå): a �zavaros idõszak� (1604�1612). 
3 Arhangelszk építését IV. Iván rendelte el 1584-ben, hogy megteremtse az angol és a hollandkereskedõk fogadásának technikai feltételeit. Ez a település volt Oroszország elsõ tengeri kikötõje.Kezdetben �Új Holmogori�-nak hívták. 1613-ban önálló státust kapott. Ekkor vette föl mai nevét,melyet a Mihály arkangyal tiszteletére szentelt monostorától kölcsönzött. 
4 �Kereskedõház� (ãîñòèíûé äâîð): az áruk raktározására és árusítására szolgáló, hatóságilagkijelölt hely. 
5 Drágakövek. 
6 Fényes, selyembõl készült kelme. 
7 �Méret� (ïîðòèùå): 1 darab kaftán elkészítéséhez elegendõ szövetanyag. A kifejezést alkal-mazták gombokra, csipkére, ékkövekre is. Ebben az esetben �1 méretnyi� gomb- vagy csipkekészletegy darab kaftán vagy felsõruha díszítéséhez elegendõ mennyiségnek felelt meg. 
8 1 arsin (àðøèí) = 72 cm. 
9 1/2 pud = 8,19 kg. 
10 1 nagy grivenka (ãðèâåíêà) = 409,632 gramm, 1 kis grivenka = 204,816 gramm. 



szolgáidtól és árváidtól ezt a vállalkozást is! Amikor az orosz árukkal Arhangelszkbeérnek, egymás közt adják-veszik a város mellett, a vámhivatalban azonban átmenõáruként tüntetik föl e cikkeket, miáltal az uralkodói [felségednek] járó illetékek [je-lentõs része] elveszik. A németek mostanra raktárakat és boltokat szereztek Volog-dában, Jaroszlavlban, Moszkvában, és kis tételekben mindenfélét árusítanak, holott akorábbi uralkodók idején, a boldog emlékû Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfe-jedelme alatt, bár sok német kalmár érkezett a tengeren túlról Rugogyivba,11 éventeszáz-kétszáz hajó, mégsem engedték õket az áruikkal Rugogyivnál tovább Ruszba.Akkoriban az uralkodói vámokat [maradéktalanul] beszedték, nekünk pedig, szol-gáidnak és árváidnak, bõségesen voltak piacaink. Azokban az esztendõkben örömöts nem keserûséget okozott számunkra, szolgáidnak és árváidnak, az uralkodói szol-gálat! A kincstári monopóliumok (selyem, ikra, coboly) és minden más áru drágáb-ban kelt el pusztán azért, mert a németeket nem engedték Holmogorinál továbbRuszba. Az orosz cikkek árait nem ismerték, nekünk, szolgáidnak és árváidnak, meg-maradtak a piacaink és a vállalkozásaink, az uralkodót illetõ vámokat pedig busásanbeszedték. De a németek megsokasodtak Rusz földjén, s nekünk, szolgáidnak ésárváidnak, hatalmas kárunk keletkezett miattuk, mert minden piacunkat elvették.Uralkodók! Azok a német kereskedõk, akik parancsotokra manapság Pszkovba jön-nek, Pszkovban vásároznak, de Pszkovnál tovább egyetlen városotokba sem engedikõket. Ezzel szemben az Asztrahánból és Kazanyból [induló] perzsiai és buharaikalmárok beutazzák az egész országotokat! Az áruikat ugyanúgy drágán és kis téte-lekben árusítják, nem pedig nagyban. Elorozták tõlünk, szolgáitokól, az utolsó [nye-reséges] vállalkozásunkat is! A németek halászhelyeket birtokolnak atyáitok földjén a Hideg-tengeren.12 Ha-jókkal jönnek oda vadászni, madárlesre és zsírszerzésre.13 A pomorjei14 folyókonmegrakják a bárkáikat mindenféle gabonával, rozzsal, kenderrel és borsóval. Emiattdrága a gabona Holmogoriban, a városban15 és a Kola torkolatánál. Valamennyipomorjei településen éhínség pusztít. Az [ott élõk] a legutolsó emberig elszegé-nyedtek, és nagy adósságokba verték magukat. A hollandiai német kereskedõk és az[ázsiai] kalmárok Szibériába küldik a vadászaikat. A németek, miután Ruszban kifürkészték az uralkodói [monopóliumot alkotó]áruk, a selyem, az ikra, a coboly, illetve a szövetek és mindenféle orosz kereskedelmicikk árát, szárazföldi úton télvíz idején visszaküldik német földre a fuvarosaikat, [ígyaz ottaniak] tudomást szereznek az orosz árukról, hogy mit mennyiért vásárolnakRuszban. S mikor a német kereskedõk megérkeznek Ruszba, összebeszélnek egymásközt, és drágán, sietség nélkül kínálják a német portékákat. Raktárakkal és boltokkalrendelkeznek atyáid földjének minden városában, és az áruikat széltében-hosszá-ban16 kínálgatják, míg tõlünk, szolgáidtól és árváidtól, alacsonyabb áron veszik azorosz termékeket, mert egymás közt ugyanúgy összebeszélnek. Amely portékájukgyorsan nem kel el, azt itt hagyják a társaiknál. Öt éven keresztül, sõt tovább is atyái-tok földjén élnek, s ez idõ alatt megrendeléseket kapnak a tengeren túlról és a szá-
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11 Rugogyiv (Ðóãîäèâ): Narva orosz neve. 
12 �Hideg-tenger� (Ñòóäåíîå ìîðå): a Jeges-tenger. 
13 �Zsírszerzés� (ñàëüíàÿ äîáû÷à): fókaháj és rozmárszalonna, amit az elejtett állatokból nyertek. 
14 �Pomorje� (Ïîìîðüå) a. m. �Tengermellék�: a Fehér-tenger partvidéke, az Onyega, az Északi-Dvina, a Mezeny és a Pecsora folyók medencéje az európai Oroszország északi részén. 
15 Arhangelszkben.
16 Kiskereskedelmi forgalomban. 



razföldön át, és e megrendelések alapján vásárolják tõlünk, egymással összebeszélve,az orosz árukat. A különféle uralkodói [monopóliumoknak] óriási kára származikebbõl, mi pedig, szolgáitok és árváitok, dolog nélkül maradunk a külföldiek miatt.Sok kereskedõ fölhagyott a vállalkozással, elszegényedett vagy hatalmas mértékbeneladósodott.A boldog emlékû uralkodó, Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfejedelme alattés Fjodor Ivanovics cár, egész Rusz nagyfejedelme és uralkodója korában brabanti,holland, és hamburgi németek (az angol nagykereskedõk kivételével) nem utaztakArhangelszk és Holmogori városánál tovább, nem engedték õket halászni és vadász-ni a [Jeges-]tengeren. Most viszont, uralkodók, a hollandföldi német Karp Gyemulinhajói az Unba17 folyóhoz járnak, mintha halászni mennének, és a gabonát úgy indít-ja útnak a dereglyéken, mintha az Unbához [vitetné], [ott] azonban átrakják a hajói-ra, és a hajói a tengeren túlra szállítják a gabonát. Uralkodók! Pomorjében [államnak]adózó falvakat vásárolt, az egyik nevére emlékszünk, Zagorkinak hívják. Holmo-goriban ugyancsak adóköteles portákat vett. Amikor felségetek bojárja, OndrejVasziljevics Hilkov volt Arhangelszk és Holmogori vajdája,18 a németek, az angolnagykereskedõk kivételével, nem hajóztak föl [az Északi-Dvinán] Holmogorináltovább, szárazföldön sem utazgattak országotokban, nem építettek telephelyeket,nem rendelkeztek városi raktárakkal és boltokkal, és nem jártak tengeri vadászatrasem Szibériába. A perzsiai és buharai kalmárok nem utaztak Asztrahánnál és Ka-zanynál tovább, kivéve ha mint követek jöttek Moszkvába. Most viszont, uralkodók,a kalmárok egyedül utazgatnak egész országotokban és Szibériában, vagy az inté-zõiket küldik oda, tõlünk pedig, uralkodók, mindenütt elvették a vállalkozásainkat.A különféle üzleteikkel hatalmas kárt okoztak az uralkodói áruk [monopolizált for-galmának]: megszûnt a kereslet minden uralkodói áru iránt. Kegyelmes uralkodó, Mihajlo Fjodorovics, egész Rusz cárja és nagyfejedelme, sõszentsége Filaret Nyikityics, nagy uralkodó, Moszkva és egész Rusz pátriárkája! Kö-nyörüljetek rajtunk, szolgáitokon és árváitokon! Uralkodók! Tekintsetek atyai örök-ségetekre, s reánk, szolgáitokra és árváitokra! [Hassatok oda], hogy ezek a brabanti,holland és hamburgi németek, az angol nagykereskedõk kivételével, miként koráb-ban, ne utazzanak Arhangelszk városánál és Holmogorinál tovább atyáitok földjén,ne építsenek Ruszban saját telephelyeket, és ne engedjék õket vadászni a Hideg-tenger orosz partvidékén és Szibériában! A perzsiai és buharai kalmárok ne járjanakAsztrahánnál és Kazanynál beljebb atyáitok földjén, hogy eztán ne érje kár az ural-kodói [monopóliumaitokat], s mi, szolgáitok és árváitok, ne maradjunk vállalkozásnélkül! Uralkodók! Könyörüljetek, legyetek kegyesek!19

A kérvényre rávezetett döntés: Az uralkodó, valamint õszentsége a pátriárka, a nagyuralkodó, kegyesen úgy rendelkezett, hogy [minden] a korábbiak szerint legyen.Azokat a külföldieket, akiknek parancsuk van rá, hogy Moszkvában vásározzanak,bocsássák oda. Akik parancsa arra szól, hogy a városban20 kereskedjenek, azokat neengedjék Moszkvába. Ugyanígy a [keleti] kalmárok Kazanyban vásározzanak, ne jöj-jenek Moszkvába és a városokba, kivéve azokat a perzsa kereskedõket, akik a sahtól
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17 Az �Unba� (Una) folyó a Fehér-tengerbe ömlik a Dvina-öböl nyugati partszakaszán. 
18 Andrej Vasziljevics Hilkov 1617�1621 között kormányozta a Dvina-vidéket. 
19 A forrásban itt a kérelmezõk aláírásai következnek.
20 Arhangelszkben. 



kapott oklevéllel [utaznak]. Hozzák el azon németek neveit, akik nem kaptak rá en-gedélyt, hogy Moszkvában vásározzanak, [hadd tudjuk meg] kifélék! (Kivéve az an-golokét, s azokét, akik az uralkodójuk képviseletében [kereskednek], vagy [ilyen]kiváltságlevelet kaptak.) 

III/12. 1. 
Az orosz kereskedõk kérelme a cárhoz 1627-ben

(×åëîáèòü¸ ðóññêèõ òîðãîâûõ ëþäåé 1627 ã.)
Az orosz kereskedõk 1627-ben benyújtott kérelmét 1646-ban egy terjedelmesebb követte. Mindket-tõben piacvédelmi intézkedéseket követeltek a kormányzattól. Végül Alekszej Mihajlovics cár 1667.április 22-ei rendelete, az ún. �Új Kereskedelmi Szabályzat� megtiltotta, hogy külföldi kereskedõkbekapcsolódjanak az Orosz Birodalom területén zajló kiskereskedelmi áruforgalomba, vagy az oroszkupeceket kirekesztve egymástól vásároljanak. (Az �Új Kereskedelmi Szabályzat� magyar nyelvrelefordított részleteit lásd: Olvasókönyv a Szovjetunió története tanulmányozásához. I. köt. Bp., 1956.136�137.) Szövegközlés és magyarázatok: Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 390�
393.; Ñìèðíîâ Ï. Ï.: Íîâîå ÷åëîáèòü¸ ìîñêîâñêèõ òîðãîâûõ ëþäåé î âûñûëêå èíîçåìöåâ, 1627 ãîäà.
×òåíèÿ â èñòîðè÷åñêîì îáùåñòâå Íåñòîðà-ëåòîïèñöà. Êí. 23. Êèåâ, 1912. Ïðèëîæåíèå. Ñ. 97�102.

III/12. 2. 
AZ 1649. ÉVI TÖRVÉNYKÖNYV(Részletek)

II. fejezet
Az uralkodó becsületérõl, és arról, hogy miként óvjuk meg 

õfelsége egészségét
1. Ha bárki bármilyen szándékból gonosztettet forral õfelsége egészsége ellen,és e gonosz szándékáról valaki följelentést tesz, a gonosz szándékról szóló ama föl-jelentésben [foglaltakat] alaposan vizsgálják ki, hogy [valóban] gonosztettet forralts akart[-e] elkövetni a cári felség ellen. Az ilyen [embert] a nyomozás után végez-zék ki. 
2. Úgyszintén, ha valaki a cári felség kormányzása alatt meg akarja szerezni aMoszkvai Államot, s uralkodó [óhajt] lenni, és e gonosz szándéktól vezérelve fegy-vereseket gyûjt, vagy a cári felség ellenségeivel barátkozni kezd és tanácsadói leve-lezésbe fog, vagy mindenféle úton-módon segítséget nyújt ahhoz, hogy a közremû-ködésével az uralkodó ellenségei megszerezhessék a Moszkvai Államot, vagy bármi-lyen kárt okozzanak, s emiatt valaki följelentést tesz ellene, a hûtlenségérõl szóló föl-jelentést alaposan vizsgálják meg, és az ilyen árulót annak megfelelõen végezzék ki. 
3. Ha valaki árulás révén a cári felség ellenségeinek kezére játszik egy várat, vagyha valaki a cári felség váraiba más államokból [érkezett] külföldieket ugyancsakárulás folytán beenged, akkor [az esetet] alaposan vizsgálják meg, és az ilyen áruló-kat szintén végezzék ki.
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5. Az árulók szolgálati és családi birtokait, valamint vagyonát kobozzák el az ural-kodó javára.
6. Ha az ilyen árulók asszonyai és gyermekei tudtak az [uralkodó iránti] hûtlen-ségrõl, õket is végezzék ki. 
11. Ha valamely áruló1 bármely országból hazatér a Moszkvai Államba, s az ural-kodó megkegyelmez neki, megbocsátja bûnét, ismét ki kell érdemelnie, hogy po-mesztyjéje legyen. Votcsinái tekintetében az uralkodó szabadságot élvez, de a koráb-bi pomesztyjéit nem adhatja vissza. 
14. Ha egy ember, aki az uralkodó [elleni] tettet vagy szót állít,2 s aztán kijelenti,hogy nincs [tudomása] az uralkodó [elleni] tettrõl vagy szóról, s azért beszélt azuralkodó [elleni] tettrõl vagy szóról, mert valaki megverte vagy mert lerészegedett,azt tekintet nélkül arra, hogy melyik rendhez [tartozik], korbácsolják meg, a korbá-csolás után pedig adják oda annak, akinek az embere. 
21. Akik a cári felségre vagy az uralkodó bojárjaira, okolnyicsijeire, a dumabelivagy az [uralkodó személyéhez] közeli emberekre, a városokban és az ezredekben[szolgáló] vajdákra, a kormányszékek hivatalnokaira, vagy bárkire elõre megfontol-tan és csoportosan3 rátámadnak, kirabolnak vagy meggyilkolnak, azokat az embere-ket, akik így tettek, irgalom nélkül végezzék ki. 
22. Ha valaki a városokba vagy az ezredekhez [kinevezett] vajdák és kormány-széki hivatalnokok közül följelentést tesz az uralkodónál szolgáló vagy bármely másrendhez [tartozó] emberek ellen [azt állítva], hogy elõre megfontoltan és csoportosanrátámadtak és meg akarták ölni, de ezek az emberek, akikrõl írt, arra kérik az ural-kodót, hogy indítson vizsgálatot a vajda és a hivatalnok ellen, mert õk nem támad-tak rá [sem] elõre megfontoltan, [sem] csoportosan, hanem kérvénnyel jöttek hozzánéhányan, akkor vizsgálják ki a kérvényük [ügyét] és az esetet is: [ha] városiakról[van szó], az egész városban, [ha] ezredbeliekrõl, [akkor] az összes katonát bevonva.Amennyiben hitelt érdemlõen kiderül, hogy kérvénnyel jöttek a városi és ezredbelivajdákhoz, nem pedig gaztett [elkövetése] céljából, akkor a nyomozás után ne végez-zék ki õket. Azokat a vajdákat és kormányszéki hivatalnokokat, akik hamis följelen-tést írtak az uralkodónak, szigorúan büntessék meg, úgy, ahogyan a cár elrendeli. 

VI. fejezet
A másik országba [szóló] útlevélrõl4

1. Ha valakinek kereskedelmi célból vagy valamilyen egyéb [jellegû] saját ügybenel kell utaznia a Moszkvai Államból egy másik országba, amellyel a Moszkvai Állambékében [él], az kérelmezzen útlevelet: Moszkvában az uralkodótól, a [vidéki] váro-
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1 Azok az orosz alattvalók, akik egykoron idegen uralkodók szolgálatába álltak, de nem követtekel olyan cselekményeket, amelyek kimerítenék a 2�3. cikkelyben foglalt tényállást. 
2 �Az uralkodó [elleni] tettet vagy szót állít� (ñêàçûâàåò ãîñóäàðåâî äåëî èëè ñëîâî): a �szó és tett�(ñëîâî è äåëî) olyan korabeli idióma, amely jelentése felölelte az uralkodó és családtagjai becsülete ésbiztonsága ellen irányuló, valamint az államellenes bûncselekmények legszélesebb körét. El lehetettkövetni (sértõ) szóval és (ártó) tettel is. A büntetõeljárás megindításához elégséges volt a szándékvélelme. A fogalom a XVII. század eleje óta ismert mint a politikai bûncselekmények minõsített esete,de törvénykönyvben elõször itt fordult elõ. 
3 �Elõre megfontoltan és csoportosan� (ñêîïîì è çàãîâîðîì): a politikai bûncselekmények minõsítettesete. Többekkel közösen elkövetett lázadás, zendülés, engedetlenség a felsõbb hatalommal szemben. 
4 Az 1649-es törvénykönyv elfogadásáig Oroszországban semmi sem szabályozta a külföldreutazás jogi feltételeit. Az útlevél (ïðîåçæàÿ ãðàìîòà) kiadását a törvényhozók nemzetbiztonsági szem-pontból tartották kívánatosnak. 



sokban a vajdáktól, de útlevél nélkül ne utazzon. A [vidéki] városban [szolgáló] vajdaa legcsekélyebb késlekedés nélkül adja ki az útlevelet. 
3. Ha bárki útlevél nélkül utazik valamely országba, s az ott-tartózkodása utánvisszatér a Moszkvai Államba, más valaki azonban följelenti, amiért önkényesen ésútlevél nélkül, hazaárulás vagy akármilyen egyéb ártó [szándék] céljából távozott,akkor a följelentés alapján minden [lehetséges] nyomozati módszer fölhasználásával[indítsanak] szigorú vizsgálatot5 az ellen, aki az uralkodó [tudta és engedélye, azaz]útlevél nélkül utazott a másik országba. Amennyiben a nyomozás során azt állítjákróla, hogy egyenesen azért távozott útlevél nélkül egy másik országba, hogy haza-árulást vagy valamilyen egyéb gonosztettet6 kövessen el, akkor a nyomozás [eredmé-nye] alapján hûtlenség miatt végezzék ki.7
5. Ha a határ menti városokhoz tartozó megyékben az uralkodói palota tulajdo-nát képezõ falvak, fekete járások, illetve bármely rendû ember birtokában lévõ vot-csinák és pomesztyjék a litván és a német határ menti földekkel érintkeznek, vagy azuralkodó földjei átnyúlnak a litván és a német oldalra, a litván és a német földek pedigaz uralkodóéra, és az uralkodói palota birtokain, a fekete járásokban élõ parasztok,pomesztyje- és votcsinatulajdonosok, valamint az embereik és a parasztjaik az egyikvárosból a másikba tartva útlevél nélkül keresztülutaznak e litván és német [felség-területû] határ menti földeken, litván és német alattvalókkal találkoznak, azt ne rójákföl nekik, mert a határmenti litván és német alattvalókkal egymás szomszédságábanélnek. 

VII. fejezet
A Moszkvai Állam valamennyi katonájának fegyveres szolgálatáról8

8. Az uralkodó szolgálatában álló bármilyen rendû fegyveresek közül azok ellen,akik [bevonultak] az ezredekhez, és a minõsítésük9 szerint képesek az uralkodói szol-gálat ellátására, de nem várva meg a [sereg] föloszlatását elszöknek az uralkodó szol-gálatából, dezertálás miatt adjanak ki [elfogató]parancsot. Aki elõször szökött, aztkorbácsolják meg. Ha másodszor, korbácsolják meg, és csökkentsék a pomesztyjébenmegállapított járandóságát ötven csetverttyel, a pomesztyjében megállapított já-randósága alapján kifizetett illetményét pedig száz csetverty után egy rubellel. Haharmadszor is megszökik, korbácsolják meg, majd vegyék el tõle a pomesztyjéjét, ésosszák szét. 
17. Ha a szolgáló emberek közül némelyek kérvényezik az uralkodótól, hogy[engedélyezze] a pomesztyjével nem rendelkezõ olyan gyermekeiknek, öccseiknek,unokatestvéreiknek és unokáiknak, akik elérték az uralkodó szolgálatához szükséges
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5 �Minden [lehetséges] nyomozati módszer fölhasználásával [indítsanak] szigorú vizsgálatot�(ñûñêèâàòü âñÿêèìè ñûñêè íàêðåïêî): kiemelkedõ politikai bûncselekmények felderítésével kapcsolat-ban elõforduló kifejezés, amely magában foglalta a tömeges kihallgatás, a szembesítés és a kínvallatásnyomozati cselekményét. 
6 �Gonosztett� (ëèõîå äåëî): a köztörvényes bûncselekmények minõsített esete: gyilkosság, fegy-veres rablás, fosztogatás. 
7 Ha a nyomozás során az derült ki, hogy az illetõ nem hazaárulás elkövetése céljából távozottillegálisan külföldre, akkor csak megkorbácsolták (4. cikk.). 
8 Elsõ ízben az 1649-es törvénykönyv kodifikálta az orosz hadsereg szervezésére és mûködésérevonatkozó jogszabályokat. 
9 �Minõsítés szerint� (ïî ðàçáîðó): a használatba kapott szolgálati földbirtok nagyságára, valamintaz illetõ nemesember életkorára és egészségi állapotára tekintettel elkészített besorolás szerint, amelyelõírta, hogy milyen fegyverzettel és hány emberrel kell hadba vonulnia. A szolgálati kötelezettségekteljesítését, azaz a harcképességet rendszeres szemléken ellenõrizték és felülbírálták. 



[életkort], de nem állnak az uralkodó szolgálatában és semmilyen rangot nem kap-tak, hogy a helyükbe lépjenek, mert öregség, súlyos sebesülés vagy betegség miattnem képesek ellátni az uralkodó szolgálatát, [akkor] vegyék szemügyre ezeket a kér-vényezõket Moszkvában és a [vidéki] városokban. Ha a szemle alapján [bizonyossáválik], hogy e szolgáló emberek valóban az öregségük, a súlyos sebesülésük vagy abetegségük miatt nem képesek ellátni az uralkodó szolgálatát, akkor parancsoljákmeg, hogy a pomesztyjével nem rendelkezõ gyermekeik, öccseik, unokatestvéreik ésunokáik közül azokat küldjék el az uralkodó szolgálatára maguk helyett, akik betöl-tötték a tizennyolcadik életévüket, de nem állnak az uralkodó szolgálatában és sem-milyen rangot nem kaptak. Senkit ne küldjenek szolgálni maguk helyett, aki tizen-nyolc évesnél fiatalabb.10 Ha ilyen gyermekük, öccsük, unokatestvérük vagy uno-kájuk nincs, maguk viszont semmiféle [katonai] feladat [elvégzésére] nem képeseköregségük vagy betegségük miatt, akkor kiállított embereket11 vagy pénzt szedjenektõlük az uralkodó szolgálatára a pomesztyjéik, a votcsináik és a megélhetési bir-tokrészek12 [nagyságának] figyelembevételével. 
X. fejezet

A bíróságokról13
1. Az uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár és egész Rusz nagyfejedelme bíróságainbojárok, okolnyicsijek, dumabeli emberek és gyjakok, valamint különbözõ kormány-széki hivatalnokok és bírák ítélkezzenek, és a Moszkvai Állam valamennyi alatt-valójának, az alacsonytól a magas rendûig mindenféle [ügyében] igazságos ítéletetszolgáltassanak. Úgyszintén az ideérkezett külföldiek és bármely itt tartózkodó em-ber [esetében], aki [eztán] a Moszkvai Államban lesz, ugyanezek a bíróságok ítélkez-zenek, és igazságos ítéletet szolgáltassanak az uralkodó rendelete szerint. A peresügyek [tényállásához] barátságtól vagy ellenségességtõl [vezérelve] semmi [olyat] netegyenek hozzá, amit a saját fantáziájukból [merítettek], és ne vegyenek el belõle.Baráttal semmiképp ne barátkozzanak, ellenségen bosszút ne álljanak. Ne kedvezze-nek senkinek semmiben semmiért. A hatalmasok elõtti restelkedés nélkül járjanak elaz uralkodó minden ügyében, és a sérelmet elkövetõket mentsék meg az igazságta-lan kezektõl. 
2. A vitás ügyeket, melyek eldöntése a kormányszékekben lehetetlen, terjesszékföl jelentésben a kormányszékektõl az uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár és egészRusz nagyfejedelme, valamint az uralkodó bojárjai, okolnyicsijei és dumabeli embereielé. A bojárok, az okolnyicsijek és a dumabeli emberek a palotában üljenek, s az ural-kodó minden ügyét valamennyien közösen intézzék az uralkodó rendelete szerint.14
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10 A katonai szolgálat alsó korhatárát a lõfegyverek elterjedése nyomán és a nyugat-európai min-ták követése miatt az 1630-as években emelték föl a korábbi 15-rõl a 18. életévre. Felsõ korhatár nem volt. 
11 �Kiállított emberek� (äàòî÷íûå ëþäè): a harcképtelen földbirtokos helyett a cári seregbe küldöttfegyveres szolgák és parasztok. Ezt a lehetõséget elõször Borisz Godunov cár biztosította a szolgálónemesség számára 1604-ben. 
12 �Megélhetési birtokrész� (ïðîæèòîê): az elhunyt pomesztyje- és votcsinatulajdonos özvegyé-nek és leánygyermekeinek megélhetését biztosító birtokok. (Magyarországon hitbér és leánynegyed.) 
13 A törvénykönyv központi s ennek megfelelõen a legterjedelmesebb (287 cikkelybõl álló) feje-zete. 
14 A cikkely a fellebbviteli bíróság kompetenciájával ruházza föl a bojár dumát, mely a XVII. szá-zad közepétõl az abszolutisztikus tendenciák erõsödésével kezdte elveszíteni eredeti, politikai intéz-mény jellegét. A különösen fontos ügyekben az uralkodó személyes bírósága döntött. 



XI. fejezet
A parasztok [tulajdonlásának] elbírálásáról

1. Az uralkodói palota falvaihoz és a fekete járásokhoz15 tartozó parasztok és zsel-lérek közül azokat, akik az uralkodói palota falvaiból és a fekete járásokból megszök-tek, és [most] a pátriárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök, a monostorok, abojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli és a szobai emberek,16 az asztalnokok, a sztrjap-csijok, a moszkvai nemesek, a gyjakok, a zsilecek, a [vidéki] városi nemesek és bojár-fik, a külföldiek, illetve bármelyik votcsina- és pomesztyjetulajdonos birtokán élnek,de az uralkodó [adófizetõiként] jegyezték be õket vagy az apjukat azokba az adó-könyvekbe, melyeket a 134. esztendõben bekövetkezett moszkvai tûzvész17 utánadtak át a revizorok a pomesztyjékkel [foglalkozó] és egyéb más kormányszéknek,18
tehát az uralkodó tulajdonát képezõ ilyen szökött parasztokat és zselléreket kutassákföl, [majd] a feleségeikkel, gyermekeikkel és minden vagyontárgyukkal egyetembenhozzák vissza az uralkodói palota falvaiban és a fekete járásokban rájuk osztott régitelkeikre, tekintet nélkül a kitûzött évekre. 

2. Úgyszintén, ha a votcsina- és a pomesztyjetulajdonosok közül valaki a szököttparasztjainak és zselléreinek [visszaszolgáltatását] kéri az uralkodótól, és azt állítja,hogy amióta a parasztjai és a zsellérei megszöktek tõle, az uralkodói palota falvaiban,fekete járásokban, poszádokban kézmûvesek és iparosok vagy sztrelecek, vagy kozá-kok, vagy tüzérek, vagy bármilyen más [rendû és rangú] szolgáló emberek közöttélnek a Moszkva környéki és a határszéli városokban, illetve a pátriárka, a metropoli-ták, az érsekek, a püspökök, a monostorok, a bojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli ésszobai emberek, az asztalnokok, a sztrjapcsijok, a moszkvai nemesek, a gyjakok, a zsi-lecek, a [vidéki] városi nemesek és bojárfik, a külföldiek vagy bármely [más] votcsi-na- és pomesztyjetulajdonos birtokán laknak, s a szökött parasztokat vagy a szököttparasztok apáit a tulajdonukként jegyezték be az adókönyvekbe, akkor az ilyen pa-rasztokat és zselléreket a nyomozati és bírósági eljárás [lefolytatását] követõen azonadókönyvek alapján szolgáltassák vissza, melyeket az elmúlt 134. esztendõben be-következett moszkvai tûzvész után nyújtottak be a revizorok a pomesztyjékkel [fog-lalkozó] kormányszékhez, vagy, ha ugyanezen parasztokat és gyermekeiket az em-lített adókönyvek [elkészítését] követõ19 új juttatások alkalmával földtulajdonszer-zést igazoló végzésekbe és birtokátruházási okmányokba foglalták, akkor [ezendokumentumok szerint járjanak el]. A szökött parasztokat és zselléreket a kitûzöttévekre tekintet nélkül, az adókönyvek alapján minden rendû [és rangú] embernekadják vissza a rejtõzködési helyükrõl. 
3. Akire rábizonyították, [s ezért] a vizsgálat és a bírósági ítélet nyomán vissza kellszolgáltatnia szökött parasztokat és zselléreket, az a feleségeikkel, a gyermekeikkel,minden vagyontárgyukkal, a [lábon] álló és a megõrölt gabonájukkal egyetembenadja vissza õket. Az ilyen parasztok birtoklása után ne fizessenek kárpótlást az e
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15 �Fekete járások� (÷¸ðíûå âîëîñòè): az államnak adózó, személyükben szabad parasztok általlakott megyéken belüli közigazgatási egységek. 
16 �Szobai emberek� (êîìíàòíûå ëþäè): az uralkodó bizalmasai, akik jogosultak voltak belépni acár hálószobájába. 
17 1626. május 3-án leégett a Kreml és a �Kitaj gorod� nevû városnegyed egy része. A tûzben meg-semmisült több kormányszék (és iratanyaga), így a pomesztyjékkel foglalkozó is. 
18 A cikkely (1626-ig) visszamenõleges hatállyal (is) megszünteti a szökött parasztok visszaigény-lésére törvényesen engedélyezett idõtartam korlátozásának az eltörlését. 
19 Az 1626-ban benyújtott adókönyvek után készített nyilvántartások. 



törvénykönyvet megelõzõ évekért. Ha szökésük ideje alatt a parasztok férjhez adtákleányaikat vagy lánytestvéreiket, vagy unokahúgaikat olyan pomesztyje- és votcsi-natulajdonosok parasztjaihoz, akik birtokán letelepedtek, vagy idegen faluba és köz-ségbe, [akkor] azt ne róják föl senkinek. Az ilyen asszonyok férjeit ne adják át a ko-rábbi pomesztyje- és votcsinatulajdonosoknak,20 mert az uralkodó jelen parancsáignem született uralkodói tilalom arról, hogy senki sem fogadhat be parasztot, a szö-kött parasztok [ügyében] pedig kitûzött évek voltak, s azért [sem], mert az adó-összeírás óta [eltelt] sok esztendõ alatt a votcsinák és a pomesztyjék számos votcsina-és pomesztyjetulajdonos esetében gazdát cseréltek. 
6. Ha az adókönyvek, vizsgálat és bírósági ítélet alapján szököttnek [nyilvánított]parasztokat és zselléreket [elvesznek] valakitõl, és odaadják a felperesnek, vagy, ha atörvénykönyv [szellemében] valaki bírósági ítélet nélkül visszaszolgáltatja õket, ak-kor azok, akiknél a szökésük idején éltek, kérvényezzék a Pomesztyje Kormányszék-nél, hogy az ilyen parasztokat regisztrálják azok nevére, akiknek átadják õket. A po-mesztyje- és votcsinatulajdonosokkal, akiktõl a [szökött parasztokat] elveszik, sem-milyen állami adóterhet ne fizettessenek meg, hanem a nyilvántartási könyvek sze-rint [megállapított] összes állami adót azoktól a pomesztyje- és votcsinatulajdono-soktól szedjék be, akik parasztjai között [a szökött jobbágyok] az átadást követõenélni fognak. 
9. Azok a parasztok és zsellérek, akiket az elmúlt 154. és 155. esztendõben21 meg-tartott népesség-összeírás alkalmával valakinek [a birtokán] nyilvántartásba vettek,és ezen nyilvántartások elkészülte után megszöktek azoktól, akik nevére a nyilván-tartásokban regisztrálták õket, vagy eztán fognak megszökni, az ilyen szökött parasz-tokat és zselléreket a feleségeikkel, a gyermekeikkel, az unokáikkal, a testvéreikkel,[azok feleségeivel] és gyermekeivel, minden vagyontárgyukkal, a megõrölt és a [lá-bon] álló gabonájukkal egyetemben, kitûzött évek nélkül szolgáltassák vissza a rej-tõzködési helyükrõl azoknak, akiktõl a nyilvántartások szerint elszöktek. Ezentúlsenki sem fogadhat be és nem tarthat magánál idegen parasztot.
10. Ha valaki e törvénykönyv [megjelenése] után szökött parasztokat és zsel-léreket� befogad� magánál tart�, holott a pomesztyje- és votcsinatulajdonosokkeresik nála a szökött parasztjaikat� ahány esztendõt a szökésben lévõk eltölteneka birtokain e törvénykönyv [megjelenése] után, annyiszor tíz rubelt szedjenek tõleévente minden parasztért az állami adókra és a pomesztyjetulajdonos bevételeire�22

a parasztokat és zselléreket pedig adja vissza a felpereseknek, akik tulajdonábanvoltak. 
30. Azok a pomesztyje- és votcsinatulajdonosok, akik nevére az adókönyvekben,az új földtulajdonszerzést igazoló végzésekben, a birtokátruházási okmányokban ésiratokban a pomesztyje és a votcsina [jogon birtokolt] földjein külön-külön re-gisztrálták a parasztokat és a zselléreket, az ilyen pomesztyje- és votcsinatulajdo-nosok nem vihetik át parasztjaikat a pomesztyjeföldjeikrõl a votcsinaföldjeikre, hogyezzel ne pusztásítsák el a pomesztyjéket. 
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20 Az ilyen asszonyok sorsa azonban jogilag tisztázatlan. Valószínûleg a férjük oldalán maradtakaz új földesuruk birtokán. 
21 Az 1646-ban és 1647-ben. 
22 A szökött paraszt valódi tulajdonosát ért veszteségek kárpótlására. 



XII. fejezet
A pátriárka gazdatisztjei, minden udvari embere és parasztjai [feletti] bíráskodásról

1. A pátriárka gazdatisztjei, udvaroncai, bojárfiai, parasztjai és mindenféle rendûolyan ember ellen, aki a pátriárkai hivatal votcsináin él, minden ügyben a pátriárkaiudvarban kell keresetet benyújtani elévülési idõ nélkül, mert a korábbi uralkodókalatt és a boldog emlékû nagy uralkodó, Mihail Fjodorovics cár és egész Rusz nagyfe-jedelme korában egyetlen kormányszéken sem indítottak ellenük bírósági eljárást,hanem a pátriárka udvarában ítélkeztek felettük, minthogy az [ilyen] peres ügyeketa pátriárka hallgatja meg és dönti el. 
2. Ha a pátriárka gazdatisztjeit valamilyen ügyben jogosan megvádolják, de a bû-nöst barátságból, megvesztegetés vagy ellenségesség miatt fölmentik, s azok az em-berek, akiket alaptalanul vádolnak, az uralkodóhoz folyamodnak [jogorvoslatért] apátriárka gazdatisztjeivel szemben, az ilyen kérelem szerinti vitás ügyeket terjesszékföl a pátriárkai kormányszékektõl az uralkodó és az összes bojár elé. Ha kiderül, hogya pátriárka bírái alaptalanul vádoltak valakit, az általuk [elkövetett] jogtalanság miattugyanolyan rendeletet bocsássanak ki az ilyen pátriárkai bírák esetében is, mint ami-lyet [a törvény] elõír az uralkodó bírái számára. 
3. Ha pátriárkai gazdatisztek, udvaroncok, bojárfik, és pátriárkai parasztok bár-milyen ügyben keresetet nyújtanak be valaki ellen valamely kormányszékhez,23 deaz alperes a bíróságról távozta elõtt viszontkeresetet kezdeményez ellenük ugyan-azon a kormányszéken, a keresetét ugyanezen kormányszéken kell beadnia. 

XIII. fejezet
A Monostori Kormányszékrõl

1. A metropoliták, az érsekek, a püspökök, valamint a gazdatisztjeik, az udvaron-caik, a bojárfiaik és a parasztjaik, illetve a monostorok, az archimandriták, az apátok,az alapítók,24 a kellarioszok,25 a [monostori] kincstárnokok, az egyszerû szerzetesek,a monostori szolgák és parasztok, a papok és templomszolgák elleni keresetek azuralkodó e mostani törvénykönyvéig minden [polgári peres] ügyben a Nagy PalotaKormányszékének26 bírósága elé kerültek.27
Az uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár és egész Rusz nagyfejedelme az asztal-nokok, a sztrjapcsijok, a moszkvai udvari nemesek, a városok nemesei, a bojárfik,a nagy- és kiskereskedõi, az iparos-, valamint más velük egyenrangú különféle tes-tületek és szlobodák, a városi kupecek és kézmûvesek kérésére28 ezennel elren-delte, hogy jöjjön létre egy külön Monostori Kormányszék, és a metropolitákkal, az
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23 Mindig azon kormányszék bírósága ítélkezett, amely joghatósága alá az alperes tartozott. Eztaz általános szabályt a törvény kiterjesztette a pátriárkai hivatal szolgálatában álló emberekre is. 
24 �Alapító� (ñòðîèòåëü): �szkíti� vagy �puszta� típusú szerzetesi közösség vezetõje. 
25 �Kellariosz�(êåëàðü): olyan szerzetes, aki a monostori birtokon folytatott gazdasági tevékenysé-get irányítja.
26 A �Nagy Palota Kormányszke� (Ïðèêàç Áîëüøîãî Äâîðöà): a cári palota birtokain folytatott gaz-dasági tevékenységet és az ottani szolgáló lakosság életét irányító hivatal. 
27 A papi rendhez sorolt személyek ellen világiak részérõl indított polgári peres és kisebb bün-tetõügyek elsõfokú bíróságai valójában az egyházi ítélõszékek voltak. A másodfokú tárgyalások tekin-télyes száma miatt azonban a XVII. század elsõ felében létrehoztak egy erre szakosodott osztályt aNagy Palota Kormányszékén belül. A fõpapok és az apátok 1649 elõtt a cár személyes bíróságánakjoghatósága alá tartoztak. 
28 Az 1648. november 9-én benyújtott kérvény az 1580 után szerzett egyházi nagybirtokok konfis-kálását és pomesztyjeként szétosztását követelte. 



érsekekkel, a püspökökkel, a gazdatisztjeikkel, az udvaroncaikkal, a bojárfiaikkal, aparasztjaikkal, valamint a monostorokkal, az archimandritákkal, az apátokkal, azalapítókkal, a kellarioszokkal, a kincstárnokokkal, az egyszerû szerzetesekkel, amonostori szolgákkal és parasztokkal, a papokkal és templomszolgákkal szembenivalamennyi [polgári peres] kereset a Monostori Kormányszék bíróságához nyúj-tassék be. 
2. Ha a metropolitai, érseki és püspöki gazdatisztek, udvaroncok, bojárfik, pa-rasztok, valamint a különbözõ monostorok archimandritái, apátjai, alapítói, kellario-szai, kincstárnokai, a szerzetesi tanács tagjai és az egyszerû sztarecek, a monostoriszolgák és parasztok valamely kormányszéknél keresettel fordulnak bármely rendû[világi] ember ellen, az idézésre megjelent alperes azonban kérvényben benyújtottellenkeresettel él a felperessel szemben, akkor az ilyen alperes a metropoliták, azérsekek, a püspökök, az archimandriták, az apátok, az alapítók, a kellarioszok, a kincs-tárnokok, a szerzetesi tanács tagjai és az egyszerû sztarecek, valamint a metropolitai,érseki és püspöki gazdatisztek, udvaroncok, bojárfik, illetve monostori szolgák ésparasztok ellen kérvényben benyújtott ellenkeresetét ugyanazon kormányszék bíró-ságához adja be, ahová az õ felperesének keresetlevele érkezett. 
3. Ha a pátriárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök, a monostorok, a bojá-rok, az okolnyicsijek, a dumai és minden [egyéb] rendû moszkvai ember gazdatiszt-jei és parasztjai [vidéki] városokban, magántulajdonú és bojári votcsinákon, valamintpomesztyjéken élnek, akkor ezen pátriárkai, metropolitai, érseki, püspöki, monos-tori, bojári és mindenféle rangú alattvalói gazdatisztet, embert és parasztot bármelyrendû városlakó, illetve a városlakókat a pátriárkai s más magánbirtokosi, monostori,bojári, okolnyicsiji, dumai s bármely rendû moszkvai [ember] gazdatisztje és paraszt-ja húsz rubelig perelheti a [városi] bíróságokon. Húsz rubelen felül, valamint a vot-csinák, a pomesztyjék és a holopok ügyében ne nyújtsanak be keresetet ellenük vá-rosi bíróságon,29 kivéve azokat a városokat, melyekben a vajdák mellett az uralkodórendeletére gyjakok is [szolgálnak], illetve a [Volga] alsó [folyásánál elterülõ] váro-sokat, melyek felügyelete a Kazanyi Palota [Kormányszékéhez] tartozik.30

XVI. fejezet
A pomesztyjeföldekrõl

5. Ha azok a bármely rendû pomesztyje- és votcsinatulajdonosok, akik a votcsi-naföldjeiket egymás közt pomesztyjeföldekre, vagy a pomesztyjeföldjeiket votcsi-naföldekre cserélik, és kérvényezik, hogy írják át [a nevükre] ezeket a földeket, a po-mesztyjét votcsinaként, a votcsinát pomesztyjeként, [akkor] a közös megállapodással[benyújtott] kérvényüknek megfelelõen írják át [a nevükre] ezeket a földeket asze-rint, ahogyan az fentebb31 rögzítve lett.32
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29 �Városi bíróságok� (ñóä â ãîðîäåõ): itt a megyék (ujezdek) közigazgatási központjában szol-gálatot teljesítõ vajdák (kormányzók) ítélõszékeirõl van szó. 
30 Az egyházi és világi személyek egymás ellen indított polgári peres eljárásaiban a cikkelymegszünteti a �közös� bíróság intézményét. Helyébe a vajda ítélõszékét (a világi bíróságot) állítja. 
31 Utalás a fejezet 3. cikkelyére, amely kimondja, hogy csak azonos nagyságú és értékû szolgálatiföldbirtokokat (pomesztyjéket) lehet egymásra cserélni. 
32 Ez a cikkely a XIII. század óta létezõ, a nemzetség (a család) magántulajdonában lévõ földbir-tok, a �votcsina�, illetve a XV. század végén megjelent, állami tulajdonú, csak használatra kapott szol-gálati földbirtok, a �pomesztyje� jogi státusa közötti lassú összeolvadási folyamat korai fázisát tükrözi.A két földbirtoktípus 1714-ben vált véglegesen eggyé. 



13. A különféle rangú moszkvai embereknek, városi nemeseknek, bojárfiknak éskülföldieknek33 [juttatott, de] kihalt34 pomesztyjéket fordítsák a [hátramaradt] asz-szonyaik és gyermekeik megélhetésére a rendelkezés35 szerint. Ami az asszonyaik ésgyermekeik megélhetésére szánt pomesztyjék szétosztása után fölöslegben marad,azt adják át a nemzetség azon tagjainak, akik kevés szolgálati földbirtokkal bírnakvagy szolgálati földbirtok nélküliek. Ha a nemzetségen belül nincs olyan [személy],aki ne rendelkezne szolgálati földbirtokkal vagy kevés szolgálati földbirtoka lenne,akkor e pomesztyjéket adják idegen nemzetségek kezére: a moszkvai rangúakétmoszkvaiaknak, városi nemeseknek és bojárfiaknak, a városi nemesekét és bojárfikétpedig a városi nemesek és bojárfik, valamint a különféle moszkvai rangú emberekközül annak, akit az uralkodó e kegyelemben részesít. 
30. Ha valamely nemest vagy bojárfit, vagy külföldit, aki az uralkodó szolgála-tában állt az ezredeknél, [az ellenség] katonái megölnek, a járandóságaként [megál-lapított] pomesztyjéinek [minden] száz csetvertyje36 után húsz csetvertynyit juttas-sanak az asszonya megélhetésére, leányainak pedig száz csetverty után tíz csetverty[nagyságú földbirtokot]. 
31. Ha valamely nemes vagy bojárfi, vagy külföldi, aki az uralkodó szolgálatá-ban áll, meghal az ezredében, a járandóságaként [megállapított] pomesztyjéinek[minden] száz csetvertyje után tizenöt csetvertynyit juttassanak az asszonya meg-élhetésére, leányainak pedig száz csetverty után hét és fél csetverty [nagyságú föld-birtokot].
32. Ha valamely nemes vagy bojárfi, vagy külföldi az otthonában hunyt el, nempedig az uralkodó szolgálatában, a járandóságaként [megállapított] pomesztyjéinek[minden] száz csetvertyje után tíz csetvertynyit juttassanak az asszonya és öt cset-verty [nagyságú földbirtokot] a leányai megélhetésére. 
69. Ha azon nemesek és bojárfik, akik nem akarják az uralkodót szolgálni, és[ezért] az uralkodó szolgálatában állva bûnös módon elzálogosítják a pomesztyjéiketés eladják a votcsináikat, az uralkodó szolgálatából megszöknek, és a vajdák följe-lentik õket az uralkodónál, [akkor] az ilyen dezertõröket kutassák föl, korbácsütések-kel irgalmatlanul büntessék meg a szökésükért, és törvényszolga [kíséretében] küld-jék vissza õket az ezredükhöz. Azoktól az emberektõl, akiknek elzálogosították a po-mesztyjéiket és eladták a votcsináikat [miközben] az uralkodó szolgálatában az ezre-deknél [tartózkodtak], vegyék el a pomesztyjéket és a votcsinákat, és ingyen adjákvissza az eladóiknak.  

XVII. fejezet
A votcsinákról

1. A múltban, a 136. esztendõben, a boldog emlékû nagy uralkodó, MihailoFjodorovics cár és egész Rusz nagyfejedelme és az uralkodó atyja, a boldog emlékûnagy uralkodó, Filaret Nyikityics õszentsége, Moszkva és egész Rusz pátriárkája aszent apostolok és a szent atyák kánonjai szerint elrendelték a nemzetségi és a
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33 �Városi nemesek és bojárfik� (ãîðîäîâûå äâîðÿíå è äåòè áîÿðñêèå): a megyeközpontokban (a�városokban�) lajstromba vett közép- és kisbirtokosok. 
34 �Kihalt pomesztyje� (âûìîðî÷íîå ïîìåñòüå): ha a pomesztyje használója elesett, fogságbakerült vagy nyomtalanul eltûnt. 
35 Lásd a 30�31�32. cikkelyeket. 
36 1 csetverty (÷åòâåðòü): 5,59 km2 vagy 7,4 km2. 



megszolgált votcsinákról:37 Ha valaki meghal és gyermektelen feleséget hagy hátra,de fivérek, unokafivérek és a nemzetségéhez tartozó [más férfiak] maradnak utána,akkor ezeket a votcsinákat adják oda az elhunyt nemzetségének, fivéreinek, uno-kafivéreinek és a nemzetség [többi férfi tagjának] aszerint, hogy [rokonsági fokban]ki áll hozzá közelebb. Az olyan elhunytak feleségeinek megélhetésére, akik gyermek-telenek, adják ki a hozományt és az [ingó] vagyon negyedrészét, de a nemzetségi ésa megszolgált votcsinákhoz semmi közük, a megvásárolt votcsinák kivételével. Ha azelhunyt votcsinatulajdonosok votcsinái végrendelet vagy adománylevél alapján azunokahúgaihoz, a leány unokáihoz vagy leány dédunokáihoz kerültek, akkor azok avotcsinák maradjanak azok tulajdonákban a rokonságuk miatt. 
8. Azok az emberek, akik votcsinát vesznek a saját pomesztyjéjükbõl vagynemzetségi és megszolgált votcsinát vásárolnak a nemzetségükhöz tartozó votcsina-tulajdonosoktól, majd elhalnak, a feleségük pedig gyermektelenül marad, akkor agyermektelen feleségnek csak azokat a votcsinákat hagyják meg, melyeket [az el-hunyt] a saját pomesztyjéibõl vásárolt. [Az asszonyok] életük végéig rendelkezzenekezekkel a votcsinákkal, vagy addig, amíg férjhez mennek vagy monostorba vonul-nak. E votcsinákat nem adhatják el és nem tehetik zálogba. Amint férjhez mennekvagy monostorba vonulnak, vagy meghalnak, e votcsinákat a férjük rokonai közülannak adják vissza votcsinajogon, akinek az uralkodó a saját belátása szerint eztengedélyezi. A rokonok e votcsina vásárolt [értékének] megfelelõ pénzösszeget ál-dozzanak [az asszony] lelki üdvéért�
9. Pomesztyjeföldeket votcsinának eladni az uralkodó névre szóló rendeletévellehet, akinek ezt az uralkodó megengedi. Az uralkodó névre szóló rendelete nélkül apomesztyjetulajdonosok senkinek sem adhatják el a szolgálati birtokaikat votcsiná-nak. 
42. Az elmúlt években, a százharminchatodik esztendõ óta a boldog emlékû nagyuralkodó, Mihail Fjodorovics cár és egész Rusz nagyfejedelme parancsára ezt írták avotcsinák adományozásáról [kiállított] uralkodói oklevelekben: Azok a votcsinatulaj-donosok, akiknek az uralkodó rendelete értelmében szolgálatuk elismeréseként vot-csinákat adományoztak, valamint a gyermekeik, az unokáik, a dédunokáik és azükunokáik szabadon árusíthatják a megszolgált votcsinákat, elzálogosíthatják, hozo-mányba adhatják vagy monostoroknak ajándékozhatják, hogy [ott] a lelki üdvös-ségükért imádkozzanak. Ha a nemzetségükbõl valaki vissza akarná vásárolni a vot-csinát a monostortól, a korábbi törvények szerint vásárolja vissza, ahogyan a nem-zetségi és a megvett votcsinákat vásárolták vissza a korábbi uralkodók idején. Ha va-lakinek nem marad leszármazottja, vagy marad, de nem akarja a votcsinát vissza-vásárolni, akkor az uralkodó nevében vegyék meg a votcsinát a monostortól. Azuralkodó kincstárából a törvényben elõírt pénzösszeget fizessék érte a monostornak:poltyinát38 egy csetvertyért. Az ilyen votcsina nem a monostor tulajdona.Most viszont az uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár, egész Rusz nagyfejedelme,megtanácskozva Isten szolgájával, a lelkiatyjával, Ioszif õszentségével, Moszkva és
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37 �Megszolgált votcsina� (âûñëóæåííàÿ âîò÷èíà): kiemelkedõ szolgálat jutalmául a nemes sajátpomesztyjeállományából kihasított, örökíthetõ földbirtok. Nagyságát a megjutalmazott használa-tában lévõ pomesztyje területéhez mért arányban (20%) határozták meg. A cikkely az 1627. december3-ai rendelet elsõ pontját módosítja. Annak értelmében, ha egy földtulajdonos (férfi) örökös nélkülhalt meg, a �megszolgált votcsina� jogon birtokolt uradalmai visszaháramlottak a cárra, és újra beke-rültek az állami pomesztyjeföldalapba. 
38 1 poltyina (ïîëòèíà) = 100 pénz (äåíüãà) = 0,5 rubel (ðóáëü). 



egész Rusz pátriárkájával, valamint a metropolitákkal, az érsekekkel, a püspökökkel,az archimandritákkal, az apátokkal és az egész szent zsinattal, illetve megbeszélve azuralkodói bojárjaival, okolnyicsijeivel, dumabeli embereivel, az asztalnokokkal, asztrjapcsijokkal, a moszkvai nemesekkel, a [vidéki] városi nemesekkel, a bojárfiakkal,együtt [a következõ] jogszabályt alkották: E törvénykönyv [hatálybalépését]követõen a pátriárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök és a monostorok sen-kitõl ne vegyenek nemzetségi, megszolgált és vásárolt votcsinákat, ne fogadjanak elzálogba, ne birtokoljanak, és az elhunytak lelki üdvéért tartandó imádságokért sekérjenek semmilyen körülmények között. A Pomesztyjék Kormányszéke ne jegyez-zen be ilyen votcsinákat a pátriárka, a metropoliták, az érsekek, a püspökök és a mo-nostorok földjeként. Egyetlen votcsinatulajdonos se adjon votcsinát monostornak.Akkor sem kerülhet votcsina monostor birtokába, ha valaki azt a végrendeletében amonostorra hagyja. Ehelyett a rokonai annyi pénzt adjanak a monostornak, ameny-nyit a votcsina ér, vagy amit az elhunyt a votcsina értékeként feltüntetett a végrende-letében. Ha a rokonai nem akarják magukhoz venni a votcsinát, és pénzt sem fizet-nek érte a monostornak, akkor az intézõk idegeneknek adják el, a [kapott] összegetpedig jutassák el a monostornak az elhunyt végrendelkezõ lelkének üdvözüléséért.Ha valaki e törvénykönyv elfogadása után a nemzetségi vagy a megszolgált, vagy avásárolt votcsináját elárusítja, zálogba helyezi vagy az üdvözülése érdekében átadjaa pátriárkának, a metropolitáknak, az érsekeknek, a püspököknek vagy valamelyikmonostornak, akkor ezt a votcsinát ellenszolgáltatás nélkül kobozzák el az uralkodójavára, majd osszák szét azon kérelmezõk között, akik e votcsináért folyamodnak azuralkodóhoz. 
45. Rendelet az áruba bocsátott földekrõl, melyeket votcsinának adtak el a

Pomesztyje Kormányszék és a Palota [kezelésében lévõ] parlagföldekbõl. Az elmúlt136. esztendõben a boldog emlékû nagy uralkodó, Mihailo Fjodorovics cár, egészRusz nagyfejedelme, és az uralkodó atyja, a szintén boldog emlékû nagy uralkodó,Filaret Nyikityics õszentsége, Moszkva és egész Rusz pátriárkája, elrendelték:39 AMoszkva megyében parlagon heverõ [állami tulajdonú] földeket a boldog emlékûuralkodó, Iván Vasziljevics cár, egész Rusz nagyfejedelme 81. esztendõben [kelt] ko-rábbi parancsa szerint adják el. Azaz egy rubelt kérjenek három csetverty szántó-földért, illetve a két ugyanakkoráért,40 a palotabirtokokért pedig két csetverty utánegy rubelt. A jó, a közepes, és a rossz [minõségû] földek között ne tegyenek különb-séget. Az uralkodók azt is elrendelték, hogy az adásvételi oklevelekbe votcsinakéntjegyezzék be az eladott földet a vásárlók, az asszonyaik, és a gyermekeik [esetébenis]. [Ezek a földek] szabadon hozományba adhatók. Ha valaki után nem marad fele-ség és gyermek, a votcsinát a nemzetség [kapja meg], ha nincs rokonság, a votcsinátvegyék vissza [és sorolják be] az [állami] pomesztyjeföldek közé, az uralkodó kincs-tárából érte járó pénzt pedig fordítsák az [elhunyt] üdvözülésére: a [rendház] sza-bályzatát figyelembe véve adják oda [valamelyik] monostornak. Az uralkodó rende-letére a Dmitrovban, Ruzában és Zvenyigorodban található parlagföldeket is aMoszkva megyei [gyakorlat] szerint kell árusítani: egy rubelt kérjenek három cset-verty szántóföldért, illetve a két ugyanakkoráért. Azon Moszkva, Dmitrov, Ruza és
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39 Az 1628. február 7-én és 16-án kelt rendeletek szövegének parafrázisa. 
40 �Egy rubel három csetverty szántóföldért, illetve a két ugyanakkoráért� (çà ðóáëü ïî òðè ÷åò-

âåðòè â ïîëå, à â äâó ïî òîìó æå): nyomásonként három-három, azaz összesen kilenc csetverty termõ-földért kellett egy rubelt fizetni az államnak.



Zvenyigorod megyei parlagon heverõ pomesztyjeföldek esetében, melyeket az el-múlt esztendõkben, a boldog emlékû nagy uralkodó, Mihail Fjodorovics cár, egészRusz nagyfejedelme és az uralkodó atyja, a szintén boldog emlékû nagy uralkodó,Filaret Nyikityics õszentsége, Moszkva és egész Rusz pátriárkája, valamint a [jelenle-gi] uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár, egész Rusz nagyfejedelme [kormányzása] ide-jén votcsinaként adtak el bojároknak, okolnyicsijeknek, dumabelieknek, asztalno-koknak, sztrjapcsijoknak, nemeseknek, bojárfiaknak, nagykereskedõknek, minden-féle szolgáló és nem szolgáló embernek, azok, akiknek votcsinaként adták el az ilyenparlagföldeket, illetve a feleségeik és a gyermekeik, adásvételi oklevél alapján [vál-tak] tulajdonosaivá a megvásárolt votcsináknak, s azokat szabadon árusíthatják, elzá-logosíthatják, hozományba adhatják. Ha a késõbbiek folyamán az új földmérõk [általelkészítendõ] birtokregiszterek alapján olyan hozzámért földek41 jelennek meg avásárolt votcsináik [állományában], melyeket a birtokhatárokat jelzõ karók által kije-lölt saját területükön belül [fekvõ] haszonvételeikbõl, erdõkbõl, rétekbõl szántanakföl, akkor ezeket ne vegyék el tõlük, hanem a parancs szerint szintén votcsina jogonbirtokolják. Ha az említett votcsinatulajdonosok közül valaki úgy hal meg, hogy nemmarad utána feleség és gyermek, akkor az ilyen votcsinát a nemzetsége kapja meg.Ha nincs rokonsága, az uralkodó nevében vonják be az [állami] pomesztyjeföld-[alapba], a kincstárból érte járó pénzt pedig [fordítsák] az üdvözülésére: a [rendház]szabályzatát figyelembe véve adják oda [valamelyik] monostornak.42
46. Azokat a pomesztyjeföldeket, melyek régtõl fogva elpusztásodva fekszenekNovgorod megyében,43 az uralkodó rendelete értelmében eladhatják novgorodi ne-meseknek és bojárfiaknak ugyanúgy, ahogyan a pusztán álló pomesztyjeföldeketMoszkva megyében, valamint Dmitrovban, Zvenyigorodban és Ruzában: egy rube-lért három csetvertyet. 

XIX. fejezet
A poszádbeli emberekrõl44

1. Azokat a Moszkvában található szlobodákat,45 melyek a pátriárka, a metropoli-ták, a fõpásztorok,46 a monostorok, a bojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli és [az ural-kodó személyéhez] közel álló, valamint más rendû emberek tulajdonában vannak, s
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41 �Hozzámért föld� (ïðèìåðíàÿ çåìëÿ): a hivatalosan nyilvántartott és megmûvelt birtokállo-mányhoz képesti többlet, melyet a soron következõ fölmérés alkalmával az állami hivatalnokok nyil-vántartásba vettek és ezzel legalizáltak. 
42 A cikkely kiterjeszti az 1620. március 12-én elfogadott országos gyûlési határozat hatályát (aszántóként kihasított többletföldek megtartásának engedélyezésérõl a nemzetségi votcsinák ese-tében) a vásárolt votcsinákra is, és ezzel közelíti egymáshoz azok jogi státusát. 
43 E törvény kibocsátásáig tilos volt votcsinát szerezni az egykori pszkovi és novgorodi �köztár-saság� területén. 
44 A �poszádbeli emberek� (ïîñàäñêèå ëþäè) kifejezés alatt a törvénykönyv a kiskereskedéssel ésiparûzéssel foglalkozó azon városlakókat érti, akik az uralkodó tulajdonában lévõ földeken éltek, azállamnak adóztak, közmunkát végeztek (állami szolgálatot teljesítettek), és adóalanyként a helyivárosi közösségekhez voltak kötve. Számuk az 1646-os összeírás szerint 83 ezer fõre rúgott, ami 160poszád között oszlott meg. Ezzel a városokban élõk 34%-át, az ország összlakosságának (kb. 7 milliófõ) 1,2%-át alkották. Az orosz törvénykönyvek közül elõször az 1649-es szentelt önálló cikkely(eke)t aposzádokban élõknek. 
45 �Szloboda� (ñëîáîäà): Oroszország európai területén a magánföldesúri vagy egyházi tulajdon-ban lévõ, kézmûvesek és iparosok lakta telepeket értették alatta. Elnevezése a �ñâîáîäà� (szabadság)szóból származik, mivel az ilyen települések lakosai mentesültek az uralkodónak (az államnak) járóévi rendes adó megfizetése és a közmunkák teljesítése alól. 
46 �Fõpásztorok� (âëàäûêè): itt az érsekek és a püspökök.



mely szlobodákban kereskedéssel és iparûzéssel foglalkozók élnek, a legkülönfélébbkereskedelmi tevékenységet folytatják, boltjaik vannak, és nem adóznak az uralko-dónak, állami szolgálatot sem teljesítenek, az összes ilyen szlobodát és valamennyiott élõ embert, mindnyájukat az adós (rab)szolgák kivételével, határozatlan idõre ésvisszavonhatatlanul sorolják át az uralkodó adófizetõi közé, és állami szolgálatot isteljesítsenek. Ha a kihallgatásuk alatt örökös adós (rab)szolgának vallják magukat,akkor adják õket oda azoknak, akik tulajdonában vannak, és parancsolják meg, hogytérjenek vissza a portáikra. Azokat az adós (rab)szolgákat, akik apái és rokonai po-szádlakók voltak, vagy az uralkodó járásaiból [parasztjai közül] származnak, írják bea poszádban élõk közé. Az uralkodó tulajdonát képezõ szlobodákon kívül ezentúlsenkinek ne legyen szlobodája sem Moszvában, sem a városokban. A pátriárkától tel-jes egészében vegyék el a szlobodáit, kivéve azokat az udvari embereket, akik õsidõkóta a korábbi pátriárkák [szolgálatában] éltek, és [most is] a pátriárkai [udvar] szol-gálóihoz tartoznak: bojárfik, énekesek, hivatalnokok, írnokok, kályhafûtõk, õrsze-mek, szakácsok, pékek, lovászok és más udvari szolgálók, akiknek éves fizetésül ter-ményt adnak. 
4. A sztrelecek kivételével mindazon különbözõ rendû emberek, akik Moszkvá-ban pénzben és terményben [fizetett] ellátmányt kapnak az uralkodótól, boltjaikvannak vagy boltokat bérelnek, és mindenféle mesterséget ûznek, az eddigi [tár-sadalmi] rendjükben maradjanak és továbbra is teljesítsenek uralkodói szolgálatotellátmány fejében, viszont a kereskedõi s minden egyéb [iparos] tevékenységük utána városi közrendûekkel azonos módon, századokban47 és szlobodákban adózzanak,de semmilyen közmunkával ne tartozzanak. Akik nem akarnak adóterhet viselniközülük, adják el a boltjukat olyan embereknek, akik az uralkodónak fizetik az adót. 
7. A pátriárka, a magánbirtokosok, a monostorok, a bojárok, az okolnyicsijek, adumabeli és minden egyéb rendû ember tulajdonában lévõ azon szlobodák, melyekaz uralkodó földjein elterülõ poszádokban vagy megvásárolt és meg nem vásároltfehér helyeken,48 vagy legelõkön az uralkodó engedélye nélkül keletkeztek, e szlobo-dákat valamennyi lakójukkal és földjükkel egyetemben [a lakosság] kikérdezéseután, határozatlan idõre és visszavonhatatlanul tegyék a poszádok részévé, mert tilosaz uralkodó földjén szlobodát építeni és poszádban földet vásárolni. 
11. Azok a sztrelecek, kozákok és dragonyosok, akik a [vidéki] városokban min-denféle kereskedelmi tevékenységet folytatnak és boltokat tartanak fenn, a kereske-delmi forgalmuk után fizessék meg az illetékeket, a boltjaik után pedig a helypénzt,de ne adózzanak mint a poszádbeli emberek, és ne végezzenek közmunkát. 
13. Azokat a moszkvai és [vidéki] városok poszádjaiban élõ s az államnak adózóembereket, akiknek az atyja vagy saját maguk az elmúlt években Moszkvában és a[vidéki] városok poszádjaiban és szlobodáiban laktak és az államnak adóztak, illetveazokat, akik a poszádokban és a szlobodákban élõ, államnak adózó emberek bér-munkásai és alkalmazottai voltak, most azonban a pátriárka, a metropoliták, az érse-kek, a püspökök, a monostorok, a bojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli és az [az ural-kodó személyéhez] közel álló, s bármely más rendhez tartozó emberek moszkvai és[vidéki] városi udvarházaiban, votcsináin, pomesztyjéin, az egyház földjein élnek
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47 �Századok� (ñîòíè): a városi közrendûek önkormányzati testületei. 
48 �Fehér hely� (áåëîå ìåñòî): az állami adóterhek alól kivont, azaz �kifehérített� (îáåëåííîå) tele-pülés, városrész, uradalom. 



mint zálogosok,49 tekintet nélkül a távozásuk idejére mindnyájukat kutassák föl, ésvéglegesen vigyék vissza a poszádbeli régi lakóhelyükre, valamennyiüket oda, aholazelõtt éltek. Eztán mindenkire [vonatkozzék], hogy akit az uralkodó adófizetõi közéhelyeztek, az nem lehet senki zálogosa, és nem nevezheti magát senki parasztjánakvagy emberének. Ha a jövõben mégis elzálogosítaná magát, vagy bárki parasztjánakés emberének neveztetne, kegyetlen büntetésben részesüljön: korbácsolják meg apiactéren, és számûzzék Szibériába, hogy a Lénánál éljen. Ugyanígy az uralkodó alegnagyobb kegyvesztéssel sújtsa azokat is, akik a fentiek ellenére zálogosokat fo-gadnak be ezentúl magukhoz. Földjeiket, ahol az ilyen zálogosok élnek, a jövõbenkobozzák el az uralkodó javára.
15. A bojári és más rendhez tartozók emberei és parasztjai közül azok, akikMoszkvában és [vidéki] városokban adóköteles portákat, boltokat, hombárokat, kõ-bõl [épült] pincéket, sófõzõ üzemeket vásároltak maguknak vagy vettek zálogba, ésmindenféle áruval kereskednek, adják el az adóköteles portákat, boltokat, pincéket,hombárokat, sófõzõ üzemeket [a poszádban] adózó kereskedõknek és iparosoknak,s ilyen portákkal, boltokkal, pincékkel, hombárokkal, sófõzõ üzemekkel többé ne ren-delkezzenek. Az uralkodónak [adót fizetõ] kereskedõk és iparosok kivételével eztánsenki embere és parasztja se vásároljon senkitõl [állami] adóköteles portákat, bolto-kat, pincéket, hombárokat, sófõzõ üzemeket. Ha a jövõben bárki emberei és paraszt-jai adóköteles portákat, boltokat, pincéket, hombárokat, sófõzõ üzemeket vásárolnakbárkitõl, úgy ezeket a portákat, boltokat, pincéket, hombárokat, sófõzõ üzemeketellenszolgáltatás nélkül kobozzák el az uralkodó javára, s ezért a [tettükért] a legna-gyobb kegyvesztést mérje rájuk az uralkodó, és nyilvánosan korbácsolják meg õket. 
17. Ha valaki parasztjai különféle termékekkel Moszkvába és a [vidéki] városok-ba jönnek a megyébõl, ezeket a termékeket szabadon, illetékmentesen árusíthatjáktárszekerekrõl és bárkákról, illetve a kereskedõházban, de nem vásárolhatnak és nembérelhetnek standot a piacon. 
19. Azok a poszádbeli emberek, akik moszkvai szlobodákhoz tartoznak, de most[vidéki] városokban élnek, s azok a [vidéki] városi poszádbeli emberek, akik [most]Moszkvában, illetve különféle városokban laknak, a poszádokban adózó ilyen em-berek a jövõben azokon a helyeken éljenek, ahol [jelenleg] berendezkedtek. A régi[szokás] szerint ne vigyék [vissza] õket (ezeket a poszádokban adózó embereket)Moszkvából a [vidéki] városokba, a [vidéki] városokból Moszkvába és az egyik város-ból a másikba. 
20. Minden olyan poszádbeli ember, aki jelenleg [valamelyik] városban [álló]pátriárkai, magánbirtokosi, monostori, bojári, okolnyicsiji, [a cár személyéhez] közeliés egyéb rendû ember [tulajdonát képezõ] szlobodában él, õk mindnyájan ama városposzádjában éljenek, ahol most laknak. Akiket a poszádokból vidékre hurcoltak, fal-vakba és községekbe, azokat egytõl egyig kutassák föl, és abba a [legközelebbi] város-ba vigyék, ahol rájuk találtak. 
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49 �Zálogos� (çàêëàä÷èê): eredetileg az államnak adózó közrendû alattvaló, aki pénzkölcsön vagyvalamilyen természetbeni támogatás fejében lemondott szabad jogállásáról, �elzálogosította magát�(çàëîæèëñÿ çà êîãî), azaz egy tehetõs patrónustól személyében függõ szolgává vált a tartozása vissza-fizetéséig, gyakorlatilag élete végéig. Ezzel a jogi aktussal azonban kikerült az állami adófizetõk közül.



III/12. 2. 
Az 1649. évi törvénykönyv(Ñîáîðíîå óëîæåíèå 1649 ãîäà)

Az 1648 júniusában kirobbant moszkvai zavargások hatására Alekszej Mihajlovics cár �országos gyû-lést� (çåìñêèé ñîáîð) hívott össze július 16-ára. Ezen döntés született egy új törvénykönyv kidolgo-zásáról. A feladattal Nyikita Odojevszkij herceget és a keze alá adott négytagú bizottságot bízták meg.A szövegtervezet megvitatására ismét �országos gyûlést� rendeztek, amely 1648 szeptember elejétõl1649. január végéig ülésezett. A cár, a bojár duma és a fõpapi kar alkotta a �felsõházat�, a köznemesség,a kereskedõi testületek, a városi kézmûvesek és iparosok választott képviselõi az �alsóházat�. (Nem ka-pott lehetõséget véleményének artikulálására sem a parasztság, sem a nemzetiségi túlsúlyú Alsó-Vol-ga vidéke és Szibéria.) A �felsõházi� határozatot fölolvasták a �népképviselõk� elõtt, majd a jóváhagyá-suk megszerzése után minden résztvevõ aláírta a tekercsformában elõkészített kézírásos szöveget. Az 1649. évi törvénykönyv 25 fejezetbõl és 967 cikkelybõl áll. Legfontosabb jogforrása, szerkezeté-nek mintája az 1588-as Litván Statútum. Bár a preambuluma az egyetemes keresztény egyház kánon-jait és a bizánci törvényeket is a felhasznált munkák között említi, ezek felsorolása csupán a kodifikációtekintélyét volt hivatott szolgálni. A készítõk az orosz jogszokásokra, az 1550. évi törvénykönyvre, a kor-mányszékekben használt rendeletgyûjteményekre támaszkodtak, valamint figyelembe vették a közne-messég és a kereskedõk 1648. június 10-én benyújtott folyamodványában rögzített követeléseket. Az 1649. évi törvénykönyv az elsõ nyomtatásban sokszorosított orosz jogszabálygyûjtemény:1649-ben két kiadásban összesen 2400 példányban jelent meg, melyek egy esztendõ alatt elkeltek. Akódex módosításokkal és kiegészítésekkel a XIX. század közepéig hatályban maradt. Az itt publikált magyar fordítás orosz eredetije a második, javított kiadás (1649. augusztus 27�december 21.) alapján készült. A fordításban vastaggal szedett betûket és számokat az 1649-es kiadás-ban cinóberszínû festékkel nyomtatták. Szövegközlés és magyarázatok: Ñîáîðíîå óëîæåíèå 1649 ãîäà. Òåêñò. Êîììåíòàðèè. (Çàêîíîäàòåëüíûå
ïàìÿòíèêè Ðóññêîãî öåíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà XV�XVII âåêîâ.) Ëåíèíãðàä, 1987.; Ìàíüêîâ À. Ã.:
Óëîæåíèå 1649 ã. Êîäåêñ ôåîäàëüíîãî ïðàâà Ðîññèè. Ëåíèíãðàä, 1980.

III/12. 3.
AZ 1682. ÉVI �ORSZÁGOS GYÛLÉS� VÉGZÉSE 

A MESZTNYICSESZTVO ELTÖRLÉSÉRÕL
(Részletek)

A Szentháromság formájában imádott mindenható Isten segedelmével Fjodor Alek-szejevics,1 a nagy uralkodó, cár és nagyfejedelem, egész Nagy-, Kis- és Fehérorosz-ország autokrátora a 7190. esztendõ november 24. napján2 elrendelte, hogy a bojárVaszilij Vasziljevics Golicin3 herceg és társai vegyék kezükbe a haderõ dolgát a cári
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1 Fjodor Alekszejevics Romanov (1661�1682). Uralkodott  1676�1682 között. 
2 1681. november 24-én. 
3 Vaszilij Vasziljevics Golicin herceg (1643�1714): szolgálatát asztalnoki rangban kezdte az udvar-nál. 1676-ban bojári kinevezést kapott. 1680-ban az Ukrajnában harcoló cári sereg fõparancsnoka, abahcsiszaraji békeszerzõdés (1681) aláírója. 1681-ben a haderõreformmal foglalkozó bizottság vezetõje,a mesztnyicsesztvo eltörlésének egyik kezdeményezõje. Szófia cárkisasszony kegyence, majd 1682-tõlSzófia régenskormányának feje. Az ország európai típusú átszervezésének híve. A cári sereg fõpa-rancsnoka az 1687-es és 1689-es sikertelen krími hadjáratban. Szófia bukása (1689) után északra szám-ûzték, ahol mindenki által elfeledve halt meg. 



sereg szervezetének és irányításának jobbítása érdekében. Az asztalnokok, a táborno-kok, ismét csak az asztalnokok, a nehézlovassági és a gyalogsági ezredesek, a sztrjap-csijok, az [udvari] nemesek, a zsilecek, a vidéki nemesek és kisnemesek válasszanak[képviselõket] a bojár Vaszilij Vasziljevics herceg mellé e dolog [megtárgyalására]� Vaszilij Vasziljevics herceg� elmondta a megválasztott embereknek, hogy a nagyuralkodó, Fjodor Alekszejevics cár és nagyfejedelem ezen parancsára� jelentsék ki,mely hadrend megfelelõbb az asztalnokok, a sztrjapcsijok, a nemesek és a zsilecekszámára. És a megválasztott emberek [ezt] felelték: A nagy uralkodó, Fjodor Alekszejevicscár és nagyfejedelem, egész Nagy, Kis- és Fehéroroszország autokrátora rendelje el,hogy az asztalnokok, a sztrjapcsijok, a nemesek és a zsilecek ezredekben szolgáljanakmiként korábban, de osztagokba4 és ne századokba5 osszák be mindnyájukat. Szá-zadparancsnokok6 helyett lovaskapitányaik7 és kapitányhelyetteseik8 legyenek, [aki-ket] a jobb hadszervezés és az ellenséggel szembeni rendíthetetlen helytállás érdeké-ben az asztalnokok, a sztrjapcsijok, az [udvari] nemesek és a zsilecek közül nevezze-nek ki, feltétlenül minden nemzetségbõl és rangosztályból egyet-egyet. [Ne rivalizál-janak] egymással a [származás szerinti] helyük miatt, és ne is válogassanak, [hanemfogadják el], hogy a nagy uralkodó kit milyen rangba rendelt beosztani. Egy ezredbe6 osztag, egy osztagba 60 ember tartozzék. A lovaskapitányokat és osztagaikat fõ-kapitányok vezényeljék. A [katonák] mellett [szolgáló] legénység [létszáma] az oszta-gokban 25 portánként egy fõ legyen, miként korábban. A zászlókat a lovaskapitá-nyok emberei vigyék�A bojárok és a megválasztott emberek végighallgatták a lajstromokat és összeír-ták a lovaskapitányoknak és kapitányhelyetteseknek javasoltak neveit, majd a nevekösszeírása után kérvénnyel fordultak a nagy uralkodóhoz: �a Trubeckojok, az Odo-jevszkijek, a Kurakinok, a Repnyinek, a Seinek, a Trojekurovok, a Lobanov-Rosz-tovszkijok, a Romodanovszkijok és más nemzetségek [képviselõi] most nem jutottake rangokhoz, mert ifjú koruk miatt erre nem kaptak parancsot. A [kérelmezõk] fél-nek, nehogy e fent nevezett s más nemzetségek részérõl, melyek most nem jutottaklovaskapitányi és kapitányhelyettesi [posztokhoz], a jövõben szemrehányás és vá-daskodás érje õket s nemzetségüket emiatt. [Kérik] a nagy uralkodót, legyen kegyeshozzájuk, és parancsolja meg, hogy e nemzetségeket�, s amelyekben majd gyer-mekek születnek� ugyanezen rangokba� írják be, amikor a szolgálatra alkalmassáválnak�A nagy uralkodó parancsára a bojár Vaszilij Vasziljevics herceg kihirdette a meg-választott emberek kérvényét a pátriárka õszentsége és a [világi] hatalom [képvise-lõi], a bojárok, az okolnyicsijek, a duma [többi] tagja elõtt.A kihirdetés végeztével a nagy uralkodó, Fjodor Alekszejevics cár és nagyfeje-
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4 �Osztag� (ðîòà): az orosz sereg új típusú hadszervezeti egysége. A német �Rotte� (korabeli jelen-tése: szakasz, csapat, osztag) szóból. 
5 �Század� (ñîòíÿ): az orosz nemesi felkelés régi hadszervezeti egysége. 
6 �Századparancsnok� (ñîòåííûé ãîëîâà): a század vezetõje a régi hadszervezeti beosztás szerint. 
7 �Lovaskapitány� (ðîòìèñòð): a századparancsnoki beosztás elnevezése az orosz sereg új típusúhadszervezetében. (A lovasságnál.) a kifejezés a német �Rittermeister� szóból származik, de a len-gyel�latin �rotmagister� formában került át az orosz nyelvbe.
8 �Kapitányhelyettes� (ïîðóò÷èê): a századparancsnok-helyettesi beosztás elnevezése az új típusúhadszervezetben. 



delem� [elsõként] Ioakim9 pátriárka õszentségéhez és a fõpapokhoz fordult: �S te,szentséges pátriárka, hozd tudomásunkra� a fõpapság szándékát, vajh a megvá-lasztott emberek mostani kérvénye alapján minden beosztás és rang [betöltése] a[származás szerinti] hely [figyelembevétele] nélkül vagy miként korábban volt, a[származás szerinti] hely [figyelembevételével] történjék-e?� S [akkor] Fjodor Alekszejevics cár és nagyfejedelem, a nagy uralkodó, egészNagy-, Kis- és Fehéroroszország autokrátora, szólani kegyeskedett a szent pátriár-kához, a [világi] hatalom [képviselõihez] és országa bojárjaihoz: Világossá vált elõt-tünk� hogy a jószándékunk valóra váltását e nemes ügyben maga az isteni gond-viselés segíti, mely óhajtja s lehetõvé teszi sikeres beteljesítését azáltal, hogy egészcári palotánk, azaz a bojárok, az okolnyicsijek, a dumabeli emberek, de az asztal-nokok, a sztrjapcsijok, a nemesek, illetve a vidéki kisnemesek is, akik az ország közösboldogulása érdekében [e döntés] megvitatására, elfogadására és jóváhagyásárabölcsen s mindenki tanácsával egybehangzóan kiválasztattak, miután megtudták,hogy az õsi mesztnyicsesztvo miatt [támadt] ügyek semmi mást nem eredményez-nek csakis kevélységet, a szeretet elapadását és károkat országunk valamennyi dol-gában, örömteli szívvel valamennyien tudtunkra adták, hogy mi, a nagy uralkodó,parancsoljuk meg e minden gonoszságban vétkes, testvéri gyûlölködést keltõ ésszeretetet elpusztító [métely], az õsi mesztnyicsesztvo eltörlését s kiirtását mind-örökre. S mikoron te, a szentséges pátriárka és a fõpapok [ezt] tanácsoljátok nekem�a bojárok, az okolnyicsijek, és a duma tagjai pedig e precedensek kiirtásának [óha-járól] értesítenek, ahogy ez fönt írva áll, s azon [kívánságukról tájékoztatnak], hogyminden rangbéli a származására tekintet nélkül, az uralkodó parancsára [nyerjen el]bármiféle megbízatást, [akkor] mi, a nagy uralkodó, e régóta általunk is kivánatosnaktartott nemes dolog hallatán, melyet mindenki közös tanácsa érlelt, a jótéteményeketosztó Isten kinyilvánított kegyelméért örömteli szívvel sok-sok hálát adunk, mivelméltónak talált bennünket arra, hogy lássuk e kivánatos dolog beteljesülését. S emeisteni ajándékba kapott közös és nemes akaratnak megfelelve, mi, a nagy uralkodó,cári rendeletünkkel megparancsoljuk, hogy az ilyen precedensek és viták maradék-talanul kiirtassanak. Az örök feledés és a teljes megsemmisülés érdekében elren-deljük, hogy a precedensekkel és vitákkal [kapcsolatos] minden kérelem és följegy-zés a lángok martalékává váljon, hogy e gonoszság és gyûlölködés maradéktalanulkivesszen, emléke se maradjon eztán, és senki semmilyen csábítást, se botlást neszenvedjen el [miatta]. Mivel az ilyen esetekrõl és vitákról még akadnak följegyzéseka Hadügyben, azok, akiknél ugyanilyen könyvek és följegyzések vannak, küldjék aHadügybe. Mi pedig, a nagy uralkodó megparancsoljuk: Dobják a tûzbe e könyve-ket, hogy örökre feledésbe merüljenek! Elrendeljük bojárjaink, okolnyicsijeink, aduma tagjai, a belsõ [tanácsosaink] és minden rangú emberünk számára, akik amoszkvai kormányszékekben, az Ítélõteremben,10 a sereg ezredeiben vagy diploma-taként szolgálnak, hogy ettõl kezdve mindenki mindenütt mindenféle megbízatást a[származás szerinti] helyének [figyelembevétele] nélkül foglaljon el, eztán senki sem-milyen korábbi precedensre hivatkozva senkivel ne hasonlítsa össze magát, senkivel
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9 Ioakim (világi nevén Iván Szavelov): moszkvai nemesi család sarja. Élt 1620�1690 között. Pát-riárka 1674-tõl 1690-ig. Energikus, vallási kérdésekben szigorú, konzervatív szellemiségû fõpap. Kö-vetkezetesen föllépett az új nézetek és a külföldi kulturális befolyás ellen. 
10 �Ítélõterem� (Ðàñïðàâíàÿ ïàëàòà): eredetileg az arisztokrácia peres ügyeinek fellebbviteli dön-tõbírósága. 1683�1694 között a duma szûkebb (11�24 tagú) vezetõ testülete. 



szemben ne vádaskodjon, és régmúlt esetekkel példálózva senki se helyezze magátmások fölébe. Ne vádoljanak és ne gúnyoljanak senkit semmivel, ne hánytorgas-sanak föl régi ügyeket (hogy ki hol volt az uralkodó akaratából alacsonyabb rang-ban, akár szegénysége, akár más egyéb ok miatt), és számításból senkit ne alázzanakmeg semmiféle régi sérelmével. Ha eztán valaki szegénység vagy bármely másokból [kifolyólag], bárhol, bármilyen alacsonyabb rangba kerül, ne tegyék gúnycéltáblájává, s ne sértsék meg ezzel a becsületét! Azokat a nemzetségeket, melyek[képviselõi] ifjú koruk miatt most nem kerültek lovaskapitányi és kapitányhelyette-si [beosztásba], eztán is nevezzék ki lovaskapitánynak és kapitányhelyettesnekugyanúgy.A pátriárka õszentsége, az egész szent fõpapi kar s az uralkodói tanács valameny-nyi tagja szívélyesen végighallgatva e [beszédet], s nagy buzgósággal hálát advaIstennek, az uralkodó jóindulatát örömmel fogadta, és kegyesen jóváhagyta, [majd]fölkiáltott: Pusztuljon el a tûzben ez az Isten elõtt gyûlöletes, ellenségeskedést szülõ,testvéri viszályt keltõ, szeretetet tovaûzõ mesztnyicsesztvo, és ne is emlegessék sohatöbbé!�A nagy uralkodó, Fjodor Alekszejevics cár és nagyfejedelem, Nagy-, Kis- és Fe-héroroszország autokrátora látva eme Istennek kedves dolog beteljesülését,örömében fölöttébb lelkendezett, és kegyeskedett nyájasan megdicsérni bojárjait,okolnyicsijeit és dumabeli embereit azért a nemes cselekedetükért, mellyel az ellen-ségeskedésnek véget vetettek. A nagy uralkodó nyájasan méltóztatott közölni velük:�továbbra is engedélyezi számukra, hogy a Hadügyben leszármazási könyv11 õrizzeõseik emlékét,12 és azt is, hogy ilyen leszármazási könyveket tartsanak az otthonaik-ban, miként eddig [tették]. Uralkodói kegyével kitüntetve õket� ezennel megpa-rancsolja, hogy a [Hadügyben õrzött] leszármazási könyvet egészítsék ki, és amelynemzetségek nevét ez a könyv nem tartalmazza, azokét újfent írják bele� és ebbõl acélból szerezzenek tõlük aláírásukkal [hitelesített] listákat. Azok a hercegi és másköztiszteletben álló nemzetségek, melyek [a cári] õsök, a korábbi uralkodók, illetve[Fjodor Alekszejevics] alatt méltóságokban részesültek, bojárok, okolnyicsijek, vagya duma tagjai voltak, s azok a régi nemzetségek is, melyek bár nem részesültekméltóságokban, de [Fjodor Alekszejevics] ükatyja, a boldog emlékezetû nagyuralkodó, Ioann Vasziljevics cár és nagyfejedelem, egész Rusz autokrátora császársá-ga óta és maga [Fjodor Alekszejevics] uralkodása alatt követi, hadvezéri, ezredtiszti,városi kormányzói s más egyéb elõkelõ megbízatást teljesítettek, vagy õnála, a nagyuralkodó környezetében szolgáltak, s nevük mégsem került a leszármazási könyvbe,most külön könyvbe írattassanak [érdemeik] hiteles igazolásával. Azon nemzetségek,melyek a fent említett méltóságokban nem részesültek, és elõkelõ megbízatást semteljesítettek, de az uralkodó nagyatyja, a boldog emlékezetû nagy uralkodó, MihailFjodorovics cár és nagyfejedelem, egész Rusz autokrátora császársága óta, és õ ma-ga� [Fjodor Alekszejevics uralkodása] alatt ezredparancsnoki, követi, és futárszol-gálatot láttak el, valamilyen elõkelõ megbízatást kaptak, vagy más tiszteletre méltó
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11 �Leszármazási könyvek� (ðîäîñëîâíûå êíèãè): a nemesi famíliák genealógiai táblázatait, illetvea családtagok uralkodói szolgálatban betöltött különbözõ tisztségeirõl készült feljegyzéseket tartal-mazó könyvek. 
12 A mesztnyicsesztvo eltörlésekor létrehozott ügyosztály (Ïàëàòà ðîäîñëîâíûõ äåë), amely 1682�1700 között a Hadügyi Kormányszék (Ðàçðÿäíûé ïðèêàç) keretei között mûködött. Feladata a �hiva-talos� leszármazási könyv összeállítása és vezetése volt. 



rangban részesültek, s a tizedlajstromok13 elsõ kategóriájában szerepelnek, e nemzet-ségekhez [tartozók] neveit [az érdemeik] igazolása mellett ugyanúgy külön könyvbeírják be. Akik a fent említett tiszteletre méltó és elõkelõ rangokban nem részesültek,és a tizedlajstromokban a középsõ és a kisebb kategóriában szerepelnek, azok nevétis külön könyvbe vezessék. Ha valaki alacsonyabb rangban volt, de a saját vagy azatyai [õseinek] szolgálatáért a moszkvai rangosztályba került, az ilyenek nevét szin-tén külön könyvbe írják a listáik alapján. Mindenki a származására tekintet nélkültöltsön be minden rangot úgy, ahogyan ez fönt írva áll� 

III/12. 3.
Az 1682. évi �országos gyûlés� végzése a mesztnyicsesztvo eltörlésérõl(Ñîáîðíîå äåÿíèå îá óíè÷òîæåíèè ìåñòíè÷åñòâà)

Fjodor Alekszejevics cár környezetét alkotó, széles körû államigazgatási és egyházi reformokat kidol-gozó kör törekvései beleütköztek a fõpapság és a bojárok ellenállásába. Az uralkodó ad hoc bizottsá-gok megszervezéséhez, rajtuk keresztül pedig a társadalom különbözõ csoportjainak segítségéhezfolyamodott. A haderõ korszerûsítésével foglalkozó, 1681. november 24-ei rendelettel fölállított bizott-ság (Ïðèêàç ðàòíûõ äåë, Îòâåòíàÿ ïàëàòà) tagjait a szolgáló nemesség alsó és középsõ rétegei dele-gálták. Az arisztokráciát csak az asztalnokok képviselték. A mesztnyicsesztvo eltörlésérõl szóló végzést 1682. január 12-én fogadta el a Kremlbe összehívottgyûlés. A köznemesség kérvényeként elõterjesztett javaslat támogatásáért az uralkodó elõbb a klé-rushoz, majd a bojár duma tagjaihoz fordult. Beleegyezésük után a 63 jelenlévõ aláírta a határozatot,köztük a cár és a pátriárka is. Ez az elsõ jogszabály, melyet orosz uralkodó ellátott a kézjegyével. Azünnepélyes aktusra meghívták a városok képviselõit. Egyes történészek vitatják, hogy az 1681 novembere és 1682 áprilisa között tevékenykedõ bizott-ságok mûködése kimeríti-e az �országos gyûlés� (çåìñêèé ñîáîð) fogalmának kritériumait. Szövegközlés és magyarázatok: Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ò. II. 1830. ¹ 905. Ñ.
368�379.; Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. XVI�XVII ââ. Ìîñêâà, 1962. Ñ. 501�509. (Részletek.); Ïðåîáðà-
æåíñêèé À À., Ìîðîçîâà Ë. Å., Äåìèäîâà Í. Ô.: Ïåðâûå Ðîìàíîâû. Ìîñêâà, 2000. Ñ. 381�385. 
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13 Tizedlajstrom (äåñÿòíÿ): a vidéken élõ nemesi származású �szolgáló emberek� (közép- és kis-nemesek) éves mustráin összeállított és �városonként� (megyénkénti) vezetett nyilvántartás a XVI�XVII. században. A hadköteles személyek harckészültségére, zsoldjára, fegyverzetére, kíséretére vo-natkozó legfontosabb adatokat tartalmazták. 



III/13. 
A cár és a pátriárka

III/13. 1.
NYIKON PÁTRIÁRKA LEVELE UHTOMSZKIJ VAJDÁNAK(Részletek)

Nyikon1 õszentségétõl, Moszkva és egész Rusz pátriárkájától, a nagy uralkodótólVologdába, a vajdának, Uhtomszkij2 hercegnek: Az uralkodó, Alekszej Mihajlovics3
cár, egész Rusz nagyfejedelme és mi, a nagy uralkodó elrendeltük, hogy mindenmonostor állítson ki egy menetoszlopot társzekerekbõl és fuvarosokból az uralkodóSzmolenszk alatti szolgálatára, és küldje el az uralkodónak Szmolenszk alá.Uralkodói parancsunk [teljesítését] semmiképp el ne mulaszd! Mikor összegyûjtöt-ted a társzekerekbõl és fuvarosokból álló menetoszlopokat, haladéktalanul indítsdútnak hozzánk Moszkvába!� [az apátok] kérelmezzék az uralkodónál, hogy ha arendeletünkben elõírt számú fogatnál többet tudnak adni, azért kapjanak ellen-tételezést a kincstárból. Parancsold meg, hogy a monostoroktól, melyek ezenoklevelünkben fentebb fölsoroltattak és nem tudnak többet adni, szedjék össze a ren-deletünk szerinti [hat] társzekérbõl és fuvarosokból álló menetoszlopot, éskéslekedés nélkül azonnal küldjék hozzánk Moszkvába!�

III/13. 1.
Nyikon pátriárka levele Uhtomszkij vajdának(Ãðàìîòà ïàòðèàðõà Íèêîíà âîåâîäå Óõòîìñêîìó)

Nyikon pátriárka 1654. július 9-én kelt levele hadiszállítási kötelezettség teljesítésérõl azorosz�lengyel háborúban (1654. május�1656. október) Szmolenszket ostromló (1654. június�szeptem-ber) orosz sereg ellátásának javítása érdekében. A levél hangneme jól jellemzi a pátriárka viszonyát avilági méltóságokhoz. Szövegközlés és magyarázatok: Àêòû, ñîáðàííûå â áèáëèîòåêàõ è àðõèâàõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Àðõåîãðàôè÷åñêîþ ýêñïåäèöèåþ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê. (ÀÀÝ) Ò. IV. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1836. ¹
71. Ñ. 108�109. (Teljes szöveg.); Ñîëîâü¸â Ñ. Ì.: Ñî÷èíåíèÿ â âîñåìíàäöàòè êíèãàõ. Êí. VI. Ò. 11. Ìîñêâà,
1991. Ñ. 190. (Részletek.); Ëîáà÷¸â Ñ. Â.: Ïàòðèàðõ Íèêîí. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2003. Ñ. 148. (Részletek.)
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1 Nyikon, világi nevén Nyikita Minyics (Minov). Élt 1605-tõl 1681-ig. Mordvin parasztszülõk gyer-meke. Pátriárka 1652�1658 között. (Formálisan 1666-ig.)
2 Ivan Tyimofejevics Uhtomszkij herceg a vologdai megye (ujezd) kormányzója (vajdája). 
3 Alekszej Mihajlovics Romanov (1629�1676) uralkodott 1645�1676 között. 



III/13. 2.
PÁL ALEPPÓI ARCHIDIAKÓNUS BESZÁMOLÓJA NYIKON HATALMÁRÓL(Részletek)

�a bojárok korábban az ajtónállók bejelentése nélkül mentek be a pátriárkához, akielébük sietett, távozáskor pedig kikísérte õket. Most1 viszont, ahogy tulajdon sze-münkkel láttuk, a cár miniszterei és kegyeltjei hosszú ideig ücsörögnek a külsõ ajtó-nál, míg Nyikon nem engedélyezi számukra, hogy belépjenek. Ezt rendkívül félén-ken és rettegve teszik, s mi több, a dolguk végeztéig állnak. Mikor aztán elmennek,Nyikon ülve marad� A cár elutazása2 elõtt kinevezett egy teljhatalmú helytartót és néhány minisz-tert a maga helyére. Mindegyiküket megbízta valamilyen feladattal, a végsõ dön-tés azonban a helytartót illeti. Megfigyelõnek a pátriárkát állította fölébük.Egyetlen fontos vagy jelentéktelen ügy elintézése sem történik anélkül, hogy a mi-niszterek ne jelentsenek neki minden reggel és ne [hallgassák meg] a véle-ményét�A cár nagypénteken3 összekülönbözött a pátriárkával a templomban, de hogymi okból, azt senki sem tudta pontosan. Egyáltalán csak annyi vált ismertté, hogya veszekedést a pátriárka gõgje és durva viselkedése váltotta ki, mivel [az utóbbiidõben] rendkívül fennhéjázóvá vált� [A cár] kurafinak, tökfilkónak, parasztnak[nevezte a pátriárkát]� 

III/13. 2.
Pál aleppói archidiakónus beszámolója Nyikon hatalmáról(Àëåïïñêèé àðõèäüÿêîí Ïàâåë î âëàñòè Íèêîíà)

III. Makariosz antiokhiai pátriárka kétszer (1654/56 és 1666/67) járt alamizsnagyûjtés céljából Orosz-országban. Mindkét alkalommal részt vett a Moszkvában megrendezett zsinaton. Unokaöccse, Pálaleppói archidiakónus, aki mint a pátriárka személyi titkára az elsõ zarándoklatán elkísérte Makari-oszt, utóbb színes útleírásban örökítette meg közös élményeiket.Szövegközlés és magyarázatok: Ïóòåøåñòâèå Àíòèîõèéñêîãî ïàòðèàðõà Ìàêàðèÿ â Ðîññèþ â ïåðâîé
ïîëîâèíå XVII âåêà, îïèñàííîå åãî ñûíîì, àðõèäüÿêîíîì Ïàâëîì Àëåïïñêèì // ×òåíèÿ â Îáùåñòâå
èñòîðèè è äðåâíîñòåé ðîññèéñêèõ (×ÎÈÄÐ) Êí. 3. 1898. Îòä. III. Ñ. 47�48., 158�159.; Êí. 4. 1898. Îòä. II.
Ñ. 169. (Teljes szöveg.); Ëîáà÷¸â Ñ. Â.: Ïàòðèàðõ Íèêîí. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2003. Ñ. 192�193., 200�201.(Részletek.)
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1 1654-ben. 
2 1655. március 11-én a cár és a duma tagjai litvániai hadjáratra indultak. 
3 1656 április elején. 



III/13. 3. 
ALEKSZEJ CÁR ÜZENETE NYIKON PÁTRIÁRKÁNAK
ROMODANOVSZKIJ1 HERCEG TOLMÁCSOLÁSÁBAN

�a cári felség dühös rád. Ezért nem jött el a reggeli istentiszteletre, és megparan-csolta, hogy ne várd a liturgiára2 sem! Semmibe vetted a cári méltóságot, és nagyuralkodónak címeztetted magad, noha csak egy Nagy Uralkodónk van, maga a cár�A cári felség atyjaként és pásztoraként tisztelt, de nem fogtad föl az eszeddel. A cárifelség most megparancsolta: mondjam meg neked, hogy többé ne írd és ne nevezdmagad nagy uralkodónak, tisztelni pedig eztán nem fog téged!

III/13. 3. 
Alekszej cár üzenete Nyikon pátriárkának Romodanovszkij herceg 

tolmácsolásában(Ñëîâà öàðÿ Àëåêñåÿ, ïåðåäàííûå Íèêîíó êíÿçåì Ðîìîäàíîâñêèì)
Az incidensre 1658. július 10-én került sor Moszkvában, az Uszpenszkij-székesegyházban megtartottszentmise elõtt. Ezt követõen Nyikon önként lemondott pátriárkai méltóságáról, és az általa alapított,�Új Jeruzsálemnek� is nevezett Voszkreszenszkij-monostorba távozott. Romodanovszkij és Nyikonpárbeszédét állítólagos szem- és fültanúk elbeszélése alapján rekonstruálták a pátriárka �perében�. Szövegközlés és magyarázatok: Êàðòàøåâ À. Â.: Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ò. 2. Ìîñêâà, 1992.
Ñ. 145. (A Párizsban 1959-ben megjelent kötet reprintje.); Ñîëîâü¸â Ñ. Ì.: Ñî÷èíåíèÿ â âîñåìíàäöàòè
êíèãàõ. Êí. VI. T. 11. Ìîñêâà, 1991. Ñ. 204�206., 329.

III/13. 4.
AZ 1660. ÉVI MOSZKVAI ZSINAT HATÁROZATA, 

AMELY MEGFOSZTJA NYIKONT A PÁTRIÁRKAI MÉLTÓSÁGTÓL
(Részletek)

A mindenkinél hatalmasabb és mindenható Isten� bölcsességének fényével bera-gyogta hûséges szolgáját, a kiválasztott és fölmagasztalt, megszentelt olajjal fölkent,tisztelt, jámbor és krisztusi uralkodót, Alekszej Mihajlovicsot, cárunkat és nagyfeje-delmünket� a keresztény törvények igaz védelmezõjét, parancsolatainak felügye-lõjét, az isteni dogmák tántoríthatatlan õrét, a régi nagy szent császárok buzgókövetõjét� s beléoltotta a szent zsinat egybehívásának nemes gondolatát, hogy ateológia és a kánonok szerint orvosoltassék az elkövetett vétek, mivel a szent, egye-
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1 Jurij Ivanovics Romodanovszkij herceg, a cár egyik bojárja. 
2 Liturgia: a legfõbb istentiszteleti szertartás elnevezése az ortodox egyházban, mely során a hí-vek számára kiszolgáltatják az oltáriszentséget. 



temes és apostoli nagyorosz egyház az elmúlt 166. esztendõ1 óta nélkülözi pászto-rát� Ám kegyelmes Istenünk nem engedte, hogy pásztor nélkül maradjunk. Õt, azegész nagyvilág hajójának védelmezõjét és bölcs kormányosát, valódi gyámolítón-kat, a jámbor nagy uralkodót és cárt állította [a patriarkátus élére], ki bíróként föl-emelve szavát õrködik az örök igazságosság felett, szeplõtelen úton jár, ítélkezik ésigazságot oszt a földön� A világmindenség szeme, mely a tisztaság és a világosságfényével világítá meg az alattvalói elméket, reá bízta egyházát� �A mostani 168. esztendõ február 16. napján2 a nagy uralkodó és cár parancsáraösszegyûlt valamennyi fõpap, archimandrita és apát, az egész szent zsinat, a jámbornagy uralkodó, az istenfélõ cár színe elé járult, s meghallgatta szent ajkairól [elhang-zó], buzgóságtól [áthatott] felszólalását: �Mindannyiunk közös anyjának, az egyetemes és apostoli egyháznak nincs pász-tora s võlegénye,3 mert õszentsége, Nyikon pátriárka úr önhatalmúlag elhagyta tró-nusát anélkül, hogy tanácskozott volna velünk, a nagy uralkodóval, vagy összehívtavolna a szent zsinatot, [noha] nem üldözte senki� lemondásakor semmibe vette afõpapok és más egyházi vezetõk, de az egész szent zsinat4 kérését is, és a néptõl[érkezõ] számtalan könyörgésre sem hallgatott. Elment, és nem tért vissza trónusára.Már egy éve és hét hónapja, hogy megözvegyült az egyetemes és apostoli szent egy-ház�. Mi, akik a legfelsõbb parancstól [vezérelve] kaptuk az emberi nem kormány-zását, nemcsak saját [dolgainkkal] törõdünk és saját életünket irányítjuk, de orszá-gunk valamennyi alattvalójáról is gondoskodnunk kell, mivel Isten két, minden más-nál nagyobb ajándéka � az egyházi és a cári hatalom � közül amaz Istent szolgálja,emez az emberek fölött uralkodik és gyámolítja õket. Mindkettõ ugyanabból azõsforrásból ered, és ékesíti az emberi életet. Ezért aztán semmi sem szorul olyannyi-ra a cári hatalom támogatására mint a fõpapság becse. Isten [szolgái] mindkettõértörökkön imádkoznak, s ha valamennyi [cselekedetükben] szeplõtelenek maradnak,tisztességben és igazak módjára [élnek], s teljes odaadást tanúsítanak Isten iránt,akkor díszére válnak a rájuk bízott városoknak és híveknek. Ha egyetértés lesz [azegyházi és a világi hatalom között], az mindenki javát szolgálja, és jót hoz az emberekéletébe. A pravoszláv cároknak és papoknak ily illõen kell teljesíteniük Isten intel-meit anélkül, [hogy] kísértésbe [esnének], mert semmi sincs, amivel hívebben adóz-nának Isten nagysága elõtt annál, ha eltökélten betartják az egyházi törvényeket.Amikor Isten szent egyházában rend, béke és nyugalom honol, akkor Isten fölruházbennünket minden jótéteményével, békét, gyarapodást, és gyõzelmet ád az ellenségfelett.�Mi, a szentséges zsinat, végighallgattuk a legjámborabb nagy uralkodó s cár szentszájából [elhangzott] igen bölcs felszólalást� Másnap reggel a nagy uralkodó s cár
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1 1658 óta. 
2 1660. február 16-án. 
3 A korai kereszténység idejébõl az ortodox és a katolikus egyházba egyaránt áthagyományozó-dott elképzelés szerint a püspököt misztikus házastársi kötelék kapcsolja össze azzal a katedrával,amelyet elfoglal. Emiatt tiltották a püspökök áthelyezését másik egyházmegye élére, és vezették beszámukra a cölibátust. Az Újszövetség több helyen a férj-feleség, illetve a menyasszony-võlegénypárhuzamot használja Krisztus és az egyház közötti kötelék jellemzésére. (Mt 9,15; 22,2; 25,1�10; Jn3,29; 2Kor 11,2; Ef 5,22�32; Jel 19,7.9; 21,2; 22,17.) Pál apostol a püspököt �egyfeleségû férfiúnak�nevezi (1Tim 3,2), amit a vonatkozó exegézis az egyházi szolgálattal összefüggésben értelmezett. 
4 A fõpapi kar. 



elküldte egyik bojárját, Pjotr Mihajlovics Szaltikovot a pátriárkai Keresztes Palotába5
a szent zsinathoz, hogy idéztessenek be azok a tanúk, akik jelen voltak Nyikon pát-riárka úr lemondásakor� Mi, a szent zsinat, meggyõzõdvén [e tanúvallomások hitelességérõl] a szent atyáktörvényei közül kikerestük [a vonatkozó magyarázatokat],6 megvitattuk, és a harma-dik egyetemes zsinat kilencedik kánonja alapján összeférhetetlennek találtukNyikon [viselkedését] a pátriárkai trónus [betöltésével], a [püspöki] fokozattal ésegyúttal a papi rend szentségével. E szabály nem engedélyezi ugyanis, hogy lemon-dott fõpap ismét fõpapi tisztséget töltsön be, sem azt, hogy liturgiát celebráljon�Õ pedig, a nagy uralkodó� utasítást adott, hogy kérjék föl a székesfõvárosban,Moszkvában tartózkodó görög fõpapokat, Partheniosz õszentségét, a thivai metro-politát, Kürillosz õszentségét, aki Androszban volt érsek és Nektariosz õszentségét, apogoniani érseket tanúságtételre� A görög fõpapok a szentséges oroszországi zsinat[határozatával] mindenben egyezõen idézték a szent atyák kánonjait, egyhangúankinyilvánították és a kézjegyükkel megerõsítették, hogy Nyikon egykori pátriárka[viselkedése] összeférhetetlen a fõpapi tisztséggel, a [püspöki] fokozattal és az egy-házi rend szentségével is, [a méltóságai közül] ne tartson meg semmit, és a helyétmás fõpappal töltsék be�Õ pedig, a nagy uralkodó, Alekszej Mihajlovics cár és nagyfejedelem, egészNagy- és Kisoroszország autokrátora bölcsen, jóakaratúan s igazságosan megvitatta[a zsinat és a görög fõpapok döntését] cári szünklétoszával,7 és megparancsolta, hogyígy legyen� 
Aláírás a tekercsek összeillesztésénél: Artyemej Sztyepanov gyjak. 

III/13. 4.
Az 1660. évi moszkvai zsinat határozata, amely megfosztja Nyikont 

a pátriárkai méltóságtól(Ïîñòàíîâëåíèå ìîñêîâñêîãî ñîáîðà 1660 ã. 
î íèçëîæåíèè ïàòðèàðõà Íèêîíà ñ ïàòðèàðøåãî ïðåñòîëà)

A cár 1660 februárjában zsinatot hívott össze Moszkvában, amely kimondta, hogy Nyikont meg kellfosztani a pátriárkai méltóságtól. A fõpap további sorsának és státusának rendezése egyházjogi kérdé-seket vetett fel, amelyek tisztázatlansága miatt a zsinat határozatát nem hirdették ki, és új pátriárkátsem választottak. A dokumentum szövegét Alekszej Mihajlovics cár saját kezûleg javította, ezért a vo-natkozó passzusokat úgy tartják számon, mint az uralkodó személyes véleményét a világi és az egy-házi hatalom viszonyáról.
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5 �Keresztes Palota� (Êðåñòîâàÿ ïàëàòà): Nyikon építtette 1652�1655 között a Kremlben reprezen-tatív célokra. Ma múzeum. 
6 Az egyetemes zsinatok kánonjai valójában nem adnak egyértelmû választ arra a kérdésre, hogyönkéntes lemondása esetén egy fõpap a katedrájával együtt automatikusan elveszíti-e a püspöki rendszentségét is, amint ezt az 1660-as moszkvai helyi zsinat határozata állítja. Jepifanyij Szlavinyeckij, atudós kijevi szerzetes pl. kijelentette, hogy a posztjáról önként távozó fõpap csak a katedrájáról mondle, de a püspöki fölszentelésekor kapott különleges malasztot és a kegyosztói hatalmat megõrzi. Ezérta megválasztandó új pátriárka engedélyével Nyikon továbbra is végezhetne püspöki szolgálatotvalamely általa választott monostor falai között.
7 �Szünklétosz� (ñèãêëèò): a cári tanács, azaz a bojár duma.



A Nyikont elítélõ 1666/67-es zsinat határozatait lásd a III/14. 2. számú forrásközlésben. Szövegközlés és magyarázatok: Ãèááåíåò Í. [A.]: Èñòîðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå äåëà ïàòðèàðõà Íèêîíà.
×. 1. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1882. Ñ. 214�220.; Äåëî î ïàòðèàðõå Íèêîíå. Èçäàíèå Àðõåîãðàôè÷åñêîé êî-
ìèññèè ïî äîêóìåíòàì Ìîñêîâñêîé Ñèíîäàëüíîé (áûâøåé Ïàòðèàðøåé) áèáëèîòåêè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
1897. Ñ. 94�100. 

III/13. 5. 
NYIKON PÁTRIÁRKA A CÁRI ÉS AZ EGYHÁZI HATALOMRÓL(Részletek)

�A cár irgalmatlansága miatt megyek el Moszkvából. Legyen hát tágasabb az ural-kodónak nélkülem! Arról a dühkitörésrõl az egész ország tudja, hogy õ volt az, kiharagjában nem jött el. A hatalmas egyetemes egyház1 sérelmei megsokasodtak. Azisteni és a krisztusi parancsolatokat, a szent apostolok és a szent atyák kánonjait, bármegígérte a beiktatásunkkor, mégsem tartotta be. Pátriárkává választásunk [alkalmá-val] mi magunk is ígértük, esküvel és saját kezû aláírásunkkal [meg is erõsítettük],hogy az isteni parancsolatokat, a szent apostolok és a szent atyák kánonjait megõriz-zük. De a nagy uralkodó Isten rendelésével dacolva elvette a bíráskodást az egyház-tól. Megparancsolta hivatalnokainak,2 hogy õk ítélkezzenek felettünk meg a püspö-kök, az archimandriták, az apátok, és az egész egyházi rend felett�Mikoron Isten kegyelmébõl Nyikon metropolitából pátriárka lett, Nyikon metro-polita fölfigyelt a cár s nagyfejedelem jellembéli gyöngeségére, mely ellentétes azevangéliumi szent parancsolatokkal, de a szent apostolok és a szent atyák kánon-jaival, és magának Nyikonnak [az elveivel] is. Ahogy a zsoltárokban leírták, nemrestelt hát a cárhoz és a bojárokhoz fordulva prédikálni nekik az Úr parancsolatairól,a szent apostolok és a szent atyák kánonjairól, s [arról, hogy] a cár õfelsége és azuralkodó bojárjai mindenben kövessék azokat. S az uralkodó és valamennyi bojárja[akkor] ígéretet tettek a szent nagytemplomban az Úristen, a Szentséges Istenszülõ,minden szent és az egész szentséges zsinat3 színe elõtt, hogy a krisztusi parancsola-tokat, a szent apostolok és a szent atyák kánonjait betartják, az emberi nem hagyo-mányának s az e világi õserõknek [engedve] hiábavaló fortélyoskodással félremagya-rázni4 semmit semmiképp [nem fognak]. Így aztán a cár jámbor, alázatos és enge-delmes volt kezdetben, Nyikon pedig a pátriárkai [trónuson] ült. De mikor a cár snagyfejedelem eltántorodott a szent apostoli székesegyháztól,5 semmibe vette Istenszent parancsolatait, a szent apostolok és a szent atyák kánonjait, s [többé] nem hall-
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1 A �hatalmas egyetemes egyház� (âñåëåíñòèÿ âåëèöèÿ öåðêîâü): az orosz ortodox egyház egyikönmagára alkalmazott korabeli elnevezése. 
2 Célzás a Monostori Kormányszék (Ìîíàñòûðñêèé ïðèêàç) mûködésére.
3 A fõpapi kar jelenlétében. 
4 �Félremagyarázni� (ìóäðñòâîâàòü): a kánonoktól és az általános keresztény dogmáktól eltérõmódon ítélkezni, gondolkodni, bölcselkedni, azaz tévelyegni. 
5 A �szent apostoli székesegyház� (ñâÿòàÿ ñîáîðíàÿ è àïîñòîëüñêàÿ öåðêîâü): a Kremlben állóUszpenszkij- (az Istenszülõ elszenderülése-) katedrális, az orosz ortodox egyház szimbóluma.  



gatott Nyikon pátriárkára, hanem illetlenül szidalmazni kezdte� [Nyikon] utat en-gedve a cár dühének [megvált a pátriárkai méltóságtól]� Mikor a mindenható Úristen megteremtette az eget és a földet, megparancsolta a[boltozaton] járó két égitestnek, a Napnak és a Holdnak, hogy világítsanak a földön.Általuk megmutatta a fõpapi hatalom [természetét]. A Hold halványabb bolygó,[ezért] éjszaka [világít] a testeknek. A Nap fényesebb ragyogása bensejébõl [fakad],akár a fõpap [tekintélye], ki [utat mutat] a lelkeknek. Miként a Hold, mely fényét aNaptól nyeri, minél inkább eltávolodik tõle annál tökéletesebben ragyog, olyképpena cár is önnön ragyogásának teljébe lép fölszentelésekor, mihelyt a fõpap fölkeni ésmegkoronázza, mivel attól fogva a legszentebb erõvel és hatalommal rendelkezik.Oly különbség van hát a kereszténység e két személye között, amilyen a Nap és aHold között, minthogy a fõpap hatalma a bensõbõl fakad, tehát lelki, a cáré pedig evilág dolgaiban lakozik� �az egyház magánál a császárságnál is tiszteletre méltóbb s nagyobb hatalom,pedig mondhatnád, [hogy nem díszíti] se bíborpalást, se diadém, se aranyos öltözék.Egy teljes baldachin, mely fakóbb a tavaszi színeknél. Állítják, hogy minden emberidicsõség [olyan] akár a fû színe, még ha császári bíbornak is hívják� Bár a cári tróna ráaggatott [ék]kövek s az aranyborítása miatt tekintélyesnek tûnik számodra,6azonban [az egyház] ítélõszéke alá tartozik, minthogy a cár a földön kapott [jogot] akormányzásra, s e hatalmon [kívül] semmi többel nem rendelkezik. Az egyháztrónusa a mennyekben állíttatott föl. Ki mondja ezt? Maga a Mennyek Ura: �Amitmegkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen.�7 Mi az, mi egyenértékû lesz emegtiszteltetéssel? Mikor a bíráskodás vezetését átveszi az ég a földtõl. Mivel a bíróa földön ítélkezik, az Úr követi szolgáját, s amit az [idelent] ítélt, azt Õ odaföntjóváhagyja. A pap az Isten és az emberi lény között áll. Hozzánk az erkölcsöt közve-títi, tõlünk az imádságot� Ezért van, hogy a papok szentelik föl a cárokat, s nem acárok a papokat. Azzal, hogy a cár a pap kezébe hajtja fejét, Isten arra szándékoziktanítani bennünket, hogy õ [a fõpap] nálánál [a cárnál] nagyobb hatalmasság. A ki-sebbet a nagyobb áldja meg� A cár a földiekre hagyatkozik, én az égiekre. A cárra atesteket, a papra a lelkeket bízták. A cár az adósságot birtokokban, a pap vétkekbenméri. A [cár] kényszerít, a [pap] vigasztal. Amaz szükséggel, emez tanáccsal. Az a fegy-verek iránt fogékony, ez a lelkiségre. Amaz ellenségeivel küzd, emez démonokkal saz e világi sötét erõk urával. Ezért aztán az egyház hatalma sokkal nagyobb a császá-rénál�A jelenlegi és az õs[keresztény] egyház nem az embertõl, nem az ember által, denem is a császároktól eredt, hanem magától Istentõl. A császári hatalom ellenben azegyháztól származott, és most is [tõle származik], miként errõl a cárok megkoroná-zásának [szertartás]rendje tanúskodik. Az egyház mindenütt sokkal tiszteletre mél-tóbb a császári hatalomnál. A Szentírásból fentebb [idézett részletek] ezt alátámaszt-ják. Most ismét kimondjuk: Jóllehet a császári hatalom Istentõl adatik a világnak, deIsten haragjában [fogant], és az egyház keni föl [az uralkodóra] valóságos olajjal. Azegyházi rend szentsége viszont közvetlenül a Szentlélektõl háramlik alá�Az egyház hatalma annyival nagyobb a világinál, amennyire a végtelen ég tága-sabb a földnél. Mennyei életünk� s ottani formája a lélekkel Istenben rejtõzik�

A MOSZKVAI ÁLLAM300

6 Nyikon itt közvetlenül Paisziosz Ligarideszhez fordul. 
7 Mt 16,19.



Ezért nemcsak a fejedelmek és a helytartók, de maguk a diadémmal övezettek istisztelettel elfogadták ezt a nagy hatalmat� Ahogyan az esõcsepp mérete a hatalmasfelleghez képest, akár a föld az éghez [viszonyítva], úgy törpül el a császári hatalomis az egyházi mellett��[Alekszej Mihajlovics cár] kisajátította magának a fõpapi méltóságot és az egy-házi hatalmat� kirabolta és koldusbotra juttatta a szent egyházat� A fent leírtisteni törvények dacára a cári felség mindenben kapzsinak mutatkozott. A szentnagytemplomnak semmije sincs Moszkvában, holott korábban, az elõzõ cárok ésnagyfejedelmek idején volt. Kiforgattatott minden egykori vagyonából akár egyelárvult özvegy� Az uralkodó nem engedte igazságosan kivizsgáltatni, hogy magamennyi birtokot, embert s minden mást vett el a Szentséges Istenszülõ szentnagytemplomától, amire a házakban igény mutatkozik: gabonát, halat, pénzt, lovats egyéb szükséges [dolgot], ahelyett, hogy tekintélyes adományban részesítettevolna, amiért [a pátriárka] fölkente õt cárnak. És a többi szent templomot és monos-tort is mennyi birtoktól, embertõl, pénztõl, gabonától, lótól fosztotta meg! Ki tudnáösszeszámlálni? Pedig a nagy szent apostoli székesegyház és a többi szent templomés szent monostor nem vétkezett elõtte semmiben, és nem tartozik semmivel a nagyuralkodónak, hacsak nem a szent apostolok hagyománya szerinti imádkozással éstiszteletadással. 

III/13. 5. 
Nyikon pátriárka a cári és az egyházi hatalomról(Ïàòðèàðõ Íèêîí î âçàèìîîòíîøåíèè öàðñòâà è ñâÿùåíñòâà)

Szemjon Lukjanovics Sztresnyev bojár, a pátriárka személyes ellenségeinek egyike 30 kérdéssel for-dult az 1662 februárjában Moszkvába érkezett Paisziosz Ligaridesz gázai metropolitához, melyek-ben Nyikon cselekedeteinek jogszerûségét firtatta. Az 1662 augusztusában elkészített válaszábanPaisziosz kategorikusan elítélte a pátriárka viselkedését. Mûvét eljuttatták a Voszkreszenszkij-monostorban visszavonultan élõ Nyikonhoz is. Nyikon terjedelmes és fölháborodott reagálásaSztresnyev kérdéseire és Ligaridesz válaszaira (�Âîçðàæåíèå, èëè Ðàçîðåíèå ñìèðåííîãî Íèêîíà��)a fõpap ideológiai krédójának koncentrált kifejtése. Teljes szövegét Oroszországban nem publikál-ták. A pátriárka vitairata 1663-ban vagy 1664-ben keletkezett. Széles körû mûveltségének köszönhetõ tekintélyét Paisziosz nyerészkedésre és intrikálásra hasz-nálta a cári udvarban. Többek közt javaslatott tett Nyikon zsinati elítélésére, amit azzal indokolt, hogya pátriárka önkényesen elhagyta hivatalát. Szövegközlés és magyarázatok: Palmer W.: The Patriarch and the Tsar. Vol. 1�6. London. 1871�1876.;Patriarch Nikon on Church and State. Nikon�s Refutation. Ed. with introduction and notes by ValerieA. Tumins and George Vernadsky. Berlin�New York�Amsterdam, 1982. pp. 80�673. (Teljes szöveg.);
Çàïèñêè îòäåëåíèÿ ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî
îáùåñòâà (ÇÎÐÑÀ) Ò. 2. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1861.; Êàðòàøåâ À. Â.: Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ò.
2. Ìîñêâà, 1992. Ñ. 185�187., 195�196. (Részletek.); Åëåîíñêàÿ À. Ñ.: Ðóññêàÿ ïóáëèöèñòèêà âòîðîé
ïîëîâèíû XVII âåêà. Ìîñêâà, 1978. Ñ. 44�45 ; Ëîáà÷¸â Ñ. Â.: Ïàòðèàðõ Íèêîí. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2003. Ñ.
214�215.
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III/13. 4.
NYIKON LEVELE DIONÜSZIOSZ1

KONSTANTINÁPOLYI PÁTRIÁRKÁNAK
(Részlet)

�Manapság minden a cár akaratából történik� Mihelyt valamelyik diakónus, pres-biter,2 apát vagy archimandrita a beiktatását kívánja, kérvényt ír a cár õfelségének, sengedélyt kér rá, hogy a metropolita vagy az érsek fölszentelje. A cár engedélye[esetén] ráírják a kérvényre, hogy az uralkodó s cár parancsára iktassák be papi,diakónusi vagy más egyéb fokozatba, kit mibe. Eképpen a cár szavára szentelik fölõket. Mihelyt a metropolita vagy az érsek elvégzi a fölszentelést, nyomban kiadnakegy oklevelet a kinevezésrõl, melyben azt írják, hogy az [adott] diakónust vagy papotaz uralkodó s cár engedélye, nem pedig Isten parancsolata, de nem is a szent apos-tolok és a szent atyák kánonjai alapján szentelték föl. Amint a cár elrendeli, hogy tartsanak zsinatot, azonmód összehívják. Akit meg-választani és beiktatni parancsol [valamely] fõpapi [tisztségbe], azt megválasztják ésbeiktatják. Akit bíróság elé állítani és elítélni parancsol, azt bíróság elé állítják, elíté-lik, s megfosztják a méltóságától. Minden birtokot, ami csak van a pátriárkai egyházmegye kezelésében, a cári fel-ség saját kiadásainak [fedezésére] von el. Ha úgy parancsolja, törvénytelenül adjákoda. Ilyeténképpen a parancsára veszik el a metropolitai és az érseki eparchiák, atisztelt és a nagy monostorok birtokait. Az [egyházi földeken élõ] embereket [a maga]szolgálatára [rendeli], a gabona és a pénz begyûjtését is a saját elhatározásábólparancsolja meg, s azt könyörtelenül begyûjtik. Az adók is súlyosak. 

III/13. 4.
Nyikon levele Dionüsziosz konstantinápolyi pátriárkának(Ãðàìîòà Íèêîíà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàòðèàðõó Äèîíèñèþ)

A cár arra törekedett, hogy egy Moszkvában megrendezendõ egyetemes zsinat segítségével elítéltjeés megfossza méltóságától Nyikon pátriárkát. A Voszkreszenszkij-monostorban élõ Nyikon 1665végén�1666 elején levelet írt a konstantinápolyi (és a jeruzsálemi) pátriárkának. Ebben rágalmazás-nak minõsítette az ellene fölhozott vádakat, élesen bírálta az 1649-es törvénykönyvet, a MonostoriKormányszék mûködését, valamint az egyházon belüli ellenfeleinek tevékenységét. A titokban útnakindított futárt és a leveleket azonban a cár emberei 1666 februárjában elfogták. Szövegközlés és magyarázatok: Çàïèñêè îòäåëåíèÿ ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè Èìïåðàòîðñêîãî
Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà (ÇÎÐÑÀ) Ò. 2. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1861.; Êàðòàøåâ À. Â.: Î÷åðêè ïî
èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ò. 2. Ìîñêâà, 1992. Ñ. 197�198. (Részletek.) 
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1 III. Dionüsziosz konstantinápolyi pátriárka (1662�1665). 
2 �Presbiter� (ïðåñâèòåð): pap. A püspök és a diakónus közötti fokozat az ortodox egyházakban.



III/14. 
Az orosz egyházszakadás

III/14. 1.
FELJELENTÉS A VJAZNYIKOVSZKAJAI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ELLEN 

A 173. esztendõ április 24. napján1 szóbeli feljelentést tett Pavel õszentségénél, szara-ji és doni metropolitánál2 a Jaropolcs városához [tartozó] Vjaznyikovszkaja3 szloboda[lakosa], Vaszilej Fjodorov, a Vvegyenszkij4 nõi monostor pópája:Ismeretlen emberek költöztek a Kljazma folyó túlsó [partján álló] fenyvesbe:sztarecek és világiak. Szerzetesi kunyhókat építettek és odúkat vájtak a földbe. Istentemplomait elkerülik, és az embereket is eltanácsolják attól, hogy Isten templomaibajárjanak. Akik meghalnak közülük, azok gyónás és áldozás nélkül [távoznak]. NemIsten temploma mellett temetik el õket, hanem az erdõben, pap nélkül, maguk. Istentemplomáról azt állítják, hogy a szentség elhagyta. A templomokat egyszerûen há-zaknak nevezik. Mindenkit lebeszélnek a templomba járásról, s arról is, hogy [ott]úrvacsorában részesüljön. Aki betér hozzájuk vagy akinek az otthonát õk megláto-gatják, annak adnak egy falat kenyeret, hogy megegye. Ezek az emberek [aztán]mindnyájan hozzájuk fordulnak, és [többé] nem mennek Isten templomába, a lelki-atyjukra egyáltalán nem hallgatnak, gyónáson nem jelennek meg, és semmilyenszentelményt nem engednek be a házaikba. Ha valaki szentelménnyel állít be hozzá-juk, elrejtõznek és megszöknek a portáról, de a szentelményhez nem jönnek. A Vjaz-nyikovszkaja szlobodabeli Pokrovszkaja-5 [templom] protopópájának, Merkurej Gri-gorjevnek és a Blagovescsenszkij6-monostor apátjának, Moiszejnek [is] tudomása
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1 (7)173. esztendõ április 24. napján: 1665. április 24-én. 
2 �Szaraji és doni metropolita� (ìèòðîïîëèò Ñàðñêèé è ïîäîíñêèé): a szaraji eparchiát 1261-ben ala-pították. 1269 óta hozzá tartozott a Volga, a Don, és a Dnyeper közötti délvidék. Amikor az AranyHorda meggyengült, a szaraji püspök Moszkva mellé költözött (1460) a Krutyici-monostorba, ám régicímét 1764-ig annak ellenére megtartotta, hogy az egykori egyházmegyéjének területét fölosztották aszomszédos eparchiák között. A krutyici metropolitai méltóság az ötödik ranghelynek számított aXVI�XVII. századi orosz egyházi hierarchiában. A pátriárka váratlan elhunyta vagy akadályoztatásaesetén a krutyici metropolita látta el a pátriárkai teendõket az új fõpásztor megválasztásáig. 
3 �Vjaznyikovszkaja szloboda� (Âÿçíèêîâñêàÿ ñëîáîäà): a Kljazma folyó partján a XIV. századbankeletkezett Jaropol nevû városhoz közeli kincstári tulajdonú kézmûvestelep (ñëîáîäà) a Vojnjusa fo-lyócska mellett. 1676-ban Alekszej Mihajlovics cár földsánccal megerõsített palánkvárat építtetett a te-rületén. A város és a szloboda 1778-ban egyesült. Mai neve: Vjaznyiki. 
4 �Szûz Mária bevezetése a templomba� (Ââåäåíèå). 
5 �Mária oltalma� (Ïîêðîâ). 
6 �Szûz Mária örömhírvétele� (Áëàãîâåùåíèå). A férfimonostort 1643-ban alapították. 



van errõl a pusztáról.7 Eljárnak azokhoz az emberekhez, a régi liturgikonokból8
végzik számukra az istentiszteleteket,  templomokat szentelnek, az antimensziont9
hozzávarrják az endütion alatti khataszarkhához.10 Az apát és a protopópa [senkit]nem küld bûnbánatra olyan paphoz, aki az új Liturgikonból misézik. A Vvegyenszkijnõi monostorban valamivel több mint kétszász szerzetesnõ él. Azokban a hetekben,amikor õ, Vaszilej pópa teljesít szolgálatot az új Liturgikon szerint, senki sem veszimagához az oltáriszentséget a szerzetesnõk közül. Ellenben a társa, Lev Matvejevpópa a régi Liturgikon szerint végzi az istentiszteletet, és a szerzetesnõk az õ hetébenáldoznak. 

III/14. 1.
Feljelentés a vjaznyikovszkajai vallási közösség ellen(Èçâåò íà âÿçíèêîâñêèõ ïóñòûííèêîâ 1665 ã.)

Az ún. �korai skizma� a liturgiai reformokat meghirdetõ 1654. februári zsinat és a nyomában szét-küldött pátriárkai körlevél hatására kezdõdött. Ezt az idõszakot a papság és a társadalom passzívellenállása jellemezte, amely fokozatosan bontakozott ki, és az 1666/67-es zsinatig nem vált tömeg-méretûvé. Szövegközlés és magyarázatok: Áàðñêîâ ß. Ë.: Ïàìÿòíèêè ïåðâûõ ëåò ðóññêîãî ñòàðîîáðÿä÷åñòâà.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1912. Ñ. 329.; Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. ×. 4. XVII âåê. Ìîñêâà, 1973. Ñ.
34.; Michels G. B.: At War with the Church: Religious Discent in Seventeenth-Century Russia.Stanford. 1999.; Nyikon pátriárka ominózus körlevelének publikálása: Ëîáà÷¸â Ñ. Â.: Ïàòðèàðõ Íèêîí.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2003. Ñ. 372�374. (Ïðèëîæåíèå 5.)
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7 �Puszta� (ïóñòûíü): a vadonban, lakott területtõl távol alapított szerzetesi település (kellion vagyszkíti), esetleg monostor. Az elnevezés az Áthosz-félsziget �sivatagnak� vagy �pusztaságnak� nevezettdéli-délnyugati részén fekvõ kietlen vidék mintájára terjedt el a keleti szláv kultúrkörben, ahol sokremetelak és szkíti épült. 
8 �Liturgikon� (Ñëóæåáíèê): a szertartások rendjét, szövegét, és imákat tartalmazó segédkönyvpapok számára. 
9 �Antimenszion� (àíòèìèíñ): négyszög alakú, gyakran selyembõl készült oltárterítõ, amely nél-kül az áldozási szertertás nem végezhetõ el. Színe Krisztus sírba tételét ábrázolja. A fonákján lévõ gö-rög kereszt szárainak találkozásához valamilyen ereklyét varrnak. Liturgia alatt a pap az anti-menszionon elhelyezett kendõre, az ilitonra (Krisztus fejét a sírban burkoló kendõ jelképére) állítjaaz áldozati edényeket. Két liturgia között az antimensziont összehajtott állapotban, az ilitonnal leta-karva õrzik. 
10 Az ortodox oltárasztal egyszerre szimbolizálja az Úr mennyei lakát, a Bárány trónusát, az utol-só vacsora asztalát, és Krisztus sírját. Az Újszövetségi Áldozat bemutatásának színhelye. Két terítõborítja. Az alsó, a �khataszarkha� (ñðà÷èöà) gyakran durva vászonból készül. Jelképezi azt a lepelt,amelybe Krisztus testét betakarták, amikor eltemették. A felsõ terítõ, az �endütion� (èíäèòèÿ) anyagaáltalában fehér gyolcs, de a pap miseruhájával azonos színû is lehet, esetleg a hívek ajándékakéntaranyszálakból kivarrt mintákkal, gyöngyökkel díszített. Jézus dicsõségét hirdeti. Liturgia elõtt azendütiont leveszik, mert az antimensziont a khataszarkhára kell ráteríteni. 



III/14. 2. 
AZ 1666/67-ES MOSZKVAI ZSINAT �CSELEKEDETEI"(Részletek)

A zsinat 1666. december 12-ei ítélete Nyikon ügyében�megsértette a nagy uralkodót, mikor olyan dolgokba avatkozott, melyek nem tar-toznak a pátriárkai méltóság és hatalom alá� �önkényesen távozott a pátriárkai [székbõl] és magára hagyta a nyájat, nemmondva le arról, hogy fõpapként tevékenykedjen��kigúnyolta és becsmérelte az isteni dolgokat1� �álpátriárkáknak nevezte [a keleti egyházfõket], hamisítványnak és hazugság-nak a zsinati szent kánonokat��nem gyakorolt fõpapi alázatot, hanem kegyetlenül megbüntetett fölszenteltszemélyeket�[Ezért] mi, a pátriárkák minden istentiszteleti cselekménytõl eltiltottuk, és hogyfõpapként ne mûködhesen, megfosztottuk az omophoriontól2 és az epitrachilion-tól3� [Eztán] Nyikonnak, egyszerû szerzetesnek nevezze magát, ne Moszkva ésegész Rusz pátriárkájának� Élete végéig monostorban tartózkodjék, hogy a világ za-jától távol, akadálytalanul bánhassa meg vétkeit�

�Miután bûneit s az ítéletet [Ilarion rjazanyi] érsek fölolvasta, a szentséges pát-riárkák fölálltak helyükrõl, fölsorakoztak a királyi ajtónál,4 és magukhoz hívattákNyikont, a volt pátriárkát. Tudatták vele vétkeit. Az alexandriai pátriárka levette rólaa leplet5 és a panágiát,6 s azt mondta Nyikonnak, hogy eztán ne írja és ne nevezze
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1 A Nyikon kezdeményezésére alapított és �Új Jeruzsálemnek� is hívott Voszkreszenszkij- (Krisz-tus föltámadása-) monostor Moszkvától 40 km-re nyugatra, az Isztra folyó partján fekszik. A hagyo-mány szerint a monostor fatemplomának 1657. évi fölszentelésén megjelent Alekszej Mihajlovics cárhasonlította elõször a helyet szépsége miatt Jeruzsálemhez. A Voszkreszenszkij-székesegyház 1658�1685 között épült a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika mintájára. A téli (fûthetõ) templom a �bethlehemibarlang� fölött, az egyik altemplom a �Golgota hegye� alatt áll, ahová a Megváltó életkorára emlékez-tetõ 33 lépcsõfok vezet le. A monostor környéke is a Szentföldrõl ismert elnevezéseket kapta. A birtokközepén emelkedõ domb a �Sion�, a tõle keletre elterülõ az �Olajfák hegye�. Az Isztra folyót �Jor-dánra� keresztelték, míg a közeli települést �Názáretre�. 
2 A kereszt jelével díszített széles és hosszú pánt, amit a fõpap a vállaira terítve visel a szakkoszfölött. A nyájtól eltévelyedett juh jelképe, akit a jó pásztor a nyakába vett és a házába hozott. Az em-beriség Krisztus általi megváltásának szimbóluma. (Mt 18,12�14; Lk 15,4�7.) A püspöki miseruha ré-sze, papok nem viselhetik. 
3 Az epitrachilion egy hosszú, keskeny, csaknem földig érõ, a két száránál elöl összefogott szalag-szerû ruhadarab, amely nélkül istentiszteleti cselekmény nem végezhetõ. A papok és a püspökökegyaránt viselik.
4 Királyi ajtó (öàðñêèå âîðîòà): az ikonosztáz közepén lévõ, az oltárba nyíló kétszárnyú ajtó. Azítélet kihirdetése a Kreml területén épült Csudov- (Csoda-) monostor Blagovescsenszkij (Angyaliüdvözlet) templomában történt. 
5 �Lepel� (êëîáóê): a szerzetespapok és a püspöki rend tagjai hátközépig érõ szövetleplet viselneka fövegükön. A pátriárka és a metropoliták fehéret, a többiek feketét. A szó jelentheti magát a sapkát,a XVII. században a mitrát is. 
6 Szûz Mária képmását vagy valamilyen ereklyét tartalmazó medalion. 



magát pátriárkának, hanem mint egyszerû szerzetes, Nyikonnak írja és nevezze ma-gát. Csendesen és békességben éljen egy monostorban. 
Paisziosz Ligaridesz beszéde az egyházi és a világi hatalom viszonyáról 7

�Engem Dionüsziosz küriosz,8 egyetemes pátriárka nevezett ki exegétának� Aztkérdezitek, melyik dominál a két hatalom közül, az egyházi vagy a cári? Válaszolok:bizonyos vonatkozásokban az egyházat illeti az elsõség. A lelki dolgokra gondolok.Másban, azaz világi ügyekben, a császárnak jár ki a tisztelet. Azt mondhatjuk, hogyaz egyház uralkodik a lelki dolgok fölött, a császár pedig fõpapként irányít világiügyekben. S valóban, leghatalmasabb uralkodónk, Alekszej Mihajlovics cár oly jára-tos egyházi kérdésekben, hogy azt vélhetnénk, egész életében archiereusz9 volt! Be-avatott a fõpapi szolgálat valamennyi titkába. Kicsiny kora óta templomban nevel-kedett, mint Sámuel. Emiatt szégyenkezés nélkül kinyilvánítjuk: megcsókoljuk azilyen, tehetséggel bõkezûen megáldott cár jobbját.10 Igen! Igen! Ajkainkkal illetjük ésmegcsókoljuk a zarándokokat jutalmazó, az árvákat gyámolító, a vakokat vezetõkezet. Igen! Igen! Megcsókoljuk az új kegyelem illatos krizmájával fölkent jobbot,mely a Szentlélekkel kötött eljegyzési pecsét jelét viseli és megváltó parancsolatokatír. Igen! Igen! Megcsókoljuk a fegyvert tartó kezet, mely [pallosát] az igazság fegy-verének nevezte Pál apostol� S te, Istentõl tisztelt Alekszij cár, ki igazán Isten szol-gája vagy, [bár] elhúzod, nem kinyújtod felénk, fõpapok felé jobbodat, mi akaratodellenére [mégis] magunkhoz vonjuk azt, mint a keresztények császára fölöttébb ke-gyes és fölkent jobbját� Nem szégyenére, de nemes dicséretére kerül a sas11 azarchiereusz lába alá fölszentelésekor. Joggal áll rajta, mikor hirdeti a szimbólumot,amelyben megkeresztelkedtünk. Ezzel kimutatja, hogy hitében eltökélt marad azautokrátor iránt, a görögök barátja lesz, mindenben engedelmeskedik, és aláveti ma-gát a cárnak. Féltek a jövendõtõl, nehogy valamelyik új uralkodó autokratává válvaösszekapcsolja a teljhatalmat az önkénnyel, és rabságra kárhoztassa az oroszországiegyházat. Nem! Nem! A jó cárnak még jobb örököse lesz: a fia. Õ törõdni fog veletek!Mondják, hogy egy új Konsztantinosz! Cár s egyúttal archiereusz lesz belõle, mikénta krisztusi hitben elkötelezett Nagy Konsztantinoszt magasztalják nálunk a nagy estiistentiszteleten: hiereusz12 és császár. A rómaiaknál és az egyiptomiaknál is a császármagában egyesítette az egyházi és a világi hatalmat, amint ezt a latinok Homérosza,Vergilius megénekelte. 
A zsinat 1667. január 24-ei határozata az egyházi és a világi hatalom viszonyáról�Nos, legyen hát vége a szó[párbajnak]. Ismertessék el a végzés, miszerint a cár avilági, a pátriárka az egyházi ügyekben rendelkezik nagyobb befolyással, hogy ilye-
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7 Az orosz fõpapok jelentõs része egyetértett Nyikon nézeteivel az egyházi hatalom felsõbbségétilletõen. A cár ezért a görög pátriárkák támogatását kereste. 
8 �Küriosz� (êèð): a bizánci császári család és a bizánci felsõpapság tagjainak kitüntetõ meg-szólítása (a. m. �úr�). A középkorban egyes orosz fejedelmek is viselték ezt a címet. 
9 �Archiereusz� (àðõèåðåé): a fõpapok (püspök, érsek, metropolita, pátriárka) közös elnevezése azortodox egyházakban. 
10 Pavel krutyici és Ilarion rjazanyi metropolita felpanaszolta a Moszkvába érkezett keleti pátriár-káknak, hogy az orosz fõpapoknak kezet kell csókolniuk a cárnak. 
11 �Sas� (îðëåö): sast ábrázoló kerek szõnyeg, amelyen a fõpap áll az istentisztelet alatt. 
12 �Hiereusz� (èåðåé): a pap hivatalos elnevezése az ortodox egyházakban. 



ténképpen az egyház intézményének rendje örökre sértetlen és megingathatatlanmaradjon� [Paisziosz alexandriai pátriárka ehhez hozzáfûzte]: Akik megkísérlik,hogy semmibe vegyék a császári hatalmat és magasba emeljék az egyházat, azokNyikon és a pápák módjára viselkednek.
Határozat  a �Százcikkelyes� zsinat rendelkezéseirõl�Amit pedig az a zsinat, mely a jámbor nagy uralkodó, Ioann Vasziljevics cár, egészOroszország nagyfejedelme és autokrátora idején Makarij moszkvai metropolitakezdeményezésére ült össze a tisztelt kereszt jelének kétujjasnak nevezett vetésérõl,a kétszeres allelujáról és más egyébrõl a Százcikkelyes könyvben leírt, azt átgondo-latlan együgyûségbõl és tudatlanságból írta. Az átkot, melyet megfontolás nélkül éshelytelenül kimondott, mi, az ortodox pátriárkák, Paisziosz küriosz, alexandriai pá-pa13 és pátriárka, a világegyetem bírája meg Makariosz küriosz, Antiokhia és egészKelet pátriárkája, illetve Ioaszaf14 küriosz, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája,valamint az egész szent zsinat feloldjuk. Makarij s ama zsinat helytelen és átgondo-latlan átkát semmissé nyilvánítjuk. Az a zsinat, nem zsinat! Az az átok, nem átok!Figyelmen kívül hagyjuk, mintha meg sem történt volna, mivel Makarij metropolita,s akik vele együtt tudatlanságuknál fogva átgondolatlanul [mindent] félremagyaráz-tak [úgy], ahogyan csak akarták, és a pergamenre [írt] régi görög és szláv könyvektõleltérõen [értelmeztek], anélkül [cselekedtek], hogy a szentséges egyetemes pátriár-kák tanácsait ezzel kapcsolatban meghallgatták volna, vagy megkérdezték volnaõket.  

Határozat a görög szertartások pontos követésérõl és a görög típusú ruházat viselésérõl�[a papi szolgálatot] a keleti egyház szertartásrendje szerint végezzék� mivel akeleti egyház minden szent templomában õsidõk óta ezt a szertartásrendet követik,Kijevben is és mindenütt, a Moszkvai Állam kivételével��Olyan öltözéket viseljenek, amilyet a keleti szent egyház fölszentelt rendje ésszerzetesei hordanak� Ha valaki a görög ruházatot viselõket kikezdi, amennyibenaz egyházi rendhez tartozik, taszítsák ki, ha a világihoz, közösítsék ki� Mivel azegyetemes szent egyházban egyetértés és összhang jött létre mindenben, ami az is-tentiszteleti cselekményeket, a papi [mise]ruhákat és a többbi egyházi szertartástilleti, úgy összhang legyen minden öltözéket illetõen is, amit hordunk.
A zsinat állásfoglalása az orosz óhitûek elleni cári fellépésrõl �A tisztátalanokat a világi törvények szerint is vonják felelõsségre! Különbözõ kín-zásokkal és különféle kínszenvedésekkel büntessék� [Bizáncban] az ilyeneknek ki-tépték a nyelvét, levágták a karját, másoknak a fülét s az orrát, és a piactéren megszé-gyenítették, aztán az életük végéig távoli helyekre számûzték õket� Ezt azokbóltudjuk, amit városi törvényeknek15 neveznek, mivel az eretnekek és a skizmatikusok
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13 Alexandria püspöke a pátriárkai méltóság mellett viselte a pápai (gör.: pappasz, a. m. �atya�)címet is. 
14 II. Ioaszaf moszkvai pátriárka (1667. II. 10.�1672). 
15 �Városi törvények� (ãðàäñêèå çàêîíû): a �Prokheiron� orosz elnevezése. A IX. században kelet-kezett bizánci polgári és közjogi törvénykönyv. 



nemcsak egyházi, de császári büntetésben is részesültek� Védd meg Isten egyházáttõlük erõs [cári] jobboddal, állj bosszút rajtuk istentelen konokságuk miatt, és óvdmeg Krisztus nyájának juhait a farkasfogaktól, hogy bömbölve ne azokhoz fussanak,akik elragadják és fölfalják õket.
A zsinat általános határozata a görög szertartások követésérõl és azok ellenzõirõlEz a zsinat rendelete és parancsa a fent nevezett valamennyi ortodox szertartásról.Mindenkinek meghagyjuk és elrendeljük, hogy változatlan [formában] õrizze meg akeleti szent egyház [hagyományait], és vesse alá magát [azoknak]. Ha valaki nemengedelmeskedik az általunk parancsoltaknak, nem veti alá magát a keleti szentegyház [hagyományainak] és e szent zsinat [határozatainak], tiltakozni vagyellenkezni kezd, akkor mi az ilyen ellenséget az Életadó Szentlélektõl reánk ruházotthatalmunknál fogva, ha az egyházi rend tagja, megfosztjuk méltóságától és mindenistentiszteleti cselekményben való részvétel [jogától], és kiátkozzuk. Ha világi sze-mély, kirekesztjük, méltatlannak nyilvánítjuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek [kegyel-mére], kiközösítéssel és átokkal sújtjuk mint eretneket és engedetlent, eltaszítjuk azortodox közösség egész táborától és Isten egyházától mindaddig, amíg meg nem jönaz esze, és vezekelve vissza nem tér az igazság [útjára]. Ha élte végéig makacskodik,akkor halála után is kiközösített, sorsa és lelke pedig az áruló Júdáséval, a Krisztustmegfeszítõ zsidókéval, Arioszéval,16 és más kiátkozott eretnekekével [azonos] legyen.Bár a vas, a kövek és a fák elenyésznek és megsemmisülnek, e [határozatunk]elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen maradjon örökkön-örökké, ámen! 

III/14. 2. 
Az 1666/67-es moszkvai zsinat �cselekedetei�(Äåÿíèÿ Ìîñêîâñêîãî ñîáîðà 1666�1667 ãã.)

Az 1666 decembere�1667 nyara között ülésezõ zsinat, amelyen erre az alkalomra Moszkvába érkezettalexandriai és antiokhiai pátriárka elnökölt, új oroszországi pátriárkát választott, eretneknek nyil-vánította az óhitûeket (radikalizálva az 1666. áprilisi�júliusi moszkvai zsinat határozatait), és kötele-zõvé tette a �görögösítõ� reformok végrehajtását a szertartáskönyvek kijavítása, a liturgiai gyakorlatmódosítása és a papság öltözködése terén. Nyikon elítéléséért cserébe a cár visszaadta az egyházi bí-ráskodás jogát a fõpapságnak. A Monostori Kormányszék (Ìîíàñòûðñêèé ïðèêàç) megszüntetéséreazonban csak 1677-ben került sor. A zsinat szankcionálta a szakadárokkal szembeni erõszakos megtorlást, amivel új fejezetet nyitottaz orosz skizma történetében. A vallási hagyományokhoz ragaszkodók ellenállása ettõl kezdve tö-megméretû társadalmi jelenséggé vált.  Szövegközlés és magyarázatok: Äåÿíèÿ ìîñêîâñêîãî ñîáîðà 1666 è 1667 ãîäîâ. Ìîñêâà, 1893. (Teljesszöveg.); Êàðòàøåâ À. Â.: Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ò. 2. Ìîñêâà, 1992. Ñ. 179�180., 181., 183.,
211., 215�216. (Részletek.)
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16 Ariosz (280 körül�336): alexandriai pap, a róla elnevezett ariánus eszmék kidolgozója. 



III/14. 3. 
A SZOLOVECKIJ-MONOSTOR SZERZETESEINEK KÉRELME A HITRÕL(Részletek)

Az uralkodónak, Alekszej Mihajlovics cárnak és nagyfejedelemnek, egész Nagy-, Kis-és Fehéroroszország autokrátorának! Alázatos kérelemmel fordulnak hozzád ájtatosszolgáid a Szoloveckij1-monostorból: Azarej kellariosz,2 Gerontyej kincstárnok, apapok, a diakónusok, a tanács szerzetesei, az egész testvéri és ispotályos közösség,minden szolga és dolgozó.3Uralkodó! A mostani 176. esztendõ szeptember 15. napján4 a te nagy uralkodóiparancsoddal, valamint Ioszaf õszentsége, Moszkva és egész Rusz pátriárkája, megPityirim fõtisztelendõsége, Novgorod és Velikije Luki metropolitája áldásával és ok-levelével elküldted hozzánk a Szoloveckij-monostorba Varfolomej5 archimandritahelyére archimandritának Ioszif hieromonakhoszt,6 aki [egykor] monostorunkbannyiratkozott föl szerzetesnek. Megparancsoltad neki, hogy az új liturgikonokbólvégezze az istentiszteleteket. Mi, ájtatos szolgáid, egyáltalán nem merészelünk vál-toztatni az apostolok és a szent atyák hagyományán, mert féljük a koronás fõk urá-nak rettenetes parancsolatát, s mindannyian abban az óhitben akarunk meghalni,melyben uralkodói atyád s más jámbor cárok és nagyfejedelmek Istennek tetszõenleélték napjaikat. Uralkodó! Mivel mindnyájan tudjuk, hogy régi keresztény hitünkIstennek tetszõ, s benne számtalanul sok [dolog] kedves vala az Úristenek és a szen-teknek, az egyetemes pátriárkák, Jeremiás7 és Theophanész8 s más palesztinai hatósá-gok orosz könyveinket és pravoszláv hitünket eleddig semmiben nem ócsárolták, deleginkább és maradéktalanul dicsérték� e tanúbizonyságuk ismeretében reményke-
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1 A �Szoloveckij-monostor� (Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü): a Fehér-tengeri szigetcsoport névadó, s egy-ben legnagyobb szigetén (�Szoloveckij�) található rendházat a legenda szerint 1435-ben alapították.Stratégiai fontosságú fekvése miatt (határvédelem a svédek ellen) faépületeit 1552-tõl, rönkökbõlácsolt falát 1584-tõl kõre cserélték és bástyákkal megerõsítették. A monostorba állandó helyõrségetvezényeltek. A garnizon fõparancsnoka gyakorlatilag a mindenkori apát volt, mivel a rendház tartot-ta el a katonákat. Itt töltötte életfogytig tartó számûzetését � többek közt � Szilvesztr pópa, SzimeonBekbulatovics és Avraamij Palicin (a Troice-Szergijev-lavra kellariosza). 
2 �Kellariosz� (êåëàðü): eredetileg a monostori cellák elosztásáért, rendjéért, tisztaságáért, beren-dezési tárgyaiért felelõs barát. Késõbb a monostori birtokok gazdasági irányítását végzõ szerzetes. 
3 �Dolgozó� (òðóäíèê): így nevezték azokat a szerzeteseket és világiakat, akik önként vállalták,hogy ellenszolgáltatás nélkül munkát végeznek a monostor javára ott, ahová a rendház vezetésekirendeli õket. Cserébe ruhát, élelmet, a fejük fölé fedélt kaptak. 
4 (7)176. esztendõ szeptember 15. napja: 1667. szeptember 15. 
5 Varfolomej archimandrita 1660�1666 között irányította a közösséget. Amikor 1667 szeptembe-rében az újonnan kinevezett archimandrita társaságában visszaérkezett a szigetre, hogy átadja a mo-nostort, a székesegyházban összegyûlt és felbõszült szerzetesek leverték fejérõl a föveget és kitéptéka haját. 
6 �Hieromonakhosz� (ñâÿùåííîèíîê): pappá szentelt szerzetes. 
7 A Moszkvában tartózkodó II. Jeremiás (Èåðåìèÿ) konstantinápolyi pátriárka (1587�1595) közre-mûködésével sikerült elérni 1589-ben, hogy az orosz metropólia patriarkátusi rangra emelkedjen. 
8 III. Theophanész (Ôåîôàí) jeruzsálemi pátriárka (1606�1644) 1619-es moszkvai látogatása alkal-mával pátriárkává szentelte Filaretet, az elsõ Romanov uralkodó atyját, Alekszej Mihajlovics cárnagyapját. 



dünk, hogy az utolsó ítélet napján ártatlannak bizonyulunk az Úristen színe elõtt, smég inkább abban, hogy elnyerjük kegyelmét� Uralkodó! Nyikon egykori pátriárka [szellemi] hagyatéka és újraírt könyvei sze-rint prédikálják nekünk Nyikon tanítványai az ismeretlen új hitet� amirõl ez idáigmég csak nem is hallottunk� Akik nem engedelmeskednek különös tanításuknak éselutasítják az új hitvallást, azokat Nyikon tanítványai kegyetlen kínokra kárhoz-tatják, és mindenféle embertelen szitokkal gyalázzák. Pedig, uralkodó, a szent apos-tolok és a szent atyák egyáltalán nem cselekedtek ily gyalázatot és embertelenségetaz aposztatákkal szemben a régmúlt esztendõkben! Ha némelyek valamilyen bûntelkövettek, szelíd lélekkel, szeretettel és türelemmel gyógyították az ilyeneket�A mostani, az utolsó évszázad9 végi új hit prédikátorai azonban korántsem türelme-sek, könyörületesek és szívélyesek, de kevélyek. Egyetlen, nem megfelelõnek találtszóért is meg akarják fosztani a testet a lélektõl, és a halálnak adni� Minden temp-lomi szertartásrendet és szabályzatot kicseréltek� az egész pravoszláv hitet saját ér-telmezésük szerint eltorzították� s most úgy oktatnak bennünket az új hitre, mintegy mordvint vagy cseremiszt. Uralkodó! E mostani görög tanítók valójában nem a hit javítása kedvéért érkeztekorosz államodba, hanem aranyat, ezüstöt és holmikat gyûjteni, hogy kiürítsék a vilá-giak [zsebét]� A sok külföldi nevet rajtunk! Azt mondják, ez idáig nem ismertük akeresztény vallást, de ha ismertük is, mára eltévelyedtünk� S nincs mit felelnünk aszidalmaikra, mert látják állhatatlanságunkat, és tetteinkkel becsmérelnek bennün-ket� A rómaiak Cárgrád eleste10 után elvették a görögök könyveit, újra nyomtattákõket a maguk latin módja szerint, és szétosztották közöttük saját latin könyveikkelegyütt, a görögökét pedig mind elégették� Könyörületes uralkodó� Imádkozunk istenfélõ országodért, s  mindnyájankönnyek közt rimánkodunk: irgalmazz nekünk, nyomorult ájtatos szolgáidnak ésárváidnak! Uralkodó! Ne parancsold, hogy változtassunk a szent életû Zoszima ésSzavatyej atyák hagyományain és szertartásrendjén, de engedd meg, uralkodó,hogy abban az óhitben maradjunk, melyben uralkodói apád, valamennyi jámborcár és nagyfejedelem s az atyáink elhunytak, és a szent életû Zoszima, Szavatyej,German atya,11 valamint Filipp metropolita12 és minden szent atya Isten kedvébenjárt. 
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9 Az óhitûek az �Antikrisztus� elõhírnökének, az �ördög fiának� tartották Nyikon pátriárkát. Akeresztény eszkatológia szerint az Antikrisztus eljövetele a világvége közeledésének legbiztosabb jele. 
10 Konstantinápolyt 1453-ban foglalták el az oszmán-törökök. 
11 A Kirillo-Belozerszkij-monostorból érkezett két remete, Szavvatyij és German a legenda szerint1429-ben költözött a Szoloveckij szigetre. Szavvatyij hat év múlva elhunyt. Zoszima, aki Szavvatyijhalála után telepedett le, és German 1435-ben templomot épített, majd engedélyt kértek a novgorodiérsektõl, hogy a hozzájuk csatlakozott szerzetesek közösségét monostorrá nyilváníthassák. Õk hár-man a rendház alapító atyái. 
12 Filipp 1548�1566 között a Szoloveckij-monostor apátja, 1566-tól 1568-ig Oroszország metropo-litája volt. Az opricsnyina bírálata miatt IV. Iván a tveri Otrocs-monostorba számûzte, ahol 1569-ben acár egyik kegyence (Maljuta Szkuratov) megfojtotta. Egykori rendházának kérésére Filipp marad-ványait 1591-ben átszállították a Szoloveckij-monostorba. Az egyházfõ ellen elkövetett uralkodói bûn-tett miatt szimbolikusan vezekelve Alekszej Mihajlovics cár 1652-ben ünnepélyesen Moszkvábahozatta a metropolita hamvait, és egy ezüst ereklyetartóba zárva az Uszpenszkij-székesegyházbanhelyeztette örök nyugalomra. 



Ha pedig, te, nagy uralkodónk, Isten fölkentje nem kegyeskedsz megengedninekünk, hogy a szent atyák által reánk testált korábbi óhitben maradjunk, és a köny-veket kicserélni rendeled, [akkor] kegyelemért fordulunk hozzád, uralkodó: Kö-nyörülj rajtunk� s ne adj többé parancsot, hogy tanítókat küldjenek hozzánk fölös-legesen, mert egyáltalán nem fogunk változtatni eddigi pravoszláv hitünkön! [Akkorinkább] parancsold meg, uralkodó, hogy cári pallosod lesújtson reánk, s költöztess átbennünket e békétlen életbõl ama nyugodalmas öröklétbe. Nagy uralkodó, mi nemvagyunk az ellenségeid! Uralkodó! Teljes lelkünkbõl esedezünk könyörületedért!Nagy uralkodó! Mindnyájan készen állunk arra a halálos órára, melyen az angyalokmagasztos rendjét vezekelve magunkra vesszük. Nagy uralkodó, cár, kegyelmezz,könyörülj! 

III/14. 3. 
A Szoloveckij-monostor szerzeteseinek kérelme a hitrõl(×åëîáèòíàÿ ñîëîâåöêèõ èíîêîâ î âåðå 1667 ã.)

1657 augusztusában a Szoloveckij-monostor szerzetesei egy lezárt helyiségben raktározták el a hasz-nálatra kapott új szertartáskönyveket. Nyilvánosan elõször az 1658. június 8-án kelt határozatukbantiltakoztak az egyházi reformok ellen. Nem engedelmeskedtek sem az 1666 õszén odaküldött zsinatilegátusnak, sem a kinevezett új archimandritának. 1667 szeptemberében született válaszlevelük (�Ahitrõl�) az orosz skizma egyik legismertebb manifesztuma. Szerzõje Gerontyij, a monostor kincstár-noka volt. 1668 tavaszán a cár lövészei körülzárták a rendházat, amelyet 90 ágyú védett. A szerzete-sek két táborra szakadtak. Az uralkodó embereivel szembeni aktív föllépést ellenzõk elhagyták a mo-nostort. Az ostrom sokáig nem indult meg, késõbb is csak mérsékelt erõkkel zajlott, ezért évekigelhúzódott. Végül egy árulónak köszönhetõen a kormánycsapatok rátaláltak a titkos bejáratra. 1676.január 22-én hajnalban betörtek a monostor udvarára. Az ellenállókat levágták, a foglyul ejtett hang-adókat fölakasztották vagy jégbe vágott lékekbe ölték, másokat bebörtönöztek a környékbeli erõdök-ben. Szövegközlés és magyrázatok: Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè ðàñêîëà. Ò. III. ×. 3. Ìîñêâà, 1878. Ñ. 218�262.;
Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ÑÑÑÐ. Ò. I. 3-å èçä., èñïð. è äîï. Ìîñêâà, 1949. Ñ. 443�444. (Részlet.); Õðåñòî-
ìàòèÿ î èñòîðèè ÑÑÑÐ ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í äî 1861 ãîäà. Ìîñêâà, 1987. Ñ. 226�227. (Részlet.); Êàð-
òàøåâ À. Â.: Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ò. 2. Ìîñêâà, 1992. Ñ. 227�230.; Ñîëîâü¸â Ñ. Ì.: Ñî÷è-
íåíèÿ â âîñåìíàäöàòè êíèãàõ. Êí. VI. Ìîñêâà, 1991. Ñ. 199�200., 273�276., 314�318.
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III/14. 4.
AVVAKUM PROTOPÓPA: �BESZÉDEK KÖNYVE�(Részletek)

E könyvrevalót Avvakum1 protopópa gyûjtötte össze a Szentírásból a kereszttagadó eretnekség és a nyikoniánusok más szemfényvesztései ellen Bûnös ember beszéde [ez], méltatlan és dicstelen emberé, kinek nincs látomása, ki-ben se jóság, se hasonlatosság az Úrhoz�Ember volt Jób, igaz, szeplõtelen, szelíd. Ember volt az isteni Mózes, ki látta azUrat. Ember volt Józsué, Núnnak fia,2 ki imádságával megállította az égen járó na-pot.3 Ember volt Dávid király� Ember volt Habakuk próféta. Angyal hozta õt Jeru-zsálembõl Babilonba [az oroszlánok] vermébe [vetett] Dánielhez élelemmel.4
De nem én, Avvakum! Magam is veremben ülök,5 testben és lélekben lemezte-lenítve, ötödikként, ugyancsak mezítelenekkel.6
�Orosz hazánkban is támad egy nagy ördög!7 Mérete � magassága és mélysége� a feneketlen pokol. Gondolom, a pokolban állva fejével eléri a fellegeket. Figyelje-tek és értsétek mindannyian, kik meghallgattatok! Adjon néktek az Úr [tiszta] elmétehhez! 

Elsõ beszédIsten kegyelmébõl a 7160. esztendõ egy júniusi napján8 a pátriárkai trónushoz fér-kõzött az egykori pap, Nyikita Minyics, a szerzetesek közt Nyikon, [ki] a cár gyónta-
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1 Avvakum Petrovics (1621�1682) az óhitû vallási szakadárok egyik szellemi vezére, az oroszhitvitázó publicisztika kiemelkedõ alakja a Nyizsnyij Novgorodhoz közeli Grigorovo nevû falubanszületett papi családban. 1642-tõl diakónus, 1644-tõl a környékbeli Lopatyiscsi falu pópája. 1647-bena helyi hatóságok zaklatása miatt Moszkvába jött. A fõvárosban közel került a �hithûség oltalmazói�(ðåâíèòåëè áëàãî÷åñòèÿ) elnevezésû konzervatív valláserkölcsi csoportosulás vezetõihez, akikbemutatták a cárnak. Néhány hónap múlva Avvakumot visszaküldték parókiájára. Könyörtelen szi-gorúsága miatt gyakran került konfliktusba környezetével és a rábízott nyájjal. 1652 májusábanMoszkvába menekült. Az uralkodó ekkor kinevezte a Volga-parti Jurjevec városka templomának pro-topópájává. Nyolc hét után azonban az egyházközség tagjai elûzték. Kosztromán keresztül ismét afõvárosba utazott. Lelkiatyjánál, a Kazanszkij-székesegyház protopópájánál, Iván Nyeronovnál találtmenedéket. Egyike lett azoknak, akik kérlelhetetlen elszántsággal szálltak szembe Nyikon pátriárkaliturgiai újításaival. 
2 Józsué, Nún fia (Èèñóñ Íàâèí). 
3 Józs 10,12�13.
4 Az ortodox Biblia szerint Habakuk (Àââàêóì) prófétát egy angyal a hajánál fogva JúdeábólBabilonba röpítette, hogy enni adhasson az oroszlánok közé vetett Dánielnek. (Dán 14,33�39.) 
5 A �Beszédek Könyve� Avvakum harmadik számûzetése alatt (1667�1682) íródott, mikor aPecsora folyó vidékén fekvõ pusztozerszki erõdben õrizték: a börtön elkészültéig egy magánháznál,aztán (kb. 1669-tõl) földbe vájt, rönkfával burkolt falú, nyirkos magánzárkában. 
6 Avvakum fogolytársait szintén föld alatti cellákban tartották fogva. A vermeket egymás melléásták a börtön udvarára, amit palánkkal vettek körül. A kaput négy lakat zárta. Az õrség a falon kívülhelyezkedett el. 
7 Utalás az Antikrisztus eljövetelére. 
8 Nyikon pátriárkává szentelése 1652. július 25-én történt. 



tójának, Sztyefan protopópának9 szent lelkét ámítva úgy jelent meg elõtte akár egyangyal, noha bensõjében az ördög lakozott. A protopópa rábeszélte a cárt s a cárnét,hogy Nyikont tegyék Ioszif10 helyére. Én meg, átkozott, aláírtam a folyamodványt,hogy a hithûbõl [legyen] pátriárka!11 De kérelmünkkel csak ellenséget és bajt [hoz-tunk] a nyakunkra. A gyóntatóatya mellett akkoriban én is a palotában forgolódtam,mint [valami] feneketlen mélységben. Sok lenne, ha részletesen beszámolnék errõl,[hát] egyet mondok el: miért is kínoztak oly nagyon, akkor és most, [hogy] a lelkemtávozásra [bírják]. A gonosz vezetõ, mihelyt pátriárka lett, hozzáfogott az igaz hit elferdítéséhez.Megparancsolta, hogy három ujjal vessünk keresztet, és derékig hajoljunk meg atemplomban nagyböjtkor.12 Mi, papok és szerzetesek nem hallgattunk! Beszélnikezdtünk, s lelepleztük az eretneket, az Antikrisztus elõhírnökét. Õ pedig, számtalankínzásnak alávetve bennünket, számûzetésbe küldött mindnyájunkat. Szétszórat-tattunk akár [a jeruzsálemi gyülekezet] István apostol [vértanúsága után] bánatá-ban.13 Így kínozta meg az atyákat és a szerzetes testvéreimet. Pavel kolomenszkojeipüspököt14 máglyán égette meg Novgorod közelében. Danyilo kosztromai proto-pópát15 egy földbe vájt tömlöcben, hosszú szenvedés után pusztította el Asztrahán-ban. A muromi protopópát, Logint, úgy mint engem, az emberek szeme láttára atemplomban fosztotta meg papi méltóságától. Kivetkõztette és megalázta, aztánMuromba számûzte, ahol meghalt.16 Gavrilo papnak leüttette a fejét Nyizsnyij [Nov-gorodban]. Mihail tiszteletest nyomtalanul elveszejtette. A tveri [városkapun] túl azIstenszülõ monostorában szolgált.17 Átvitték a börtönbe, s váratlanul elhunyt. Kétvologdai pappal is ezt tette, hírük sem maradt. Velem együtt 60 embert hurcolt el avirrasztásról. Tömlöcben tartotta, kínozta, verte, megátkozta õket. Engem a dahúrok
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9 Sztyefan Vonyifatyjev (másként Vnyifantyjev) a Kremlben álló Blagovescsenszkij-székesegyházprotopópája, 1645�1652 között Alekszej Mihajlovics cár gyóntatója. A �hithûség oltalmazói� elne-vezésû kör vezetõje. Számûzetésben halt meg 1656-ban a Nyikon által alapított oroszországi Ivíron-(Èâåðñêèé) monostorban. 
10 Ioszif pátriárka (1642�1652) 1652. április 15-én hunyt el. 
11 Avvakum és Kornyilij kazanyi metropolita írásos javaslatot tett a cárnak, hogy Sztyefan Vonyi-fatyjevet jelölje a pátriárkai méltóságra. Az uralkodó választása azonban Nyikonra esett. 
12 Nyikon pátriárka 1653 vagy 1654 februárjában kelt körlevele � többek közt � megállapította,hogy a hívek és a papok közül sokan nem tesznek különbséget a �kis meghajlás� (ìàëûé ïîêëîí/

ìåòàíèå) és a �nagy meghajlás� (âåëèêèé ïîêëîí/ìåòàíèå) között a nagyböjt idején celebrált istentisz-teleteken. Ezért szigorú büntetés terhe mellett elrendelte, hogy az elterjedt 16 �nagy meghajlás� he-lyett � görög mintára � 12 �kis meghajlást� és 4 �nagy meghajlást� kell végezni. A �kis meghajlást� de-rékból, s oly mélyen, hogy a kéz elérhesse a padlót (�â ïîÿñ ïîêëîíèòüñÿ äî çåìëè ðóêîé ïîäàòü�), a�nagyot� úgy, hogy a térdre boruló imádkozó megérintse homlokával a földet (�âåëèêèé ïîêëîí â
çåìëþ ÷åëîì óäàðèòü�). 

13 ApCsel 8,1. 
14 Pavel kolomenszkojei püspök Nyikon elsõ áldozata volt az egyházi reformokat ellenzõk tábo-rából. 1654-ben megfosztották hivatalától, és a Novgorod közelében álló Hutinyi-monostorba szám-ûzték. Halálának körülményei tisztázatlanok. Elhunyt 1656-ban. 
15 Danyiil protopópát kivetkõztették, és 1653 augusztusában számûzték. 
16 Loggin protopópát 1653. szeptember 1-jén a Kreml Uszpenszkij-székesegyházában fosztottákmeg a papi rendhez tartozás szentségétõl, és szeptember 14-én egy Murom melleti faluba számûzték.  
17 Moszkvában, a Tver felé vezetõ városkapu mellett, a mai Puskin téren állt az �Istenszülõ ikon-ja Krisztus szenvedésének jelképeivel� (èêîíà Ñòðàñòíîé Áîãîðîäèöû) elnevezésû nõi monostor.(1937-ben lebontották.) Ennek templomában szolgált Mihail pópa.  



földjére számûzött,18 [úgy] vélem Moszkvától vagy húszezer versztára,19 Szibériántúl.20 Ide-oda ráncigált 12 esztendõn keresztül, mígnem Moszkvába cipeltek minttemetetlen holtat. Ott [Kelet-Szibériában] alaposan megvendégeltek: 72 ütést [mér-tek] botokkal az oldalamra és korbáccsal a hátamra.21 A többi szenvedésrõl nem ér-demes részletesen beszámolni. Mi mindent mûveltek a hátammal a bûnösök! Mikorelindultam Ruszba,22 a régi láncok s bajok vártak rám.Látjátok, látjátok! Én, Avvakum protopópa, mezítelen23 vagyok, földbe [ásott bör-tönbe] ültettek, és feleségem, Anasztaszija protopópáné a gyermekekkel szinténveremben ül,24 de a Szoloveckij puszta sztarece, Jepifanyij25 is mezítelen és verembenül. A nyikoniánusok kivágták két nyelvét a hitvallása miatt, s még a kezét is lecsap-ták, az Isten mégis megajándékozta egy harmadik nyelvvel. Lázár26 pópa is mezíte-len, és veremben ül� Feodor27 diakónus és Kiprijan28 szintén mezítelenül szenvedvelünk együtt a pravoszláviáért. A múlt évben megkínozták õket a börtönben�Moszkvában Avramij29 sztarecet, lelki gyermekemet és Iszaiját,30 Szaltikov [udvar-
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18 Avvakumot 1653. szeptember 17-én indították útnak Moszkvából Tobolszkba, ahová decembervégén érkezett meg. 1655 júliusában továbbszállították Jakutszk felé. Oda azonban nem jutott el. Szi-bériai számûzetésének hátralévõ idejét az Amur folyó vidékén fekvõ Dauriában töltötte. 
19 A Moszkva és Dauria közötti távolság alig több mint 5,5 ezer verszta (1 verszta = 1,080 km). 
20 �Szibérián túl�: a Bajkál-tó, illetve a mongol és a mandzsu határvidék közötti terület bekebe-lezése 1653-ban kezdõdött. Avvakumot a jenyiszejszki vajda, Afanaszij Paskov vezette expedíciósseregbe osztották be tábori papnak. A sereg Dauria meghódítására indult. 
21 Az eset 1656. szeptember 15-én történt a Dolgij nevû zuhatagnál az Angara folyón. Paskov azértkorbácsoltatta meg tábori lelkészét, mert azzal vádolta, hogy zendülésre bujtogatja a katonákat. 
22 Avvakum 1662 nyaráig élt Dauriában. 1663-ban a cár Moszkvába hívatta. 1663/64 telét a pro-topópa Tobolszkban vészelte át. 1664 tavaszán érkezett vissza a fõvárosba. 
23 �Mezítelen� (íàãîé): ebben a kontextusban �rosszul, nem a körülményeknek megfelelõen öltö-zött�, illetve �nélkülözések közepette tengõdõ� értelemben. 
24 Avvakum második számûzetését Mezenyben töltötte (1664. december�1666. február). Felesége(Anasztaszija Markovna 1624�1710) és a gyermekei ide is követték. A protopópát 1666 március elejénMoszkvába szállították és a zsinat bírósága elé állították. 1666. május 13-án az Uszpenszkij-székesegy-házban megfosztották az egyházi rend szentségétõl és kiátkozták. 1667 decemberében Pusztozerszk-be deportálták. Mezenyben maradt feleségét és gyermekeit 1670 márciusától földbe vájt verembentartották. 
25 Jepifanyij szerzetes 1657-ben elhagyta a Szoloveckij-monostort. A vadonba visszavonultankönyvet írt az óhit és a régi szertartások védelmében. Mûvével Moszkvába jött prédikálni, de a fõvá-rosban letartóztatták, és Pusztozerszkbe számûzték. Kimetszették a nyelvét, levágták az ujjait, és föld-alatti tömlöcbe vetették. 1682. április 14-én máglyán végezte Avvakum protopópa és több más vallásiszakadár társaságában.
26 Lázár pópa a volgai Romanov (ma Tutajev) városkában teljesített papi szolgálatot. Többszöriszámûzetés után 1682-ben Pusztozerszkben máglyahalált halt. 
27 Fjodor Ivanov a Kreml-beli Blagovescsenszkij-székesegyház diakónusa volt. 
28 Kiprijan, egy moszkvai �Krisztusért balgatag� (þðîäèâûé) segített 1664. november 21-én eljut-tatni a cárhoz Avvakum �harmadik� kérvényét. Kiprijant 1675. július 7-én kivégezték Puszto-zerszkben. 
29 Avraamij sztarec, Avvakum tanítványa és lelkigyermeke, a szerzetesi fogadalom letétele (1665)elõtt a keresztnevén (Afanaszij) mint �Krisztusért balgatag� vált ismertté. Avvakum második szám-ûzetésének ideje alatt Avraamij vezette a moszkvai óhitûek közösségét. Híres volt lángoló stílusúprédikációiról és írásairól. 1670. február 8-án letartóztatták. 1672 tavaszán kivégezték. 
30 Iszaija mint gazdatiszt dolgozott Pjotr Szaltikov bojár udvarházában. 1670 februárjában mág-lyán végezte Moszkvában. (1664�1667 között Pjotr Szaltikov vezette a Nyikon pátriárka önkényeslemondása és feltételezett visszaélései ügyében elrendelt nyomozást.) 



ispánját] máglyán elégették, a kazanyi Iona31 sztarecet Kolomenszkojéban öt darabravágták� A volgai városokban, községekben és falvakban élõk közül ezrével hajtot-ták pallos alá azokat, kik nem akarták elfogadni az antikrisztusi pecsétet. Mások, kikhûségesek [maradtak] a [Teremtõ] törvényéhez, rádöbbenve a meghátrálás csalárd-ságára, összegyûltek a portáikon feleségeikkel s gyermekeikkel, és önként fölgyújtot-ták magukat, nehogy bûnös lélekkel kelljen elpusztulniuk�32
Látjátok, mindnyájan a régi nyomtatású könyvek tanúságáért és az igéért szen-vednek. Tõlünk is ezt várja az Úr. Az elpusztítottakat fehér öltözékkel vigasztalja,nekünk pedig idõt hagy a megjavulásra. Tegyünk érte, s igazak módjára cseleked-jünk, de most folytassuk, minthogy van [még] idõ.Lelkem, lelkem, kelj föl! Miért alszol? Közelg a vég, és szólni akarsz. Térj magad-hoz, hogy megkíméljen Krisztus, a mindenütt jelen lévõ és mindent betöltõ Isten.Lelkem, hisz itt vagyok [még] a halandók világában, de ott is [már], az öröklétben.Igyekezz átkozott, ébredj! Végzetes álomba merültél, elszunnyadtál az evésben-ivás-ban, renyheségben. Lásd te ganétúró, kik állnak ki melletted! Fedoszja ProkopjevnaMorozova33 bojárasszony és a húga, Jevdokeja Prokopjevna Uruszuva34 hercegnõmeg Danyilov felesége, a nemes Marja Geraszimovna,35 s a többiek! Borovszkbanszenvednek, élve eltemetve a földben, sok gyötrelem és kínzás közepette, elpusztí-tott otthonok [romjain] koplalnak és éheznek. Oly hatalmas fároszok, hogy az egészvilág sem mérhetõ hozzájuk! Asszonyok, a legelesettebb gyermekek, de a fenavaddalküzdenek az emberiségért! Csoda, melyen csak fölöttébb ámuldozni lehet! Hogylehet ez? [Morozova] 8000 parasztot birtokolt, házi[ipari] üzembõl több mint ezerkét-száz volt neki! A lelkigyermekeim, ismerem õket. Fiát, mindennek örökösét nemkímélte, és a másik sem a gyermekeit. Most viszont, aranyos nyoszolya helyett a föld-be ásva ül, és a pravoszláv óhitért szenved� Nos, uraim és testvéreim, milyen jól mondta Krisztus! Hiszen úgy van szórólszóra: a világ a sajátjait szereti, a Krisztushoz [hûeket] viszont üldözi. De abban a
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31 Az örmény származású Iona sztarec, a kazanyi metropolitai hivatal kincstárnoka, 1658-ban föl-emelte szavát a �nyikoniánus� reformok ellen. 
32 Az önkéntes tûzhalál elsõ precedenseire, melyekrõl Avvakum tudomást szerezhetett, 1665�1666 folyamán került sor a vologdai és a novgorodi megyében. A protopópa az egyik levelében emlí-tést tett arról, hogy a szülõfõldjén, Nyizsnyij Novgorod környékén is történtek vallási indíttatásútömeges öngyilkosságok 1671/72-ben. 
33 Feodoszija Prokopijevna Szokovnyina (�1675): a befolyásos Gleb Morozov bojár özvegye, a val-lási szakadárok fanatikus híve. Otthonát monostori mintára rendezte be, ahol menedéket nyújtott azóhitû üldözötteknek. 1664 nyarán lett Avvakum lelkigyermeke, amikor fedélt adott az elsõ szám-ûzetésébõl Moszkvába visszaérkezett protopópának. 1671 végén letartóztatták, és vagyonát elkoboz-ták. 1674 elején a borovszki erõd börtönébe szállították, ahol társaival együtt 1675 június végétõl föld-be vájt közös veremben tartották. November 2-án éhen halt. 
34 Jevdokija Prokopijevna Szokovnyina (?�1675): Pjotr Uruszov herceg, cári étekfogómester (êðàâ-

÷èé) felesége. Avvakum lelkigyermeke. Nõvére befolyásának hatására vált a vallási szakadárok elkö-telezett hívévé. Morozovával együtt tartóztatták le és szállították át a borovszki börtönbe. 1675 júniusvégétõl föld alatti közös veremben tartották. Szeptember 11-én éhen halt. 
35 Marija Geraszimovna (?�1675): Akinfej Danyilov sztrelecezredes felesége. Az óhitûek támo-gatója. 1671 végén férfiruhába bújva megszökött Moszkvából. A Don mellett fogták el. A Kremlbenlévõ Sztrelec Kormányszék börtönébe zárták, ahol a cellatársai többször megerõszakolták. 1674 elejénMorozovával és Uruszovával együtt a borovszki erõdbe szállították. 1675. szeptembertõl a föld alattiközös veremben tartották fogva, ahol december elején éhen halt.



világban a sátán uralkodik! Õ tanít ilyen cselekedetekre. Krisztus híveit gúzsba köti,vasba veri, kínozza, bajt hoz rájuk, halálba kergeti õket, mert nem szereti a Krisztusügyében buzgólkodókat. Ki betartja Krisztus parancsolatait, azt a Szentlélek elhal-mozza kegyelmével, a sátánt pedig elemészti az isteni erõ tüze. Ennek okán aztánveszett kutyaként veti magát az ilyen emberre, és [mindenféle] úton-módon kutatja,miként tántoríthatná el a hittõl és a jó cselekedetektõl, hogy elûzze az embertõl ekegyelmet, s teret nyerjen általa. Ahol megpillantja Krisztus keresztjét, onnan elsza-lad, mert látni sem bírja. Ezért tanította a nyikoniánusokat Krisztus háromkarú ke-resztjének eltorzítására, és alkotta meg a latin keresztet helyette. Még az ujjak JézusKrisztus-i valódi tartását is elutasította [keresztvetéskor], és az Antikrisztusét vezettebe. Krisztus mentsen minket az ármánykodásaitól, neki [fényeskedjen] az örök dicsõ-ség, ámen! 
III/14. 4.

Avvakum protopópa: �Beszédek Könyve�(Êíèãa áåñåä)
A �Beszédek Könyve� tíz polemikus írásból álló gyûjtemény, melyet. Avvakum 1675-ben fejezett be apusztozerszki börtönben. Az itt közölt �elsõ beszéd� a korai skizma történetének egyik legkorábbiinterpretációja. A ciklus szerzõi kézirata nem maradt fönn. (Avvakum valószínûleg kijuttatta híveihezaz elkészült példányokat.) A predikációk szövege 26 teljes terjedelmû és számtalan töredékes máso-latban ismert. A legrégebbi az 1670/80-as évekbõl származik. Szövegközlés és magyarázatok: Ïàìÿòíèêè ëèòåðàòóðû Äðåâíåé Ðóñè. XVII âåê. Êíèãà âòîðàÿ. Ìîñêâà,
1989. Ñ. 408�425., 661�666. ; Avvakum protopópa önéletírása. (Ford.: Juhász József.) Budapest, 1971.;Avvakum protopópa önéletírása. Jepifanyij szerzetes önéletírása. (Ford.: Juhász József.) Bukarest,1979.; Ñëîâàðü êíèæíèêîâ è êíèæíîñòè Äðåâíåé Ðóñè. Âûï. 3. (XVII â.) ×. 1. À-Ç. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1992.
Ñ. 16�30.

III/14. 5. 
SKIZMATIKUSOK ÖNKÉNTES TÛZHALÁLA SZIBÉRIÁBAN (Részlet)

A tyumenyi vajda jelentése Tobolszkba a szibériai helytartónakAlekszej Petrovics [Golovin] urat alázatosan köszönti Mikifor Kolobov. Uram! Írtálnekem a mostani 196. esztendõ október 22. napján,1 és Tyumenybe vezényeltedKosztyjantyin Filipov dragonyos [század]parancsnok-helyettest tobolszki szolgálóemberekkel.2 Uram! Az utasításodban az áll, hogy adjak a tobolszki szolgáló emberek
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1 (7)196. esztendõ október 22. napja: 1687. október 22.  
2 �Szolgáló emberek� (ñëóæèëûå ëþäè): a szibériai helyõrségi állomány elnevezése. Konsztyjan-tyin vezetése alatt 100 fõs különítmény érkezett Tobolszkból, amely �litván� (belorusz, ukrán, lengyel)hadifoglyokból és �újonnan keresztelt kozákokból� (szibériai tatárokból és más bennszülöttekbõl) állt. 



mellé tyumenyi szolgáló embereket. Uram! Az utasításod értelmében október 23.napján a Tyumeny megyei irtásfaluba, Kosztka Resetnyikovhoz küldtem IvánOltufjev kapitányt lovas kozákok3 és Jakov Voinov bojárfit4 gyalogos lövészek élén,hogy foglyul ejtsék a szakadár szerzeteseket, Piminkót és Jefremkót, valamint e go-nosztett más fõkolomposait. Uram! A mostani 196. esztendõ október 25. napján IvánOltufjev lovaskapitány és Jakov Voinov bojárfi [ezt] írta nekem a Tegeny folyócskamellõl, Kosztka Resetnyikov irtásfalujából: október 23-án� a fegyveresek körülvet-ték az irtásfalut. A gonosztevõ skizmatikusok, Grisko Morozov a fivérével és Pahom-ko Resetnyikov a fiával az ablakon keresztül kiáltották nekik, hogy ne rohamozza-nak, és semmilyen kárt ne okozzanak a szakadároknak, mert bûneik miatt a nagyuralkodóknál akarnak [kegyelemért] esedezni� s hogy Pavel õszentsége, Tobolszk ésegész Szibéria metropolitája bocsássa meg a vétkeiket� Pavel õszentsége elküldtehozzájuk a tyumenyi Preobrazsenszkij5-monostor archimandritáját és a [szerzetesi]tanács kulcsárját egy levéllel, hogy fordítsanak hátat az ördög csábításának, és térje-nek vissza otthonaikba. Uram! Október 24. napján a lovaskapitány és a bojárfi aztírták nekem a Tegeny folyócska mellõl, hogy a gonosztevõk és skizmatikusok, Tyi-moska Morozov s a fivére, valamint a cimboráik saját elhatározásukból fölgyújtottákmagukat Oszka Resetnyikov irtásfalujában. Két férfiember, két nõszemély és egy fiú-gyermek az ablakokon keresztül kivetette magát a lángoló kunyhókból. Elküldtékõket hozzám, Tyumenybe. Uram! A hivatal épületében kivallattam az idehozott sza-kadárokat� A kihallgatás során� elmondták, hogy mindenki elégett azon a pusz-tán.6 A gyülekezet állítólag háromszáz különféle rendû emberbõl állt� A te utasítá-sodra, uram, megparancsoltam, hogy írják össze� és adják át a tizedpapoknak7� alovakat, a háziállatokat� s az összes gabonát, amit a skizmatikusok hátrahagytak�Kosztyjantyin Filipov dragonyos [század]parancsnok-helyettes és a tobolszki szol-gáló emberek kiválogattak maguknak 65 lovat, és leöltek 35 szarvasmarhát.Kosztyjantyin és a szolgáló emberek e bûnös zendülésérõl mi a parancsod, uram?A szakadárok után sok asszony, gyermek és fivér maradt, [akik] kérvényezik a nagyuralkodóktól a lovakat és a marhákat, hogy az adóalapul [kijelölt földterületük] el nepusztásodjon. 
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3 Altufjev kapitány egy 100 fõs, nyugati mintára szervezett lovasszázad, illetve kb. 150 fõs lovaskozák �sztanyica� élén indult el a bevetésre. Magukkal vitték a csapatzászlót is. 
4 �Bojárfi� (ñûí áîÿðñêîé): kisnemes. A bojárfik a tartósan Szibériában szolgáló nemesek felsõ tár-sadalmi rétegét alkották. Voinov 50 gyalogos lövészt vitt magával. 
5 �Az Úr színeváltozása� (Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå). 
6 �Puszta� (ïóñòûíü): lakott vidéktõl távol alapított szerzetesi telep. (Lásd a III/14. 1. sz. forrásköz-lés 7. sz. lábjegyzetét.)
7 �Tizedpap� (Äåñÿòñêèé ñâÿùåííèê, äåñÿòíèê): a �pópai elöljárók� helyettesei. (Lásd az 1551. éviSzázcikkelyes zsinat vonatkozó határozatát.) Általában tíz templom felügyeletét látták el. 



III/14. 5. 
Skizmatikusok önkéntes tûzhalála Szibériában(Ñàìîñîææåíèå ðàñêîëüíèêîâ â Ñèáèðè)

1687 októberében a tyumenyi vajda parancsot kapott a Tegenka folyócska mentén letelepedett óhitûvallási közösség felszámolására, amelyet két szakadár szerzetes, Piminko és Jefremko szervezett magakörül. A jelentések szerint a kommuna tagjai fegyvereket tartottak maguknál, és veszélyeztették aközbiztonságot. A Szibériában alkalmazott hivatali gyakorlat szerint a vajdák nemcsak Moszkvával álltak közvet-len kapcsolatban, hanem a Tobolszkban székelõ felettesükkel, a helytartóval is. Az iratok két példány-ban készültek. Az elsõt a címzettnek továbbították, a másodikat elhelyezték a garnizon irattárában.Gerhard Friedrich Müller, az Orosz Birodalom elsõ kinevezett historiográfusa 1733�1744 között for-rásgyûjtõ körúton járt az Urálon túli városokban. Ekkor bukkant rá az itt közölt dokumentumokra,melyekrõl másolatot készíttetett. Szövegközlés és magyarázatok: Äîïîëíåíèÿ ê Àêòàì èñòîðè÷åñêèì, ñîáðàííûå è èçäàííûå
Àðõåîãðàôè÷åñêîþ êîìèññèåþ. (ÄÀÈ) Ò. 10. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1867. ¹ 3. XXII., XXIII., XXIV. Ñ. 19�22.
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