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BÓTOR TÍMEA 

Adalékok az önálló orosz pravoszláv egyház 
megteremtésének történetéhez 

(13–15. század közepe)* 

A Contribution to the History of the Creation of the Autonomous Russian Church  
(13th–mid-15th Centuries) 

In the period at hand, the Russian Orthodox Church strengthened considerably and the Moscow 
Metropolia became de facto autocephalous in 1448, i.e. it repudiated the authority of the Patriarch of 
Constantinople. The Church of the Rus’ had created the preconditions for independence and when it 
was achieved, the Russian Church became the last bastion of Orthodox Christianity. 
 
 
Jelen tanulmányban azt a folyamatot követtem végig, amely 1448-ban a de facto 
autokefál egyház megalakulásához vezetett a Moszkvai Rusz történetében. 

A 13. században az ortodox világot két meghatározó esemény is megren-
gette. Az egyik még a század elején Konstantinápoly keresztesek általi 
elfoglalása, a másik a Rusz földjét érintő mongol-tatár támadás volt. A tatár 
hódítás hatására 1240-től Kijev megszűnt metropólia székhely lenni, 1441-ig 
az orosz egyházfők csak titulusként használták a „Kijev és egész Rusz metro-
politája” címet. 1240 után a kijevi metropoliták, akiknek az egyházi jogha-
tósága az egykori Kijevi Rusz egész területére kiterjedt, az egységet szim-
bolizálták. A Konstantinápolyból kinevezett főpapot a tatár kánok egy baráti 
hatalom előjogokkal rendelkező képviselőjének tekintették, aki a Rusz-beli 
fejedelmek között zajló viszályok felett állt. Az ortodox kereszténység nagy 
dilemmába ütközött, hiszen az 1220-as évekre világossá vált, hogy a nyugati 
keresztesek, svédek, teuton lovagok veszélyesebbek, mint a tatárok, hiszen a 
mongolok vallási toleranciával viseltettek az orosz ortodox egyház iránt.1  

A mongol megszállás egyháztörténeti jelentősége abban rejlett, hogy az 
egyháznak adott jarlikok megerősítették az egyházi tulajdon, a kultikus 

                                                 
* A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a 
Pécsi Tudományegyetemen projekt támogatásával készült. 
1 Aristeides Papadakis – John Meyendorff: A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése. Budapest 2002. 
(a továbbiakban: Papadakis – Meyendorff 2002) 469. A svédek és a Német Lovagrend előrenyomulását 
Alekszandr Nyevszkij novgorodi fejedelemnek sikerült megállítania a Néva menti (1240) és Csud 
tavi (1242) csatákban, amely Róma missziós törekvéseit egyértelműen megakadályozta. 
Részletesebben: Borisz Nyikolajevics Florja: U isztokov religioznovo raszkola szlavjanszkovo mira. (XIII 
vek). Szankt-Petyerburg 2004. (a továbbiakban: Florja 2004) 120–151.; Borisz Jakovlevics Ramm: Papsztvo 
i Rusz v X–XV. vv. Moszkva–Leningrád 1959. 159–179. A tatárok vallási toleranciájáról: Jevgenyij 
Golubinszkij: Isztorija russzkoj cerkvi. T. II. Ot nasesztvija Mongolov do mitropolita vkljucsityelno. 
Moszkva 1900. (reprint: 1969) (a továbbiakban: Golubinszkij 1900) 17–20. 
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épületek és tárgyak, ill. az egyházi személyek integritását.2 Négy jarlik (1267, 
1347, 1357, 1379) immunitást adott az orosz egyháznak, kettő oklevél pedig 
(1351, 1354) (proezzsaja gramota) szabad átutazást biztosított Iván püspök és 
Alekszij metropolita számára az Arany Horda területén keresztül Konstanti-
nápolyba.3 Ehhez 1343-tól még korlátozott adómentesség tartozott. 1342-ben 
az újonnan kinevezett Dzsanibek kán megpróbálta Dzsingisz kán törvényét 
figyelmen kívül hagyni. Éves adó megfizetését követelte Feognoszt 
metropolitától, melyet a főpap az ősi törvényre hivatkozva megtagadott. A 
Nyikonovszkaja évkönyv tudósított a helyzet megoldásáról. Feognoszt metro-
polita 600 rubelt ajándékozott a kánnak, a kán asszonyának és a körülöttük 
élő gyermekeknek.4 1357-től ismét megerősítették az egyház és az egyházi 
személyek adómentességét, és ez még kiegészült bizonyos jogesetekben való 
eljárási lehetőséggel.5 Az egyház önnálló jogi személlyé vált.6 A tatár kán 
vallási türelemmel (verotyerpimoszty) viseltetett az ortodox egyház iránt, a 
meghódított területeken Dzsingisz kán Nagy Törvénykönyvének (Jaszák 
Gyűjteménye) rendelkezései érvényesültek.7 Elsőként Mengü Timur kán 
adott Kirill metropolitának oklevelet (1267), amelyben az immunitásokat 
tartalmazó jarlik8 az egész papságot mentesítette az adófizetési kötelezettség, 

                                                 
2 Konrad Onash – Vlagyimir Cipin: Az orosz ortodox egyház története. Budapest 1999. (a továb-
biakban: Onash – Cipin 1999) 20. 
3 A 13–14. század között hat káni jarlik (1267, 1347, 1351, 1354, 1357, 1379) létezéséről tudunk 
biztosan, ezek eredetiben nem maradtak fenn, mongol vagy ujgur nyelven íródtak, és egyházi 
szláv nyelvre a 14. század végén–15. század elején fordították le. A káni oklevelek „rövid szer-
kesztése” (kratkaja redakcija) 6 oklevelet tartalmazott, a „bővített szerkesztéshez” egy a 16. század 
40-es éveiben keletkezett hamisított oklevelet toldottak hozzá (Üzbek kán oklevele Pjotr 
metropolitának 1313). Arkagyij Pavlovics Grigorjev: Szbornyik hanszkih jarlikov russzkih 
mitropolitam. Szankt–Peterburg, 2004. 7–8.; Golubinszkij 1900. 27–32. 
4 Uo. 48. 
5 A Nyikonovszkaja évkönyvben olvashatunk az orosz metropoliták Pjotr 1313, Feognoszt 1343, 
Alekszij 1357-ben az Arany Hordába tett utazásairól. A hosszú, sokszor igen viszontagságos 
útra nem ok nélkül vállalkoztak az egyházfők. Ezek az időpontok egybeestek az újonnan 
kinevezett kánok hatalomra kerülésével. A tatár kán ismét megerősítette a korábban az egyház-
nak és egyházi személyeknek adott immunitásokat. Nem minden esetben maradtak fent a 
jarlikok. Az 1308-as, 1328-as és 1354-es évből nem ismertek Toktamis, Üzbek és Dzsanibek ká-
nok oklevelei, pedig Pjotr, Feognoszt és Alekszij metropolita ezekben az években foglalta el a fő-
papi széket. A század végén, 1379-ben Atjuljak (Tjuljakbek) kán által kiadott „oklevélért azon-
ban nem sietett Szarajba Mityaj metropolita, a forrásokból úgy tűnik, hogy az egyházfők már 
hozzászoktak a kiváltságos helyzetükhöz. Golubinszkij 1900. 28. 31.  
6 Onash – Cipin 1999. 20. 
7 Golubinszkij 1900. 32. 
8 Dzsingisz cár s akik utána voltak, kiváltságleveleket adtak az orosz metropolitáknak és az egyházi 
embereknek, mondván, hogy az előző cárok [is ezt tették], s ugyanúgy kegyelmükbe fogadták a papokat, a 
szerzeteseket és minden Istent [szolgáló] ember, hogy igaz szívvel és buzgón imádkozzanak érettünk s a di-
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a regisztrálás és adóösszeírás alól, ezzel biztosítva az egyház gazdasági 
fejlődését.9  

Az egyház adómentességét és kiváltságos helyzetét azonban nemcsak a 
tatár kán által kibocsátott jarlikok határozták meg. A nagyfejedelem és 
fejedelmek személyes akarata a 14. század folyamán döntőnek bizonyult. A 
Rusz-beli fejedelmek az egyháznak és a metropolitáknak címzett adomány-
leveleiből (zsalovannaja gramota) és az egymás közötti megállapodásokat 
rögzítő okleveleiből (dogovornaja gramota) kiderül, hogy az egyházi embere-
knek a jarlikokban rögzített adómentességét nem tartották minden esetben 
szem előtt. A Rusz fejedelmei a 14. századtól korlátozni próbálták az 
egyháznak adott kedvezményt, sőt némely esetben a kiváltság már nem is 
létezett a tatár adószedők gyakori visszaélései miatt. A korai oklevelekben a 
metropoliták nem ok nélkül panaszkodtak a „tatárok erőszakosságáról” az 
adókkal kapcsolatos kérdésekben.10 A metropolitáknak adott jarlikok kibocsá-
tásának elsődleges oka a pravoszláv hit sérthetetlenségének és az egyházi 
személyek védelmének megóvására irányult. Az oklevelekben a tatár kánok 
akarata érvényesült, hiszen elismerték el az ortodox hit sérthetetlenségét.11 
Természetesen a Rusz egyházának helyzete a későbbi önállósodási törekvé-
sek megvalósítása érdekében még mindig kiváltságosnak és szerencsésnek 
értékelhető a tatár időszakban.12 

Kitekintésként érdemes megemlíteni, hogy a 13. század közepén a halicsi 
Danyiil és Vaszilko révén tatárellenes-pápabarát politika bontakozott ki a 
Rusz délnyugati területét. IV. Ince és Danyiil között 1243–1254 között 
levélváltás zajlott, a pápa célja az egyházi unió megteremtésére irányult, 
Danyiil a nyugati segítség reményében állt rá a szövetségre. A pápa már 
1248-ban felajánlotta a koronát Danyiilnak, aki akkor nem fogadta el. Végül 
1253-ban hozott a pápai legátus koronát, és tette Dorogicsinban a halicsi feje-
delem és Vaszilko mint „Rex Russiae” fejére. Ebben az évben tért át a katoli-
kus hitre a litván Mindovg (Mindaugas) (1219–1263) fejedelem, akit egyúttal 
                                                 
nasztiánkért Istenhez, és hogy megáldjanak bennünket. [Ezért] nem kell adót, tamgát, ekealját, se postát, se 
háborút [fizetniük], se fogatot, se ellátást [teljesíteniük]. (Szili Sándor ford.) A középkori orosz 
történelem forrásai. Szerk. Szili Sándor. Budapest 2005. (a továbbiakban: Szili 2005) 104–106. A 
Nyikonovszkaja évkönyv szerint Kirill metropolita jó kapcsolatokat ápolt a tatár kánnal, Mengü Ti-
murral, majd utódjával, Berkajev kánnal. 1279-ben egy újabb jarlik kiadását eszközölte ki 
Berkajev kánnál. A hit, az egyházi személyek adómentessége és sérthetetlensége a tatár 
hivatalnokok visszaéléseitől így továbbra is biztosítva maradt. Golubinszkij 1900. 61. 
9 Papadakis – Meyendorff 2002. 468–469.; Anton Vlagyimirovics Kartasev: Ocserki po isztorii russzkoj 
cerkvi. I. Moszkva 1993. (a továbbiakban: Kartasev 1993) 181–182. 
10 Uo. 183. 
11 Golubinszkij 1900. 32. 
12 Kartasev 1993. 183. 
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Litvánia királyává koronázták. A litván uralkodó megtérése formálisnak, 
ügyes politikai lépésnek tekinthető, elhárította a Német Lovagrend missziós 
törekvéseit. Az unió a Rusz-beli fejedelem oldaláról nem valósult meg, 
Alekszandr Nyevszkij visszautasította IV. Ince ajánlatát. Danyiil halála (1264) 
után a nyugati segítség iránti törekvések is meghiúsultak. Talán annyi ered-
ményt hoztak a Rusz délnyugati területein zajló események, hogy az észak-
keleti régiót kevésbé érték a tatár támadások.13 Ezzel szemben a litván Min-
dovg a meggyengült ortodox Rusz ellenében megalapozta Litvánia későbbi 
hatalmi törekvéseit a közép-európai régióban. Ügyesen lavírozott a Német 
Lovagrend, a tatárok és Lengyelország között. Litvánia vallási expanzióját is 
eltérő vonások jellemezték a 13−14. század folyamán.14  

A 13. század második felétől Kirill (1242–1282) és Maximosz (1283–1305) 
metropolita a Vlagyimiri Nagyfejedelemséggel kötött szoros szövetségben 
látta az egyház jövőjét, ennek eredményeként a metropolitai szék 1299-ben a 
Kljazma menti Vlagyimirbe került át.15 Kirill metropolita fokozatosan elfor-
dult Danyiil fejedelemtől, és Alekszandr Nyevszkijhez közeledett. A kapcso-
lat eredményeként 1261-ben Szarajban, az Arany Horda központjában orto-
dox püspökséget alapítottak, amely nem önálló eparchiaként, hanem a 
perejaszlavli püspökség részeként jött létre.16 Kirill metropolita negyvenéves 
tevékenysége során latin egyházellenes törekvéseivel az unió megkötése 
ellen tevékenykedett. Célkitűzései elsősorban a pravoszláv orosz egyház, a 
püspökségek működésének és helyzetének megerősítésére irányultak. Talán 
nem véletlen az egybeesés, hogy 1274-ben, a lyoni zsinat évében a vlagyimiri 
Szuzdalban összehívott helyi egyházi gyűlésen (pomesztnij sobor) a pravo-
szláv egyház működésének, a püspökök, egyházi személyek erkölcsi életé-
nek javítása érdekében fogalmaztak meg törekvéseket.17 Az 1274-es lyoni 
latin-görög unió nem veszélyeztette az orosz egyház helyzetét, hiszen a 
szövetség nem valósult meg.18  

Az egyházfői székhely Kijevből való áthelyezése a 13–14. század forduló-
jára esett, ami az addig egységes metropólia két részre szakadásához vezetett 

                                                 
13 Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Budapest 1998. (a továbbiakban: Font 1998) 120–122.; 
Onash  – Cipin 1999. 20–21.; Golubinszkij 1900. 26. 
14 Florja 2004. 219. 
15 Golubinszkij 1900. 94–95.; John Lister Fennell: The History of the Russian Church to 1448. Lon-
don and New–York 1995. (a továbbiakban: Fennell 1995) 132–134.; Kartasev 1993. 190. 
16 Golubinszkij 1900. 41.; Font 1998. 116. 
17 A simónia, a pénzsóvárság (szrebroljubija), az iszákosság, az erkölcstelen életmód ellen és a 
szertartásrend, liturgia pontos betartása mellett. Kartasev 1993. 294. Részletesen: Golubinszkij 
1900. 69–77. 
18 Kartasev 1993. 295–296. 
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(Velikaja Rusz-Malaja Rusz). Amíg a metropolita székhelye az ősi helyen Kijev-
ben volt, addig a város semleges egyházi központnak számított mind a vla-
gyimiri, mind a halicsi nagyfejedelmek számára. A metropolitai szék Vlagyi-
mirba történő áthelyezésekor a helyzet megváltozott, a halicsi fejedelem és a 
területéhez tartozó püspökségek egyenlőtlen helyzetbe kerültek a vlagyimiri 
egyházkerülethez képest.19 A 14. század elején keletkezett görög forrásokban 
kilenc egyházmegyét kapcsoltak „Velikaja Ruszhoz” (Russia Maior): Vlagyi-
mirt, Novgorodot, Rosztovot, Szuzdalt, Szarajt, Rjazanyt, Tvert, Kolomnát és 
Permt. „Malaja Ruszhoz” (Russia Minor) Halics, a volhíniai Vlagyimir, Pere-
misl, Luck, Turov és Holm (a korábbi Ugrov) tartozott. Perejaszlavl és Bel-
gorod egyházmegyéi csak időszakosan működtek, Jurjevé megszűnt. Cser-
nyigov, Polock, Szmolenszk egyházmegyéi a Litván Fejedelemség határmó-
dosulásaival változtak.20  

A 14. század elején megkezdődött az a folyamat, mely Moszkva felemel-
kedéséhez vezetett, az ortodox egyház támogató szerepének köszönhetően. 
Maximosz halála után (1305) Pjotr metropolitának (1308–1326) sikerült az 
egyházi központot Vlagyimirban megtartania. Pjotr egyházfő szorosan 
együttműködött Jurij és Iván Danyilovics Kalita moszkvai fejedelemmel, 
ennek eredményeként 1325/1326-ban Moszkvába helyezték át a metropolitai 
széket. Ezzel megvalósult az a cél, hogy a Rusz tényleges központjába került 
az egyházi „trón”.21 Pjotr metropolita közbenjárására Iván Kalita moszkvai 
fejedelem kőből építette fel az Uszpenszkij (Mária Mennybevitele) székes-
egyházat. 

A 14. század folyamán a Délnyugati Rusz fejedelmeinek küzdelme a met-
ropolita szék Kijevbe való visszakerülésére irányult. A másik oldalról 
Gedimin (1316–1341) és Olgerd (1345–1377) litván fejedelem az ortodox ke-
reszténység felvétele mellett döntöttek, szintén a kijevi fejedelmek öröksé-
gére pályáztak. A 14. század elején, igaz csak időlegesen, de megalakultak a 
közvetlenül Konstantinápolytól függő halicsi és litván metropóliák.22 
1316/1317-ben a litván Gedimin Novohorodok (Nowogródek) székhellyel a 

                                                 
19 Alekszandr Vasziljevics Szolovjev: Velikaja, Malaja i Belaja Rusz. In: Iz isztorii Russzkoj kulturi. 
Kijevszkaja i Moszkovszkaja Rusz. II/1. Szoszt. Anna Felikszovna Litvina – Fjodor Boriszovics 
Uszpenszkij. Moszkva 2002. (a továbbiakban: Litvina – Uszpenszkij 2002) 479–495. (a továb-
biakban: Szolovjev 2002), itt: 483.; Golubinszkij 1900. 96. 
20 Papadakis – Meyendorff 2002. 475–476.; John Meyendorff: Byzantium and the Rise of Russia: A 
Study of Byzantino-Russian Relations in the Fourteenth Century. London–New York 1980. (a to-
vábbiakban: Meyendorff 1980) 78.; Szolovjev 2002. 484.; Golubinszkij a görög források alapján az 
önálló halicsi metropólia megalapítását az 1303-as évszámhoz kapcsolta. Golubinszkij 1900. 97. 
21 Papadakis – Meyendorff 2002. 473. 
22 Font 1998. 143.; Onash – Cipin 1999. 23. 
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konstantinápolyi pátriárka támogatásával hozta létre az új metropóliát. A 
Moszkvától független litván ortodox egyházszervezet nem sokáig maradt 
életben, már 1330 körül eltűnt,23 hiszen Feognoszt moszkvai metropolita 
mind a litván, mind a halicsi alapítást jogellenesnek nyilváníttatta Izidorosz 
pátriárkával.24 A másik oldalon a katolikus törekvések IV. Károly római 
császár (1355–1378) és IV. Kelemen pápa támogatásával létrejövő keresztény 
Európa létrehozását tűzték ki célul: a Német Lovagrend, Litvánia és 
Lengyelország közreműködésével a 14. század közepén.25   

A metropolitai szék 14. századi hatalma az intézmény jogi helyzetében és 
az egyházfők tényleges politikai tevékenységében nyilvánult meg. A metro-
polita a konstantinápolyi pátriárka képviselőjeként lépett fel a Rusz földjén, 
az egyházi főpapok közvetítő szerepük révén koordinálták, befolyásolták 
Bizánc, Litvánia, az Arany Horda, a moszkvai nagy- és részfejedelmek 
szerteágazó kapcsolatrendszerét.26 Három kiemelkedő személyiség határozta 
meg a 14. századot: Feognoszt (1327–1353), Alekszij (1354–1378) és Kiprián 
Camblak (1381–1406) metropolita. Mindegyikük az egységes metropólia 
megtartását tűzte ki céljául annak ellenére, hogy híveik erősen megosztottak 
voltak Moszkva, Litvánia és Lengyelország között. Feognoszt kinevezésekor 
a „Kijev és az egész Rusz metropolitája” címet nyerte el. A metropolita több-
ször járt az Arany Horda központjában, de Novgorodban és Litvániában is. 
A 14. században meghatározóvá vált Moszkva és Tver küzdelme, ill. a litván 
uralkodók és a moszkvai fejedelmek vetélkedése. A század közepén végbe-
ment konstantinápolyi zavargások két orosz metropolita, Alekszij, Feognoszt 
pártfogoltja és Roman, Olgerd litván fejedelem által támogatott főpap majd-
nem egyidejű felszenteléséhez vezettek (1354–1355).27 Végül Alekszij került ki 
győztesen, tehetsége révén a káni udvarban is elismerték, bizánci kapcsolatai 
segítségével a teljes orosz metropólia felett próbálta megszerezni az uralmat.  

Alekszij hosszú regnálása és közbenjárása révén megerősödött a moszk-
vai fejedelem státusza a káni udvarban. Nagy Kázmér (1333–1370) lengyel ki-
rály és Olgerd (1341–1380) nagyfejedelem nem nézte jó szemmel Alekszij 
tevékenységét. Olgerd fejedelem egy önálló litván metropólia felállítását 

                                                 
23 Az önálló halicsi metropólia csak egy rövid időre szűnt meg 1331-ben, 1337−38-ban újból 
megnyílt, majd 1347-ben Feognoszt és a moszkvai nagyfejedelem közbenjárása révén ismét 
felfüggesztette működését. Golubinszkij 1900. 147. 153. 
24 Onash – Cipin 1999. 23.; Fenell 1995. 134.; Papadakis – Meyendorff 2002. 475. 
25 Onash – Cipin 1999. 23–25. 
26 Borisz Vadimovics Kricsevszkij: Mitropolicsja vlaszty v Szrednyevekovoj Ruszi. (XIV. vek). 
Szankt-Petyerburg 2003. (a továbbiakban: Kricsevszkij 2003) 215. 
27 Golubinszkij 1900. 190–191. 
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akarta megvalósítani.28 Arra hivatkozott Philoteusz pátriárkának 1371-ben el-
küldött levelében, hogy Alekszij metropolita főként a moszkvai ügyekkel 
foglalkozik, nem fordít kellő figyelmet az egyházkerületéhez tartozó nyugati, 
litván részekre, ezeket csak korlátozottan igazgatja.29 1370 után Nagy Kázmér 
fenyegető üzeneteket küldött a halicsiaknak, hogy római katolikus hitre téríti 
őket; néhány év múlva pedig, 1375-ben latin püspökséget állított fel 
Halicsban.30 A litván követelések kielégítése teljes szakadást eredményezett 
volna Moszkva és Konstantinápoly között. Ezt természetesen nem hagyhatta 
a pátriárka, de engedett Olgerd kérésének, 1371-ben újabb halicsi metro-
póliát31 állított fel az ortodoxia védelmében. Felszólította Alekszij egyházfőt, 
hogy nagyobb engedékenységet tanúsítson Olgerd és az ortodox alattvalói 
iránt.32 Ennek megerősítésére a pátriárka 1375-ben egy bolgár származású 
szerzetest, Kiprián Camblakot (1375–1381) szentelt fel litvániai metropolitá-
nak. Kipriánnak sikerült a metropólia hosszan tartó megosztottságát meg-
akadályoznia, már a következő évben visszaállította tekintélyét a litván 
egyházkerületben. Bizánc tekintélye hanyatlott, ami az orosz egyház további 
válságához vezetett.33 Míg Alekszij (†1378) tatárbarát politikát folytatott, 
addig Kiprián volt az első metropolita, aki sosem utazott el az Arany Horda 
központjába, Szarajba; hiszen elképzelésének központjában a keresztény 
erők Moszkva és Litvánia uralkodóinak összefogása állt. A moszkvai udvar 
nem értett egyet Kiprián politikájával, Dmitrij nagyfejedelem továbbra is a 
tatárokhoz való lojalitást tartotta szem előtt. Saját metropolitát jelöltetett 
először Mityaj, majd Pimen archimandrita személyében, akit fel is szenteltek 
a Rusz egyházfőjének. Kiprián továbbra is a litván területek felett gyakorolt 

                                                 
28 Uo. 210.; Kartasev 1993. 337–338.; Szolovjev 2002. 487–488. 
29 […] Adj nekünk új metropolitát, Kijevnek, Tvernek, Malaja Rusznak, Novoszilnek, Nyizsnyij-
Novgorodnak. – Golubinszkij 1900. 211. Konsztantyin Alekszandrivics Averjanov: Szergij Rado-
nezsszkij. Licsnoszty i epoha. Moszkva 2006. 184. Nem teljesen világos, hogy Olgerd fejedelem 
mit érthetett Malaja Rusz megnevezés alatt. Annyi biztos, hogy nem a kijevi területet, hanem a 
litvánok és lengyelek között állandó vitát képező Volhíniai és Halicsi Rusz területeit foglalta 
magába. A Malaja Rusz tehát a litván és lengyel fennhatóság alatti területeket jelentette. Ter-
mészetesen Kijevet kivéve, hiszen a moszkvai metropoliták ragaszkodtak a „Kijev és egész Rusz” 
metropolitája titulushoz. Szolovjev 2002. 488. 
30 Az 1380-ban a Rusz metropóliájának kettéosztását megörökítő oklevélben egyetlen szó sem 
esik a halicsi metropólia helyzetéről, melyet az 1371-es oklevél a Malaja Ruszhoz tartozónak te-
kintett. Ez a tény azt is jelenthette, hogy ezekben az években a terület katolikus befolyás alatt 
állt. Szolovjev 2002. 488. 
31 A század első harmadában a litván mellett egy rövid időre már létezett halicsi metropólia is. 
32 Golubinszkij 1900. 209. 
33 Papadakis – Meyendorff 2002. 476–478. A 14. század Bizánc és Rusz között fennálló kapcsolatok-
ról részletesebben: Meyendorff 1980. 164–170. 
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ellenőrzést. 1380-ban Moszkva politikája főként Szergij Radonezsszkij igu-
men közbenjárása révén megváltozott, Dmitrij a Mamaj kán elleni támadást 
választotta a Don mentén, amely Moszkva győzelmével végződött. 

Alekszij halála után végül is Kipriánt (1381–1406) nevezték ki „Kijev és 
egész Rusz” metropolitájának. A litván oldalról 1385-ben következett be az 
éles politikai irányváltás.34 A krewói unió eredményeként létrejött a lengyel-
litván perszonálunió, Jagello felvette a római katolikus hitet, feleségül vette 
Hedviget, ezzel a cselekedettel a litvánok végérvényesen lemondtak a kijevi 
ortodox örökségről. Halics már 1340-ben a lengyelek uralma alá került, majd 
1385, a krewói unió után a lengyel-litván állam részévé vált. A halicsi 
területeken a lengyel uralkodó azonnal hozzálátott a római egyház megala-
pozásához, megindult a nyugati misszió. 1387-ben megalapították a vilnai, 
majd 1417-ben a miedniki püspökséget, melyek a gnieznói érsekség fenn-
hatósága alá kerültek.35 Kiprián utolsó tervei között egy ökumenikus zsinat 
megszervezése állt a Rusz földjén, vagyis törekedett az egyetlen ortodox hit 
egyesítésére. Élete végéig kitartott elképzelése mellett: a Rusz metropóliája 
egységes, a Konstantinápoly-központú bizánci nemzetközösség része.36  

Kiprián halála után (1406) a görög Fotyijt (1408–1431) iktatták be 
metropolitának, aki 1410-ben érkezett Moszkvába. A korábbi zűrzavaros idő-
szak miatt a metropolitai vagyon nagy kárt szenvedett, ezért Fotyij hatalmas 
erőfeszítéssel próbálta visszaszerezni az elveszített egyházi tulajdont. Az 
egyházfő hasonló törekvései Kijevben nem jártak sikerrel, hiszen a városból 
Vitovt (Witold) litván fejedelem kiűzte Fotyij metropolitát. Tíz év múltán 
(1415) Vitovt megpróbálta a Rusz egyházkerületeit egyesíteni.37 A Rusz egy-
házi központjának Kijevbe való visszahelyezése sikertelenül zárult. Párt-
fogoltját, Grigorij Camblakot csak a Litván Nagyfejedelemségben és a lengyel 
területeken ismerték el. Az Északkeleti Rusz püspökei továbbra is a Moszk-
vában székelő Fotyij metropolitát tartották törvényes egyházfőjüknek.38 Fotyij 
mind áldásával (blagoszlovenye), mind aláírásával hitelesítette I. Vaszilij 
második és harmadik végrendeletét.39 I. Vaszilij halála után pedig fiát támo-
gatta a dinasztikus harcban, melynek során 1428-ban személyesen utazott 

                                                 
34 Papadakis – Meyendorff 2002. 480. 
35 Onash – Cipin 1999. 24. 
36 Papadakis – Meyendorff 2002. 489. 
37 Ruszlan Grigorjevics Szkrinnyikov: Isztorija rosszijszkaja IX–XVII vv. Moszkva 1997. 164. 
38 Dmitrij Ivanov: Moszkovszko-litovszkije otnosenija v 20-e godi XV sztoletyija. In: 
Szrednyevekovaja Rusz. Vip. 2. otv. red. A. A. Gorszkij. Moszkva 1999. 80. 
39 Duhovnije i dogovornije gramoti velikih i ugyelnih knyazej XIV–XVI вв. podg. k pecs. L. V. 
Cserepnyin. otv. red. Sz. V. Bahrusin. Moszkva–Lenyingrad 1950. (a továbbiakban: Duhovnije i 
dogovornije) 21., 22. sz. 
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Galicsba, hogy Jurij Dmitrijevicset rábírja a megbékélésre, és miután a feje-
delem nem engedelmeskedett az egyházfői kérésnek, megvonta tőle a met-
ropolitai áldást.40 

A pravoszláv orosz egyház autokefalitásának gyökereit vizsgálva41 fontos 
megemlítenünk azt a tényt, hogy a 14. század második fele a 15. század az 
orosz államiság születésének időszaka. A moszkvai fejedelmek a 14. század-
ban kezdtek hozzá az orosz földek összegyűjtéséhez, a század végére foko-
zatosan gyengült az Arany Horda fenyegetettsége. A politikatörténeti ese-
ményekben bekövetkezett változások jelentős eredményekhez vezettek, 
döntő jelentőségűnek bizonyultak a Rusz egyházában. Körvonalazódott az 
önálló nemzeti egyház megteremtésének lehetősége, elkezdődött az a folya-
mat, amely az egységes orosz metropólia nyugati és keleti részekre szaka-
dásához vezetett a 15. század közepén.42  

Elsőként Moszkva Bizánchoz fűződő kapcsolatát kell megvizsgálnunk 
elsősorban egyháztörténeti szempontból. A 15. század elején a török fenyege-
tettség miatt Konstantinápoly katonai segítségért fordult a nyugati katolikus 
országokhoz. Az egyházi unió, az egyesülés gondolata az 1054-es skizma 
után már 1204-ben és az 1274-es Lyoni Zsinat kapcsán is felmerült. A követ-
kező lehetőségnek, a firenzei tárgyalások eredményeként megkötött, a Római 
és Görög Egyház között 1439-ben létrejött megegyezés mutatkozott.43 A 
Laetentur caeli dekrétumban elismerték a római pápa elsőségét, megállapod-
tak a legfontosabb egyházi tantételek (a Filioque, a tisztítótűz és az eucharisz-
tia) kérdésében. Az összes vitás kérdés a latinok javára dőlt el, hiszen a görög 
küldöttség nem rendelkezett kellő teológiai rátermettséggel, ill. elsődlegesen 
a Nyugattól várt katonai és pénzügyi segítség reménye lebegett a szemük 
előtt. A firenzei zsinat eleve kudarcra ítéltetett, a reformok sosem valósultak 
meg, hiszen egyetemes zsinat nélkül ez elképzelhetetlen volt.44  

IV. Jenő pápa 1439-ben Izidórosz metropolitát római bíborossá kreálta, 
majd Litvánia, Livónia és a Rusz pápai legátusává (legatus a latere) nevezte ki. 
Az unió érvényesítése nehézségekbe ütközött a lengyel-litván területeken, hi-

                                                 
40 Robert Crummey: The Formation of Muscovy 1304–1613. London–New York 1987. 69. 
41 Viktor Аrszenyevics Malinin: Rusz i Zapad. Kaluga 2000. (a továbbiakban: Malinin 2000) 205–
240.; Onash – Cipin 1999. 35–41. 
42 Kricsevszkij 2003. 5–6. 217. 
43 A firenzei unió történetéről részletesebben: Papadakis – Meyendorff 2002. 493–503. 534–576. Mi-
hail Cherniavsky: The Reception of Florence in Moscow. Church History 24. (1955:4) 347–359.; 
Malinin 2000. 205–240.; Gustave Alef: Muscovy and the Council of Florence. Slavic Rewiew 20. 
(1961:3) 389–401.; Onash – Cipin 1999. 35–41.; John Meyendorf: Florentyijszkij szobor: pricsini 
istoricseszkoj neudacsi. In: Litvina – Uszpenszkij 2002. 396–414.  
44 Papadakis – Meyendorff 2002. 560–576.  
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szen nem szívesen fogadtak egy olyan metropolitát, aki Moszkvában székelt. 
Izidórosz, mint az unió lelkes követője e titulusok birtokában 1441 márciu-
sában tért vissza Moszkvába, ahol az orosz püspökök és II. Vaszilij nagyfeje-
delem személyében egyértelmű visszautasítással találkozott. Bár az unió szö-
vegét az istentisztelet megtartása után még felolvashatta az Uszpenszkij szé-
kesegyházban, ezután azonnal börtönbe vetették, ahonnan sikerült elmene-
külnie.45 Ezután Tverbe szökött, ahol szintén fogságba vetették, majd ki-
szabadulása után a görög ügyekkel foglalkozó pápai legátussá nevezték ki. 
Konstantinápolyban 1452-ben hirdette ki az egyházi uniót, majd 1463-ban 
Rómában címzetes konstantinápolyi pátriárkaként halt meg.46 A firenzei 
egyházi unió megkötését követő kilenc évben Moszkva és Konstantinápoly 
kapcsolatának rendezése került előtérbe, melynek végeredménye az orosz 
egyház de facto autokefállá válása lett. Az orosz püspökök a nagyfejedelem 
támogatásával Iona rjazanyi és muromi püspököt választották „Kijev és 
egész Rusz” metropolitájának 1448-ban.47 Iona megválasztása azt jelentette, 
hogy a moszkvai metropólia tulajdonképpen a gyakorlatban (de facto) vált 
önállóvá. De iure azért nem, mert ezt a státuszt egyetlenegy jogi iratban sem 
rögzítették. Jogilag 1589-ben rendezték a helyzetet a Konstantinápoly által is 
elfogadott módon és ettől kezdve de iure is autokefál lett a moszkvai egyház.48  

A Firenzei Uniót következő húsz évében (1439–1458) feszült helyzet ala-
kult ki: Izidóroszt Konstantinápoly, Ionát Moszkva, Grigorijt Róma jelölte és 
nevezte ki a metropolitai székbe. 1458-ban megtörtént az orosz metropólia 
kettéválása a kijevi Alsó-Oroszország (Russia Inferior) és a moszkvai Felső-
Oroszország (Russia Superior) részekre. Az alsó-oroszországi metropólia 
továbbra is Konstantinápoly fennhatósága alatt maradt, és a létrejövő 
lengyel-litván államalakulathoz tartozott. Grigorijt III. Callixtus római pápa 
nevezte ki Alsó-Oroszország metropolitájának 1458. július 21-én, melyet III. 
Gergely (Mammész) konstantinápolyi pátriárka is megerősített Rómában. Az 
ősz folyamán Izidórosz lemondott Felső-Oroszország metropolitai címéről, 
így III. Gergely Grigorijt szerette volna a moszkvai metropólia élére, erről IV. 
Kázmér lengyel−litván uralkodót is értesítette. Ionát eretneknek minősítették, 
de a metropolita 1458 őszén levelet írt a litvániai ortodox lakosságnak, 

                                                 
45 Filippov Szergej: „Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol” 
Történelembölcseleti elképzelések a 15–17. századi Oroszországban. Aetas 10. (1995:3) 3–31. (a 
továbbiakban: Filippov 1995), itt:  8. 
46 Uo. 496. Onash – Cipin 1999. 35–36. 
47 Borisz Andrejevics Uszpenszkij: Car i patriarh. Harizma vlaszti v Rosszii. (Vizantyijszkaja model 
i ee pereoszmiszlenyije) Moszkva 1998. (a továbbiakban: Uszpenszkij 1998) 210.  
48 Filippov 1995. 8. 
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megpróbálta Grigorijt háttérbe szorítani, és saját státuszát megerősíteni.49 
Miután Ionát 1448-ban metropolitának választották, Fotyijhoz hasonlóan 
azonnal II. Vaszilij elkötelezett hívévé vált. A nagyfejedelem legfőbb ellen-
felét, Dmitrij Semjakát és követőit lázadásuk miatt egyházi átokkal sújtotta.50  

Iona még életében kijelölte utódját, Feodoszijt, akit 1461-ben II. Vaszilij 
nagyfejedelem iktatott be a legmagasabb egyházi tisztségbe. Feodoszij elő-
deihez hasonlóan részt vett a nagyfejedelmi végrendelet megerősítésénél, 
melyet aláírásával hitelesített az egyházfő.51 

Az önállósult moszkvai metropólia és Konstantinápoly viszonya külön-
böző intenzitású volt az autokefál orosz egyház megteremtésének időszaká-
ban. Közvetlenül a Firenzei Unió utáni évtizedekben erős latinellenesség 
jellemezte, később az egyházpolitikai és a nyugati államok közötti konfliktu-
sok megoldása került előtérbe.52 A Rusz egyháza megteremtette a helyzetet 
az önállóságra, kivonta magát a konstantinápolyi pátriárka hatalma alól. Ez a 
mozzanat az orosz egyház és Konstantinápoly viszonyában döntő változást 
hozott: az orosz metropólia nem számíthatott többé a görög egyház 
támogatására a világi hatalommal, a nagyfejedelemmel szemben. A moszk-
vai nagyfejedelem mint az „igaz hit védelmezője és őrzője”, a bizánci ural-
kodóhoz kezdett hasonlóvá válni. Bizánc bukása nemcsak a politikai hely-
zetet változtatta meg, hanem meggyengítette a keleti egyház pozícióját, így a 
moszkvai nagyfejedelmet az egyedüli, független pravoszláv uralkodónak te-
kintették a bizánci oikumenén belül.53 A fejedelem a földrajzi és időhatároktól 
mentes „örökkévaló” Róma, vagyis a keresztény állam és az ennek megteste-
sülését jelképező egyetemes szent apostoli egyház védelmezőjeként lépett fel. 
Filofej szerzetes 1523–1524 körül következőképpen ír a nagyfejedelem a pra-
voszláv világban betöltött új szerepéről a „Levél Miszjur Munyehin 
gyjakhoz” episztolában: „[...] a mi legfenségesebb és leghatalmasabb ural-
kodónk mostani pravoszláv uralkodásáról, aki az egész földkerekségen a ke-
resztények egyetlen cárja és a szent isteni székek, a szent egyetemes apostoli 
egyház ura, amely egyház a római és a konstantinápolyi helyett van, Isten 

                                                 
49 Iona, Kijev és egész Rusz metropolitájának levele Litvániába Grigorij eljöveteléről. In: Szili 
2005. 108–111.  
50 Gustave Alef: The Origins of Autocracy the Muscovite Autocracy. The Age of Ivan III. Berlin 1986. 
(Forschungen zür osteuropäischen Geschichte 39.) 33.; Lev Vlagyimirovics Cserepnyin: Obrazovanyije 
Russzkovo centralizovannovo goszudarsztva v XIV–XV vv. Moszkva 1960. 787–808. 
51 Duhovnije i dogovornije 61a. sz. 
52 Nyina Vasziljevna Szinyicina: Tretyij Rim. Isztoki i evoljucija szrednyevekovoj russzkoj kulturi. 
(XV–XVI vv.) Moszkva 1998. 115. 
53 Uszpenszkij 1998. 213.; Kartasev 1993. 357–364.; John Meyendorff, J.: A bizánci teológia. Budapest 
2006. 135–138.; Dmitri Obolensky: A Bizánci Nemzetközösség. Budapest 1999. 439–448.  



BÓTOR Tímea 

82 

oltalma alatt álló Moszkva városában a tisztaságos Istenanya szent és dicső-
séges mennybemenetelének egyháza, amely egyedül világít a földkerekségen 
a napnál is fényesebben”.54 Az orosz uralkodót Filofej szerzetes a keresztények 
egyetlen cárjaként/császáraként nevezte meg, aki egyúttal a pravoszláv 
uralkodó az egyház (egyetemes és apostoli) szent katedráinak urává is vált. 

A Moszkvai Nagyfejedelemség 14−15. század eleji történetét vizsgálva 
szembetűnik, hogy a világi hatalmat képviselő moszkvai nagyfejedelmi csa-
lád, a Kalityicsek fokozatosan szerezték meg az uralmat Moszkva és a kör-
nyező fejedelemségek felett. A moszkvai nagyfejedelmek legfőbb törekvése 
legidősebb fiúk hatalmának megerősítésére irányult, ami a 15. század köze-
pén vált valosággá, amikor II. Vaszilij 1448-ban fiát, a leendő III. Ivánt 
nagyfejedelemnek és társuralkodónak nevezte meg. A nevezetes dátum 
egybeesett az egyháztörténeti szempontból meghatározó eseménnyel, a de 
facto autokefál egyház megalakulásával. A moszkvai metropólia önállósult, ki-
vonta magát a konstantinápolyi patriarchatus felügyelete alól. Néhány év 
múlva létrejött a Moszkvától függő tatár Kaszimovi Kánság, amely azt bizo-
nyította, hogy a Moszkvai Nagyfejedelemségnek, az alakuló Moszkvai 
Rusznak sikerült a hosszú idegen uralom befolyásától is megszabadulnia. 
 

                                                 
54 Sisák Gábor fordításában az episztola a „Levél a rossz napokról és órákról” címmel jelent meg. „Le-
vél a rossz napokról és órákról.” Aetas 10. (1995:3) 127–136. 130. 
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