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I. BEVEZETÉS

A 8-10. századi Kelet-Európa történetében jelentős szerepet játszottak a kereskedelemi 
kapcsolatok. Az említett időszak történetéről számos tudományos munka jelent meg a 18.

„ század elejétől kezdve. Ezen belül a kereskedelmi kapcsolatok kutatása nem tekint vissza 

ilyen távoli múltra. Az ide vonatkozó írott források legnagyobb része csak a 19-20. század 

folyamán vált ismertté, a numizmatikai és a régészeti kutatások is ebben az időben 

bontakoztak ki. Az. utóbbi évtizedekben azonban a kutatók figyelme növekvő mértékben 

fordult a kora középkori kelet-európai gazdaság- és kereskedelemtörténet felé. Számos fontos 

munka jelent meg erről a témáról, és úgy tűnik, hogy ez az érdeklődés nem is csökken.
A kelet-európai kereskedelem történetét érintették olyan 19. századi kutatók, mint Ch. 

M. Fraehn, Ch. Lehrberg, vagy Sz. M. Szolovjov, V. O. Kljucsevszkij. Kifejezetten a 

kereskedelem történetének szentelt könyvet W. Heyd (1879, 18852) és G. Jacob (1887). 
Előbbi a Mediterráneum, utóbbi kifejezetten Kelet-és Észak-Európa központba helyezésével. 
A 20. században, valamint az ezredfordulót követő eddig eltelt néhány évben számos könyv 

és még több tanulmány foglalkozott a témával (csak néhány, általános jellegű munka: pl.: 
LÜBOMIROV 1923; VASILIEV 1932; RYBAKOV 1948; STATTLER 1966; 
NOVOSELCEV-P ASUTO 1967; T. LEWICK1 tanulmányai /pl. 1953, 1962, 1972/, 
GOLDEN 1980, I, 107-111, LUDWIG 1982, 263-275; MARTIN 1986, HAUSSIG 1988, 
SIDORENKO 1992, HALIKOV et al. 1992, VALEEV 1995, NAZMI 1998, KALININA 

2000, KONOVALOVA 2000, DUCENE 2005, a göttingeni Untersuchmgen zu Handel und 

Verkehr dér vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa /UHV/ kötetei, a 

Kazányban megrendezett Velikij Volzsszkij Puty című konferenciák kötetei /HUZIN et al. 
2000; 2001; USMANOV et al. 2002/, Th. S. Noonan számos tanulmánya az 1980-as évektől 
kezdve, és még lehetne folytatni a felsorolást). Magyarországon Fettich Nándor és 

Domanovszky Sándor tettek fontos lépéseket a honfoglalás előtti magyarságnak a kelet
európai kereskedelemben játszott szerepének feltárására (FETTICH 1933; 1933a; 1942; 
DOMANOVSZKY 1938 /=1979/). A honfoglalás kori Kárpát-medence kereskedelmi 
kapcsolatait László Gyula foglalta össze (LÁSZLÓ 1942, 803-807; 1944, 116-124). A 

későbbi évtizedek néhány fontosabb eredménye, összegzése: pl. BÁLINT 1982, KOVÁCS
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1989; 1997, 2005; FOMIN-KOVÁCS 1987; LIGETI 1986, 301-305; MESTERHÁZY 1993; 
KRISTÓ 1995,203-206; 2000a.

A jelen munka célja a kora középkori Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolataira 

vonatkozó írott források összegyűjtése és monografikus feldolgozása. A téma választását az 

indokolta, hogy, bár nagyon teijedelmes a kérdés szakirodalma, mégis kevés a nagyobb 

lélegzetű, átfogó, összegző igényű munka a 8-10. századi kelet-európai kereskedelemről. 
Emellett azt is meg kell említeni, hogy a téma a magyarság korai története szempontjából is 

fontos, ugyanis a honfoglalás előtti és utáni magyarság ennek a nemzetközi kereskedelemnek 

a résztvevője volt. A dolgozatban kettős feladatot próbáltam megoldani. Egyrészt egy olyan 

összefoglalást adni a témáról, amely segítséget adhat a témában való eligazodáshoz. Másrészt 
néhány kérdést részletesebben érintettem (Sarkéi, a Gayhánl-hagyományban szereplő K.rh 

város azonosítása, Etilváros kezdetei), valamint olyan kérdésekre fordítottam figyelmet, mint 
a 9-10. századi kereskedelem intézményi működésének összehasonlítása Polányi Károlynak 

az „archaikus” gazdaságot rekonstruáló modelljével, a nemzetközi kereskedelem nem 

gazdasági jellegű hatásai Kelet-Európára, a honfoglalás előtti és utáni magyarságnak a kelet
európai és kárpát-medencei kereskedelemben betöltött szerepe. Ezért bizonyos mértékben 

aránytalanok az egyes részletek, egyes kérdések tárgyalása mások rovására hosszabbra 

sikerült.
Az írott forrásokon kívül esetenként más forrásokat, elsősorban a régészeti kutatások 

eredményeit is bevontam egyes kérdések tárgyalásába. Az írott forrásokból ugyan fontos 

következtetéseket tudunk levonni, de vannak olyan jelenségek, amelyekről nincsen írott 
forrás, viszont régészeti bizonyítékok tanúskodnak róla. Ilyen esetekben fontosnak tartottam a 

régészeti adatok ismertetését. Ugyanakkor viszont bizonyos kérdések megválaszolásához a 

régészet eredményeinek alapos ismeretére van szükség, ami már csak a szakirodalom 

figyelemmel követése és beszerzésének nehézségei miatt is nagy akadályokba ütközik. A 

terjedelmi kötöttségek is arra kényszerítettek, hogy a régészeti (és nyelvészeti, néprajzi) 
forrásokat csak korlátoltan tudtam tárgyalni. Ez azt is jelenti, hogy a munka ugyan 

monográfia jellegű, de mégsem tud teljes és mindenre kiterjedő kereskedelemtörténetet adni. 
Ehhez még szükség lenne a szomszédos területek (iszlám világ, Bizánci Birodalom, Közép- 
és Nyugat-Európa) kereskedelmi viszonyainak alaposabb áttekintésére, hogy Kelet-Európát 
egy nagyobb rendszerbe illesztve lehessen vizsgálni. Bizonyos kérdések megválaszolásához 

az ilyen összehasonlító vizsgálatok adhatnak segítséget, valamint új megvilágításba 

helyezhetnek egyes dolgokat. A dolgozat esetleg kiindulópont lehet egy kiterjedtebb 

összehasonlító kutatáshoz, egyes kérdések továbbgondolására ösztönözve.
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A terület földrajzi határait északon és délen természetes határok alkotják (Balti-tenger 

dél-keleti partja, Finn-öböl, Fehér-tenger, illetve délen a Fekete-tenger, Kaukázus, Kaszpi- 
tenger), keleten a Kazár Kaganátus és a Volgái Bulgária keleti határai (Volga, Urál-hegység), 
nyugaton, ahol a legnehezebb természetes határokat találni, a Visztula-vidéktől a Duna- 
torkolatig húzódó képzeletbeli vonal. Kivételt ez alól a magyarokról szóló fejezet képez. Itt a 

Fekete-tengertől északra fekvő magyar terület mellett figyelembe kellett venni a magyarok 

Duna-medencei honfoglalásával előállt változást: a 10. századi Kárpát-medencei 
Magyarország így kerülhetett be a dolgozatba. A földrajzi határok ilyen megvonása, főleg 

nyugaton és keleten talán kissé erőltetettnek tűnik, de a Kazár Kaganátus, Volgái Bulgária, a 

magyarok, besenyők valamint a Rusz és az északi területek (beleértve a Baltikumot és a mai 
Lengyelország nagy részét is) közös vonása volt a 8-10. században, hogy egyaránt erőteljes 

kötődés jellemezte őket a Kelethez (iszlám világ) és a Mediterráneumhoz (Bizánci 
Birodalom) a kereskedelmi kapcsolatok terén (a különböző országok kapcsolatai a két nagy 

civilizációval természetesen különböző mértékűek voltak).
A kronológia alsó határa a 750-800 közötti időszak, amely röviden úgy jellmezhető, 

hogy: 1. megkezdődött az ezüst beáramlása Kelet-Európába; 2. megjelentek az északi 
erdőzónában a ruszok és bekapcsolódtak a távolsági kereskedelembe; 3. a Kazár Kaganátus 

békés és kiszámítható viszonyokat teremtett (Pax Chazarica), ami a nemzetközi kereskedelem 

szempontjából fontos volt. A területen jelentős kereskedelmi utak vezettek keresztül, amelyek 

összekötötték az iszlám világot, Belső-Ázsiát, Kínái a Bizánci Birodalommal, Nyugat- és 

Közép-Európával. A felső határ körülbelül 1000, vagy az utána következő 1-2 évtized, amikor 
a keleti ezüst tömeges beáramlása megszűnt, a Kazár Kaganátus, és ezzel a Pax Chazarica is 

eltűnt, a Kijevi Rusz megerősödött, Nyugat-Európa és az iszlám világ között más utakra 

tevődött át a kereskedelem súlypontja. Természetesen számos esetben előfordult, hogy 

korábbi (ókori) vagy későbbi (12-15. századi, vagy még ennél is későbbi) forrásokat idéztem, 
mert sokszor ezek is jól hasznosíthatók, még ha nem is a tárgyalt időszakra vonatkoznak.

A kereskedelemre vonatkozóan viszonylag sok az írott forrás, de ezek többnyire rövid 

passzusok. Ez azt is jelenti, hogy nem volt szükség a források szelektálására. Nagyobb gondot 
jelentett az, hogy ezeket a forrásokat különböző nyelveken írták, és néhány esetben filológiai 
problémák, a források hagyományozódásának vitás kérdései nehezítik az értékelést. A 

források többsége a tudományos elvárásoknak megfelelő kiadásokban olvasható. Általában 

igyekeztem az újabb, korszerűbb kiadásokat használni, vagy ha ez nem volt lehetséges, a 

leginkább mérvadó régebbi kiadásokból idézni. így is több esetben is csak régi kiadásokhoz 

tudtam hozzájutni, egyes esetekben pedig egyáltalán nem sikerült a forráskiadványt
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megszerezni, ilyen esetben fordítást (fordításokat) kellett felhasználni (pl. örmény, szír vagy a 

skandináv források esetében). A források egy részénék magyar fordítása is hozzáférhető, ezek 

nagy segítséget jelentettek.
A forrásokkal szemben a másodlagos szakirodalom rendkívül terjedelmes, a kelet- 

európai kereskedelemről külföldön nagyon sok könyv, és még több tanulmány jelent meg és 

jelenik meg, aminek a figyelemmel követése nehéz, egyes kiadványok nem, vagy csak 

késéssel jutnak el Magyarországra. Ettől függetlenül az idehaza elérhető szakirodalom is 

bőséges. Ezen a téren tehát feltétlenül szelektálni kellett, és ez magában hordozta azt a 

veszélyt, hogy a fontos feldolgozások közül néhány kimaradt, a kevésbé fontosak közül pedig 

bekerült az értekezésbe. Vannak szerzők, akiknek a munkáit csak másodkézből tudtam idézni, 
ilyenkor feltüntettem az eredeti forrást is, a bibliográfiai adatokat a főszövegben teljes 

egészében, és a végén az ezt idéző munkát, utóbbit a dolgozat hivatkozási rendszerének 

megfelelő formában. Hasonlóan jártam el olyan esetekben is, amikor egy, vagy sokszerzős 

kötet több tanulmányából idéztem, ilyenkor szintén az egyes tanulmányok teljes bibliográfiai 
adatait megadva, a végén a gyűjteményes kötet hivatkozási formulájával. A kéziratban létező, 
vagy . nem könyv jellegű munkákat nem soroltam be a dolgozat végén szereplő 

irodalomjegyzékbe, hanem az aktuális oldalon hivatkoztam rájuk.
Az egyes fejezetek (részek) felépítése általában a következő: először a forrásokat 

soroltam fel, és a filológiai kérdéseket is itt ismertettem. Utána a források tartalmára 

vonatkozó kérdéseket vettem sorba, felhasználva a rájuk vonatkozó másodlagos 

szakirodalmat, és ezek után, ha el lehetett dönteni, vagy valószínűsíteni valamit, sorra vettem 

az érveket, és egyes esetekben saját véleményemet is hozzátettem.
A dolgozat a következő részekből áll: I. Bevezetés, II. írott források, III. Európa 

kereskedelmi kapcsolatai a korai középkorban, IV. Eladók és vevők, V. Kereskedelmi áruk, 
VI. Útvonalak, VII. A kereskedelem formái, kereskedelmi szerződések, áruszállítás, VIII. A 

nemzetközi kereskedelem nem gazdasági jellegű hatásai Kelet-Európára (városok, vallások, 
kultúra), IX. A Kárpát-medence és a nemzetközi kereskedelem a magyar honfoglalás után, X. 
Összegzés, XI. Bibliográfia, mellékletek (térképek).,

A bevezetés, a források ismertetése és a kora középkori gazdasági kapcsolatokat 
bemutató rövid áttekintés után következik a kereskedelem résztvevőiről szóló rész, amelyben 

a „hivatásos” kereskedőkről (muszlimok, hvárezmiek, zsidók, ruszok, görögök), és a passzív 

kereskedelmet folytató népekről (északi erdővidék lakói) esik szó. Emellett olyan kérdések 

tárgyalása is helyet kap itt, mint a „saját” kereskedők megléte, vagy hiánya a steppei 
nomádoknál. A kereskedelmi árukról szóló részben belül elkülönítettem az exportot és az
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importot. Külön fejezetekben szerepel a prém-, rabszolga-, méz- és viasz-, a fegyver-, 
borostyán- stb. kereskedelem, valamint egyéb áruk, attól függően, hogy mennyi forrást 
sikerült összegyűjteni egy-egy árucikkről. Az útvonalakról szóló fejezetben az útleírás, 
itinerárium jellegű források alapján rekonstruálható utak, lehetséges útvonalak szerepelnek: 1. 
Dnyeperi-út; 2. Volgai-út; 3. a keletre vezető utak és a „Selyemút”; 4. a nyugatra vezető utak. 
Külön rész foglalkozik azokkal a forrásokkal, ahol a kereskedelem különféle formáira van 

utalás (áruk beszerzése, vándorkereskedők, piac, „néma kereskedelem” stb.), valamint a 

kereskedelmi szerződésekkel. A kereskedelemhez kapcsolható annak vizsgálata, hogy milyen 

hatással volt a távolsági kereskedelem 9-10. századi felvirágzása a városok kialakulására 

Kelet-Európábán. Az utolsó nagyobb rész témája a Kárpát-medence és Kelet-Európa 

kereskedelmi kapcsolataival foglalkozik, elsősorban a magyar honfoglalást követő 

időszakban. Ez mintegy függelékként került a dolgozat végére, kényszerű kompromisszum
r

eredményeképpen. így a magyarok kereskedelmi kapcsolatait két részben tárgyaltam. A IV. 
fejezetbe nem fért volna bele minden sem terjedelem, sem tartalom szempontjából. Ugyanis 

itt nem csak a magyarok kereskedelemmel kapcsolatos említéseit gyűjtöttem össze, hanem a 

Kárpát-medence 9-10. századi kereskedelmi kapcsolatait is, és ez bővebb téma, mint ami a 

IV. fejezetbe beleférne.
Végezetül szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik .az értekezés 

elkészítésében segítségemre voltak: mindenekelőtt., a témavezetőnek, Zimonyi Istvánnak, 
valamint Kristó Gyulának, Makk Ferencnek, Tóth Sándor Lászlónak, Olajos Teréznek, Farkas 

Csabának, Róna-Tas Andrásnak, Berta Árpádnak, Bálint Csanádnak, Fodor Istvánnak, 
Vékony Gábornak, Langó Péternek, Kovács Szilviának, Balogh Lászlónak.

II. ÍROTT FORRÁSOK

A legfontosabb írott források a következők:
Bizánci források
A bizánci források viszonylag keveset tudósítanak Kelet-Európa kereskedelmi 
kapcsolatairól. Hitvalló Theophanes (760-818) és Nicephorus pátriárka (758-829) 
világtörténetet tárgyaló munkái közös forráson alapulnak. Olyan források híradásait 
őrizték meg, amelyek eredetiben nem maradtak fenn. Ez elsősorban a Herakleiosz 

császár (610-641) utáni időszakra vonatkozik. Nicephorusnál több olyan információ is 

fennmaradt Kelet-Európáról, amely Theophanesnál hiányzik. Theophanes munkáját 
Anastasius Bibliothecarius 873-875 körül latinra lefordította (Szádeczky-Kardoss S.:

1.
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SZÓM 1:2, 145-146). A Notitiae Episcopatuum néven ismert püspökségi jegyzékek a 

Bizánci Birodalomnak a kereszténység terjesztésére tett kísérleteiről is tájékoztatnak. 

Több ilyen összeírás is készült, ezek közül feltétlenül figyelmet érdemel egy, 

mégpedig az az összeírás, amelyikben a Fekete-tengertől északra lévő terület 

püspökségeit említik. Ezt a Notitiat korábban 733-746 közé keltezték (pl.

MORAVCSIK 1938, 198-199 /=1988, 72-73/), újabban a 9. századra (787 és a 9. 
század vége közötti időszakra (DARROUZÉS 1981, 20-32; 230-245; IVANOV 2001, 

30; BORODIN- GUKOVA 2000, 95). A kelet-európai népek és a bizánciak 

(kereskedelmi) kapcsolatait is említi VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (912-959) A

birodalom kormányzásáról (a továbbiakban: DAI) címen idézett könyve (948-952). A

munka egyes részei az ún. fejedelmi tükrökre emlékeztetnek (eredetileg fia Romanosz 

részére készült), és különböző forrásokból merít, többek között diplomáciai 
jelentésekből (Szádeczky-Kardoss S.: SZŐM 1:2, 151-153). A felsorolt források 

mellett figyelmet érdemelnek egyes ókori szerzők, akik számos fontos adatot 

szolgáltatnak Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatairól, és egyes esetekben 

összehasonlításképpen a középkori források mellé helyezhetők.

Latin nyelvű források

Az Annales Bertiniani a ruszokról közöl fontos adatokat, valamint a magyarok első 

nyugati kalandozását is megörökítette. Az évkönyv a 741-882 közötti időszakról közöl 

híradásokat. Három részből áll, a 835-861 közötti évek történetét Prudentius troyesi 

püspök, a 862-882 közötti évekét Hinkmar reimsi érsek írta meg (Lakatos P.: SZŐM 

1/2, 179; HKÍF 1995, 183). A többnyire Bajor Geográfus néven idézett Descriptio 

civitatum et regionum ad septemtrionalem plagam Danubii című földrajzi leírás 

egyetlen kéziratát Münchenben őrzik. Maga a Descriptio egy kódexben maradt fenn

í

2.

Hérodotosz, „a történetírás atyja” i. e. 484-kb. 425) leírta Dareiosz perzsa király háborúját a Fekete-tengertől 
északra lakó szkíták ellen. Emellett azonban beszámolt (IV. könyv) Kelet-Európa etnikai viszonyairól, az ott 
lakók életmódjáról, és többek között a kereskedelmükről is (Szádeczky-Kardoss S.: SZŐM 1:2,128). A 
hellenisztikus időszak legátfogóbb földrajzi munkáját az Amaseiában született Sztrabón (i. e. 64-i. sz. 19) 
készítette. Kelet-Európa bemutatásakor a kereskedelmi kapcsolatokat is tárgyalja. Az alexandriai Claudios 
Ptolemaios földrajza 151-178 között készült. A világ térképe hosszúsági és szélességi fokok szerint van 
felosztva, és mintegy 8000 földrajzi helyet ad meg. AIII. és V. könyv tartalma érinti Kelet-Európát (Szádeczky- 
Kardoss S.: SZŐM 1:2,130). A hun birodalom történetét Priscus rhetor (410-472 után) írta meg 8 kötetes 
történeti munkájában. A teljes mű nem maradt fenn, csak töredékek ismertek belőle. A 6. századi Ioannes 
Malalas krónikája említést tesz a Boszporosz (Kercsi-félsziget) és a szomszédságában lakó steppelek 
kapcsolatairól. A szintén 6. századi Menandrosz protéktór fontos híradásokat közölt a bizánci-türk 
kapcsolatokról, amelynek egyik eleme éppen a selyemkereskedelem volt. Menandros História című nyolckötetes 
művének töredékekben fennmaradt részeiben leírások találhatók a Bizánci Birodalom és a TUrk Kaganátus 
közötti diplomáciai kapcsolatokról. Közvetetten fontos adatokat szolgáltatnak a kora középkori Kelet-Európa 
kereskedelmi kapcsolataihoz is (Szádeczky-Kardoss S.: Görög és bizánci források: SZÓM 1:2, 139).
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(Cím. 560), amely különböző tudományos munkákat tartalmaz. A tudományos kutatás 

előtt 1772 óta ismert (Fritze, W.: Geographus Bavarus: Lexikon des Mittelalters 

/=LdMA/ Bd. 4, 1269-1270). A raffelstetteni vámrendelet egyetlen kézirata a passaui 

egyház Codex traditionumában (1254-1265) maradt fenn. Magát az oklevelet a 903- 

906 közötti években Gyermek Lajos király (900-911) utasítására készítették, hogy 

szabályozzák az Ostmark (Bajorország keleti része) kereskedelmét (GANSHOF 1966, 

115-118). Liudprand (920 k.-972) langobard származású történetíró, Provancei Flugó 

és II. Berengár király udvarában élt. Utóbbi követeként 949-ben Konstantinápolyba 

utazott. Hazatérése után Németországba ment, és Nagy Ottó udvarában élt. Egyik fő 

müve Nagy Ottó császár viselt dolgai. Másik híres munkája az Antapodosis 

(„Bosszú”), amelyben a 888 és 950 közötti eseményeket írta meg hat könyvben, de 

befejeznie nem sikerült. Forrásainak többsége szóbeli közléseken alapul (Lakatos P.: 
SZŐM 1:2, 183-184; HKÍF, 211). Brémai Ádám tanulmányait Bambergben végezte, 

majd 1066-1067-ben Adalbert brémai érsek hívására Brémába ment, és iskolamester, 

valamint kanonok volt. Adalbert érsek halála (1072) után kezdte írni A hamburgi 

egyház főpapjainak története (Gesta hatnmaburgensis ecclesiae pontificum) című 

müvét, amelyet 1075-1076-ban fejezett be, de még később is, egészen haláláig 

kiegészített (1081-1085). A munka három részből áll, az első a 936-ig terjedő 

időszakot tárgyalja, a harmadik teljes egészében Adalbert érsekről szól. Egy negyedik 

rész is csatlakozik a munkához, amely az északi területek földrajzi leírását adja 

(Descriptio insularum aquilonis), ami jelzi a brémai egyház érdeklődését az észak

európai területek iránt (HKÍF 257). A dolgozatban néhány esetben felhasználtam ókori 

és késő középkori forrásokat is, amelyek hasznosítható adatokat szolgáltatnak Kelet- 

Európa kereskedelmi kapcsolatairól.2

2 Az ókori szerzők közül figyelmet érdemel Plinius Secundus (24-79) Naturális Históriája és C. Tacitus (kb. 55- 
120) Germania című munkája. Mindketten írtak a balti borostyánról, akárcsak a 6. században Cassiodorus 
szenátor (kb. 485-kb. 580, LdMA II, 1551-1552). Iordanes gót származású történetíró 550 körül írta meg a gótok 
történetét. Ebben elsősorban Cassiodorusnak szintén a gótokról írt munkájára támaszkodott, valamint Paulus 
Orosius (5. század) világkrónikájára. Iordanes több esetben hivatkozott Priscus rhetor művére is (Lakatos P.:
SZŐM 1:2, 165). Kelet-Európa földrajzi leírását is adja a 700 körül Ravennában szerkesztett földrajzi leírás, 
amely egy 3. századi világtérképre megy vissza, de a 700 körüli politikai, etnikai viszonyokat is tükrözi 
Onogoria és Chazaria említésével (Lakatos P.: SZŐM 1:2, 167). Az Aethicus Ister nevű szerző, akit többen a 
784-ben meghalt Virgil salzburgi püspökkel azonosítanak, Cosmographia című munkájában a kazárokról is szól 
(turchi) (Lakatos P.: SZŐM 1:2, 168). A magyarországi gesta és krónikairodalom is szolgáltat néhány adatot 
Kelet-Európáról, ezek közül azok érdekesek, amelyek nem antik és nyugat-európai hagyományra mennek vissza. 
Fontos források, igaz a 13-15. századra, a Julianus-féle utazások, valamint mongol kori nyugati utazók, Piano 
Carpini, Willem Rubruk, Marco Polo, Ambrogio Contarini és Iosaphat Barbaro útleírásai (utóbbiak „olasz” 
nyelvűek).

Á |
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Muszlim források3.

A 9-12. századi Kelet-Európáról szóló írásos beszámolók talán legterjedelmesebb 

részét a muszlim földrajzi, és kisebb részben történeti munkák képezik. Az iszlám 3-4. 
évszázada (9-10. század) a földrajzi irodalom fénykora volt. A földrajzi leírások 

számos esetben utazók, kereskedők, diplomaták útijelentésein, személyes 

tapasztalatain alapultak, de az ókori görög földrajzi munkák hatása is érzékelhető. 
Ptolemaios földrajzát használta fel al-Hwárizml, aki al-Ma‘mün kalifa (813-833) 
kortársa volt, és 847 körül halt meg. Földrajzi munkája A föld képének könyve, vagy A 

lakott föld-negyed jegyzékének könyve címen ismert. Kéziratát Strassbourgban őrzik 

(Iványi T.: SZÓM 1:2, 217; KMOSKÓ 1997, 32-35; KRAÓKOVSKIJ 1957, 91-97; 
MIQUEL 1969, Xvii, XiX; KALININA 1988, 11-18). Al-FarganI (9. század) szintén 

Ptolemaios földrajzi leírásából merített. Al-Hwárizml munkáját követte a Suhráb 

néven ismert Ibn Sarabiyün (902-945 között írta), akárcsak al-Battánl (Albategnius) 
(12. század) (KALININA 1988, 108-109, 127-128, 140-141). Kelet-Európa 

szempontjából fontos részletek maradtak meg a 9. században élt Ibn Hurdádbih (820 

k.-911 k.) és Ibn al-Faqlh al-Hamadánl földrajzi leírásaiban. Előbbi Bagdadban a posta 

és hírközlés felügyelője volt és Az utak és országok könyveben foglalta össze földrajzi 
ismereteit (oxfordi, bécsi és párizsi ? kéziratok). De Goeje szerint a műnek két 
redakciója különíthető el, az egyik 846, a másik 885 körüli időre keltezhető. P. G. 
Bulgakov csak egy redakciót feltételezett, ami 886 körül keletkezhetett. A másik 

szerző, al-Hamadánl Iránban élt, munkája Az országok könyve (4 kézirata ismert, ezek 

közül a meshedi olyan leírásokat is tartalmaz Kelet-Európa és Közép-Ázsia 

kapcsolatairól, amelyek a többi kéziratban nincsenek meg) (Iványi T.: SZŐM 1:2,218- 

220; KMOSKÓ 1997, 40-42; 44-46; KRAÓKOVSKIJ 1957, 147-150, 156-159; 
MIQUEL 1969, xxii, 153-189; BULGAKOV 1958, 127-136). Egy kereskedelemről 
szóló arab nyelvű értekezés szintén fontos adatokat közöl a kazároktól és Kelet-

Európából származó árucikkekről. A munka szerzőjének korábban al-Gáhizt tartották 

(pl. PELLAT 1954), de nem azonos az említett 9. századi szerzővel, ezért Pseudo- 

öáhiz néven szokták idézni. A 9. század végi-10. század eleji Kelet-Európa földrajza 

szempontjából különösen fontos a öay hám-féle földrajzi leírás {Utak és országok 

könyvé). Szerzője, (Abü ‘Abdallah ibn Ahmad) al-öayhánl számánida vezír volt 

(lehetséges, hogy az ő földrajzi munkáját fiai is folytatták). Al-öayhání földrajza a 10.
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század első évtizedeiben készült, a benne szereplő Kelet-Európa kép legkorábbra 

keltezhető részei a 870-es, 880-as évek állapotát tükrözik. A másik kronológiai rétege 

a 920-as évekre tehető. Az eredeti mű feltehetően perzsa nyelvű volt. A Gayhánl- 

földrajz forrásai közé tartoznak a 9. században élt Muslim ibn Ab! Muslim al-Garml és 

Hárün ibn Yahyá beszámolói, Ibn Hurdádbih már említett munkája (ez volt a fő

forrás), Sallám tolmács útijelentése, Ibn Fadián szóbeli híradásai. Al-Gayhání

földrajza eredetiben nem maradt fenn, de több kortárs és későbbi földrajzi munka 

belőle merített, amelyek meg is maradtak, és így többé-kevésbé rekonstruálható a 

Kelet-Európára vonatkozó rész. Ezek a munkák: 1. Ibn Rusta: Az értékes 

drágagyöngyök könyve. A szerző Iszfahán környékéről származott, arabul írta ezt a 

munkáját, amelynek keletkezését általában 903-913 közé teszik. 2. Gardlzr. A

legkiválóbb tudósítások. A szerző kortársként élte meg Mahmüd Gazní (998-1030)

uralkodását. Személyesen ismerte al-Blrünlt. Az említett könyvét, amelyet perzsául írt, 
’Izz al-Daula ‘Abd al-Ra§Id (1050-1053) uralkodása alatt fejezte be. 3. Al-BakrT: Az 

utak és országok könyve. A szerző spanyolországi arab volt, egész életét Andalúziában

töltötte, 1094-ben halt meg. 4. Hudüd al-‘álam, azaz A világ határai címmel 982 körül

készített perzsa nyelvű földrajz, amelyet a számánidák egyik vazallus emírjének 

ajánlottak. Egyetlen kézirata ismert, Buharában találtak rá. 5. Al-MarwazI (kb. 1040- 
1120): Az állatok(élőlények) tulajdonságai. A szerző az iráni Mérvből származott. 6. 

Muhammad ‘Aufí: Anekdoták és brilliáns történetek gyűjteménye. A szerző 1228 

körül Indiában írta ezt a perzsa nyelvű könyvét, amelyben Kelet-Európáról is 

beszámol. Itt főleg al-Marwazí könyvét használta. A későbbi másolók közül meg kell 

említeni a perzsa Sukrullaht (megh. 1448), Mirhondot (15. század), Mehmed Zaimot

(1543) és Haggi Hallfat (ZIMONYI 1996,49-59; 2005; NYITRAI 1996, 61-76; Iványi 
T.: SZÓM 1:2, 221-222, 226, 237-239; KMOSKÓ 1997, 49-69, 79-80; 
KRAŐKOVSKIJ 1957, 219-224; MIQUEL 1969, xxiii-xxv, 92-95; OLDAL 31-33, 
72-77). Szintén alapvető fontosságú és nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat a Balhl- 
féle földrajz. Al-Balhl (850-934) khorászáni származású földrajztudós volt. Híres 

munkája Az égövek térképei, amely egy világtérképhez írt kommentárokból áll. A 

Balhí-mű eredetiben nem maradt fenn, de a követői és tanítványai lemásolták és 

átdolgozták. Al-IstaM (10. század) arab nyelvű Utak és országok könyvének 3
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kézirata ismert (gothai, berlini, bolognai), de van perzsa változata is, míg a valamivel 

később alkotó Ibn Hauqal szintén ugyanezen a címen írta meg a munkáját (másik 

címen is ismert: A föld képének könyve). Ehhez az iskolához lehet még sorolni al- 
Muqaddaslt (946 k.-1000 k.) is, aki Az égövek könyve (Az égövek ismereteinek legjobb 

rendszerezésé) címmel készítette el a BalhI-mű javított és átdolgozott változatát. 
Kéziratait Berlinben és Isztambulban őrzik (Iványi T.: SZŐM 1:2, 223-226; 
KMOSKÓ 1997, 73-77; KRACKOVSKIJ 1957, 195-205, 210-218; MIQUEL 1969, 
xxvi, 80-85, xxxi, 292-299, xxxiv, 299-309, xxxiv, 313-330). A 10. századi Kelet-

Európa egyes népeinek mindennapi életére vonatkozóan alapvető forrás Ahmad Ibn

Fadián útijelentése a 921/922. évi követjárásról, amikor a bagdadi kalifa követségének»• . • • • •
tagjaként eljutott a volgai Bulgáriába és Kazáriába. Kéziratát az iráni Meshedbén 

fedezték fel az 1920-as években, előtte Yáqüt földrajzi szótárából volt ismert (Iványi 
T.: SZŐM 1:2, 220-221; KMOSKÓ 1997, 48-49; TÓGÁN 1939, VII-XIII; 
KOVALEVSKIJ 1956, 5-8; KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 7-12). Szintén a fontos 

források közé sorolhatjuk a 956-ban meghalt al-Mas‘üdI munkáit. Észak-Affikában 

született, utazó, történetíró és földrajztudós. Járt Indiában, Iránban, Ceylon és 

Madagaszkár szigetén, Palesztinában, Irakban, Egyiptomban. 943-ban írta az 

Aranymezők és drágakőbányák című könyvét. Utolsó munkája, A figyelmeztetés és 

helyreigazítás könyve 955-ben készült el. Ezeknél is jelentősebb munkája volt Az idők 

híradásának könyve és a Középső könyv, amelyekben a világ történetét írta meg a 

kezdetektől a saját koráig. Az előbbi könyv kivonata az Aranymezőkből ismert, a 

Középső könyv című munkája azonban nem maradt meg (Iványi T: SZŐM 1:2, 234- 
235; KMOSKÓ 2000, 137-150; KRACKOVSKIJ 1957, 171-182; MIQUEL 1969, 
xxix, 202-212). Al-Blrüm (973-1050 k.) hvárezmi származású történész, csillagász és 

földrajztudós volt. Több könyvét ismerjük, ásványtani, csillagászati és földrajzi témájú 

könyveiben említi a kelet-európai népeket is (Iványi T.: SZŐM 1:2, 236; NYITRAI

1996, 66). Abü Hámid al-Gamátl a spanyolországi Granadában született 1080-ban és

Damaszkuszban halt meg 1169/1170-ben. 1117/1118-tól Alexandriában és Kairóban 

tanult. 1130-ban Azerbajdzsánba utazott, majd onnan eljutott Derbentbe és 

Szakszinba, a Volga melletti kereskedővárosba. Innen elutazott a volgai bolgárokhoz, 
és a Ruszba. 1150-1153 között Magyarországon volt. Két munkája maradt fenn: 
Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámoló és A szívek ajándéka és a
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válogatott csodák könyve. Az az utóbbinak számos kézirata ismert, előbbinek két 
kézirata maradt fenn (madridi és gothai) (Iványi T.: SZŐM 1:2,226-227; Bolsakov, 0. 
G.: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 11-28; KRAŐKOVSKIJ 1957, 299-302; 
KMOSKÓ 1997, 80-82). Al-IdnsI 1099-ben született Ceutában és 1154-ben halt meg. 
Cordovában tanult, utazásai során járt Angliában, Franciaországban, Marokkóban, 
Kisázsiában. Végül Szicíliában telepedett le, II. Roger király udvarában. Nagy 

földrajzi műve is itt készült el, amely A horizontok bebarangolása után vágyakozónak 

mulatsága címet viseli. Számos kézirata ismert (Iványi T.: SZŐM 1:2,227; KMOSKÓ 

1997, 82-84; KRAŐKOVSKIJ 1957, 280-299). A 13-15. század a nagy enciklopédiák

és összegző művek korszaka. Yáqüt Hamőban született 1179-ben, és 1229-ben halt

meg Aleppóban. Szülei görögök voltak, ő maga gyerekként egy bagdadi kereskedő 

rabszolgája lett. Bagdadban iskolába járt, később gazdája kereskedelmi ügyletek 

kezelésével bízta meg, majd 1199-ben felszabadította. Yáqüt ezután megfordult 
Damaszkuszban, Aleppóban, Moszulban, Mérvben. Nagy földrajzi szótára 1224-ben 

készült el. Számos korai beszámolóból idéz, többek között sokáig innen volt ismert

Ibn Fadián jelentése is (Iványi T.: SZŐM 1:2, 228; KMOSKÓ 1997, 84-87;

KRAŐKOVSKIJ 1957, 330-342). Al-Qazwlnl (1203-1283) kozmográfiája Yáqüt 
rendszerét követi, és ő is a fő forrása (Iványi T.: SZŐMÍ 1:2,229; KMOSKÓ 1997, 87- 
89; KRAŐKOVSKIJ 1957, 358-366). Al-Dima§ql Damaszkuszban született 1256-ban

és Safedben halt meg 1327-ben. Az idők választékának könyve a szárazföld s a tenger

csodáiban csillagászati, földrajzi, etnográfiai leírásokat tartalmaz (Iványi T.: SZŐM 

1:2, 230; KMOSKÓ 1997, 89; KRAŐKOVSKIJ 1957, 382-386). Abü ’l-Fidá 

Damaszkuszban született 1273-ban, és 1331-ben halt meg. Földrajzi munkája Az 

országok helyesbítése. Fő célja az volt, hogy pontosítsa a korábbi szerzők leírásait 
(Iványi T.: SZŐM 1:2,230-231; KMOSKÓ 1997, 90-92; KRAŐKOVSKIJ 1957, 386- 
394).

4. Héber források

„Kazár-zsidó levelezés” néven szokták emlegetni az ún. Haszdáj- és a József- 
leveleket. A két szöveg levél formában van megírva, az elsőnek a szerzője Haszdáj ibn 

Saprut, ül. ‘Abd al-Rahmán (912-961) kordovai kalifa minisztere. Ezt a levelet, 

amelyben a kazárokra vonatkozó kérdések vannak, állítólag először a Bizánci
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'<*•Birodalmon keresztül próbálta elküldeni a ^kazárokhoz, de nem sikerült. Ezután
Nyugat-Európán, Magyarországon keresztül jutott el a levél Kijevbe, onnan a volgai 
bulgárokhoz, majd végül a céljához, Kazáriába. A válaszlevél a kazárok eredetére, 
zsidó hitre térésére vonatkozóan tartalmaz adatokat, valamint egy részletes leírást 
Kazária földrajzáról és mindennapi életéről. A válaszlevél (József-levél) két 
szerkesztésben maradt fenn. A rövidebb változat egy 16. századi, ma Oxfordban őrzött 
kézirat őrizte meg, a hosszabb redakció kéziráta az orosz (karaim) A. Firkovics (1815- 
1885) gyűjteményéből származik, először A. Ja. Harkavy tudósított róla 1873-ban 

(KOKOVCOV 1932, V-XV; TELEGDI 1940, 271-276; RÓNA-TAS 1997, 85; a 

forrás újabb közlése: SPITZER-KOMORÓCZY 2003, 68-103), A levelek hitelessége 

kérdéses. Egyesek szerint a levelek hamisítványok, vagy legalábbis kései kompilációk, 
ezért forrásértékük nincs a 10. századra vonatkozóan (pl. MARQUART 1903, XLIV, 9 

skk.; GRÉGOIRE 1937). A szövegeket a 11-12. század fordulóján már idézte egy 

Jehuda ben Barzilláj nevű szerző, tehát ekkor már léteztek. Feltételezhető, hogy a 

i József-levelet 960 körül, vagy az utána következő évtizedekben írták. Szintén a kazár 

korszakra vonatkozik a Schechter-féle szöveg, amelyet szintén Haszdáj ibn Saprutnak 

írtak. A kézirat a kairói Geniza gyűjteményéből származik, S.,Schechter, 1912-ben 

tette közzé a szövegét. A forrás hitelessége körül viták voltak (Kokpvcov például nem 

tartotta hitelesnek), azonban az újabb kutatások azt támasztják alá, hogy a levél a 10. 
században keletkezett (HUNYADI 2001, 162-164). Szintén a 10. századi források 

közé tartozik a Kijevi levél néven ismert okirat, ami szintén á kairói Geniza 

dokumentumai közül származik. 1962 óta ismert, a héber szövegben Kijev neve is 

szerepel, és egy rovásírásos glossza is (GOLB-PRITSAK 1982; RÓNA-TAS 1997, 
222). A 11-13. századból több héber okirat szól Kelet-Európáról, főleg kereskedelmi 
vonatkozásban. Említik Kijev és Przemyál (Peremisl) nevét is (KUPFER-LEWICKI 

1956).

Orosz források5.

Az orosz őskrónika, a Poveszty Vremennüh Let (=PVL) legeredetibb szövegét az 1377-ből 
származó Lavrentyevszkaja Letopisz és a 15. századi Ipatyevszkaja Letopisz őrizte meg. A 

két évkönyv egyúttal két szövegváltozatot is jelent; ami alapján csoportosítják a többi PVL 

szöveget tartalmazó évkönyvet. Az előbbihez sorolják a Troickaja Letopiszt (már nincs meg), 
a Radzivilovszkaja Letopiszt, az ún. moszkvai akadémiai másolatot (No. 5-182), a
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Nyikonovszkaja Letopiszt, a Voszkreszenszkaja Letopiszt és az ún. Lvov-kézirat Etter-féle 

másolatát. A másik csoportba például a Hlebnyikovszkaja Letopisz és a Gusztyinszkaja 

Letopisz tartozik még. A. Sahmatov és D. Lihacsov kutatásai alapján az orosz évkönyvírás 

kezdetét az 1030-as évek végére teszik, amikor elkészült az ún. legrégibb kijevi variáns 

(drevnejsij kijevskij svod). Az 1060-as évektől ezt a korai variánst tovább írta a kijevi 

barlangkolostor igumenje, Nyikon egészen 1073-ig terjedően (kijevo-pecerskij svod). A 

következő átdolgozás után már 1095-ig terjedt az elbeszélt évek sora (nacalnij svod). Ebből a 

változatból készült az ún. Nyesztor-krónika, a PVL első redakciója, amely 1113-ban készült 

el. A második redakció megírására azért volt szükség, mert az első redakció készíttetője 

Szvjatopolk fejedelem meghalt (1113) és utóda, Vlagyimir Monomah átdolgoztatta a 

krónikát. Ez a második redakció a vüdubeci kolostor igumenjének, Szilveszternek a keze 

nyomán született. Időközben a kijevi barlangkolostorban is nekiláttak egy újabb redakció 

megírásának, ami 1118-ban készült el és 1117-ig követte az eseményeket. A PVL korai 

híradásainak alapját bizánci történeti munkák és a népi emlékezet képezi (Ferincz I.: SZŐM 

1:2, 208-209; FONT 1996, 119-129). A PVL-hez hasonlóan a többi írott forrás is a tárgyalt 
korszak után keletkezett, de ettől függetlenül egyes esetekben érdemes idézni őket, mert 
hasznosítható adatokat tartalmaznak a kereskedelmmel összefüggésben.3

Egyéb források

Nagy Alfréd (871-899) Wessex, majd Anglia királya lefordíttatta óangol nyelvre az 5. 

században élt Paulus Orosius História adversus paganos című könyvét. Az angol fordítás két 

részből áll, a második részbe olyan leírásokat is beillesztettek, amelyek nem voltak meg 

Orosius munkájában: Közép-Európa leírása (a Duna-vidék is benne van), az úgynevezett 

Wulfstan-féle útleírás egy Balti-tengeri utazásról valamint az Ohthere (Halgolandi Ottar)- féle 

leírás Észak-Európáról (Lakatos P.: SZŐM 1/2,178; KLÍMA 1999, 37-38).

A skandináviai források közül meg kell említeni a különböző hősi énekek és 

elbeszélések gyűjteményét, a Heimskringlát. A gyűjteményt a 13. században Snorri Sturlasson

3 Az orosz törvény, a Russzkaja Pravda hosszabb és rövidebb, illetve ún. rövidített változatban maradt fenn, 
részben évkönyvben (Első Novgorodi Évkönyv), részben törvénygyűjteményekban. A legkorábbi kéziratok a 14. 
századból valók. A három változat közül a legrégibb a Kratkaja (Rövid) Pravda, all. században állították össze, 
a Bölcs Jaroszláv idején hozott törvények képezik az alapját (FONT 1998). A kijevi barlangkolostor Paterikonja 
a 13. században nyerte el ma ismert formáját. Az Igor-éneket D. Lihacsov szerint 1187-ben írták. Igor 
Szvjatoszlavics és más orosz fejedelmeknek a kunok elleni hadjáratát meséli el verses formában (LIHAŐEV 
1980,14,18).
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állította össze. Hat középkori kézirata ismert: Kringla (1260 körül, izlandi másolat az eredeti 

kéziratról; az 1728-as koppenhágai tűzvészben elégett, de korábban készültek másolatok 

róla), „AM 39” (egy csonka kézirat, 1300 körül készült), Codex Frisianus (14. század eleje), 

Jöfraskinna (14. század, ez is elégett az említett tűzvészben, de másolatai megmaradtak), 

Eirspennil, Gullinskinna (14. század, utóbbi szintén elégett). A skandináv királyokról szóló 

sagákban több esetben is szerepelnek Kelet-Európai helyszínek. Ezeket a sagákat a 12. 

században kezdték lejegyezni Norvégiában és Izlandon. A 13. századra két ilyen királysaga- 
gyűjtemény készült (Morkinskinna, Fagrskinná). (pl Volz, R.: Snorri Sturluson, LdMA VII 

(1995), col. 2016-2017; Ehrhardt, H.: Fagrskinna, LdMA IV (1989), col. 227-228; Steblin- 

Kamenskij, M. I.: ,JCrug zemnoj” kak literaturnyjpamáínik. In: GUREVIC et al. 1980, 581- 
597).4

III. EURÓPA KERESKEDELMI KAPCSOLATAI A KORAI KÖZÉPKORBAN

A Római Birodalom létrehozta a Mediterráneum gazdasági egységét. A mediterrán világ 

kapcsolatban állt Közép-Ázsiával, Indiával és Kínával is. A Fekete-tengertől északra eső 

terület kívül esett a római határokon de a Fekete-tenger északi partvidékén és a Kaukázus 

nyugati részén mégis kapcsolódott a római világhoz. Másrészt kapcsolódott Ázsiához is, a 

Párthus, majd a Szászánida Birodalom befolyása a Kaukázusig elért. A Kínát és a Római 

Birodalmat összekötő Selyemút északi útvonalai szintén érintették a Volga-Kaukázus vidéket, 
tehát Belső-Ázsia felé is léteztek összeköttetések. A mediterrán világban a távolsági 

kereskedelem a Római Birodalom átalakulása és az arab hódítás következtében változásokon 

ment át. Henri Pirenne szerint az arab hódítás következtében Nyugat-Európa elszigetelődött a 

Mediterráneumtól, és ez hozzájárult ahhoz, hogy saját fejlődési utat keressen magának 

(PIRENNE 1922 [= 1968]). A Pirenne következtetéséhez sok történész szólt hozzá (néhány 

fontosabb tanulmány egybegyűjtve: HÜBINGER 1968), többnyire Pirenne állítását vitatva.

4 A lábjegyzetben még két fontos, egy örmény és egy szír forrást kell megemlíteni: Az Örmény Földrajz a 7. 
században, az arab hódítást megelőzően készült, alapját Claudios Ptolemaios és más ókori szerzők müvei, 
valamint örmény és perzsa források képezik. Szerzője ismeretlen, Movszesz Horenacival valamint Anania 
Sirakacival szokták összefüggésbe hozni. Két redakciója ismert, egy „rövidebb” és egy „hosszabb”, az utóbbit az 
S0 kéziratból csak egy, a velencei tartalmazza. A műben szereplő nevek egy része ókori átvétel, de emellett a 7. 
századi Kelet-Európa, főleg a Kaukázus tágabb környezetére vonatkozóan szolgáltat fontos adatokat (Schütz Ö: 
SZÓM 1/2,267-268; HEWESEN 1992, 3-35; PAULIK 2001, 28-38).

Fontos forrás a Kaukázus-vidék és a kelet-európai steppe etnikai viszonyaira egy Pseudo-Zacharias 
Rhetor nevű szerzőnek tulajdonított földrajzi függelék, amelyet Zacharias Rhetor egyháztörténeti művéhez 
készítettek. A függelék megírását SSS és 600 körüli időszakra keltezik (Iványi T.: SZÓM 1/2,248-249; 
KMOSKÓ 2004, 47-48).
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Az újabb kutatások azt bizonyították, hogy a Földközi-tengeren a kereskedelmi kapcsolatok 

nem szakadtak teljesen meg az arab hódítást követően (pl. CLAUDE 1985; McCORMICK 

2001). A 6-7. század a gazdasági kibontakozás időszaka volt Nyugat-Európa és a Kelet- 
Mediterráneum között. Galliába afrikai, szíriai és egyiptomi kereskedők jártak, a Brit-szigetek 

államai szintén bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe. A visszaesés a 7. század végén 

következett be, aminek az oka nemcsak az iszlám terjeszkedése volt, hanem a Bizánci 
Birodalom és a Nyugat közötti kapcsolatok méglazulása is. A karoling időszakban a 

kereskedelmi kapcsolatok újjáéledése következett be. Ekkor újabb útvonalak kezdtek szerepet 
játszani, a kereskedelem Észak- és Közép-, illetve Kelet-Európa felé is megélénkült. Sture 

Bolin kutatásai egyértelműen tanúsítják, hogy Nyugat-Európa és az iszlám világ között Kelet- 
Európa és Skandinávia közvetítésével új kapcsolat alakult ki (S. Bolin:, Mohammed, 
Charlemagne and Ruric. Scandinavian Economic History Review 1 /1953/ = EDÜBINGER 

1968, 223-265). A karoling időszak gazdasági életét elsősorban nem az iszlám világ 

befolyásolta, hanem saját erőre támaszkodott (pl. R. S. Lopez: Mohammed et Charlemagne: A 

Revision. Speculum 18 /1943/ = HÜBINGER 1968, 65-104). Pirenne csak a Nyugatot 
vizsgálta, az igazi nagy átalakulás azonban a Mediterráneum keleti részén volt. A Római 
(Bizánci) Birodalom a 7. század első évtizedéig a római tradíciót követve világkereskedelmet 
folytatott, amely keleten Indiáig és Kínáig terjedt. Az arab hódítás a keleti kereskedelmi 
kapcsolatokat jobban érintette, mint a nyugatiakat (ASHTOR 1970). A kereskedelem 

átalakulását tükrözi a bizánci hajózás is. A 7. századtól kisebbek lettek a hajók, rövidebb 

utakat tettek meg, és csökkent a hajótulajdonosok száma is (SCHREINER 2002,212).
Kelet-Európábán a Hun Birodalom széthullása után (454-469) az 5-6. században 

különböző nomád törzsszövetségek tűntek fel (bulgárok, ogurok, saragurok, onogurok, 
utigurok, kutrigurok, szabírok stb.), amelyek a Kaukázustól és a Fekete-tengertől északra lévő 

steppén telepedtek le. Kelet-Európa 558-568 közötti történetére olyan események voltak 

meghatározó jelentőségűek, amelyek az 550-es években messze keleten, az Altaj-hegység 

vidékén történtek. Egy új belső-ázsiai birodalom, a Türk Kaganátus megszületése és gyors 

terjeszkedése egyes törzseket arra késztetett, hogy nyugat felé meneküljenek. Belőlük 

formálódott ki pár év alatt az avar törzsszövetség, amelynek követei 557-ben jelentek meg 

először Konstantinápolyban és 568-ban a Kárpát-medencét is birtokba vették. Néhány év 

múlva, 570 körül már a türkök is megjelentek a Kaukázus vidékén és a Fekete-tengertől 
északra eső steppén, meghódítva az ott lakó nomádokat. A Türk Kaganátus gyengülése a 600- 
as évek elején az avarok keleti irányú terjeszkedését tette lehetővé. Ezt azonban hamarosan 

megakadályozta egy új steppei hatalom, Kuvrat kán Bulgáriája. Ennek a Bulgáriának, amit a
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későbbi források Magna Bulgaria, illetve Bulgaria (hé) megalé néven illetnek, Kuvrat halála 

(665.) után néhány évvel véget vetettek a szomszédban, a Kaukázus és a Kaszpi-tenger 

nyugati partvidéke között lakó kazárok. A 7. század utolsó harmadától kezdve egészen a 970- 
es évekig a Kazár Kaganátus volt Kelet-Európa vezető politikai hatalma. Uralmuk alá került a 

Kaukázus északi fele, a Fekete-tenger északi partvidéke (a Krím-félsziget dél-nyugati 
részének kivételével), az ettől északra lévő erdős steppe és a még északabbra elterülő 

hatalmas kelet-európai erdőzóna (pl. ARTAMONÖV 1962, 61-112; GOLDEN 1990, 256- 
270; GOLDEN 2000, 282-295; VÁSÁRY 2003, 127-131, 135-142). A terület 
hagyományosan a Római Birodalom keleti felével (később Bizánci Birodalom), valamint a 

Kaukázustól délre fekvő vidékekkel folytatott kereskedelmet. Az utóbbi régióban a 

Szászánida Birodalom volt a meghatározó politikai erő egészen a 7. század közepéig. Az 

arabok 642-ben benyomultak Iránba és néhány év alatt elfoglalták. A Kaukázus déli oldalán is 

ekkor jelentek meg először, Derbent alatt például már 642-ben. Az elkövetkező évzizedekben 

sikerült az uralmuk alá verni Albániát, Örményországot és a grúz területek nagy részét. Az 

arabok már 652-ben hadjáratot vezettek a Kaukázus északi oldalára is, de a kazároktól 
vereséget szenvedtek. A 7. század második fele főleg a Kalifátuson belüli harcokkal telt el, de 

a 700-as évek elején újra a kazárok ellen fordultak és több évtizedes háború kezdődött ezen a 

területen. Közép-Ázsia sorsa is nagy fordulatot vett, a 8. század elejére az arabok 

meghódították Khorászánt, Transoxaniát és Hvárezmet. A Kalifátus az ekkor messze nyugatra 

kiterjeszkedő kínai Tang Birodalommal lett határos. A Selyemút közép-ázsiai szakaszai 
iszlám ellenőrzés alá kerültek (pl. HITTI 1951, 155-159, 209-210; NOVOSELCEV 1990, 
172-173).

Kelet-Európa kereskedelmének a kora középkori világkereskedelemben elfoglalt 
helyét különféleképpen jellemezték, de általában a korabeli világgazdaság rendszeréhez 

kapcsolva. Wilhelm Heyd a levantei kereskedelem történetében Kelet-Európa kora középkori 
kereskedelmi kapcsolatait is tárgyalta (HEYD 1885, 46-76). Hans-Wilhelm Haussig és 

Szvetlána Pletnyova például a Selyemút rendszeréhez kapcsolják Kelet-Európa kora 

középkori kereskedelmi kapcsolatait. (HAUSSIG 1988; PLETNEVA 1996). Szintén 

fontosnak tartotta a Selyemút szerepét Thomas S. Noonan, aki rámutatott arra, hogy a Kelet- 

Európa és a nemzetközi kereskedelem, főleg a Selyemúthoz kapcsolódó kereskedelem az 560- 
as évektől kezdve történetének egy újabb szakaszába lépett. A Türk Kaganátus és a benne élő 

szogdok, akik ebben a kereskedelemben fontos szerepet játszottak, fontosnak tartották a 

Bizánci Birodalmat, amelyben egyszerre láttak katonai szövetségest és kereskedelmi partnert 
a Szászánida Birodalom ellen. A két birodalom között élénk kapcsolatok alakultak ki, és a
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Belső-Ázsiából Európába vezető út a Kaukázus nyugati részén vezetett keresztül. Annak 

ellenére, hogy a türk-perzsa viszony ellenséges volt, a kereskedelmi kapcsolatok nem 

szakadtak meg Közép-Ázsia és Perzsia között sem, ezt tanúsítja számos ezüstedény és 

pénzérme, amely Közép-Ázsia sok régészeti lelőhelyén előkerült. Közép-Ázsia bizánci és 

iráni kereskedelmi kapcsolatai is sokban hozzájárultak ennek a területnek a gazdasági 
prosperitásához és virágzó kultúrájához a 6-8. században (NOONAN 2000, 288-289). Közép- 
Ázsia és a Közel-Kelet figyelme azonban csak később fordult fokozott mértékben Kelet- 
Európa felé. Az arab-kazár háborúk legmozgalmasabb időszaka a 8. század első négy évtizede 

volt. 737 és 800 között már csak két rövid időszaka volt az összecsapásoknak, a kazárok 

támadták a Kaukázus déli oldalát. Az Arab Kalifátus ebben a periódusban, a 8. század utolsó 

harmadától kezdve kapcsolódott be nagyobb mértékben a kelet-európai kereskedelembe. 
Ugyanekkor jelentek meg a skandinávok a kelet-európai erdőzóna észak-nyugati részén, és ők 

szintén bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe. A Kazár Kaganátus pedig, földrajzi 
helyzetének és politikai súlyának köszönhetően, közvetítő szerepet játszott Kelet-Európa 

erdőzónája és az iszlám világ kereskedelmében (pl. NOONAN 1982, 1983, 1984). A kelet
európai erdőzóna szerepe tehát a 9. századtól kezdve felértékelődött, a területen jelentős 

gazdasági fejlődés és diverzifikáció ment végbe. Noonan szerint ez a folyamat hasonló 

lehetett ahhoz, ami Észak-Amerika erdőzónájában figyelhető meg az újkorban az őslakosság 

és az európaiak kereskedelmi kapcsolataiban. Charles Bishop és Arthur Ray három szakaszt 
különített el az amerikai őslakosság kereskedelmének történetében: 1. „történelem előtti” 

időszak (prehistoric era), 2. „őstörténeti időszak” (protohistoric era), 3. „történeti időszak” 

(historic era). Az első szakaszban az őslakosság különböző törzsei közötti kapcsolatok a 

jellemzők, ez lehet lokális és nagyobb területre kiterjedő kereskedelem is. A kereskedelem 

nem rendszeres, sok esetben csak alkalmi jellegű. Fontos szerepet játszanak a nem gazdasági 
jellegű mozzanatok, a kereskedelmi műveletekhez politikai, társadalmi elemek is társultak. A 

kereskedelem alkalmas volt a törzsek közötti béke fenntartásához, a törzsfők hatalmának 

megerősítését is szolgálhatta. A második szakaszban már rendszeresebbé válnak a 

kereskedelmi kapcsolatok, megjelennek a közvetítő kereskedők. A harmadik szakaszban a 

kereskedelmi forgalom megnövekszik volumenében és gyakoriságban is, rendszeres és 

mindennapos tevékenységgé válik, megjelennek a hivatásos kereskedők. Noonan maga is 

elismerte, hogy ez az elmélet vitatható az Amerikán kívüli területek esetében, de konkrétan a 

Volga-Káma vidékre alkahnazhatónak tartotta ezt a modellt, kisebb terminológiai 
változtatással („protohistoric era” helyett „pretrade era”). Az első szakasz szerinte a 6. század 

előtti időszakra jellemző, a második szakasz a türk-szogd kereskedelmi dominancia idejére
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tehető (6. század közepe-8. század), a harmadik pedig a 8. század végén vette kezdetét, 
amikor a kazárok, hvárezmiek és a volgai bulgárok, illetve a ruszok vették át a Volga-vidéki 
prémkereskedelem irányítását (NOONAN 2000,295-299).

Kelet-Európa kora középkori kereskedelmében prekapitalista társadalmak vettek részt. 
Az ilyen társadalmak gazdsága elválaszthatatlanul kapcsolódik a gazdaságon kívüli 
intézményekhez (vallás, politikai hatalom stb.). Polányi Károly három alapvető fogaimmal 
jellemezte ezeknek a prekapitalista társadalmaknak a gazdaságát: reciprocitás, redisztribúció 

és árucsere. A fogalmak valójában úgynevezett integrációs sémákat takarnak, amelyek 

biztosítják a gazdaság egységét és stabilitását. A reciprocitás a kölcsönösséget, szimmetriát 
jelenti egy-egy csoporton belül (család, törzs, szakmai szervezet), a redisztribúció pedig a 

javak központi elosztását a közösségen belül, alkalmas a társadalmon belüli csoportok 

integrációjának biztosítására. Az árucsere akkor válhat integrációs sémává, ha létezik 

árszabályozó piac. A cserének három formáját lehet elkülöníteni, az operacionális cserét, a 

decizionális cserét és az integratív cserét. Az első személyek közötti helyzetcserét, a második 

elsajátítási mozgást, a harmadik pedig alkuval létrejött cserét jelent. A felsorolt integrációs 

formák egyszerre egyidőben vannak jelen egy-egy társadalomban, nem pedig valamiféle 

időbali fejlődés fokozatatai (Polányi K.: A gazdaság mint intézményesített folyamat. In: 
POLÁNYI 1976,240-251).

Polányi Károly szerint a kereskedelem nem más, mint a helyszínen nem található áruk 

beszerzése, ami egy békés, és kétoldalú tevékenység az eladók és vevők között. Egy másik 

szempontból, az intézményes oldaláról tekintve a kereskedelem szervezett 
csoporttevékenység, amelyben különböző közösségekhez tartozó személyek találkoznak. A 

prekápitalista kereskedelemben a legfontosabb eltérés abban mutatkozik a kapitalista 

piacgazdasághoz képest, hogy a kereskedelmet és pénzgazdálkodást csak részben szabályozza 

a piac, a rendszernek nem piaci elemei is vannak, egyes társadalmakban nem a csere 

uralkodik, hanem más integrációs elvek is. Az általa archaikusnak nevezett gazdaságok 

periférikus piacokkal rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy több kereskedelmi szféra létezett 
egymás mellett, a presztízsjavak és a létfenntartási cikkek kereskedelme elkülönült egymástól. 
Csere lényegében csak az egyes szférákon belül van, konverzióra, átváltásra csak ritkán kerül 
sor. A kauri, arany stb. csak a saját szférájában közvetít, a presztízsjavak, mint ékszerek, 
rabszolgák, magát a „pénzt” jelentik, amiket át lehet váltani, el lehet cserélni más javakra. A 

távolsági kereskedelem, a külföldi országokkal az uralkodó csoport kezében volt. Ennek a 

tevékenységnek meghatározott adminisztrációs csatornái voltak. Ezek közül ki kell emelni az 

úgynevezett kereskedelmi kapu fogalmát: olyan hely, ahol két különböző gazdasági
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intézményekkel rendelkező társadalom képviselői találkoznak. A kora középkori Kelet- 
Európa országainak gazdasága a Polányi által „primitív” illetve „archaikus” gazdaság 

kategóriájába sorolható. Polányi részletesen elemezte ezeknek az archaikus gazdaságoknak a 

működését (ókori Kelet, Görögország, Dahomey /18-19. század/), ahol bőséges forrásanyag 

állt rendelkezésre. Feltételezhető, hogy a kora középkori Kelet-Európa kereskedelme is 

hasonló intézményi vonásokat mutat az említett példákkal, de a forrásanyag jóval kevesebb, 
egy-egy elemét lehet csak kimutatni ezeknek' a struktúráknak. Kelet-Európábán a 

középkorban a jelentős politikai hatalmak a steppén alakultak ki (hun birodalom, Kuvrat 
országa, Kazár Kaganátus, később a Mongol Birodalom, az északi erdőzónában csak a 10. 
századtól léteztek jelentős államok: Rusz és Volgái Bulgária) és ezek az államok fontos 

közvetítő szerepet játszottak a kelet-európai kereskedelemben. Polányi kiemelte a 

nomádoknál élő idegen kereskedők szerepét (mongol birodalom) és szerinte a mongolok 

passzív kereskedelme nagyban hozzájárult a birodalom felvirágzásához (pl. POLÁNYI 1972; 
Polányi K.: A gazdaság mint intézményesített folyamat. In: POLÁNYI 1976; Polányi K.: 
Kereskedők és kereskedelem. In: POLÁNYI 1976; Polányi K.: Kereskedelmi kikötők a korai 
társadalmakban. In: POLÁNYI 1976; POLÁNYI 1984, 18-21). Omeljan Pritsak (Pricak) 
pedig azt hangsúlyozta, hogy a nagy steppei birodalmak a nomád arisztokrácia és az idegen, 
külföldi kereskedők érdekszövetségén alapultak (PRITSAK 1981).

IV. ELADÓK ÉS VEVŐK

Hivatásos kereskedők1.

Ebben a fejezetben azokról a kereskedőkről lesz szó, akik hivatásszerűen, megélhetés céljából 
folytattak kereskedést. Ide kell sorolni a zsidókat, a ruszokat, görögöket és a muszlim 

kereskedőket, elsősorban a hvárezmieket (kálizokat). Polányi Károly a zsidókat, ruszokat 
(keleti vikingek) és a görögöket is az úgynevezett kereskedőnépek közé sorolta. A 

„kereskedőnép” jellemzője, hogy a lakosság többsége aktív kereskedelemmel foglalkozik 

(esetleg a teljes népesség). A kereskedelem csupán csak egy foglalkozás a többi közül, de 

időről időre a népesség nagyobb része bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe (Polányi K.: 
Kereskedőkés kereskedelem. In: POLÁNYI 1976,354-356).

Zsidó kereskedők Kelet-Európábán a korai középkorban
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A Fekete-tenger északi partvidékén már a római korban laktak zsidó közösségek. 
Kherszónból, Parthenitből, a mai Jalta és Keres környékéről is ismerünk zsidó sírköveket 
(HAUSSIG 1989, 25). Theophanes Magna Bulgaria története kapcsán megemlíti, hogy 

Phanagoreia városa környékén (Tamany-félsziget) zsidók élnek (CICUROV 1980, 36). A 

Szent András apostol utazásában (8. század vége) említést találunk a Szinopében, Amisziában 

és Amasztriszban élő zsidókról (ŐICUROV 1980,'110). Photius pátriárka egyik levelében, 
amelyet Antonius archiepiscopusnak írt, szintén említi a phanagoreiai zsidókat (KUNIK 1903, 
149).

Al-Hamadání említ egy Samqüs (BGA V, 271, a British Museum és az India Office 

kéziratai alapján) vagy Samqars (LEWICKI 1969,28,10, a berlini kézirat alapján) nevű zsidó 

várost (samqüs/somkors al-yahüd), amelyet a rusz (saqöliba) kereskedők hajóútjaik során

felkeresnek (LEWICKI 1969, 28, 8-11): ,Jmi a Saqöliba kereskedőkét illeti, ők a Saqlaba

szélső vidékei felől róka- és hódbőröket szállítanak s a Rüm-tenger felé jönnek; Rüm 

fejedelme tizedet vet ki rájuk; utána a tengeren a zsidó Samqüs városába mennek, majd a

Saqöliba felé fordulnak vissza(KMOSKÓ 1997,140) Valószínűleg ezt a nevet őrizte meg a

József-levél bővebb változata SMKRC (KOKOVCOV 1932, 102; KOHN 1881, 40 ) és a 

Schechter-szöveg SMKRYY és SMKRYW alakokban (KOKOVCOV 1932, 118, 120; 
HUNYADI 2001, 169, 170). Harkavy szerint ebben a névben a görög Zvppáxog szó rejtőzik 

(LEWICKI 1969, 83). A kérdéses várost Marquart Tamatarkhával azonosította, és a 

Procopiusnál szereplő Tetraxitai (Terpagnai) toponímával is összekapcsolta, amely utóbbit 
Marquart — Vasziljevszkijt követve — szintén a Tamany-félszigetre tett. Samqars helyét 
tehát Marquart másokhoz hasonlóan (Harkavy, De Goeje) a Tamany-félszigeten vélte 

megtalálni. Az itteni zsidóságról már Theophanes1 is megemlékezett, és ez is erősítheti a 

fentebbi lokalizálást (MARQUART 1903, 163-164). A Samqars/Samqüs - Tamatarkha 

azonosítás elterjedt a szakirodalomban (pl. KUNIK 1903, 144-147; KOKOVCOV 1932,106; 
LEWICKI 1969, 83; LUDWIG 1982, 261; NOVOSELCEV 1990, 109, 132; LOMBARD 

1992, 230). Ibn Hurdádbih valamint al-Hamadánl szövegében a ruszok útvonalának leírása 

szintén támogatja ezt a feltételezést. Hamadánl szerint a rusz kereskedők a Rüm-tenger felé 

jönnek, a Rüm ura tizedet szed tőlük, majd ezután érnek Samqars/Samqüsba és onnan

visszafordulnak a Saqöliba országa felé. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Fekete

tengeren hajóznak, valószínűleg a Dnyeperen érve el a tengert. Kit kell értenünk a „Rüm ura”
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kifejezés (sahib al-rüm) alatt? A söhib al-rüm valószínűleg nem a bizánci császárra

vonatkozik. Erre a muszlim szerzők általában más kifejezést használtak (többnyire a malik 

’király’ szót) és ezt teszi Hamadánl is, amikor a Bizánci Birodalom leírását adja (LEWICKI

1969, 24,8). A sahib al-rüm kifejezést többféleképpen is fordították, Kmoskó például ’Rüm 

fejedelmé’-nek, Kalinyinánál a vlastitel’ Ruma (= ’Rüm ura, uralkodója’: KALININA 1986, 

71) fordítás szerepel. A söhib szó fordítható ’tartományi kormányzó’-riak is (vö. TÓGÁN 

1939, 7). Ebben az esetben talán Pritsak fordítása a legjobb, aki az Ibn Hurdádbihnél és al- 

Hamadanlnál a „rusz” fejezetben szereplő söhib szót ’tartományi kormányzó’-nak fordítja.

Szerinte a kérdéses kifejezés alatt a kherszóni kormányzót (sztratégpsz) kell értenünk. Mint 
ahogy a szövegben nem sokkal ezután álló „kazárok ura” sem a kagánra vonatkozik, hanem a 

sarkeli kormányzóra (PRITSAK 1971, 256, 257). Pritsak úgy rekonstruálja ezt az útvonalat, 
hogy az Kherszónt érinti, azután a Krím körülhajózása következik, majfi a ruszok útja az 

Azovi-tengeren át a Donon vezet. A Donra az Ibn Hurdádbihnél szereplő *Tanis néyből lehet 
következtetni. Ezután a Donyec felé veszik az útjukat és azon térnek haza (PRITSAK 1971, 
256). Ez a vízi útvonal csak úgy képzelhető el, hogy átvezetett a Kercsi-szoroson. 
Tamatarkha a szoros keleti oldalánál volt, és az útvonal minden bizonnyal érintette ezt a 

várost (mint ahogyan a másik parton lévő Kereset is). A DAI 42. fejezetében szintén van 

utalás a Dnyeper-Azovi-tenger-Volga útvonalra, amikor a ruszokról azt közli a leírás, hogy a 

Dnyeperen, majd Fékete Bulgárián keresztüljutnak el Kazáriába, illetve Szíriába (más olvasat 
szerint Mordiába (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 174, 175; MORAVCSIK 1950, 186, 
187)., A József-levélben SMKRC a krími városok sorában szerepel, Sarkéi után és Keres előtt, 
ami szintén a Tamany-félsziget földrajzi helyzetét tükrözheti vissza. Ide vehetjük még 

Teophanes fentebb idézett passzusát. Mindezek alapján valószínűnek tartható a 

Samkars/Samqüs - Tamatarkha azonosság.
A kijevi zsidó közösség 10. századi történetéhez szolgáltat adatokat az ún. kijevi levél.

A levélben arról van szó, hogy Mar Jakob ben R. Hanukka kezességet vállalt testvéréért, aki
.*\

egy nagyobb pénzösszeget kölcsönzött. Ezt a testvért azonban megölték, Jakubot pedig 

börtönbe zárták. A kijevi zsidó közösség azonban kiváltotta és megírták számára ezt a levelet, 
hogy pénzt tudjon gyűjteni. A levél tanúsítja ezt, tíz ember aláírásával. A levél alján 

feltehetően a kijevi kazár kormányzó jóváhagyása áll, kazár nyelven, rovásírással (GOLB - 

PRITSAK 1982,10-15; RÓNA-TAS 1984,294).
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All-12. századra vonatkozóan számos héber nyelvű okmány maradt fenn, amelyben a 

Kelet-Európábán tevékenykedő zsidó kereskedők útvonalairól és áruiról esik szó. Jehuda ben 

Me’ir ha-Kohen a 11. századra keltezhetően említi Peremislt (Przemyált), mint a zsidó 

kereskedők egyik állomását (KUPFER - LEWICKI 1956, 36-37, 41-44). Qalonimos b. 
Sabbetai a Regensburg és a Rusz közötti kereskedelemről tudósít, ’Eli‘ezer ben Natan (1080 

k.- 1130/1150 k.) Csehországot, a Ruszt és Kijevet is említi, stb. (KUPFER- LEWICKI 1956, 
66-70, 128-130). Zsidó közösségek éltek még ezen kívül a Kaukázus déli oldalán is, főleg 

Armenia területén (TELEGDI1940,266).

A ráhdániták (radaniták)

A zsidó kereskedőkkel kapcsolatban ki kell térni a ráhdánitákaak nevezett társaságra: Mind a 

nevük, mind pedig a tevékenységükről szóló leírás régóta foglalkoztatja a kutatást. A két 
alapvető leírást Ibn Hurdádbih Utak és országok könyve valamint al-Hamadánl Az országok 

könyve című munkái tartalmazzák. Ibn Hurdádbih ezt hja róluk (LEWICKI 1956, 74, 76): „A 

rádöniya nevű zsidó kalmárok útvonala, akik arabul, perzsául, rumi, frangl, andalüsl és 

saqlabl nyelven beszélve kelet felől nyugat felé és nyugat felöl kelet felé utazgatnak

szárazföldön és tengeren: Nyugat felől szolgákat, rabnőket, fiatal legényeket, 
brokátszöveteket, hódbőröket, cobolyprémeket és kardokat visznek ki. A Frangö földjéről a 

Nyugati (Földközi)-tengeren véve útjukat al-Faramá-nál kikötnék és Qulzumig (Szuez) 
teveháton szállítják áruikat. A távolság a két hely között huszonöt farszach. Azután a Keleti 
(Vörös)-tengerre szállnak al-őár-ig és öudda-ig; onnan továbbutazva eljutnak Sind, Hind és

Sin (Kína) vidékéig. Sin-ből mósuszt, aloét, kámfort, fahéjat és más e tájakon előforduló

kiviteli cikkeket szállítanak, amíg Qulzumba vissza nem térnek, ezeket azután al-Faramö felé 

szállítják, azután pedig a Nyugati-tengerre szállnak. Áruikkal olykor Konstantinápoly felé 

kanyarodnak le s azokat a rüm-nak adják él, olykor pedig a Nyugati-tengeren a firanga királya 

felé véve útjukat ott adnak túl rajtuk Ha kedvük tartja, a franga földjéről a Nyugati-tengeren 

szállítva áruikat Antiochiában kötnek ki, s a szárazföldön három állomást tartanak egészen 

öabiya-ig ezután az Eufrátesz folyón leszállva eljutnak Bagdadig, majd a Tigris folyóra

átszállva Obolla-ig, Obolla-tól 'Omán-ig, onnan Sind, Hind és Sin vidékéig. Ezek ugyanis 

sorban következnek egymás után.
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Ami a rüs kereskedőket illeti, ezek a Saqöliba egyik nemzetségét képezik. Hódbőröket, 

fekete rókaprémeket és kardokat szállítanak a saqlaba legszélső végei felől a Római-tenger

felé. Rüm fejedelme tizedet vet ki rájuk Ha a saqöliba folyóján, a Tariis-on utaznák, Hamlih,

a kazárok városa mellett haladnak el, s akkor annak fejedelme szed tőlük tizedet. Onnan a 

Gurgan tengere (Kaspi-tó) felé véve útjukat, partjának tetszés szerinti pontján kötnek ki. E 

tenger, átmérője ötszáz farszach. Áruikat olykor Gurgön-ból Bagdadig tevéken szállítják 

Tolmácsaik saqöliba szolgák Állításuk szerint keresztények, s a gizya-t (a türelmi adót) 

megfizetik.
Ami a szárazföldi útjukat illeti, az aki Andalus vagy Franga felől indul útnak, as-Süs 

al-Aqsö felé kel át, majd Tanga (Tanger) irányában haladva Afrika, Egyiptom, Ramla,

Damaszkusz, Küfa, Bagdad, Basra, Ahwaz, Förs, Kirrnön, Sind és Hind vidékein át $in-be jut

el. Olykor Rümiya mögött veszik útjukat a saqöliba földjén át Hamlih, a kazárok városa felé, 

onnan Gurgan tengerén át Balh s a Folyóntúl, utána pedig a toguzoguz wurt-ján át $in- 

íg.”(KMOSKÓ 1997,121-122)
Al-Hamadánl a perzsiai Rayy városával kapcsolatban említi meg a ráhdánitákat. Egy 

bizonyos Muhammad ibn Ishaq al-Mutalliblre hivatkozik, aki arról számolt be, hogy „ar-Rayy 

levegője jó, épületei bámulatosak; e város a kereskedők gyülekező helye, a gazemberek 

menedéke, a Föld arája, a világ országútja, Khoraszán, Gurgan, ‘Iraq és Tabaristan

központja a legszebb teremtett dolog a földön, annak képezi a köldökét és két emlőjét, és oda 

vetődnek Armenia, Ádarbaygön, Khoraszán, al-hazar s Burgön vidékének árui, mert a tenger 

kalmárai kelet felől nyugat felé, és nyugat felöl kelet felé utazgatva brokátszöveteket és finom 

hódbőröket szállítanak Franga felől al-Farama felé és Qulzum-ból tengerre szállva *e

holmikat as-Sin felé viszik onnan pedig fahéjat, mámlran-í és minden lehető kínai holmit

hoznak, amíg Qulzum-ba nem érnek; utána al-Farama felé szállnak át. Ezek azok a zsidó 

kalmárok, akiket al-Röhdaniya néven neveznek; beszélnek perzsa, rüm, arab és frang nyelven. 
Al-Farama-ból kiindulva a franga királyának mósuszt, aloét adnak minden más náluk lévő 

holmival együtt; erre Antiochia felé veszik útjukat, azután Bagdadba kerülnek, végül Obola- 
ba.n (LEWICKI1969,26,28; KMOSKÓ 1997,140)

Al-Mas‘üdl feltehetően a ráhdánitákról szól, amikor az Aranymezőkbea azt írja 

(MEYNARD - COURTEILLE 1914,18), hogy: „A rüs-ok számos különbözőfajtájú nemzetet
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képeznek. Van közöttük egy bizonyos al-Lüd'öna nevű nemzetség, amely a legnépesebb; 
áruikkal kereskedve egymást váltják Andalus, Róma, Konstantinápoly s a kazárok vidékén.” 

(KMOSKÓ 2000, 174) Valószínűleg ugyanez a név, még jobban torzulva,. szerepel a 

Tanbihbm is (BGA VIII, 140: Küdköna. JACOBI 1971,254).
A ráhdánitákkal hozzák kapcsolatba az al-MuqaddasI által említett rahadina nevet is, 

ami az észak-afrikai Qairawán város egyik kapujának az elnevezése volt (BGA III, 225, 16). 
A név előfordul még 13. századi szicíliai oklevélben is (LEWICKI 1956, 119).

Talán szintén Ibn Hurdádbih leírásának nyomai fedezhetők fel al-Bakrí munkájában 

(Utak és országok könyve), amikor a világtengerekről értekezik. A Földközi-tenger leírásakor 
említi (LEEUWEN- FERRE 1992, 191), hogy van öt város, „amely felé a kazárok tartanak, 
amikor Konstantinápoly irányába veszik útjukat.” (KMOSKÓ 2000,232)

A felsorolt forrásokból azonnal kitűnik, hogy a legtöbb információt Ibn Hurdádbih és 

al-Hamadáni leírásai szolgáltatják, míg al-Mas‘üdí és al-Bakrl összetévesztik a ráhdánitákat a 

ruszokkal illetve a kazárokkal. Mindenekelőtt azonban vissza kell térnünk Ibn Hurdádbih 

passzusára. A Kelet-Európára vonatkozó szövegrészről el kell döntenünk, hogy a 

ráhdánitákra, vagy a ruszokra vonatkozik-e. Ha megnézzük a szöveget, három részre 

különíthető el. Az „A” rész a ráhdániták útját írja le a frankok földjétől, illetve Andalúziától a 

Földközi-tengeren és Szuezen keresztül egészen Kínáig. A „B” részben a szerző áttér a rusz 

kereskedők jellemzésére, majd így folytatja: „4mz szárazföldi útjukat illeti...” és itt ismét 
Andalúzia a kiindulópont és Kína a végállomás („C” rész). Az „A” és „B” részek világosan 

szét vannak választva, de a „B” és „C” részek között már nincsen ilyen éles határ a 

szövegben. Itt csak tartalmi alapon különül el a két rész (bekezdés). Kire vonatkozik az útjuk 

(maslakuhum) kifejezés és az egész „C” bekezdés: a radanitákra vagy a ruszokra? 

Grammatikailag mindkét eset lehetséges. B. N. Zahogyer szerint a „C” részt az „A” és „B” 

tartalmából kompilálta a szerző. Az Észak-Afrikán át vezető szárazföldi út a ráhdánitákra, a 

Kelet-Európábán ( „Rüm háta mögött”) vezető út a ruszokra vonatkozik (ZAHODER 1967, 
85-86). Minorsky szerint a „C” bekezdés a „B” folytatása, és a szárazföldi utak esetében is a 

ruszokról van szó (MINORSKY 1937, 429). Ha azonban tartalmilag nézzük meg a 

bekezdéseket, akkor az „A” és „C” bekezdések között találunk összefüggést. Ezt az támasztja 

alá, hogy a „C” bekezdésben újra Andalúzia illetve Frankföld a kiindulási pont és az útvonal 
végigvezet Észak-Afrikán és Bagdadon keresztül a Perzsa-öbölig. A másik útvonal a Bizánci 
Birodalmat északról kerüli meg. A „B” részben azonban a ruszok útjáról csak azt tudjuk meg,

hogy a saqáliba földjétől a Bizánci Birodalomba utaznak vagy a Kaszpi-tengeren keresztül
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Bagdadig. Más forrásból nem tudunk arról, hogy a ruszok Andalúziától Kínáig utazgattak 

volna, Afrikán és a Közel-Keleten (a Perzsa-öblön és az Indiai-óceánon) keresztül. 
Tartalmilag tehát az „A” és „C” részek (bekezdések) tartoznak össze, míg a „B” különálló. 
Mindez azt támasztja alá, hogy a ráhdániták egyik útja Kelet-Európán keresztül vezetett (pl. 
MARQUART 1903, 350-352; LEWICKI 1956, 118-119; KALININA 1986, 72). Feltételezik, 
hogy Ibn Hurdádbih ráhdánitákról és ruszokról szóló leírása kompiláció, és a „B” rész 

betoldás. Nem tudjuk, hogy miért így rendezte el mondanivalóját a szerző, a „C” bekezdés 

miért nem követi az „A”-t, míg a „B” helye ezután következne (LEWICKI 1956, 118). De 

Goeje szerint az egész „ráhdánita-rusz fejezet” nem jó helyen van Ibn Hurdádbih művében. A 

szóban forgó rész különböző útvonalak ismertetése és „A lakott Föld négy részre oszlik” című 

fejezet között található. De Goeje feltételezte, hogy a szerző (másoló) előbb a földnegyedek 

leírása után akarta betenni a kereskedőkről szóló részt, de meggondolta magát, és a Kalifátus 

peremvidékeinek leírása után szerkesztette bele (BGA VII, előszó, XVII). Kracskovszkij 
szintén interpolációnak tartotta Ibn Hurdádbih ráhdánitákról szóló leírását, de szerinte ez már 

benne volt a mű első változatában is. Ami Ibn Hurdádbih és al-Hamadání szövegének 

egymáshoz való viszonyát illeti, Kracskovszkij szerint Ibn Hurdádbih leírása az eredeti, mert 
időben megelőzi al-Hamadánlt (KRAŐKOVSKIJ 1957, 145-150). Pritsak más álláspontot

képvisel. Al-Hamadánltól tudjuk, hogy műve megírásához egy bizonyos Muhammad ibn 

Isháq adataira támaszkodott, akire a radaniták kapcsán is hivatkozik; Pritsak szerint

Muhammad ibn Isháq, aki faqlh, tehát jogtudós volt, nem más, mint al-Hamadání (Ibn al-

Faqlh) apja. Ő Gibál tartományban élt (Rayy és Hamadán vidéke) és feltehetően a helyi 
igazgatásban is szerepet játszott. Mivel al-Hamadání (a fia) művét 902 körül írta, az apa írói 
munkássága ennél korábbi időre nyúlt vissza, a 9. század második felére. Ez pedig egybeesik 

Ibn Hurdádbih munkásságának idejével. Utóbbiról pedig tudjuk, hogy mielőtt Bagdadba 

került volna, ő is öibálban működött. Pritsak szerint a két személy nem csak ismerte egymást, 
hanem az információkat is megosztották egymással. Ibn Hurdádbih és al-Hamadání ránk 

maradt leírásai tehát közös forrásból származnak (PRITSAK 1971, 245-248). A. Nazmi 
szerint Ibn Hurdádbih információi 885-nél nem később kerültek a leírásba. Al-Hamadám 

ehhez néhány kisebb kiegészítést tett. Elképzelhető az a lehetőség is, hogy Ibn Hurdádbih és 

al-Hamadání egy harmadik forrásból dolgoztak (NAZMI 1998, 124). Mindenesetre al- 
Hamadánínál már nem keverednek a ráhdánitákról és a ruszokról szóló értesülések. E. Ashtor 
szerint Ibn Hurdádbih radanitákról szóló leírását 869-nél korábbra, a Zandzs-felkelés előttre 

kell keltezni (ASHTOR 1977,247)
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A rödöniya, rahdöniya nevek etimológiájával kapcsolatban több elképzelés is 

született. Ezeket szükséges röviden áttekinteni, mert részben az etimológiára építve próbálják 

meg a ráhdániták eredetét tisztázni. A különböző szerzőknél a következő névalakok fordulnak 

elő: Ibn Hurdádbih: rödöniya, al-Hamadání: rahdöniya (de a meshedi kéziratban egy esetben 

radaniya: KALININA 1986, 76), al-MuqaddasI: rahödina, al-Mas‘üdi: lüd'ana (vagy: 
lawda'ana: NAZMI 1998, 139), küdkana (vagy: kawdaköna: NAZMI 1998, 139). Ez utóbbit 
nem csak a ráhdánitákkal, hanem a normannokkal (HVOLSON 1869, 166-168), litvánokkal 
(MEYNARD - COURTEILLE 1914), a Ladoga névvel (Sztaraja Ladoga: FRÁHN 1823, 71) 
és a lucsánok szláv törzsével (pl. Heyd, Lelewel, idézi: NAZMI 1998, 139) is azonosították 

már (ZAHODER 1967, 89-90), de a legvalószínűbb Marquart javaslata, aki szerint ebben a 

torzult névben a ráhdániták neve van (MARQUART 1903,352; ZAHODER, 1967,90).
Etimológia tekintetében az egyik irányzat a rödöniya alakot tartja kiindulópontnak. D. 

Simonsen a középkori latin nautae rhodanici kifejezéssel vetette össze (Les marchands juifs 

appelés „Radanites”. Revue des Etudes Juives 54 (1907), 141-142, idézi: KMIETOWICZ 

1970, 166, GIL 1974, 302, KALININA 1986, 76). De Goeje azzal utasította el Simonsen 

elképzelését, hogy az arab forrásokban rödöniya, illetve rahdöniya nem egy lat. rhodanici 
átírásai. Az alifok a-1 adnak vissza és nem o-t. Mindemellett ő is nyugat-európaiaknak 

gondolta a ráhdánitákat, dél-franciaországból eredeztette őket (De Goeje, M.: International 
Handelsverker in de Middeleeuwen. Opuscula 4. Amsterdam 1908, 6 skk, idézi: GIL 1974, 
302).

F. Kmietowicz más etimológiát javasolt. Szerinte a nautae rhodanici kifejezés 

kiindulópontnak azért sem fogadható el, mert ez nem csak zsidókra használt kifejezés, nem az 

interkontinentális kereskedelemre vonatkozik, hanem csak a franciaországi folyókra, és 

tömegárut szállító hajósokra, ami szintén nem illik rá a ráhdánitákra (KMIETOWICZ 1970, 
166-167). A középkorban a zsidók nem csak kereskedők voltak, hanem diplomáciai és 

futárszolgálatot is teljesítettek. Kmietowicz szerint a rödöniya szóban a lat./közép lat. 
rhedarius rejlik, ami a lat. veredarius ’hírvivő, futár’ szó változata. Ibn Hurdádbih ezt a latin 

[vejrédarii szót írta át redöriifya] formában. A ve- szótag azért maradt el, mert a szerző, vagy 

a másoló az arab wa- ’és’ kötőszónak vélte és leválasztotta az erédeti szóról. Érthető, hogy 

Ibn Hurdádbih ezt a szót használta, mivel beosztása folytán a posta és kémszolgálat 
irányítását látta el. Az al-Hamadánlnál található névalak már későbbi és a szerző által 
„etimologizált” szó (KMIETOWICZ 1970,168-173).

O. Pritsak szintén a franciaországi származás mellett érvelt. Elképzelése szerint a 

rödöniya szó a mai Rodez vidékére vonatkozik (Dél-kelet-Franciaország). Eredetileg a kelta
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;'kír
ruteni/ruti törzs neve van benne. Pritsak szerint ezt álnevet nem csak a ráhdániták, hanem 

ruszok is viselték (ruti > közép fir. rusi > közép ném. rüzzi: PRITSAK 1981,24-25).
A másik irányzat a ráhdáníya alakból indul ki. Dozy és De Goeje a perzsa rah dán 

’ruhakereskedő’ etimológiát javasolták (vö. KMOSKÓ 1997, 120). S. Katz szerint 
ráhdániták neve Rayy városára utal (Katz, S.: The Jews in the Visigothic and Frankish 

Kingdoms of Spain and Gaul. Cambridge/Mass. 1937, 135. Idézi: NAZMI 1998, 122-123). 
Egy másik etimológia (REINAUD 1848, LVIII, 1. jz) szintén perzsa eredetűnek tartja a nevet, 
a ráhdán jelentése annyi, mint ’az utak ismerői’, ’távolra utazók’. Ez talán a legelterjedtebb és 

leginkább elfogadottabb magyarázat (pl. MARQUART 1903, 24, 350; KUNK.- ROZEN 

1903,. 142; LEWICKI 1956, 119; CAHEN 1964,499,4. jz.; CAHEN1989,195; BARTOL’D 

1966, 346).

a

a

Barbier de Meynard szintén a ráhdáníya alakból indult ki. Szerinte a ráhdániták egy 

Rádhán nevű közigazgatási körzetről kapták a nevüket, ami a Tigris-folyó mellett volt. M. Gil 
szintén ezt az elképzelést képviseli. A Radhön név más muszlim szerzőknél is előfordul (Ibn 

al-Atlr, al-Bakrl), Irak déli részén egy közigazgatási körzet neve volt (GIL 1974, 314-317). A 

rádáníya és a rahdamya alakokat ugyanazon név két változatának tartja. Az utóbbi forma 

szerinte szír közvetítést tükröz, egy h betoldása az r mögé a szírben általános volt (pl. rümi- 
rhümi) (GIL 1974, 306).

J. Jacobi szintén hozzászólt a kérdéshez, és megprópálta tisztázni a szó etimológiáját, 
valamint az al-MuqaddasTnál szereplő rahádina alak rádamya és ráhdáníya nevekhez való 

viszonyát, amit már régóta (De Goeje, BGA IV, 251) a ráhdánitákkal hoztak összefüggésbe. 
Kmietowicz-csal szemben úgy vélte, hogy mind a rádáníya, mind pedig a ráhdáníya változat 
helyes és a két névnek ugyanaz az etimológiája: a perzsa ’utak ismerői’. Az eltérő változatok 

oka a -h- megléte, illetve hiánya. Ilyen jelenség az újperzsában előfordul szóvégi 
helyzetekben (pl. pádisáh ~pádisá ’király’, píh ~pí ’zsír’, küh~ kü ’hegy’). A -d- 

spirantizálódása két magánhangzó között a korai újperzsára jellemző sajátosság (1250 előtt). 
A rádáníya és ráhdáníya ugyanannak a szónak két különböző formája. A rádáníya alak előbb 

jelenik meg a forrásokban, de ez nem jelenti azt, hogy egy korábbi szóalak lenne (JACOBI 
1976, 177-180). A rahádina szóról Jacobi úgy vélekedett, hogy morfológiailag egybeesik az 

arab r.h.d.n négymássalhangzós igével ’körben járni, tétovázni, késlekedni.’A belőle képzett 
főnév ’gyengeelméjű, tétova’ jelentésű, aminek semmi köze az al-MuqaddasT által említett 
’szövet- vagy posztókereskedő’ szóhoz. Al-MuqaddasT azonban a rahádina mellett rahádira 

alakot is leír. Ez utóbbi a perzsa ráhdár ’vámtisztviselő’ szó többese. A ráhdár szó al- 
Muqaddasl művén kívül még számos forrásban előfordul (pl. Ibn NágI 800 körül: süq ar-



23

rahádira, Ibn al-Atlr: rabad ar-rahádira ’Zöllner Vorort’, egy sírfeliraton 377/988: Abd ar- 

Rahmán ibn Sa ‘Id ar-ráhdár, de említi IdnsT is Spanyolország területén, valamint szicíliai

oklevelekben a 13-14. században: rahadina, rahada, dohana, idézi: JACOBI 1976, 182-185). 
A rahadina és rahadira alakok időben egymás melletti előfordulása arra utal, hogy 

ugyanannak a névnek két egyidejű változatáról van szó. A rahadina változat azonban ritkább, 
ez talán valamilyen nyelvjárási szó lehetett az iszlám Nyugaton. Akár népetimológiás úton, az 

arab r.h.d.n igével való egybecsengésével, akár a szóvégi mássalhangzó disszimilációjával is 

kialakulhatott (pl. lat. corsar > ar. qursán). A rádáriiya, ráhdánlya szavakkal nem áll sem 

tárgyi, sem etimológiai kapcsolatban, csak morfológiai hasonlóságról lehet szó. A per.-ar. 
rahadina (plur.) ráhdán nominálisa teremthet kapcsolatot közöttük. A rahadina többes számú 

alakja a perzsa ráhdán ’az utak ismerője’ szónak, és egyúttal homonímája a rahádina 

(rahádira) ’vámfelügyelők’ szónak is. Az al-MuqaddasT által megadott jelentés 

(’szövetkereskedők’) mindenesetre téves (JACOBI 1976,180-186).
A ráhdániták zsidók voltak. A kereskedelem szempontjából a vallás általában nem 

lényeges. Itt azonban jelentősége van. Európa és a Kelet kapcsolataiban korábban a szírek és a 

görögök játszottak jelentős szerepet (CLAUDE 1985,171 skk.). Az arab hódítás után a görög 

és szír közvetítő kereskedelem Nyugat-Európa számára szinte megszűnt. A muszlim 

kereskedők nem érdeklődtek különösebben Nyugat-Európa iránt. A zsidók viszont be. tudták 

tölteni ezt a közvetítő szerepet, Európa és nem csak a Közel-Kelet, hanem a Távol-Kelet 
között is (JACOBI 1971. 260). Pritsak szerint a zsidó kereskedők előnyös helyzetben voltak a 

9-10. században, mert az arab-bizánci háborúk miatt a keresztények és a muszlimok nem 

tudták volna akadálytalanul bejárni azokat az útvonalakat, amelyeket Ibn Hurdádbih leírt. A 

zsidók számára ez lehetséges volt, a vallásuk miatt beengedték őket a keresztény és az iszlám 

világba is (PRITSAK 1981,25).
A zsidók jelentős szerepet játszotak a kora középkori kereskedelemben Nyugaton és 

Keleten egyaránt. A Karoling-kori Nyugat-Európában hivatásos kereskedelemmel elsősorban 

a zsidók foglalkoztak. Ebben az időben a judaeus és a mercator szavak csaknem azonos 

jelentéssel bírtak (PIRENNE 1983, 52). Jelentős zsidó közösségek éltek Galliában, ahol 
Narbonne és Toulouse voltak a legfontosabb kereskedelmi központjaik. A Frank 

Birodalomban több forrás is említi Verdun rabszolgapiacát, Mainzot, Regensburgot, mint a 

zsidó kereskedők által látogatott piachelyeket. A Karoling Birodalomban zsidó kereskedelmi 
társulások működtek. A zsidó kereskedőket itt kiváltságokkal ruházták fel (MGH FORM, 
314-315, 325, [819-840 közötti időszak]; RÖRIG 1952, 8 skk.; ASHTOR 1970, 182;
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ASHTOR 1977, 250). Szent Adalbert prágai püspök 989-ben lemondott tisztségéről, mert 
nem tudta megakadályozni a keresztény rabszolgákkal való kereskedést, ami a zsidók kezében 

volt. 1009-ben Margrave őrgrófja eladta saját jobbágyait a zsidóknak, akik közül néhányat 
Verdunba küldtek. 965-ben egy császári oklevél említi a magdeburgi „zsidó és más 

kereskedőket” (judei vei ceteri ibi manentes negotiatores: RÖRIG 1952, 13, 24). Wormsban 

kiterjesztették a városfalakat, hogy a piac, a pénzverő és a zsidó negyed is a falakon belül 
legyen.

A zsidók diplomáciai feladatokat is elláttak. Nagy Károly Izsák nevű zsidó követe 

801-ben tért vissza Harün al-Rasid udvarából. A követség négy évvel korábban, 797-ben 

indult útnak. A kalifa többek között egy élő elefántot küldött ajándékba Károlynak 

(BARTOL’D 1966, 346-349; LEWICKI 1956, 119). Egy Judas Hebraeus nevű követ 
Barcelonából érkezett II. (Kopasz) Károlyhoz (843-877). Ibrahim ibn Ya‘qübot, aki 
Cordobából indult el, 966-ban fogadta Nagy Ottó császár (KMIETOWICZ 1970,168).

Keleten zsidók már az iszlám előtti időkben is éltek az arabok között. Az iszlám jog a

zsidóságot a „Könyvvel” rendelkező népek közé sorolta. Már Mu'awlya, Szíria kormányzója

zsidókat telepített a szíriai Tripoliba. A zsidók többnyire pénzügyekkel foglalkoztak, de 

számosán közülük magas tisztségekbe kerültek. Al-Maqrlzltól tudjuk, hogy például egy 

Ya'qüb ibn Killis nevű zsidó vezíri tisztségben volt két Fatimida kalifa (al-Mu‘izz és al- 

’Azlz) uralkodása alatt is. Egy másik zsidó, Minassá ibn al-öasás a díwán al-‘atá felelőse volt

(NAZMI 1999, 120). A Kordovai Kalifátusban különösen jelentős zsidó közösségek éltek 

Barcelonában, Toledóban és Granadában (LOMBARD 1992, 88-89; NAZMI 1998, 119). A 

Magrebben és Egyiptomban már az iszlám korai időszakától kezdve léteztek zsidó kolóniák 

(NAZMI 1998, 126). A Kalifátus keleti részein élő zsidóságról is vannak beszámolók. Al
ti amadánl például megemlékezett az Iszfahánban lakó zsidók csoportjáról. Voltak Yahüdiya 

nevű városok is. Az iszlám világban élő zsidó közösségek lakóhelyeit a muszlim forrásokban 

különböző neveken említik: hayy al-yahüd ’a zsidók kerülete’, hárat al-yahüd ’zsidók utcája, 
gettója’, rabad al-yahüd ’zsidók lakónegyede’, rawtat al-yahüd ’zsidók erődje’ (NAZMI 
1998, 119). Zsidó kereskedők működtek Belső-Ázsiában is. Az egykori Khotánból egy zsidó 

kereskedő által írt levél ismeretes (GIL 1974, 313). A ráhdániták útvonalai mentén szintén 

éltek zsidó közösségek. All. századtól kezdve biztosan tudjuk azt is, hogy ezek között 
együttműködés és kapcsolatok léteztek a kereskedelem terén. Ebben a tekintetben a kairói 
Geniza iratai szolgáltatnak értékes adatokkal. Például ismert egy Josep ibn ’Auqal nevű 

fusztáti kereskedő levelezése a 11. századból, amiben beszámol a tuniszi, szicíliai és
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spanyolországi kapcsolatairól. A tyrosi zsidó kereskedők nemzetközi összeköttetései szintén 

ismertek (ASHTOR 1970,168,174).
Ebből a néhány példából is kitűnik, hogy a zsidók kiterjedt kereskedelmi, diplomáciai 

és kormányzati szerepet játszottak a korai középkorban Keleten és Nyugaton egyaránt. Igaz, 
az adatok egy része abból az időszakból származik, amikor a ráhdániták már eltűnnek a 

forrásokból (10-11. század). Ennek ellenére is feltűnő, hogy a radanitákról miért nincsen több 

információ. A ráhdániták szerepét és jelentőségéi ezért nehéz megítélni. C. Cahen több 

munkájában is megfogalmazta ezzel kapcsolatos kételyeit és kérdéseit. 1. A ráhdánitákat úgy 

kell-e elképzelni, hogy egy olyan szervezet, amelynek tagjai különböző nyelveket beszélnek, 
és minden útszakaszra olyan kereskedő jut, aki beszéli az adott terület nyelvét? 2. Az iszlám 

világban a különböző vallású kereskedők között az együttműködés természetes volt. A 

ráhdániták útvonalait Ibn Hurdádbih és al-Hamadánl úgy íiják le, mintha csak egyedül az 

említett zsidó kereskedők használnák ezeket. 3. Miért mutatták volna be a ráhdánitákat az 

említett szerzők ilyen részletesen, ha azok az iszlám világban közismertek és fontosak lettek 

volna? 4. Miért nem ismerjük a ráhdánitákat nyugati forrásokból is, továbbá miért nincsenek 

Nyugat-Európában nagyobb számban a Távol-Keletről származó tárgyak, ha tudjuk, hogy a 

ráhdániták Nyugat-Európától Kínáig oda-vissza közlekedtek? 5. A ráhdániták utazásai 
ellenére miért nem tudott a Nyugat többet a Távol-Keletről? (CAHEN 1972, 333-334) Cahen 

felhívta a figyelmet ezen kívül a ráhdániták útvonalainak leírásában található 

ellentmondásokra is (CAHEN 1964, 500-501).
A kérdések egy részére J. Jacobi próbált választ adni. A 9. században léteztek 

kereskedőtársaságok, de egy nemzetközi kereskedelmi társaság feltételezése ebben az időben 

anakronizmus lenne. Természetesen nem mindegyik kereskedő nem volt a birtokában az 

összes szükséges nyelvtudásnak, ezért voltak a tolmácsok. A rusz kereskedőkről is tudjuk, 
hogy tolmácsokat alkalmaztak. A zsidók monopolhelyuetben csak egy területen voltak: az 

eunuchok kereskedelmében, de a keresztények is folytattak ilyen jellegű kereskedést. A 

ráhdánitákat azért említi elsőként Ibn Hurdádbih, mert a beosztása miatt jól ismerte őket. Ami 
a földrajzi kérdéseket illeti, Jacobi szerint a Nyugat-Európa és Kína közötti kapcsolatok más 

forrásokból is igazolhatók, a földrajzi ismeretek gyarapodása, bár összefügg az utazásokkal, 
nem feltétlenül áll egyenes arányban a kereskedelmi kapcsolatok intenzitásával (JACOBI 
1975, 229-237).

A ráhdániták szerepét illetően a kutatók egy része az egész akkori világra kiterjedő 

kereskedelmi szervezettel számol (pl. J. Jacobi, R. Lopez, O. Pritsak), mások viszont a helyi 
zsidó kereskedők együtt működéseként értékelik (E. Ashtor, A. Lewis, stb. KALININA 198,6,

i v
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77). Egyes vélemények szerint a ráhdániták szerepe a kora középkori nemzetközi 
kereskedelemben nem volt olyan nagy jelentőségű, mint azt első látásra gondolni lehetne. 
Nagy területeket utaztak be, és elsősorban luxuscikkeket szállítottak (fűszerek, tömjén 

elefántcsont), aminek a felvevőpiaca egy szűk társadalmi kör volt. Tevékenységük időszakos 

lehetett, de egy-egy utazás alkalmával nagy haszonra tettek szert. All. században a helyzet 
megváltozott, ebből az időszakból ismét vannak hírek az Indiai-óceánon utazó magrebi 
kereskedőkről, de a ráhdánitákról nincsen említés, a forrásokban (PIRENNE 1982, 53; 
CAHEN 1989,195).

Rusz kereskedők

A ruszokról elsőként az Annales Bertiniani tudósít, a 839. év eseményeit ismertetve (WAITZ 

1883, 19-20). Theóphilos bizánci császár követséget küldött Német Lajos keleti frank király 

ingelheimi udvarába. ,yl követekkel együtt [Theóphilos] elküldött továbbá bizonyos 

embereket, akik magukat, illetőleg nemzetségüket Rhos nevűnek mondták, s akiket, miként 
azok állították, Chacanusnak nevezett királyuk küldött hozzá barátságból. Kérte említett 
levelében, hogy a császár jóindulatából kapjanak lehetőséget és segítséget a hazatéréshez 

egész birodalmán keresztül, mivel nem akarja, hogy a barbár és túlságosan vad s hatalmas 

népek között vezető utakon, amelyeken keresztül hozzá Konstantinápolyba jöttek, térjenek 

vissza, nehogy véletlenül valami baj érje őket...” (HKÍF, 184). Ebben a forrásban nincsen 

közvetlenül ugyan szó kereskedelemről, de érdemes ezzel kezdem a felsorolást. Közvetetten 

ugyanis jelzi a ruszok érdeklődését: a Fekete-tenger partvidéke, Konstantinápoly (a forrás 

újabb elemzései: BALOGH 2004, BOLLÓK 2004; DUCZKO 2004). A ruszok legkorábbi 
történetével és lakóhelyével kapcsolatban több vitatott kérdés van, amelyek részletesebb 

ismertetését a terjedelmi korlátozás és a disszertáció témája nem teszi lehetővé. Általános 

vélekedés szerint a ruszok a Dél-Svédországból a Baltikumba és a Ladoga-vidékre 

bevándorolt skandinávokból és az itt talált helyi lakosságból alakultak ki. Kezdettől fogva 

etnikailag vegyes csoport volt, és a későbbiekben fokozatosan a szláv nyelv lett a domináns, 
mivel a ruszok terjeszkedése a szláv nyelvű területek felé irányult. Ezeknek a területeknek a 

középpontjában, a tengelyében a Dnyeper volt. A ruszok legkorábbi központja Sztaraja 

Ladoga volt, a Ladoga-tó déli partjánál. A 9. század végéről-10. század elejéről több fontos 

megerősített települést, gorogyiscsét ismerünk a Volga és a Dnyeper felső folyásának 

vidékéről, amelyek a ruszok telepei voltak (lásd a városokról szóló fejezetben). A ruszok 9.
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századi tevékenységének középpontjában a kereskedelem állt. A Skandináviából érkező
• • t

bevándorlókat a kedvező kereskedelmi lehetőségek motiválták, és nem véletlen, hogy a rusz 

aktivitás kezdete nagyjából megegyezik a kelet-európai dirhemforgalom kibontakozásával. A 

ruszok Kelet-Európábán és azon kívül is számos helyre eljutottak, többnyire, mint 
kereskedők, de időnként, mint harcosok is, Konstantinápolyba, Bagdadba, Kherszónba, 
Tamatarkhába (Tmutorokány), Etilbe, Bulgárba, hosszabb-rövidebb időt töltve ott. Nem 

véletlen, hogy a 9-10. században a róluk szóló leírások jobbára kereskedelmi témájúak. 
Történetük a 10. században vett fordulatot, amikor Kijev elfoglalása után (PVL: 882, de 

inkább ennél később: 895-900 körül: FONT 2005, 119-120, vagy még később: BÓNA 2000, 
23 10. Pritsak nyomán/) megkezdődött a Kijevi Rusz kialakulása (pl. FRANKLIN- 

SHEPARD 1996; FONT 1998, 13-16; FONT 2001, 97-99; PETRUHIN-RAEVSKIJ 2004, 
246-300; GORSKIJ 2004, 36-53).

Ibn Hurdádbih a ruszok kereskedelmi tevékenységéről így írt (LEWICKI 1956, 76): 

,jimi a rüs kereskedőket illeti, ezek a Saqáliba egyik nemzetségét képezik. Hódböröket, fekete

rókaprémeket és kardokat szállítanak a saqlaba legszélső végei felől a Római-tenger felé. 

Rüm fejedelme tizedet vet ki rájuk. Ha a saqáliba folyóján, a Tams-on utaznak, Hamlih, a

kazárok városa mellett haladnak el, s akkor annak fejedelme szed tőlük tizedet. Onnan a 

őurgán tengere (Kaszpi-tó) felé véve útjukat, partjának tetszés szerinti pontján kötnek ki. E
i

tenger átmérője ötszáz farszach. Áruikat olykor őurgán-ból Bagdadig tevéken szállítják. 

Tolmácsaik saqáliba szolgák Állításuk szerint keresztények, s a gizya-t (a türelmi adót) 

megfizetik:' (KMOSKÓ 1997,122)
Al-Hamadánl párhuzamos szöveghelyén tartalmi eltérések vannak (LEWICKI 1969, 

28): „ Ami a saqáliba kereskedőket illeti, ők a $aqlaba szélső vidékei felől róka- és 

hódböröket szállítanak s a Rüm-tenger felé jönnek; Rüm fejedelme tizedet vet ki rájuk; utána 

a tengeren a zsidó Samqüs városába mennek; majd a Saqáliba felé fordulnak vissza; vagy

pedig a Saqáliba tengere felől veszik útjukat, a Nahr as-saqáliba nevű folyóvizén, amíg Halig

al-Hazar-ba (a Kazárok öble) le nem jutnak ahol a kazárok fejedelme tizedet vesz tőlük; 
utána a Khoraszáni-tengerhez (Kaszpi-tó) kerülnek Olykor őurgán felé vonulnak és minden 

portékájukat eladva, az egész ar-Rayy-ba kerül." (KMOSKÓ 1997,140)
Ha elfogadjuk, hogy Ibn Hurdádbih munkájának első redakciója 846 körűire 

keltezhető, úgy a rusz kereskedőkről tulajdonképpen ez az első híradás. Nem sokkal követi az
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Annales Bertiniani értesülését, ahol a ruszok követeiről van szó. Szintén erre az időre 

keltezhető a Bajor Geográfus (Descriptio...) Ruzzi népneve is (HERRMANN 1965, 221; 
VESZPRÉMY 1996,159; NAZARENKO 1993,14).

A legkorábbi híradások között kell megemlíteni a öayhánl-féle földrajzi leírást. A rusz 

fejezetben hangsúlyosan szerepel, hogy ezek az emberek kereskedelemmel foglalkoznak. Ibn 

Rusta (LEWICKI 1977, 40): „ A saqaliba ellen portyázó háborúkat indítanak, addig utazva

hajókon, amíg ellenük ki nem szállnak, azután foglyul ejtve őket hurcolják Hazarán és Búikor 

vidéke felé s ott őket eladják”... Telkeik, falvaik és szántóföldjeik nincsenek, mesterségük a 

coboly- és mókusbőrökkel, valamint egyéb szőrmékkel való kereskedés; ezeket eladják 

vevőiknek, s áruk fejében csendes vagyont (pénzt) kapnak, amelyet övükbe kötnek.” ... „ 

Rabszolgáikkal jól bánnak, ők ruházkodásban finnyásak, mert kereskedelemmel 
foglalkoznak.” (KMOSKÓ 1997, 212) A volgai bolgárokról szóló fejezetben is szerepelnek a 

ruszok, akik ...'felkeresik őket [a volgai bolgárokat] áruikkal.” (KMOSKÓ 1997, 206) 

GardlzI: ,A kazárok árukat cserélnek velük, kereskedés céljából jönnek hozzájuk és 

hasonlóképpen a ruszok is. Kereskedelmük teljes egészében coboly (vagy nyuszi, esetleg 

nyesi), szürke mókus és más prémekből áll.” (MARTINEZ 1982, 167) al-Bakrf (LEEUWEN- 

FERRE 1992, 449): „A kazárok kereskedést folytatnak velük és bevásárolnak tőlük; ugyanúgy

a rüs-ok is.”(KMOSKÓ 2000, 255) A Hudüd al-‘álam szerint „a belső bulgárok az összes

ruszokkal háborúban állnak, de kereskedelmet is folytatnak mindazokkal, akik körülöttük 

/űátjűá:.’’(MINORSKY 1937, 160). Minorsky szerint (1937, 438-440) a „belső bulgár” 

kifejezés itt a dunai bolgárokra vonatkozik. Az említett forrás egy másik mondata szerint a 

ruszok S.lába nevű városukból kereskedni járnak a volgai bolgárokhoz (MINORSKY 1937, 
159).

A PVL a 882. évnél beszéli el azt a történetet, amelyben Oleg elfoglalta Kijevet. A vár 

urait, Aszkoldot és Dirt lecsalta a Dnyeper partjára, ahol harcosait előzőleg elrejtette, magát 

pedig kereskedőnek adta ki. Egy jeladásra a katonák előjöttek és megölték Aszkoldot és Dirt 

(PVL 1950 I, 20). Maga az elbeszélés toposz jellegű és a magukat kereskedőnek álcázó 

harcosok más népek történeti hagyományából is ismeretesek (PVL II, 251-252; IGLÓI 1959, 

55). A forrásrészlet a Dnyeperen utazó rusz kereskedők emlékét őrizte meg.

A rusz kereskedőkkel kapcsolatban meg kell említeni a raffelstetteni vámrendeletet 

(Inquisitio de theloneis raffelstetteniensis), bár az itt szereplő rugi népnév azonosítása vitatott 

a szakirodalomban. A 903 és 906 közé keltezett dokumentum 6. cikkelyében ez áll: íy4 

szlávok pedig, akik a rugiaktól, vagy a csehektől kereskedés okából elutaznak, bárhol a Duna
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partján vagy bárhol Rotalari vagy Reodari piachelyeken tartozzanak (fizetni): egy sogma 

[=egy állatra terhelt árumennyiség, a gör.aáypa ’málhanyereg’ szó latin alakja NAZARENKO 

1993, 91, 41. jz.y viaszból két massiolát (adagot), amelyeknek mindegyike egy scotust érjen; 

egy ember által szállított teherből egy massiolát, ugyanabban az értékben. Ha pedig 

rabszolgákat vagy lovakat akarnak eladni: egy rabnő után egy tremisat, egy mén után 

hasonlóképpen, egy férfi rabszolga után egy saigat, egy kanca után hasonlóan. Bajorok vagy 

ennek az országnak a szlávjai ott vásárlók vagy eladók, ne kényszeríttessenek fizetni semmit 

sem." (MGH LEGES II, 251, 23-30) A kérdéses rugi nevet kapcsolatba hozták a csehekkel 

(Schiffmann, K.: Die Zollurkunde von Raffelstetten. Mitteilungen des Instituts fúr 

Österreichische Geschichtforschung 37 [1917] idézi: GANSHOF 1966, 214-215, 69. jz. 

Schmidt, L.: Geschichte dér deutschen Stamme bis zum Ausgang dér Völkerwanderung. Die 

Ostgermanen. München 1934 [2. kiad.] idézi: GANSHOF 1966, 214-215, 69. jz,). Grot 
szerint a Rugi név csak egy földrajzi fogalom, nem feltétlenül a ruszokra kell érteni, míg 

Kunik Rugilandaval azonosította, a normannok északi hazájával (VASIL’EVSKIJ 1888,129- 

131). E. Zöllner szerint olyan szlávokról van itt szó, akik az egykor a rugiak által lakott 

területen éltek Alsó-Ausztriában (Rugilanda). A germán rugiak helyére költöztek és 

megörökölték rugi nevüket. Vagy esetleg elszlávosodott rugiakra vonatkozik a kérdéses 

kifejezés (ZÖLLNER 1952, 108-119). A rugiaknak a mai Ausztria területén .létezett egykori 

hazáját Szent Severinus életrajza említi. Az ausztriai Rugilanda=rugiak=dunai szlávok 

azonosítás mellett szól, hogy a Karoling Birodalommal szomszédos területek kereskedői 

valószínűleg gyakran megfordultak a birodalom határmenti piacain. Miért említené a forrás a 

ruszokat, amikor a többi esetben a birodalom szomszédairól szól? (nem mindegyikről, a 

magyarokról például nem tesz említést). Az 5. századi rugiaknak a mai Ausztria területén 

történt megtelepedésére a Szent Severinus-életrajz az elsődleges forrás. Az 5-6. századi 

Rugilanda elnevezés a későbbiekben eltűnik a forrásokból, Paulus Diaconus a 8. század 

végén, és egy másik szerző a 9. század elején még leírja). Ezt a nevet azonban ismerték a 

rendelet megalkotásának idején. Burkhard passaui püspök (a szóban forgó vámok méltányos 

rendezésével megbízott egyik személy) könyvtárában őriztek egy kéziratot a Vita Sancti 

Severiníböl (WOLFRAM 1985, 123-124, Anm. 135). A kutatók másik része a rugi =rusz 

azonosítás mellett foglalt állást (pl. VASIL’EVSKIJ 1888, 121-150; LEVÖENKO 1956, 199; 

LEWIS 1958, 296; GANSHOF 1966, 214-215; ASHTOR 1970, 185; GOEHRKE 1992, 127; 

NAZARENKO 1990, 91; NAZARENKO 1993, 88; FRANKLIN- SHEPARD 1996, 89). A 

forrásban nem az szerepel, hogy ruszok utaznak a birodalomba, hanem szlávok, de 

feltételezhető, hogy ebben az esetben a ruszok uralma alatt élő keleti szlávokról van szó.
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Bizonyító erővel bír az a tény, hogy a rugi név a 10. században előfordul más forrásban is, és 

ebben az esetben biztosan a ruszokat jelöli. Regino krónikájának folytatásában a 959., 960., 
961. és 966. éveknél (KURZE 1890, 170, 172, 177: legati Helenae, reginae Rugorum, genti 
Rugorum, Adalbertus Rugis ordinatus episcopus stb.). A viasz a ruszok jellemző exportcikke 

volt, ez is támogatja a fentebbi azonosítást (GANSHOF 1966, 215). A. V. Nazarenko további 
érveket vonultatott fel a rugi=rusz azonosság mellett. A 10. század elején Bajorországban 

ismerték a rugi elnevezést, de ez nem jelenti azt, hogy csak a germán rugiakra vonatkozóan 

használták. A forrás többi népneve mind a 10. század elején a birodalom szomszédságában élt 
népekre vonatkozik. Egy ilyen jellegű dokumentumban nehezen képzelhető el archaikus 

névhasználat. A 8-9. századi Rugilanda nevek a langobárdok története kapcsán fordulnak elő 

és korábbi forrásra vezethetők vissza (Origó gentis langobardoruni). Nazarenko szerint a 

Prága felől érkező cseh és rusz kereskedők a piaci vámot Rosdorfban, a Dunától északra 

fizették. Az itt található Grosse Muhi nevű vízfolyás a középkorban a Rűzische Muchel 
elnevezést viselte, ami annyi, mint „Rusz Muhi” (NAZARENKO. 1990, 89-91; 
NAZARENKO 1993, 84-89). A ruszok bajorországi jelenlétét valószínűsítheti az is, hogy a 9. 
században már használatban volt az a szárazföldi út, amely Kazáriából vezetett a Frank 

Birodalomba.

Ibn Fadián 922-ben a volgai bolgároknál találkozott rusz- kereskedőkkel

(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 67; TÓGÁN 1939, 82; KOVALEVSKIJ 1956, 141): 
láttam ruszokat, amikor megérkeztek kereskedést folytatni és helyet foglaltak (letáboroztak) 

az Etil folyónál" Ezután leírja a rusz férfiak és nők külső megjelenését. A rusz férfiak 

termetéről és ruházatáról elismerően szól. A ruházat mellett említi fejszéiket, késeiket és 

kardjaikat is. A rusz nők ruhaviseletéről szintén leírást ad, említést tesz ezüstdirhemekből álló 

nyakláncaikról és zöld üveggyöngyökről, amelyek közül egy-egy darab egy dirhemet ér.

Ezután következik néhány mondat, amelyek nincsenek bennne Ibn Fadián meshedi

kéziratában és Yáqüt szótárában sem. Kovalevszkij szerint azonban Ibn Fadlánhoz tartoztak.

Az orosz orientalista Nagib Hamadánl és Ráz! szövegeiből rekonstruálta ezt a részt 
(KOVALEVSKIJ 1956, 240, 705. jz.): ,^4 ruszok dirhemei — szürke mókus, szőrme, farok, 
mellső és hátsó lábak, valamint fej nélkül, meg cobolyok. Ha valami hiányzik (belőle), úgy ez 

a prém selejt lesz. Ezekkel ők csereüzleteket bonyolítanak le, és nem szabad ezeket kivinni 
(tőlük), mivel áruért adják. Súlyok nincsenek náluk, csak standard fémrudak. Az adás-vételt 
mérlegekkel végzik."
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A továbbiakban Ibn Fadián így folytatja (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 69-70;

TÓGÁN 1939, 86-87; KOVALEVSKIJ 1956, 142-143):,Mihelyt a hajóik megérkeznek ebbe 

a kikötőbe, azonnal kiszáll mindegyikből egy-egy ember kenyérrel, hússal, hagymával, tejjel 

és nabiddzal, hogy odamenjen egy hosszú, földbe állított oszlophoz, amihez egy arc tartozik, 

emberi archoz hasonló, körülötte kisebb figurák és ezek mögött hosszú, földbe tűzött gerendák 

vannak. Odamegy hát a nagy figurához és imádkozik neki, aztán ezt mondja: 'Ó uram, messze 

földről jöttem, és velem ennyi meg ennyi lány van, ennyi meg ennyi állat és coboly, ennyi meg 

ennyi prém ’, amíg csak el nem sorolja mind az összes magával hozott árut. ’És én hozzád 

jöttem ezzel (az ajándékkal)’; majd otthagyja a gerenda előtt azt, amit hozott. ’Tehát azt 

kívánom, hogy halgass meg engem, a kereskedőt, aki számos dinárral és dirhemmel bír [...] 

Aztán elmegy. Tehát, ha az eladás nehéz lesz számára és az itteni napjai megsokasodnak, 

akkor újra eljön második, harmadik ajándékkal, és ha számára nehéz megszerezni azt, amit 

akar, ajándékot hoz mindegyik kis figurának és kéri közbenjárásukat és ezt mondja: ’Ezek a 

feleségei, lányai és fiai az én uramnak’. Nem hagyja abba, hogy kéréssel forduljon akár az 

egyik, akár a másik figurához, hogy pártfogásra kérje őket, és alázatosan hajlong előttük. 

Néha az eladás könnyen megy neki és eladja áruit. Akkor azt mondja: ’Az én.uram kielégítette 

a kérésemet és nekem meg kell jutalmaznom őt. ’ Ekkor hoz néhány bárányt vagy marhát, 

megöli őket, szétosztja a húsúkat, a maradékot odaviszi a nagy és a körülötte álló kisebb 

oszlopok közé, és felakasztja a marha vagy a birka fejét a (hátsó) földbeszúrt oszlopra. 

Amikor eljön az éjszaka, kutyák jönnek, és mindezt megeszik. Azt mondja, alá ezt tette: ’Az 

uram már elégedett velem és megette az ajándékot.'

A Balhí-hagyomány is megemlékeznek a ruszok kereskedelméről. Al-Istahri (BGA I,

226): ,^4z oroszok három fajtából állnak: az egyik Bulgör-hoz van legközelebb; ezek királya 

Küyába (Kiev) nevű városban székel, amely Bulgör-nál (a városnál) nagyobb. A másik fajta

az előbbinél távolabb lakik; nevük as-Salawíya. Harmadik fajtájuk neve al-Artámya; ezek

királya Artá-ban székel. Az emberek kereskedés közben egészen Küyába-ig jutnak el. Ami 

azonban Artá-t illeti, arról említés nem történik, hogy az idegenek közül oda valaki eljutott 

volna, mert minden idegent megölnek, aki országukba beteszi lábát. Víz mentén leszállva 

kereskedést folytatnak ugyan, azonban dolgaikról és áruikról hírt nem adnak, senkit 

társaságukban nem tűrnek, és így országukba senki be nem hatolhat. Artá-ból fekete 

menyéteket és ólmot visznek ki. ... Ezek az oroszok a kazárok a rüm és Nagy-Bulgár felé 

folytatnak kereskedést; a rüm-mal azok északi vidékeik felől határosak [al-Istaluí gothai
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kéziratában: ,ylrbá (vagyis Artá) a kazárok és Nagy-Bulgár között fekszik.” (KMOSKÓ 2000, 

32, 172. jz.)] Számuk nagy. Erejük akkora méreteket ölt, hogy az országukkal szomszédos rüm 

és bulgár vidékeire karácsot vetnek ki.” (KMOSKÓ 2000, 32)

Ibn Hauqal kis eltéréssel ugyanezt írja (BGA II/2, ed. Kramers, 397): „A rüs fajtája

háromféle: az egyik Bulgar-hoz van legközelebb; királyuk Küyába nevű városban lakik, amely 

Bulgár-nál nagyobb. Másik fajtája az előbbiek fölött (északabbra) lakik; ezek neve as-

SalawTya; királyuk Sala nevű városukban lakik Van továbbá még egy fajta, amelynek neve

Artániya; ezek királya Artá városában lakik. Kereskedést folytatva velük el lehet jutni 

Küyába-ba s vidékeire. Ami Artá-t illeti, soha sem hallottam valakitől azt említeni, hogy az 

idegenek közül valaki oda bejutott volna, mert minden idegent megölnek, aki országukba 

beteszi a lábát. Csak éppen vízen leszállva kereskednek, de már dolgaikról és áruikról nem 

adnak hírt, társaságukba nem vesznek be senkit s így országukba nem hatolhat be senki. Áriá

ból fekete cobolyokat, fekete rókákat és ólmot s kevés higanyt visznek ki. ...A rüs-ok most is 

folytatnak kereskedést a kazárok és a rüm felé.” (KMOSKÓ 2000, 80)

Az ún. Chester-Beatty-gyűjtemény kézirata szerint Artá a Rusz legutolsó 

(legtávolabbi) tartománya. Artá mögött egy sivatag van, sem fa, sem víz nincsen a hegyekig, 

amelyeket Nagy Sándor emeltettett gátnak Góg és Magóg népei ellen. Ezek a hegyek egy 

mély völgy által határoltak, amelyeknek az aljára nem lehet lejutni. És ezek a hegyek 

fénylenek, mint valami hatalmas vászon (?) a völgy felett. Góg és Magóg a Rusz egy törzse és 

ők törökök (turkok) (HRBEK 1957,634, 647).5

A BalhI-hagyomány ruszokról szóló értesülései a Hudüd al-‘álamban és al-Bakrinál is

megtalálhatók. A Hudüd először leírja a ruszok szomszédait: keletre ettől az országtól a

besenyők hegyei vannak; délre tőle a Rütá folyó; nyugatra tőle a Saqlába; északra tőle Észak 

lakatlan földjei.” A továbbiakban említés történik arról is, hogy a ruszok uralkodója a

5 A ruszok három fajtájának (sinj) és három városának (madina) azonosítására számos elképzelés született. 
Küyöbat általában Kijevvel azonosílják (pl. FRAHN 1823; LEWICKI1961,103; MINORSKY 1937,434; 
NOVOSELCEV 1965,415-416; Vilinbahov a lengyelországi Kujawiaval, idézi: NOVOSELCEV 1965,416), 
§alawat Novgoroddal, illetve a novgorodi szlovénekkel (pl. FRAHN 1823; MINORSKY 1937,434; LEWICKI 
1961,103; NOVOSELCEV 1965,415-416), Artáriiya illetve Artá esetében azonban megoszlanak a vélemények. 
Frahn az erza mordvinokkal hozta összefüggésbe, és ez az elképzelés gyakran felbukkan a későbbi 
szakirodalomban is (pl. FRAHN 1823; LEWICKI 1950, 360; 1961, 103; SVERDLOV 1970, 367). Más 
vélemény szerint Sztaraja Ladogávál azonos (KMIETOWICZ 1973,259), vagy Rügen szigetével (HRBEK 
1957, 640-645) vagy éppen a későbbi forrásokban szereplő Alfölddel (PRITSAK 1967,2-9). Ennek megfelelően 
többen úgy gondolták és gondolják, hogy a Volga felső folyása melletti területen volt (pl. SMIRNOV 1928, 194; 
NOVOSELCEV 1965,419; SWOBODA 1969, 293-295). Más elképzelések is születtek Aita helyéről: 
Skandinávia (Westberg, Tógán), Tamany-félsziget (Ilovajszkij, Juskov, Mosin), Volhínia (Udalcov), a Rosz- 
folyó melletti Rogyen (RUbakov), Perm (Reinaud, Hvolson), Rjazany (Mongajt), a különböző ötleteket 
összegyűjtötte: THULIN 1978).
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kereskedelemből származó jövedelmek tizedrészét kapja meg. A fejezet végén a forrás
*

ismerteti a ruszok három városát (vagy „országát”, sahr): Küyába, Salába és Artáb (Urtáb). 

Küyába van legközelebb az iszlám országokhoz. Termékei prémek és kardok. Salába lakói 

Bulgár vidékére járnak kereskedni. Artábbm megölik az idegeneket. Ugyanitt jó minőségű 

kardokat készítenek (MINORSKY 1937, 159; NOVOSELCEV 1965, 399, 412; ZIMONYI- 

GÖCKENJAN 2001, 212-213). Al-BakrI (LEEUWEN- FERRE 1992, 491): háromfajtájuk 

van: az egyik fajtájuk királya a Küyába (Kijev) városában lakik, amely a legközelebb esik 

Bulqár-hoz. Ők azok a rüs-ok közül, akik a legközelebb vannak a Bulqár-hoz. A másik fajtájuk 

a salöwa-nak (szlovének). A harmadik fajta neve az 'Awtáriiya, királyuk ’Awtán-ban székel. A

kereskedők hozzájuk úgy mennek, hogy nem érintik Küyába-t. Ami ’Awtán-t illeti, senki nem 

adott hírt arról, hogy ott járt volna, ugyanis minden hozzájuk érkező idegent megölnek - 

Allah tudja legjobban -." (KMOSKÓ 2000,258)

A ruszok három törzséről szóló beszámolók megtalálhatók a későbbi muszlim 

földrajzíróknál is, így például Yáqütnál (HRBEK 1957, 650) is, aki szinte szó szerint 

megismétli al-Istahrl és Ibn Hauqal szövegét, akárcsak Abü ’1-Fidá (REINAUD 1848, II, 305- 

306) vagy Ibn Iyas (HRBEK 1957, 651). IdrTsT szerint Artá egy szép város egy megerősített 

hegyen. Küyába és Saláwa között fekszik. KüyábaXóX Artáig 4 marhala távolság van, és

Artáoőí Saláwába. 4 napig tart az út. Artából leopárdbőröket is exportálnak (HRBEK 1957,

650). Al-Dimasqlnál (MEHREN 1866, 261-262; HRBEK 1957, 651) az al-Istahnnál már 

ismertetetteken kívül az áll, hogy: „az idegent, aki közéjük téved, megeszik, mert az Óceán 

(al-bahr al-Muhít) partján laknak, erdők és mocsarak között, vadállatok módjára.”(Kmoskó

M. fordítása, Mohamedán írók a steppe népeiről, kézirat).

Al-Mas‘üdí szintén tett említést rusz kereskedőkről (Murüg, ed. MEYNARD- 

COURTEILLE 1914, n, 15): ,yí Kazár-folyónak felső folyásánál van egy torkolat, amely 

összeköttetésben áll a Nitas-tenger egyik öblével. Ez (Nitas) a Rüs-tenger, amelyen rajtuk 

kívül senki sem utazik. A rüs-ok e tenger partvidékének egyikét lakják. Ez hatalmas nemzet, 

mely sem királynak, sem törvénynek (sarVa) nem veti magát alá; egyesek közülük kereskedők, 

akik állandóan a burgaz királya felé veszik útjukat. A rüs-ok országában ezüstbányák is 

vannak, olyanfélék, mint a Khoraszán földjéhez tartozó Bangahír-hegység ezüstbányái.” 

(KMOSKÓ 2000,173)
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Ugyanő néhány sorral lejjebb azt írta, hogy (MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 
18): rüs-ok számos különböző fajtájú nemzetet képeznek. Van közöttük egy bizonyos al-
Lüd'öna nevű nemzetség, amely a legnépesebb; árukkal kereskedve egymást váltják Andalus, 
Róma, Konstantinápoly s a kazárok vidékén(KMOSKÓ 2000, 174) A Lüd'ána (vagy: 
lawda'ána: NAZMI 1998, 139) nevet többen összefüggésbe hozták a Tanbihban szereplő, és 

szintén a ruszokkra vonatkozó Küdköna (vagy: kawdaköna: NAZMI 1998, 139) névvel (BGA 

VIII, 141: „Küdkana és másfajta rüs-oK' (KMOSKÓ 2000, 211). Ezeket a neveket 
többféleképpen is magyarázták, megkísérelték azonosítani a normannokkal (HVOLSON 

1869, 166-168), litvánokkal (MEYNAD-COURTEILLE 1914), a Ladoga névvel (Sztaraja 

Ladoga: FRÁHN 1823, 71), és a szlávok közé tartozó lucsánokkal is (Heyd, Lelewel, idézi: 
NAZMI 1998, 139) (ZAHODER 1967, 89-90). Marquart szerint ezek a nevek a rádánlya 

vagy ráhdámya alakok torzult formái (MARQUART 1903, 352; ZAHODER 1967, 89-90). 
Al-Mas‘üdl ezekben a passzusokban a ráhdániták (torzult) nevét összekapcsolja a ruszok 

kereskedelmével. Al-Mas‘üdí az Aranymezőkeí 943-ban fejezte be, ekkor, már a ráhdániták 

tevékenységéről nincsenek újabb híradások más forrásokban. A . Figyelmeztetés és 

visszapillantás könyvével még később, csak a halála előtt, 955-ben készült el. Utóbbi 
könyvében lett volna lehetősége kijavítani a tévedést, de, Marquart szerint, újra leírta azt, amit 
korábban, tehát egy másik szövegösszefüggésben megint ezt a kérdéses nevet használta a 

ruszokkal kapcsolatban. Az biztos, hogy al-Mas‘üdí ismerte Ibn Hurdádbih Utak és országok 

könyvét című művét, mert az AranymezőJdom (MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 70) 
hivatkozott rá. De Goeje a küdköna nevet (függetlenül a lüd'ána alaktól) Kijevvel, vagy 

Gotlanddal próbálta azonosítani (KMOSKÓ 2000,211, 53. jz.)
Számos, a ruszok kereskedelméről szóló adatot tartalmaznak a rusz-bizánci barátsági, 

kereskedelmi és szövetségi szerződések. A Povest’ Vremennyh Let két ilyen szerződés írott 
változatát őrizte meg. A 907. évnél a krónika szerzője idézi a szerződés szövegét, amely a 

Konstantinápolyba érkező ruszokról rendelkezik (PVL 1950 I, 24-25 /text/, 221-222 /ford./): 
„Ha ruszok érkeznek, a követek olyan ellátásában részesüljenek, ahogyan ők akarják. Ha 

pedig kereskedők jönnek, kapjanak 6 havi ellátást: kenyeret, bort, húst, halat,, gyümölcsöt. És 

rendezzenek számukra fürdést - amennyit akarnak. Amikor pedig a ruszok indulnák, vegyenek 

a császártól az útra élelmet, horgonyokat, köteleket, vitorlát, és azt, ami kell nekik ... Ha a 

ruszok nem kereskedés céljából jönnek, ne kapjanak havi ellátmányt. A rusz fejedelem 

paranccsal tiltsa meg az övéinek, hogy az ide jövő ruszok ne tegyenek kárt a falvakban és az 

országunkban. Az ide érkező ruszok tartózkodjanak a Szent Mamasz templomnál, és amikor 

hozzájuk küldenek a mi államunktól és összeírják a neveket, csak akkor vehessék fel az őket
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megillető havi ellátmányt, elsőként a Kijevből érkezők, aztán Csenyigovból és Perejaszlávból 

és más városokból. Es a városba csak egy kapun keresztül mehessenek be, császári ember 

kíséretében, fegyver nélkül, 50 fős csoportokban, és kereskedjenek annyit, amennyi nekik 

szükséges, nem fizetve semmilyen illetéket.’’'

A PVL által a 945. évnél közölt szerződés hasonló témájú cikkelyeket tartalmaz, mint 

az előbbiekben ismertetett dokumentum. A cél eredetileg is az volt — a krónikaíró szerint —, 

hogy megújítsák a régi szerződést. Eltérés a korábbiakhoz képest, hogy korlátozták a ruszok 

által vásárolható selyem mennyiségét (50 arany értékben). A vásárolt árura császári 

megbízottak pecsétet tettek. A rusz kereskedők Szent Mamasz kolostor melletti szállását 

megszüntették, a telet nem tölthették Konstantinápolyban. (PVL 1950 I, 34-39).

Szintén a ruszok kereskedelmi tevékenységével áll szoros kapcsolatban a DAI 9. 

fejezete, amelyben a ruszok Konstantinápolyba tartó vízi útjáról közöl a forrás részletes 

beszámolót. A ruszok a szlávok által készített hajókon indultak el a Dnyeperen. 

Bíborbanszületett Konstantin részletesen beszámol a dnyeperi zuhogókon való átkelésről. Hét 
ilyen hely volt. A legveszélyesebb, vízi úton nem járható zuhogókat az eladásra szánt árukkal 

és a csónakokkal a folyó partján, szárazföldön kellet megkerülni. Ezután a Szent-Gergely- 

szigetnél áldozatot mutattak be. Majd a Dnyeper-torkolatnál elérték a Fekete-tengert. Itt a 

Szent-Etheriosz-szigeten (Berezany-sziget) pihentek meg néhány napig, hajóikat kijavították. 

Innen a tengerpart mentén hajóztak tovább, egészen Konstantinápolyig (LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 44, 46, 48, 50; MORAVCSIK 1950, 57, 59, 61, 63).

A ruszok a besenyőkkel is kereskedtek. Bíborbanszületett Konstantin a DAI 2. 

fejezetében írja, hogy (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 36,5-38,8): ,fz oroszok azon 

vannak, hogy fenntartsák a békét a besenyőkkel. Ugyanis tőlük vásárolnak szarvasmarhákat, 

lovakat és birkákat, s ilyenformán könnyebben és bőségesebben élnek, mert az említett állatok 

egyike sem lelhető fel Oroszországban." (MORAVCSIK 1950, 51)

957-ben Olga fejedelemasszony látogatott Konstantinápolyba. A De Ceremoniis 

beszámolt a látogatásról. Olga kíséretében rusz előkelők és kereskedők (TtpaypaTeuTOü.) is 

voltak, 43 vagy 44 személy. Ok feltehetően nem a Konstantinápolyban tartózkodó rusz 

kereskedők voltak. Elképzelhető, hogy az utazásra nyáron került sor, Olga a Ruszból 

Bizáncba tartó kereskedelmi karavánnal együtt utazott. A látogatás céljai között szerepelhetett 

a korábbi kereskedelmi szerződés megújítása, a ruszok számára kedvezőbb feltételekkel. 

Cserében Olga hajlandó volt felvenni a keresztény vallást, és katonai segítséget nyújtani 

Bizáncnak (LEVCENKO 1956, 230-231, V. V. Mavrodin véleményét idézve). A forrás 

elkülöníti a kereskedők csoportját a rusz előkelők (’ápxovteq) csoportjától. A második
X>*<SZEGED £]
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fogadás alkalmából a kereskedők fejenként 6 milliarisiost kaptak, míg a másik csoportba 

tartozók 12-20-at (Olga 200-at). (LEVŐENKO 1956,222)
Ibrahim ibn Ya'qüb 965-ben azt írta Prágáról, hogy (KOWALSKI 1946, text, 3,24-25; 

LEEUWEN-FERRE 1992, 332): ,J?<drága (Prága) városa kőből és mészből épült; áruk 

dolgában a legnagyobb városok egyike, ahová Krákwa (Krakkó) városából rüs-ok és

saqáliba-k jönnek áruikkal.” (KMOSKÓ 2000,242)

A kereskedők társadalmi helyzetére lehet következtetni a Rusz törvénykönyve, a 

Russzkaja Pravda alapján. Eszerint a 11-12. században a kereskedők „vérdíja” 40 grivna volt. 
Ebbe a kategóriába tartoztak például a fejedelmi kis druzsina tagjai valamint olyan 

tisztségviselők, mint a jabetnyikok vagy a kardhordozók (magyar fordítása: HEGEDŰS- 

HONFI-POPOVICS 1956, 26). A 11. században a ruszok kereskedelmi aktivitása 

csökkenőben volt, kevesebb a forrás, ennek az az oka, hogy a fejedelmek és kíséreteik 

jövedelmei egyre inkább a mezőgazdaságból származtak.

Görög (bizánci) kereskedők

A fentebb felsorolt kereskedőnépek közül a görögök voltak azok, akik a legkorábban 

megjelentek a Fekete-tengertől északra eső területen. Az ie. 8. századtól kezdve megindult a 

görög gyarmatosítás a Földközi-tenger medencéjében. A Pireneusi-félszigettől Szíriáig 

számos gyarmatváros, kereskedelmi lerakat jött létre. A Pontusz-vidéki gyarmatosításban a 

Kis-Ázsia nyugati partvidékén lakó iónok, közülük is a milétosziak jártak az élen. Az ie. 7. 
századtól a milétosziak mellett a megaraiak is telepeket hoztak létre. Dioszkuriasz, 
Phanagoreia (theoszi alapítású), Képi, Pantikapaion, Kherszón, Olbia, Türasz voltak a 

legfontosabb kikötők. A kereskedés ezeken a helyeken zajlott, a helyi „őslakosság” ide 

szállította az árukat eladni. Időnként görög kereskedők is útra keltek, eljutottak a steppe belső 

részeire, vagy még északabbra, az erdőlakókhoz. Hérodotosznál már van erről szóló 

feljegyzés (DOVATUR-KALLISTOV-SlSOVA 1982, 108): izekig a kopaszokig a vidéket 
és az ott lakó népeket tehát elég jól ismerjük. Mert eljutnak hozzájuk egyrészt a szküthák, 
másrészt a Borüszthenész kikötőjében és a többi pontoszi kikötőhelyen lakó hellének, akiktől 
nem nehéz értesüléseket szerezni. Az idelátogató szküthák hét tolmács segítségével hét nyelven 

tárgyalnák.” (MURAKÖZY 1989, 274) A pontuszi görögök kereskedelméről Sztrabón is 

megemlékezett (Geógraphika, XI, II. 10., ed. LASSERRE 1975, 48, 8-14): „Az európai 
bosporosiaknak a fővárosa Pantikapaion, az ázsiaiaké pedig Phanagoreia (mert így is nevezik
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ezt a várost), s úgy látszik, hogy a Maiótisból s a fölötte elterülő barbárföldről szállított áruk 

piaca Phanagoreia, a tenger felől odaszállított áruké pedig Pantikapaion.” (FÖLDY 1977, 
529) Sztrabón a Don-torkolat melletti Tanaisz városáról ezt írta (Geógraphika, XI. II. 3., ed. 
LASSERRE 1975, 44, 11-19): >yA folyó és a tó mellett fekszik a hasonló nevű Tanais város, a 

bosporosi hellének alapítása. Polemón király nemrégiben elpusztította ellenkezése miatt. 
Közös piaca volt részint az európai és ázsiai nomádoknak, részint a Bosporos felől arra 

hajózóknak, amennyiben az előbbiek rabszolgákat, bőröket és egyéb nomád árucikkeket 
hoztak ide, az utóbbiak pedig ellenértékűi ruhaneműt, bort és egyéb, a polgári életmódhoz 

tartozó cikkeket.” (FÖLDY 1977, 527-528) A VII.: könyvben (IV. 5.) szintén Tanaiszról szól:
„ Van ott egy, a folyóval azonos nevű város is, a barbárok legnagyobb kereskedő helye 

Pantikapaion után.” (FÖLDY 1977, 327) A VII. könyvben (in. 17.) említi Olbiát is: ,Jia a 

Borysthenésen 200 stadionnyira hajózunk, egy, a folyóval azonos nevű várost találunk, melyet 
Olbiának is hívnak; nagy kereskedő hely, milétoszi alapítás.” (FÖLDY 1977, 323)

A korai középkorból kevesebb közvetlen adat van a görög kereskedőkre. Ebben az 

időben a görögök által lakott kikötők elsősorban a Krím-félszigeten voltak. Kherszón és 

Boszporosz megőrizte korábbi jelentőségét. Ioannes Malalas 6. században írt világkrónikája . 
azt közli Boszporosz városáról, hogy itt a rómaiak és „hunok” között cserekereskedelem 

(crüváAláypaxa) folyt (ed. THURN 2000, 361; magyar fordítása: MÉH 2002, 53-54). Malalas 

értesülését Theophanes is átvette (CICUROV 1980, 27). Később Kherszón vált a Krím-vidék 

legfontosabb városává. Kherszón kereskedelmi szerepét Jordanes is említi (Getica, ed. 
SKRZINSKAA 1960, 136): ,ylz altziagirok Kherszón környékén vannak, ahová a kapzsi 
kereskedő Ázsia javait hozza be.” A Krímbe száműzött Márton pápa 655-ben egy levelében 

arról írt, hogy Kherszón gabonabehozatalra szorul. Látta a Romániából érkező hajókat, 
amelyek gabonát, olívaolajat és bort hoztak, visszafelé sót szállítottak (PL ed. Migne, T. 87., 
col. 202 D, 203 B). A 7. század végén a félsziget keleti fele kazár fennhatóság alá került. 
Hitvalló Theophanes és Nicephorus pátriárka értékes híradásokat közölnek ezekről az évekről. 
Kherszón vezető tisztségviselői közül említik aprotopolita (Anast. Bibi.: primus civium) és a 

prótevón méltóságokat (Theophanes: ŐIÖUROV 1980,40, Nicephorus: uo., 156, ill. 131-132, 
346, 348. jz.). A város vezetői valószínűleg a gazdag kereskedők közül kerültek ki, mivel 
Kherszón belső ügyeibe a bizánci császárok ekkoriban kevésbé tudtak beavatkozni, mint 
később, a 840-es évektől kezdve, amikor Kherszón thema lett. Közvetetten utal a 

kereskedelemre az András apostol utazásáról szóló mű szövege is (VASIL’EVSKIJ 1909, 
268).
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A Krím-vidéki görögök és az etelközi magyarok kereskedelméről a Gayhánl- 
hagyomány őrzött meg fontos részleteket. A magyarok foglyul ejtett szlávokat adtak el a 

bizánciaknak egy K.rh nevű kikötővárosban (Ibn Rusta: LEWICKI 1977, 34; GardTzT: 
MARTINEZ 1982, 161, ZAHODER 1967, 55, GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 177; al- 
Marwazí: MINORSKY 1942, *22 /text/, 35 /ford./; ‘Aufí: MINORSKY 1937, 324, 
KMOSKÓ 1929, 52).

Bíborbanszületett Konstantin a DAI 6. fejezetében megemlékezett a kherszóniak és a 

besenyők közötti kereskedelemről (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 40). Az 53. fejezetben 

ezt írta a kherszóniakról (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 274, 530-532): ,Jía a 

cherszóniak nem utaznak Romániába és nem adják el a bőrt és a viaszt, amit a besenyőktől 
kereskedés útján szereznek be, nem tudnak megélni." (MORAVCSIK 1950, 53) Mindez arra 

utal, hogy a 10. században a kherszóni görögök rá voltak utalva a szomszédaikkal való 

kereskedelemre.

Muszlim kereskedők

Számos forrás szól a muszlim világon kívül élő, és ott tevékenykedő muszlim kereskedőkről. 
Az Omajjád-korban ez a helyzet még nem jellemző, ekkoriban a muszlimok távoli utazásai 
elsősorban diplomáciai célokat szolgáltak és a Kalifátusból főleg zsidókat vagy 

keresztényeket küldtek. Később azonban a muszlimok közül került ki a kereskedők, utazók 

többsége (HITTI 1951, 343). Az Abbaszida-korban jelentősen kibővültek a Kalifátus 

kereskedelmi kapcsolatai a világ különböző országaival. Bagdad a világ egyik legnagyobb 

városa és egyben kereskedelmi központja is lett (nibr ’emporium’). Al-Ya‘qübl Bagdad 

leírásakor megjegyezte, hogy a különféle helyekről érkező kerekedők számára vonzó hely 

(BGA VII, 234, NAZMI 1998,165).
A távolsági kereskedelem a Kalifátus és a külföldi területek között, a középkor 

folyamán nagyon jövedelmező vállalkozás volt. Ibn Haldün szerint az a kereskedő, aki távoli

országokba utazott kereskedni, hatalmas profitra tehetett szert (NAZMI 1998,165): Al-Istahri

megemlíti, hogy volt kereskedő, aki 4 millió dinárt fektetett be kereskedelmi vállalkozásba. 
Al-MuqaddasT arról számolt be, hogy az Arab-félsziget déli részén élők körében szóbeszéd 

volt, hogy egy kereskedő elutazhatott Kínába ezer dirhemmel, és visszatérhetett ezer dinárral. 
Egy dinár körülbelül 10-12 dirhemet ért. Ugyanő azt is állította, hogy egy kereskedő, ha száz
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dinárral indult el, ötszáz dinárral is hazatérhetett (BGA III, 97-98, NAZMI 1998, 166). 
Hasonló értesülést közölt al-Tanühl egy kereskedőről, aki Báb al-Abwáb (Derbent) mögé, 
messze északra jutott el, tehát feltehetően Kelet-Európábán járt (NAZMI 1998, 166). A 

kereskedelmi tevékenység valójában tudatos spekuláció is volt. A kereskedők célja az volt, 
hogy minél nagyobb árkülönbözetre tegyenek szert az eladásnál (CAHEN 1989, 209). A 

tengeri kereskedelemben szintén jelentős szerepet játszottak a muszlim kereskedők. Hajóik 

Bászrából indulva egészen Kínáig jutottak el. Egyesek külön luxuscikkek behozatalára 

szakosodtak. Általában véve azonban a nagy mennyiségű áruval dolgozó, szervezett 
kereskedelem két fajta áru együttes szállításán alapult: az egyszerűbb tömegáru árából 
fedezték a szállítás költségét, a nagy értékű áruk pedig a hasznot hozták (CAHEN 1989.199).

A korai muszlim szerzők, akik Kelet-Európáról is írtak, információik tekintélyes részét 
kereskedőktől szerezték. A területről alkotott földrajzi kép jól tükrözi a muszlim kereskedők 

jelenlétét és érdeklődését a helyi viszonyok iránt. Szórványos és korlátozott arab-kazár 
kereskedelemről már a 730-as évek előtti időből is tudunk (LUDWIG 1982, 265; ZIMONYI 
1990, 80). A 8. század végén - 9. század elején a muszlim kereskedők elkezdtek északra, 
Kazáriába járni. A Derbent-Szamandar-Etil útvonal, a Kaszpi-Volga út ekkor kezdett 
jelentőssé válni számukra. Ezek a kereskedők főleg dirhemeket vittek magukkal, amelyeket 
prémekre, rabszolgákra és egyéb termékekre cseréltek. Ez az új kereskedelmi aktivitás 

Kazária és a tőle északra lévő területek gazdasági életére jelentős befolyással volt (NOONAN 

1984, 281-282; ZIMONYI 1990, 80). Ibn Hurdádbih (BGA VI, 124; LEWICKI 1956, 73) és 

al-Hamadánl (BGA V, 298; LEWICKI 1969, 40) leírják a őurgönból (Kaszpi-vidék) 
Hamlihba, a kazár fővárosba vezető utat, illetve utalnak az Armeniából Samandar felé vezető 

útra ami közvetve jelzi, hogy muszlim kereskedők jártak a kazárokhoz.

A Balhí-hagyomány konkrétan is említi a kazároknál élő muszlimokat. Al-Istahrl a

kazár fővárosról írja, hogy muszlimok tömegesen laknak benne, mintegy tízezren. Harminc 

mecsetjük van. „Al-Hazar keleti felében főleg kereskedők, muszlimok és árucikkek vannak.”

(BGA I, 220, 221-222; KMOSKÓ 2000, 29) Ibn Hauqal (BGA II/2, ed. Kramers, 393):

„ Vannak piactereik és fürdőik; köztük a muszlimok tömegesen laknak, számuk állítólag a 

tízezret is meghaladja.” Egy másik jelentősebb kazár városban, Szamandarban szintén sok 

muszlim élt, nekik is voltak mecsetjeik (al-Istahrl: BGA I, 222; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed.

Kramers, 1939, II, 393) A BaUü-hagyományból megtudjuk még, hogy feltehetően muszlim 

kereskedők a kazárokhoz ruhákat szállítanak a Kaszpi-vidékről, Armeniából, Azerbajdzsánból

és a Bizánci Birodalomból (al-Istahrl: BGA I, 224; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 395).
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Az említett szerzők írnak arról is, hogy a Kazár (=Kaszpi)-tengeren a muszlimok országaiból 

kereskedők utaznak hajókon a kazárokhoz (al-Istahn: BGAI, 218; Ibn Hauqal: BGA H/2, ed. 

Kramers, 388).
Al-Mas‘üdl a kazár uralkodóval kapcsolatban megjegyzi, hogy (Muriig: MEYNARD- 

COURTEILLE 1914, II, 12): helységében a lárisiya mellett sok muszlim kereskedő és iparos 

van, akik messziről jöttek országába igazságossága és megbízhatósága miatt. Van egy 

főmecsetjük és minaretjük, amely a királyi palota fölé emelkedik, azonfelül több más 

mecsetjük iskolákkal, ahol a gyerekek a Koránt tanulják .” (KMOSKÓ 2000,172)
A muszlim kereskedők távolabb is eljutottak. Al-Mas‘üdl egy Ardabilból származó 

kereskedőt és más muszlimokat, valamint a kazároktól, Derbent vidékéről és az alánoktól 
érkezett kereskedőket említett meg, akik 934-ben a magyaroknál és a besenyőknél 
tartózkodtak (Murüg: MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 59, 61). Ugyanő szól arról, hogy 

a szlávok egyik királyának, al-Daym.ak az országába muszlim kereskedők járnak 

(MEYNARD-COURTEILLE III, 64). Ibrahim ibn Ya‘qüb pedig azt írta, hogy a turkok 

(=magyarok) országából muszlim kereskedők jártak Prágába (KOWALSKI 1946, 3, 24-26; 
LEEUWEN-FERRE 1992, 332).

Az iszlám világ távolabbi részeiről is érkeztek kereskedők Kelet-Európába. Ibn Fadlan

a volgai bulgároknál találkozott egy Szindből (az Industól nyugatra eső terület, a mai 
Pakisztán egy része) érkezett kereskedővel, aki a bulgár király környezetében. élt 
(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 59; TÓGÁN 1939,65-66; KOVALEVSKIJ 1956,137).6

Hvárezmiek, kálizok

Hvárezm az Arai-tótól délre fekvő terület, az Amu-daija alsó folyásánál. A vidék nagyrészben
sivatagos, a folyó völgyében termékeny oázisok vannak. Lakossága az iszlám előtti időkben

*
iráni nyelvű volt, Hvárezm neve az Avesztában és óperzsa feliratokon is feltűnik (ie. 5. 
század). Hvárezm történetét már al-BIrün! is megírta all. században. Hvárezmet sokáig az 

Afríg-dinasztia uralta, és az arab hódítás után is még háromszáz évig megőrizték hatalmukat 
(VÁSÁRY 2003, 124-125; OLDAL, 117). Az arab hódítás a 8. században érte el ezt a

6 Nem ez az egyetlen adat, amely bizonyítja India és Kelet-Európa között a kereskedelmi kapcsolatokat a 9-10. 
században. A dolgozat kővetkező fejezeteiben is szerepelnek ilyenek. India és Kelet-Európa közötti középkorig 
kereskedelmi kapcsolatokról megjelent egy rövid összefoglalás: POLGÁR 2005; Ibn Fadián előbb idézett adata 
azonban sajnos kimaradt belőle.
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vidéket. Az arab seregek I. Walld kalifa (705-715) idejében lépték át az Amu-Daiját. Qutayba 

arab hadvezér 705-ben elfoglalta Balhot, 706-709 között Szogdianát, 710-712 között pedig 

Szamarkandot és Hvárezmet. Ennek a hódításnak az utolsó mozzanata a 713-714-ben a Szir- 
daija-vidékre vezetett hadjárat volt. Ezzel az iszlám hódítás elérte a Kínai Birodalom 

befolyási övezetének nyugati határát (HITTI 1951, 209). Az Afrígidák uralmát a Mámunidák

váltották fel 990 után. Abü’ 1-Abbás Ma'mün ibn Muhammad gurgandzsi emír 995-ben

felvette a Hvárezmsah címet. Névlegesen a Számánidák vazallusa volt, de valójában önállóan 

irányította a birodalmat. Az ezután következő időszakban Hvárezm virágzó ország volt, 
gazdagságát részben éppen a közvetítő kereskedelemnek (Kelet-Európa és az iszlám világ) 
köszönhette.

Miután az arabok elfoglalták Hvárezmet, a helyi lakosság egy része nyugatra 

vándorolt és a kazároknál telepedett le. Erről al-Mas‘üdI is beszámol, amikor az Etilben lakó 

muszlimokról ír (MEYNARD-COURTEILLE 1914, n, 10-11): „Az uralkodó elemet e 

helységben a muszlimok képezik, mert a királyság hadseregét ők adják Az országban al- 
Lárisiya néven ismeretesek; Hwarizm vidékei felől vándoroltak be. A régi időkben, az iszlám 

föllépése után országukban háború tört ki és vele járvány, mire a kazárok királyához 

költözködtek. Mivel pedig bátor és vitéz emberek, akikben a kazárok királya háború 

alkalmával megbízhat, bizonyos föltételek mellett országában maradtak; ezek egyike volt a 

vallás külső (nyilvános) megváltása, a mecsetek s az imára való felhívás, és hogy a király

vezírjének méltósága közöttük maradjon. Jelenleg a vezír közülük való; neve: Ahmad ibn

Küya. Valamint, amikor a kazár király muszlimokkal keveredik háborúba, a többiektől 
elkülönítve maradnak táborában, nem harcolnak hitsorsosaik ellen, hanem vele együtt a többi 
hitetlenek ellen. A királlyal jelenleg mintegy hétezer nyilas harcol vértben, sisakban és 

páncélingben; vannak közöttük dárdások is, a muszlimoknál használatos fegyvernemek 

szerint.” (KMOSKÓ 2000, 171; az elbeszélés megvan al-Bakrinál is, aki al-Mas‘üdI leírását 
használta: LEEUWEN-FERRE 1992,263; KMOSKÓ 2000,237)

A lárisiya nevet Czeglédy, H. Bailey nyomán, ársmak értelmezte, ami végső fokon az 

alánok ősi neve. A hvárezmi származású kazár vezér, Ástarhan nevében szintén megtalálható 

az ás népnév (változat: Rás tarkán, örm. Raztarhan, CZEGLÉDY 1970, 257-258) A 8. 

században kazár szolgálatban álló hvárezmiekről al-Tabarl is említést tett. A 764-ben lezajlott

kazár-arab összecsapásban a kazár sereg vezetőjét Ástarhan al-Hwárizmmak hívták, ami arra 

utal, hogy hvárezmi származású volt (al-Ya‘qüb!nál: halis tarkán: TÓGÁN 1939, 217-218,2. 
jz.; CZEGLÉDY 1970,258; GYÖRFFY 1959, 51).
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A BaUü-hagyomány egyik szöveghelyét szinté^ kapcsolatba hozták a kálizokkal. Al- 

IstaM és Ibn Hauqal is említést tesznek az úgynevezett „tiszta” kazárokról. Istahrl (BGA I, 

221-222): ,yál-Hazar keleti felében főleg kereskedők, muszlimok és árucikkek vannak; a 

nyugati rész kizárólag a királyé, a seregéé és a faj-kazároké.” (KMOSKÓ 2000, 29) Ibn

Hauqal (BGA II/2, ed. Kramers, 393): „Min/ már említettük, a király a város két oldala közül

a nyugati részben lakik s vele van kísérete, hadserege s a faj-hazar-ok.” (KMOSKÓ 2000,77) 

Az arab hullás melléknevet hagyományosan a hális ’tiszta’, ’nem keveret’ szó többes 

számaként értelmezik a szövegben (pl. KMOSKÓ 2000, 29, 143. jz.). Tógán szerint azonban 

itt nem a hális ’tiszta’ jelzőről van szó, hanem a hálisokról, azaz a kálizokról, hvárezmiekről. 

Ibn Hauqal szeráji (isztambuli) kéziratában a hális alak szerepel, ez támasztja alá ezt a

feltevést (TÓGÁN 1939, 217-218). Czeglédy, Tógán elképzelését követve újraértelmezte az 

idézett muszlim szerzőknek a kazárok nyelvéről szóló tudósítását is. Eszerint a kazárok 

nyelve sem nem török, sem nem perzsa, és semmilyen más nyelv sem egyezik vele (Istahrl:

BGA I, 222; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 393). Néhány mondattal lejjebb viszont az

szerepel, hogy a kazárok nyelve olyan, mint a bolgároké (Istahrl: BGA I, 225; Ibn Hauqal: 

BGA II/2, 396). Czeglédy szerint ez az ellentmondás feloldható, ha az első esetben nem a „faj 
(tiszta)” kazárok, hanem a kálizok nyelvére vonatkoztatjuk a leírást. A hvárezmi nyelv 

valóban nem volt török, de a perzsával sem egyezett meg, egy észak-iráni nyelv volt 
(CZEGLÉDY 1970,258).

Ha elfogadjuk a Togan-Czeglédy-féle magyarázatot, akkor a kálizok neve al-Bakrínál 
is előfordul, a besenyőkről szóló fejezetben (LEEUWEN-FERRE 1992, 445-446): ,Jía 

manapság azok közül vetődnek hozzájuk, akiket Konstantinápoly fejedelme vagy mások 

rabszolgaságra kárhoztatnak, az ilyeneket hawális-nak nevezik, és szabad választást engednek 

nekik aközött, náluk akarnak-e maradni, olyanformán, hogy egyenrangúaknak tekintik őket, s 

aki akar, megházasodhat náluk, s aközött, hogy őket biztos helyre juttatják el” (KMOSKÓ 

2000, 253) Kmoskó M. ehhez a következő megjegyzést tette. Az ar. hawális a hálisa nőnemű

többese. A hímnemű hális alak szabályos plurálisa hullás, ami megvan Istáimnál és Ibn

Hauqalnál is. Egy, az arab hawálisia. erősen hasonlító görög /oA/ovoz szó előfordul Ioannes

Kinnamos történeti művében. Ez az elnevezése annak a zsidó vallású harcosokból álló 

seregrésznek, amely II. Géza oldalán harcolt I. Mánuel Komnenosz bizánci császár ellen. „4 

folyó túlsó partján megszámlálhatatlan sereg áll hadirendben, nem csak az ország lakói,
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hanem részben hun lovasok, részben a köztük élő, de más hiten levő kalizok közül. (Mert míg a 

hunok a keresztények hitét vallják, ezek most is a — még pedig nem is tiszta!— Mózesi 

törvényeket használják.) Azt mondták tehát, hogy ezek, meg a besenyők harcolnak a 

dalmatákkal együtt.” (MORAVCSIK 1984, 202) Más vélemény szerint itt a héber ’katona’ 
jelentésű szó van a szövegben (idézi: KMOSKÓ 2000,253,208. jz.)

A volgai bolgároknál lakó hvárezmiekről Ibn Fadián tett említést. „És amikor náluk

egy muszlim meghal, és ott van egy nő a hvárezmieknél, őt megmosdatják a muszlimok rituális 

tisztálkodása szerint.” (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 65, 3-4; TÓGÁN 1939, 78; 

KOVALEVSKIJ 1956,140)

Tógán szerint a mondat értelme nem egészen világos. Elképzelhető, hogy itt arról van 

szó, hogy a hvárezmi nő az elhunyt muszlim férfi felesége volt, aki férje mosdatását végezte. 

Ibn Fadián egy másik passzusából az is kiderül, hogy ha egy bolgár nő volt a feleség, akkor

nem végezték el a mosdatást. Esetleg a holttest mosdatása a bolgárok számára 

szerencsétlenséget hozott volna, ezért csak akkor volt lehetséges az ilyen rituálé; ha nem 

bolgár nő volt a hozzátartozó (TÓGÁN 1939, 78,2. jz., 217).

A mondatot részletesen elemezte Kovalevszkij is. Szerinte itt külföldről érkezett

muszlimról van szó, erre utal az’náluk’ jelentésű Hndahum prepozíciós szerkezet. Ibn Fadián

az ‘inda ’-nál’, ’-nél’ elöljárószót olyan esetekben használja, amikor valaki egybizonyos ideig 

van, tartózkodik valahol, valakinél. Igaz, amikor „megbízható emberekről” beszél a volgai 

bolgár uralkodó testőrsége kapcsán, akik készek vele együtt meghalni, szintén az ‘inda 

prepozíciót használja, ami ez esetben is azt jelzi, hogy itt önkéntesekről van szó, akik saját 

akaratukból álltak a szolgálatába és nem tartoznak hozzá elválaszthatatlanul. Amikor olyan 

emberekről van szó, akik állandóan a bolgárok környezetében éltek, akkor a fi elöljárót 

használja. Például amikor a bolgároknál lévő kereskedőkről tesz említést. Ezek a kereskedők,

Ibn Fadián szóhasználatát követve, helyi, volgai bolgár kereskedők voltak. Sokszor használja

még a szerző a minhum ’közülük’ kifejezést is. Nemcsak személyek, hanem tárgyak, elvont 

fogalmak hovatartozásának kifejezésére is használja az ‘inda prepozíciót. A szövegben 

szereplő muszlim nem helyi ember volt, és ezt az is bizonyítja, hogy a temetés leírása után Ibn

Fadián ezt írja: „És ők így cselekszenek a halottjukkal.” (KOVALEVSKIJ 1956, 229-230) A

hvárezmi nő jelenlétére utaló kifejezést Kovalevszkij 1939-ben, amikor Ibn Fadián művét első

ízben adta közre, úgy fordította, hogy: „vagy meghal valamilyen hvárezmi nő”. A wa ’és’ 

kötőszót aw -nak ’vagy’ értelmezte és fordította, és így a mondat értelme az, hogy akár a
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muszlim, akár a hvárezmi nő is meghalhatott. A szp^an forgó muszlim, mint már szó volt 

róla, idegen földről származott. A muszlim kereskedők nem vitték el feleségeiket hosszabb 

utazásokra. Kétséges, hogy az itt szereplő nő (imra ’at) valóban az elhunyt felesége volt. Más 

szöveghelyen, ahol egy bolgár temetéséről ír, más szót használ a szerző (zawgat), ami

’feleség’-et jelent. Néhány esetben Ibn Fadián a feleségekre is használja az imra’at szót, de 

ekkor hozzáteszi, hogy kinek a feleségéről van szó. Ha itt az elhunyt feleségéről lenne szó, ezt 

Ibn Fadián jelezte volna a szöveg megfogalmazásával, az imra’atuhu vagy imra'atalihu

kifejezésekkel. A szövegben azonban ez nincsen, ezért világos, hogy itt nem feleségről, 

hanem egy nőről van szó. Az idá jelentése ige előtt ’ha’, ’amikor’. Ebben, az esetben névszó

előtt áll, jelentése ’íme’, ’itt van’. Ez egyébként Ibn Fadián egyik szófordulata. A „hvárezmi”

jelzővel kapcsolatban Kovalevszkij megjegyzi, hogy az határozott névelővel áll, míg az 

imra’at főnév határozatlan. A „hvárezmi” melléknévnek (\y>Jj 1 ) egy *al-hwarizmíya

) ’hvárezmiek, mint nép gyűjtőneve’ alakra való javítására tett javaslatot, ami 

szerint ’hvárezmi származású nő’ kifejezés lesz a szóban forgó mondatban. Hasonló alakokat

máshol is használ Ibn Fadián (pl. rüslya, ’ruszok’). Az egész kifejezés kiegészítve így néz ki:

imra’at min hwárizmiya. Kovalevszkij szerint elképzelhető, hogy a min prepozíció 

egyszerűen kimaradt a szövegből. Mindenesetre, Kovalevszkij 1939-es, illetve H. Ritter

értelmezése (Zum Text von Ibn Fadlan’s Reisebericht. ZDMG 96/1, idézi: KOVALEVSKIJ 

1956, 230), amely szerint a szóban forgó hvárezmi nő meghalt volna, nem helyes. A hvárezmi 

nő rabként is kerülhetett a volgai bolgárokhoz, esetleg az oguzok adták el nekik. 

Kovalevszkij, Toganhoz hasonlóan megjegyzi, hogy ha a nő bolgár lett volna, nem mosdatta 

volna meg a holttestet, mert a volgai bolgároknál ez nem volt szokás (KOVALEVSKIJ 1956, 

230).

A volgai bolgárok és a hvárezmiek kapcsolatára Ibn Hauqal is utalt (BGA II/2, ed. 

Kramers, 392, 17-19): ,^4 hódbőrök és az értékes szőrmék Hwarizm-ba kerültek, mert a 

hwárizm-iak gyakran hatoltak al-Bulgar s as-Saqáliba közé, portyázva közöttük, valamint

fosztogatva és elhurcolva őket." (KMOSKÓ 2000, 77)

Al-Mas‘üdl szerint (Aranymezők: MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 15-16) a 

volgai bolgárok és a hvárezmiek között a kereskedőkaravánok szakadatlanul közlekedtek. A 

karavánokat volgai bolgárok kísérték. Ugyanő a Visszapillantás könyvében azt írta, hogy 

Hvárezm felől hajók közlekedtek a Volgán (BGA VIII, 63; KMOSKÓ 2000, 206).
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Közvetetten bizonyítja a hvárezmi kereskedők jelenlétét a volgai bolgároknál al-MuqaddasI, 
amikor felsorolja a Bulgárból Hvárezmbe szállított áruk listáját (BGA III, 323-325; 
KMOSKÓ 2000, 128). A felsorolt források alapján biztosra vehető, hogy a hvárezmi 
kereskedők a volgai bolgároknál is jelen voltak.

A magyarok között élő muszlim kereskedőkről már volt szó. Al-Mas‘üdl és Ibrahim 

ibn Ya'qüb idézett passzusaiból nem derül ki egyértelműen, hogy kálizokról van-e szó. 
Vannak azonban konkrét, a kálizokat említő források is. Feltehetően a hvárezmiekre utal al- 
Bakrí az unqalusről (=magyarokról) szóló leírásában az a kijelentés, hogy a magyarok 

Khoraszánból származnak (LEEUWEN-FERRE 1992, 490). Valójában itt hvárezmiekről 
lehet szó, a hír olyan, a magyarok között élő hvárezmiektől kerülhetett ki, akik csatlakoztak a 

magyarokhoz, a magyarsághoz tartoztak, és saját származástudatukat az egész magyarságra 

vonatkoztatták (LEWICKI 1960a, 131; ZIMONYI 2001, 92, 16. jz.). Hvárezm ebben az 

időben Khoraszánhoz tartozott, ezt például Mas'üdI is megjegyzi az Aranymezükben 

(MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 16). Al-Bakrlnak ez a leírása, a magyarokról és 

szomszédaikról a 10. század második felének földrajzi-politikai viszonyait tükrözi 
(ZIMONYI 2001,93). .A 10. században tehát már éltek hvárezmiek a magyarok között.

A középkori magyar történetírás is megemlékezett a magyar-hvárezmi kapcsolatról. 
Hvárezm neve bekerült a 14. Századi Krónikakompozíció földrajzi képébe is 

(gens.. .Corosmina'. SRH I, 253, 8, Gombocz Z. szerint a 13. századi magyar keleti 
utazásoknak köszönhetően: GOMBOCZ 1927). Az Aba nemzetséget Csabától, Attila fiától 
eredeztették, aki Hvárezmből hozott magának feleséget (uxorem...traduxit de Corosmenia: 
SRH I, 278,12-13; de gente Corosmina: 280,23-25). Edémén (Csaba fia) anyja hvárezmi volt 
(Nam mater eius de Corosmenis orta erat: SRH I, 280,10-12; Kézai: SRH I, 163, 9).

A hvárezmiek megtelepedtek Magyarországon is, ahol káliz néven említik őket a 

források. A Magyar Királyságban határőrizetet láttak el, királyi jövedelmek kezelésével és 

pénzveréssel is foglalkoztak. A 12. század elején Nyitra megyében élt egy jelentősebb 

csoportjuk. Valamikor 1111 előtt ezek a kálizok pereskedtek a megyében vámjoggal és 

birtokkal is rendelkező zobori apáttal is, amiből Györffy azt a következtetést vonta le, hogy 

ezek a kálizok Nyitra megye területén birtokosok voltak. A 12. században a kálizok nagyobb 

számban éltek a Szerémségben is. Az ország nyugati részén, Zalában határőr kálizokról 
tudunk. A Szegedről Bátmonostor felé vezető utat a 12. században Káliz-útask nevezték 

(GYÖRFFY 1959, 51-53).
Anonymus említi, hogy Taksony fejedelem idejében izmaeliták érkeztek bolgár földről 

Magyarországra (de terra Bular venerunt quidam nobilissimi domini cum magna multitudine
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Hismahelitarum: SRH I, 114, 16-18). Czeglédy szerint itt kálizokról van szó (CZEGLÉDY 

1970, 255). Abü Hámid 1150 körül említi a magyarországi kálizokat (Murib): ,Jtt ezerszámra 

élnek a magrebi származásúak, és szintén megszámlálhatatlanul sokan vannak a hvárezmiek. 
A hvárezmi származásúak a királyt szolgálják, keresztényeknek tettetik magukat, s titokban 

tartják, hogy muszlimokr (DUBLER 1953,27; BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 56)
A 10. században a hvárezmiek jelen voltak a kazárok, a besenyők, a volgai bolgárok és 

a magyarok országában. A kazárok esetében azt tudjuk róluk, hogy a kagáni udvarban fontos 

szerepük volt. A kazár kagánok bizalmi emberei voltak. A különböző országokban élő kálizok 

valószínűleg egymással is tartották a kapcsolatot. A kazároknál lakó hvárezmiekről 
feltételezhető, hogy nem csak kereskedelmi, hanem diplomáciai küldetéseket is teljesítettek, 
amikor külföldre utaztak. Hasonlóan lehetett a magyaroknál is, legalábbis a keleti 
kapcsolataik esetében.

2. A steppe lakói

Kazáriai kereskedők

A kazáriai kereskedelemről vannak beszámolók, de a kazár kereskedőkről kevés említés 

történik a forrásokban. Ibn Hauqal leír egy történetet egy kazáriai kereskedőről. Ezt az

elbeszélést állítólag maga Mu‘tadid kalifa (892-902) mesélte el.
(BGA II/2, ed. Kramers, 391-392): „Volt egy ember Hazarán népéből [ragul min ahl 

Hazarán]; annak volt egy fia, aki kereskedéssel foglalkozott s abban ügyeskedett. Őt a Belső- 
Bulgárokhoz küldte és egyre újabb árukkal látta el. Fia távozása után helyette egyik 

rabszolgáját fogadta fiává, kitaníttatta, úgy hogy ennek éles elméje minden rábízott üzleti 
ügyben szépen bevált, miért is szófogadásának s képessége jutalmául fiának szokta nevezni. 
Amilyen sokáig tartott a fia távolléte, oly hosszú ideig tartott a legény kitartása a szülő 

szolgálatában, míg végre az az ember elpusztult. A fiú apja haláláról mit sem tudva előállott, 
hogy a készleteket igénybe vegye, a legény azonban birtokba vett mindent, ami hozzá került, s 

a fiúnak az árukészletet nem adta ki, annak ellenértéke fejében, ami hozzá került. A fiú írt a 

legénynek, hogy az árukészletet szabályszerű módon juttassa el hozzá, ő viszont azzal 
válaszolt, hogy a fiút elszámolásra szólította fel a birtokában lévő apai vagyont illetőleg. E 

felszólítás a fiút arra késztette, hogy apja lakóhelyére, Hazarán-ba való érkezését siettesse. 
Emiatt elkezdtek pörösködni és bizonyítékokat fellelni. Mikor az egyik érvet hozott fel, a másik
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olyasmivel hozakodott elő, ami az ügyet kétségessé tette. Őnáluk ugyanis az ítélkezés 

nagyobbára ezen épül. A pörösködés kettőjük között egy álló esztendeig tartott. Midőn

holtpontra jutott, a király vette kezébe a két pereskedő feletti bíráskodást. A kihallgatáson
\

részt vett az összes bíró és a város lakossága. A két fél a pert az elejétől fogva előadta 

követelését, de a király egyikük javára sem tudta eldönteni az ügyet az érvek egyenlő súlya 

miatt. A király ekkor azt kérdezte a fiútól: Csakugyan ismered atyád sírját? A fiú azt 

válaszolta: Ismerem, de nem voltam tanúja a temetésének, így nem vagyok benne biztos. 
Ekkor az igényt támasztó legényhez fordult: Te ismered apád sírját? Ő így válaszolt: Igen, 

hisz én rendeztem a temetését. (A király) mondta: Ide egy csontot a teteméből, ha ugyan 

ráakadtok! A legény elment a sírhoz, elvett onnan egyet, a porladó csontok közül, mire a 

király elé hozták Ő így szólt a kereskedő  fiának magát kiadó legényhez: Vágj magadon eret! 

Miután eret vágott, a vért a csontra csorgatták, de az nem tapadt oda, nem állapodott meg 

rajta, hanem lepergett róla. Erre a fiú vágott eret magán és vérét a csontra hintették, amely 

úgy felszárította, hogy odatapadt. Erre a király a legényt megfenyítette, összeszidta, azután 

pedig a vagyonnal együtt a fiúnak adta át.” (KMOSKÓ 2000,75-76)

Kik lehettek ezek a kereskedők, milyen származásúak voltak? Ibn Hauqal erre nem tért 

ki a történet előadásakor. Annyit tudunk, hogy Hazarán népéből származtak. Hazarán a kazár 

főváros, Etil egyik része volt. Ibn Hauqal azt írta a városról, hogy két részből állt: „Egy része

az Átil-nak nevezett folyó nyugati oldalán terül el, s ez a kettő közül a nagyobbik, a másik 

része a keleti oldalán fekszik. A király a kettő közül a nyugati oldalt lalga, amelynek neve

Hazarán, a keletié pedig Átil. ” (BGA n/2, ed. Kramers, 389; KMOSKÓ 2000, 74) Istahrl

(BGA I, 220): ,^itil két részből áll: egy része az Atil-nak nevezett folyó nyugati oldalán 

fekszik, s ez a kettő közül a nagyobbik; a másik rész a keleti oldalon van. A király a nyugati

oldalon székel.” (KMOSKÓ 2000, 27-28) Ibn Hauqal isztambuli kéziratában nem szerepel az 

Etil folyó neve, és az a megjegyzés, hogy a két városrész közül a nyugati a nagyobb. A többi 

kéziratban viszont megvan, és ezt a bővebb változatot közölte Kramers, Ibn Hauqal

földrajzának második kiadásakor. A leírás Ibn Hauqal térképe alapján készült, ahol Etil a 

keleti oldalon van, míg Hazarán a nyugatin. Al-MuqaddasI leírásában (BGA III, 361): ,flazar 

a folyó másik partján fekszik, ar-Rihab felől, csak egy részből áll.” (KMOSKÓ 2000, 133)

Riháb magába foglalta Azerbajdzsánt, Armeniát és Arránt (KMOSKÓ 2000, 133, 119. jz.), 

ami egyértelművé teszi, hogy a szövegben az Azerbajdzsán-Arrán- Derbent-Etil útról van szó,
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ami a Kaszpi-tenger nyugati partján haladva észak felé, nyilván a Volga-torkolatnak is a 

nyugati részeit érintette. Pritsak szerint Etil volt a kagán lakóhelye a Volga jobb partján, és 

Hazarán volt a keleti oldalon (GOLB-PRITSAK 1982, 149, 25. jz., 150, 37. jz.). Zimonyi I. 

szerint fordítva, Ibn Hauqal leírása a helyes, a kagáni városrész volt Hazarán, a Volga jobb 

partján (ZIMONYI 1990, 106). Ludwig szintén ezt az elhelyezést fogadja el, amit szerinte az 

is bizonyít, hogy Ibn Hauqal és al-Istahrl is Hazaránt jelöli meg a kazár testőrség helyének

(LUDWIG 1982, 255) (Ibn Hauqal: „Mint már említettük, a király a város két oldala közül a 

nyugati részben lakik, s vele van kísérete, hadserege s a faj-hazar-ok” BGA II/2, 393; 
KMOSKÓ 2000, 77)

Al-Istahrl azt írta, hogy: „A városban a muszlimok tömegesen laknak”.. ”A kazárok

muszlimok, keresztények és zsidók, de akadnak közöttük bálványimádók is.”(BGA I, 220; 
KMOSKÓ 2000, 28) Egy másik helyen pedig az egész várost al-Hazamak nevezi: ,^41-Hazar 

keleti felében főleg kereskedők, muszlimok és árucikkek vannak; a nyugati rész kizárólag a

királyé, a seregéé és a faj-kazároké” (BGA I, 221-22; KMOSKÓ 2000, 29) Ibn Hauqal

szövegének ismeretében itt feltehetően tévedés van, Istahrl az egész városra a Hazar nevet

használja, miközben csak Hazar öntői szól. Vagy esetleg ez a városrész is, mint maga az egész 

város, több részből állt?
Hazarán lakói tehát „kazárok” voltak, illetve az ott állomásozó testőrgárda, akikről a 

BaUü-hagyomány és al-Mas‘üdI is egyaránt állították, hogy hvárezmi származásúak voltak.

Az Ibn Hauqal által előadott történetből nehéz egyértelműen megállapítani, hogy milyen 

származásúak voltak az ott szereplő kereskedők. Nem kizárt azonban, hogy itt olyan 

kereskedőkről van szó, akik „kazárok” voltak, tehát nem idegen országbői, rövidebb időre 

érkezett „vendég” kereskedők, akik csak adót fizettek a kazár uralkodónak, de nem voltak 

alattvalók. Erre utalhat az, hogy: 1. Hazarán a kazárok városa (városrésze), maga a név azt 
jelenti perzsául, hogy „kazárok”. Ha a BalhI-hagyományban szereplő al-hazar al-hullas 

kifejezést „tiszta kazárokénak értelmezzük, akkor különösen az, de, mint fentebb szó volt 
róla, a kérdéses kifejezésben valószínűleg a kálizok neve rejtőzik. 2. A per előadásakor Ibn

Hauqal nem említi, hogy az iszlám jog előírásait és gyakorlatát alkalmazták volna, ami

muszlim pereskedő felek esetén magától értetődő volna. Főleg úgy, ha tudjuk azt, hogy a 

kagáni udvar bírói testületében a muszlimoknak külön bíráik voltak, akik a városban lakó

muszlimok ügyeiben voltak illetékesek (Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 390, al-Mas‘üdI,
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Aranymezők: MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, (fi!-: „Vannak továbbá muszlim qádi-jaik 

(bíróik) is. A kazár birodalom székhelyének rendje értelmében hét bíró működik benne; ezek 

közül kettő a muszlimok, kettő a Tóra szerint törvénykező kazárok, kettő az Evangélium szerint

ítélkező keresztények, s egy a saqáliba, a rüs, valamint a többi pogány részére, akik a 

pogányság szabályai, vagyis az ésszerű jogszokás szerint ítélkeznek Ha oly nagyobb 

fontosságú ügy fordul elő, amelyhez (elegendő) tudásuk nincsen, a muszlim bíráknál gyűlnek 

össze, s azok előtt pereskednek, alávetve magukat annak a végzésnek, amelyet az iszlám 

vallásjoga kötelezőnek jelent ki. ” (KMOSKÓ 2000, 171-172) A király jelenlétében

lefolytatott tárgyaláson végül egyfajta „istenítélet” döntött, amit Ibn Hauqal „mesébe illő

történetnek” nevezett. 3. A meghalt kereskedő nem valószínű, hogy a saqáliba néven nevezett 
erdei népek, vagy a ruszok közül származott volna. Róluk a Balhj-hagyomány szerzői és al-

Mas‘üdl is azt írták, hogy halottaikat elhamvasztották (al-Istahrl: BGA I, 226; Ibn Hauqal:

BGAII/2, 397; al-Mas‘üdI: Murüg: MEYNARD-COURTEILLE 1914II, 9). A szóban forgó 

kereskedőt sírba temették, így volt lehetséges, hogy a csontjait megtalálják. A kelet-európai 
steppén ilyen jellegű temetkezés volt uralkodó ebben a korszakban, és az iszlám területeken
is.

Mindez azért lényeges, mert az eurázsiai steppe birodalmaiban általános jelenség, 
hogy a kereskedelemmel többnyire külföldi, „idegén” kereskedők foglalkoztak (például a 

törköknél a szogdok, a mongoloknál muszlimok, a kazároknál zsidók és muszlimok, a 

magyaroknál a kálizok). A steppei („nomád”) birodalmak létrehozása együttesen köszönhető 

a hivatásos katonai elitnek és a távolsági kereskedőknek (ZIMONYI 1995, 170; POLÁNYI 
1976,342-344; POLÁNYI 1984,20-22; PRITSAK 1981,10-20).

A hazaráni kereskedők városlakók voltak. Az apa áruraktára a kazár fővárosban volt. 
Az apa a fiát küldte beszerzőútra, aki egy bizonyos árumennyiséget vitt magával, amit 
elcserélt más árura. A szóban forgó kazáriai kereskedők Belső-Bulgárba jártak, ami ebben az 

esetben a volgai bolgárokra vonatkozik. Istahnnál ez a kifejezés a dunai bolgárokat jelöli, de 

Ibn Hauqal már nem következetes a szóhasználatban, nála a Belső Bulgár terminus Volgai

Bulgáriára vonatkozik (ZIMONYI 1990, 111). Figyelemre méltó, hogy ezek a kereskedők 

levelezésben álltak egymással.
Ha az említett hazaráni kereskedők valóban kazárok voltak, akkor feltételezhetjük, 

hogy a kazároknál is elkezdődött egy folyamat, hasonlóan az iszlám előtti arabokhoz, amikor 

a nomádok egy része városlakóvá vált, és kereskedelemmel kezdett el foglalkozni. A
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kazároknál azonban ez a folyamat nem ment végbe, mint ahogyan más steppei birodalmakban 

sem, csak egy szűk csoportot érintett (ZIMONYI 1995 70). A kereskedelmet túlnyomó 

részben külföldi kereskedők végezték, amire van is utalás a kazárokról szóló leírásokban. A 

szóban forgó kereskedők lehettek „idegen” származásúak, akik azonban a kazár környezethez 

alkalmazkodtak, maguk is „kazárrá” váltak. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a magyarok 

között élő kálizok esetében, amikor az al-Bakri által leírt, és az előzőekben már ismertetett 
szövegben arról van szó, hogy a magyarok Khoraszánból származtak. A beszámoló nyilván 

olyan khoraszáni származású kereskedők elbeszélésére támaszkodott, akik csatlakoztak a 

magyarsághoz, és részt vettek annak etnogenézisében (ZIMONYI 2001,92,16. jz.).
A Gayhánl-hagyomány szintén megemlékezik a kazárok és a volgai bolgárok közötti 

kereskedelemről. Ibn Rusta a volgai bolgárokról írta, hogy (LEWICKI 1977, 30): ,^4 kazárok 

kereskednek és üzleteket kötnek velük; hasonlóképpen az oroszok is felkeresik őket áruikkal és 

mindazok, alak közülük e folyó mindkét partján lakoznak, feléjük tartva egymást váltják fel 
áruikkal, aminők a coboly-, hermelin-, mókusbőrök és effélék.” (KMOSKÓ 1997, 206) 
GardlzI ugyanerről: kazárok árukat cserélnek velük, kereskedés céljából jönnek hozzájuk
és hasonlóképpen a ruszok is. Kereskedelmük teljes egészében coboly (vagy nyuszi, nyesi; 
[sammür]), hermelin és mókus prémekből áll” (MARTINEZ 1982, 157-158). Al-Bakri: „A 

kazárok kereskedést folytatnak velük és bevásárolnak tőlük; ugyanígy a rüs-ok.” 

(LEEUWEN-FERRE 1992,449; KMOSKÓ 2000,255) Al-Mas‘üdl közvetve szintén.a volgai 
bulgár-kazár kereskedelemről beszél, amikor a Volgán haladó bulgár és kazár hajókat említi, 
amelyek egymást váltják (Murüg: MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 14).

Magyarok

A magyar nyelvet beszélők már jóval a honfoglalás előtt kapcsolatba kerültek külföldi 
kereskedőkkel, erről tanúskodnak a magyar nyelv kereskedelemre utaló iráni és török 

jövevényszavai. A kereskedelemre utal a vásár szó, amely Harmatta J. szerint a középiráni 
jövevényszavak egyike a magyarban. Az óir. *vahácára ’piac, vásár’ szó azonban nem 

kerülhetett közvetlenül sem a középperzsából (vázár), sem a korai újperzsából {pazar) a 

magyarba, hanem valamelyik észak-nyugat iráni nyelvből (pl. párthus vácár > vasár ~ vázár 

(HARMATTA 1977a, 182). Ligeti L. nem találta meggyőzőnek Harmatta magyarázatát, és 

ennek legfőbb oka az, hogy valójában nem tudjuk megállapítani, hogy mi lehetett az 

ősmagyarba átkerült szó végső forrása, és ez azonos volt-e az átadó nyelvvel, vagy más átadó 

nyelvet is kell még feltételezni. A magyarba került alak * Pácár lehetett (LIGETI 1986,170).
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Szintén a kereskedelemmel függ össze vám szavunk is (régi jelentése ’dézsma’, használati 
illeték’), amelyről szintén nehéz eldönteni, hogy melyik iráni nyelvből származik. Ligeti 
szerint perzsa nem lehet, talán valamelyik kései középiráni nyelv. A különböző középiráni 
nyelvekben (pl. pehlevi abám) a szó jelentése ’adósság, ’tartozás’, ’kölcsön’, ami eltér a 

magyar jelentéstől. Az alán vagy hvárezmi nyelvjárások alaposabb ismerete segítséget 
nyújthatna (LIGETI 1986, 169). A magyarok kelet-európai kereskedelméről tanúskodik 

néhány régi török jövevényszó is a magyar nyelvben. Ligeti a következőket sorolta ide: 
bársony, gyöngy, bors, kéneső, tár, szatócs. Ligeti a kéneső és a gyöngy és tár szavak 

átvételének idejéről nem foglal egyértelműen állást, a többi szót honfoglalás előtti 
kölcsönzésnek tartja (LIGETI 1986,301-305).

A kereskedelemmel lehet összefüggésben a magyar gyanta szó is. A gyanta a 

magyarban kölcsönszó, de sem az eredete, sem a végső forrása nem tisztázott. Lehetséges, 
hogy valamilyen balti nyelvből került a magyarba. E magyarázat szerint a szó eredetileg a 

borostyánt jelölte, mint ahogy a balti nyelvekben meglévő (lit. gintaras, 1. dzintars, dzitars, 
por. gentars) ’borostyán’ jelentésű szavak ezt bizonyítják. A kölcsönzés történhetett esetleg 

éppen a 9-10. században, amikor a balti borostyánt dél és kelet felé is szállították. A dnyeperi 
út Etelközön keresztül vezetett. A másik magyarázat szerint a balti nyelvekben eredetileg nem 

’borostyán’, hanem csak egyszerűen ’fenyőgyanta’ jelentésben volt meg, és nem balti eredetű, 
hanem finnugor nyelvből átvett szó. A balti és finnugor nyelvek közötti kapcsolatok az i. e. II. 
évezredre tehetők, helyszínük az Oka-folyó medencéje volt. A baltiak, miután vándorlásuk 

során elérték a Balti-tengert, a gyanta szót a borostyánkőre is elkezdték használni (TESZ I, 
1120; BOJTÁR 1997, 30). Más vélemény szerint sem balti, sem finnugor nyelv nem jöhet 
szóba, hanem valamilyen (indo)iráni nyelvben kell keresni a gyanta szó eredetét, amely török 

közvetítéssel került a szláv és balti nyelvekbe, valamint az ősmagyarba (ZOLTÁN 1999 

[=2005], 30-31).
A 9. századi magyarok kereskedelméről kévést tudunk. A magyarok országa ebben az 

időben a Kárpátoktól keletre, a Dnyepertől (esetleg Donyectől vagy a Dontól) nyugatra, a 

Fekete-tengertől északra volt, és északi határai elértek egészen a Dnyeszter és a Déli-Bug 

felső folyásáig.7 Közvetetten utal a muszlim kereskedők és a magyarok kapcsolatára a 

Gayhánl-hagyomány magyar fejezete. A magyarokról szóló legkorábbi híradások feltehetően

7 A dolgozatban nincsen lehetőség részletesebben foglalkozni a magyarok honfoglalás előtti lakóhelyével, 
lakóhelyeivel, úgynevezett „őshazáival” és azok különböző neveivel (Magna Hungária, Levedia, Etelköz, 
Dentümogyer, Dana). A 9. századi magyarsággal kapcsolatban Magna Hungária kivételével mindegyik felsorolt 
név kapcsolatba hozható. A Levedia-Etelköz kérdés újabb irodalma: GYÖRFFY 1985, BENKŐ 1985, LIGETI 
1985, VÉKONY 1986, KRISTÓ 1998, MAKK 2001.
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kereskedők közvetítésével kerültek a tudósokhoz. Ugyanez a forrás őrzött meg néhány 

konkrét információt a magyarok és bizánciak közötti kereskedelemről. Ibn Rusta azt írta, 
hogy (LEWICKI 1977, 34): ,Megtámadják a szlávokat, s addig viszik a foglyokat a parton, 
amíg a bizánciak országának egyik kikötőjéhez el nem jutnak, amelyet K.r.h-nek neveznek. ... 
Amikor a magyarok a foglyokat K.r.h-be viszik, a bizánciak elébük mennek, s ott vásárt 
tartanak A rabszolgákért cserébe bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árut 
vesznek.” (ZIMONYI 1996, 58) GardízT azt írta a magyarokról, hogy: íyAz oguzokföldjére, a 

szlávok földjére és Rúszba mennek, és onnan foglyot hoznák, és Bizáncba viszik és eladják. 
Ruháik brokátból készülnek, és fegyvereik ezüstből készülnek és arannyal berakottak. 
Állandóan a szlávokat járnak fosztogatni.” (HABIBI 1969, 275; magyar fordítás: NYITRAI 

1996, 73) Az első mondat más fordításban: ,Meg-megrohanják a saqláb-okat és rüs-okat s 

onnan rabszolgákat hoznak, Rüm-ba viszik és eladják őket” (Zimonyi I. fordítása: HKÍF 

1995, 38) Az egyik fordításban szerepelnek az oguzok, a másikban nem. A perzsa szövegben 

szereplő prepozíciós szerkezetnek (be gzw) kétféle olvasata is lehetséges. Egyes 

fordításokban a guzz (oguz) olvasat szerepel, ebben az esetben az utána álló wa ’és’ mint 
kötőszó áll, és már a mondat következő szavához tartozik (KUUN 1900, 172; 
CHWILKOWSKA 1978, 150). Más fordítások gazw olvasatot adnak, így ebben az esetben a 

kérdése szerkezet „hadjáratokra mennek/támadásokat intéznek” jelentésű lesz (pl. Bartol’d: 
idézi: ZAHODER 1967, 55; MARTINEZ 1982, 161; Czeglédy K.: MÉH 1986, 88). 
Grammatikailag mindkét olvasat elfogadható, a Gayhánl-hagyomány többi szerzőjénél a 

párhuzamos helyeken azonban nem szerepelnek az oguzok. A történeti körülmények inkább 

amellett szólnak, hogy nem az oguzokról van szó.
Al-Marwazlnál szintén megtalálható a szóban forgó tudósítás (MINORSKY 1942,

text, 22): legyőzik azokat a saqáliba-kat és rüs-okat, akik közel laknak hozzájuk, foglyokat

ejtenek közülük, a foglyokat Rüm-ba viszik s ott eladják őket. A magyarok szemrevaló és szép 

külsejű emberek és nagy testűek. Vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit 
kereskedelmüknek köszönhetnek.” (Zimonyi I.: HKÍF 1995, 45) Al-MarwazI művét használta 

fel ‘Aufí. A magyarokról többek között ezt írja: \JCöztük s a szlávok és az oroszok között a 

vallással kapcsolatban folytonosan háború folyik, s azok mindig győzelmet aratnak ezen 

népség felett. Foglyokat ejtenek közülük, és Bizáncba hozzák, és eladják. A kereskedés miatt 
állandóan nagy vagyonuk van.” (MINORSKY 1937, 324; NYITRAI 1996, 74) A Gayhánl- 
hagyománynak a magyarok kereskedelmét érintő része későbbi szerzőknél is megtalálható
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(Sukrullah perzsa szövege és annak török átdolgozása, valamint Haggi Halifa műve: 
NYITRAI 1996, 75)

Feltehető, hogy muszlim kereskedők rendszeresen utaztak a magyar fejedelmek, 
törzsfők szálláshelyére, szálláshelyeire (ordu), amelyek helyét nem ismerjük, de elképzelhető, 
hogy az egyik ilyen a Dnyeszter-torkolatnál, a DAI-ban (37. fej.) szereplő „Fehér” (’'Aorcpov) 
nevű vár volt (más forrásban: Ákkerman ’Fehér város’) (GYÖRFFY 1997,47). Levedi 
szálláshelyét a Déli-Bug középső folyása, illetve mellékfolyói (Kodima, Inhul) mellé teszik 

(pl. BENKŐ 1985,19). Feltűnő, hogy Etelköz területéről nem, vagy szinte alig ismertek 

dirhemek, amelyek megerősítenék ennek a kereskedelemnek a létezését (KOVÁCS 1989a,
39).

Nagyon valószínű, hogy az etelközi magyarok a Kazária, Kijev és a Frank Birodalom 

közötti úttal is kapcsolatban voltak. Feltételezhető, hogy ez az útvonal a Kárpátoktól északra 

vezetett a 9. században (északról kikerülte a Kárpát-medencét, ahol több hatalom is osztozni 
próbált az Avar Kaganátus egykori területén). Kérdés, hogy a magyarok északi határa elért-e 

idáig. Lehet-e bizonyítani, hogy a magyarok területének északi határa elért egészen a 

Kárpátok észak-keleti részéig? Közvetlen forrás nincs ugyan, de két közvetett adat utal erre. 
Az egyik a lengyel népnév a magyar nyelvben. A szó a magyar nyelv szláv 

jövevényszavainak legkorábbi rétegébe tartozik. Az átadó alak egy óorosz *l$dzam lehetett. 
A *lqd(o)- ’műveletlen föld’ szótőben lévő nazálist a magyar hanghelyettesítéssel őrizte meg, 
ami 10. század előtti kölcsönzésre utal (KNIEZSA 1955, 1/1, 312). A lengyel népnevet 
általában keleti szláv (óorosz) közvetítésűnek tartják, de maga a szó az átadó nyelvre nem ad 

pontos felvilágosítást (H. TÓTH 1997, 63). Mindez a magyaroknak a lengyel törzzsel való 

szoros kapcsolatára utal, amiből földrajzi szomszédságra következtethetünk. Az etelközi 
magyarok észak-nyugati határa kiterjedhetett egészen a Kárpátok észak-keleti részéig. A 

lengyel törzs neve szerepel a Descriptioban is (Lendizi) és a DAI-ban is (LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 44, 10 [9. fej.], 156, 44 [37. fej.]). Joachim Herrmann a. Lendizi nevet 
a Baltikumtól az Aldunáig vezető úttal kapcsolta össze. Ez az út a Dnyeszter felső folyásánál 
érintette a lengyel földet. A Kijevből nyugatra tartó egyik út valahol Krakkó vagy Przemysl 
környékén keresztezte az említett észak-déli útvonalat (HERRMANN 1988, 162, térkép). K. 
T. Witczak a lengyeleket a Szan-folyó felső folyásához helyezi (WITCZAK 1992, 249 skk.). 
A lengyel törzs eredeti lakóhelyét Lowmianski és Labuda a Szan-folyó alsó folyásához tették, 
és szerintük innen terjeszkedtek keleti, dél-keleti irányban. A DAI szerint a 10. század 

közepén a ruszoknak adóztak, és vízi úton el tudták érni a Dnyepert, ami arra utal, hogy észak 

felé a Pripjaty forrásvidékéig kiterjeszkedtek. Dél felé Cservény környékén is megtelepedtek
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(pl. LOWMIANSKI 1953; NAZARENKO 1993, 33). A 10. században a lengyelek déli határa 

a Dnyeszter felső folyásánál, a Sztrvjazs és a Lukva folyóknál, az északi pedig valahol a 

Pripjaty-vidék déli részén lehetett. Nyugaton a Nyugati-Bug, keleten pedig a Goriny-folyó 

környékén lehet megvonni területük határát. A lengyel törzs egyes vélemények szerint azonos 

a más forrásokban szereplő, de ugyanerre a területre helyezhető volinjáhokkai (LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 390, 15. jz.). Ha ez így van, akkor érdemes figyelmet fordítani arra, 
amit 943-ban al-Mas‘üdí az Aranymezőkben írt a voíinjánokról (MEYNARD-COURTEILLE 

1864, III, 62, 65: „E különböző fajták között volt egy, amely régóta, az idők kezdetétől

birtokolta a hatalmat; királyukat Mágak-nak hívták. E fajta neve Walinána. [...] A saqáliba

sok fajta, temérdek nemzetség. Könyvünk nem foglalkozhatik fajtáik elsorolásával. Imént 
előadtuk arra a királyra vonatkozó értesüléseinket, akinek régente királyaik hódoltak; s ő volt

Mágak a Walinána királya. Ez a fajta tősgyökeres saqáliba-fajta, amelynek nagy volt a

becsülete többi fajtáik között; ő volt közöttük a vezér. Azután egyenetlenség támadt fajtáik 

között; rendjük felbomlott és fajtáik pártokra szakadtak; minden fajta maga állított királyt 
saját élére, úgy amint egyes királyaikról megemlékeztünk, oly okokból kifolyólag, amelyek 

előadása hosszadalmas volna” (KMOSKÓ 2000, 199, 200-201). A leírásból az derül ki, 
hogy a volinjánok (lengyelek) az egyik legerősebb törzs volt, így érthető, hogy miért az ő 

nevük maradt maradt meg a magyarság emlékezetében. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

lengyelek és a volinjánok azonossága kérdéses (pl, LOWMIANSKI 1953; NAZARENKO 

1993, 33), így aztán nehéz igazolni, hogy az al-Mas‘üdí által leírt Walinána másik neve 

valóban a lengyel volt. Mindenesetre ettől függetlenül a honfoglalás előtti magyarság életében 

jelentős lehetett lengyel törzzsel való kapcsolat. A honfoglalás után a magyarok északi 
szomszédai már nem a lengyelek, hanem a fehér horvátok voltak. Az ő lakóhelyük a 

lengyelektől nyugatabbra volt, amely a mai Krakkó vidékétől egészen Csehország keleti 
feléig húzódott (DAI 13., 30., 31. és 32. fejezetei: MORAVCSIK 1984, 37, 39; KRISTÓ 

2000,2).
A másik adatot a DAI 37. fejezete szolgáltatja, amikor leírja a besenyők észak-nyugati 

határát: „... Karabaj tartomány Oroszország közelében van, Javdierdim tartomány pedig 

Oroszország földjének adóköteles területeihez, az ultinokhoz, drevleninekhez, lenzeninekhez 

és a többi szlávokhoz van közel." [...] „Besenyőország távolsága [...JOroszországtól egy 

napi út...” (MORAVCSIK 1984,41-42). A besenyők országa tehát kiterjedt az erdővidék déli 
szélére is, a Dnyeszter és a Bug felső folyásáig is, a drevljánok, lengyelek, ulicsok és más 

szláv törzsek területéig. A környéket még évszázadokkal később is Silva Pieczyngarum néven
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emlegették (LEWICKI 1948, 32; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 390, 15. jz.). A DAI 
alapján arra következtethetünk, hogy itt országhatárokról van szó, és nem a hatalmi befolyási 
övezet határáról. A 10. században a besenyők a fehér horvátok földjét is támadták, ami a 

Dnyeszter felső folyásától is északabbra (és nyugatabbra) volt (DAI 31. fej.: MORAVCSIK 

1984, 39; KRISTÓ 2000, 2). A DAI-ból tudjuk, hogy a 10. században a besenyők a magyarok 

egykori országát birtokolták. Az kérdéses, hogy a besenyőknek a területe teljesen egybeesett-e 

a magyarok egykori országával, de feltételezhetjük, hogy az észak-nyugati határ a 9. 
században is ott volt, ahol néhány évtizeddel később. Sőt, még északabbra is lehetett, mert a 

ruszok a 10-11. század fordulóján kezdték kiépíteni a déli határukon a sáncokat és erődöket, 
ami megnehezítette, hogy a besenyők akadálytalanul behatoljanak erre a területre. Ennek 

megfelelően a 9. században a magyarok hatalmi befolyási övezete északabbra is elérhetett, 
mint később a besenyőké. Feltételezhető, hogy a magyarok a Dnyeszter felső folyása 

környékén kapcsolatba kerültek az említett Kazária-Kijev-Frank Birodalom úttal, ami azt is 

jelenti, hogy a magyarokról szóló értesülések könnyen eljutottak nyugatra. Feltételezik, hogy 

a ruszokról és Kelet-Európáról szóló adatok 839-ben és az utána.következő években jutottak 

nyugatra, miután a ruszok követsége megfordult a frank királynál. A rusz-frank kapcsolatok 

ezután rendszeresekké váltak, és ennek eredménye tükröződik a Descriptioban is 

(HERRMANN 1988, 164, 167-168; WITCZAK 1993, 10-11). Ha pedig még. azt is 

elfogadjuk, hogy a magyaroknak valóban közük volt a 9. században Kijevhez, akkor biztosan 

kapcsolatba kerültek a nyugatra vezető utakkal. 862-ben már biztosan ismerték és jártak 

ezeken, amikor először kalandoztak nyugaton.

Besenyők

A besenyők 750 és 821 között telepedtek meg az Urál-folyó vidékén. A Gayhání-hagyomány 

és a DAI egybehangzóan szólnak erről a lakóterületükről. Szomszédaik nyugaton a volgai 
bolgárok és a kazárok, keleten az oguzok, északon a kipcsakok voltak (RÓNA-TAS 1997, 
196; ZIMONYI 1998, 142). GardlzI szerint a besenyők az említett szomszédaikat rávették 

arra, hogy támadják meg egymást, szerezzenek foglyokat, akiket a besenyők majd eladnak 

rabszolgának (MARTINEZ 1982, 151; KMOSKÓ 2000, 252, 202. jz.). A besenyők tehát 
bekapcsolódtak az eurázsiai kereskedelembe, közvetítő szerepet játszottak a 

rabszolgakereskedelemben (akárcsak az etelközi magyarok ugyanebben az időben az eurázsiai 
steppe egy másik részén). A rabszolgákat valószínűleg hvárezmi, vagy más muszlim
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kereskedőknek adták el. Feltehetően a kereskedelem is hozzájárult a besenyők 

gazdagságához, amiről a öayhánl-hagyomány szerzői megemlékeztek. Sok arany és ezüst 
edényük volt, ékköveik, díszes öveik (GardlzI: MARTINEZ 1982,152; KMOSKÓ 2000,252, 
202. jz.; al-Bakrl: LEEUWEN-FERRE 1992, 445; KMOSKÓ 2000, 252). Urgencsből a 

besenyőkhöz az út 17 napig tartott. GardlzI említi a besenyőkhöz utazó kereskedőket 
(MARTINEZ 1982,152).

A besenyők 893-ban lakóhelyük elhagyására'kényszerültek. A számánida emír, IsmáTl 

ibn Ahmad hadjáratot vezetett a szomszédos török nyelvű törzsek ellen. A karlukokat 

legyőzték, egyik központjukat, Tarázt elfoglalták a számánida seregek. A karlukok veresége 

egyúttal véget vetett a térségben fennálló hatalmi egyensúlynak is. A korábban a karlukok 

uralkodójának hatalmát elismerő kimekek és oguzok politikailag nagyobb önállóságra tettek 

szert. Az utóbbiak megtámadták szomszédaikat, a besenyőket, akiket lakóhelyük feladására 

kényszerítettek. A besenyők átkeltek a Volgán és Kazáriát északról megkerülve az etelközi 
magyarokra támadtak. A magyarok feladták Etelközt és a Kárpát-medencébe vonultak 

(ZIMONYI 1998, 143). A besenyők számára új lakóhelyükön, a Don és az Alduna közötti 
steppén is jó lehetőség nyílott a közvetítő kereskedelemre. Az etelközi besenyők 

kereskedelméről a DAI őrzött meg néhány adatot. A besenyők képesek voltak rablással 
megszerezni az árukat, amint erre utal is a forrás (DAI 4. fejezet, LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 38, 9- 40, 3; ÁMTBF, 35: „Mért a besenyők... könnyen rátörhetnék 

mind az oroszok, mind a türkök földjére, asszonyaikat és gyermekeiket rabságba ejthetik, és 

földjüket végigzsákmányolhatják.”), de ennél fontosabb volt a cserekereskedelem a ruszokkal. 
A DAI a 2. fejezetben említést tesz a ruszokkal történő kereskedelemről (MORAVCSIK- 
JENKINS 1967, 48, 5-50, 8; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 36, 5-38, 8): ,Az oroszok is 

azon vannak, hogy fenntartsák a békét a besenyőkkel. Ugyanis tőlük vásárolnak 

szarvasmarhákat, lovakat és birkákat, s ilyenformán könnyebben és bőségesebben élnek, mert 
az említett állatok egyike sem lelhető fel Oroszországban.” (MORAVCSIK 1950, 51)

A 6. fejezetben a besenyők és a kherszóniak kereskedelmi kapcsolatáról esik szó 

MORAVCSIK-JENKINS 1967, 52, 2-12; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 40, 2-12): „E 

besenyőknek még egy másik népe is szomszédos Cherszón vidékével, akik kereskednek is a 

cherszóniakkal és szolgálatokat tesznek nekik és a császárnak Oroszországban, Kazáriában, 
Zichiában és az azon túl lévő valamennyi vidéken, természetesen megkapván ezért a 

szolgálatukért a cherszóniaktól szolgálatuk és fáradságuk arányában az előre kialkudott 
fizetséget, még pedig selyemszövetet, szalagot, brokátot, aranyszegélyt, borsot, skarlát
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párthus-bőrt és más előttük kívánatos cikkeket megegyezés szerint, ahogy épen egy-egy 

cherszóni egy-egy besenyővel egyezkedve megalkuszik. Mert ezek a besenyők szabadok és 

mintegy föggetlenek lévén, soha semmiféle szolgálatot fizetség nélkül nem végeznek.” 

(MORAVCSIK 1950, 53)
Az 53. fejezetben még egyszer említi a besenyő-kherszóni kereskedelmi kapcsolatokat 

(MORAVCSIK-JENKINS 1967,286, 530-532; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991,274, 530- 
532): „Ha a cherszóniak nem utaznak Romániába és nem adják el a bőrt és a viaszt, amit a 

besenyőktől kereskedés útján szereznek be, nem tudnak megélni(MORAVCSIK 1950,287)
Al-Mas‘üdl tudott arról, hogy a besenyőket és a magyarokat muszlim kereskedők 

látogatták, akik például ott voltak a bizánciak ellen vonuló besenyő-magyar egyesült seregben 

is 934-ben (MEYNARD-COURTEILLE 1914, 59-60; KMOSKÓ 2000,182-183).

Az erdős steppe és az erdőöv népei3.

Kereskedők a volgai buzgároknál

A Volga és a Káma egybefolyásának vidékén a 8. században bevándorló népesség telepedett 
meg.^Tárgyi hagyatékuk főleg a Fekete-tengertől északra lévő steppe, anyagi kultúrájával 
mutat rokonságot. A 10. század elején egy újabb, szintén délről, a steppéről érkező csoport 
telepedett le ezen a területen. Ezek a csoportok rátelepedtek a helyi őslakosságra, és ők 

együttesen képezték a kialakuló Volgai Bulgária lakosságát (ZIMONYI 1990, 76-81). Ibn al- 
Nadlm a Fihrlstben úgy említi a Volgai Bulgáriát, hogy az már al-Ma‘mün kalifa (813-833) 

idejében létezett. A bulgárok uralkodója állítólag érdeklődést mutatott az iszlám iránt 
(ZIMONYI 1990, 89-90). Ennél jelentősebb azonban a öayhánl-hagyomány tudósítása. Mint 
fentebb már szerepelt, Ibn Rusta, GardlzT és al-Bakri egyrészt a volgai bulgároknak a 

kazárokkal folytatott kereskedelmét említik. Másrészt a szerzők arról szólnak, hogy a 

bulgárok a ruszokkal is kereskednek. Mindkét esetben prémkereskedelemről tesznek említést. 
Hasonlóan szó volt már al-Mas‘üdí kijelentéséről is, amely szerint a bulgárok a hvárezmiek 

karavánjait kísérték, valamint Hvárezm és Volgai Bulgária között a karavánforgalom 

folyamatos volt. Ugyanő említette, hogy Kazária és Bulgária között a Volgán hajók 

közlekedtek, feltehetően kereskedelmi céllal. Al-MuqaddasI felsorolta a bougároktől 
Hvárézmbe szállított termékeket (BGAIII, 323-324), ami szintén bizonyítéka a volgai bulgár- 
hvárezmi kereskedelemnek.
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i Ibn Fadián szerint: ,jSok kereskedő van náluk, akik a turkok [oguzokj földjére

indulnak, és onnan birkát hoznak, és a Víszúnak nevezett országba is [mennek] és coboly- és 

fekete mókusprémeket hoznak” (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 60, 10-11; TÓGÁN 1939, 
67; KOVALEVSKIJ 1956, 138) Ez a Víszú nevű ország 3 hónapi útra volt a volgai 
bulgároktól.

Abü Hámid a 12. században említi Bulgár kereskedőit. A szerző az ő beszámolójukra

támaszkodva ismerteti a hód tulajdonságait. A Tuhfatban így ír: ,Jíulgárból a kereskedők 

rendszeresen eljárnak a hitetlenek egyik tartományába, melynek a neve Víszú” Figyelemre 

méltó továbbá, amit a kardok északra szállításáról ír. Az iszlám országokban készített 
kardokat muszlim kereskedők vitték Bulgárba, majd onnan Víszú lakói Júrába szállították, és

ott adták el azokat. Abü Hámid szerint Víszú egy hónapi útra volt Bulgártól. Víszú lakói adót

fizettek a bulgároknak. A bulgárok egy másik terület, Árú lakóit is adóztatták. A különböző 

szerzőknél szereplő kereskedőkről nem derül ki, hogy idegen kereskedőkről van-e szó, akik a 

volgai bulgároknál laktak, vagy helyi, bulgár kereskedőkről. Mindenesetre ezeket a 

kereskedőket a volgai bulgárok közé tartozóknak tekinthetjük.
A volgai bulgár kereskedelem egyik iránya a Bulgáriától északra elterülő erdővidék, a

Káma és Bjelaja völgye, attól északra a Vicsegda és a Pecsora folyók vidéke volt. Ibn Fadián 

és Abü Hámid leírása alapján úgy tűnik, hogy ez nem is változott a 10-12. század folyamán.

Ezen a területen a volgai bulgárok szinte vetélytárs nélkül voltak. Ők tartották kézben ennek a 

területnek a kereskedelmét. Az itt beszerzett árukat adták tovább aztán a hvárezmi, kazáriai és

egyéb muszlim kereskedőknek. Abü Hámid említi, hogy: „Víszú és Árú népének nem szabad

nyáron bemennie Bulgár területére, mert ha közülük belép valaki, a legmelegebb időben is 

fagyos lesz a levegő és a víz, mintha tél lenne, s elpusztul az emberek vetése” („Murib 

DUBLER 1953, 20; BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 50) Lehet, hogy hasonló esettel állunk 

szemben, mint amikor Áriáról az a hír járta, hogy oda senki idegen kereskedő nem léphet be. 
Mindkét esetben muszlim kereskedőknek, illetve utazóknak mondták ezeket a 

figyelmeztetéseket. Az első esetben a bulgárok a muszlim kereskedők konkurenciáját 
próbálták meg kizárni azzal, hogy rémhíreket terjesztettek a ruszokról. így akarták lebeszélni 

a muszlim kereskedőket az artái ruszokhoz való utazásról. Az Abü Hámid által lejegyzett

kijelentés alapja talán az lehetett, ha nem valamilyen babonáról van szó, hogy 

megakadályozzák az említett erdőlakókat abban, hogy közvetlenül a muszlim kereskedőknek
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adják el a prémeket, amikért ebben az esetben nyilván magasabb árat kérhettek volna, mintha 

a hozzájuk utazó bolgár kereskedőknek adták volna el az árut. A volgai bulgárok Ibn Fadián

látogatásakor még adót fizettek a kazároknak, házanként egy cobolyprémet (KMIETOWICZ- 

LEWICKI 1985, 66, 3-4; TÓGÁN 1939, 80; KOVALEVSKIJ 1956, 140). A kazárok így is 

hozzá tudtak jutni az értékes prémekhez. A bulgárok a ruszoktól is vásároltak, nyilván ezt is 

továbbadták aztán.
A Kazár Kaganátus lehanyatlásával párhuzamosan a ruszok lettek egyre erősebbek. A 

11. században a ruszok már a bulgárok által uralt erdőzónában is megjelentek. Ezt tanúsítja a 

PVL 6604. év alatt (=1096) szereplő feljegyzése á novgorodi Gjurgjatá Rogovics egyik 

szolgájának (otrok) jugriai utazásáról (PVL 1950 I, 167-168). Az utazás azonban 1114-ben 

történt, mert a krónikaíró azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt hallotta a történetet. A PVL 

harmadik redakciója pedig 1118-ban készült el. A PVL-ben az 1114. év alatt valóban található 

egy leírás észak népeiről (PVL 1950 I, 197-198, II, 457). A ruszok azonban már ennél 
korábban megjelentek a bulgároktól nyugatra eső erdővidéken. A rusz-volgai bulgár 

ellentétek egyik oka éppen a kereskedelmi érdekek ütközése volt.
A volgai bulgár kereskedők a kazárokhoz is utaztak, és kelet felé is. Zimonyi I. szerint

a BalhI-hagyományban, a Hudüdban és a GardlzI által elbeszélt kirgiz eredetmondában egy

olyan kereskedelmi út leírása található, amely a Volga-Bjelaja-Káma-Tobol és Irtis folyókon 

egészen az Altajig vezetett (ZIMONYI 2000, 700-702). A volgai bolgárok keleti 

kapcsolatairól tanúskodnak azok a szavak, amelyeket Mahmüd al-Kásgarl jegyzett fel a volgai

bulgárok nyelvéből: awos ’viasz’, bal ’méz’, qanaq ’vaj’, akin ’gyapotkendő’,yalnuq ’rabnő’. 
A szavak többnyire kereskedelmi árukra utalnak (PRITSAK 1959, 111-113; LIGETI 1986, 
461-462; ZIMONYI 2002, 86). Volgai Bulgária kereskedelmi kapcsolatait jól szemléltetik a 

különböző kereskedelmi utak, amelyek innen indultak ki, vagy áthaladtak ezen a területen 

(Bulgár-Ürgencs, Bulgár-Etil /Derbent, Bulgár-Kijev, Bulgár-Krím-félsziget, Bulgár-Víszú; 
Halikov, A. H.: Torgovye pufi Bulgarii v 9-13 vekah i ih arheologiceskoe znacenie. In: 
HALDCOV et al. 1992,12-22.)

A Volgai Bulgária egykori területén mérlegek és súlyok is kerültek elő, amelyek 

szintén utalnak a kereskedőkre. Mérlegek és súlyok ismertek többek között Bilj árból, az 

Izmerszkoje 1. valamint Szemjonovszkoje 1. lelőhelyekről, amelyeket a 10-11. századra 

kelteznek. R. M. Valejev két mérlegtípust ismertet, az egyik vas, a másik bronz alkatrészekből 
állt. Hasonlók a Közép-Ázsiában ismert típusokhoz, de a Rusz területén, a Volga felső 

folyásánál, Novgorodban is találtak hasonló példányokat (VALEEV 1995, 76-87). Szintén
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találtak mérlegeket és súlyokat a Káma-vidék településein is (Gorogyiscsenszkoje, Rodanovo, 
Rozsgyesztvenszkoje, Anyjuskar, Kudimkar stb.) (BELAVIN 2000,123-127,124,63. ábra).

Burtaszok

A burtaszokat a Gayhánl-hagyomány említi először. Ibn Rusta többek között azt írta róluk, 
hogy országuk Kazária és a volgai bolgárok földje között terült el, a kazároktól a burtaszokig 

15 napi út volt. A burtaszok a kazárok vazallusai voltak. Tízezer lovas katonát tudtak harcba 

küldeni. Erdős vidéken laktak. Állataik közül marhákat és tevéket említ. Országuk 

szélességében és hosszában egyaránt 12 napi utat tett ki. Ibn Rusta a menyét és egyéb prémek 

mellett a náluk található mézről is megemlékezik (LEWICKI 1977, 28, 30;,BGA VII, 140- 
141; KMOSKÓ 1997, 205-206). Ugyancsak Ibn Rusta szól arról is, a volgai bolgárokat leíró 

fejezetben, hogy a bolgárok és a burtaszok földje között az utazás 3 napig tart. A bolgárok 

meg szokták támadni a burtaszokat, és foglyul ejtik őket (LEWICKI 1977,34, 3-4; KMOSKÓ 

1997, 206-207). GardízI szerint a burtasz terület kiterjedése szélességében és hosszában is 17 

napi út volt. Ugyanő megemlékezett a burtaszoktól a kazárokig vezető utakról is. A burtaszok 

a Volga vízi útján, és szárazföldön is el tudtak utazni a kazárokhoz (MARTINEZ 1982, 156; 
KMOSKÓ 1997, 206, 810. jz.: ezt a passzust gyanús betoldásnak tartotta). Al-MarwazI 

szintén 17x17 napi utat adott meg a burtasz terület nagyságaként, míg a kazárok és burtaszok 

közötti távolság nála is 15 napi út (MINORSKY 1942, *22 / text/, 33-34 / ford./). A Hudüd 

szerint a burtaszok szomszédai délen a kazárok, nyugaton a v.n.nd.r (=onogundurok, dunai 
bolgárok), északon a türk besenyők voltak (MINORSKY 1937, 162). Egy másik helyen az 

szerepel, hogy a Volga (Atil/Etil) keresztülfolyik a türk besenyők és a burtaszok országa 

között (MINORSKY 1937, 75). ‘AufT szerint a kazárok és a burtaszok között 15 napi út volt. 
A burtaszok ellenséges viszonyban voltak a besenyőkkel. A burtaszok országának kiterjedése 

szélességében és hosszában egyaránt nem volt több mint 7 napi út (KMOSKÓ 1929, 51). Al- 
Bakrl szerint a burtaszok földjének kiterjedése szélességében és hosszában is másfél havi út, 
valamint sok áruval (vagy kereskedelmi hellyel) rendelkeznek (LEEUWEN-FERRE 1992, 
448: lahum... matcigir kafíra). A kifejezést Kmoskó úgy fordítja, hogy „sok áruval 
rendelkeznek”: KMOSKÓ 2000, 255. Defrémerynél „[ils] possedent de nombreux objects de 

commerce”, Rozennél pedig ,jmozo mopzoeva Mecm” szerepel, mindkettő esetben „sok 

kereskedelmi hely” jelentéssel (idézi: ZAHODER 1962, 241, 60. jz.). Mindkét fordítás 

lehetséges, az arab matgar (plur. matágir) szó jelentése ’kereskedelem’, ’kereskedő hely’,
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’üzlet’ és ’áru’ is lehet. Al-Bakrüiak ezt a kijelentését Zahogyer későbbi betoldásnak tartja, 
mivel a többi szerzőnél a párhuzamos szöveghely eken hiányzik (ZAHODER 1962,242).

A 10. századi burtaszokról a Balhj-hagyomány is megőrzött néhány mondatot. Al-

Istahri a Kazár-tengerről szóló fejezetben először azt írja, hogy a: ,J$urtás, ők egy nemzet, akik

a kazárokkal határosak; köztük és a kazárok között más nemzet nincs. Ezek az Atil völgye 

mentén szanaszét lakó nép.” (BGA I, 223; KMOSKÓ 2000, 30). A másik helyen azt állítja, 
hogy a burtaszok faházakban laknak, nyelvük eltér a kazárok és volgai bolgárok nyelvétől

(BGA I, 225; KMOSKÓ 2000, 30). Végül, az utak jegyzékében említi, hogy: ,yítil-tól Bűnös

határának kezdetéig 20, Burtas határának kezdetétől a végéig mintegy 15 nap van. Búr fás 

földjétől a baganák-ig mintegy 10 állomás... (van). ” (BGA I, 227; KMOSKÓ 2000, 32; Ibn 

Hauqal párhuzamos szöveghelyei: BGA n/2, ed. Kramers, 394, 396,- 398, 12-14; KMOSKÓ 

2000,78, 79)
Al-Mas‘üdT az Aranymezőkben említ egy Burtász nevű folyót (MEYNARD- 

COURTEILLE 1914, II, 14: „A kazároknak csónakjaik vannak, amelyeken az utasok egy 

folyón utaznak a város fölött, amely fentről ömlik, annak (a városnak) felső részei felől szakad 

annak a folyójába, s neve Burtas.” Utána így folytatja: ,^4 burtas, mint már említettük, a 

törökök egyik nemzete, amely a róluk elnevezett folyó mentén lakik Az ő vidékeikről szállítják 

a burtási néven ismeretes fekete és vörös rókabőröket. Ezek darabja száz dinárba, sőt még

ennél többe is kerül, különösen a feketéké; a vörösek ára ennél valamivel alacsonyabb. A 

bőrök közül a feketéket az arab és perzsa királyok hordják és vetélkedve pompáznak annak 

viselésében.” (KMOSKÓ 2000,172-173)
Ugyanő a TanbThbm szintén említi a burtaszokat (BGA VIII, 62-63): „a burtas 

hatalmas török nemzet Hwárizm vidéke s a kazárok királysága között, amely azonban a 

kazárokhoz tartozik. E folyón nagy, árukkal és különböző holmikkal megrakott hajók

közlekednek Hwárizm és más vidékek felől, viszont Burtas vidékéről fekete rókák bőreit 

szállítják.” (KMOSKÓ 2000,206)
A burtaszokat említi a „József-levél” hosszabb változata is. A forrás azt is közli, hogy 

a burtaszok az Etil folyó mellett laknak és adót fizetnek a kazároknak (KOKOVCOV 1932, 
98-99). A burtaszok a 10. század után is szerepelnek a forrásokban, egészen a mongol 
hódításig.
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Az ismertetett források a burtaszok földrajzi helyzetéről és a tőlük szállított árukról is 

adnak némi felvilágosítást. A forrásokban szereplő távolságadatok alapján a burtaszok 

lakóhelyét viszonylag pontosan el tudjuk helyezni a térképen. T. Lewicki szerint a Balhí- 
hagyományban szereplő 20 napi út Etiltől indulva körülbelül 800 kilométeres távolságot 
jelent, ha napi 40 km megtett úttal számolunk. A Gayhánl-hagyományban szereplő 15 napi út 
mintegy 600 kilométert jelent. Mivel a burtaszok a Volga környékén, a kazároktól, északra és 

a volgai bolgároktól (és a keleten maradt besenyőktől) is délre (dél-nyugatra) laktak, országuk 

a mai Szaratov és Szamara környékére helyezhető, az erdőövezet déli részére. A burtasz 

terület nagyságát Lewicki 17x17 napi út által közrezárt területnek számolta, ami körülbelül 
510x510, vagy 680x680 km-es területet tesz ki (attól függően, hogy napi 30, vagy 40 km 

megtett úttal számolunk) (LEWICKI 1965,4-6; 1977, .66-67). .
A Balhl-féle szöveg szerint az Etil-Burtaszföid távolság 20 napi út volt. Ha a további 

távolságokat nézzük, a BalhI-hagyomány szerint a burtaszok országának hossza 15 napi utat 
tett ki. Ha ehhez hozzávesszük az Ibn Rusta által említett burtasz-volgai bolgár távolságot, 
ami 3 napi út volt, akkor az egész Etil-Burtaszföld-Bulgár út 38 nap lesz. A Balhl-féle szöveg 

nem említi a burtasz-bolgár távolságot. Ennek oka az lehet, hogy beleszámították a burtasz
föld 15 napi kiterjedésébe (ZAHODER 1962, 237). A BalhI-hagyomány szerint az Etil-• 1 ».• . .
Bulgár távolság szárazföldön egy hónapi út volt., Az út a Volgától keletre vezetett. A 

burtaszok országán áthaladó út ennél valamivel hosszabb. Ennek alapján arra 

következtethetünk, hogy ez az utóbbi útvonal a Volgától nyugatra vezetett. A Gayhání-féle 

szöveg alapján az Etil-Burtaszföld-Bulgár távolság 30-35 napi út volt. Ez már közelebb van 

az említett Etil-Bulgár egyhavi utazási távolsághoz. Lehet, hogy a öayhánl-hagyományban 

szereplő útleírás azonos a Volgától keletre vezető Etil-Bulgár úttal. Mindez azért fontos, mert 
az utóbbi esetben egyértelművé válik, hogy a burtaszok országa kiterjedt a Volgától keletre 

eső területre is. De lehet, hogy mindkét esetben ugyanarról az útról, van szó, egyszerűen csak 

a távolságadatok különbözőek. A keleti besenyők („türk” besenyők) említése a burtaszok 

szomszédságában szintén arra utal, hogy a burtaszok területe a Volgától keletre is kiterjedt. A 

keleti besenyők az Urál (Jajik)-folyónál éltek a 10. században.
A Burtasz-folyóról szóló részlet elég nehezen értelmezhető al-Mas‘üdí leírásában. A. 

I. Popov a szóban forgó folyót egy Burtasz nevű kis folyóval (a Káma mellékfolyója) 

azonosította. (Popov, A. I.: Burtasy i mordva. Uőénye Zapiski LGU ser. Vostokovedceskih 

nauk, vyp. 2. Leningrad 1948, 201, 2. jz. idézi: ZAHODER 1962, 234, 22. jz.) Szaveljev és 

D’Ohsson szintén egy Burtasz nevű folyóban (a Cna mellékfolyója) vélték megtalálni az al- 
Mas'üdi által leírt folyót (Saveljev, P. S.: Muhamedanskaá numizmatika. Spb. 1846, LXV, 2.
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jz.: idézi: ZAHODER 1962, 234, 22, jz.; D’OHSSON 1828, 72, 2. jz.). Hvolszon szerint ez a 

folyó nem lehetett ilyen jelentéktelen vízfolyás, Hanem a Káma, vagy a Volga Kazány és 

Nyizsnyij Novgorod közötti. szakasza, és az Oka is lehet, mert a burtaszok feltehetően az 

utóbbi mellett laktak, és az Oka Nyizsnyij Novgorodnál éri el a Voigát (HVOLSON 1869, 
72). Marquart a folyót a Szamara-folyóval azonosította (MARQUART 1903, 336, 2. jz.). 
Minorsky szerint a kérdéses folyó lehet a Volga felső folyása, a Don vagy az Oka is, de a 

legvalószínűbb, hogy a Volgáról van szó (MINORSKY 1937,462-463).
A fentebb meghatározott területen jelenleg mordvinok élnek. Elterjedt vélemény, hogy 

a burtaszok voltak ezeknek a mordvinoknak az elődei (pl. MARQUART 1903, 336; 
MINORSKY 1937, 463-464; Spuler, B.: Die Mordvinen. ZDMG 100 (1956): idézi: 
LEWICKI 1965, 7; VALEEV 1995, 58). Zahogyer, Lewicki és Harmatta szerint is a burtasz 

etnogenezisben iráni nyelvű csoportok, alánok játszottak fontos szerepet (ZAHODER 1962,; 
LEWICKI 1965, 11-12; 1977, 68-69; HARMATTA 1975, 261). B. A. Vasziljev szerint a 

burtaszok a magyar törzzsövetséghez tartoztak a 9. században, a magyarok pedig a 

mescserekkel azonosak (VASIL’EV 1960, 209). Golden szerint a burtaszok nem azonosak a 

mordvinokkal, de a honfoglaló magyarokhoz sincsen közük (GOLDEN 1980, 88-90).
A burtasz név etimológiájára több elképzelés is született. Marquart egy óiráni *mrtasa 

’emberevő’ jelentést rekonstruált (MARKWART 1924, 277). (Tomaschek már korábban arra 

a következtetésre jutott, hogy a mordvinok azonosak a Hérodotosz által említett 
androfágokkal (’emberevőkkel’): Tomaschek, W.: Kritik dér altesten Nachrichten über den 

skytischen Norden. Sitzungsberichte Wien. Akad. 107 (1889), 7-16: LEWICKI 1977, 68.) A. 
Markov a burtasz népnevet a finn puurdas, purde, purte ’híd’ jelentésű szavakkal vetette 

egybe (amelyek végső fokon óiráni eredetre mennek vissza. Markov, A. V.: Otnoseniá mezdu 

russkimi i mordvoju v istorii i oblasti narodnojpoezii...Tiflis 1914, 19.: idézi: ZAHODER 

1962, 250). Egy másik elképzelés szerint a burtasz név a szintén óiráni eredetű *purtös ’ás 

(=alán) fia’ szóösszetételre vezethető vissza (LEWICKI 1965, 11; 1977, 70). Harmatta J. 
szerint a burtasz név az alán borata (egy alán nemzetségnév) és az ás népnév összetétele 

(HARMATTA 1975,261).
A burtaszok legértékesebb termékei a prémek voltak. Al-Mas‘üdl külön kiemeli a 

burtaszoktól származó vörös és fekete rókaprémeket. A méz szintén fontos exportcikk volt a 

burtaszoknál. A öayhám-hagyomány szerint a volgai bolgárok foglyokat ejtettek a burtaszok 

közül, majd valószínűleg eladták őket rabszolgának. A 9-10. században a burtaszok kazár 

uralom alatt éltek. A kazárok feltehetően adó formájában szerezték be a prémek és a méz egy 

részét tőlük, mint ahogyan a szlávoktól is (LUDWIG 1982, 91).
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Keleti szlávok

A keleti szláv törzsekről a 9: századtól kezdve ismerünk híradásokat. A lakóhelyük ekkor a 

Dnyeper középső folyása mentén terült el, a Dnyepertől nyugatra és keletre egyaránt. Ezen a 

vidéken a 6. században az anták és a szlovének (szklavinok) laktak, az előbbieket az avarok 

igázták le 5S8 körül, majd később az anták kikerülve az avar függésből, a bizánciak 

szövetségében egy avarellenes koalíció részét alkották. Az avarok 602-603-ban legyőzték az 

antákat, és a törzsszövetség ezután felbomlott, ez a név többet nem szerepel a forrásokban. A 

7-8. században, nincsenek híradások a területről, de feltételezik, hogy a Dnyeper-melléki 
szlávok fokozatosan terjeszkedtek kelet felé (a kései ősszláv nyelvű csoportok fokozatosan 

asszimilálták a Dnyepertől keletre lakó feltehetően iráni nyelvű őslakosságot).. Ebben az 

időben kerültek kazár függésbe. A 9. században a Bajor Geográfus néhány törzsnevét a 

Dnyeper-vidéki és volhíniai szlávokkal hozzák kapcsolatba: Neriuani, Serauici, Lucolané, 
Lendizi, esetleg Unlizi (a későbbi ulicsok) (HERRMANN 1988, 164; GORSKIJ 1997, 275- 
280). A 10-11. században más törzsnevek fordulnak elő a területen. A legtöbb törzsnevet a 

PVL tartalmazza. Volhíniában a volinjánok (buzsánok), dulebek, tőlük dél-nyugatra a 

lengyelek (lengyjánok). A Dnyeszter felső folyásánál a tivercek, tőlük keletebbere.a Déli-Bug 

felső folyásánál az ulicsok. A volinjánok és a Dnyeper közötti területen a drevljánok. A 

drevljánoktól északra, a Pripjaty és a Nyugati-Dvina (Daugava) között, a drego.vicsok. Á 

(Nyugati-) Dvinánál a polocsánok voltak. A Dyeper felső folyásánál a krivicsek és tőlük is 

északabbra a szlovének, akiknek területe Novgorod környékén volt. A Dnyeper másik 

oldalán, a folyó bal oldali mellékfolyói mentén a Gyesznától a Vorszkla felső folyásáig a 

szeverek (szeverjánok) éltek. Tőlük északabbra a radimicsek, észak-keletre, egészen az Oka
felső folyásáig a vjaticsok. Kijev környékén a poljánok laktak, a PVL szerint már a 9.*
században is (PVL 1950 I, 11, 13, 14, 23 /text/, 207, 209, 210, 220 /ford./; IGLÓI-MISLEY 

1979, 11-15). A felsoroltak közül találunk néhány törzsnevet a DAI-ban (9. fej.: krivicsek, 
lenzarúnok; 37. fej.: ultinok, dervleninek: LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 44-45, 156- 
157; MORAVCSIK 1950, 57; 169), al-Mas‘üdInál („Aranymezők”, XXXIV, ed. 
MEYNARD-COURTEILLE 1864, 63; KMOSKÓ 2000, 199) és a József-levélben 

(KOKOVCOV 1932, 98 /’’bővebb redakció”/: „vjatics”, „szever”, „szlovén”) (SEDOV 1982; 
GOEHRKE 1992, 38-47) (1-2. térkép). A Dnyeper-vidéki szlávok kereskedelméről kevés írott 
forrás szól. Ennek az az oka, hogy a 8-9. századra nézve alig van írott forrás a területről, csak 

a PVL később lejegyzett és megszerkesztett híradásai, a 10. századtól kezdve pedig a terület
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már egyre jobban a Rusz uralma alá került, és a forrásokban a ruszok szerepelnek, nyilván 

ezek között voltak a helyi lakosságból származó kereskedők is. Ibn Hurdádbih már a 9. 

században említette a rusz kereskedőknek a saqáliba közül származó tolmácsait (LEWICKI

1956, 76; KMOSKÓ 1997, 122). Al-Hamadánl a ruszokra is a saqáliba elnevezést használta 

(LEWICKI 1969, 28; KMOSKÓ 1997, 140). Ibrahim ibn Ya‘qüb a Prágába érkező 

kereskedők közül megkülönböztette a ruszokat és saqálibat (szlávokat) (KOWALSKI 1946, 3

/text/; LEEUWEN-FERRE 1992, 332; KMOSKÓ 2000, 242). A raffelstetteni vámrendelet 
szintén említ szlávokat (sclavi), akik a rugiaktól (ruszok) vagy a csehektől indultak eí 
(NAZARENKO 1993, 64 /text/, 65 /ford./). A József-levélben szereplő Nemec ország 

(KOKOVCOV 1932, 72, 90; SPITZER-KOMORÓCZY 2003, 94) neve valamilyen szláv 

nyelvből származik, ami közvetetten utalhat szláv kereskedőkre (GOEHRKE 1992,127).
A régészeti leletek tanúsítják a Dnyeper-vidék 6-10. századi kereskedelmi kapcsolatait 

a Bizánci Birodalommal, és a 9-10. században az iszlám országokkal is (KROPOTKIN 1967,

116-117; Kijev környéke: TOLOŐKO 1983).

A kelet-európai erdőzóna északi része

I. A Volga-vidék lakói

A kelet-európai erdőzóna északi részének a Volga felső folyásának környéke (a Volga-Káma 

egybefolyása és a Volga forrásvidéke, a Valdáj-hátság közötti folyószakasz), valamint az ettől 
északra eső terület tekinthető. A Volga-vidék kora középkori etnikai képéről már Iordanesnél 
is találunk adatokat. A Geticában felsorolja azokat a népeket, amelyeket Hermanarich gót 
király győzött le (SKRZINSKAA 1960,150): Goltescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, 
Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Atkául, Navego, Bubegenas, Coldas. Iordanes 

itt saját korának állapotát (550-es évek) rögzíti, nem pedig a 4. század (Hermanarich korának) 
viszonyait. A neveket egyszerűen csak mechanikusan átmásolta valamilyen forrásból, erre 

utal az is, hogy egy részük gót accusativus alakban szerepel. Szkrzsinszkaja szerint a nevek 

közül a Thiudos a csudokkal, a Merens a meijákkal (merikkel), a Mordens a mordvinokkal, a 

Vasinabroncas név vas tagja a vesz néppel azonosítható. Lehetségesek más olvasatok is, 
például in Aunxis, Vas in Abroncas, Mordens in Niscaris, igaz a veszek és mordvinok ilyen 

nevű lakóhelye más forrásban nem fordul elő (SKRZINSKAA 1960, 265, 367. jz.). Az
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Imniscaris nevet megkísérelték a cseremiszekkel összekapcsolni (egy *Sremniscaris olvasatot 

rekonstruálva), de ezt az azonosítást általában elvetik, mivel a kéziratok alapján az Imniscaris 

forma az eredetibb (ZSIRAI 1937, 240). Hajdú P. nem látta lehetetlennek az 

Imniscaris=cseremisz azonosítást, mivel a név Iordanes felsorolásában a mordvinok mellett 
szerepel, akik valóban szomszédai voltak a cseremiszeknek ebben az időben (HAJDÚ- 

DOMOKOS 1980, 235). Más vélemények szerint csak a Merens (=meija) és a Mordens 

(=mordvin) nevek azonosítása tekinthető biztosnak' (pl. KLÍMA 1999, 16) (a Mordens név 

eredetileg *Mordans lehetett, a Mordens alak másolói hiba; ZSIRAI 1937, 258). Van olyan 

vélemény is, amely szerint Iordanes a felsorolásába mitikus népneveket is beletett. Ilyen a 

Goltescytha Thiudos (együtt a kettő) gót ’aranyat őrző népek’, Inaunxis gót ’ökör- (vagy) 

jószágnélküliek’, Vasinabroncas gót ’vértbe öltözöttek’, Bubegenas vulg. lat. ’ökörképűek’ 
etnonima (VÉKONY 2002, 68). A Rogas és Tadzans neveket G. Schramm egybeolvasva egy 

*Rogastadzans nevet rekonstruál, amely egy gót *Raúa-stadjans kifejezést ad vissza, és 

jelentése annyi, mint ’Raúa (=Volga)-lakók’ (SCHRAMM 1973,119).

A felsorolt népek közül a meiják, a mordvinok valamint a Iordanesnél még kérdéses 

cseremiszek, csudok és veszek a későbbiekben is szerepelnek a forrásokban. A merjákat 

többször is említi a PVL. A krónika bevezető részében a Jáfet fiai által benépesített 

országokat sorolja fel (PVL 1950 I, 10 /text/, 206 /ford./):, Jáfet országaiban pedig laknak a 

ruszok, a csudok és mindezek a népek: merja, muroma, vesz, mordva, zavolocsszkaja csud, 

perm, pecsera, jem, ugra, litva, zimigola, korsz, letgola, lib." Nem sokkal később említi őket a 

Rusznak adót fizető népek között (PVL 1950 I, 13 /text/, 209-210 /ford./): >yA Beloozeronál 

lakik a vesz, a Rosztovi-tónál a merja, a Klescsino-tónál szintén a merja. Az Oka-folyónál — 

ott, ahol az a Volgába ömlik — a muroma, saját nyelvet beszélve, a cseremiszek, saját nyelvet 

beszélők, és a mordva, saját nyelven beszélők. [...] Más népek is vannak, akik adót fizetnek a 

Rusznak: csud, merja, vesz, muroma, cseremiszek, mordva, perm, pecsera, jam, litva, 

zimigola, korsz, nerova, livóniaiak, ezek saját nyelveiket beszélik, ők Jáfet ivadékai, az északi 

országokban lakók. ” A meiják szerepelnek a 862. évnél is (PVL 19501,18 /text/, 205 /ford./): 

„... a tősgyökeres lakosság pedig Novgorodban a szlovének, Polockban a krivicsek, 

Rosztovban a merják, Beloozeroban a vesz, Muromban a muroma, és mindezek felett 

uralkodott Rurik.” Szerepelnek a meiják a 882. év eseményeiben is, amikor Oleg rusz 

fejedelem elfoglalta Kijevet. A krónika szerint Oleg seregében meiják is voltak, csudok, 

veszek, vaijagok, szlovének és krivicsek társaságában (PVL 1950 I, 20 /text/, 216 /ford./). A 

PVL szerint 907-ben a merják a csudokkal és a különböző szláv törzsek harcosaival együtt ott 

voltak Oleg seregében a Konstantinápoly elleni támadásban (PVL 1950 I, 23 /text/, 220
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/ford./). A meijákat említi Brémai Ádám is a 11. században (Gesta, Lib. IV, cap. XIV, 
SCHMEIDLER 1917, 242, 1-9): ,ylz északi részről a Balti tengerszoros torkolatához 

visszatérőknek elsőként a normannok tűnnek fel, innentől a dánok területe, Sconia emelkedik 

ki, és a felette elnyúló szélen a gótok laknak egészen Birkáig. Ezután egy hosszú, tágas 

területen a svédek (Sueones) uralkodnak egészen az asszonyok földjéig. Ezek felett a Wizzi, 
Mirri, Lami, Scuti és Túrd Iáknak egészen Ruzziáig. Amelyben ismét véget ér ez az öböl. 
Tehát ennek az átjárónak a déli oldalát a szlávok, az északit a svédek birtokolják.” A 

szövegben szereplő Mirri nevet a majákkal lehet azonosítani. A 10-11. században a meiják 

lakóhelye a Rosztovi-és a Klescsino-tó környékén volt, a későbbi Szuzdali Fejedelemség 

területén. A név eredeti alakja *meri, *mári lehetett, és összefüggésben lehet a cseremiszek 

önelnevezésével a mari névvel. Ez arra utal, hogy a meiják a cseremiszek szomszédságában 

éltek. A merják fentebb említett lakóhelyét olyan víz és helynevek is megerősítik, mint Meija, 
Merszka, Merszkaja, Meijakova, Merinovo, Merelava, Merli, Merlina. A meiják 907 után 

nem szerepelnek a forrásokban, területüket a ruszok bekebelezték (ZSIRAI 1937, 271-275; 
HAJDÚ-DOMOKOS 1980, 267). A meiják szomszédai a muromák voltak, akik az Oka és a 

Kljazma közötti területen éltek. A muroma valószínűleg a mordvinok egyik törzse volt, 
amelyik önnállósult. A PVL szerint Murom városa a 9. században már állt. A muromák a 

majákhoz hasonlóan viszonylag korán rusz uralom alá kerültek (ZSIRAI 1937, 271-276; 
HAJDÚ-DOMOKOS 1980,268).

A mordvinok a korai középkorban a mai lakóhelyüktől jóval nyugatabbra, az Oka a 

Moksa és a Szura folyók közötti területen éltek, és egészen a 16. századig a Szura-folyónál 
volt a keleti határuk (ZSIRAI 1937, 262; HAJDÚ-DOMOKOS 1980, 252). A mordvinok 

országát említi a DAI is (37. fej.), amely szerint ,Jiesenyőország távolsága [...] Mordiától tíz 

napi út...” (MORAVCSIK 1984,41-42). A mordvinok az orosz forrásokban is szerepelnek. A 

PVL bevezető részében említi őket (PVL 19501,13 és 209-210).
A cseremiszek szerepelnek a József-levélben (bővebb változat), a kazároknak adót 

fizető népek sorában (KOKOVCOV 1932, 31 /text/, 98 /ford./; SPITZER-KOMORÓCZY 

2003, 100, 99. jz.). Lakóhelyük a középkorban a Volga és az Oka egybefolyásának a 

környékén volt, a Volga bal (északi) partján, a mordvinoktól északra, a majáktól és 

muromáktól keletre. Szállásterületük nyugati határa az Unzsa folyónál volt. A cseremiszek 

területe kelet felé elért egészen Volgái Bulgáriáig. A volgai bolgárokkal szorosabb 

kapcsolatba kerültek, amit számos török jövevényszó is jelez a cseremisz (mari) nyelvben. A 

Kazár Kaganátus befolyásának megszűnése után minden bizonnyal a volgai bolgárok 

terjesztették ki a fennhatóságukat a cseremiszekre. A PVL viszont úgy említi őket (1100
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körül), mint a ruszok adófizetőit (ZSIRAI 1937, 240, 243, 247; HAJDÚ-DOMOKOS 1980,
235).

A PVL előbb idézett részében a zavolocskaja cud „volokon túli csud”, feltehetően 

több törzs összefoglaló neve. A volok a Volga-Baltikum átjáróra vonatkozik, tehát az ettől 
északra lakókat értették a zavolocsszkaja csud név alatt (PVL 1950 II, 211, ZSIRAI 1937, 
432). A jam név a finneket (tavast) jelöli (PVL 1950 II, 211), vagy a vótok közé tartozó 

jemeket (hémeket) ((BOJTÁR 1997, 104, 125. jz.j.'A többi név a Baltikum lakóival hozható 

kapcsolatba: litva, zimigola, korsz, letgola, lib, neroma (PVL 1950 II, 211). A litva a 

litvánokra vonatkozik, az orosz krónikaíró az ország vagy terület nevét (Litva) vitte át az ott 
lakókra. A litvánokat a középkorban általában nem ezzel a névvel, hanem az aukstaitis 

(’felföldi’) és a zemaitis (’alföldi’) elnevezéseken említették (BOJTÁR 1997, 104). A 

zemgalóksX egy 13. századi dán krónika már 870-ben említi, a poroszok és a karélok között, a 

11. században rúnafeliraton is szerepel a név. A 9-10. századi zemgal föld talán a Daugava 

mellett volt, a litvánoktól (zemaitis) északra, a Müsa és Lielupe folyók környékén (BOJTÁR 

1997, 111). A korsz Kurland lakóit jelenti. Említi őket Szent Anskarius életrajza Cori alakban 

(Vita Sancti Anskarii, c. 30. Ed. F. Dahknann, MGH SS II, 714). A letgola név a lettekkel áll 
kapcsolatban (BOJTÁR 106-107), a lib pedig a lívekkel. A neroma valószínűleg kapcsolatban 

van az ókorból ismert neuroszokkal, később neuriorum (Ammianus Marcellinus) és neriuani 
(„Bajor Geográfus”) néven ismertek. Az orosz neroma az észt nero-maa ’neuroszok földje’ 
átvétele lehet (BOJTÁR 1997, 84).

II. A Volga-vidéktől északra eső terület (Vesz-WTsü /Isü/-Wizzi, Arföld /Arü/, Yüra-Jugra, 
„Sötétség Országa”)

A veszeket, mint fentebb láttuk, említette a PVL bevezető része, és lakóhelyüket a 

Beloozerohoz tette. A krónika említi őket a 862. és a 907. évnél is. Brémai Ádám idézett 
leírásában a Wizzi név a veszekre vonatkozik. A Bajor Geográfus leírásában említett 
Vuizunbeire név első fele (Vuizun) szintén kapcsolatba hozható a vesz népnévvel (HORÁK- 

TRÁVNIŐEK 1956, 42; NAZARENKO 1993, 37-40). A már említett Iordanesnél szereplő 

Vasinabroncas név vészekkel való azonosítása bizonytalan. Jugráról szintén megemlékezik az 

orosz krónika. Először a bevezető részben, a jáfetiták sorában (Ugra alakban). Az 1096. 
(6604.) évnél egy hosszabb leírást ad Jugráról (PVL 1950 I, 167-168 /text/, 368-369 /ford./): 
,Most pedig el szeretném mondani, amiről 4 évvel ezelőtt hallottam a novgorodi Gjurjata 

Rogovicstól, aki ezeket mesélte: 'Elküldtem egy szolgámat (otrok) Pecsorába, a Novgorodnak
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adózó emberekhez. Akkor a szolgálóm elment hozzájuk, onnan pedig a jugor földre ment. A 

jugraiak olyan emberek, akiknek a nyelve nem érthető, és a szamojédokkal szomszédosak az 

északi vidékeken. ’ Egy jugrai azt mondta a szolgámnak: 'Különös csodára találtunk, amiről 
korábban még nem hallottunk, és ez már három éve tart. Hegyek vannak, amelyek a 

tengeröbölig húzódnak, magasságuk az égig ér, és ezekben a hegyekben nagy kiabálás és 

beszéd hallatszik. Valaki vágja a hegyet, mintha ki akarván magát vágni abból. Abba a 

hegybe egy kis ablak van vágva, és onnan beszélnek. Nem érteni a beszédüket, de a vasra 

mutogatnak, és kezükkel jeleznek, kérve a vasat. Ha valaki kést, vagy fejszét ad nekik, ők 

cserébe prémet adnak. Az út ezekhez a hegyekhez szakadékok, hó és az erdők miatt nem 

járható, ezért nem is jutunk el hozzájuk semmikor sem. Ez az út tovább vezet északra.' Én 

pedig azt mondtam Gjurjatának: 'Ezek azok az emberek, akiket Nagy Sándor elzárt, és akikről 
Patharai Methodius beszél ’...” A krónikás ezután előadja a történetet, amelyben Nagy Sándor 

gáttal elzárta az északi népeket a világ többi részétől. Az utazás minden bizonnyal 1114-ben 

történt, mert a krónikaíró azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt hallotta a történetet. A PVL 

harmadik (utolsó) redakciója 1118-ban készült el. A PVL-ben az 1114. év alatt valóban 

található egy leírás észak népeiről, ami kapcsolatba hozható az idézett résszel (PVL 1950 II, 
457). Az 1114. (6622.) évnél a következő szerepel (PVL 1950 I, 197 és 400): „... élnek még 

öregek, akik Jugrába és a szamojédekhez jártak, és maguk látták az északi országokban, 
ahogyan leereszkedik egy felhő, és ebből kis mókusok hullanak ki, mintha csak most 
születnének, és szétszélednek a földön; másik esetben van egy másik felhő, és ebből kis 

szarvasok hullanak ki, és szétszélednek a földön.” A közlés előzménye az volt, hogy a 

krónikaíró a ladogaiakkal beszélgetett, akik arról meséltek neki, hogy időnként nagy felhő 

tűnik fel, és a gyerekek ilyenkor üveggyöngyöket szoktak találni. Ezek egy részét a Volhov 

folyó vize önti ki. Ezen csodálkozott a szerző, és ezután mesélték neki az idézett részt. 
Valójában arról van szó, hogy 1100 körül a ladogaiak olyan üvegből készült gyöngyöket 
találtak, amelyek az egykori Sztaraja Ladogából származtak, és amiket a Volhov-folyó mosott 
ki az egykori település területén. A Jugráról és a szamojédokról szóló elbeszélés hasonlóságot 
mutat egy svéd népmesével, amelyben egy felhőből szarvas szállt alá a földre, aki a Nap fia 

volt (PVL 1950II, 480). Az elbeszélés megerősíti Gjurjata Rogovics történetét, Novgorodból 
és a Ladoga-vidékről all. században rendszeresen jártak a tőlük keletre fekvő vidékekre. 
Jugra a 12. század végétől kezdve gyakrabban szerepel az orosz krónikákban. A novgorodiak 

adófizetésre kötelezték Jugra lakóit, és időnként expedíciókat vezettek a területre, amelyek 

elsődleges célja az adószedés volt (1187, 1193, 1194; a 13-16. századi orosz, forrásokat 
összegyűjtötte: ZSIRAI 1930, 34-41).
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A muszlim forrásokban szintén megjelennek ezek a nevek, Wísü és Isü, illetve Yüra 

formában, továbbá tudósítanak Árúról, és a „Sötétség* Országáról.”

A muszlim szerzők közül elsőként Ibn Fadián említi Wísü nevét. A volgai bolgárokról

írja, hogy:,JIáluk sok kereskedő van, akik kijárnak a törökök földjére, és birkákat hoznak, és 

a Wísűnak nevezett országba, és cobolyokat és fekete rókákat hoznak ” (KMIETOWICZ- 

LEWICKI 1985, 60, 10-11; TÓGÁN 1939, 67; KOVALEVSKIJ 1956, 138). A továbbiakban

Ibn Fadián Bulgárban találkozott egy Wisüból származó emberrel. Felkeltette érdeklődését ez

az ország és levélben érdeklődött felőle. Végül sikerült híreket szereznie WTsüról. „Ők pedig 

megírták nekem, hogy ez az ember Góg és Magóg népéből van. Ők három hónapi útra vannak 

tőlünk. Minket és őket egy tenger választ el egymástól, és ők annak a (tengernek) a partján 

(laknak). Hasonlóak a vadállatokhoz, mezítelenek, mezítláb mutatkoznak, egymással úgy 

közösülnek, mint az állatok. Allah, a mindenható és hatalmas, minden nap küld nekik egy 

halat a tengerből, és közülük mindegyik odamegy késsel a kezében, és szel magának annyit 

belőle, amennyi elegendő neki és a családjának Ha többet vesz, mint amennyi szükséges 

nekik, akkor megfájdul a hasa, és a családtagjai is megbetegszenek; előfordul, hogy meghal, 

és mindannyian meghalnak Amikor ők annyit vesznek belőle (a halból), amennyi kell nekik 

az visszafordul a tengerbe, és elmerül. Minden napjuk ilyen. Közöttünk és közöttük tenger van 

egy oldalról [...], és hegyek veszik körül őket más oldalak felől. Egy gát is volt közöttük és a 

kapu között, amelyen ők rendszeresen kijártak. Amikor Allah, a mindenható és hatalmas ki 

akarja őket engedni a lakott földekre, akkor megnyitja nekik a gátat, és a tenger bemegy a 

földbe, és megszűnnek számukra a halak.” (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 62, 6-15; 

TÓGÁN 1939, 72; KOVALEVSKIJ 1956, 139).

Al-Blrünl csillagászati művében, az 1025 körül írt Tahdid nihöyat al-amakinban említi 

Wísüt (Isüt) (arab szöveg: TÓGÁN 1937, 62, német ford.: TÓGÁN 1939, 171): „Ezen a 

helyen túl (a hetedik kiima közepe) elterülő vidékek lakói amilyen kis számúak, olyan vadak. A 

legtávolabbi és legismertebb gyűjtőhelyük a Yüra nevű ország. Isüböl odáig az út tizenkét 

napba telik Bulgárból Isüig húsz nap az utazás szánokon, amelyeket fából készítenek. Ezeket 

a szánokat vagy ők maguk, vagy a kutyáik vontatják a hó felszínén. Ételüket ezekre rakják fel. 

Máson is utaznak, amely csontból készült, amelyeket a lábaikhoz erősítenek. Ezeken ők nagy 

távolságokat rövid idő alatt tesznek meg. Yüra lakóinak kereskedelme abból áll, hogy áruikat 

egy helyre összehordják, azután eltávolodnak onnan, mivel (más emberek elől) kitérnek.

Kereskedelmük hasonló a Lanka föld lakóinak a kereskedelméhez, akik az Indiai-óceánon
*

fűszerekkel kereskednek.”
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Al-BTrünl a Kanün al-Mas ‘üdí (Canon Masudicus) című könyvében is említi az északi 

országokat: Suwár és Bulgár két város a Rüs- és Saqáliba-folyónál (vagy: a Rüs és a Saqáliba 

irányában (*/? nahw), hossz.: 8° 0 (?), szél.: 49' 30; Wísü, amellyel a bolgárok kereskednek, 
hossz.: 69' 0, szél.: 55°; Yüra erdői, amelynek lakói vadak és néma kereskedelmet folytatnak, 
hossz.: 63°, szél.: 47' 30 (idézi: MINORSKY 1942,112).

A muszlim forrásokon kívül Isü szerepel a József-levélben is. A forrás „hosszabb” 

redakciója említ egy ’ARYSW (’Arísü) nevet (KOKOVCOV 1932, 31 /text/, 98 /ford./). 
’Arlsüt a kazároknak adót fizető északi népek sorában a volgai bolgárok, szuvarok után és a 

cseremiszek említése elé helyezte a szerző. Az egész felsorolás (burtaszok, volgai bolgárok, 
szuvárok, ’Arísü, cseremiszek, vjaticsok, szeverek és szlovének) a tágabb értelemben vett 
volgai utat tükrözi. A folyó felső folyásánál többirányú elágazást is rekonstruálhatunk, így az 

Ilmeny-tó felé észak-nyugatra (szlovének), és a Dnyeper-vidék felé, dél-nyugatra (szeverek). 
Az ’Arísü név is egy (pontosabban kettő) ilyen elágazásra utal (részletesebben a dnyeperi, 
illetve a volgai útról szóló fejezetekben). Lewicki szerint a korábban feltételezett ’Arísü 

erzával való azonosítása nem jó, és Dunlop kísérlete ’Arisünak az al-Mas‘üdInál említett 
’Arsíya (’Arísíya) névvel való egyeztetése sem kielégítő (DUNLOP 1954, 94). Utóbbi esetben 

al-Mas‘üdInál hvárezmiekről van szó, akik nem tartoztak a középső Volga-vidék lakói közé. 
A kérdéses név két részre bontható, egy ’Ar és egy Isü tagra, amely mindkettő önálló népnév. 
Az említett szétválasztás mellett szól, hogy a leírás kilenc népet említ, de csak nyolcat sorol

fel. Mindkét nevet más források is említik. Az Ar (’Arű) név Abü Hámidnál, valamint orosz

évkönyvekben fordul elő, az Isü pedig azonos a fentebb már idézett Wísü, Isü országgal. Az 

arab írásos névalakok alifjai alif otiosumok, önálló fonetikai érték nélküli írásjelek, tehát az 

Isü, Wísü olvasatok a helyesek, ami azonos a héber YSW név olvasatával (LEWICKI 1962a, 
94-100). Az itt szereplő Isü tehát a fentebb idézett forrásokhoz kapcsolható. A József-levél 
leírása Vesz felé vezető utat jelezte Isü említésével, amely Beloozero felé vezetett, a Sekszna- 
folyón, az árok lakóhelye pedig a Káma-vidéken volt.

A következő leírások már a 12. századból, vagy még későbbről származnak. Időben 

kívül esnek a dolgozat témáját képező korszakon, de mégis érdemes idevonni őket, mert 
számos olyan részletet tartalmaznak, amelyek a korábbi leírásokban nem szerepelnek.

Al-Marwazí szintén közölt egy leírást a volgai bolgároktól északra fekvő területekről: 
„Tőlük húsznapi távolságra az (északi) sark irányában van egy ország, amelyet Isünak 

neveznek, és mögötte egy nép, amelyet Yüranak hívnak. Ezek vad népek, erdőkben élnek, és 

nem keverednek más emberekkel, mert félnek, hogy azok ártanak nekik. Bulgár népéből el
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szoktak utazni hozzájuk, árukat visznek, mint például ruhákat, sót és más dolgokat, egy olyan 

eszközön, amelyet kutyák vontatnak a felgyülemlett Havon, amely sohasem tűnik el. Az ember 

számára lehetetlen haladni ezen a havon, hacsak nem kötözi a lábára ökör combcsontjait, és 

a kezébe vesz egy pár gerelyt, amelyeket hátrafelé beledöf a hóba, és így lábai siklónak a jég 

felszínén. Kedvező (hátszéllel ők nagy távolságot tesznek meg egy nap alatt. Yüra népe jelek 

útján és némán kereskedik, mivel vadak, és tartanak más emberektől. Tőlük értékes 

cobolyprémeket és más szőrméket importálnak. Ok vadásznak ezekre az állatokra, húsukkal 

táplálkoznak, és prémjeiket viselik." (MINORSKY 1942, *44-45 /text/, 34 /ford./; ZAHODER 

1967,61,62, 65, 67; GÖCKENJAN-ZIMONYI2001,261-262)

Ezután az északi tengerről értekezik: „Yüra mögött van egy tengerparton lakó nép, 
amelyik messze utazgat a tengeren, bármiféle cél és szándék nélkül. Ők ezt csupán azért 

teszik, hogy dicsekedjenek a (távoli) helyekre való eljutással. Ők egy nagyon tudatlan és buta 

emberfajta, és tudatlanságukat a következők is mutatják. Hajókon utaznak, és amikor két 

hajójuk találkozik, a tengerészek szidalmazzák a másik hajón lévőket, és aztán kardot 

rántanak és harcolnak. Ez az ő üdvözlési formájuk. Ők ugyanabból a városból jönnek, esetleg 

éppen abból a városnegyedből, és semmiféle ellenségeskedés, vagy versengés nincs is 

közöttük Ez csupán azért van, mert ez az ő szokásuk Amikor az egyik fél győz, akkor együtt 

kormányozzák a két hajót. Ebben a tengerben van egy hal, amelynek a fogát késnyelek, 

kardmarkolatok és hasonlók készítésére használják. Mögöttük van egy Fekete Föld, amelyen 

nem lehet keresztüljutni. Ami a tengeri utat illeti, az utazó az (északi) sark felé hajózik, és elér 

egy részhez, ahol nincsen éjszaka nyáron, és nincsen nappal télen. A Nap hat hónapig kering 

a föld felett, a horizonton köröz, mint egy malomkő. Az egész év így egyetlen napból és 

egyetlen éjszakából áll." (MINORSKY 1942, *45 /text/, 34-35 /ford./; ZAHODER 1967, 68; 

GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001,263)

Al-MarwazI északi népekről szóló fejezetét a Gayhání-hagyomány szerzői közül csak 

‘ Aufínál ismeri, majdnem ugyanabban a formában, kis eltérésekkel. ‘Aufiról azonban tudjuk, 

hogy al-MarwazI munkáját másolta le. Marwazlnál tehát többletinformáció van. Honnan 

származtak Al-MarwazI szóban forgó értesülései, és ezek benne voltak-e al-Gayhání 

földrajzában? Minorsky szerint nem mutat semmi jel arra, hogy al-MarwazI közvetlenül Ibn

Fadián leírását másolta volna le, igaz Ibn Fadián meshedi kézirata nem teljes, öayhárií

többször is bővítette leírását, és 922-ben Ibn Fadlánnal is találkozott, aki nyilván beszélt neki

bulgáriai utazásáról. Ibn Fadián jelentése közvetett forrása lehet al-MarwazInak. A két leírás 

egyező részletei erre utalnak: a Bulgar névalak (szemben a öayhání-hagyomány Búikor
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formáival), a volgai bulgár uralkodó címe, Suwar megnevezése, a mogyoróbokor említése 

Bulgáriában, és részben, a rövid éjszaka leírása. Tudunk arról is, hogy 1024-ben a volgai

bolgároktól egy követség járt Mahmüd Gazrií udvarában. Al-BIrürií, aki ebben az időben

Mahmüd udvarában élt, a Tahdid nihayat al-amökin című munkájában már közölt egy leírást

az északi népekről (1025 körül), és a bulgárok, WTsü és Yüra szerepelnek az 1030 körül írt 
Kanün al-Mas'üdiban is. Al-MarwazI másik forrása közvetetten tehát al-Bírüní lehetett. Al- 
Marwazl könyve 1120 körül készült el, és ez viszont korai időpont ahhoz, hogy feltételezzük

a kapcsolatot Abü Hámid útleírásával (MINORSKY 1942,111-113).

Zahogyer nem osztotta Minorsky véleményét ebben a kérdésben. Szerinte Ibn Fadián, 

al-BTrünl, al-MarwazI, Yáqüt, ZaqarTya QazwTnT és mások beszámolói alapján fel lehet 

tételezni, hogy az északi népekről szóló legkorábbi leírás már Ibn Fadián utazása előtt a 10.

század eljén létezett, és két, vagy három redakciója volt. A híradások első számú forrása 

Bulgária volt, amelynek szoros kapcsolatai voltak az északi területekkel. Az innen származó 

híradások bulgár változata írott formában került a muszlim területekre. Az északról szóló 

leírások egy részének végső forrása az antik irodalomban található meg. Több motívum ókori 
eredetre vezethető vissza (fél évig tartó nappal és éjszaka, nimfa-hal, stb.). Más részek 

azonban egyediek, és nincs párhuzamuk (ZAHODER 1967,59-60).

Abü Hámid al-Gamátl a következő szerző, aki bővebb beszámolót adott az északi 

népekről. A Muribban arról írt, hogy: ,J5ulgar városa fennhatóságot gyakorol egy Víszú nevű 

terület fölött, amelynek lakosai adóznak nekik. Ez a tartomány egyhavi járóföldre fekszik 

tőlük. Van egy másik (adózó) tartományuk is, ezt Árú névvel illetik. Itt hódra, hermelinre és 

szürke mókusra vadásznak. A nappal arrafelé huszonkét óra hosszat tart. Tőlük kerülnek ki a 

legkitűnőbb minőségű hódprémek.” (DUBLER 1953, 13; Iványi T. ford.: BOLSAKOV-

MONGAJT 1985,45) Abü Hámid a következőkben leírást közöl a hódokról. Szerinte a hódok

között léteznek „úrhódok” és „szolgahódok”. Yüra, Wisü lakói és a volgai bolgárok jól meg 

tudják különböztetni egymástól a kétféle hódot. A továbbiakban a Yüraval és Wísüval folyó 

kereskedelemről értekezik. „ Víszún túl terül el a Júrá néven ismert ország, a Sötétség Tengere 

partján. Náluk nyáron a nappal olyan hosszú, hogy a kereskedők szerint a nap negyven napig 

le sem bukik. Télen viszont az éjszaka hasonlóan hosszú. A kereskedők mesélik, hogy a 

Sötétség (földje) közel terül el, s Júrá népe rendszeresen bemegy a Sötétségbe, kandelábereket 
vive magukkal.” (DUBLER 1953,14-15; Iványi T. ford.: BOLSAKOV-MONGAJT 1985,47)
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Ezután leírja a néma kereskedelem gyakorlatát. A következőkben arról ír, hogy az iszlám 

országaiban készült kardokat szállítanak Yüraba. A kardokat nem harcban használják, ugyanis 

„Júrá népe nem bocsátkozik háborúba, nincsenek is hátasállataik vagy egyéb négylábúik, 
csak óriási fáik és vadonjaik, amelyekben sok méz van.” (Iványi T. ford.: BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 48) Ezután egy részletes beszámolót közöl a sí használatáról, majd 

részletesen leírja, hogy mire használják Yüraban a kardokat. Ezeket beledobják a tengerbe, és 

ezért Allah (Isten) egy hatalmas halat küld nékik, amelyik kiúszik a partra. Ebből 
táplálkoznak az emberek. Idéz továbbá egy legendás történetet, amely szerint egy ilyen halból 
egyszer egy nő lépett elő. A kardok tehát Istennek szánt ajándékok. mondják: Júrá népe, 
ha a fent említett kardokat nem dobja a vízbe és Isten nem hoz ki nekik halai a tengerből, 

elpusztulna az éhségtől.” (Iványi T. ford.: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 50) Abü Hámid

látott is Wisüból és Arüból származó embereket is: „Víszú és Árú népének nem szabad nyáron 

bemennie Bulgar területére, mert ha közülük belép valaki, a legmelegebb időben is fagyos lesz 

a levegő és a víz, mintha csak tél lenne, s elpusztul az emberek vetése. Egyszer télen láttam 

egy csoport embert közülük Bulgarban. Pirospozsgásak, világoskék szeműek, hajuk mint a 

vászon, fehérbe hajlik, s ebben a nagy hidegben is csak könnyű vászonruhákban járnak, bár 

van köztük olyan is, aki a legkitűnőbb cobolyprém bundát viseli, a szőrös felével kifelé. 
Ecetszerű, savanyú árpalevet isznak, mert ez felel meg forró vérmérsékletüknek, s ez esik jól a 

hód- és szürkemókus húsra meg mézre, amivel táplálkoznak.” (DUBLER 1953, 20-21; Iványi 
T. ford.: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 50-51) Végül leírást közöl egy különleges 

madárról, amely szintén az említett északi népek országában él. Bulgárba is szállítanak belőle,

húsa gyógyító hatású. Abü Hámid a Tuhfat al-albab című könyvében is közöl egy beszámolót

az északi népekről, ami nagyrészt megegyezik az előbb ismertetett részekkel. A Muribtó 1 
eltérően itt a vráwiakról azt úja, hogy (FERRAND 1925, 118): „Víszú népe aztán elviszi 
ezeket a kardokat egy, a Sötétség országához közeli tartományba, amely a Fekete-tenger 

közelében terül el, s ott eladják őket, cobolyprémekért cserébe.” (Iványi T. ford.: 
BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 88)

WTsü és Yüra szerepelnek még Yáqütnál (ed. WÜSTENFELD IV, 944: WTsü; I, 34: 
Yüra /csak említi a nevét/), Qazwlnlnál (ed. WÜSTENFELD 1848, I, 416: WTsü; I, 418: 
Yüra). Mubáraksáh MarwarrüdI (13. század) is ír Yüraról. Először a volgai bulgárok 

városainak felsorolása után említi Lürat (*Yüra). Majd azt közli róla, hogy Turkesztán 

szomszédságában van, lakói vadak, valamint leírja a néma kereskedelmet (ZAHODER 1967,
63).
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A 14. századi Ibn Battüta is írt az északi földekről: ,JZl akartam menni a sötétség

országába is, azt Bolgár városán keresztül lehet megközelíteni. Negyven napi járóföld 

választja el a két helyet egymástól. De elvetettem ezt a tervet, mivel sok felszerelésre lett volna 

szükség, és kevés haszonnal járt volna az utazás. Csak kis szekereken szoktak ide utazni, 

amelyeket nagy kutyák húznak, mivel ez jeges sivatag, az ember lába és a hátasállatok patája 

nem áll meg rajta, a kutyák viszont körmeikkel meg tudnak kapaszkodni a jégen. Nem utaznak 

oda mások, csak tehetős kereskedők, akiknek mintegy száz kocsi áll rendelkezésükre, s akik 

bőviben vannak ételnek, italnak, tűzifának. Ezen a sivatagon nincs se fa, se kő és semmiféle 

település. Itt azok a kutyák a kalauzok, amelyek már több ízben jártak erre. Egy ilyen kutya 

értéke 1000 dinárt is elér. A kocsit a nyakához kötik és három másik kutyát összekapcsolnak 

vele. Ez halad az élen, a másik három meg a kocsival követi. Ha megáll, a többiek , is 

megállnak. Gazdája nem üti, és nem szidja meg. Amikor az étkezés ideje eljön, először a 

kutyákat eteti meg, az emberek csak azután kapnak, ellenkező esetben a kutya esetleg 

feldühödik és elfut, otthagyván gazdáját, akit így a pusztulásnak tesz ki. Ha az utazók ezen a 

sivatagon elérik a negyvenedik állomást, belépnek a sötétség honába. Ott leteszik mindazt az 

árut, amit hoztak, és visszatérnek lakhelyükre. Másnap a kereskedők odamennek árujuk 

megvizsgálására, és coboly-, mókus-, meg hermelinprémeket találnak mellettük. Ha az áru 

gazdája megelégszik .azzal, amit ott talál, magához veszi, ha pedig nem, akkor otthagyja és 

akkor az ottaniak még tesznek hozzá. Előfordul az is, hogy a sötétség népe viszi el saját 

áruját, és a kereskedők otthagyják Ily módon bonyolódik le az árucsere közöttük. Akik 

idejönnek, nem is tudják, hogy az, akivel kicserélik áruikat, dzsinn-e, vagy pedig hús-vér 

ember, mivel nem látnak senkit." (BOGA-PRILESZKY 1964, 192-193; GIBB 1962, 491- 

492)

Al-‘UmarT (14. század) ezt írta: „Országaik kereskedői nem mennek messzebb 

Bulgárnál; a bolgár kereskedők Csülimánig mennek, a csulimáni kereskedők pedig az ugor 

földekig, amelyek Észak határán vannak. Mögöttük (már) nincsenek települések, csak egy 

nagy torony, amelyet Nagy Sándor épített a magas világítótornyok mintájára; mögötte nincs 

út, és csak a sötétség (lakozik). Megkérdeztem őt: milyen ez a sötétség? Azt mondotta: puszták 

és hegyek, amelyeket hó és fagy borít, fölöttük nem kél fel a nap, nem nőnek növények, és nem 

él ott semmiféle állat; ezek egészen a Fekete-tengerig húzódnak; örökké eső van ott, és sűrű 

köd és sohasem kél fel a nap." (TIZENGAUZEN 1884, 240-241; BOLSAKOV-MONGAJT 

1985,175,72. jz.; ZAHODER 1967,61-62)
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Marco Polo is megemlékezett a „Sötétség országáról”, ami azonban feltehetőleg nem 

Kelet-Európa, hanem Szibéria észak-nyugati erdövidékére vonatkozik. Ennek ellenére is 

érdemes idézni (IV, 21): ,Még északabbra és jó messzire a királyságon túl, amelyről szóltam, 

egy vidék terül el, s ez a 'Sötétség országa' nevet viseli, mert soha nem látni sem napot, sem 

holdat, sem csillagokat az égen, hanem állandóan olyan sötét van, mint nálunk alkonyaikor. A 

népnek nincs királya, nem alattvalója senkinek és„ állatmódra él. (Fogyatékos értelműek, 

mintha féleszűek lennének) A tatárok azonban néha felkeresik az országot, mégpedig a 

következőképpen. Csikós kancákon közelítik meg ezt a vidéket, a csikókat viszont 

hátrahagyják. Miután összeszedték a zsákmányt, amire szert tehettek, a kancák segítségével 

találják meg az utat visszafelé, melyek sóvárognak csikóik után és sokkal könnyebben 

megtalálják az utat, mint maguk a lovasok. Ez a nép rengeteg értékes prémmel rendelkezik, 

van itt coboly, amiről már szóltam, továbbá, nyest, szürkemókus, feketeróka és több más 

értékes állatfajta. Hivatásos vadászok és rengeteg prémet halmoznak fel. A szomszédos 

vidékeken, a napfényben lakó népek ezeket a prémeket megveszik tőlük, mivel a sötétség 

országának népe a világosság országába viszi ezeket eladni és mondhatom nektek, hogy a 

kereskedők nagy hasznot húznak belőlük A lakosság magas és jól megtermett, de igen sápadt 

és színtelen. Az ország egyik széle Nagy Rósziával határos. Mivel több mondanivalóm nincs 

róluk, tovább haladok, és mindenekelőtt Roszia tartományról szólok.” (VAJPA 1950, 243- 
244)

A leírások alapvetően négy országot írnak le: Vesz-WIsüt, Ar(ü)t, Yüra-Jugrát, 

Bjarmát, illetve még a „Fekete Föld”, „Sötétség Országa” is szerepel itt. Hol voltak ezek az 

országok, és lakóik más források alapján kikkel azonosíthatók?

a. WTsü földrajzi helyzetének megállapításához segítséget ad: 1. a Bulgártól való 

távolságra utaló adatok, 2. WTsü azonosítása az orosz krónikákban szereplő vészekkel, akik a 

Beloozeronál laktak, 3. az a megállapítás, hogy nyáron az éjszaka nagyon rövid (emellett még 

elvileg figyelembe vehetők al-Bírünl fokokban megadott koordinátái, de ezek Minorsky 

szerint nem megbízhatók; MINORSKY 1942, 113). A három lehetőség alapján különböző 

lokalizációs kísérletek születtek, amelyek alapvetően három csoportba oszthatók:

1. WTsü azonos Vesz országával, és a Fehér-tó (Beloozero) környékén (nyugat felé az 

Onyega-, és a Ladoga-tóig) volt, ahol ma a vepszék laknak (pl. FRÁHN 1823,; MINORSKY 

1942, 113; LEWICKI 1962a, 100; KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 163, 299. jz.; 

GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 261, 87. jz.; BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 113). A. P. 

Szmimov szintén ezt az álláspontot képviselte, annyi eltéréssel, hogy szerinte WTsü kelet felé 

kiterjedt az Északi-Dvina és a Szuhona-folyó völgyéig (Smirnov, A. P.: Ocerki drevnej i
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srednevekovej istorii narodov Povolzja i Prikam’á. MIA 28. Moskva 1952, idézi: BELAVIN 

2000,33). Tógán az Északorosz-hátságra helyezte WTsüt (TÓGÁN 1939, 172).
2.WTsü az előző lokalizációhoz képest keletre volt, a Káma-vidék és az Ural-hegység 

között (pl. HENNIG 1935, 253-257; VALEEV 1995, 51-55; Talickij, M. V.: Verhnee 

Prikam’je v 10-14 w. MIA 22. Moskva 1951, idézi: BELAVIN 2000, 33; jr,strebov, E. V.: 
Svedeniá o Priural’je i Uralskih gorah v opisaniáh arabskihputesestvennikov igeografov 10- 
14 vv. Uéenye Zapiski PGU 230. Perm’ 1970, idézi: BELAVIN 2000, 33; Darkeviő, V. P.: 
Hudozestvennyj metall Vostoka 8-13 w. Moskva 1976, idézi: BELAVIN 2000, 33; Leontev, 
A. E.: Volzsko-baltijskij torgovyj put’ v 9 v. KSIA 183. 1986, 4-5, idézi: BELAVIN 2000, 
33;). Ezt a nézetet képviseli A. M. Belavin is (BELAVIN 2000, 33).

3 .WTsü az előző két lehetőséghez képest északabbra volt. F. Westberg abból indult ki, 
hogy a nagyon rövid (1-2 órás) nyári éjszaka csak messze északon (jóval északabbra, mint a 

Fehér-tó /Beloozero/), a sarkkör közelében, vagy attól is északabbra lehetséges, ezért WTsü 

helyét az Urál, Ob alsó folyása, és a Pecsora vidékre tette (WESTBERG 1899, 221-223). 
Marquart szintén arra az álláspontra jutott, hogy WTsü a Fehér-tótól északabbra volt 
(MARQUART 1924,285-286).

A Bulgár-WTsü távolsággal kapcsolatban különböző adatokat ismerünk. Ibn Fadián 

szerint WTsü 3 hónapi útra volt Bulgártól, al-BIrünl és al-Marwazi szerint 20 napra, Abü 

Hámid szerint pedig egy hónapig tartott az utazás odáig (Ibn Battüta 40 napi utazást említ

Bulgárból a Sötétség Országáig, ami hasonló az utóbbi számadathoz). A különböző számok 

ugyanarra a területre vonatkoznak, mégis nagy eltérések vannak közöttük. Különösen Ibn 

Fadián adata tér el a többitől. Ennyi idő alatt folyamatosan utazva nagyon nagy távolságra

lehet eljutni. Mivel a szóban forgó terület Bulgáriától északra volt, ennyi idő alatt el lehetett 
jutni a Balti-tengerig, a Jeges-tengerig, Nyugat-Szibériába, az Ob-torkolatig. Valójában 

azonban nem volt szükség ilyen távolra elmenni, mivel ezeknek az expedícióknak a célja az 

áruk beszerzése (prémek) volt, elég volt jóval közelebbi távolságra elutazni, Bulgária 

közelében már be lehetett szerezni a prémeket, és nem is drágán. Ezért ennek a 3 hónapi útnak 

az értelmezése az lehet, hogy ebbe a számadatba az oda- és a visszautat is beleszámította a 

szerző (FRÁHN 1823, 224; TÓGÁN 1939, 173). A 3 hónapi út minden bizonnyal nyáron 

megtett vízi útra vonatkozik, míg al-BIrünl és al-Marwazi (‘Aufi) téli utazást írnak le. A nyári 
út egy nyugat felé vezető, míg a téli egy kelet felé vezető út volt (TÓGÁN 1939, 171, 172).

Abü Hámid esetében nehezebb eldönteni a kérdést, amikor a Manóban először említi WTsüt, a
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nyári éjszaka rövidségéről szól. Később szól Yüraról (ahova WTsün keresztül lehet eljutni), és
-<£v

ezután leírja a téli utazást. Lehetséges, hogy a Bulgár-WTsü távolság ebben az esetben nyári 

utazásra vonatkozik, mindenesetre ez az utazási idő csak a harmada az Ibn Fadián által

megadottnak. Ha tehát 30 (20)-40 napi utazással számolunk, akár vízen (nyáron), akár havon 

és jégen (télen), ez elegendő volt arra, hogy az utazók elérjék a Káma-felső folyása-Szuhona- 

Beloozero-Onyega-tó által határolt területet. A 20-30 napi utazás alapján a pontos földrajzi 
helyet nem lehet meghatározni, ez lehet a Fehér-tó környéke, de a Káma-vidék is, de kevésbé 

valószínű az Északi-Dvina-Pecsora-Ob-torkolat által határolt terület. A Fehér-tó (Beloozero) 
mellett szól a Vesz-Wizzi-WTsü (Isü) azonosítás. A Fehér-tó környékén volgai bulgár 

kerámia és 10. századi dirhemek is kerültek elő, amelyek alátámasztják a volgai bulgár 
kereskedelmet ezen a vidéken, de a Ruszból származó leletanyag gyakoribb (volgai bulgár 

kerámia: pl. Krutik, Nyikolszkoje 5 lelőhelyek, egész, vagy feldarabolt dirhemek: 
Nyikolszkoje 9, Maeksza 2 lelőhely; MAKAROV-ZAHAROV-BUZILOVA 2001, 66, 135, 
56. ábra, 2; 137, 149, 67 ábra, 1-7; 150). A Káma-vidék mellett az szól, hogy a Káma 

közvetlen természetes útvonalat kínált észak felé, Bulgárból kiindulva, és ez a terület nem

került orosz befolyás alá. Abü Hámid a 12. században járt Bulgárban, és WTsüt, illetve Arüt a

bolgárok adófizető területének nevezte, ami arra utal, hogy az oroszok még nem terjesztették 

ki a hatalmukat odáig. Ez azonban ekkor már nem lehetett a Beloozero vidéke. Arról lehet 
szó, hogy WTsü egy nagyobb kiteijedésű terület lehetett, amelynek a nyugati része a 

Beloozeróig, vagy akár az Onyega-tóig teijedt, míg kelet felé a Vjatka-folyóig, vagy annál is 

tovább, a Kámáig elért (itt Arüval lehetett határos). Ami a harmadik szempontot illeti, a rövid 

nyári éjszakát (1-2 óra) nem feltétlenül kell szó szerint értelmezni. R. Hennig szintén 

foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nyáron az é. sz. 60°-án a teljes sötétség 6 óráig tart, ettől 
északabbra, Holmogoriban 2 órán keresztül. Egy óráig tartó naplemente valahol a Pecsora

kanyarulatánál, a sarkkörnél lehetséges. Ibn Fadián azonban valószínűleg nem a csillagászati 

értelemben vett éjszakát értette a teljes sötétség alatt, hanem a látási viszonyoknak 

megfelelően értelmezte a besötétedést, beleértve tehát az esti és a hajnali szürkületet is 

(Hennig, R.: Terra incognita. Leiden 1950 (2. kiad.), II, 256-257, idézi: BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 115-116). A. L. Mongajt szerint is így kell értelmezni a nyári éjszaka 

hosszáról szóló híradást, tehát az 56°-nál a nyári nappal 20-21 órán keresztül tarthat, míg a 

60°-nál 22-24 órán át. Ezért nem szükséges Arüt és WTsüt túlságosan északra helyezni 
(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 116). Röviden összegezve, WTsü országa feltehetően egy 

tágabb területet jelölt Volgai Bulgáriától északra, amely nyugaton elért egészen Fehér-tóig,
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vagy még tovább az Onyega-tóig, keleten pedig a Volga északi mellékfolyóinak a völgyeit 
foglalta magában. WTsü északi határát nehéz megállapítani, de feltehetően nem terjedt az é. 
sz. 60°-tól északra. Ellene szól az ennél északabbi lokalizációnak az is, hogy a források 

szerint WTsütól északra volt Yüra, és az al-MarwazI által említett tengerparti nép. Az is 

lehetséges, hogy WTsü eredetileg (a 10. században) a Beloozero vidékén volt, de az elnevezés 

később (a 12. századra) átkerült a tőle keletebbre fekvő vidékre is. Ennek a hátterében esetleg 

az orosz terjeszkedés elől kelet felé vándorló lakosság lehetett. Lehetséges, hogy részben 

WTsüval azonos a PVL-ben említett Zavolocsszkaja Csud, azaz a „Volokon túli Csud” 

elnevezés, ami több törzs összefoglaló neve volt. Más forrásban a Zavolocsje név tűnik fel. A 

volok feltehetően a Baltikum és a Volga között átjáró rendszer, tehát az ezen túl, (észak
keletre) lakók. Ez a terület az Északi Dvináig kiterjedt (PVL 1950 II, 211; Zavolcsje: 
DZAKSON 1993, 249). Az al-‘Umarinál szereplő Csulimánt, ami a Káma-folyó környéki 
területeket jelölte, szintén kapcsolatba hozták WTsüval (pl. BELAVIN 2000, 32).

b. Arü (Arföld) kevesebbszer szerepel a forrásokban, a 10-12. század közötti időből 

csak a József-levélből és Abü Hámidtól értesülünk ennek az országnak a létezéséről. Utóbbi

szerző WTsüval együtt említi. Megemlékezik a prémjeiről, és a 22 óráig tartó nyári nappalról. 
C. Dubler szerint Arüval a normann Amastus nemzetség neve van kapcsolatban, úgy, hogy ez 

a nemzetségnév vált a terület lakóinak megnevezésévé. A. L. Mongajt szerint ez alaptalan 

elképzelés, semmi sem támasztja alá. Arü WTsü mellett volt (Mongajt szerint attól délre, az é. 
sz. 56° környékén), és a 14. századtól kezdve orosz források is említik, Arskaja Zemlja néven. 
A vjaticsok 1379-ben hadjáratot indítottak Arföld ellen. (PSRL VIII, 34; XI, 45: idézi: 
BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 114). 1469-ben és 1489-ben az árok szintén szerepelnek az 

orosz krónikákban, fejedelmeiket és egy városukat említik. Az 1550-es években sok híradás 

van róluk, amikor Rettegett Iván a Kazányi Kánság ellen vezetett hadjáratot. Beszámolnak 

egy útról, amely Kazányból vezetett Alföldre. Arföld kiterjedéséről azt tudjuk meg, hogy 150 

x 150 verszt volt, a Káma-folyó mellett (PSRL XIII, 166, 167, 176, 202, 210, 211, 222, 225, 
229, 230, skk.: idézi: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 114). A Nyikonovszkaja Letopisz 

szerint az árok sűrű erdőkben és mocsarak között laktak, nehezen megközelíthető helyeken. 
Váraik is voltak, egyik például a Mesa-folyónál, Kazánytól mintegy 70 kilométerre (PSRL 

XIII, 230: idézi: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 114). Kazánytól körülbelül 50 kilométerre 

északra van Arszk városa, amelynek neve szintén az árok emlékét őrzi. Ar(ü) nevét 
kapcsolatba hozták a csuvas ar ’ember’, ’udmurt’ és a tatár arü ’ember’ jelentésű szóval 
(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 113-115). Arü tehát Volgái Bulgáriától északra, a Káma-
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folyó tágabb völgyében volt, a mai udmurt területen (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 114; 
Griskina, M. V.: Udmurty. Etüdy iz istorii 9-19 w. Izevsk 1994, 11-17.: idézi: BELAVIN 

2000, 33). R. M. Valeev az udmurt (és más finnugor nyelvek, mint pl. mordvin, zűrjén) volgai 
tatár kereskedelemre utaló jövevényszavai (Halikov nyomán feltételezve, hogy Volgai 
Bulgáriában a mai tatár nyelv elődjét /is/ beszélték, ami persze csak a 12-13. századtól 
kezdődött), valamint a távolsági kereskedelemre utaló régészeti leletanyag (Polomi-kultúra 15- 
9. század; Csepcai-kultúra /9-14. század/) egybevetése után szintén az udmurt területre 

lokalizálta Arföldet (VALEEV 1995, 48-51). Róna-Tas A. szerint a magyar népnév -ar tagja 

az árokra utal (RÓNA-TAS 1997, 235). A. L. Mongajt és 0. Pritsak a BalhI-hagyományban 

említett Artat a ruszok egyik csoportjának „városát” Arüvú azonosították (lásd a ruszokról 
szóló fejezetet).

* , 
c. Jugra-Yüra elhelyezkedéséről annyi derül ki a leírásokból, hogy az WTsütól északra

volt. Al-Blrünl szerint WTsütól még 12 napig tartott az út Yüraig (előtte 20 napig Bulgártól

WTsüig). Abü Hámid szerint Yüra WTsün túl helyezkedett el, a Sötétség Tengerének a

partjánál. Nyáron a nappal, télen pedig az éjszaka 40 napig tart. Al-‘UmarTnál az szerepel,
hogy Bulgárból egy út vezetett a Csulimán nevű helyig, és innen tovább Yügrábz. Csulimánt a
Káma felső folyásának vidékére lokalizálják, részben azonos WTsüval (pl. BELAVIN 2000,
32), tehát al-‘Umarí a Káma mentén északra haladó utat írta le. A PVL bevezetője a pecsera
és a jam után szerepelteti, utána viszont a Baltikum népeinek bemutatása következik. Az ugra
névvel végződő felsorolás nyugatról kelet felé haladó sorrendet követ, amelyben az utolsó név
az ugra (=jugra). Feltehetően azért, mert ez volt (észak-keleten) a legtávolabbi ismert nép,
amellyel a ruszoknak még kapcsolataik voltak. A Rusznak adózó népek sorában nem szerepel
Jugra, ami arra utal, hogy erre a vidékre nem teijedt ki a ruszok fennhatósága még 1100 körül
sem (ZSIRAI 1930, 30). Gjurjata Rogovics elbeszélése alapján Jugra a Pecsora-folyó
környékére, a Pecsora-vidékkel keletről érintkező területre tehető. Pecsera (a Pecsora-vidék) a
Pecsora és a Vicsegda folyók közé tehető. Jugra kiterjedt egészen a szamojédek lakóhelyéig,
észak felé a tengerig (ZSIRAI 1930, 33). Ch. Lehrberg szerint viszont ez a terület a Pecsora
alsó folyása, a Mezeny-folyó és a Kanyin-félszigettől az Urálig terjedő terület. További
kérdés, hogy Jugra kelet felé meddig terjedt ki. Az Urál hegységtől keletre lévő vidék is
Jugriához tartozott-e? Lehrberg szerint Jugra kezdettől fogva kiterjedt az Uráltól keletre is.
Szerinte ennek közvetett bizonyítéka néhány orosz krónika (Nyikonovszkaja-, Szofijszkaja-,
Voszkreszenszkaja Letopisz) 1032. évre vonatkozó tudósítása, amely szerint a ruszok ebben
az évben Novgorodból a Vaskapuhoz vonultak, és onnan kevesen tértek vissza (pl.
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Nyikonovszkaja Letopisz: PSRL IX, 79: idézi: ZSIRAI 1930, 31). Lehrberg szerint ez a 

Vaskapu a Novaja Zemlja és a Vajgacs közötti átjáró: A ruszok az Északi-Dvina torkolatától 
tengeren hajóztak el az Ob-torkolatig, ahol Jugria volt (LEHRBERG 1816, 98-100). Az orosz 

beszámoló azonban nem ad egyértelmű bizonyítékot még arra, hogy itt melyik Vaskapuról 
van szó, sőt, hogy egyátalán Jugriáról szól-e ez a passzus. Ugyanis az említetten kívül még 

két Vaskapu volt északon, az egyik a Fehér-tenger és a Szoloveci, illetve Mukszom-sziget 
között, a másik a Mudjuzs-sziget és a kontinens között az Északi-Dvina torkolatától, északra. 
Zsirai; szerint az idézett krónikarészletek nem adnak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy itt 
valóban Jugráról vari szó, és arra sem, hogy Jugra a 11. században kiterjedt az Urál- 

hegységtől keletre (ZSIRAI 1930, 31). A 11. századnál későbbi források elemzése után Zsirai 
a következő eredményre jutott Jugra földrajzi helyével kapcsolatban: 1. A legkorábbi 
híradások Kelet-Európa észak-keleti részén, a pecsorai zűrjének keleti, a szamojédok déli 
szomszédságába helyezik Jugrát, tehát az Urál-hegység és a Káma felső, folyása, illetve a 

Pecsora-folyó közötti területen. 2. A 13-16. századra vonatkozó beszámolók alapján azt lehet 
megállapítani, hogy a Jugra elnevezés az Urál-hegységtől keletre eső területet jelölte. Tágabb 

értelemben az é. sz. 58° (és a sarkkör), illetve a k. hossz. 58°-70° közötti terület. A orosz 

források (a források közül a legjobban értesültek) ebben az időben főleg az Ob alsó 

folyásának vidékére használták a Jugra nevet. Jugria lakóit általában a mai obi-ugor nyelveket 
(osztják és vogul) beszélők elődeivel azonosítják (pl. KANNISTO 1927; ZSIRAI 1930, 69- 
70, 78-79; PVL 1950 II, 211; BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 116; HAJDÚ-DOMOKOS 

1980, 145-146. Ezzel szemben A. K. Matvejev helynevek elemzése alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy Jugria területe nem lehetett a legkorábbi lakóhelye az obi-ugor 
nyelvet beszélőknek, oda legfeljebb csak Nyugat-Szibériából települtek be (MATVEJEV 

1962, 294, 296). Jugra földrajzi helyét mások is a szóban forgó területre helyezték. Minorsky 

szerint Jugra (Yüra) keletebbre volt a Bulgár-WTsü úttól. Ha a Bulgárból WTsüba vezető utat 
20 nap alatt tették meg (kb. 850 km), akkor a 12 napos utazás, amely alatt Wísüból Yüraba 

értek, körülbelül 550 km volt, keletre Beloozerotól; a Vicsegda-folyó vidéke, a mai zűrjének 

területe (MINORSKY 1942, 113). Hajdú P. szerint Jugra területe a 11-12. században a 

szamojédektől délre, a Káma felső folyása, és az attól északra lévő, egészen az Urál- 
hegységig terjedő területtel azonosítható. A 12-15. században az elnevezést az Uráitól keletre 

eső területre is használták, és ez ott meg is honosodott (HAJDÚ-DOMOKOS 1980, 145). A. 
L. Mongajt a 11. századi Jugrát a Pecsora-folyótól az Urál észak-nyugati feléig terjedő 

területre helyezte (BOLSAKOV-MONGAJT 1985,116-117; hasonlóan: pl. BELAVIN 2000, 
34-35; GÖCKENJAN-ZIMONYI2001,261, 88. jz.).
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Jugra (Jugria) a 15-16. századi a nyugat-európai irodalomban úgy szerepelt, mint a 

magyarság őshazája. A 15-16. században az oroszok a kárpát-medencei magyarokra is 

használták a jugor (ugor) elnevezést. A Jugria-kérdésnek jelentős irodalma van. A Jugra név 

eredetéről több elképzelés van. Zsirai M. szerint Jugra eredetileg Ugra volt, a szóvégi -a az 

oroszban a terület nevének a képzője. Maga a név végső fokon az onogurok nevével azonos, 
akik 463 körül jelentek meg a Volgától nyugatra elterülő vidéken. Az obi ugorok (az 

osztjákok és vogulok elődei) úgy juthattak a névhez, hogy egy ideig onogur fennhatóság alá 

tartoztak (ZSIRAI 1930, 95-100). Zsirai elméletének gyengéje, hogy nem tudunk arról, hogy 

az obi-ugorok elődei bármikor is az onogur törzsszövetség uralma alá tartoztak (HAJDÚ- 

DOMOKOS 1980, 145; VÁSÁRY 1982, 253, 256). Vásáry I. szerint a Jugra (Yüra) név az 

ujgur etnonímával áll kapcsolatban. A 9. századi kimek törzsszövetség egyik törzsének a neve 

yugur alakban rekonstruálható. Az Ujgur Kaganátus megszűnése (840) után az ujgurok egy 

része észak felé, az Irtis-folyó vidékére vándorolt, és onnan tovább terjeszkedett a nyugat
szibériai területek felé. Itt kerültek a fennhatóságuk alá az obi ugorság elődei (VÁSÁRY 

1982,257). Czeglédy K. szerint Vásáry magyarázata (ami végső soron Fischer és Schlözer 18.
századielméleteiremegy  vissza) nem tartható: A'kimekeknek nem volt yugur nevű törzsük,:a......
kérdéses név legvalószínűbb olvasata kimak yabgüy. Másrészt pedig az ujgurok nyugatra 

vándorlása nem több legendánál. Másfelől azonban Zsirai magyarázata sem kielégítő, ezért 
Czeglédy úgy gondolta, hogy Jugra nevének eredete a bulgárok Volga-Káma-vidéki 
megtelepedésével hozható kapcsolatba. A 8. században ezek a bulgárok, akik onogur néven is 

ismertek voltak, hatalmuk alá vetették a tőlük északra lakó népeket, így az obi-ugorok elődeit 
is. Ekkor kerülhetett rájuk az (on)ogur elnevezés (Czeglédy K.: Jegyzetek a magyar 

kiadáshoz. In: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 186-187). Ennek a magyarázatnak az a 

gyengéje, hogy a volgai bulgároknál nem tűnik fel az onogur elnevezés. A Jugra (Ugra) név 

eredete vitatott, az azonban bizonyos, hogy Jugria nem volt a magyarság őshazája. Vesz-WTsü 

(Isü) és Jugra-Yüra elsősorban prémjei miatt játszott jelentős szerepet a kelet-európai 
kereskedelemben.

d. A „Sötétség Országa” elnevezés valószínűleg a hosszan tartó téli éjszakára utal. A 

muszlim szerzők egy része Yüraval kapcsolatban megemlékezik a „sötétségről” (de említik 

Wisü és Arünál is), és nem úgy írnak róla, mintha egy külön ország lenne. Al-Blrünlnál Yüra

az egyik legészakibb lakott ország. Ibn Battüta nem említ más országot a volgai bolgároktól

északra, csak a Sötétség Földjét, ami 40 napi útra volt Bulgártól. Nála tehát a Sötétség 

Országa részben Yüraval azonos. A beszámolók másik része azonban Yüratól északra hírt ad
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még lakott területről. Abü Hámid a Muribban említi a Sötétség Tengerét és a Sötétség Földjét.

Egyszer azt mondja, hogy Yüra a Sötétség Tengere partján van, ahol nyáron 40 napig tart a 

nappal, télen pedig ugyanennyi ideig az éjszaka. Utána viszont úgy folytatja, hogy a Sötétség 

Földje Yüra közelében van, és a yüraiak kereskednek az ott lakókkal. Az utóbbi kijelentés 

arra utal, hogy a yüraiakon kívül még mások is laktak azon a vidéken. A Tuhfatban viszont 
arról ír, hogy a wlsüiak kereskednek a Sötétség Tengere mellett lakókkal, amely a Sötétség 

Földje mellett van. Al-MarwazI (‘Aufx) leírása a tengeri népről szintén nem Yürára 

vonatkozik. Minorsky szerint a tengerparti nép lakóhelyét a Skandinávia keleti részén, a Kola-

félszigeten, vagy annak környékén kell keresni. Al-MarwazI leírását egybevetette Abü Hámid

szövegével (Tuhfat), amelyben a wísüiak és a Sötétség Tengere mellett lakók kereskedelméről 
van szó. Mivel itt nincsen szó Yüraról, úgy vélte, hogy a kérdéses terület WTsütól északra, 
tehát a Fehér-tótól, illetve az Onyega-tótól északra van (a skandináv forrásokban szereplő 

Bjarmaland keleti része). Ezen kívül a szóban forgó passzust összhasonlította al-Blrünmak az 

északi vidékekről szóló leírásával (Tahdld), és megállapította, hogy az ott szereplő Warank 

(Warang)-tenger és a Sötétség tengere között párhuzamot lehet vonni. A Warank-tenger a 

Balti-tengerre, vagy a Fehér-tengerre vonatkozik, al-Blrünl valószínűleg nem is különböztette 

meg a két tengert egymástól, mivel a pontos helyzetüket sem ismerte. Minorsky hivatkozott 
továbbá a Marquart által közölt számításokra is, amelyek szerint a 24 óráig tartó nyári nappal 
az é. sz. 65, 6°-66°-nál, a 24 órás téli éjszaka az é. sz. 66,6°- 67,2°-nál, a 40 napig tartó nappal, 
illetve éjszaka az é. sz. 68° körül fordul elő (a Kola-félsziget északi része körülbelül ezen a 

szélességen van, Skandináviai északi partja a 70.°-on is túlnyúlik észak felé) (MINORSKY

1942, 114-116). Minorsky 1942-ben Abü Hámid esetében Ferrand Tuhfat-kiadására

támaszkodott, Abü Hámid másik művének, a Muribmk 1953-ban jelent meg a szövegkiadása.

Abü Hámid ebben a leírásában azt közli, hogy Yüra lakói kereskednek a Sötétség tengere 

mellett lakókkal. Ezt figyelembe véve, a kérdéses területet nem csak a Kola-félsziget, és a 

Fehér-tenger partvidékén, hanem attól keletre is kereshetjük (Barents-tenger, Kara-tenger, 
Északi Jeges-tenger), és ez tűnik valószínűbbnek, Yüra-Jugra földrajzi helyének ismeretében. 
Al-‘UmarT szerint Yügran túl a sötétség van, illetve a Fekete-tenger, ami a Sötétség Tengere 

szinonimája lehet. Lényegében tehát megerősíti Abü Hámid leírását. Al-MarwazI Fekete

Földet említ. A hajósok egymás elleni harca a vikingek kalandozó hadjáratainak az emléke 

lehet (GÖCKENJAN-ZIMONYT 2001, 263, 96. jz.). Hasonló tartalmú részlet található-a 

Széphajú Haraldról szóló sagában, amely szerint két rivális expedíció indult Bjarmalandba,
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majd amikor ott összetalálkoztak, megküzdöttek egymással (lásd a Bjarmáról szóló 

fejezetben). Fekete Föld (al-Marwazí) előfordul még Sallám tolmács útijelentésében is. Az 

elnevezés vagy a hosszú éjszakai sötétségre utal, vagy pedig a török népek színszimbolikai 
rendszerével függ össze, ahol a fekete az északot jelenti (GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 
263, 98. jz.).

III. Bjarma(land)

Erről az országról Nagy Alfréd földrajza és skandináv sagák tudósítanak. A legkorábbi, és 

legrészletesebb leírás Nagy Alfréd angolszász király (871-899) Orosius-fordításában található. 
Paulus Orosius 5. században írt világtörténetét lefordították óangol nyelvre, és a műben 

található földrajzi leírást egyúttal ki is egészítették friss ismeretekkel. Az egyik ilyen 

kiegészítés a Halgolandból származó Ohthere (Ottar) nevű utazó beszámolója volt, amelyben 

többek között megemlékezett a Bjarmában tett utazásáról: „Azt mondta, egyszer szerette volna 

megtudni, mennyire messzi északon fekszik ez a föld, és él-e valaki is ettől a lakatlan térségtől 
északra. Akkor egyenesen északnak indult a part mentén, és három napig egész úton [a hajó] 

jobb oldalán lakatlan föld, bal oldalán pedig a nyílt tenger volt mellette. És olyan messzi 
északra került, ahová csak a bálnavadászok hajóznak el. Akkor tovább hajózott észak felé, 
amennyit csak haladni tudott [vitorlákkal] az elkövetkező három napon. Ott pedig talán apart 
fordult keletnek, vagy talán a tenger mélyült a partba, nem tudta; csak azt tudta, hogy ott 
északnyugati szélre várt és tovább hajózott a part mentén kelet felé annyira, amennyire négy 

nap alatt tudott. Azután egyenes irányú északi szélre kellett várnia, mert vagy a part fordult 
egyenesen délnek, vagy pedig a tenger mélyült a szárazföldbe, nem tudta. És akkor onnan 

egyenesen dél felé hajózott a part mentén annyira, amennyire öt nap alatt tudott. És ott egy 

nagy folyó folyt a szárazföld belseje felé. Akkor bementek hajóval ebbe a folyóba, ám [a helyi 
lakosok részéről] támadástól tartva nem mertek felhajózni rajta, mert a part egyik oldalán 

lakott volt a föld. Eddig semmiféle lakott földet nem talált, amióta szülőhazáját elhagyta. És 

az egész úton lakatlan volt a föld a hajótól jobbra, ha a halászokat, vadászokat, madarászokat 
[azok szállásait] nem számítjuk, és azok mindnyájan finnek voltak; balra pedig a nyílt tenger 

terült el.
A bjarmák sokat meséltek neki mind saját földjükről, mind pedig a közeli földekről; ő 

nem tudta, mennyire igazak ezek a mesék, mert ő maga nem látta. Úgy tűnt neki, mintha a 

bjarmák és a finnek [Terfinna, P. Sz.] szinte egy [és ugyanazon] nyelven beszélnének. 

Hamarosan ellátogatott oda, nemcsak azért, hogy lássa ezt a vidéket, hanem rozmárokért,
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mivel azoknak nagyon jó agyarcsontjuk van - néhány ilyen csontot a királynak is hoztak -, a 

bőrükből nagyon jó kötelet lehet készíteni. Ez a rozmár lényegesen kisebb volt a többinél, nem 

volt hosszabb hét könyöknél. Hazájában lehet a legjobban rozmárokra vadászni: ott 
negyvennyolc könyöknyiek, de a legnagyobb ötven könyöknyi. Ott azt mondta, ő volt az egyik 

aközül a hat közül, akik két nap alatt hatvan rozmárt ejtettek el.
Ő nagyon gazdag volt abban, ami náluk a gazdagságot jelenti, vagyis vadállatokban. 

Továbbá, amint a királynak válaszolta, hatszáz háziasított rénszarvasa volt, amelyeket nem 

vásárolt. Ezeket a rénszarvasokat ők „harana"-nak, fogatolhatónak nevezik; és volt még neki 
hat „sztelhrana’’-ja, csaliszarvasa, ezeket igen sokra tartják a finnek, mert segítségükkel 
odacsalogatják a vad rénszarvasokat, ő ezen ország első emberei közé tartozott, noha 

mindössze húsz szarvasmarhája és húsz juha és disznaja volt; azt a keveset pedig, amit 
szántott, lóval szántotta. Azonban jövedelme nagy részét azok az adók tették ki, amit a finnek 

fizettek neki. Ezek az adók rénszarvasbőrből, madarak tollából, rozmár- és fókabőrből 
készített kötélből tevődtek össze. Mindenki származása szerint fizetett. A legelőkelőbbnek 

tizenöt nyestbőrt és öt fogatolható rénszarvast és egy medvebőrt és tíz mérő tollat és egy 

medvebőr vagy vidrabőr bundát és egy-egy rozmárbőrből és fókabőrből készült, egyenként 
hatvan könyök hosszúságú kötelet kellett fizetnie.” (MATUZOVA 19.79, 20 /text/, 23-27 

/ford./; PRITSAK 1981, 693-696 /text, ford./; magyar ford.: Katona E. ; KLÍMA ,1999a, 41-
42)

A Széphajú Harald norvég királyról (860-930. megh. 933) szóló saga 8. fejezete említi 
Bjarmalandot. Harald fia, Eirik hadjáratot vezetett északra, Finnmörkbe (a Skandináv- 
félsziget egy része, Norvégiától keletre; DÉAKSON 1993, 77), és egészen Bjarmalandig 

(DZAKSON 1993, 76 /text/, 77 /ford./). A Heímskringla szintén beszámol erről az 

eseményről (35. fej.), de még azt is hozzáteszi, hogy Eirik egy nagy csatát vívott 
Bjarmalandban, és győzött (DÉAKSON 1993, 80 /text/, 81 /ford./). Egy másik történet szerint 
Harald király azt mondta, hogy el akaija küldeni Haukot északra, Bjarmalandba, hogy 

prémeket szerezzen be. Eirik tudomást szerzett erről, és azt mondta két emberének, Bjömnek 

és Salgardnak, hogy utazzanak északra, Surtsdalarba [a szuzdali földre] és Bjarmalandba. A 

történet szerint ők el is hajóztak Bjarmába, ahol azonban összetalálkoztak a Hauk-féle 

csapattal, és összecsaptak velük (DÉAKSON 1993, 89-90 /text/, 90-91 /ford./).
Az Egilssaga megemlékezik Véresbárdú Erik norvég király (930-935) Bjarmalandba 

vezetett hadjáratáról. A király a Vína-folyónál csatát vívott (DZAKSON 1993, 240-241/text, 
ford./).
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Szürkebundás Harald norvég király (960-975) tetteit elbeszélő saga (a Fagrskinna 

című gyűjteményben) 14. fejezete arról számol be, hogy Harald Bjarmalandba vezetett 
hadjáratot, és egy nagy csatát vívott a Vína-folyó (Északi-Dvina) partján, amelyben sok 

ellenséget megölt, aranyat, ezüstöt, és más javakat szerzett, és ősszel hazatért (DZAKSON 

1993, 107 /text/, 107 /ford./). A Heímskringlában szintén szerepel a történet (DZAKSON 

1993, 111 /text/, 112 /ford./). Az arany és ezüst itt feltehetően átvitt értelemben értendő, a 

prémek értékére akar utalni (DZAKSON 1993,109,7. jz.).
Olaf Tryggvason norvég királyról (995-1000) szóló saga szintén több helyen említi 

Bjarmalandot (40. fej.: DZAKSON 1993,115 /text/, 115-116 /ford./).
A Szent Olaf norvég királyról (1016-1029) szóló saga szerint, amely a 

Heímskringlában található, Thore, Karle, és a testvére, Gunnstein Bjarmalandba utaztak, 
prémeket vásároltak (MARQUART 1924,323; KOVALÉV 2001,29).

Bjarmaland szerepel a skandináv földrajzi irodalomban is. Egy 1170 körüli évekre 

keltezhető térkép (Mappa Mundi, legkorábbi kéziratai 1300 körüli évekből és 1387-ből 
származnak) feltünteti Bjarmalandot (MEL’NIKOVA 1986, 77 /text/, 79 /ford./). Az 1187 

körül készített térkép és földleírás a finnek szomszédságában szerepelteti Bjarmalandot: 
Biarmar habitauit hie (MEL’NIKOVA 1986, 105; PRITSAK 1981, 515). Melnyikova szerint 
valószínűbb a *habitant olvasat, amely arra utal, hogy a bjarmák valamikor megtelepedtek 

ott, és azóta is folyamatosan laknak ott (MEL’NIKOVA 1986, 112, 26. jz.). Az ú.n. „II. 
számú Földleírás” (13. századra keltezhető, említi a tatárokat is, kézirata 14. századi) szintén 

említi Bjarmalandot (MEL’NIKOVA 1986, 87 /text/, 89 /ford./).
Bjarmaland lokalizálására több kísérlet is tettek: Perm (Káma-vidék, pl.: Gumilev, L. 

N.: Othrytie Hazarii. Moskva 1966, 13, 48, idézi: VÁSZOLYT 1967, 308), Jaroszlavl (Volga 

felső folyása), Kelet-Baltikum, Karéba, Kola-félsziget, Északi-Dvina alsó folyása 

(DZAKSON 1993, 248). Ezek közül az utóbbi három helyszín a leginkább elfogadható. 
Tallgren a 9-10. századi Bjarmát a Finn-öböl keleti része-Fehér-tenger-Onyega-tó-Ladoga-tó 

vidékére tette (TALLGREN 1931, 118). S. K. Kuznecov lokalizációja szerint Bjarma a 

Varanger-öbölnél és a Kola-félszigeten volt (Kuznecov, S. K.: K voprosu Biarmii. 
Etnografiőeskoe Obozrenie 115-116 /1905/, 54-55, idézi: MATUZOVA 1979, 31). F. K. 
Tiander szerint Bjarmába beletartozott az Északi-Dvina jobb partja is (Tiander, F. K.: Poezdki

skandinavov v Beloe more. Sankt Peterburg 1906, hasonlóan: Saskolskij, I. P.: Ekonomiceskie

svázi Rossii s Daniej i Norvegiej v 9-13 w. In: Istoriéeskie svázi Skandinavii i Rossii. 
Leningrad 1970, 9-63, idézi: MATUZOVA 1979, 31). Van egy olyan nézet is, amely szerint
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Bjarma egy széles övezetet foglalt magába Kelet-Európa északi felén, a Kola-félszigetet, és az 

attól keletre lévő területet (Belov, M. I.: Arktiőeskde moreplavanie s drevnejsih vremén do 

serediny 19 véka. In: Istoriá otkrytiá i osvoeniá severnogo morskogo puti. T. 1. Moskva 1956, 
30, idézi: MATUZOVA 1979, 31).

A legkorábbi, és egyúttal legrészletesebb leírás (Ohthere) alapján arra lehet 
következtetni, hogy Bjarma a Kola-félsziget déli részén volt, a Sztrelna-folyó (vagy a 

Varzuga-folyó) alsó folyásától nyugatra. Hasonlóan'helyezi el Bjarmát a „Norvégia története” 

és a 12. századi Mappa Mundi is: Norvégiától és Finnmörktől északra, a karélok, a finnek és a 

kvenek (finnek egyik csoportja, a Botteni-öböltől északra) szomszédságában. A Mappa 

Mundiban két Kvenland szerepel, feltehetően Nyugat-Botten és Kelet-Botten, illetve Nyugat- 
Lappföld és Kelet-Lappföld analógiájára. A két Bjarma a Botteni-öböl két partján volt 
(ugyanígy szerepel Olaus Magnus térképén is, 1539-ben). Az Egílssaga (13. század) is 

megerősíti ezt az elhelyezkedést. Eszerint a szárazföldi út Kvenlandból vezetett a keleti 
Bjarmalandba, mégpedig a Kvenlandtól keletre fekvő Kirjalalandon, és az attól északra lévő 

Finnmörkön keresztül. A saga földrajzi képében ellentmondás van, mert egyszer azt állítja, 
hogy Bjarmaland Finnmörktől délre van, egy másik helyen viszont azt közli, hogy Bjarmától 
északra nincsen lakott hely egészen Grönlandig. A leírás ellentmondása azt bizonyítja, hogy 

egyidejűleg két Bjarmaland létezett. Ezt bizonyítja a „Norvégia története”, is, amely említi a 

„másik bjarmaiak”-at, illetve Saxo Grammaticus (13. század) „Külső Biarmia” kifejezése. T. 
Dzsakszon szerint valószínűleg pontosabb az Észak-Bjarma és Dél-Bjarma megkülönböztetés, 
a két területet a Fehér-tenger, illetve a Kandalaksa-öböl választotta el egymástól. Bjarma 

kiterjedt az Onyega-tó, Sztrelna-, illetve Varzuga-folyók vidékére is. A jobbára 13. századi 
lejegyzésű sagákban Bjarma keleti kiterjedésére utal a Vína-folyó neve is, ami az Északi- 

Dvinával azonos. Három esetben szerepel a Vína-folyó Bjarmalanddal együtt a sagákban: 1. 
Véresbárdú Erik csatája, 2. Szürkebimdás Harald csatája, 3. Jomali bjarmai istenség 

szentélyének kirablása a Vína partján (Heímskringla, Szent Olaf saga és egy sor más 

sagában). Egyes források szerint tehát Bjarmaland az Északi-Dvina alsó folyását is magában 

foglalta (DZAKSON 1993, 248-250). A másik név, amely szintén a keleti kiterjedésre utal, 
Surtsdalar, ami nem más, mint Szuzdal neve a régi skandináv irodalomban. Az elnevezés 

nem csak magát Szuzdalt jelentette, hanem a Szuzdali Fejedelemséget, az uralma alatt lévő, 
adófizető területekkel együtt (DZAKSON 1993,255-256).

Bjarmával összefügésbe hozták az orosz Perm elnevezést is (pl. MARQUART 1924, 
324). A Perm név szerepel a PVL bevezető részében, a jafetita népek sorában, a 

zavolocsszkaja csud és a pecsera név között, és a Rusznak adózó népek között is ott találjuk
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őket, a mordva és a pecsera nevek között. 1100 körül tehát már az oroszok is használták ezt a 

nevet. A pecsera melletti említése (illetve az első esetben a zavolocsszkaja csud) arra utal, 
hogy Permet az északi területeken kell keresni. Amennyiben feltételezzük, hogy a 

felsorolások nyugat-keleti irányt tükröznek, úgy Perm a Pecsora-vidéktől nyugatra lehetett. 
Novgorodi szerződésben (1264, illetve 1304-1305) is előfordul ez a név, Koloperm formában, 
és földrajzilag a Zavolcsje (Északi-Dvina vidéke), illetve a Tre (a terszki partvidék, a 

Varzugától keletre) között helyezkedett el (DZAKSON 1993, 249). A Perm elnevezés a 14- 
15. századi orosz forrásokban már az Urál-hegység nyugati részéhez közeli területekre 

vonatkozik. Ez azonban valószínűleg csak későbbi névátvitel eredménye, a 9-13. századi 
Bjarma nem tehető a mai Perm környékére, mert: 1. Bjarmaland a 9-13. században a 

karjalaiak, vagy a vepszék területén volt, az orosz forrásokban szereplő Perm viszont a 

Vicsegda alsó, illetve a Káma felső folyásának vidékére vonatkozik, a mai zűrjének területére. 
A zűrjén terület legfeljebb a Vicsegdáig terjedt ki nyugaton 2. Ohthere szerint a bjarmaiak 

nyelve csaknem azonos volt a térimnek (lappok) nyelvével. Ez a nyelv nem lehet azonos az 

ózütj énnel (VÁSZOLYI196?, 308-309).

V. ÁRUK

a. Kivitel

1. Prémek

A prémkereskedelemnek régi időkre visszamenő hagyományai vannak Kelet-Európábán. Az 

ókorban már vannak híradások prémekkel való kereskedelemről. Sztrabón Tanais város 

leírásánál említi, hogy itt prémekkel is kereskednek (Geógraphica, XI, 2, 3). A prémeket 
feltehetően a Don-folyón szállították Tanaisba, az Azovi-tengerhez.

A 6. században Iordanes megemlékezett az onogurok prémkereskedelméről (Getica, 
37: ed. SKRZINSKAA 1960,136): ,^4z onogurok (hunuguri) pedig arról ismertek, hogy tőlük 

jön a menyét [és más, hasonló]prémekkel (pellium murinarum) való kereskedelem."
A 9-10. századból számos forrás szól a kelet-európai prémkereskedelemről. Ibn 

Hurdádbih a ráhdánita kereskedők árui között említi a hód- {gulüd al-hazz) és cobolyprémeket 
(gulüd al-sammür) is (LEWICKI 1956, 74; KMOSKÓ 1997, 121) Ugyanő a ruszok árui 
között is szól prémekről (LEWICKI 1956, 76: ,Jiódbőröket, fekete rókaprémeket (gulüd al- 
ta'álib al-süd) és kardokat szállítanak..." (KMOSKÓ 1997, 122). Al-Hamadánlnál 
párhuzamos szöveghelyen csak al-dibög és al-hazz van (LEWICKI 1969, 28,1-2). A dibag 

brokátot, selymet, értékes és drága textíliát jelent, a hazz önmagában szintén ’selyem’.

a
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Lewicki ezt a passzust úgy fordította, hogy „nyugat felől kelet felé selyembrokátot és értékes 

szöveteket szállítanak?'. Kmoskó fordítása: . a tenger kalmárai kelet felől nyugat felé, és 

nyugat felől kelet felé utazgatva brokátszövetet és finom hódbőröket szállítanak Franga 

felől..." (KMOSKÓ 1997, 140). A párhuzamos szöveghelyen Ibn Hurdádbih a gulüd al-hazz 

kifejezést használja, ami szó szerint ’selyembőr’, ’selymes prém’, amit azonban a hódprém 

megnevezésére használtak a muszlim szerzők. Kmoskó azt feltételezte, hogy al-Hamadánl, 
aki Ibn Hurdádbih szövegét másolta, a párhuzamos szöveghelyen kihagyta a gulüd (sing, gild 

’prém’, ’állati bőr’) szót. Lewicki szó szerint fordította a szöveget, és talán az is befolyásolta, 
hogy a szöveg a ráhdániták Nyugat-Európából a Közel-Kelet felé vezető útját írja le, ahonnan 

nem vittek ki nagyobb mennyiségben hódokat, vagy legfeljebb úgy, hogy előtte már Kelet- 

Európa felől (esetleg Skandinávián keresztül) odaszállították. Al-Hamadánl másik ide 

vonatkozó szöveghelyén megismétli Ibn Hurdádbihhíradását, róka- és hódprémeket említ a 

ruszokkal (saqáliba) kapcsolatban (LEWICKI 1969, 28, 8-9): ,^imi a Saqáliba kereskedőket

illeti, ' ők a Saqlaba szélső vidékei felől róka- és hódbőröket szállítanak s a Rüm-tenger felé 

jönnek." (KMOSKÓ 1997,140)

Pseudo-öáhiz több prémfajtát felsorol, amelyeket a Kalifátusba importáltak: „A

legjobb a szürke mókus prémje, a hermelin, azután ennek az állatnak a háta, azután a hazarí 
szürke mókus, azután a hvárezmi, végül az, amelyik nincs nyúlszőrrel hamisítva. A legjobb 

rókaprém a fekete hazarí, vastag szőrű, amelyik nincs hamisítva festéssel, aztán a fehér, a 

vörös színű, a vörös hazarí, végül a szürke (halangíj. A legjobb hermelinprém az, amelyik a 

legvastagabb farkú; a legjobb coboly a kínai, azután a hazarí, erősen fehér és erősen fekete, 
hosszúszőrű." (PELLAT 1954, 157). Ugyanő egy másik helyen a Hvárezmből importált áruk 

között is említ prémeket:,pézsma (misk), menyét (vagy hermelin) (qaqum), coboly (sammür), 
szürke mókus (singáb), sivatagi róka (fanak), nagyon édes nádcukor." (PELLAT 1954, 159). 
Az első szövegrészletben a hazarí jelző a kazárokra utal, tehát ezek a prémek tőlük 

származtak. A hvárezmi árukat azért érdemes idevonni, mert tudjuk, hogy a volgai 
bolgároktól számos árucikket szállítottak Hvárezmbe, többek között prémeket is. Az . itt 
szereplő áruk közül a fanak ’sivatagi róka’ (Megalotis zerda) nem honos az északi 
erdővidéken, kifejeztetten sivatagos területek lakója, ezért biztosan nem sorolható a kelet
európai termékek közé, a nádcukor és a pézsma szintén kiesik ebből a körből. A menyét- 
(hermelin-), coboly- és mókusprémek azonban származhattak a kelet-európai erdőkből, de a 

szibériai területekről is (a”kínai cobolyprém” talán erre utal). A felsorolás alapján a kérdés 

nem dönthető el. A Kelet-Európából (a volgai bolgároktól és a kazároktól) Hvárezmbe
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exportált prémekről és egyéb árukról al-Istahrl és al-Muqaddasí is beszámol. A hazari-prémek

viszont minden bizonnyal nem Hvárezmen keresztül, hanem a Kaszpi-vidéken keresztül 
jutottak el a Kalifátusba. Pellat a hazarit Kaszpi-vidékinek fordította (PELLAT 1954, 157). A 

halangi jelző a prém színére vonatkozik, kevert színű, szürkés prémekre használták (NAZMI 
1998,199, 90. jz.).

A Gayhání-hagyomány szerzői szintén írtak a prémkereskedelemről. Ibn Rusta a 

burtaszokat úgy jellemezte, hogy: „Vagyonukjava részét menyétbőrök [dalaq, sing.] képezik." 

Ezt a kijelentést még egyszer megismétli: „Vagyonuk java részét méz, menyétbőrök és 

szőrmék [wabar, sing.] képezik.” (LEWICKI 1977, 30, 8, 9-10; KMOSKÓ 1997, 206) GardlzI 
szerint „vagyonuk nagyobb része menyétbőrökből áll”, illetve „ruházatukat menyétbőrből

készítik” (MARTINEZ 1982,156; GÖCKENJAN-ZIMONYI2001,169). Hudüd: „Vagyonuk

menyét prémekből áll." (MINORSKY 1937, 162; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 219; al- 
Marwazl: MINORSKY 1942, *21, 23 /text/, 33 /ford./; al-Bakri: LEEUWEN-FERRE 1992, 
448; KMOSKÓ 2000,255)

A ruszok és mások is a volgai bolgárokhoz vitték a prémeket eladni. Ibn Rusta 

(LEWICKI 1977,30, 32): „... az oroszok is felkeresik őket áruikkal és mindazok, akik közülük 

e folyó mindkét partján lakoznak, feléjük tartva egymást váltják fel áruikkal, aminők a coboly- 
[al-sammür], hermelin-[qaqum], mókusbőrök [singáb] és effélék." (KMOSKÓ 1997, 206; 
GardlzI: MARTINEZ 1982, 157-158; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 170; al-MarwazI:
, ferdéikben prémes állatok vannak, mint például a szürke mókusok, coboly és mások." 

MINORSKY 1942, *44, 19-20 /text/, 34 /ford./; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 260) 
Szintén a volgai bolgárokról írta Ibn Rusta, hogy a vagyonuk nagy részben menyétbőrökből 
állt (LEWICKI 1977, 32, 7-8; KMOSKÓ 1997, 207; GardlzI: MARTINEZ 1982, 158; 
GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 171) Ibn Rusta szerint a ruszok fő foglalkozása „.. 
coboly-, és mókusbőrökkel, valamint egyéb szőrmékkel való kereskedés." (LEWICKI 1977, 
40, 6-7; KMOSKÓ 1997, 212; GardlzI: MARTINEZ 1982, 167; NOVOSELCEV 1965, 399;

GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 180) A Hudüd szerint a ruszok Küyába nevű városából

értékes prémeket vittek ki (MINORSKY 1937, 159; NOVOSELCEV 1965, 412; 
GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001,212-213)

A Baüü-hagyomány szerzői is hasonló értesülésekkel rendelkeztek. al-Istahrl a

kazárok exportcikkei között említi a prémeket is (BGA I, 221): ,JCiviteli cikkeik: a méz s a 

viasz, amelyek voltaképp ar-Rüs és Bulgár vidékéről kerülnek hozzájuk, hasonlóképpen az

. a
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általuk világszerte szállított hódbőrök csakis Bulgár, ar-Rüs és Küyába táján levő folyók 

mentén fordulnak elő, sehol más vidéken sem, amennyire erről tudomást szereztem" 

(KMOSKÓ 2000, 29). Al-Istahri egy másik helyen még egyszer szól a kazárok áruiról (BGA 

I, 223-224): ,^4 kazárok földjéről világszerte nem visznek ki egyebet enyven kívül; ami a 

higanyt, mézet, viaszt, hódbőröket és szőrméket illeti, ezeket hozzájuk behozzák." (KMOSKÓ

2000, 30; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 394:,,... a hódbőröket, a szőrméket úgy viszik

be hozzájuk." /KMOSKÓ 2000, 78/). Azt is említi egy helyen, hogy a ruszok egyik 

„városából”, „Artá-ból fekete menyéteket és ólmot visznek ki." (BGA I, 226; KMOSKÓ 2000,

32; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 397: „4rtá-ból fekete cobolyokat, fekete rókákat és 

ólmot s kevés higanyt visznek ki” /KMOSKÓ 2000, 80/) Ibn Hauqal a párhuzamos 

szöveghelyen a hódbőrök ismertetéséhez még hozzáteszi, hogy: ,^4z Andalus-ban gyakori 

hódbőrök a Saqáliba (szlávok) vidékein lévő folyókból valók; ... E bőrök legnagyobb, sőt java

része a rüs-ok földjén lelhető, de hozzájuk és vidékeikre Góg és Magóg vidékeiről kerül; 

ezeket azután Bulgár-ba vitték. Ilyen módon folyt ez 358/969-ig, mikor a rüs-ok feldúlták 

Bulgör-t és Hazarán-t. A hódbőrök és az értékes szőrmék Hwárizm-ba kerültek..." (BGA II/2, 
ed. Kramers, 392; KMOSKÓ 2000, 76-77).

Al-Istahri Hvárezm leírásakor is megemlítette a Kelet-Európából oda szállított árukat,

amelyek között menyét-, coboly-, róka- és hódprémek is szerepeltek (BGA I, 305; KMOSKÓ 

2000,45).

Al-MuqaddasI a volgai bolgároktól Hvárezmbe szállított áruk között felsorol több 

prémfajtát is (BGA ül, 323-325): ,f£wárizm-ből viszik ki a coboly-, mókus-, hermelin-, 

nyuszi-, menyét-, róka- és hódprémeket, különböző színű nyulakat és kecskebőröket, .... 
hódot...” (KMOSKÓ 2000,128)

Ibn Fadián jelentésében egy helyen a Wísüba. látogató volgai bolgár kereskedőkről tett

említést (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 60, 10-11; TÓGÁN 1939, 67; KOVALEVSKIJ 

1956,138): „Náluk sok kereskedő van, akik elmennek a turkokföldjére, és birkákat hoznak, és 

a Wísünak nevezett országba, és coboly-, valamint fekete róka prémeket hoznak." A 

bolgárokhoz érkező rusz kereskedők árui között szintén említ cobolyprémet. Részletesen 

leírja, hogy a rusz kereskedők áldozatot mutattak be, és isteneik segítségét kérték a sikeres 

kereskedéshez. A könyörgésbe belefoglalták az eladásra szánt áruk neveit, így a prémeket is 

(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 69; TÓGÁN 1939, 86; KOVALEVSKIJ 1956, 142). Egy
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másik helyen arról ír, hogy a volgai bolgárok királya prémben szedte be az adót, 
háztartásonként egy-egy cobolyprémet (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 66, 3-4; TÓGÁN 

1939, 80; KOVALEVSKIJ 1956, 140). Ibn Rusta szerint a volgai bolgárok lóval (dábba) és 

egyebekkel adóztak, GardM sotürt említ, ami megfelel az arab dábba jelentésének (Tó, 
szamár, öszvér, igavonó állat’). Lehetséges, hogy eredetileg a sammür szó (’cobolyprém’) 
volt a öayhánl-féle szövegben, ezt sotümzk olvasták, és Ibn Rusta ezt fordította le arabra 

(ZIMONYI1990,142; SINKOVICS 2001,144).
Al-Mas‘üdl a burtaszoktól szállított prémekről emlékezett meg („Aranymezők”, XVII,

MEYNARD-COURTEILLE.1914, II, 14-15): „A burtás, mint már említettük, a törökök egyik

nemzete, amely a róluk elnevezett folyó mentén lakik. Az ő vidékeikről szállítják a burtási

néven ismeretes fekete és vörös rókabőröket. Ezek darabja száz dinárba, sőt még ennél többe 

is kerül, különösen a feketéké; a vörösek ára ennél valamivel alacsonyabb. A bőrök közül a 

feketéket az arab és perzsa királyok hordják és vetélkedve pompáznak azok viselésében. E bőr 

az ő szemükben drágább a coboly-, menyétbőrnél és más hasonló prémeknél. A királyok 

sapkákat, kaftánokat és bundákat csináltatnak belőle; a királyok közöt alig akad olyan, akinek

ilyen fekete burtasí rókabőrből bélelt kaftánja vagy bundája nem volna." (KMOSKÓ 2000, 

172-173)
Ugyanő a Tanbihban még egyszer leírta a burtaszoktól származó prémeket (BGA VIII, 

63): „... Burtás vidékéről a fekete rókák bőreit szállítják. Ez a legbecsesebb és legdrágább 

szőrmék egyike, van még két másik fajtája is: vörös és fehér, amely körülbelül azonos értékű a 

menyét- és halangl-bőrökkel. Legsilányább fajtájuk az, amelyet 'arábl-nak neveznek. A fekete 

fajta a világon sehol másutt nem fordul elő, csakis ezen s a vele szomszédos vidékeken. A 

perzsa nemzetek királyai hivalkodva vetélkednek e bőrök viselésében, amelyekből sapkák és 

prémek készülnek. A fekete színű igen magas áron kel el; al-Báb wa-l-Abwáb, Barda'a és

Khoraszán más városainak vidékeire szállítják, de kiviszik olykor a saqáliba (szlávok) északi 

vidékeire is, az észak országaihoz való közelségüknél fogva, valamint az ifranga és Andalus 

vidékeire. Kerül azonban e fekete és vörös bőrökből Magrib (Észak-Afrika) országaiba is, úgy

hogy az ember azt gyaníthatná, hogy e bőrök az ifranga s a saqáliba országaival szomszédos

Andalus szállásairól valók." (KMOSKÓ 2000,206)
A DAI szerint prémekkel a besenyők is kereskedtek (53. f.: MORAVCSIK-JENKINS 

1967, 286, 530-532): ,Jia a cherszóniak nem utaznak Romániába és nem adják el a bőrt és a 

viaszt, amit a besenyőktől kereskedés útján szereznek be, nem tudnak megélni."
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(MORAVCSIK 1950, 287). A besenyők a kherszóniaknak adták el a prémeket, ők pedig 

tovább vitték azt a Bizánci Birodalom belső részei felé.
957-ben Olga fejedelemasszony Konstantinápolyba látogatott és azt ígérte 

Bíborbanszületett Konstantin császárnak, hogy ha hazatér, prémeket fog küldeni neki (PVL 

1950,1, 45 /text/, 242 /ford./). 969-ben Szvjatoszláv a Dunához, Perejaszlavecbe akart menni, 

mert ott nagy piac volt. A Ruszból odavitt áruk között a krónika szerepelteti a prémeket is 

(PVL 1950,1,48 /text/, 246 /ford./).

Skandináv forrásokban is nyoma maradt a prémkereskedelemnek. A Nagy Alfréd-féle 

földleírásban fennmaradt Ohthere-útleírás Bjarma prémjeiről is megemlékezik. Bjarma lakói 

többek között nyest-, és vidraprémekkel adóztak (MATUZOVA 1979, 20-21; PRITSAK 

1981, 696; KLÍMA 1999a, 42). A Szent Olaf-saga, amelyet Snorri Sturlasson 13. századi 

lejegyzéséből ismerünk, 10-11. századi eseményekről szól: „Toré (Porri) sok szőrmét, hód-, 

és cobolyprémet szerzett, Karli szintén számos áruval bírt, amelyekért sok bőrt vásárolt.” 

(idézi: KOVALÉV 2001, 29; MARQUART 1924, 323)

Yürá. (Jugra) lakói a novgorodiaknak is adtak el prémeket. A PVL a 6604. (=1096) év 

eseményei között ad hírt Gjuijata Rogovics szolgájának jugrai utazásáról. A jugraiaktól 

vastárgyakért cserébe prémet vásároltak a novgorodiak (PVL 19501,167 /text/, 369 /ford./).

Későbbi időből is vannak források, amelyeket érdemes itt idézni, mert olyan 

területekről is írnak, amelyekről a 9-10. századból nem, vagy csak kevés híradás áll 

rendelkezésünkre. Al-Marwazí azt írta Yürá lakóiról, hogy „Tőlük kitűnő coboly-, és más 

remek prémeket hoznak be. Ők vadásszák ezeket az állatokat, húsukkal táplálkoznak, 

prémjüket hordják.” MINORSKY 1942, *45, 7-9 /text/, 34 /ford./; GÖCKENJAN-ZIMONYI 

2001,262; ZAHODER 1967,62)

Abü Hámid szerint Ariiban „hódra, hermelinre és szürke mókusra vadásznak. ... Tőlük

kerülnek ki a legkitűnőbb minőségű hódprémek.” („Murib”: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 

45) Részletes leírást adott továbbá a hódról, Yürá lakóiról azt írta, hogy: „Országukban sok a 

coboly, amelynek megeszik a húsát." A szomszédos országból, ffíswból érkező kereskedők 

kardpengékért, marha-, és juhcsontokért cserébe tudtak ezekhez a prémekhez hozzájutni 

(„Murib”: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 45-46,48-49). Arról is beszámolt, hogy a szlávok 

országában mókusprémmel kell fizetni a hódbőrökért (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 53). 

Ezenkívül „van itt egy cibetmacskához hasonló állat is, fekete bőrű, vízicobolynak nevezik. 

Bőrét Szadzsszínba és Bulgárba szállítják.” (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 52) Ugyanezt 

kicsit bővebben al-Qazwínl is előadja: ,JE folyóban tanyáznak a coblyok; ez az állat a
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kanmacskánál kisebb, szőre rendkívül puha; vízi kandúrnak nevezik. E folyóban ugyancsak 

van belőle; bőrét Saqsm és Bulgör városába szállítva kereskedést űznek vele, mert prémje 

nagyon finom.” (WÜSTENFELD 1848 II, 415; Kmoskó M.: Mohamedán írók..., kézirat) 

Feltehetően a vidráról van szó, mert a coboly, vagy a macskafélék nem vízi állatok, a hódot 
meg külön jellemzi a szerző. A vidra Oroszország európai részén mindenhol előfordul az

erdővidéken, kivéve a legészakibb részt (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 120). Abü Hámid 

még egy helyen említi prémvadászatot: a szlávok országa mellett lakó erdei nép hódra 

vadászik (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 54). Abü Hámid másik könyvében, a „Szívek

ajándékáéban arról ír, hogy: „Bulgárból a kereskedők rendszeresen eljárnak a hitetlenek 

egyik tartományába, melynek a neve Víszú. Innen kitűnő hódbőrt hoznak...” A hódprémeket 
itt is kardokért cserében szerezték be („TuhfSt”: FERRAND 1925, 118; BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 87-88).

Ibn Battüta sem mulasztotta el megemlíteni a prémeket: dicsérte a Kelet-Európából

származó hermelin és a cobolyprémeket:, Ezeknek a prémeknek az a jó tulajdonságuk, hogy a 

tetű nem telepszik meg bennük A kínai fejedelmek és előkelő emberek egyetlen ilyen prémet 
raknak a bundájukra, a nyakuk köré, a perzsa és az iraki kereskedők hasonlóképpen tesznek.” 

(BOGA-PRILESZKY 1964,193; GIBB 1962,492)
A kunok (kipcsakok) prémkereskedelméről például al-Dima§qí így ír (MEHREN 

1866, 264): „... a kereskedők felkeresik őket, hogy [...] tőlük hód- és burtös (bőröket) 
vásároljanak.” (Kmoskó M.: Mohamedán írók..., kézirat) Ibn al-Atlr megemlíti a 

burtaszoktól származó prémeket, hód- és mókusprémeket, amelyeket Szudak városában adtak 

el (TIZENGAUZEN 1884, 26). A Codex Cumanicusban több prémes állat neve is szerepel, 
közvetetten ez is bizonyítja a kunok kapcsolatát a prémkereskedelemmel (CC ed. Kuun, 97- 
98). Rubruk hasonlóról számol be, amikor Szudakot úja le: „... itt kötnek ki a Törökországból 
jövő kereskedők, akik az északi országokba igyekeznek, és megfordítva, itt ereszkednek vízre 

az Oroszországból s az északi földekről érkezők, akik Törökországba akarnak átjutni. Ez 

utóbbiak hermelint, mókusprémet és más értékes szőrméket hoznak, az előbbiek gyapot- vagy 

bombaciumszöveteket, selymeket és fűszerféléket.” (GYÖRFFY 1986, 202). Ugyanő a 

mordvinoknál található értékes prémeket is említi (GYÖRFFY 1986,236,216).
A prémek nemcsak Európa, hanem Szibéria erdőövezetében is fontos szerepet 

játszottak a kereskedelemben. Marco Polo a „Sötétség országáról” többek között ezt jelentette 

ki: „Ez a nép rengeteg értékes prémmel rendelkezik, van itt coboly, amiről már szóltam, 
továbbá, nyest, szürke mókus, fekete róka és több más értékes állatfajta. Hivatásos vadászok
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és rengeteg prémet halmoznak fel. A szomszédos vidékeken, a napfényben lakó népek ezeket a 

prémeket megveszik tőlük, mivel a sötétség országának népe a világosság országába viszi 

ezeket eladni és mondhatom nektek, hogy a kereskedők nagy hasznot húznak belőlük." (Marco 

Polo, IV, 21: VAJDA 1950, 243-244) A következő fejezetben, amely a Ruszról szól, említ 
egy országot „Észak és Észak-Nyugat között”, ami a Rusz szomszédja, saját királya van, és 

lakói részben keresztények, részben muszlimok. Feltehetően a volgai bolgárokról van szó. 

Rengeteg finom szőrmével rendelkeznek, melyeket kereskedők szállítanak különböző 

országokba. Iparból és kereskedelemből élnek." (Marco Polo IV, 22: VAJDA 1950, 244)

Az északi eredetű, értékes prémeket nagyra becsülték az iszlám világban. Al-TabarI

szerint 744-ben Nasr ibn Sayyár, Khorászán kormányzójának a felesége unokatestvérének egy 

cobolyprémből készült ruhát (girz) adott, amelyet a megajándékozott később 4000 dinárért 

eladott (NAZMI 1998, 198). A kazár kagán 758-ban 10 kocsit ajándékozott Yazldnak, 

Armenia kormányzójának, amelyek belül prémekkel és brokáttal voltak díszítve
(CZEGLÉDY 1960, 80; KOVALÉV 2001, 25). Harün al-Ra§íd kalifa (786-809) kincstárában

■ ...................................................................

4000 díszruhát őriztek, amelyek prémekből készültek. A kalifa fanakprémböl készült ruhát is

hordott (NAZMI 1998, 198). Al-Basra kádijának menyét-, és cobolyprémből készült kabátjai

voltak (aqbiya). Abü Hayyan al-Tawhldi egy bizonyos harisnyafélét említ, amelyet hódbőrből 

készítettek, és a köszvényesek viseltek (NAZMI 1998, 198). A korai Abbaszida-korban a

prémeket gyaloghintók díszítésére is használták. Ismá‘11 ibn Ahmad számánida emír 893-ban 

cobolyprém kalapot küldött al-Mu‘tadid kalifának. 1025-ben a karahanida Qadir hán coboly-, 

hermelin-, menyét-, fekete róka, és nyuszi-, vagy nyestprémeket ajándékozott Mahmüd 

Gaznlnak (KOVALÉV 2001, 25-26). Al-Mas‘üdl szerint a burtaszoktól származó fekete 

rókaprémek különösen értékesek voltak. Pseudo-öáhiz ezeket hazarmsk nevezte, de szerinte 

is ezek voltak a legjobb minőségű rókaprémek. Az iszlám világ uralkodói és előkelői az ilyen 

prémekből készült ruhákat és kalapokat nagyra értékelték. A fekete róka prémjéről azt írja, 

hogy (BGA VIII, 63): ,JEprém alaptermészete meleg és száraz, mégpedig nagyon meleg, ami 

húsa epés (keserű) voltára enged következtetést. Bundája melegebb a többi szőrmefélénél; 

temperamentum dolgában a tűzhöz hasonlít, mert a hőség és szárazság túltengenék benne, 

ezért viselése flegmatikusoknak és véneknek nagyon jót tesz. Al-Mahdi Rayy-ban való 

tartózkodása alkalmával szerette vola kipróbálni, melyik szőrme a legmelegebb. E célra 

számos palackot vízzel töltetett meg és fejeiket különböző szőrmefajtákkal köttette be. Abban 

az esztendőben nagy volt a hideg és sok hó esett. Reggelre maga elé hozatva azt találta, hogy
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mind befagyott, azt az egyet kivéve, amelynek feje fekete rókabőrrel volt bekötve; az nem 

fagyott be. Ebből megtudta, hogy ez a legmelegebb és legszárazabb." (KMOSKO 2000,206)
A különböző muszlim szerzők a leggyakrabban a következő prémes állatokat 

emlegetik: ar. sammür, per. samür’coboly’ (Martes zibellina), ar. qaqum, per. qáqom 

’hermelin’ (Mustella erminea), ar. singáb, per. sengáb ’mókus(félék)’ (Sciuridae; a ’szürke 

mókus’ kifejezés feltehetően a Sciurus vulgaris szürke színű téli prémjére utal), ar. dalaq, per. 
dala ’menyét’ (Mustek nivalis), vagy ’nyest’ (Martes foina), ar. ta 'álib ’rókafélék’ (Vulpes), 
ar. qundus, qunduz, kalb ma’, per. gundbadastar’(európai) hód’ (Castor fiber), (de a hódprém 

gild al-hazz ’selyembőr’ formában is szerepel). Ezen kívül említenek még vidrát (ar. ta 'ölib 

ma’, kalb ma’) (Lutra lutra) és nyulat (per. hargüs) (Lepus). Az orosz forrásokban olyan 

állatok szerepelnek, mint a coboly (sóból), hermelin (gomostaj), nyest, nyuszt (kunica) (pl. 
PSRL II, Ipát., 504: m 6o PocracjiaB CBjrrocjiaBy coöojiomh h ropHOCTanMH h nepHHMH

KyHaMn), fehér mókus (belka: pl. PVL 19501,18: a K03apn ...HMaxy no őtjit), hód (bobr: pl. 

Igor-ének: LIHAŐÉV 1980, 92: „köpenyem hódprémes ujját Kajala vizébe mártom” (Képes 

G. fordítása: IGLÓI-MISLEY 1979, 63). A DAI a Pupaa ’kidolgozott állati bőr’, ’élő állat 
bőre’ jelentésű szót használja, és kérdéses, hogy közelebről milyen állati bőrökre vonatkozik. 
Iordanes a pellium murinarum kifejezést használta, ami elsődlegesen egér bundát jelent, de 

ebben az esetben valójában többféle prémre vonatkozó gyűjtőnév.
Régészeti ásatások leletanyagából ismertek még emellett hiúz, borz, mormota, 

rozsomák (torkosborz), vadászmenyét és farkascsontok is, ami a felsorolt állatok vadászatára 

enged következtetni (KOVALÉV 2001,35).

A prémes állatok vadászatát már Hérodotosz is említette. A budinoszokról és 

gelónoszokról azt írta, hogy vidrát és hódot fognak (IV, 109) (MURAKÖZY 1989, 306). Az 

ókorban a prémes állatok még az erdőövtől délre, például az Azovi-tenger környékén is 

honosak voltak. Sztrabón (III, 4, 15) és Plinius (VIII, 109) például említik a pontuszi hódot. 
Az ókor végére azonban ezek az állatok eltűntek erről a területről. A 6. században Iordanes 

említi az onogurok prémkereskedeknét. Ebben az esetben nehéz eldönteni, hogy az Azov- 
vidéki prémes állatokról, vagy az északról szállított prémekről van-e szó. Feltételezhető, hogy 

az onogurok bekapcsolódtak az északi prémek délre szállításába (HARMATTA 1977, 215). 
Kelet-Európa, de egész Eurázsia erdőövezetében a prémvadászat meghatározó tevékenysége 

volt az ott lakó embereknek. Az erdőlakók a vadászatot magas színvonalon űzték, erről 
például Snorri Sturlason is tanúskodik, amikor a finnekről ír: „Ők (a finnek) olyan tudással 
rendelkeznek, hogy képesek követni a lábnyomokat, mint a kutyák... senki, sem ember, sem
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vadállat nem tud menekülni előlük, és ők mindre rátalálnak és rálőnek” (idézi: KOVALÉV
•V'

2001, 35) Saxo Grammaticus szintén a finnekkel kapcsolatban írta, hogy (Hist. Dan.): ,JEz az 

emberfajta buzgó lelkesedéssel használja a nyilakat; senki más nem olyan fürge a gerely 

elhajításában, míg a nyilaik szélesek és durvák. Mágikus gyakorlatoknak szentelik magukat és 

gyakorlott vadászok.” (KOVALÉV 2001,35) Marco Polo így jellemezte a szibériai erdővidék 

állatvilágát, és az embereket: ,JEbben az országban óriási fehér medvéket lehet találni, 

melyeknek hosszúsága több mint húsz arasz. Vannak továbbá nagy fekete rókák, vadszamarak 

és sok coboly. Azokra az állatokra gondolok, melyeknek prémjéből az ezer bizánci aranyat is 

megérő drága ruhákat készítik. Nagyon sok szürke mókus is van, s azon kívül tömérdek „fáraó 

patkánya ", mit a nép egész nyáron át fogyaszt. Valóban bővében vannak a vadászni valónak, 

mert,vad és úttalan országban laknak. [...] A tizenháromnapos út környékével szomszédos 

hegyek és völgyek lakói nagy vadászok és rengeteg értékes vadat ejtenek amiből nagy 

hasznuk van. Ilyenek a menyét, a hermelin, a nyesi, a coboly, a feketeróka és sok más állat, 

amelyeknek bőréből a legfinomabb szőrme készül. Az állatokat tőrbecsalják melyből nem 

menekülhetnek.” (Marco Polo IV, 20: VAJDA 1950, 242-243). A „Sötétség országa” lakóit 

hivatásos vadászoknak nevezte, és szintén felsorolja a prémes állatokat, amelyekre vadásznak 

(Marco Polo IV, 21: VAJDA 1950, 243-244). A Ruszban található állatok közül a cobolyt, 

hermelint, szürke mókust, erkolint (hermelin vagy mókus), és rókát említi, az utóbbi 

prémjéről azt írja, hogy: „a legjobb minőségű a világon.” (Marco Polo IV, 22: VAJDA 1950, 

244). Az oroszországi erdővidék prémes állatairól, és a prémkereskedelemről későbbi szerzők 

is megemlékeztek (pl. Herberstein /1556-1557/: JANIN 1988, 126-128, 142, 155, 157, 161 

stb.; Chancellor /1553-1554: HEGEDŰS-HONFI-POPOVICS 1956, 81-82; Witsen: 

MIKOLA 1975,1,42,68,70-73 stb.; Grigorij Novickij /1715/: FERINCZ 1973, 52-53).

Az erdővidék lakóinak a későbbi évszázadokban is a vadászat volt a fő tevékenysége. Grigorij 

Novickij 1715-ben például úgy jellemezte az osztjákokat, hogy: „Valamennyiök közös kézzel 

végzett tevékenysége: a vadászat, a madárfogás, a halászat, ezek révén tudják magukat 

táplálékkal ellátni. Evégből ezek fortélyait a gyerekeik is tanulják és legifjabb koruktól fogva 

hozzászoktatják őket az ijjászathoz, a vad elejtéséhez, a madárfogáshoz, a halászathoz, hiszen 

egész életükön át mást nem gyakorolnak mint ezen egyetlen 'mesterséget' és olyan ügyesen 

kitanulják ezen tevékenységeket, hogy mindegyik ifjú megtanul magának fából ijjat készíteni, a 

nyilakat is maguk csinálják és a legerősebb vadakat, medvét, jávorszarvast, rénszarvast is 

elejtik, valamint a nagyon értékes cobolyokat, rókákat, mókust, mindenféle madarat, nemcsak 

a vízen úszókat, hanem a levegőben repülőket röptűkben nyíllal eltalálják, és ez a kézügyesség
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mindenkire jellemző, nem kívánnak más ügyes fogásokat kitanulni, mivel ezzel elégedettek 

(FERINCZ 1973,42)
Prémes állatokra vadásztak már a felső paleolitikum idején is, legalábbis az íj és nyíl 

használata ezt lehetővé tette. Hosszú ideig a prémes állatok elejtése elsősorban a vadászok 

számára volt fontos. A prémes állatokra való nagyobb mértékű vadászat a korai vaskortól 
kezdve jellemző Kelet-Európábán. Például a Volga- és Káma-vidéki ananyinói kultúra 

területén, a korabeli településeken előkerült állatcsont leletek aránya jól jelzi ezt a változást. 
Az összes vadászott állatok aránya az egész kultúra területén átlagosan 36, 3% (16 lelőhely). 
Ebből az ananyinói kultúra közép-volgai részére 24, 8 % (8 lelőhely), a felső-kámai részre 41 

% esik (8 lelőhely). A 24, 8%-ból a prémes állatok aránya 72, 6%, míg a kámai vidéki 41%- 
ból 79, 6%. Ebből azonnal kitűnik, hogy a vadászott állatok nagy többségét a prémes állatok 

tették ki (leginkább hód, nyúl, nyest és róka, valamint medve). A korábbi, bronzkori 
prémvadászatra vonatkozó adatok ennél kisebb értékeket adnak. A kazányi kultúrában például 
a vadászott állatok közül a patás és prémes állatok aránya közel egyenlő. A Volga-Káma- 

vidéken a kora vaskori prémvadászat erőteljes növekedése a prémkereskedelemmel áll 
összefüggésben (MATOLCSI 1982, 100-103, 303, 6. tábl.). A kereskedelmi célú 

prémvadászat a korai középkorban is folytatódott. Az imenykovói kultúra állatcsontleletei 
között például a vadászott állatok együttes aránya 13, 5% (8 lelőhely). Ennek a 62%-a prémes 

állat volt (az első helyen a hód állt). A bahmutyinói kultúra egy lelőhelyén a vadászott állatok 

együttes aránya 56, 5% volt. Ebből 59, 7% a prémes állatok aránya, aminek közel a fele 

(42%) hód volt (MATOLCSI 1982, 176, 311, 19. tábl.). A finnugor nyelvű népek által lakott 
területek kora középkori leletanyagában jelentős helyet foglalnak el a prémes állatok csontjai. 
Az állatcsontok egykori emberi településekről származnak. Valószínű azonban, hogy nem 

vittek haza minden elejtett állatot, egy részüket az erdei pihenőhelyeken feldolgozták, már 
csak a prémjüket vitték magukkal a vadászok. Néhány további lelőhelyen a következő volt a 

prémes állatok és a vadon élő patás állatok mennyiségének egymáshoz viszonyított aránya: 
Krutik (Beloozero vidéke, 9-10. század): 58, 82 % és 5, 55%, Scserbino (Gyakovoi kultúra): 
38, 05% és 6, 92%, meija és mordvin területek: 12% és 3%, Idnakar: 64,4 % és 34, 6%, Visz 

II. és Kuzvomin: 69, 05% és 14, 29%. Jól látható tehát, hogy a felsorolt lelőhelyeken a 

vadászott állatok közül szintén a prémes állatok voltak túlsúlyban (KOVALÉV 2001, 35). A 

Káma-völgyében, Szugyakar településen (6-14. század) az összes állatcsont (vadászott és 

háziállat) 75%-a prémes állattól származott, ennek 51, 5%-a hódcsont volt (KOVALÉV 2001, 
39). Verhnyij Utcsanban (6-9. század) az összes állatcsont 85, 7%-a prémes állat volt, ebből 
83, 3% hód (KOVALÉV 2001, 45). A hódcsontok aránya a fentebb említett lelőhelyeken:
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Krutik: 78%, Scserbino: 44, 7%, mega, mordvin terület: 55, 5%, Idnakar: 96%, Visz II. és 

. Kuzvomin 39, 5% (KOVALÉV 2001,44-45).
Az erdővidék lakossága a vadászat aktív és passzív formáit egyaránt ismerte és 

gyakorolta. Az aktív vadászat elsősorban íj, nyíl, és dobófegyverek (lándzsa, gerely, szigony, 
stb.) használatát jelenti. A leggyakrabban alkalmazott fegyverfajta a tompított csúcsú nyíl 
volt. A kiszélesedő, nehéz, de tompa nyílcsúcs nem tett kárt az állat prémjében. Ezt a 

fegyverfajtát Eurázsia és Észak-Amerika erdőlakói a mezolitikumtól. kezdve a 19. századig 

használták, lényegében komolyabb változtatások nélkül. Több lelőhelyről ismertek ilyen 

nyilak maradványai. Az Ortyinszk melletti településről, amely a Pecsora-folyó torkolata 

közelében található, tompa végű nyíl maradványa, valamint hód-, róka-, sarki róka-, és 

nyúlcsontok kerültek elő. A leletek feltehetően a prémkereskedelemmel hozhatók kapcsolatba 

(HAJDÚ-DOMOKOS 1980, 157-158; KOVALEV 2001, 39). Mezolitikum idejéből 
származó tompa végű nyílcsúcsok a Volga felső folyása környékén (Ozerki, Nuspoli, 
Ivanovszkoje), és az Onyega-tó Olenyeosztrov nevű lelőhelyén is előkerültek (ZILIN 2001, 
89-90).

A passzív vadászat a különféle csapdák alkalmazását jelenti. Előnye, hogy nem sérül 
meg az állat prémje, és egyidejűleg számos csapdát lehet „működtetni”, anélkül, hogy mindet 
egyidejűleg szemmel kellene tartani. A passzív vadászat formái a bronzkortól kezdve léteztek, 
a korai középkorból a kelet-európai területről kevés lelet ismert, de néprajzi analógiák 

segítségével elképzelést alkothatunk a középkorban alkalmazott csapdafajtákról. Néhány késő 

középkori, kora újkori szerző beszámol a csapdákkal történő prémvadászatról (Marco Polo, 
Olaus Magnus). A leggyakoribb csapdatípusok a gödörcsapda, amelybe beleesett az állat, és a 

különböző gerenda, palló, illetve hurkos csapdák. A különböző lecsapódó, összecsukló 

csapdák előnye, hogy a foglyul ejtett zsákmányt a vadászok megérkezéséig a ragadozó állatok 

nem tudják elvinni. Ezek a csapdák főleg a kisebb testű prémes állatok elejtésére voltak 

alkalmasak, amelyeket nyíllal nehezebb volt eltalálni. Karéliában alkalmazott csapdafajta volt 
a kapalalauta, amely a finn kapáld ’állat mancsa’ és lauta ’deszka, fa’ jelentésű szavak 

összetétele: „mancs-deszka”, „mancs-fa.” Egy farönköt függőlegesen hegyesszögben 

végződően körbevágnak, a fa legtetejére pedig csalétket tesznek. Az állat megpróbál 
felmászni az élelemért, de a lábai beszorulnak a bevágott hasadékokba, és nem tud elmenni. 
Egy-egy szezon alatt 50-200 csapdát helyeztek el, egy-egy csapda akár 30-35 évig is 

használatban volt (KOVALÉV 2001,40-44).
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Külön gyakorlatot igényelt a hód vadászata. A hód sajátos életmódja a középkori 

szerzők figyelmét is felkeltette. Abü Hámid például részletes leírást adott a hódról (Murib):

„A hód nagyon furcsa állat. A nagy, széles folyókban él, de a házát a part mentén építi meg. A 

sajátját egy magas szufáAoz hasonló gátra építi, ennek jobbján, de alatta, a feleségének épít 

egy (lépcsőfokhoz hasonló (kisebb gátat), balján pedig a gyerekeinek, míg pontosan a saját 

(vára) alatt a szolgáinak készít lakhelyet. Várának két kijárata van — az egyik a folyó felé, a 

másik a szárazföld felé. Hol hallal, hol pedig halandzsfáva/ táplálkozik. Időnként (a hódok) 

egymásra támadnak, s az egyik foglyul ejti a másikat. A fent említett országok és Bulgar 

kereskedői meg tudják különböztetni az (úr)hód prémét a szolgák prémétől. Ennek az a 

magyarázata, hogy a szájával (fogaival) vágja ki a halandzsfát és egyéb fákat az urának és 

másoknak, s ennek következtében a két oldalán kidörzsöli a (szolgajhódot a fa, amelyiket 

kimetsz (a fogaival), és mind jobb, mind pedig bal oldalon kihull a szőre. Ezért mondják: ‘Ez 

szolgahód' — míg annak a hódnak, amelyiket kiszolgálnak, nincs ilyen nyom a bőrén." 

(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 45-46) A szufa kőből vagy agyagból épített emelvény, 

amelyet ülésre vagy alvásra használnak, lehet az udvaron, vagy bent a házban is. A közel- 

keleti házak jellegzetes tartozéka (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 45). Al-Dimasql szintén 

ismerteti a hódot (MEHREN 1866, 147): „A öurgan tengeréből, vagyis a Khazarok,

Tabaristön és Mügein tengeréből, amelyet a törökök mai napság Q.rz.m tengerének neveznek,

viszik ki a qundust. A qundus kisebb kutyához hasonló, tengeri és szárazföldi állatnak a bőre, 

amely vízben születik, s a vízben tartózkodik, de a szárazra is kimegy, ha akarja. A qaqum a 

mókusok egyik fajtája; erősen fehér színű; a Kurg hegyei közül viszik ki, a Kazár-tenger 

környékén. A Kazár-tengerben s annak partvidékén él továbbá a gund badastar (hód); ennek 

az alakja olyan, mint a vízi kutyáé; sammür néven is nevezik; akkora, mint a róka; színe 

vörös; mellső lábai nincsenek, de van két hátsó lába és hosszú farka; feje emberi fejhez 

hasonlít, pofája kerek; menés közben mellére bukik, mintha négy lábon járna. Két külső és két 

belső heréje van. Ha szorongatják, két heréjét elvágja, és feléjük dobja; ha nem veszik észre, 

és tovább keresik, hanyatt vágja magát, hogy megmutassa nekik, hogy (heréi) elvágván és 

látva a vért, békében hagyják Ha külső heréit elvágta, a belsőket engedi amazok helyére. 

Heréinek belsejében vérhez és mézhez hasonló, büdös szagú anyag van, amely a scarabeus 

szagához hasonlít; Galinüs említi, hogy a gund badastar szárazföldi és vízi (állat); a föld 

színén fészkel, ott jő a világra és ott legel, de a vízbe menekül, és ha akarja, hosszú ideig 

marad benne." (Kmoskó M.: Mohamedán írók..., kézirat) Al-Dimasql két vízi állatot is 

jellemez, az egyiket qundusnek, a másikat gund badastamek nevezi. A muszlim irodalomban
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Krutik: 78%, Scserbino: 44, 7%, meija, mordvin terület: 55, 5%, Idnakar: 96%, Visz II. és 

Kuzvomin 39, 5% (KOVALEV 2001, 44-45).

Az erdővidék lakossága a vadászat aktív és passzív formáit egyaránt ismerte és 

gyakorolta. Az aktív vadászat elsősorban íj, nyíl, és dobófegyverek (lándzsa, gerely, szigony, 

stb.) használatát jelenti. A leggyakrabban alkalmazott fegyverfajta a tompított csúcsú nyíl 

volt. A kiszélesedő, nehéz, de tompa nyílcsúcs nem tett kárt az állat prémjében. Ezt a 

fegyverfajtát Eurázsia és Észak-Amerika erdőlakói a mezolitikumtól kezdve a 19. századig 

használták, lényegében komolyabb változtatások nélkül. Több lelőhelyről ismertek ilyen 

nyilak maradványai. Az Ortyinszk melletti településről, amely a Pecsora-folyó torkolata 

közelében található, tompa végű nyíl maradványa, valamint hód-, róka-, sarki róka-, és 

nyúlcsontok kerültek elő. A leletek feltehetően a prémkereskedelemmel hozhatók kapcsolatba 

(HAJDÚ-DOMOKOS 1980, 157-158; KOVALÉV 2001, 39). Mezolitikum idejéből 

származó tompa végű nyílcsúcsok a Volga felső folyása környékén (Ozerki, Nuspoli, 

Ivanovszkoje), és az Onyega-tó Olenyeosztrov nevű lelőhelyén is előkerültek (ZILIN 2001, 
89-90).

A passzív vadászat a különféle csapdák alkalmazását jelenti. Előnye, hogy nem sérül 

meg az állat prémje, és egyidejűleg számos csapdát lehet „működtetni”, anélkül, hogy mindet 

egyidejűleg szemmel kellene tartani. A passzív vadászat formái a bronzkortól kezdve léteztek, 

a korai középkorból a kelet-európai területről kevés lelet ismert, de néprajzi analógiák 

segítségével elképzelést alkothatunk a középkorban alkalmazott csapdafajtákról. Néhány késő 

középkori, kora újkori szerző beszámol a csapdákkal történő prémvadászatról (Marco Polo, 

Olaus Magnus). A leggyakoribb csapdatípusok a gödörcsapda, amelybe beleesett az állat, és a 

különböző gerenda, palló, illetve hurkos csapdák. A különböző lecsapódó, összecsukló 

csapdák előnye, hogy a foglyul ejtett zsákmányt a vadászok megérkezéséig a ragadozó állatok 

nem tudják elvinni. Ezek a csapdák főleg a kisebb testű prémes állatok elejtésére voltak 

alkalmasak, amelyeket nyíllal nehezebb volt eltalálni. Karéliában alkalmazott csapdafajta volt 

a kápalálauta, amely a finn kapáld ’állat mancsa’ és lauta ’deszka, fa’ jelentésű szavak 

összetétele: „mancs-deszka”, „mancs-fa.” Egy farönköt függőlegesen hegyesszögben 

végződően körbevágnak, a fa legtetejére pedig csalétket tesznek. Az állat megpróbál 

felmászni az élelemért, de a lábai beszorulnak a bevágott hasadékokba, és nem tud elmenni. 

Egy-egy szezon alatt 50-200 csapdát helyeztek el, egy-egy csapda akár 30-35 évig is 

használatban volt (KOVALÉV 2001, 40-44).
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tulajdona volt. A vadászterületét mindenki ellátta tamgával, ami tulajdonjegynek számított. A 

19. századi néprajzi leírások alapján arra következtethetünk, hogy egy-egy vadászterület 25- 
től akár 300 kilométerig is kiterjedhetett a lakóhelytől számítva. A vadászok 

vadászösvényeken haladtak, amelyek mentén házak voltak, ezeket éjszakai szállásként, 
szerszámok tárolására, állatok feldolgozására, főzésre stb. használták. A ház közelében a 

medvék és rágcsálók távol tartására külön etetőket helyeztek el, gyakran cölöpre állítva. Ezen 

kívül kisebb pihenőhelyek is voltak. A vadászati szezon általában két szakaszra tagolódott. Az 

őszi szakasz szeptembertől novemberig (december elejéig), a téli januártól márciusig (április 

elejéig) tartott. A nyári hónapokban főleg a folyók közelében tartózkodtak, vízi madarakra 

vadásztak, és halásztak. Ilyenkor a folyó volt a fő közlekedési útvonal. A vadászok a 

gyerekeiket is magukkal vitték egy-egy útra, hogy azok a vadászat fogásait elsajátítsák 

(KOVALÉV 2001,48-55).

A prémeket összegyűjtötték és rendszerezték. A későbbi leírások szerint a jellemző 

mennyiség a 40 darabból álló köteg, a szoroki volt. A vadászok vagy a hozzájuk ellátogató 

kereskedőknek adták el, vagy maguk vitték el a piacokra. A 9-10. században a leírásokból 
ítélve a ruszok és a volgai bolgárok maguk mentek a vadászokhoz, és megvásárolták tőlük a 

prémeket, vagy adózásra kötelezték őket. A ruszok a prémeket Bulgárba, vagy Etilbe 

szállították (Kijevből is vittek ki prémeket). A muszlim kereskedők szintén Etilig vagy 

Bulgárig, mentek, ott meg tudták vásárolni a prémeket. A kazárok vagy adóztatással jutottak a 

prémekhez (a PVL szerint több szláv törzs prémmel adózott nekik), vagy tőlük is kereskedők

mentek prémet vásárolni (pl. Ibn Hauqal története a hazarám kereskedőkről). A Volga-vidéki

erdei' vadászok egy része maga vitte Bulgárba az árut. Ehhez kapcsolódik Abü Hámid 

elbeszélése, miszerint a wlsüiak és arüiak nem léphetnek be Bulgárba. A szerző azonban saját 

maga is látott ezekből az országokból érkezett embereket. Ibn Fadián szintén találkozott

Wisüból származó emberrel. Az erdőlakók közül a későbbi időben a zűrjének foglalkoztak 

jelentősebb mértékben kereskedelemmel. Ők voltak a közvetítők a jurák-szamojédok, vogulok 

és osztjákok, valamint a déli területek között (ZSIRAI 1937, 220-221). Bulgárból és Etilből 
vízi vagy szárazföldi úton szállították tovább az árut. Bulgárból Hvárezm felé indultak 

karavánok, amelyek onnan Transzoxániába, Khorászánba, majd Irakba és más helyekre 

jutottak el. Bulgárból Etil felé is szállítottak, innen tovább hajóval a Kaszpi-tengeren keresztül 
Perzsiába, majd tovább délre, vagy Etilből Derbenten keresztül Azerbajdzsánba, majd onnan a 

Kalifátus belsejébe. A prémeket nyugat felé is vitték, egészen a Kordobai Kalifátusig. A
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Hudüd említi Tudela városát, ahol sok cobolyprém volt, és innen exportálták is azt

(MINORSKY 1937, 155). Észak-Afrikába innen jutott el az európai prémek egy része 

(NAZMI1998,199-203; KOVALÉV 2001, 56-64).

i •

2. Rabszolga

A rabszolgakereskedelemnek Kelet-Európábán szintén nagyon régi hagyományai voltak. Az 

ókori szerzők már említik rabszolgák eladását a Fekete-tenger északi partvidékén, a görög 

kereskedővárosokban. Sztrabón például Tanais városának bemutatásakor ezt írja 

(Geógraphica XI, 2, 3: ed. LASSERRE 1975, 44): „... Közös piaca volt részint az európai és 

ázsiai nomádoknak, részint a Bosporos felől arra hajózóknak, amennyiben az előbbiek 

rabszolgákat, bőröket és egyéb nomád árucikkeket hoztak ide... (FÖLDY 1977, 527)
A 9-10. századból több híradás maradt fenn a rabszolgakereskedelemről, főleg 

muszlim szerzőknél. Ibn Hurdádbih szerint a ráhdániták „Nyugat felöl szolgákat, rabnőket, 
fiatal legényeket... visznek ki.” (LEWICKI 1956, 74, 3; KMOSKÓ 1997, 121). Az említett 
kereskedők útvonalainak többsége a Földközi-tengeren vezetett kelet felé, ezért feltehető,

t

hogy az itt említett rabszolgákat valahol Nyugat-Európában vásárolták. Oda viszont Kelet- 
Európából is kerülhettek. Tudjuk azt is, hogy a ráhdániták egyik útvonala Kelet-Európán 

keresztül vezetett kelet felé. Ebben az irányban is szállíthattak rabszolgákat.
A őayhání-hagyomány többször is szól rabszolgának szánt emberek foglyul ejtéséről 

és eladásáról. Ibn Rusta a volgai bolgárokról azt írta, hogy a burtaszok közül foglyokat 
ejtettek (LEWICKI 1977, 32, 3-4): Burdás s e bulkariya között három napi járóút van; 
portyázó háborúkat és támadásokat intéznek ellenük és fogságba hurcolják őket." (KMOSKÓ 

1997, 206-207; Gardlzi: MARTINEZ 1982, 158; GÖCKENJAN-ZIMONYT 2001, 170; Al- 
Marwazí hitetlen turkokat említ, akiket a bolgárok megtámadnak: MINORSKY 1942, *44,18- 

19 /text/, 34 /ford./; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 260) Feltételezhető, hogy a foglyokat, 

vagy egy részüket később eladták. Mahmüd al-Kásgan all. században feljegyzett néhány

szót a volgai bolgárok nyelvéből. Az egyik közülük a yalnuq ’rabnő’ (’ember’). Ez 

közvetetten utal arra, hogy a volgai bolgároktól kerültek eladott rabok keletre (PRITSAK 

1959,113; LIGETI 1986,461; ZIMONYI2002, 86).
Ibn Rusta a magyarokról azt közli (LEWICKI 1977, 34, 7-8, 10-11): hogy: ,Meg

megrohanják a szlávokat, és addig mennek a foglyokkal a parton, amíg a bizánciak 

országának egy kikötőjéhez nem érnek, amelynek K.r.h a neve. [...] Amikor a magyarok a
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foglyokkal K.r.h-be érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak Azok [a magyarok] 

eladják nekik a rabszolgákat és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci 

árut. "(HKIF 1995, 34; GardlzI /HABIBl 1969, 275: „Meg-megrohanják a saqlab-okat és rüs- 

okat s onnan rabszolgákat hoznak, Rüm-ba viszik és eladják d&e/.’YHKÍF 1995, 38/; Al- 

MarwazT: MINORSKY 1942, *22, 9-10: „Legyőzik azokat a saqáliba-kat és rüs-okat, akik 

közel laknak hozzájuk, foglyokat ejtenek közülük, a foglyokat Rüm-ba viszik s ott eladják 

őket.” /HKÍF 1995, 45/; ‘Aufi: MINORSKY 1937; 324: főztük s a szlávok és az oroszok 

között a vallással kapcsolatban folytonosan háború folyik, s azok mindig győzelmet aratnak 

ezen népség felett. Foglyokat ejtenek közülük, és Bizáncba hozzák, és eladják. A kereskedés

miatt állandóan nagy vagyonuk van.” /NYITRAI 1996, 74/; Sukrallah: ,JCöztük s a saqlab-ok 

és rüs-ok között ellenséges viszony van, s mindig harcban állnak. A türkmen m.h.rqah 

állandóan legyőzik a saqlab-okat és rüs-okat, foglyokat ejtenek, Rüm-ba viszik és eladják.” 

/HKÍF 1995, 47/; Sukrallah török fordítása olyan mondatokat is tartalmaz, amelyek a többi 

szerzőnél hiányoznak: ,JZzek, a saqláb-ok és rüs-ok között nyáron és télen állandó háborúk és

harcok vannak. De a türkmen m.ht.rqah állandóan legyőzik a saqláb és rüs népet. Ezeket

sorban láncra verve foglyokká teszik. A rajtuk levő dolgokat, ruhákat, cobolyprém öltözetet 

lehúzzák róluk, s meztelen viszik Rüm-ba, és eladják [őket]. " /HKÍF 1995,48/).

A Gayhání-hagyomány tanúsága szerint a ruszok szintén szereztek rabszolgákat, 

akiket Volgái Bolgáriában és Kazáriában adtak el (LEWICKI 1977,40,1-2): ,J. saqáliba ellen

portyázó háborúkat indítanak, addig utazva hajókon, amíg ellenük ki nem szállnak, azután 

foglyul ejtve őket hurcolják Hazarán és Búikor vidéke felé s ott őket eladják” (KMOSKÓ 

1997, 212; GardlzT: MARTINEZ 1982, 167; NOVOSELCEV 1965, 399; GÖCKENJAN-

ZIMONYI 2001, 180; Al-Bakri csak annyit közöl, hogy hajókon a saqáliba ellen indítanak

támadásokat: LEEUWEN-FERRE 1992, 491; KMOSKÓ 2000, 258) Ibn Rusta továbbá azt is 

közli, hogy amikor a ruszok elfoglaltak valamilyen idegen területet, az ott lévő nőket és 

férfiakat rabokként kezelték (LEWICKI 1977, 42, 5-6):,,férfias fellépésük van és bátrak; ha 

egy nép területét megszállják, addig nem távoznak tőlük, amíg őket el nem pusztítják; 

asszonyaikat közhasználatra bocsátva, őket (férfiakat) rabszolgává téve.” (KMOSKÓ 1997, 

213)

A ruszok fogságába esett keresztények eladásáról is szóltak a bizánciak és a ruszok 

közötti kereskedelmi szerződések. Az egymás országaiba került foglyokról úgy rendelkezett, 

hogy azokat mindkét fél kiváltja a maga területén és visszaküldi saját hazájába. A ruszok által
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fogságba vitt és a bizánciak számára eladásra kínált rabokat a bizánciak meghatározott
,Jr

összegért vásárolhatták meg (válthatták ki). A 912-ben kötött szerződés szerint az ilyen 

foglyokért 20 aranyat fizettek, a 945-ös szerződés különböző kategóriákat sorol fel: fiatal fiú 

vagy lány 10 arany, középkorú ember 8, az idősebbek és gyerekek ára pedig 5 arany volt 

(PVL 1950 I, 28 /text/, 224 /ford./, 37 /text/, 234 /ford./.) A szerződések közvetetten 

bizonyítják, hogy a ruszok a foglyokat eladásra szállították bizánci területre.

A ruszok rabszolgakereskedelmére a DAI is szolgáltat adatot. A 9. fejezetben, amikor 

a ruszok dnyeperi utazását úja le, a forrás arról szól, hogy az Aifor, vagy másik nevén a 

Neaszit zátonyt szárazföldön kerülik meg, a láncra fűzött rabokat itt kísérik (MORAVCSIK 

1950,' 60 /text/, 61 /ford./). Ezeket a rabokat nyilván eladták Konstantinápolyban, vagy 

Kherszónban. Olga fejedelemasszony is ígért szolgákat a bizánciaknak 957-ben (PVL 1950,1, 

45 /text/, 242 /ford.).

A PVL szerint Szvjatoszláv Kijevből a Duna melletti Perejaszlavecbe szeretett volna 

menni. Azt mondta anyjának, Olgának és a bojároknak (PVL 1950 I, 48 /text/, 246 /ford./):

,flincs maradásom Kijevben, a Duna menti Perejaszlavecben akarok élni, ott van országom 

közepe, oda áramlik minden jó: a görögöktől arany, drága szövetek, bor, gyümölcs;... az 

orosz földről meg prémek, viasz, méz és rabszolgák.” (Iglói E. fordítása: IGLÓI-MISLEY 

1979,22)

A ruszoktól nyugat felé is vittek rabszolgákat. A 906 körül kiadott raffelstetteni 

vámrendelet rabnőket és rabszolgákat is említ az eladásra szánt áruk között (MGH Leges II, 
251).

Pseudo-Gáhiz a kazároktól kivitt áruk között említi a férfi és női rabszolgákat 

(PELLAT 1954, 159) Ibn Fadián arról tudott, hogy a ruszok rabszolgákat vittek a Bulgár

városába, nyilván eladás céljából (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 66, 5-6; TÓGÁN 1939, 

80: ,/verkauflichen/ Sklaven”; KOVALEVSKIJ 1956,140).

A Balhj-hagyományban is van szó a rabszolgakereskedelemről. Al-Istahrl azt írta a

kazároknál beszerezhető árukról, hogy (BGA I, 223-224): „4 kazárok földjéről világszerte 

nem visznek ki egyebet enyven kívül; ami a higanyt, mézet, viaszt, hódbőröket és szőrméket

illeti, ezeket hozzájuk behozzák.” (KMOSKÓ 2000, 30) Ibn Hauqal párhuzamos szöveghelyén

az szerepel, hogy (BGA II/2, ed. Kramers: ,Magából a kazárok földjéről halenyv kivételével 

közeibe és távolba nem visznek ki semmit; a rabszolgákat, a mézet, a viaszt, a hódbőröket, a

szőrméket úgy viszik be hozzájuk.” (KMOSKÓ 2000, 78) Al-IstahrTnál De Goeje kiadásában
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zibaq ’higany’ szerepel. De Goeje 3 kézirat alapján készítette el a szöveg kiadását (bolognai, 

berlini és gothai kéziratok). Azóta újabb Istahri-kéziratok váltak ismertté (KMOSKÓ 1997, 

74-75). A Kmoskó által D-vel jelzett kéziratban a kérdéses helyen raqiq ’rabszolga’ áll 

(Yáqüt: daqiq ’liszt’ /KMOSKÓ 2000, 30, 155. jz./). Ibn Hauqal párhuzamos szöveghelye is
i." • ’
i

azt erősíti meg, hogy itt rabszolgákról van szó. Szinte szóról szóra ismétli al-Istahri idézett

mondatát, és a ’higany’ szó helyén ’rabszolgát’ ír. ibn Hauqal egyébként az Áriából exportált 

áruk között említi a higanyt, de lehet, hogy itt is rabszolgákról van szó (BGA II/2, ed. 

Kramers, 397). Al-Istahrmál (BGA I, 226) csak fekete menyét és ólom szerepel, a „higany”

nem. Ibn Hauqal a hvárezmiekröl is megjegyzi, hogy foglyokat ejtettek a saqaliba közül,

akiket magukkal vittek, és valószínűleg eledtak (BGA II/2, ed. Kramers, 392): ...a hwárizm-
■ (

iák gyakran hatoltak al-Bulgar s as-$aqáliba közé, portyázva közöttük, valamint fosztogatva 

és elhurcolva őket.” (KMOSKÓ 2000,77)

Al-Istahri Hvárezm leírásakor Kelet-Európából származó rabszolgákat is említ (BGA

I, 305): „Őhozzájuk kerül a saqaliba, a kazárok s a velük szomszédos népek rabszolgáinak

legnagyobb része török rabszolgákkal... együtt.” (KMOSKÓ 2000,45) Ugyanő Azerbajdzsán 

ismertetésénél is szól az oda szállított rabszolgákról (BGA I, 184): „... a hitetlenek többi 
szállásai felől rabszolgák kerülnek oda.” (KMOSKÓ 2000, 22) Ebben az esetben nyilván a 

Kaukázus és az attól északra lévő terület nem muszlim lakosságáról van szó. Al-MuqaddasI a

Hvárezmből kivitt áruk sorában ugyancsak említ a saqaliba közül való rabszolgákat, akiket

Bulgárból szállítottak Hvárezmbe (BGA ül, 324).
Ibrahim ibn Ya‘qüb arról számolt be, hogy Prágában rabszolgákat adtak el többek 

között Magyarországról érkezett kereskedőknek (KOWALSKI 1946, 3 /text/; LEEUWEN- 

FERRE 1992, 332). Eladásra szánt rabszolgák Kelet-Európából kerülhettek Prágába. A 

Kazáriából Kijev és onnan Prága felé vezető útról 10. századra vonatkozóan vannak adataink.

Rabszolgákat az északi Yüraban is lehetett vásárolni. Abü Hamid beszámol róla, hogy:

„Víszúból Jurába szállítanak kardokat, ahol cobolyprémért vásárolják meg azokat, vagy 

esetleg rabszolgákat, rabnőket adnak cserébe értük." (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 49). 
Ugyanő írja, hogy a szlávok országában mókusprémért lehetett rabszolgát vásárolni 
(BOLSAKOV-MONGAJT Í985,53).
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A rabokkal való kereskedésről a 12. századból is rendelkezünk néhány forrással. A 

kijevi barlangkolostor Paterikonja tartalmaz egy elbeszélést egy Jevsztratij nevű szerzetesről, 
akit a kunok foglyul ejtettek majd eladtak a zsidóknak (feltehetően kereskedőknek) 

(TSCHIZEWSKIJ 1964, 106-108). Ugyanebben a gyűjteményben szerepel egy történet egy 

Ny ikon nevű szerzetesről is („Elbeszélés a jámbor és végtelenül türelmes Nyikonról”), ahol 
szintén szó esik Jevsztratij eladásáról (TSCHIZEWSKIJ 1964, 108-110; IGLÓI-MISLEY 

1979, 69). Az Igor-énekben a rabok és rabnők egymáshoz viszonyított értékéről esik szó 

(LIHACÉV 1980, 80, 81): „Nagy fejedelem, Vszevolod!/[...] /Ha most te itt volnál, /apró 

pénzen árulnák a polovec rabnőket,/a rabokat pedig még apróbb pénzen.” [to 6tuia 6h nara

no Horark, a Koméi* no pe3airfe.] (Képes G. fordítása: IGLÓI-MISLEY 1979, 59) A rabnő itt 

említett ára egy nogata, a férfi rabé egy rezany volt. A nogata és a rezany egymáshoz 

viszonyított aránya 2:5, azaz egy rabnő 2,5-szer többet ért, mint egy férfi rab (RYBAKOV 

1948, 321).
, Van néhány olyan forrásrészlet, ahol nem említik szó szerint a rabok eladását, de 

elképzelhető, hogy eladták őket külföldre. GardM megemlékezett a kazárok hadjáratairól a 

besenyők ellen: „Ők minden évben a bagánák-ok országába portyázni mennek 

zsákmányt és rabszolgákat hoznak.” (KMOSKÓ 1997, 204, 804. jz.; MARTINEZ 1982, 154; 
GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 167) A rabszolgakereskedelemről szóló bizonytalan, vagy 

közvetett források közé sorolható Bíborbanszületett Konstantin megjegyzése a besenyőkről, 
amely szerint: „... könnyen rátörhetnek mind az oroszok, mind a türkökföldjére, asszonyaikat 
és gyermekeiket rabságba ejthetik, és földjüket végigzsákmányolhatják." (DAI 4. fej.: 
MORAVCSIK 1984, 35) Ebben az esetben nem mondja meg a forrás, hogy mi lett a sorsa a 

foglyul ejtett nőknek és gyermekeknek, de feltételezhető, hogy eladták őket rabszolgának.

A forrásokból megállapítható, hogy a rabszolgák elsősorban a saqáliba, és a

s onnan

burtaszok, tehát az erdő vidék és erdős steppe lakói közül kerültek ki. Ibn Hauqal említi a

volgai bulgárokat, a Gayhánl-hagyomány egyes (késői) szerzői pedig a ruszokat. Abü Hámid

szerint a Volgai Bulgáriától északra fekvő Yürábm is lehetett rabszolgát venni. Ezen kívül a 

steppei népek egymás közötti összecsapásaiban ejtett hadifoglyok is gyakran rabszolgasorsra 

jutottak. A saqáliba terminust (sing. saqlab/i/) mint gyűjtőnevet a muszlim szerzők egyrészt a 

szlávokra, másrészt pedig Kelet-Európa erdőlakó népeire (finnugor, balti törzsek stb.) 
használják, esetenként a germánokra is. HwárizmI például a Ptolemaiosnál szereplő

GermaniaX a Saqáliba földjének nevezte (al-ard al-saqáliba: LEWICKI 1956, 22). Ibn Sa‘íd
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(13. század) Skandináviát a „saqáliba szigetének”nevezte. Ibn Fadián a volgai bolgárok

uralkodójáról azt írta, hogy ő a „saqáliba királya” (TÓGÁN 1939, 295-331; KOWALSKI

1946, 55-56; LEWICKI 1952,4; LEWICKI 1960b, 40-41). A saqlab(i) szó közép gör., közép

lat. (ZkM/Ioi, Sclavi) eredetű az arabban (LEWICKI 1952,3; PRITSAK 1971,249).
Pritsak szerint a szó a görög-római Mediterráneumból került az arabokhoz, frank és 

bizánci kereskedők közvetítésével. Eredetileg ’szőke hajú szolga’, ’eunuch’ jelentése volt. A 

középkori muszlint irodalomban azután a szó jelentése kibővült. Általában így nevezték az 

északi országok „piros arcú” lakóit (PRITSAK 1971, 249). Yáqüt például azt írta a „Saqlab” 

szócikkben (Mu‘agám al-buldán, ed. WÜSTENFELD, III, 405): ,Jbn al-Arabí szerint a 

siqláb fehér embert jelent. Abü 'Amr szerint siqláb annyit tesz, mint ’vörös ember’. Abü 

Mansür szerint siqláb vörös színű, szőke hajú nemzetséget jelent, amely a Khazarok

országával határos, a rómaiak hegyének felső részén. A vörös ember neve állítólag siqláb, a

szlávok színével váló hasonlatossága miatt. Más szerző szerint as-saqáliba alatt a bulgár és

Konstantinápoly között elterülő vidéket kell értenünk.” (Kmoskó M. fordítása: Mohamedán 

írók a steppe népeiről, kézirat) Al-Qazwlnl szintén hasonlót ír erről (ed. WÜSTENFELD

1848, II, 413): ,yí saqáliba erősen szőke hajú, vörös színű, heves, támadásra hajló nép.” 

(Kmoskó M. fordítása: Mohamedán írók, kézirat) Hasonlóan jellemezte a szklavenokat és 

antokat Procopius is (Bell. Goth. III, 14. 22-30): „... mindnyájan magas termetűek és 

rendkívül erősek, testük és hajuk színe sem nem nagyon fehér vagy szőke, sem a sötét árnyalat 
felé nem hajlik, hanem mindnyájan vörösesek.” GRACIANSZKIJ-SZKAZKIN 1952 I, 23-
24)

T. M. Kalinyina elutasítja Pritsak véleményét, szerinte a saqlab szó az arabban nem 

’rabszolga’ jelentésű, hanem a szlávokat jelöli. A rabszolgákra a raqiq, gúlám vagy mamiük 

szavakat használták (KALININA 1986, 75, 44. jz.). I. Hrbek az al-saqáliba terminust a 

szlávok önelnevezésének tartotta, amit az arabok is használtak (HRBEK 1962, 183). D. E. 

Misin összegyűjtötte a saqlabokról szóló muszlim forrásokat, és azt állapította meg, hogy a

korai szerzőknél, Ibn Fadián kivételével legtöbbször a szlávokkal lehet azonosítani ezt a

kifejezést. A későbbi szerzőknél a szó jelentése módosult, már nem csak a szláv nyelvű 

területek lakóit illették ezzel a névvel (MISIN 2002,99).
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T. Lewicki szerint a saqlab szó a közép gör. EkMPoi, közép lat. Sclavi átvétele az

arabban. A saqlab/siqlab (saqaliba) nevet legelőször a szlávokra használták, mivel az arabok

legelőbb a szlávokkal kerültek kapcsolatba az északi népek közül. Már a római császárság 

idején eljuthattak arabok a Birodalom északi határaira, mint katonák, vagy kereskedők. Az 

arabojc bizonyíthatóan azonban csak a 7-8. században kerültek közelebbi kapcsolatba a 

szlávokkal. Az arabok a rómaiak által megismert és közvetített *Sklav- névformát vették át, 
egy ejtéskönnyítő -a-, vagy -i- hang betoldásával. A szóvégi -b a közép gör. p (hangértéke 

ekkor már v) transzkripciója. Később ezt a nevet kiterjesztették a kelet-európai erdővidék nem 

szláv nyelvű lakosságának a jelölésére. A szlávok a 6. században jelentek meg a Római 
(Bizánci) Birodalom szomszédságában a Balkán-félszigeten. Több forrás tudósít arról, hogy 

szlávok települtek meg, vagy telepítették le őket a. Birodalomban, többek között a keleti 
területeken is. II. Kónstans (Pogonatos) bizánci császár (641-668) 658-ban hadjáratot vezetett 
a Balkánra a szlávok ellen. Sok foglyot ejtett, akiket Kis-Ázsiában telepített át. A szlávok 

nagy része 665-ben átállt az arabokhoz, akik 5000 szlávot telepítettek le Szíriában, Apamea 

(Seleukobolos, Seleuqlya) környékén (LEWICKI 1952, 5; 1956, 8; OSTROGORSKY 2001, 
113-114; MISIN 2002, 103-105). H. Justinianus (685-695, 705-711) idejében, 686-ban 

Kisázsiába telepítettek be makedóniai szlávokat, 20000 embert, Nevulos nevű fejedelmükkel 
együtt. 690-ben ezek a szlávok átálltak az arabokhoz, és győzelemre segítették őket a 

bizánciak ellen. A szlávok Apameától északra, Antiochia és a Pyrrhos folyó köriiyékén

települtek le. Feltehetően róluk emlékezett meg az arab költő, al-Ahtal, amikor a saqalibakat 

említette (LEWICKI 1952, 5; 1956, 8-9; MISIN 2002, 106-112). Al-BaladurI szerint II. 

Mamán (744-750) kalifa idejében Kilikiában szlávok laktak, a öayhün-folyó mellett,

Husüsban (LEWICKI 1956, 216-217; MISIN 2002, 114-115). Utóbbi helyet később nem

említik a foldrajzírók, a öayhün-folyó (gör. Pyramos) Kilikia keleti részén folyik, a szíriai

határvidéken (LEWICKI 1952, 6; 1956, 230). A szicíliai szlávokról Ibn Hauqal és Yáqüt is
*

megemlékezik (BGA II/l, ed. Kramers, 110; Yáqüt: Mu'agam, ed. WÜSTENFELD III, 405; 
LEWICKI 1952, 9). Ibn Wahslya a 9. században Mezopotámiában említett szlávokat 
(Harkavy, A. J.: Skazaniá musul'manskihpisatelej... Spb. 1870, 259: idézi: LEWICKI 1952, 
11). Az arabok a 8. században, a kazárok elleni háborúkban kapcsolatba kerültek Kelet-

Európa erdővidékének lakóival. Egyes szerzők szerint (al-Tabarl, al-Küfí, Ibn al-Atír) 

Mamán arab hadvezér (a későbbi kalifa) 737-ben 20000 saqaliba családot telepített le “a
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Kaukázustól délre. Ugyanezen hadjárat kapcsán említik a saqaliba folyóját is (al-Küfí:
' 1

TÓGÁN 1939, 296-298, 298-301). Az itt szereplő saqaliba elnevezés azonosítása vitatott, 

egyesek szerint szlávokról van szó, és a folyó is a „szlávok folyója”, amit a Donnal 
azonosítanak, mások szerint a Volga-vidéki finnugor nyelvű lakossággal és a Volgával 
hozhatók kapcsolatba a kérdéses kifejezések, vagy esetleg a kubáni bulgárokkal (TÓGÁN 

1939,303-312; LEWICKI1952,7-8; ZIMONYI1990,70-75).
A rabszolgák egyik nagy felvevő piaca a Kalifátus volt. A rabszolgaság ismert volt az 

iszlám előtti Arábiában is. Az ellenséges törzsek háborúban elfogott tagjait gyakran eladták 

rabszolgának. Más civilizációkhoz hasonlóan az iszlám világ is követte az ókori kelet, a 

római, majd a Bizánci Birodalom gyakorlatát, a házi szolgák, rabszolgák alkalmazásában. Az 

iszlám nem tiltotta a rabszolgaság rendszerét sem elvileg, sem gyakorlatilag, hanem átvette 

azt. Az iszlám hagyománya ugyan elítélte a rabszolgaságot, és azt hangoztatta, hogy a 

rabszolga felszabadítása Allahnak tetsző dolog (Korán, 24:33), ezt azonban soha nem 

foglalták jogi keretbe. A Korán több szárában is szól a rabszolgákról. A rabszolgákkal 
általában véve méltányosan kellett bánni (Korán, 4:36). A gyilkosságot elkövető muszlim 

bizonyos esetben rabszolga felszabadításával is kiengesztelhette az áldozat hozzátartozóit 
(Korán, 4, 92). Az esküjét megszegő muszlimnak vagy tíz rászorulót kellett táplálni, vagy egy 

rabszolgát felszabadítani (Korán, 5:89). Az a feleségétől válni készülő muszlim férfi, aki sértő 

kijelentést tett feleségére, engesztelésképpen szintén tartozott egy rabszolgát felszabadítani 
(Korán, 58:3). A rabszolga felszabadításáról szó esik még a 90. szárában is (Korán, 90, 13). 
Az iszlám tiltja a muszlimok rabszolgaságba vetését, de a nem muszlim számára, ha felvette 

az iszlámot, ez nem jelentett garanciát arra, hogy automatikusan megszűnik rabszolga 

állapota. Az iszlám világban a szolga, legalábbis elméletileg, azonos jogokkal rendelkezett 
tulajdonosával a táplálkozás, ruházat terén, de például saját vállalkozása is lehetett, 
összegyűjtött pénzén megválthatta szabadságát. A rabszolga a tulajdonosa beleegyezésével 
házasodhatott meg, a tulajdonos pedig akkor vehette feleségül rabnőjét, ha előzőleg 

felszabadította (NAZMI 1998,183-184; WATT 2000,121).
A rabszolga felszabadítása a hívő muszlim számára ajánlott cselekedet volt. Általában 

végrendeletekben szabadítottak fel rabszolgákat, főleg abban az esetben, ha a rabszolga 

felvette az iszlámot. Más rabszolgák megvásárolták szabadságukat. A felszabadított 
rabszolgák hódolattal tartoztak volt uruknak, ami a kliensi rendszer létesítésében játszott 
fontos szerepet. A rabszolgák anyagi és erkölcsi helyzete változó volt. A szegényebbek 

rabszolgái szegényebb körülmények között éltek, az előkelők viszont esetenként fontos
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feladatokat is bíztak rabszolgáikra, ami az önállóságukat növelte. A rabszolgákat bizonyos 

mértékig a családhoz tartozónak tekintették, és így elősegítették, hogy a család értékrendjét 
magáénak érezze (CAHEN 1989,139-141).

A rabszolgákat az iszlám korai időszakában a hódító háborúk során szerezték be. A 

rabszolgák, mint általában a zsákmány megszerzésének lehetősége motiváló erőt jelentett a 

hadjáratok indítására (LOMBARD 1992, 204; NAZMI 1998, 185). A nagy hódítások 

lezárulása után (8. század közepe) ez a lehetőség megszűnt. A gyakori felszabadítások, 
valamint az a gyakorlat, hogy a rabnőnek a tulajdonostól származó gyereke szabad lett, oda 

vezetett, hogy hiány volt rabszolgákból. Az Abbaszida-korban növekedett a kereslet a 

házimunkákat végző rabszolgák iránt. A rabszolgák beszerzésében előtérbe lépett a 

kereskedelem. Rabszolgákat három fő területről szállítottak a Kalifátusba: Fekete-Afrikából, 
Közép-Ázsiából és Kelet-Európából (illetve kisebb számban a Balkánról). A Fekete-Afrikából 
származó rabszolgák, akiket leginkább zangnak neveztek (Zanzibár arab nevéről) főleg ház 

körüli teendőket végeztek, a nők ágyasok, vagy szoptatós dajkák voltak. Ezen kívül földeken, 
például a dél-iraki nagy ültetvényeken is dolgoztattak afrikai rabszolgákat (az ő körükben tört 
ki a Zang-felkelés 869-ben). A közép-ázsiai, török nyelvű területekről származó rabokat

elsősorban katonákként alkalmazták. Al-Istahrl dicsérettel szólt a „folyóntúliak”

(Transoxania) török rabszolgáiról (BGAI, 288; KMOSKÓ 2000, 34: Rabszolgáik dolgában 

az őket körülvevő törökök közül annyi kerül hozzájuk, hogy szükségletüket nemcsak 

felülmúlja, hanem világszerte szállítanak belőlük, vidékeikről. Rabszolgáik, akik az egész 

Keletet elözönlik, a legjobbak.” A szlávokat és más kelet-európaiakat az arisztokrácia körüli 
munkákra, használták fel, az eunuchok is többnyire közülük kerültek ki, de a hadseregben és a 

hivatalokban is szerephez jutottak (CAHEN 1989, 140-142; NAZMI 1998, 184-186; 
LOMBARD 1992, 198). Egyes rabszolgákat zenészeknek és táncosoknak képeztek ki. 
Bagdadban, Medinában és Kordovában külön iskolák voltak a zenész rabszolgák és rabnők 

számára. Itt irodalmat és költészetet is tanítottak (LOMBARD 1992,197).

A saqlabi rabszolgákat részben nyugat felé szállították a 9-10. században. Az idézett 

források közül a ráhdániták rabszolgái lehetnek ilyen, keletről Nyugat-Európába vitt 
rabszolgák, mivel a ráhdániták egyik szárazföldi útvonala Kazáriából vezetett a Frank 

Birodalomba, a Fekete-tengertől északra eső területen keresztül. Nyugat-Európában a 

rabszolgakereskedelem főleg zsidó kereskedők kezében volt. Közép- (és Kelet-) Európa felől 
Prága volt az egyik nagy elosztóközpont. Innen Verdun, Regensburg és Velence felé is 

vezettek utak. Az Elba-, és Saale-vidékről szintén Verdun felé vittek rabszolgákat. Verdimből
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Lyon, Arles és Narbonne felé vették útjukat ezek a szállítmányok, majd innen a Kordovai 
Kalifátusba kerültek a rabszolgák (LOMBARD 1992; 199-200; MIŐIN 2002,137-153). Erre a 

kereskedelemre utal Agobard lyoni püspök leírása 840 körül a Kordovába szánt rabszolgák 

felvásárlásáról (MGH Epist. m, 183, 185). A 10. században a Kordovai Kalifátusban gyorsan 

nőtt a szláv rabszolgák létszáma. Tömegesen III. ‘Abd al-Rahmán uralkodása alatt (912-961) 

jelentek meg. Al-MaqqarI többször is említ létszámokat ezekből az évtizedekből: 3750, 6078, 

13 750. Ötven év alatt tízezer fővel növekedett a létszámuk. II. Hakam (961-976) idejében a

szlávok már magasabb tisztségekbe is kerültek. II. Hisám (976-1009, 1010-1013) uralkodása 

alatt az egyik tartomány kormányzója egy szláv származású ember volt (LEWICKI 1952,15- 

18; LOMBARD 1992, 200). Számos szláv és „török” rabszolga került Észak-Afrikába is, 
részben az Ibériai-félszigetről, részben Velencéből. Közép-, és Észak-Európa irányából 
Velence volt a délre tartó forgalom fő elosztóközpontja. Az Alpoktól északra eső területekről 
több út is ide futott össze. Velencéből hajóval szállították az árukat a Földközi-tenger 
vidékére, Észak-Afrikába, Egyiptomba, a Bizánci Birodalomba és onnan tovább Irak, és 

Arábia felé (LOMBARD 1992, 200; HRBEK 1962, 185-186; MISIN 2002, 153-166). Az 

észak-afrikai szláv rabszolgák, akárcsak a közép-ázsiaiak, jelentős szerepet játszottak a 

hadseregben. Ahmad ibn Tulün, a róla elnevezett dinasztia megalapítója egy „török”

rabszolga fia volt. Abü ’l-Misk Káfur, Egyiptom ura (966-968) egy fekete-afrikai rabszolgától 
származott. A Tulunidáknak 24000 fős „török” és 40000 fős fekete-afrikaiakból álló serege 

volt. Kordovában 10000 fős mameluk, tehát „rabszolga” testőrgárda volt. A Fátimidák kairói 
udvarában a háremnek 12000 tagja volt (LOMBARD 1992, 198). A Fátimida-kori 
Egyiptomban több jelentős tisztségviselőről tudjuk, hogy szláv származású volt. Többen 

közülük az anyanyelvűket is megőrizték az arab környezetben (HRBEK 1962, 185-187). A 

Kalifátus keleti felére Hvárezmen, Khoraszánon, vagy aKaszpi-vidéken keresztüljutottak el a 

rabszolgák Kelet-Európából. Az idézett források alapján megállapítható, hogy Volgái 
Bulgária és Kazária töltött be fontos szerepet ebben a forgalomban. A ruszok, volgai 
bulgárok, esetleg a hvárezmiek végezték a rabszolgának szánt emberek foglyul ejtését, majd a 

ruszok a kazárokhoz, a 10. század második felében már elsősorban a bulgárokhoz vitték őket. 
Bulgár(város)ban és Etilben főleg hvárezmi, perzsa, esetleg arab, vagy zsidó kereskedők 

vásárolták meg a rabokat, akiket továbbvittek Hvárezmbe. Onnan a „Folyón túlra” 

Transoxaniaba, vagy Khoraszánba kerültek, majd onnan tovább Irakba, és tovább más 

helyekre. Egy másik úton a Kaszpi-vidéken (a tengeren, vagy szárazföldön Derbenten 

keresztül) jutottak Azerbajdzsánba, Irán északi részeibe, Irakba (MISIN 2002,176-181).
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Al-Istahri és Ibn Hauqal a kazároktól exportált áruk felsorolásakor azt állítják, hogy a 

rabszolgákat a kazárokhoz is úgy hozzák be más vidékekről. GardlzT pedig besenyő 

hadifogoly-rabszolgákat említett. A kijelentések azt sugallják, hogy a kazárok nem adtak el 

maguk közül embereket rabszolgának. Ugyanakkor al-IstaM és Ibn Hauqal egy másik

szöveghelyen is szólnak a kazároknál lévő rabszolgákról (al-Istahrl: BGA I, 223): ,^4

rabszolgasorba tartozó kazárok a bálványimádók'közül valók; ezek ugyanis megengedett 

dolognak tartják gyermekeik eladását s egymás rabszolgaságba való vetését. Azok, akik 

közülük zsidók és keresztények, vallásuk tanai szerint egymásnak rabszolgaságba való vetését

éppúgy tilosnak tartják, mint a muszlimok.” (KMOSKÓ 2000, 30; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed.

Kramers, 394; KMOSKÓ 2000, 78) Az említett szerzők itt ugyanazt a raqlq ’rabszolga’ 

főnevet, illetve az istaraqqa (raqqa) ’rabszolgává tenni’ igét használják, amit a 

rabszolgakereskedelemmel kapcsolatban, illetve a rabszolgákkal kapcsolatban a muszlim

szerzők szoktak.8Pseudo-öahiznál és a hvárezmi kereskedelmet leíró al-Istahnnál csak annyi 

szerepel, hogy a kazároktól kivitt áruk között vannak rabszolgák is, de az nem derül ki, hogy 

ezeket távolabbról szállították-e oda. Az idézett források alapján nem dönthető el ez a kérdés.

A kelet-európai rabszolgák egy másik (kisebb) része a Bizánci Birodalomba került. 

Ebbe az irányba a ruszok és a magyarok, majd később a besenyők és a kunok szállítottak 

rabokat (MISIN 2002, 174-176). A Bizánci Birodalomban a rabszolgaság intézménye régi 

hagyományokra támaszkodott. A késő római korban még fontos szerepet játszottak, és 

jelentős volt az arányuk a társadalomban. Különböző forrásokban gyakran esett szó róluk 

(Libanios: A rabszolgaságról című műve, Apollonius Sidorúus levelei, egyiptomi papiruszok 

stb.). A szabadok és a nem szabadok csoportja két alapvető kategória volt. Justinianus császár 

törvénykönyvében ezt a helyzetet rögzítették is (omnes homines out liberi sunt aut servi). A 6. 

századtól kezdve a rabszolgaságnak már nem volt nagy jelentősége a birodalomban. Az óköri 

terminológia használata megnehezíti a társadalmi viszonyok vizsgálatát. A rabszolgák

8 A muszlim szerzők a raqlq szót mindkét nemre vonatkozóan használják, tulajdonképpen gyűjtőnév, mindenféle 
rabszolga általános megnevezésére. Hasonló ehhez a mamiük és az ‘abd is. A gúlám általában fiatal férfi, fiú 
(rab)szolgára vonatkozott. A göriya jelentése ’rabnő’, ’szolgálónö’. A muszlim szerzők ezekkel az 
elnevezésekkel illetik a rabszolgakereskedelemben eladott rabszolgákat, és a nem kereskedelem útján 
rabszolgává lett embereket, szolgákat is. Ibn Fadián például a ruszoknál dolgozó szolgákat mamlüknak nevezte 
(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985,70,7; TÓGÁN 1939,88: Sklave; KOVALEVSKIJ 1956,143: HeBOJibHmc), a 
rusz férfiakat szolgáló nőket gürtyonak (pl. KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 68,14; TÓGÁN 1939, 85:
Sklavin; KOVALEVSKIJ 1956, 142: aeByimca) az eladásra szánt rabokra raqlq szót használta. Amikor arról 
beszélt, hogy „én Allah szolgája vagyok”, az •abd szóval fejezte ki (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 50, 1; 
TÓGÁN 1939, 45; KOVALEVSKIJ 1956,132; KOVALEVSKIJ 1956, 233, 653. jz., 243,736. jz.). Ibn
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kiszolgáltatottak voltak tulajdonosaikkal szemben, akik személyük és életük felett korlátlanul 
rendelkeztek. Állami tulajdonban is voltak rabszolgák. A rabszolgák jogilag az emberek és az 

ingóságok közötti helyet foglalták el. A rabszolgákat felelősségre vonhatták saját 
bűntetteikért. A 6. századtól a rabszolga szándékos megölését emberölésnek tekintették, de 

ettől függetlenül a rabszolgák soha sem jutottak arra a szintre, hogy jogi személynek ismerjék 

el őket. Általában nem lehettek felperesek, alperesek és tanúk sem a peres ügyekben. A 

tulajdonosaiknak bizonyos felelősségük volt irántuk, körülbelül annyira, mint háziállataik 

felett. Tulajdonnak számítottak, de ők maguk híján voltak a tulajdonjognak, ugyanakkor 

lehetett személyes tulajdonuk (peculium). VI. Leó császár engedélyezte az állami rabszolgák 

számára, hogy vagyonuk sorsáról végrendeletben határozzanak, A rabszolgák nem lehettek 

papok vagy szerzetesek, csak kivételes esetben kaphattak erre engedélyt. A klasszikus jog 

nem engedélyezte a házasságot számukra, de voltak példák keresztény rabszolgák között 
kötött házasságra, Alexios Komnenos császár uralkodása idejéből ismerünk ilyet. A 

rabszolgák gyermeke örökölte szülei társadalmi állapotát, még akkor is, ha az illetőnek csak 

az anyja volt rabszolga. A 7-9. századból kevés a rabszolgákra vonatkozó forrás, amelyekben 

douloi és oiketai néven említik őket (hagiográfiák, a Földműves-törvényben például 
rabszolga-pásztorok szerepelnek, stb.). A 10-11. században a rabszolgák gyakrabban 

szerepelnek a forrásokban. Egy Daiűelis nevű özvegynek 3000 rabszolgája volt. Scylitzes 

szerint II. Nikephoros Phokas 962-es hadjárata után a mezők és a lakott helyek rabszolgákkal 
teltek meg. Ifjabb Szent Basileios életírása Konstantinápolyban sok rabszolgát említ. Ioannes 

Tzimiskes császár novellában szabályozta a hadifoglyok rabszolgaságba adását. A 11-12. 
századtól megfigyelhető a rabszolgaság intézményének hanyatlása. Még a kései jogtudósok is 

megkülönböztették a szabadokat és a rabszolgákat, a rabszolgamunkát azonban egyre kevéssé 

vették igénybe. A rabszolgaság megítélése az egyházon belül nem volt egységes. Nazianzoszi 
Szent Gergely elítélte, Thesszaloniki Eustathios sürgette a felszabadításukat, Nagy Basileios 

viszont tolerálta a rabszolgaság intézményét. Theodoras Studites tiltotta, hogy a 

szerzeteseknek rabszolgáik legyenek, ennek ellenére néhány kolostorban voltak rabszolgák is. 
A Bizánci Birodalomban a rabszolgáknak három forrása volt: hadifoglyok, külföldről vásárolt 
rabszolgák, valamint a rabszolgák gyermekei. Általában fizikai munkát bíztak rájuk, a férfiak 

többek között gályákon evezősök voltak, vagy kerti munkákat végeztek. Konstantinápolyban 

állami műhelyekben is dolgoztatták őket, aranyműveseknél, vagy nőket textilműhelyekben

Hurdádbih a ruszokat szolgáló, őket segítő saqálibaia a hadam (sing, hadim) ’szolga’, ’szolgáló’ (nő is) szót 
használta (LEWICKI1956,76,7).
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(Cappel, A. J.: Slavery. ODB III, 1915-1916; MORAVCSIK 1966, 105-106; SCHREINER 

2002,276-277).
Nem azonos a rabszolgakereskedelemmel, de a steppei népek számára bizonyos 

mértékig annak helyettesítése volt, amikor hadifoglyokat, vagy hadjáratok, kalandozások, 
portyák alkalmával elfogott embereket engedtek szabadon váltságdíjért cserében. Például 
934-ben a magyarok és a besenyők együttes erővel törtek be a Balkánra, és elfoglaltak egy 

Walandar nevű várost, amely a történetet előadó aI-Mas‘üdT szerint a görögöké volt. Ezután 

Konstantinápolyig mentek előre. A város közelében negyven napot töltöttek, és „...a nőket és 

gyermekeket eladták szövetdarabokból készült ruhákért, valamint brokát- és selyemruhákért.” 

(MEYNARD-COURTEILLE 1914II, 64; KMOSKÓ 2000,185). A forrás szerint egy bizánci 
(görög) városból származó foglyokat adtak el egy másik helyen bizánciaknak, tehát itt nem 

rabszolgakereskedelemről van szó, hanem a foglyok kiváltásáról. A magyarok és a besenyők 

szempontjából annak nem volt jelentősége, hogy mi lesz a foglyaik sorsa, az értük járó pénzt 
ugyanúgy megkapták, mintha rabszolgának adták volna el őket. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy az itt szereplő Walandar város (?) azonosítása kérdéses. Marquart szerint a bolgár 

Develtosró\ van szó (MARQUART 1903, 499-500). H. Göckenjan és Zimonyi I. 
BulgarophygonnH azonosították (GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 173-174, 444. jz.). 
Minorsky szerint a név a dunai bolgárokkal kapcsolható össze, (onogundur-bolgárok) 

(MINORSKY 1937, 469-470). Tehát elképzelhető, hogy nem bizánci foglyok kiváltásáról, 
hanem bolgárok eladásáról van szó. Hasonló esetet írt le Leó Marsicanus (megh. 1115) a 

magyarok 937-ben Itáliába vezetett kalandozásáról. A magyarok Dél-Itáliában számos foglyot 
ejtettek. Ezután 12 napig táboroztak Capua mellett. Az itáliaiknak lehetőségük volt a foglyok 

kiváltására. Marsicanus tételesen felsorolja a foglyokért adott javakat, amelyek részben arany 

és ezüst ötvösmunkák, részben pedig értékes textiliák voltak (Chronica Monasterii 
Cassinensis I, 55.: MGH SS VII, 619; HKÍF 1995,259).

A kijevi barlangkolostor Paterikonjában szereplő, fentebb már említett elbeszélés 

szerint Nyikon szerzetest a kunok foglyul ejtették és elhurcolták, és bilincsbe verve, láncon 

tartották. Arra számítottak, hogy az oroszok ki fogják váltani. Próbálkozott is ezzel először 
egy kijevi előkelő, majd később Nyikon rokonai is, de a szerzetes elutasította ezeket a 

kísérleteket. Végül háromévi raboskodás után csodálatosan megmenekült (TSCHIZEWSKIJ 

1964,108-110; IGLÓI-MISLEY 1979,69).
Az orosz fejedelmek egymás közötti harcaiban szintén többször esik szó foglyok 

ejtéséről. 1149-ben Izjaszláv Msztyiszlavics 7000 foglyot ejtett, 1160-ban Izjaszlav 

Davidovics a szmolenszki földön több mint egy tma (10 000) embert ejtett foglyul. 1169-ben
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Vszevolod és Andrej Bogoljubszkij egy hadjáratban a férfiakat megölték, a nőket és 

gyermekeket foglyul ejtették. 1172-ben a a volgai bulgárok földjére támadó oroszokról 
szintén azt jegyezte fel a krónikaíró, hogy a férfiakat megölték, a gyerekeket ée a nőket 
foglyul ejtették (PSRL I /Lavr. Letop./, 364). 1178-ban ugyanezt tette Vszevolod druzsinája 

Torzsokban (PSRL I /Lavr. Letop./, 386). Itt ugyanarról a Vszevolodról van szó, mint az Igor- 
énekben, akihez Szvjatoszláv szól, említve a rabok árait. Feltételezhető, hogy a rabokat 
később eladták, vagy felkínálták kiváltásra. Legértékesebbek a fiatal rabnők voltak. Ezt erősíti 
meg egy hősi ének (bilina) is, ahol különböző korú foglyul ejtett nőkről van szó (RYBAKOV 

1948, 321-322). A kunok rabszolgakereskedelmére utalnak Ibn al-Atlr sorai, amikor a 

Szudakban eladott rabokat említi (TIZENGAUZEN 1884, 26). A kelet-európai 
rabszolgakereskedelem a 13-14. században újra megélénkült, a mongol hódítás után. Ebben az 

időben sok rabot vittek Egyiptomba. Al-Dimasql például azt hja a kipcsakokról (kunokról), 
hogy (MEHREN 1866,264): „Ami a qifgáq népét illeti, lakóhelyeik hegyek között és erdőkben 

vannak. Sarwán Derbendjén túl a Rűs tengere mellett; van nekik e tenger mellett Surdáq nevű 

városuk, amely után ez a tenger nevét, ők pedig hírüket kapták mert a kereskedők felkeresik 

őket, hogy a hozzájuk importált ruhaneműkön és egyéb holmikon túladjanak, és tőlük 

rabnőket, rabszolgákat, hód-, és burtás (bőröket) vásároljanak. Allah e törzsből egyeseket 
Egyiptomba és Szíriába is eljuttatott.” (Kmoskó M.: Mohamedán írók..., kézirat)

Méz, viasz3.

A prémek mellett a források gyakran említik a mézet és a viaszt is, mint Kelet-Európa 

exportcikkeit. A Gayhánl-hagyomány szerzői közül GardízI azt írta a kazárokról, hogy: „Sok 

mézet, és jó viaszt is visznek oda.” (MARTINEZ 1982,155; GÖCKENJAN-ZIMONYI2001, 
168) A burtaszokról szóló fejezetben ismét szerepel ez a mondat, némi tartalmi eltéréssel: 
„Bővelkednek tevékben, marhákban, hatalmas mennyiségű mézben, és jó viaszt is hoznak 

innen. "(MARTINEZ 1982, 156). Zimonyi I. azonban másképpen közli: „Ők számos tevét és 

marhát birtokolnak, és mérhetetlenül sok mézet." GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 169). Az 

eltérés oka az lehet, hogy a cambridgei kéziratban ezen a helyen másolási hiba van, és újra 

elkezdődik a burtaszokról szóló fejezet. A kérdéses mondat a kazár fejezet végéről kerülhetett 
ide ebben a formában (MARTINEZ 1982, 156, 23. jz.). Ibn Rusta: (LEWICKI 1977, 30, 9- 
10): „Vagyonukjava részét méz, menyétbőrök és szőrmék képezik." (KMOSKÓ 1997,206; al- 
Bakrl: LEEUWEN-FERRE 1992, 448; KMOSKÓ 2000, 255; al-MarwazI: MINORSKY
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1942, *21, 23 /text/, 33 /ford./; ‘Aufí: KMOSKÓ 1929, 51) Al-Istahrí a kazároktól kivitt áruk

között szól a mézről és a viaszról is. Azt is hozzáteszi, hogy ezeket a termékeket a ruszoktól 
és a volgai bolgároktól viszik a kazárokhoz (BGA I, 221; KMOSKÓ 2000, 29; és még 

egyszer: BGA I, 223-224; KMOSKÓ 2000, 30). A mézre és viaszra vonatkozó mondat Ibn 

Hauqalnál szintén megtalálható (BGA II/2 ed. Kramers, 394; KMOSKÓ 2000, 78). Al-

MuqaddasT a bolgároktól Hvárezmbe szállított áruk. sorában a mézet is említi (BGA ül, 325; 
KMOSKÓ 2000, 128). Ugyanő még egy helyen, Day lám (a tágabb értelemben vett Kaszpi- 

vidék) bemutatásakor említi, hogy a kazárok országa mézben bővelkedik (BGA III, 355; 
KMOSKÓ 2000, 131). Káágari volgai bolgár szavai között szerepel a méz (bal) és a viasz 

(awos, awus) is, ami arra utal, hogy kereskedelmi áruk voltak. Pritsak szerint az utóbbi szláv 

jövevényszó volt a volgai bolgárok nyelvében (k. szí. bocki: PRITSAK 1959, 111; LIGETI 
1986,461; ZIMONYI2002, 86).

A raffelstetteni vámrendeletből kiderül (906 körül), hogy a ruszoktól viaszt is 

szállítottak nyugatra (MGH Leges II, 251). Olga fejedelemasszony más ajándékok mellett 
viaszt is ígért a bizánciaknak 957-ben (PVL 1950, I, 45 /text/, 242 /ford./). A PVL szerint 
969-ben Szvjatoszláv fejedelem azt mondta, hogy Perejaszlavba szeretne menni, a Dunához, 
mert oda számos árut szállítanak, a ruszoktól többek között mézet és viaszt (PVL 1950 I, 48 

/text/, 246 /ford./). A DAI a besenyőkről azt írja, hogy bőröket és viaszt adtak el a 

kherszóniaknak (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991,’274,530-532; MORAVCSIK1950,287).
A forrásokból egyértelműen kiderül, hogy a kereskedelemben részt vevő méz és viasz 

Kelet-Európa erdőövezetéből származott. Az erdővidék mézben és viaszban való 

gazdagságáról további tudósítások is vannak. Ibn Fadián azt írta a volgai bolgárokról, hogy:

"Erdeikben sok a méz a méhek odúiban, amelyet ők ismernek, és elmennek (hozzájuk) ennek a 

(méznek) az összegyűjtése végett." (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 60, 8; TÓGÁN 1939, 
67; KOVALEVSKIJ 1956,138)

Abü Hámid szerint (Murib): ,JÍulgar népe nagyon jól viseli a hideget, mivel ételük és 

italuk is többnyire méz, az pedig náluk nagyon olcsó." (DUBLER 1953, 10; BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 43) Azt is megjegyzi, hogy Yürában is sok méz van (BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985,48).
A Gayhánl-hagyomány a szlávok mézéről is említést tesz. Ibn Rusta (LEWICKI 1977, 

36): „Vannak boroskorsó formájú faedényeik, kaptárokat csinálnak méhéik és mézük 

számára" (KMOSKÓ 1997, 209) Gardízí: „(Országukban) sok méz is van. Ötven, hatvan,
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vagy akár száz man mézet is kivesznek egyetlen méhkasból." (MARTINEZ 1982, 163; 

NOVOSELCEV 1965, 390; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 178) Hudüd: Jfincsen

szőlőjük, de bőségesen van mézük, amelyből bort és hasonló italokat készítenek." 

(MINORSKY 1937, 158; NOVOSELCEV 1965, 389; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 211; 
al-MarwazI: MINORSKY 1942,22 /text/, 35 /ford./; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001,252)

A szlávok közé tartozó drevljánok mézére a PVL-ben is találunk utalást. Amikor Olga 

a drevljánok ellen vonult, hogy megbosszulja Igor halálát, a drevljánok felajánlották, hogy 

mézzel és prémmel fizetnek (PVL 1950 I, 42 /text/, 240 /ford./: „'Mit kívánsz tőlünk?
i

Örömmel adunk mézet és prémet'" (IGLÓI-MISLEY 1979, 20) Az Orosz Törvény, a 

Russzkaja Pravda külön cikkelyben foglalkozott a méhekkel („Rövid változat”, 30. cikkely: 
ed. NASONOV-TIHOMEROV 1950, 178): ,fía felgyújtják a földesúr méhesét [eb kwoku 

őopmij, vagy kiűzik onnan a méheket, 3 grivnát {kell fizetni)" (HEGEDŰS-HONFI- 

POPOVICS 1956,27)
Ibrahim ibn Ya'qüb I. Mieszko (960-992) országáról (Nagy-Lengyelország) azt írta, 

hogy „... ételben, húsban, mézben és szántóföldekben rendkívül gazdag" (KOWALSKI 1946, 
4 (text); LEEUWEN-FERRE 1992, 333; KMOSKÓ 2000, 243).

A 13. században Rubruk a mordvinok mézéről emlékezett meg: ,Jgen sok disznót 
tartanak, bővelkednek mézben, méhviaszban..." (GYÖRFFY 1986, 235-236) A mordvinok és 

más Volga-vidéki népek a volgai bolgároknak, majd később az oroszoknak adóztak mézzel. 
Az „Ének Oroszföld pusztulásáról” című írás szerint: „... a burtaszok meg cseremiszek, 
udmurtok és mordvinok erdei mézzel adóztak volt a nagy Vlagyimir fejedelemnek." (IGLÓI- 

MISLEY 1979, 83). A 14-16. századból több forrás szól a mordvin méhészekről, például Oleg 

Ivanovics q'azanyi fejedelem 1356-ban kelt oklevele, Ivan Vasziljevics íjazanyi fejedelem és 

testvére, Fjodor Vasziljevics szerződése (1496), Ivan Vasziljevics fejedelem oklevele (1504) 

szintén említenek méhészkedéssel foglalkozó embereket. A 16-17. században Oroszországban 

járt Európai utazók szintén fontosnak tartották, hogy beszámoljanak az ország mézben való 

gazdagságáról (pl. Jenkinson azt írta /1558-1560/, hogy Rjazany és Nyizsnyij Novgorod 

között, az Oka-folyó vidékén gyűjtötték a legtöbb mézet Oroszországban; idézi: ZIGANOV 

1963, 71; Chancellor: ,fiolmogoritól nyugatra fekszik Novgorod városa, amelynek környékén 

igen szép len és kender nő, és sok a viasz és méz is. A holland kereskedőknek raktárházuk van 

Novgorodban. Nagyon sok a bőr is Novgorodban, éppúgy, mint Pszkovban, amelynek vidékén 

szintén sok a len, kender, viasz és méz. Novgorod Holmogoritól 120 mérföldnyire fekszik. 
Errefelé van Vologda város is; kereskedelmi cikkei: szalonna, viasz és len, de nem olyan sok,
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mint Novgorodban. [...] Vologdától 200 mérföldnyire fekszik Jaroszlavl. Ez utóbbi igen nagy 

város. Termékei: bőr, szalonna, kenyér igen nagy mennyiségben; van viasz is, de nem annyi, 
mint máshol" /HEGEDŰS-HONFI-POPOVICS 1956, 81/)

A méz és viasz megszerzésének legegyszerűbb módja a vadméhek fészkeinek a 

kirablása volt. Eurázsia erdővidékén ősidőktől kezdve gyakorolták. Ennél fejlettebb fok az 

erdei méhészkedés, amikor egy-egy fatörzsben kivájt odúkat alakítanak ki a méhek számára. 
Ez már tudatosabb formája a méz megszerzésének, nem kell felkutatni a méhekkel teli fákat, 
és az odúkat a lakóhely közelében is ki lehet alakítani. Ibn Rusta és GardlzI leírásából arra 

következtethetünk, hogy a 9-10. században az erdei méhészkedés már ismert volt az erdőlakó 

népek (vagy legalábbis egy részük) számára. Ibn Rusta leírásában szerepel a 'l.s.h szó, amit 
Hvolszon *ulisc(e)nek olvasott, és a horvát ulisceve 1 ’kaptár’ vetett össze. De Goeje egy 

*uliscg olvasatot javasolt. Kmoskó szintén a(z) (ó)szláv ’kaptár’ olvasat mellett foglalt állást 
(KMOSKÓ 1997, 209, 838. jz.). Asmarin al-simnek olvasta a kérdéses szót, amelyből az ál a 

névelő, a símet pedig csuvas szónak határozta meg, amely bizonyos italok elnevezésére 

használatos. Ebben az esetben mézitalról lehet szó (Asmarin, N. I.: Bolgary i cuvasi. Izvestiá 

Ob§estva Arheologii, Istorii i Etnografii pri Kazanskom Imperatorskom Universitete 18 

(1902-1903), 14, 66., idézi: LEWICKI 1977, 112, 198. jz.). M. Rásánen a skandináv 

(ónorvég) seimr ’mézből készült ital’ és német Honigseim szavakkal hozta kapcsolatba 

(RÁSANEN 1946, 193-194; LEWICKI 1977, 112, 198. jz.). Ibn Rusta szerint egy ilyen 

kaptárból 10 ibriq mézet nyertek. Az ibríq (abáriq) egy körülbelül 1-2 liter űrtartalmú korsó, 
folyadékok tárolására, és egyúttal űrmérték is, mint ahogyan a leírásból ez kiderül (KMOSKÓ 

1997, 209, 839. jz.; LEWICKI 1977, 112, 200. jz.). GardlzI szövege eltér Ibn Rustaétól, mert 
nála az szerepel, hogy egy-egy kaptárból 50, 60, vagy estleg 100 man mézet is kivesznek. A 

man mint súlymérték több változatban is ismert volt. A középkori Perzsiában, és 

Transzoxaniában három féle man volt használatban: 1. kis man = 833 g; 2. közepes man = 

1920 g; nagy man = kb. 3 kg (LEWICKI 1977,112,200. jz.). Ibn Rusta és GardlzI számadatai 
mennyiségükben erőteljesen eltérnek egymástól, GardlzI nagyobb mennyiséget ad meg, még 

ha az általa említett adatok közül a legkisebbeket vesszük is figyelembe.
A Volga-vidéken a mesterséges kaptárakkal történő méhészkedés a 15-16. századtól 

kezdve alakult ki. Mordvin területen fatörzsből vájták ki a kaptárát, amit a lakóház közelében 

helyeztek el. A kivájt farönköt felállították, a tetejét tölgydeszkákból alakították ki, úgy, hogy 

az lejtős legyen. A kaptár nyílása, a röpnyílás a rönk közepe táján volt. Ide gyakran arcformát 
is belekarcoltak, annak az istennek a képét, amelyik a méhekről és a mézről gondoskodott. A 

kaptár mordvin neve „hordócska, vagy kádacska a méheknek” erre a hengeres kaptártípusra
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utal. Ez a kaptárforma volt a legkorábbi, de egészen a 20. századig használták (ZIGANOV 

1963,72).
A mézet ételek édeskésére használták, a cukrot helyettesítette. A kelet-európai 

erdővidék lakói italt is készítettek belőle. Priszkosz rétor említi a medos szót, amely a 

hunoknál egy ital neve volt. Az indoeurópai nyelvi adatok alapján mézből készült erjesztett 

italról lehet szó (pl. NÉMETH 1940, 219; KNIEZSA 1942, 24). Ibn Fadián a volgai bolgárok

mézitaláról tesz említést (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 57, 4; KOVALEVSKIJ 1956, 
136; TÓGÁN 1939, 61). A öayhánl-hagyomány szerzői beszámolnak a szlávok mézből 
készített italáról. Ibn Rusta (LEWICKI 1977, 36): ,JBoraikat mézből készítik.” (KMOSKÓ 

1997, 210; GardlzI: MARTINEZ 1982, 164; NOVOSELCEV 1965, 390; GÖCKENJAN- 

ZIMONYI 2001, 179; al-MarwazI: MINORSKY 1942, *22 /text/, 35 /ford./; Hudüd: 

MINORSKY 1937, 158; NOVOSELCEV 1965, 389; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 211; 

al-Bakn: LEEUWEN-FERRE 1992, 338; KMOSKÓ 2000, 247; ‘Aufí: KMOSKÓ 1929, 52). 

Ibn Rusta szerint temetés után egy évvel a halott hozzátartozói több korsó mézet (kb. 20) 
vittek a sírhoz (LEWICKI 1977, 36; KMOSKÓ 1997,210). GardlzI szerint sok mézet visznek 

ki a sírhoz, és ott esznek a mézből (MARTINEZ 1982, 163-164; NOVOSELCEV 1965, 390; 
GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001,178).

A viaszt felhasználták bronzöntéshez, pecsétekhez, írás céljára viasztáblához és a 

gyógyászatban flastromok készítéséhez. Emellett gyertyákat is készítettek belőle. A viaszt 
keletre (Hvárezm, Khorászán, Irak stb.) és nyugatra (Frank Birodalom) is szállították. Az 

utóbbi irányba a ruszok szállítottak viaszt, erről a raffelstetteni vámrendelet is tanúskodik 

(MGH Leges II, 251). A német területeken nagy kereslet volt a kelet-európai viasz iránt a 

középkorban. Méhészettel nyugaton is foglalkoztak, a méhek különböző fajtái Európa egész 

területén elterjedtek. A nagy mértékű keresletnek az lehet oka, hogy Nyugat-Európában a 

települések sűrűsége a Karoling-kortól kezdve folyamatosan növekedett, és mintegy 300 év 

múlva elérte a tetőpontot. A kultúrtáj lett a meghatározó, a természetes erdei környezet határai 
visszaszorultak, ami nem kedvezett a méheknek (WARNKE 1987, 545-546). A kereslet 
másik oka az egyház viaszigénye volt. A keresztény liturgiában a gyertyának szimbolikus 

jelentése is van, nem csak világítóeszköz. A korai keresztények a gyertyákat már a 4. 
században eltelj edten használták keleten. A jeruzsálemi Szent Sír templomban az 5. század 

közepén a hívők gyertyákat tartottak a kezükben húsvét éjszakáján. 700 körül a pápai mise 

leírása szerint a püspököt 7 égő gyertyával kísérték. All. századtól kezdve a körmenetben 

vitt gyertyákat az oltár köré állították, ettől kezdve a gyertyák helye az oltár lett. A gyertya
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viasza Krisztus testét, és emberi természetét, a gyertya fénye pedig isteni természetét 
jelképezi. A szentmisén legalább két gyertyára van szükség, de püspöki misék alkalmával 7- 
12 gyertya is szükséges. Az egyház előírása szerint egészen a második világháborúig a 

gyertyáknak méhviaszból kellett lenniük, más gyertyát nem szabadott a liturgiában használni 
(Takács J. P.: Gyertya: MKLIV, 294-296).

Egyéb állati és növényi eredetű termékek4.

Élő állatok adás-vételéről is van tudomásunk. A raffelstetteni vámrendelet tanúsága szerint a 

ruszoktól lovakat vittek a frankokhoz (MGH Leges II, 251). A DAI (2. fej.) szerint a ruszok a 

besenyőktől különböző állatokat vásároltak (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 38, 5-8): ,^íz 

oroszok is azon vannak, hogy fenntartsák a békét a besenyőkkel. Ugyanis tőlük vásárolnak 

szarvasmarhákat, lovakat és birkákat, s ilyenformán könnyebben és bőségesebben élnek, mert 
az említett állatok egyike sem lelhető fel Oroszországban.” (MORAVCSEK 1950, 51) Az 

utóbbi állítás persze nem felel meg a valóságnak, a ruszoknál is voltak ilyen állatok, de jelzi, 
hogy mire volt kereslet (LEVÖENKO 1956, 201). Nem lehetetlen, hogy a ruszok a 

besenyőktől vásárolt lovakat Prágán keresztül a frankokhoz vitték eladni. A raffelstetteni 
vámrendelet keletkezésének idején (906 körül) nem tudunk arról, hogy a magyarok 

jelentősebb kereskedelmet folytattak volna nyugat felé, sőt a vámrendeletben egyáltalán nem 

is említik őket. Lovakat nagyobb mennyiségben Magyarországról lehetett volna még nyugatra 

vinni. Erre azonban nincs utalás, ezért feltételezhetjük, hogy a 10. század elején a frankok felé 

irányuló lókereskedelemmel a ruszok foglalkoztak. A ruszok az Alduna-vidékén, 
Perejaszlavecben is tudtak lovakat vásárolni. Ezeket a lovakat a PVL szerint a csehektől és a 

magyaroktól vitték oda eladni. Ez azonban a PVL 969. évre vonatkozó bejegyzésében 

található, az előbbieknél későbbre, Szvjatoszláv Igorjevics korára vonatkozik. Van olyan 

vélemény, amelyik még ennél is későbbre vonatkoztatja ezt a híradást, all. század elejére, és 

az utána következő időszakra, mert feltételezhetően a PVL szerzője saját korának állapotát 
vetítette vissza Szvjatoszláv idejébe (BRAVERMANNOVÁ et al. 2000, 91). Kelet-Európából 

a 14. században lovakat vittek ki Indiába. Ibn Battüta azt írta erről: ,J£zen a vidéken igen sok a

ló, értéke ezért csekély. A legpompásabbja is ötven-hatvan dirhem, ez megfelel körülbelül egy 

dinárnak a mi pénzünkben. Ez a lófajta — amelyet Egyiptomban akadisnek neveznek — egyik 

megélhetési forrásuk, legalább annyi van náluk belőle, mint nálunk a birkából, ha nem több.
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Némelyik töröknek ezerszámra van. Az itt megtelepedett lótartó törököknél az a szokás, hogy 

azokra a kocsikra, amelyeken asszonyaik utaznak, arasznyi filcdarabokat tesznek ölnyi hosszú 

vékony pálcikákra, és a kocsi külső szögletére erősítik; minden ezer ló után egyet. Láttam 

olyant is, akinek tíz ilyen jelvénye volt, vagy közel tíz. Ezeket a lovakat Indiába viszik ki, egy- 
egy karavánban hatezer is van néha, vagy még több, minden kereskedőnek száz-kétszáz 

körül” (BOGA-PRILESZKY 1964, 188-189; GIBB 1962, 478) Azt nem tudjuk, hogy 

korábban is exportáltak-e innen lovakat Indiába.'A 14. században a két terület közötti 
kereskedelmi kapcsolatokat nyilván elősegítette az is, hogy az Arany Horda kánjai is az 

iszlámot pártolták, és Indiában is jelentős iszlám állam létezett, a Delhi Szultánátus. Indiában 

a 9-10. században az iszlám még nem terjedt el jelentős mértékben. A két terület a muszlim 

kereskedők közvetítésével azonban kapcsolatban volt egymással.
A volgai bolgároktól juhokat és marhákat szállítottak Hvárezmbe (al-Muqaddasi: 

BGA III, 325; KMOSKÓ 2000, 128). Al-Muqaddasi ugyanitt sólymokat is említ, mint a 

volgai bolgároktól Hvárezmbe exportált árucikket. Más értelmezés (olvasat) szerint nem is 

sólymok ezek, hanem vadászkutyák (RYBAKOV 1948, 324).

A BalhI-hagyomány szerint a kazároktól halenyvet exportáltak. Al-Istahrl (BGA I, 

223): ,^4 kazárok földjéről világszerte nem visznek ki egyebet enyven kívül” (KMOSKÓ 2000, 

30; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 394; KMOSKÓ 2000,78)

Al-MuqaddasT a volgai bolgároktól Hvárezmbe szállított áruk között szintén említ 
halenyvet és halcsontot, továbbá nyárfát (?) (nyírfát ?), halangfáX, és mogyorót (BGA III, 325; 
KMOSKÓ 2000, 128). A felsorolásban szereplő t.w.z (t.üz) szót Jacob nyárfának értelmezte 

(Weisspappeln, Populus alba, kérdőjellel: JACOB 1889, 361), Lewicki szintén így fordította 

(bois de peuplier: LEWICKI 1962, 8). Kmoskó is a nyárfa (esetleg nyírfa, kérdőjellel) 
fordítás mellett foglalt állást (KMOSKÓ 2000, 128). G. Jacob szerint lehetséges, hogy 

szövegromlásról van szó, az eredeti arab hawr ’nyárfa’ helyett hibás alak szerepel (JACOB 

1889, 364). Elképzelhető az is, hogy az ótörök toz ’nyírfakéreg’ (CLAUSON 1972, 571) szó 

szerepel a szövegben (TÓGÁN 1939,212).
A másik fafajta neve al-MuqaddasInál halang (Tógán a hulang alakot használja, mivel 

hülang változata is ismert; TÓGÁN 1939, 211). Ez a fafajta más muszlim szerzőknél is 

előfordul (pl. Ibn Rusta a burtaszok leírásakor említi, /LEWICKI 1977, 30, 9/, Hárün ibn 

Yahyá szerint Konstantinápolyban a császári palotában ilyen fából készült asztalok voltak 

/BGA VII, 122/ stb.). A halandzsfáról részletesebb leírások is maradtak fenn. Yüsif ibn 

IsmáTl al-öuwaynl a növényekről írt könyvében azt írta róla, hogy a halang egy nagyobb fa,
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Dioscurides és más tudósok azt állítják róla, hogy ez egy tamariszkuszhoz hasonló, 
embermagasságú fa. Kína, Rusz és Bulgár földjén sok van belőle, úgy hogy abból edényeket 
és tálakat készítenek, és más országokba viszik ki. A halangfából készült nyilak kitűnőek. A 

halangot görögül arainak (’Epeíicr|) nevezik, levelei a tamariszkuszhoz hasonlók, hosszúak és 

lelógók, sem nem kemények, sem nem lágyak. Kicsi, vörös, porszínű (?) virágai vannak, 
amelyekből mustármaghoz hasonló magok maradnak vissza. Egy másik fajtájának fehér 

virágai varrnak (idézi: TÓGÁN 1939, 212). Al-Baytár szerint a halang Abü ‘Ubayd al- 

Bakrmál egy fa Andalusban, amelynek a gyökerét a kovácsok, mint szenet használják. 

Görögül arlqinak nevezik, hosszú ágai vannak (idézi: TÓGÁN 1939, 213). Ahmad Tüsl azt

írta róla, hogy a halang egy mindenfelé megtalálható fafajta. Turkesztántól Hvárezmig az 

erdőkben mindenütt nő a halangfa, ezért ezeknek a fáknak az erdeit „isteni, erdőknek” nevezik 

(azaz saját magukat teremtő erdők). Ezekben az erdőkben él az orrszarvú. Ebből a fából 
edényeket, tálakat és egyebeket készítenek (TÓGÁN 1939, 213). Al-BírünI szintén beszámolt 
erről a fafajtáról, az ásványokról írt könyvében. Hamza Isfahánlt idézve .azt írja, hogy az 

onyxot perzsául q.ingnak nevezik, és a baqröni (az onyx egyik fajtájának neve) bakrí halang 

(gjl*). A halang szó fe^) viszont nem onyxot jelent, hanem mindenféle színt, alakot, 
vonalakat mutató tárgyakra használatos. Legyenek ezek akár macskák, rókák, qubad, vagy 

zsiráfok stb., ezzel a névvel illetik. Ennek a névnek egy sajátos alkalmazása, amikor egy 

olyan fára használják, amelyből a turkok földjén étkezőasztalokat, poharakat, ivóedényeket 
stb. készítenek. Néha ezek a díszítések olyan finomak, hogy azok a hutűxa hasonlítanak. 
Amikor a fa erezete ilyen finom, akkor a fából kés- és tőrmarkolatokat készítenek, és a 

bolgárok földjéről Hvárezmbe szállítják (idézi: TÓGÁN 1939, 214). A halang (hulang) szót 
Frahn a mordvin kileng ’nyírfa’ arab átírásának tartotta (FRÁHN 1823, 107; hasonlóan 

KOVALEVSKIJ 1956, 215, 539. jz., 225, 614. jz.). Jacob szerint kérdéses, hogy valóban a 

nyírfáról van-e szó, egyes muszlim szerzők leírásai nem erre utalnak (JACOB 1889, 374- 
375). Tizengauzen szláv adatokkal vetette egybe (szik. klen, or. klen, stb.), és a jávorfával 
azonosította (idézi: TÓGÁN 1939, 211; KMOSKÓ 1997, 206, 809. jz.). Westberg szerint 
vagy fenyőről van szó, vagy tamariszkuszról (idézi: LEWICKI 1977, 75-76, 103. jz.). A 

vélemények tehát eltérők, aminek az egyik oka a forrásokból ered, egyes muszlim szerzők a 

halangfát a hangával (Erica camea) azonosították. Kmoskó például egy esetben a ’nyírfa’ 
vagy a ’jávorfa’ jelentést javasolta (KMOSKÓ 1997,206, 809. jz.), másik esetben pedig az al- 
Muqaddaslnál lejegyzett halangot ’hangá’-nak (Erica camea /örökzöld törpe cserje, rózsaszín 

virága vanJ) fordította, és talán az befolyásolta, hogy az ugyanitt szereplő t.wz (tűz) szót a
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’nyárfa’ vagy ’nyírfa’ (kérdőjellel) jelentéssel fordította (KMOSKÓ 2000, 128). A 

legvalószínűbb, hogy a halang szót eredetileg nyírfára, vagy jávorfára értették, később több 

fafajta összefoglaló nevévé vált (TÓGÁN 1939, 215). Halangfát a volgai bolgároktól 
szállítottak Hvárezmbe, erről al-MuqaddasT és al-BTrünl is egybehangzóan tudósítanak. Az 

Ákám al-margán című 11. századi munka szerint a burtaszoktól halangfát szállítottak

Khorászánba (a forrás a Gayhání-hagyomány szövegéből merít, de helyenként attól 
tartalmilag eltér, mint például ebben az esetben, a burtaszok leírásakor is; MINORSKY 1939, 
142 /text/, 143 /ford./).

Egy másik fa neve is ismert a volgai bolgároknál. Ibn Fadián többször is szól a

hadinkról (h.d.nk: KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 8; 59, 1; 64, 3; 71, 12; 75, 11; 
TÓGÁN 1939, 32: ’Birkenholz’, 65, 76, 90, 97; KOVALEVSKIJ 1956, 130, 137, 139, 143, 
146). A h.dLnk szót Dozy ’fehér nyárfa’-nak (Populus alba) fordította (idézi: LEWICKI 1977, 
75-76, 103. jz, hasonlóan: KMIETOWICZ-LEWICKI 1985,147,191. jz.). A h.d.nk nevet az 

ót. qatíy, Kásg. qayín, q.d.nk ’nyírfa’ (Betula, birch tree: CLAUSON 1972, 602) szóval 
vetették össze (TÓGÁN 1939, 211-212). I. G. Dobrodomov szerint az ótörök szó csuvasos 

(„óbolgár”) alakja *xar'íq volt (> csuv. xyparr) és alán nyelvi környezetben (a burtaszok 

nyelvében) *xad'íq formává alakult, és ez került be a mordvin nyelvbe. A muszlimok viszont a 

qatiy alakot ismerték meg, Dobrodomov szerint kipcsak nyelvi közvetítéssel 

(DOBRODOMOV 1990, 57-59). Ahmad Tüsl azt írta a hadinkról, hogy éz egy magas növésű 

fa a Ruszban. Kérgével lándzsák tokjait fedik be. Egyik fajtáját pecsételt hadinknak nevezik 

(hadink ba-muhur). A kérge mintázattal van ellátva, és úgy néz ki, mintha egy kínai festő 

dolgozott volna rajta. A hadinknak ez a fajtája ritkaság. Damaszkolásnak mutatkozik, 
hasonlóan néz ki, mint a vas. A hadinkfa lágy és alázatos (azaz könnyű megmunkálni). 
Nyilakat készítenek belőle. Ennek a fának a tetején sólymok fészkei vannak, és a lábánál 
hermelinek tanyáznak. Ennek a hadinkfának a kérgéből egy bizonyos fajta kátrányt nyernek 

ki, ami a múmiatesthez hasonló (idézi: TÓGÁN 1939,213-214).
Szintén al-MuqaddasTnál szerepel a hódpézsma (hazmiyyün) is a bolgároktól exportált

áruk sorában.

Mammutagyart is exportáltak a volgai bolgároktól, erről Abü Hámid tesz említést 

(Murib): föld alatt elefántagyarak is vannak, színük fehér, mint a hó, nehezek, mint az
ólom — egynek a súlya 200 man is lehet, de vannak kisebbek meg nagyobbak is. Az ottaniak 

nem tudják, milyen állattól származnak (ezek az agyarak). Ezeket rendszerint Hvárezmbe
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és Horászánba szállítják, ahol fésűket, kis dobozokat és ehhez hasonló tárgyakat 
készítenek belőlük — olyasmiket, amiket elefántcsontból készíteni szoktak; ez (az anyag) 

azonban erősebb, mint az elefántcsont, soha nem törik el.” (DUBLER 1953, 10-11; 
BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 43-44) Al-Hamadánl hutüró 1 tesz említést, amit észak 

országaiból szállítottak Hvárezmbe. Ibn Fadián szintén tudott a hutáról. Más szerzők szerint a
i

hutü valamilyen fantasztikus állat. Az említett íróknál talán szintén mammutagyarakról lehet 
szó (BOLSAKOV- MONGAJT 1985, 111). Az orosz forrásokban említenek halfogák&t 
(RYBAKOV 1948, 326). A rozmáragyarak exportjáról is van híradás. A bizánci író, Ioannes 

Tzetzes a 12. században egy rozmáragyarból készült kis dobozt kapott ajándékba a dorosztoli 
(Bulgária) metropolitától (RYBAKOV 1948, 326). Szintén említ rozmáragyart (hal foga) al- 
Marwazí (MINORSKY 1942, *45 /text/, 35 /ford./; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 263). 
Ohthere leírásában is vannak rozmárok (KLÍMA 1999a, 41-42).

A Balhí-hagyományban szerepel a festőbuzér (vörös festőfu, Rubia tinctorum), 
amelyet a Kaszpi-tenger nyugati partvidékén, a Kura-folyó torkolatával szemben lévő

szigeten gyűjtöttek, illetve Barda‘a város környékén is említik (al-Istahrí: BGA I, 190, 218; 

KMOSKÓ 2000, 24, 27; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 388; KMOSKÓ 2000, 74). Ibn

Hauqal szerint a Barda'aba szállított festőbuzér Derbent környékéről származott. Az iszlám

országokba szállították, ahol gyapjú, illetve egyéb szövetek festésére használták.
Szintén ebben a leírásban említik a qirmizí, ami a kermesztölgyet (Quercus coccifera) 

és a gyökerein élő kermesztetűt (Lecanium ilicis) is jelenti. Ezek az állatok piros nedvvel teli 
burkot alakítanak ki, az úgynevezett kermeszbogyókat, amelyekből kárminvörös festéket 

állítottak elő. A Balhí-hagyományon kívül Pseudo-öáhiz és al-MuqaddasI is említést tettek

róla. A világ három táján fordult elő nagyobb mennyiségben, Hispániában, Perzsiában és a 

Kaszpi-vidéken. Februárban történt a begyűjtés, bizonyos zsidók foglalkoztak ezzel (al-

Istahrl: BGA I, 188; KMOSKÓ 2000, 22; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 342; 

KMOSKÓ 2000, 67; MIQUEL 1980,334).

5. Fegyverek

Kelet-Európa kora középkori kereskedelmében a fegyverek a viszonylag ritkán említett 
árucikkek közé tartoznak. Néhány forrás azonban bizonyítja, hogy volt fegyverkereskedelem.
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Fegyvereket exportáltak is, és importáltak is, egy részüket keresztülszállítötták a földrajzi 
régión, máshol adták el. Ezért a fegyverkereskedelem egyaránt érinti a behozatalt és a kivitelt 
is, az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért egy fejezetbe egyesítve ismertetem az ide 

vonatkozó adatokat.
1. Ibn Hurdádbih (LEWICKI 1956, 74,4-5) szerint a rádanlya kereskedők...
Nyugat felől szolgákat, rabnőket, fiatal legényeket, brokátszöveteket, hódbőröhet, 

cobolyprémeket és kardokat visznek £í.”(KMOSKÓ, 1997,121) Mivel a ráhdániták egyik útja 

Kazárián keresztül vezetett, az itt szereplő áruk Kazárián is áthaladtak.
2. Ugyanő a rusz kereskedőkről írja (LEWICKI 1956, 76, 2-3), hogy: „Hódbőröket, fekete 

rókaprémeket és kardokat szállítanak a saqlaba legszélső végei felől a Római-tenger felé." 

(KMOSKÓ 1997,122) Al-Hamadánl párhuzamos szöveghelyén nem említ kardokat.

3. Al-MuqaddasI a Hwárizmbe importált áruk között említ kardokat, nyilakat és 

mellvérteket, amelyek a Volgái Bolgáriából származtak (BGAIII, 325).

4. A Hudüd al-'álam a ruszok Küyába és Artáb (Urtáb) nevű városairól egyaránt azt írja, 

hogy azokból értékes kardokat visznek ki. Minorsky a szóban forgó mondatot mindkét 
esetben úgy fordította, hogy „... értékes kardokat készít” (it produces valuable swords, it 
produces very valuable blades and swords: MINORSKY 1937, 159). Novoselcev 

fordításában a „kivisznek” ige (vyvozjat... cennye meői, vyvozjat oően' cennye klinki dija 

mecej: NOVOSELCEV 1965, 412) szerepel, és szintén így fordította Zimonyi István is 

(wertwolle Sábel und Schwerter eingefiihrt: GÖCKENJAN-ZIMONYI2001,213).

5. Pseudo-őáhiz a kereskedelemről írt könyvében bemutatja a 9. századi Kalifátusba 

importált árukat, a szerint csoportosítva őket, hogy honnan érkeztek. A kazároktól négy 

árucikket sorol fel: férfi és női rabszolgák, páncélingek (<durü’), sisakok (baydd), valamint

láncszemekből font sisakok (migfara) (PELLAT 1954,159; LEWICKI 1965, 32).
A fegyverek közül elsősorban a kardokról kell szót ejteni. Kardok kereskedelmi célú 

szállításáról Kelet-Európa felé, illetve onnan történő kiviteléről a 9-10. századra vonatkozóan 

a felsoroltak közül három forrás szól közvetlenül. A kereskedelemben részt vevő kardok az 

idézett források szerint vagy a ráhdánitáktól származnak, akik „Nyugatról” szállítják azokat, 
vagy a ruszoktól, vagy esetleg a volgai bolgároktól. A kazárokkal kapcsolatban nem említik, 
hogy kardokkal kereskednének.

A ruszok kardjait viszont az előbbieken kívül más szerzők is emlegetik. Ibn Rusta 

szerint „kardjuk sulaymanlya gyártmány”. A karddal kapcsolatban úja le azt a szokást, hogy
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az újszülöttek elé a ruszok egy kardot tesznek, és azt mondják neki, hogy ezzel szerezze meg 

magának a vagyonát. A kard szerepel még a peres felek közötti igazságszolgáltatás leírásakor, 
és egyébként Ibn Rusta azt is megjegyzi, hogy a ruszok mindenhova karddal járnak, mert a 

közbiztonság eléggé gyenge lábakon áll náluk (LEWICKI1977,40-41 KMOSKÓ 1997, 212- 
213). A sulaymünlya-kard elnevezés („Salamon kardja”) egy Korán-toposzon alapul (XXVII, 
78-80, XXXIV, 10-12). Al-Kindí azt írja, hogy a sulaymüníya-kardok pengéje a frank 

kardpengéhez hasonlít. Salmán vidékéről szállítják Khoraszánba (LEWICKI 1977, 139

GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 83; FEHÉR 2000, 20, 23). A Hudüd al-‘álam szerint a

ruszok Küyaba (Kijev) és Artáb nevű városából értékes kardokat visznek ki. Ha egy ilyen 

kardot meghajlítanak, rugalmassága folytán visszaugrik eredeti helyzetébe (GÖCKENJAN- 

ZIMONYI 2001, 212, 213). Ibn Fadián a ruszok kardjait frank típusoknak tartotta: kardjaik 

szélesek, csíkokból álló, frank ftjmsua&”(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 67, 7). A 

musattaba-kardok (kb. „ csíkozott, barázdált kard”) al-Bírüm szerint olyan kard, amelynek 

pengéjén vonalak, sávok vannak, amelyek csatornákhoz hasonlítanak. Ezek néha domborúak, 

néha bemélyedőek. A Tag ul-‘arus szótár szerint a mu§attab-kard szeletekből álló, azaz

pengéje hátán barázdák vannak, amelyek hol kiemelkednek, hol pedig bemélyednek 

(KOVALEVSKIJ 1956, 237). Blrünl leírja az ilyen kardok készítését is (BELENICKIJ- 

LEMMLEJN 1963,231,234,237; TÓGÁN 1936; BELENICKIJ 1950; KOLŐIN 1950).
A ruszok kardjai nagy részben frank (nyugat-európai) eredetűek voltak. A Frank 

Birodalomból jelentős mennyiségben szállítottak külföldre kardokat és más fegyvereket. 
Nagy Károlynak és utódainak rendeletekkel kellett a fegyverek kivitelét tiltani (pl. 779, 781, 
803, 805, 811). Nagy Károly a diedenhofeni capitulareban (805) így rendelkezett (MGH 

Leges II/l, 123, 13-21): „A kereskedőkről van szó, akik a szlávok és az avarok területrészeire 

mennek, hogy meddig haladhatnak áruikkal... Ne vigyenek magukkal eladásra szánt fegyvert 
és páncélt. Ha mégis ilyesmit szállítókra találnának, minden vagyonukat el kell kobozni. 
Ennek egyik fele a palota részére jusson, másik felén osztozzon a feljebb említett missus és a 

(csempészárut) yé//e/ő”(SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 307). A passzusból az is kiderül, 
hogy hová szállítottak fegyvereket és hol voltak a birodalom keleti határai: „Szászország 

egészen Bardenowikig, ahol Haedi felügyeljen, Schezlaig, ahol Magdalgandus felügyeljen, és 

Magadoburgig, Aito felügyeljen, Erpesfurtig Madalgandus felügyeljen és Halzstattig szintén 

Madalgandus felügyeljen; Foracheimig és Breembergaig és Regensburgig Audulfus 

felügyeljen és Lauriacumig Wamarius” (MGH Leges, H/l, 123, 14-18). Később is szükség



134

volt tiltó rendeletre. II. Károly 864. július 25-én kelt edictumaban (Edictuip Pistense, cap. 25.) 
halálbüntetéssel fenyegette azokat, akik páncélokat, fegyvereket és lovakat királyi engedély 

nélkül adnak el a normannoknak (MGH Leges II/2, 321,1-19). A két rendeletből egyértelműen 

kiderül, hogy hová szállítottak frank fegyvereket: az avarokhoz, a szlávokhoz és a 

normannokhoz. A fegyverkereskedelem bizonyítékai, a frank műhelyekből származó kardok 

szép számmal kerültek elő Észak-, Közép-, és Kelet-Európábán. A diedenhofeni, és az azt 
megelőző rendeletek időpontja nagyjából egybeesik a kelet-európai kereskedelmi forgalom 

megélénkülésével. A kardok északra és keletre történő szállítása 800 körül kezdődhetett és ez 

a folyamat a 10. század végéig intenzív volt. A legkorábbra keltezhető kardleletek az Alpoktól 
keletre eső vidékről (Dalmácia és a Kárpát-medence nyugati pereme) és Skandináviából 
származnak. Az előbbiek a szláv-avar harcokkal, az utóbbiak a megélénkülő viking 

kereskedelemmel hozhatók összefüggésbe (STEUER 1987, 156).
A kardok egy részét a műhely vagy a készítő mesterjelével látták el. A két leghíresebb 

típus az ULFSBEHRT és az INGELRED (INGELRII) voltak. ULFSBEHRT feliratú pengéket 
Skandináviában jelentős számban találtak. Kelet-Európából a Baltikumból, a Ladoga-, és 

Ihneny-tó, a Daugava és Dnyeper, illetve a Volga felső folyása közelében kerültek elő ilyen 

feliratú kardok (KIRPIÖNIKOV 1966,38-39; STEUER 1987,157, térkép). A Dnyeper-vidéki 
leletek közül a leghíresebb a zuhogóknál, a Hortyica-szigetnél talált lelet, amelyben több 

ULFSBEHRT-kard is volt. A feliratok alapján ugyanannak a műhelynek a termékei voltak. 
Feltehető, hogy egy kereskedő árukészletéhez tartoztak és egy elsüllyedt hajóból kerültek a 

folyó medrébe (ARCIHOVSKIJ 1948, 419; RYBAKOV 1948, 328; THULIN 1978, 125- 
126). Elképzelhető az is, hogy a szóban forgó kardok ellenséges támadás következtében 

süllyedtek a Dnyeperbe. A 10. században, mint azt a DAI-ból tudjuk, a besenyők a 

zuhogóknál időnként lesben álltak, és megtámadták az arra közlekedő ruszokat, akiknek ezen 

a folyószakaszon a szárazföldön kellett kerülniük. Szvjatoszláv Igoijevics fejedelmet is itt 
ölték meg 972-ben (RYBAKOV 1948,329).

Kelet-Európába a Frank Birodalomból skandináv és rusz közvetítéssel kerültek kardok 

(ARCIHOVSKU 1948, 417; RYBAKOV 1948, 328; KIRPIÖNIKOV 1961; BAKAY 1965, 

33; THULIN 1978, 125-126). Az esetek többségében azonban csak a pengéket hozták 

nyugatról, a markolatot többnyire helyben szerelték fel a kardra (RYBAKOV 1948, 329). Az 

is nyilvánvaló azonban, hogy mind a vikingek, mind a ruszok képesek voltak saját maguk is 

kardokat előállítani. A damaszkolás technikája a La-Téne kortól kezdve (kelták) ismert volt
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Észak-Európában is (STEUER 1987, 155, 103. jz.; STALSBERG 1991, 74-76).9 Valójában 

azonban itt nem „damaszkuszi acélról” (öntött acél) van szó, hanem vasból és cementált 

acélból összekovácsolt, hegesztett acélról. A Hudüd szerint a ruszok városaiban kardokat

készítettek. A forrásból nem tudjuk eldönteni, hogy itt csak a markolatok felszereléséről, vagy 

kardok kovácsolásáról van-e szó. A 11. századból ismerünk olyan kardpengét, amelyet, 

felirata alapján („kovái’ Ljudosa”) a Ruszban kovácsoltak (KIRPICNIKOV 1961; 

KIRPICNIKOV 1966, 35,41,49; STALSBERG 1991,74).

A frankoktól, vagy a ruszoktól származó kardokat tovább szállították kelet felé. A rusz 

kardok egészen a Gaznevida államig eljutottak (TÓGÁN 1936, 37). A radaniták útjai messze 

keletre vezettek, de a rusz kereskedőkről is tudjuk, hogy időnként Bagdadban is megfordultak. 

MuqaddasT szerint Hvárezmbe is kerültek kardok, Bulgárból. Nem kizárt, hogy ezek is a 

ruszoktól származtak, esetleg a volgai bolgárok közvetítésével jutottak keletre. A volgai 

bulgár területre került rusz kardokról régészeti leletek is tanúskodnak. I. L. Izmajlov 12 teljes 

vagy töredékes állapotú kardot ismertet az egykori volgai bulgár területről, ezek többsége a 9- 

11. századra keltezhető (3 db Petersen-E, 2 db H- és 2 db S-típus, 3 kardon. ULFSBEHRT- 

felirat, 1 kardon pedig LEUTLRIT~LEUTFRIT-felirat, emellett még két markolatgomb, 2 

keresztvas és 4 kardkoptató ismeretes). A kardok sírokból származnak, néhánynak az 

előkerülési körülményei nem tisztázottak. A szerző szerint a kardok rusz közvetítéssel 

kerültek a volgai bulgárok országába. A kardok a 10. századtól tűntek fel a területen, ami 

részben a nemzetközi kereskedelemmel, részben pedig a volgai bulgár uralkodó fegyveres 

kíséretének a létrehozásával áll összefüggésben. A fejedelmi kíséretben ruszok is voltak 

(IZMAJLOV 1997, 34-35-41, 47-53).10 A nyugati kardok iránti tiszteletet és megbecsülést 

nem csak az jelzi, hogy a muszlim szerzők gyakran emlegetik a ruszok kardjait. Nasireddín

al-TüsI szerint egy darab frank kard 1000 egyiptomi dinárba került (TÓGÁN 1936, 29). Ibn

al-Nadím (10. század) a Fihristben említést tesz arról, hogy látott olyan frank kardokat, 

amelyeken „frank” felirat volt (GIL 1974, 310). A nyugati kardok népszerűségére jellemző az

9 A ruszokhoz került kardok eredetéről pl. Kőiéin, B. A.: Oruzejnoe delo drevnej Rusi (tehnika proizvodstva), In: 
Problemy sovjetskoj arheologii, Moskva 1978; Stalsberg, A. - Kirpiőnikov, A. N.: New investigations of Viking 
Age swords. Materials in Norvégián Museums. Studien zur Archaologie des Ostseeraumes. Festschrift fiir 
Michael Müller-Wille. Neumünster 1998; Kirpiőnikov, A. N. - Tolin-Bergman, L. - Jansson, I.: Novye 
kompleksnye issledovaniá mecej épohi vikingov, iz sobrania Gosud. 1st. Muzeá v Stokgolme. In: Slaváne, finno- 
ugry, skandinavy, voliskie bulgary. Sankt Peterburg 2000, idézi: NOONAN 2001,185-186.
10 Izmajlov a magyar Géza és I. (Szent) István fegyveres kíséretének megszervezését említi meg analóg 
példaként, amit többek között a kétélű kardok nagyobb arányú megjelenése jelez a magyaroknál. A Kárpát
medencei 10. század végi -11. század eleji magyarsággal kapcsolatba hozható kardleletek alapos vizsgálata 
azonban azt mutatja, hogy a kétélű kardok elterjedése nem kapcsolható össze kizárólag a fejedelmi kíséret 
létrehozásával (KOVÁCS 1990,47).
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is, hogy 945-ben, Barda'a lakói a város körüli harcokban elesett ruszok sírjait is felásták, hogy 

az ott talált fegyvereket, többek között nyilván a kardokat is megszerezték maguknak 

(ARCIHOV SKI J 1948,419).

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a kardokkal nem a kazárok kereskedtek, az ő 

területükön csak átszállították azokat. A kazárok úgy juthattak nyugati kardokhoz, hogy a 

területükön átmenő kereskedelmet adóztatták. Ennek emlékét őrizte meg az orosz Őskrónika 

(PVL 1950, I, 16 /text/, 212-213 /ford./; vö. HODINKA 1894, 381): „Ezen évek után és e 

testvérek halála után [Kij, Scsek és Horiv, Kijev mondabeli alapitói, P. Sz.] a drevljánok és 

más környékbeli népek kiszorították a poljánokat. És rátaláltak a kazárok az e hegyeken és 

erdőkben lakókra és azt mondták: ’fizessetek nekünk adót!' Meggondolván a poljánok, 

füstönként egy kardot adtak és a kazárok elvitték azokat a fejedelmükhöz és a véneikhez és azt 
mondták nekik: ’íme, új adóra tettünk szert. ’ Ők pedig azt mondták nekik: ‘honnan?' Erre azt 

válaszolták: ’az erdőben, a hegyeken, a Dnyeper folyó felett. ‘Kérdezték:' mit adtak? ’ Azok 

pedig .megmutatták a kardot. Azt mondták a kazár vének: ‘nem jó adó ez, fejedelem; mi olyan 

fegyvert használunk, ami csak az egyik oldalán éles, azaz szablyát, az ő fegyverük mindkét 

oldalán éles, azaz kard. Egyszer még tőlünk és más népektől is adót fognak szedni. ...És 

uralkodnak is az orosz fejedelmek a kazárok felett mind a mai napig. ” Az elbeszélés a Kijev 

környéki szlávok korai történetéhez kapcsolódik. A krónika évekkel nem jelölt részében van 

(852 előtt), a Kijev alapításáról szóló történet után áll. A népi emlékezetből merített a szerző, 

ami a Kijev környéki kazár uralom emlékét őrizte meg. A szájhagyományból vett elbeszélést 

valóságos, jól ismert helyhez köti, hogy a kortársak által könnyebben elképzelhető és egyúttal 

hitelesnek tűnő is legyen. A történet írásba foglalását, mint ahogy a népi emlékezetből 

származó más krónikarészleteket is, Nyesztor művének tekintik, tehát a 12. század első 

évtizedénél nem korábban kerültek bele a krónika szövegébe (IGLÓI 1959, 55). A szerző a 

történettel azt akarta bizonyítani, hogy akik korábban uralmuk alatt tartották a poljánokat, 

később éppen azok uralma alá kerültek és most (12. század eleje) is a poljánok uralma (tkp. a 

Kijevi Rusz) alatt vannak (PVL 1950, II, 229). A karddal adózó dnyeperi poljánok történetét 

összekapcsolhatjuk Ibn Hurdádbih azon szöveghelyével, ahol a ruszok kardjairól van szó, 

mint kereskedelmi áruról (RYBAKOV 1948, 328; PVL 1950, II, 229), és a Hudüd azon 

passzusával, ahol a Küyababól (Kijevből) kivitt kardokról esik szó. Kijev fontos útvonalak 

kereszteződésében feküdt és a kazárok vámszedő helye volt. A dnyeperi kereskedelem a 9. 

században már jelentős volt. A Dnyeper-vidéki kardleletek is alátámasztják a kardokkal való 

kereskedést. A hortyicai kardleleten kívül a Dnyeper-torkolat környékéről is ismeretes egy
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kard (T-típus, a 10. századra keltezhető, KIRPIŐNIKOV 1966, 78). A régészeti leletek szerint 
ennek csúcspontja a 10. századra esett, pontosabban az előkerült kardok a 10. századra 

keltezhetők. A 9. századra keltezhető kelet-európai kardok száma kicsi. Az írott források 

szerint ekkor már kereskedtek kardokkal, tehát nagyobb mennyiségben kerültek be Kelet- 

Európába. Miért ismerünk ennyire kevés 9. századi kardot? Kirpicsnyikov szerint ennek az 

lehet az oka, hogy a 9. században ritkán tettek kardot a sírba, ez inkább a 10. századtól 
jellemző (KIRPICNIKOV 1966, 48). Figyelemre méltó az orosz krónika elbeszélésében a 

szablya és a kard megkülönböztetése, és az, hogy a kazárok nem tudtak mit kezdeni a 

megszerzett kardokkal. Elképzelhető, hogy eladták őket, feltehetően muszlim kereskedőknek, 
de erre nincsen utalás a forrásokban. A kelet-európai steppén nem terjedt el a kardok 

használata. Itt nem jellemző az a folyamat, ami a Kárpát-medencében: a .10. század végétől 
(esetleg még korábban) kezd elterjedni a kétélű kard használata. Ezzel szemben a steppén a 

szablya maradt az elsődleges vágófegyver. Szablyát a ruszok is használtak. Tudunk arról, 
hogy egyes esetekben a besenyőktől szereztek be ilyen fegyvereket. A PVL a 968. év 

eseményei között előadja, hogy Pretics vajda és egy besenyő vezér ajándékokat adtak 

egymásnak. Pretics páncélt, pajzsot és kardot adott a besenyőnek, aki viszont lovat, szablyát 
és nyilakat ajándékozott neki (PVL 1950 I, 48 /text/, 245 /ford./). Ugyanakkor az sem derül 
ki a forrásokból, hogy a kazárok a nyugati eredetű kardokkal kereskedtek volna. A nyugati 
eredetű kardok hiányoznak a 9-11. századi kelet-európai steppe leletanyagából is. 
Kirpicsnyikov gyűjtésében például mindössze 2 kard szerepel a Dnyepertől keletre lévő 

területekről (Tamany-félsziget, T-típus, 10. század (kérdőjellel) és Cimljanszkoje- 
gorogyiscse, E-típus, 10-11. század, amelyek már a rusz terjeszkedéssel /Tmutorokányi 
Fejedelemség/ is kapcsolatba hozhatók; KIRPIŐNIKOV 1966, 73, 80). Nem tudunk arról 
sem, hogy az etelközi magyarok részt vettek volna a fegyverkereskedelemben. Ennek az oka 

egyrészt az lehet, hogy a Dnyeper-vidéken adóként szedett kardok a kazárokhoz kerültek, 
másrészt pedig a magyarok saját maguknak sem vásároltak kardokat. A Kárpát-medencei, 10. 
századi, magyarokhoz kapcsolható kardleletek közül sem sikerült egyelőre elkülöníteni olyan 

példányt, amelyet a honfoglalás előtt, még Etelközben szereztek be (KOVÁCS 1995,293).
A kazárok a fegyverei Kazáriában készültek. Forrás tanúskodik róla, hogy a 10. 

században a Kaukázus egyes részein is magas színvonalú fegyvergyártás folyt. Al-Mas‘üdl 
szerint a Szerír és a (jumiq nevű ország mellett van egy Zaríkarán nevű királyság. „£z utóbbi 
név jelentése ’páncélingkészítők’, mert legtöbben közülük páncélingeket, kengyelvasakat, 
zablákat, kardokat s egyéb vas szerszámokat előállító munkások "(KMOSKÓ, 2000,178). Azt 
nem mondja a szerző, hogy ezek Kazáriához tartoznak, de a kazárok szomszédai voltak. Al-
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Mas‘üdl híradását érdemes összevetni Pseudo-őáhiz tudósításával, amely szérint a kazároktól 

importált áruk, a rabszolgákat leszámítva: páncélingek és sisakok (a prémeket Hvárezmnél 
említi). Al-Muqaddasí szintén említ páncélingeket, amelyeket azonban nem a kazároktól, 

hanem a volgai bolgároktól vittek ki. A 12. században Abü Hámid is tudott Zaríkaránxől

(FERRAM) 1925, 84): „Dérbend közelében egy magas hegy lábánál terül el két falu, ahol a 

ziríh gárán, azaz a \'páncélkészítők’ nevű nép él. ők készítik valamennyi hadieszközt: 
páncélzatot, mellvértet, sisakrostályt, kardot, íjat és nyílvesszőket, lándzsát, tőröket és 

mindenféle rézeszközt." (A szívek ajándéka, Iványi T. fordítása: BOLSAKOV-MONGAJT 

1985, 76). Ezt a helyet a mai Kubacsi faluval és környékével azonosítják, Derbenttől észak
nyugatra, a Bugám (Buam)-folyó völgyében. Lakosai a darg nyelvet beszélik. Kubacsi később 

is híres volt vasmüvességéről. Al-Mas‘üdl, aki elsőként említette, a 10. században önálló 

királyságnak nevezte, bár e terület korábban Kazáriához tartozott. Zaríkaran lakói Abü Hámid

szerint a 12. században „pogányok” voltak, a derbenti emír sikertelen hadjáratot vezetett 
ellenük (MINORSKY 1958, 92, 95, 96 /térkép/, 173 /térkép/; LEWICKI 1963, 97; 
BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 104-105). A régészeti feltárások szintén több bizonyítékot 
szolgáltattak a kazáriai vasművességről. Sarkelben (Cimljanszkaja Sztanyica) egy 

kovácsműhely maradványai kerültek elő (PLETNÉVA 1996,93-96; PLETNEVA 1996a, 182- 
197), de a Don-Donyec-vidéken és a Kaukázusban is (pl. MAGOMEDOV 1983, 102-103; 
AFANAS’EV 1987, további lelőhelyek: NOONAN 1997,278-279).

A 10. század végétől - 11. század elejétől kezdve a frank típusú kardok behozatala 

Kelet-Európába csökken. A 12. századból már arról is tudunk, hogy keletről szállítottak

kardokat Kelet-Európába. Igaz, nem a Ruszba, hanem az északi népekhez. Abü Hámid a

Muriéban arról számol be, hogy Yüra országába kardokat exportálnak (DUBLER 1953, 15- 
16, 18): ,^íz itteni emberek az iszlám területéről Zandzsánban, Abharban, Tabrízban és 

Iszfahánban készült kardokat hoznak be, de markolat és díszítés nélkül — csak puszta 

vasakat, ahogyan kikerülnek a tűzből. Azután keményen megedzik ezeket a kardokat úgy, hogy 

ha felfüggesztik az így megedzett kardokat egy fonálra, és körömmel megpöccentik vagy 

valamilyen másik vasból, illetve fából készült tárggyal megütik, akkor hosszan cseng. Az ilyen 

kardokat tudják aztán Júrába szállítani. ... A kereskedők elhozzák nekik a fent említett 
kardokat, valamint marhacsontot, juhcsontokat, s ellenértékként cobolyprémeket visznek el, s 

ebből a (kereskedelemből) nagy haszonra tesznek szert.
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... Á korábban említett kardokat az iszlám birodalmából viszik a kereskedőkBulgarba, 
nagy hasznot húzva belőlük; azután a bolgárok továbbviszik Víszúba, ahol a hódbőrök 

vannak, majd Víszú népe Júrába szállítja, ahol cobolyprémért vásárolják meg azokat, esetleg 

rabszolgákat vagy rabnőket adnak értük cserébe. Jurában ugyanis minden embernek szüksége 

van esztendőnként egy (új) kardra, amelyet azután a Sötétség Tengerébe dob. Ha bedobták a 

kardokat, Isten küld nekik egy hatalmas, hegy nagyságú halat, amelyet egy másik, még nála is 

nagyobb hal üldöz, föl akarván falni, mire a kisebb menekül a nagyobb elől, s egyre közelebb 

kerül a parthoz, mígnem olyan közel jut a szárazföldhöz, hogy már nem tud visszamenni a 

(nyílt) tengerre, s így ottmarad’ (Iványi T. fordítása: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 47-48, 
49). Ugyanő a Tuhfatban is ír róla (FERRAND 1925, 118): ”Bulgarból a kereskedők 

rendszeresen eljárnak a hitetlenek egyik tartományába, melynek a neve Víszú. Innen kitűnő 

hódbőrt hoznak, s cserébe olyan fényezetlen kardokat szállítanak, melyeknek a pengéje 

Azerbajdzsánban készült. Azerbajdzsánban négy ilyen kard kerül egy dínárba”(lványi T. 
fordítása: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 87-88). A kardokról itt is leírja, hogy azok végül

Júrába kerülnek, ahol a tengerbe dobják őket. A történetet, Abü Hámidtól kölcsönözve, 

megismétli al-Qazwínl is.
Vaseszközök északra szállításáról tanúskodik a PVL is. 1096-ban Gjuijata Rogovics 

novgorodi bojár szolgája Jugriában járt. Az ott lakókról azt mesélte, hogy vastárgyakért 
prémeket lehet tőlük vásárolni (PVL 1950, I, 167). A híradás valós történeten alapul, de 

néhány évvel később történt, mint ahogyan a krónikás elbeszéli.
Összegezve a források tanúságát megállapíthatjuk, hogy:

1. A források kardokat, nyilakat, sisakokat és páncélokat említenek, mint kereskedelmi árut a 

9-10. századi Kelet-Európábán.

2. A kardokat a radanita, rusz és esetleg hvárezmi vagy volgai bolgár kereskedők szállították 

kelet felé. A kardokkal való kereskedelemben a kazárokat nem említik a források. A 

kazárok a kereskedelem adóztatásával is tudtak kardokat beszerezni, de úgy tűnik, hogy 

nem voltak érdekeltek a kardokkal történő kereskedésben (vagy átengedték ezt a 

hvárezmieknek), illetve a kard nem tartozott a fegyverzetükhöz, ezért nem is volt rá 

szükségük. Helyette szablyát használtak. A kazároktól sisakokat és páncélokat exportáltak 

a Kalifátusba.
A

3. A 9-10. században a frank, vagy skandináv származású kardok játszottak fő szerepet a 

fegyverkereskedelemben, a 12. században viszont a keleti eredetű kardok (igaz, az 

utóbbiakat nem fegyverként használták fel). Meg kell azonban jegyezni, hogy a keleti
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eredetű kardok északra szállításáról korábbi időből nincs forrás, ennek ellenére nem 

kizárt, hogy a 9-10. században is volt ilyen jellegű kereskedelem az északi erdővidék 

lakóival.

Borostyán és ásványi anyagok6.

A borostyán harmadidőszaki, megkövesült fenyőgyanta. Legjelentősebb előfordulási helye 

Európa északi fele, Skandinávia, a Brit-szigetek de legfőképpen a Baltikum. Európa más 

részein is található természetes borostyán, például a Pireneusi-félszigeten, a Balkán-félsziget 
északi részén, vagy Franciaországban. Az egyes területek borostyánfajtái eltérőek. A két fő 

fajta: 1. A balti és német tengerparti borostyán, az igazi succinus\ 2. Az egyéb, területek 

borostyánjai, amelyek savtartalma jóval kisebb, vagy egyátalán nem tartalmaznak 

borostyánkősavat. Az északi borostyán iránt - kiváló minősége miatt - az őskortól kezdve 

kereslet nyilvánult meg a Mediterráneumban és az attól délre eső területeken.. A borostyán 

felhasználása a mezolitikumban már bizonyított, a neolitikumban már biztosan kereskedelmi 
cikk, amiről raktárleletek tanúskodnak. Az európai borostyánkereskedelem („borostyámat”) a 

bronzkortól a (Nyugat-)Római Birodalom megszűnéséig élte virágkorát. A borostyán első 

írott említése az i. e. 10. századból származik, egy asszíriai ékírásos feliratról, A görög és 

római szerzők gyakran emlegetik a borostyánt (Tacitus, Plinius Secundus, Ovidius, Servius 

stb.). A Nyugatrómai Birodalom lehanyatlása után a Baltikumból délre szállított borostyánról 
alig van írott forrás. Egy ilyen ritka esetet jelent Cassiodorus Senator (485-578) híradása 

Nagy Theoderik osztrogót király (493-526) leveléről, amelyet az neszeknek küldött el. A levél 
előzménye az volt, hogy az aesíektől egy küldöttség érkezett Ravennába és a királynak 

borostyánkő ajándékot adott át. Levelében Theoderik megköszönte az ajándékot 
(Cassiodorus, Variae, V, 2. Ed. Th. Mommsen, MGH AA, XII, 143-144): ,rKöveteitek 

érkeztével szereztünk azon nagy óhajotokról tudomást, hogy velünk ismeretségre lépjetek. 
Hogy ti, akik az Óceán partján laktok, velünk jó viszonyba szeretnétek kerülni, számunkra 

rendkívül kellemes és értékes kérelem, mint ahogy annak is örülünk, hogy nevünk eljutott 
hozzátok is, amire pedig semmiféle utasítást nem adtunk. Legyetek jó szívvel irántam, akit ti 
ismertek, s akit ismeretlenül felkerestetek kívánságotokkal, mert oly sok nép között bátran
nekivágni az útnak — ez sürgető óhajt feltételez. Viszontkívánságaink mellett tudatjuk veletek,

%
hogy a borostyánkő ajándékot, amit ezen írás átadója hozott nekünk kegyes hálával 
megkaptuk Mint ahogy követeitek beszámolójából is kiderül, ezt a könnyű anyagot az Óceán
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hullámai vetik ki partjaitokra; de hogy honnan származik, az, szavaik szerint, ismeretlen 

előttetek, noha mindenki közül ti gyűjtitek azt hazátokban.” Ezután idézi Tacitusnak a 

borostyán származásáról szóló tudósítását, majd arra bíztatja az aestéket, hogy keressék fel 
Ravennát a jövőben is minél többször és gót követeket is fognak északra küldeni (BOJTÁR 

1997, 31).
Varrnak olyan adatok, amelyek esetleg közvetetten a 6. századi kelet-európai 

borostyánkereskedelemre vonatkoznak. Iordanes a Geticábm egy felsorolásban olyan népeket 
említ meg, amelyeket állítólag Hermanarich gót király győzött le a 4. században 

(SKRZINSKAA 1960, 150): Golteschyta, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens, 
Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bübegenas, Coldas, A népnevek 

felsorolása itineráriumra emlékeztet, amely a Baltikumból kelet felé vezető útról tanúskodik. 
Talán a „Borostyánét” egyik keleti ágáról van szó (SKRÉINSKAÁ 1960, 265-266, 367. jz.). 
Szintén a „Borostyánét” kelet-európai ágával hozzák kapcsolatba a Widsith-ének egy 

részletét. A Widsith-ének keletkezését a 6. századra teszik (568-574). A szövegben.szereplő 

Wistlawudu nevet a Visztulával, illetve a viszlánokkal azonosítják, akikhez eljutnak a 

„hunok”. A 6. században a „hun” név Közép-Európában valószínűleg az avarokat jelöli. Ide 

vonható még Theophylaktos Simokatta egyik szöveghelye (Hist. VI, 2, 1: SZÁDECZKY- 
KARDOSS 1998, 90-91), amely szerint 591-ben a messze északról érkezett szláv követek 

elmesélték a bizánciaknak, hogy az avar kagán követei megjelentek az országukban, és 

szövetséget ajánlottak a szlávoknak. A két forrásban az avarok északi terjeszkedésének az 

emléke maradt fenn, és ez az észak felé történő tájékozódás a „Borostyánét” iránti 
érdeklődéssel állt kapcsolatban (LEWICKI 1951,490-496).

A borostyánról és a balti borostyán délre szállításáról a 9. századtól kezdve ismét 
gyakrabban találkozunk az írott forrásokban. A fő szállítási étvonalak a Kalifátusba és a 

Bizánci Birodalomba vezettek, de az észak-európai borostyán Kínába is eljutott. Ebben az 

időben főleg muszlim szerzők írnak a borostyánról. A források összegyűjtését G. Jákobnak és 

T. Lewickinek köszönhetjük.
A borostyán arab neve a kahrubá (karúba, kahruwa, qahrubá) perzsa eredetű szó az 

arabban. A köh és rubd szavak összetételéből alakult ki és fizikai tulajdonságra utaló név. Az 

i.u. 3. századtól adatolható, pehlevi szövegekben körupáy, kahrupöy alakban szerepel. Az 

újperzsában kahrubá (JACOB 1889, 357-358; LEWICKI 1962, 4). Az arab kahrubá szerepel 
Ye§ü’ bar ‘All arabul író szír szerző (9. sz.) szótárában is (JACOB 1889, 358; LEWICKI 

1962,5).



142.

A muszlim szerzők közül Al-Kindí (megh. 874) az első, akinél leírást találunk a balti 
borostyánról. KindI híradását al-BTrüní ásványt anábóLismeij ük: „A borostyán a szandarákhoz

hasonlóan fából származik, amely a saqáliba országában nő, egy bizonyos folyó partján. Az

egész gyanta, ami ezekből a fákból kifolyik, megszilárdul és elmerül a tengerben. Ebből (a 

fából) belecsepeg a vízbe, megkeményedik és belefolyik a tengerbe. Utána a hullámok kivetik 

a partra. Az a gyanta, ami a földbe süllyed bele, nem keményedik /neg.’’(LEWICKI 1962, 4) 

Hamza ibn al-Hasán al-Isfahánl (893-970), aki Perzsiában élt, de Bagdadban is hoszabb időt 

töltött el, egyik művében megemlékezik a borostyánról. Isfahan! tudósítását szintén al- 

Blrünltól ismerjük, aki ezt írja: ,ylbü Hamza (Isfahaní) állítja, hogy a borostyán egyik fajtája 

a gyöngyöknek; a Nyugati-tengerben és Tabaristán tengerében úszik és a lelőhelyét nem 

ismeri." (LEWICKI 1962, 6). A borostyán szerepel al-MuqaddasT árulistájában is, mint 
Hwárizm felé szállított áru. Ibn al-öazzár (megh. 1004) azt írja, hogy: borostyán [kahrubö 

vagy kahrubö]egy elektron kristály és arabul ’rablónak’ [’erővel magához ragadó’ ?, utalás 

a borostyán elektromos vonzására] nevezik, valamint 'a Rüm lámpájának’ is, egy sárga 

gyantakő, a Rüs (vagy Rüm) földjéről hozzák be." (JACOB 1889, 366; LEWICKI 1962, 25). 

Abü ’1 Qásim Ahmad ibn ‘Abdallah al-Gáfiq! 1034-35 körül írt a borostyánról. Művének ezt a

részletét Ibn Baytár (megh. 1248) andalúziai orvos őrizte meg: ,^1-Gáfiqi [mondja, hogy a

borostyán] két fajtával bír: az egyiket Rüm országából és keletről hozzák be. A másik 

Andalüsban, nyugaton fordul elő a tenger partjainál, a föld alatt... Ez szebb, sárgább és 

keményebb, mint a keleti (fajta) és tartósabb a használatban. Egy jól értesült ember 

felvilágosított, hogy a nedvesség kicsepeg a pálma leveléből... Néha a [borostyán] belsejében 

legyek, szalma(szál), szeg (?), kavicsok és hangyák találhatók."(JACOB 1889, 370; 
LEWICKI 1962, 27) Al-BIrün! a már idézett könyvében más helyen is ír a borostyánról: 
Említést teszek a borostyánról azért, mert Kelet, törökjei vágynak rá, különösen a nagy és 

szép színű rögökre. Orrszarvú vagy narvál szarvából készült tokban tartják. Előnyben 

részesítik a rümi fajtát, tisztasága és sárga fénye miatt, és nem érdeklődnek a kínai fajta iránt, 
mert ez különbözik a rümitól, ahogyan említettem. [...JA borostyán két tengerben található. 
Az egyik a Zang tengere a forró oldalon, a másik a saqáliba tengere a hideg oldalon 

található. ” (LEWICKI 1962, 30) Al-Qazwln! azt írja a borostyánról, hogy az egy sárga, néha 

fehéres színű kő és olyan tulajdonsága van, hogy magába zárja a szalmaszálat. Eredetéről 
annyit mond, hogy diófa gyantájából származik. Megjegyzi még, hogy a borostyánt 
gyógyításra használják (LEWICKI 1962, 34). Yüsuf ibn Ismá'il ibn al-Kablr al-Hübl (megh.

' itt aj

1)SZEGED
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1311) is megemlékezett a borostyánról: „A káhruba egy arabizált szó a perzsa köh-rubá-ból, 
annyi, mint ’szalmát befogadó’. Azt mondják, hogy ez dió, vagy valami más fa gyantája. Egyik 

kereskedő barátom aki [borostyánt] importál, elmondta nekem, hogy ő a keleti vidékekről, a 

Rüsból és az Észak-Nyugati Bolgárból hozza be. Ami a keleti [fajtát] illeti, hegyekben lévő fák 

gyantájából van, ahol a hó nyárig nem olvad el, és hatalmas esők vannak, amelyek 

elválasztják onnan a borostyánt és belemossák a hullámzó tengerbe. ... Hosszú idő múlva a 

tenger partjainál megkövesedve összegyűlik, hasonlóan... Keletről és Rumból importálják.” 

(LEWICKI 1962, 34). A borostyánról megemlékezett al-Dima§qI is (JACOB 1889,374). Még 

egy szerzőt érdemes idézni, az antiochiai születésű Dáwüd ibn ‘Umar al-Antákl-t, aki 1599-

ben (vagy 1600-ban) halt meg. Azt úja, hogy a borostyánt ...”Belső Kafaból, a cserkeszek 

vidékéről importálják. Fákról [származik], amelyek a hegyekben vannak. Azt mondják, hogy 

ezekdiófák. Van belőle [a borostyánból] keleti és nyugati fajta.” (LEWICKI 1962, 37)
A borostyánt a muszlim szerzők általában kőnek tartották. Al-KindI a borostyán és a 

szandarák keletkezése között hasonlóságot látott. Al-IsfahanI viszont úgy tudta, hogy a 

borostyán egy gyöngyfajta. Az arab haraz szó jelentése ’kis kagylóhéjak’, ’színes 

üveggyöngyök nyakláncra felfűzve’, ’bizsu szalagra felfűzve’. A szerző nyilván csak ilyen 

formában ismerte a borostyánt, ezért használta a haraz szót (LEWICKI 1962, 6). A borostyán 

keletkezéséről eléggé egybehangzóan azt írják, hogy fák nedvéből, gyantájából keletkezik. A 

fából kicsepegő gyanta vízbe kerül és megszilárdul, majd a folyók a tengerbe viszik és később 

a tenger hullámai kivetik a partra. Al-KindI még azt is hozzáteszi, hogy az a gyanta, amelyik 

nem a vízbe folyik, nem keményedik meg. Ez az elképzelés a borostyán eredetéről 
megegyezik az ókori természettudósok megállapításaival. Tacitus például így írt erről 
(Germania 45, 5. Ed. KOESTERMANN, 1949, 31, 14-24: megállapítható, hogy fának a 

nedve, mivel gyakorta látszanak benne bizonyos állatok, valamint madarak, amelyek 

belekerültek a nedvbe, majd a hamarosan megszilárduló anyagban rekednek. Úgy gondolnám 

tehát, hogy miként Kelet rejtett tájain, ahol minden tömjént és balzsamot izzad, úgy a Nyugat 
szigetein s földjein is, a különösen termékeny ligetekben és erdőkben vannak olyan anyagok, 
amelyek az alacsonyan járó nap sugaraitól kisajtolódva és folyékonnyá válva a közeli 
tengerbe csorognak, és melyek a viharok erejétől a szemközti partokra vetődnek ki. Ha a 

borostyánkő természetét a közelébe vitt tűzzel megvizsgálod, fáklya módján meggyullad s 

lángot vet, zsírosat és illatosat; majd mintegy szurokká vagy gyantává 

nyúlósodikT(BOBZSÁK 1980,1, 70-71). Idősebb Plinius szerint (Nat. Hist., XXXVII, 42): ,A 

fenyőfélékhez tartozó fák kifolyó nedvéből keletkezik, ahogy a mézga a cseresznyefából, a
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gyanta a fenyőből, amikor bőven tör fel a nedvük. Ez a hidegtől, az időtől vagy a tengertől
i

megkeményedik, ezután a dagadó ár elsodorja a szigetekről és a partok felé viszi, mert 
annyira könnyű, hogy szinte lebeg a vízen, és nem süllyed a fenekére.” (DARAB - 

GESZTELYI - HAVAS 2001, 315)
Az idézett szerzők a borostyán lelőhelyéről kevesebbet tudnak. Al-KindI a borostyán 

keletkezését a saqáliba földjéhez kapcsolta, és a tenger, amelyről szól, feltehetően a Balti

tenger (LEWICKI 1962, 4). Hasonló értesülést közöl al-MarwazI és ‘Aufí is (MINORSKY 

1942, *5 /text/, 16-17 /ford./; KMOSKÓ 1929, 45). A többi szerző különböző országokat 
nevez meg, ahol borostyán tálálható, és ahonnan borostyánt szállítanak: „Nyugat” /Andalus/, 
„Nyugati-tenger” (al-Isfahám, al-Gáfiqi), Rúm (al-Gáfiql, al-Gazzar, al-Blrünl), Rusz (al- 
öazzár, al-Blrünl, al-Hübl), Volgái Bolgária (al-MuqaddasT, al-Hübl), „Kelet” (al-Gáfiql, 
Hübl), Tabarisztán tengere (al-Isfahánl), „Zandzs tengere (al-BTrünl), Belső-Kaffa és a 

cserkeszek vidékei (al-Antákl). A különböző szerzők tehát több féle borostyánt 
különböztettek meg, aszerint, hogy honnan szállították azokat. Természetesen nem mindegyik 

szerző ismerte a borostyán valódi kitermelési helyeit. A „Nyugat”, Nyugati-tenger” kifejezés 

az Atlanti-óceánt, és annak partvidékét takarja, Andaluszt, és a tőle északra lévő területet. A 

nyugatról származó borostyán nem légből kapott hír, a középkorban Santander környékén, de 

északabbra is, Anglia, sőt Norvégia partjain is voltak borostyán lelőhelyek. Ezekről az iszlám 

világba is szállítottak (LEWICKI 1962, 29). A „Zandzs-tenger” Kelet-Afrika partvidékét, az 

Indiai-óceánt jelöli. A „Kelet” az iszlám világ keleti részére vonatkozik, Szidzsisztán, 
Khorászán, Transoxania, Hvárezm értendő alatta. Ebben az esetben már valószínűleg a kelet
európai (balti) borostyánról van szó, amit kelet felé exportáltak (LEWICKI 1962,28). A többi 
híradás Kelet-Európára és a Bizánci Birodalomra vonatkozik. A muszlim földrajzi

szemléletben a saqáliba területe kiteijedt a Balti-tenger partvidékére is, a Rusz északi részét 

és a Balti-partvidéket, benne Sambiat (a legjelentősebb borostyán lelőhelyet) is, összefüggő 

területnek tekintették (LEWICKI 1962, 24). A Ruszból származó borostyán szintén a balti 
borostyánra vonatkozik. Feltehetően a balti borostyánról van szó a rumi fajta, az innen 

exportált borostyán esetében is. A Bizánci Birodalomba (Rüm) a ruszok szállítottak 

borostyánt, elsősorban a dnyeperi úton (LEWICKI 1962, 26). A volgai bolgároktól exportált 
borostyán végső soron szintén baltikumi eredetű lehetett, a Baltikumból út vezetett a Volga 

felső folyásához, és onnan a folyón szállították Bulgárig (LEWICKI 1962, 17-24). A 

Tábarisztáni-tengerböl (=Kaszpi-tenger) származó borostyán feltehetően téves információn 

alapul, a volgai úton a Azerbajdzsán és Perzsia felé szállították a borostyánt, a Kaszpi-vidéken
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keresztül (LEWICKI 1962, 7). Abü Hámid említést tett egy sárga színű kőről, amelyet a
tfüfc.Kaszpi-tenger partján termeltek ki, és a borostyánhoz hasonlította (Murib: BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 32). Feltehetően kameolról szól, ami a Kaszpi-partvidéken (Mahacskala és 

Baku környékén) előforduló ásvány (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 96). Elképzelhető az is, 
hogy al-Isfahánl összetévesztette a borostyánt és a kameolt, bár ez ellen szól az a 

megállapítása, hogy a borostyán a tengerben található.
Tudunk arról is, hogy a balti borostyán messze keletre, egészen Kínáig eljutott. Al-

Marwazí a Kínáról szóló leírásában említette, hogy a kíniak többek között ?aqlabi borostyánt

is importáltak, mert a náluk található fajta nem volt olyan jó minőségű (MINORSKY 1942, 
*5 /text/, 16-17 /ford./; ‘AufT: KMOSKÓ 1929, 45). A Kínába szállított kelet-európai 
borostyánról a kínai források is tudósítanak. A tudósításokból megállapítható, hogy - a 

borostyán római (bizánci) közvetítéssel került keletre. A Hou Han-su egy árujegyzéke említi a 

borostyánt a Római Birodalom termékei között (BIŐURIN 1950II, 226; LEWICKI 1962, 33). 
A Vej-su (385-556, 572 előtt) nyugati területekről szóló leírásában szerepel a Da-cin 

országból (=Római Birodalom) borostyánja. Hu-si-mi (Ho-li-si-mi, Hvárezm) országban ezüst 
és borostyán volt (BICURIN 1950 II, 263-264; LEWICKI 1962, 33). A Tang-su. szintén 

megemlékezett Fu-lin (aminek régebbi neve Da-cin) borostyánjáról (BIÖURIN 1950 II, 330- 
331; LEWICKI 1962, 26-27). Lewicki ezeket a híradásokat úgy értelmezte, hogy azok 

közvetetten szólnak az Európából Kína felé szállított borostyánról, főleg Hvárezm említése 

támaszthatja alá ezt a megállapítást, amely közvetítő ország volt Európa és Ázsia között 
(LEWICKI 1962,26-27, 33).

A borostyánt dísznek, amulettnek és a gyógyászatban használták. Al-Wassá (megh.
%

936 körül) például említi a borostyánt, amelyeket a nők ékszerként viselnek (JACOB 1889, 

360; LEWICKI 1962, 5). Abü Bakr Muhammad ibn Zaqaríyá al-RázI (megh. 925 körül)

orvosi könyvében, amely Ibn Baytámál (megh. 1248) maradt fenn, említi, hogy a borostyán 

csökkenti a vérzéseket, hatásos az aranyér és a hasmenés ellen (JACOB 1889, 363; LEWICKI

1962, 5). Isháq ibn ‘Imrán (akit szintén Baytár idéz) szerint ‘A mitqal borostyánt hideg vízben
*

kellett feloldani és meginni, és ez lassította a véráramlást és a szívverést. Ezen kívül a 

különféle vérzéseket is csillapította és hasznos volt gyomor és hasfájás ellen (JACOB 1889, 
364-365; hasonlót írt al-Gazzár is: JACOB 1889, 366). II. Nüh ibn Mansür számánida emír 
(976-997) korában írott (987 után) gyógyszerészeti könyv szerint a borostyánt alkalmazták 

menstruációs vérzés, aranyér és egyéb vérzések, csilapítására (JACOB 1889, 365). A



V14 ff

borostyán gyógyító hatásáról már az ókorban is. tudtak. Plinius például említi, hogy a 

borostyán alkalmas vizelési panaszok, láz, gyomorbántalmak, fülbetégségek és homályos 

látás kezelésére is (Nat. Hist. XXXVII, 12.: DARAB-GESZTELYI-HAVAS 2001, 317). A 

borostyán gyógyító hatását keleten is ismerték (pl. Japánban: JÁCOB 1889,. 356). .
, A balti borostyán keletre szállításáról borostyánleletek is tanúskodnak. A 9-10. 

században az egyik nagy elosztó központ Sztaraja Ladoga volt. Zemljanoje Gorogyiscse 

lelőhelyen 279 darab borostyán került elő, aminek' 61%-a a 9. század, és all. század eleje 

közé keltezett rétegben volt (46 megmunkálatlan darab a „2A”, 153 megmunkálatlan darab az 

„A” rétegből, amit 810 utánra kelteztek az ásatók). A „8A” jelű ház maradványai között 
(amely 770 körűire keltezhető), egy borostyán depotlelet volt (NOONAN 2001, 183-184). A 

10-13. században a balti borostyánt többnyire nyersen szállították a Ruszba, ritkábban 

feldolgozott állapotban. A ladogai borostyángyöngyök közelebb állnak a pomerániai lengyel 
városokban és a svédországi Birkában készített gyöngyökhöz, mint a Ruszban előállított

•5

példányokhoz. A borostyánból gyöngyöket, függőket, fülbevalókat, gyűrűket, kereszteket

'y

iikészítettek. Ladogában a borostyánkereskedőknek külön piaca volt. Ladogából a borostyánt 
tovább szállították kelet felé. Ezen az úton Volgái Bulgária volt a következő nagy 

elosztóközpont. Biljárban például 6 kg borostyánt találtak a 12. századra keltezhető rétegben. 
A bolgároktól szállítottak borostyánt kelet felé Hvárezmbe, majd onnan tovább egészen 

Kínáig, illetve Hvárezmből Közép-Ázsiába, Irán északi részére. Például a Gaznevida 

szultánok trónját is borostyánok díszítették. Erre a területre érkezhetett borostyán dél felől is, 
Indiából is szállítottak borostyánt északra, főleg Irán déli részébe (NOONAN 2001,184-185).

A 13-14. századi borostyánkereskedelem másik úticélja a dél-orosz steppén keresztül a

y
■'3

V »

Fekete-tenger kikötői voltak, elsősorban Kaffa, a genovaiak kereskedővárosa (al-Antákl is

említi a borostyán leírásakor). A kun samala ’diófa gyantája’ az orosz smola ’gyanta’ szó%
átvétele (CC ed. G. Kuun, 95), és a borostyán szinonimája volt, ami arra utal, hogy a kunok 

közvetítő szerepet játszottak a borostyánkereskedelemben (RYBAKOV 1948,.324). A 14-15. 
századtól a Dnyeszter-vidéken keresztül is szállítottak borostyánt dél felé, a mai L’viv 

(Lwów, Lemberg) is egyik állomása volt ennek az útvonalnak. A Német Lovagrend, valamint 
örmény kereskedők is részt vettek a borostyánkereskedelemben (DASZKIEWICZ 1980).

'"M
I

•b

*
*
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Vannak adatok só kitermeléséről és exportjáról is. A Krím-vidéken az ókorban is jelentős só 

kitermelő helyek voltak. Sekély tavakból, tengerparti mocsarakból gyűjtöttek sót. Egy-egy 

területet körülkerítettek, majd a sekély víz elpárolgása után össze lehetett gyűjteni a 

visszamaradó sót. nMár Strabón is említ sólepárló mocsarat a Krímben (Geógraphika VII, 4, 

7). Márton pápa, aki 654. május és 655 szeptembere között száműzetésben Kherszónban volt 

(VASILIEV 1936, 77), egyik levelében sóval rakott hajókról ír, amelyek Konstantinápoly felé 

indultak vissza Kherszónból (PL, ed. Migne, J.-P. ser II. T. 87. Paris 1831, col. 203). Ioannes 

Tzetzes Chiliadesében (XXIII) szintén említi a Bizáncba tartó sószállítást (VASIL’EV 1932, 

328, 8. jz.). A DAI is megemlékezik a kherszórúak sólepárlóiról (LITAVRIN - 

NOVOSELCEV 1991, 174, 69-71): „ A Dnyeper folyótól Cherszónig 300 mérföld, közben 

tavak és kikötők vannak, amelyekben a cherszóniak a sót termelik’QAORAVCSJK 1950, 

187). A korai középkorban a kherszóniak játszották a vezető szerepet a Krím-vidéki 
sótermelésben és kereskedésben (ROMANÖUK 1981, 321). A Fekete-tenger keleti 

partvidékére is szállítottak sót (OBOLENSKY 1999, 51). Termeltek sót az Azovi-tenger 

észak-nyugati partvidékén is (VASIL’EV 1932, 328). A Krím-vidéki sólepárlásról Rubruk is 

megemlékezett a 13. században: tartomány pereme felé sok nagy tó van; partjaikon sós

források fakadnak, melyeknek vize, mihelyt a tóba ömlik, jégre emlékeztető, kemény sótömbbé 

válik. A sótelepekből Batunak és Szartachnak nagy jövedelme van, mivel egész 

Oroszországból ide járnak sóért, és minden megrakott taligáért .két vég gyapotkelmét adnak 

fél yperpera értékben. A tengeren által is sok hajó jön sóért, ezek mind terhük nagysága 

szerint fizetnek.” (GYÖRFFY 1986,206)

Abü Hámid írja, hogy a Kaszpi-tenger partján. Baku környékén „a tengerben van egy 

szurokhoz hasonló fekete agyaghegy, a tenger teljesen körülöleli. A tetején van egy hosszú 

nyílás, melyből víz tör fel, és apró köveket hoz magával, melyeket mérlegsúlyokként 

használnak, mintegy egy dániknak felel meg darabja. Sárga nyakláncokat készítenek belőlük, 

a borostyánkőhöz hasonlóan, és az emberek a világ minden részére szétviszik.” (Murib: 

BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 32) Feltehetően a kameolról emlékezett meg a szerző, 

amelynek az egyik lelőhelye a Kaszpi-tenger keleti partvidékén, a mai Mahacskala közelében 

volt. Emellett termeltek ki kameolt Grúziában, Örményországban és Dagesztán középső 

részén is. A kameol kedvelt ékszer alapanyag volt, jelentős mennyiségben került a belőle a 

Ruszba is a 9-13. században, az import nagyobb része Közép-Ázsiából érkezett

11A só kitermelésének ez a gyakorlata később sem változott. Egy 1780 körül készült rézmetszet szemléletesen^ 
ábrázolja a só lepárlással történő kitermelését. A bekerített területről összegyűjtött sót halmokba hordták össze,
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(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 96). A kameolból készült gyöngyök egészen Skandináviáig 

(pl. Birka) és a Balti-tenger partvidékéig eljutottak. J. Callmer számítógéppel készített térképe 

szemléletesen ábrázolja a gömb alakú kameolgyöngyök Kelet- és Észak-Európai elterjedését 
(Callmer, J.: The Inundation of Oriental Beads in Europe during the 8th century A. D. In: 
Proceeding of the Nordic Glass beads Seminar. Lejre 16th-18th October 1992, idézi: 
KOVALEVSKAÁ 2001,239).

b. Behozatal

1. Textiláruk, szövetek, ruhák

Már Strabónnál olvasható, hogy a görögök ruhákat adtak el a kelet-európai steppe lakóinak 

(Geógraphica XI, 2, 3.: ed. LASSERRE 1975, 44; FÖLDY 1977, 528). A 9. században Ibn 

Hurdádbih a ráhdániták árui között a brokátszövetet is említi (dibág, LEWICKI 1956, 74, 4; 
KMOSKÓ 1997, 121). Al-Hamadánlnál a párhuzamos szöveghelyen al-díbág wa 'l-hazz 

szerepel (LEWICKI 1969, 28, 2), amit Lewicki úgy fordított, hogy „selyembrokát és értékes 

szövetek” (LEWICKI 1969,29), míg Kmoskónál „brokátszövet és finom hódbőrök” található 

(KMOSKÓ 1997, 140). Az eltérő fordítások oka az lehet, hogy, mint fentebb már volt szó 

róla, hogy Ibn Hurdádbih az idézett passzusban a brokát után „hódbőröket” említ {gulüd al- 
hazz ’selyembőrök’=’hódprémek’). Al-Hamadánlnál hiányzik a gulüd (sing, gild ’állati bőr’, 
’prém’), csak a hazz ’selyem’ szerepel. Két lehetőség adódik, vagy feltételezzük, hogy a két 
szerzőnél ugyanaz a felsorolás szerepelt, al-Hamadánínál az egyik kifejezés fele elmarad, 
amitől más lesz a jelentése, és Ibn Hurdádbih szövege alapján rekonstruáljuk a teljes alakot, 
vagy pedig elfogadjuk, hogy a két szöveg között eltérés van.

A Gayhánl-hagyomány szerint a magyarok a bizánciaktól brokátot (al-dibag al-rümi) 
és al-zilíyát nevű textíliát vásároltak (Ibn Rusta: LEWICKI 1977, 34; KMOSKÓ 1997, 209: 
„római brokátot, pokrócokat”; Czeglédy K.: „bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket’ /MÉH,

majd szekereken szállították el (rézmetszet a 18. század végéről „Salzseen auf dér Halbinsel Krím” címmel. *•
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89/; HKÍF 1995, 34: „bizánci brokátot, gyapjúszőnyegekefZIMONYI 1996, 58: „bizánci 
brokátot, gyapjúszőnyeget’). GardMnál az szerepel, hogy a magyaroknak brokátból készült 
ruháik vannak (MARTINEZ 1982,162; HKÍF 1995,38).

Al-Istahrl, illetve Ibn Hauqal azt jegyezték fel a kazár kagán (Ibn Hauqalnál „király”) 

felavatásáról, hogy selyemzsinóral fojtogatták a leendő uralkodót (BGA I, 224; KMOSKÓ 

2000, 30; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 395; KMOSKÓ 2000, 79). Ugyanők írják a 

kazárokról, hogy öltözetük a qurtaq és qaba. De „nekik maguknak azonban semmiféle 

ruhaneműik nincsenek, hanem azokat öurgán, Tabaristán, Armenia, Ádarbaygán s a Rüm

vidékeiről szállítják hozzájuk.” (BGA I, 224; KMOSKÓ 2000, 30; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed.

Kramers, 395; KMOSKÓ 2000, 78). Al-Istahrl említi, hogy Derbentből lenruhákat 

exportáltak. Mivel a szerző azt írja a városról, hogy az a ,JCazár-tenger kereskedőkikötője as- 

Sarir s a többi hitetlenek országai részére" (BGA I; 184; KMOSKÓ 2000, 22; Ibn Hauqal: 

BGA II/2 ed. Kramers, 339: „ingekhez hasonló lenruhaj'éléit': KMOSKÓ 2000, 65), 
feltételezhető, hogy a Kaukázus és a tőle északra eső területek felé is szállítottak ilyen

ruhákat. Ugyanő számol be a Bizánci Birodalomból Trapezunt (Tarábzönda) kikötőjén 

keresztül Örményországba importált brokát és bizyün és egyéb bizánci textíliákról (BGA I, 

188; KMOSKÓ 2000, 23; Ibn Hauqal: BGA W2, ed. Kramers, 344: ezen kívül még 

gyapjúszöveteket és bizánci ruhákat is említ; KMOSKÓ 2000, 68). Arrán tartomány 

fővárosából, BardctabóX selymet exportáltak, al-Istahrl szerint nagy részét Fárszba (Perzsia)

és Khuzisztánba (BGA I, 183; KMOSKÓ 2000, 20; Ibn Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 338;

KMOSKÓ 2000, 64). Örményország fővárosáról, Dvinről (Dabll) szintén al-Istahrl írja, hogy

(BGA I, 188): ,A városból gyapjúszövetet visznek ki szőnyegek, vánkosok, derékaljak, 
paszomántok és más hasonló "örmény cikkek"’’alakjában.'"'(KMOSKÓ 2000, 22) Ezek a 

híradások alátámasztják azt a kijelentést, hogy a textíliákat és ruhákat a Kaukázustól délre 

elterülő országokból és a Bizánci Birodalomból szállították Kazáriába. Értékes szövetek az 

alánokhoz is kerültek. Al-Mas‘üdl szerint az alán nők ruházata (MEYNARD-COURTEILLE

1914 II, 46): , fehér színű anyag, rüm-i brokát, saqlapün és más efféle aranybrokátok fajai 

közül való." (a saqlátün egy skarlátvörös szövet neve; KMOSKÓ 2000, 180 és uo., 176. jz.)

OSZK Térképtár)
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Érkezhettek szövetek kelet felől is. Hvárezmből és Transoxaniából gyapot és 

gyapjúszöveteket szállítottak a világ minden része felé (BGA I, 288, 304; KMOSKÓ 2000, 

34, 44). Arról pedig szintén al-Istahrl számol be, hogy „innen vonulnak a karavánok Gurgán,

a kazárok és Khoraszán felé.” (BGA I, 299; KMOSKÓ 2000, 42) A kazárokhoz kelet felől, a 

Selyemúton is érkezett selyem (IERUSALIMSKAA 1978,156).
A bizánciaktól a besenyőkhöz kerülő textíliákról a DAI tájékoztat. A 6. fejezetben 

leírás található a bizánciak és a besenyők közötti kereskedelemről: „E besenyőknek még egy 

másik népe is szomszédos Cherszón vidékével, akik kereskednek is a cherszóniakkál és 

szolgálatokat tesznek nekik és a császárnak Oroszországban, Kazáriában, Zichiában és az 

azon túl lévő valamennyi vidéken, természetesen megkapván ezért a. szolgálatukért a 

cherszóniaktól szolgálatuk és fáradságuk arányában az előre kialkudott fizetséget, még pedig 

selyemszövetet (fiXavria), szalagot (npávőia), brokátot (xapépia), aranyszegélyt (arjpévza), 
borsot,, skarlát párthus-bőrt (őeppázia 'aXrjdiva Ilápdim) és más előttük kívánatos cikkeket 
megegyezés szerint, ahogy épen egy-egy cherszóni egy-egy besenyővel egyezkedve 

megalkuszik. Mert ezek a besenyők szabadok és mintegy függetlenek lévén, soha semmiféle 

szolgálatot fizetség nélkül nem végeznek.” (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 40; 
MORAVCSIK 1950, 53)

A ruszok is hozzájutottak a bizánci selyemhez és egyéb szövetekhez. A PVL a 907. 
évnél beszéli el Oleg hadjáratát Konstantinápoly ellen. Az ostrom sikertelen volt, de a 

bizánciak különféle ajándékokat adtak Olegnek és harcosainak. Többek között selymet és 

vászonszövetet nagyobb mennyiségben. A krónikaíró szerint Oleg a selyemszövetből 
(pavoloka) a ruszoknak, a vászonból pedig a szlávoknak varratott vitorlákat. A 

vászonvitorlákat azonban az erős szél szétszaggatta, ezért kénytelenek voltak az eredeti 
vitorlákat használni. A hadjárat összességében mégis sikeres volt, a krónika szerint: „Oleg 

arannyal, drága szövetekkel, gyümölccsel, borral és mindenféle ékességgel megrakottan tért 
vissza Kijevbe.” (PVL 1950 I, 25 /text/; Iglói E. ford.: IGLÓI-MISLEY 1979, 16) 912-ben, a 

bizánci-rusz kereskedelmi szerződés megkötésekor a Bölcs Leó bizánci császár ajándékokat 
küldött Olegnak, többek között selymet és egyéb szöveteket is (PVL 1950 I, 29 /text/, 226 

/ford./).
A 945 (vagy 944)-ben megkötött bizánci-rusz kereskedelmi szerződés szerint a ruszok 

nem vásárolhattak 50 aranynál nagyobb értékben a pavoloka nevű szövetből, és a megvásárolt 
árut a császári megbízott pecséttel (plombával) jelölte meg (PVL 1950 I, 36 /text/, 233 

/ford./).
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A Ruszba eljutott selyemszöveteknek régészeti nyomai is vannak, részben 

temetkezésekből, de kincsleletekből is. A 10-13. század közötti időre keltezhető selyemleletek 

nagy része a Volga felső folyása környékén összpontosul, a Dnyeper mentén valamivel 
ritkább az eloszlásuk (FEHNER 1982,58 /térkép/).

A bizánci szövetek a volgai bolgárokhoz is eljutottak. Ibn Fadián szerint a volgai

bolgár király sátrának belseje örmény szőnyegekkel volt befedve, a trón pedig bizánci 
brokáttal borítva (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 58, 6-7; TÓGÁN 1939, 64; 
KOVALEVSKIJ 1956,137).

A bizánciaknál a szövetek három alapvető fajtáját különböztették meg: len, gyapjú és 

selyem. A pamut (gyapot) ritka, csak a késő bizánci időszakban említik források (14-15. 
század). A textíliákat részben állami műhelyekben, részben magántulajdonú műhelyekben, 
részben pedig a háztartásokban állították elő. Az arab hódítást megelőzően Alexandria 

(Egyiptom) és Szíria voltak a textilipar fő központjai. Az arab hódítást követően ezek a 

területek elvesztek a birodalom számára, és a textilipar súlypontja áttevődött a mai 
Görögország területére. A 11-12. században Szaloniki, Korinthosz, Théba és Athén vált nagy 

központtá. A textiliparban különféle szövőszékeket használtak. A közönséges len- és 

gyapjúszöveteket, valamint faliszőnyegeket egyszerű szövőszékeken készítették. Összetett 
gépeket a selyemszövésnél alkalmaztak. A ruhák többnyire lenből készültek (tunika, köpeny, 
palást). Szintén len volt az alapanyaga a vitorláknak, hálóknak, törölközőknek, térítőknek, 
függönyöknek és egyéb más termékeknek. Gyapjúból például pokrócokat, takarókat és 

párnákat készítettek. Az értékesebb szövetek nem csak ruhák, és díszítő textiliák alapanyagai 
voltak, hanem ezekből a szövetekből ajándékokat is küldtek más országokba. A legfontosabb 

szövetfajták: háziszövésű gyapjú, durva lenszövet (sabana), finom lenszövet {lepte othone), 
hurkolt, vagy csomózott szövetek, {mallota, linomellotariá), illetve szőnyegek (Gonosová, A.: 
ODB III, 2028-2029; BRÉHIER 1950, 210-214). A DAI 6. fejezetében, a besenyő-bizánci 
kapcsolatok leírásánál szereplő blattion (k. gör. blatta, k. lat. blatta) a különösen értékes, 
bíborszínű textiláruk megnevezésére szolgált, a császári öltözékek jellemző anyaga volt 
(SÜZUMOV 1962, 151; Gonosová, A.: ODB I, 296; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 
289). Az ugyanitt szereplő prandion ’szalag’, ’zsinór’, ’öv’ jelentéssel bír, de általában 

mindenfajta rövidáru megnevezésére szolgált. A %apépia egy selyemből készült szövetfajta 

neve volt, amit Szíriában is gyártottak. Az Eparkhoszi Könyvben (V, 1) a Szíriából importált 
áruk között említik (ed. KODER 1991, 94 /text/, 95 /ford./.; LITAVRIN-NOVOSELCEV 

1991, 289). Az orosz forrásokban szereplő pavoloka jelentése egyrészt ’takaró’, ’lepedő’,
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’ruha’, másrészt ’borítás, kötés’ (pl. könyvé), haimadrészt pedig ’egy drága textilfajta’, 
’selyemszövet’, ’purpurae’. A PVL több alkalommal említi, a ruszok korai történetével 
kapcsolatban, mint a bizánciak ajándékát (907-ben Oleg Konstantinápolyból vitt belőle, Bölcs 

Leó császár is küldött a Ruszba, de kaptak belőle a besenyők is, Szyjatoszláv szintén kapott 
pavoloka-szövetet stb.). A cseheknél és lengyeleknél is ismert volt (cseh pavlaka ’zomentum’, 
le. pawtoka ’porphyrium’, a nyugati latinságban: purpur; SREZNEVSKIJ 1902, II, 855-856). 
A gör. blattion orosz megfelelője a pavoloka lehetett (SÜZUMOV 1962, 151; LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 289). Egy másik, Szíriából szállított textilfajta volt az eszafora ’belső 

ruha’, ’ing’. Valószínűleg az arab sufra ’terítő’, ’abrosz’ átírása görögre (SÜZUMOV 1962, 
158). Az avdia ’különleges köpeny’ és a thalasszia ’kék színű, hullámos szövésű ruhaanyag’, 
valamint a fufulia (fufudiá) szintén a Szíriából importált textíliák közé tartoztak. Utóbbi 
az arab JulJul ’bors’ szóból származott (SÜZUMOV 1962, 158-159). Fufudiát említ a PVL is, 
912-ben a ruszoknak adott ajándékok között (PVL 1950, I, 29). A $qua ’szőnyegek’ 
elnevezés az araboknál készült (főleg Bagdadban) különleges textíliákra vonatkozott 
(SÜZUMOV 1962,159).

Az arab al-dibag al-rűmi kifejezést általában ’brokátszövet’-nek fordítják (pl. 
PELLAT 1954, 158), az al-zilíyöt Macartney szerint ’szőnyeg’, . Hvolszonnál 
’gyapjúszőnyeg’, az újarabban ’gyapjúból készült, szőrök, bolyhok nélküli .takaró, vagy

pokróc’. Ibn al-Atlmál ’szőnyeg’ (LEWICKI 1977, 107, 182-183. jz.). Pseudo-öáhiz ís 

említi, Pellat tapisserienek ’falikárpit, hímzett kárpit’ fordítja (PELLAT 1954, 158). Ezen 

kívül számos arab szövetfélét különböztettek meg (harir, buzyün, qazz, ibnsam, hazz,

siqlátün, ‘attábl, mubram, abü qalamün /utóbbi egy bizánci szövetfajta/ stb., pl. Pseudo-öáhiz: 

PELLAT 1954,158; MIQUEL 1980, 334, 3. jz.).
A bizánciak a 6. századtól kezdve gyártottak selymet. A selyemkészítést a kínaiaktól 

tanulták. Kínában mindez azonban titoknak számított a külföldiek előtt, ezért a bizánciak 

titokban csempészték ki a birodalomból a selyemhernyókat. A selyem előállítása a Bizánci 
Birodalomban is állami monopólium volt. Selymet külföldre vinni csak állami engedéllyel 
lehetett. A selyem kivitelét a kommerkiariosok felügyelték. Maga a tisztség a késő római 
comes commercium görög megfelelője. A funkciója azonban változott az idők folyamán. A 6- 
7. században egy olyan hivatalnokot jelentett, aki a határállomásokan engedélyezte a selyem 

kivitelét a birodalomból. A selyemkivitelt sokkal kévésbé korlátozták a Kalifátus felé, mint 
más irányokba. Ennek az lehet az oka, hogy az arabok felé nem volt értelme a tiltásnak, mivel 
a selyemkészítő műhelyek egy része korábban Szíriában és Egyiptomban volt, amit az arabok

neve



15 3

elfoglaltak, és így ők is tudtak selymet előállítani. A selyemkivitel korlátozása később is 

megmaradt, de a kommerkiariosok szerepe fokozatosan átalakult, általános kereskedelmi 
felügyelők lettek, akik beszedték a vámokat (OIKONOMIDÉS 1986).

2. Pénz, ékszerek, dísztárgyak, fegyverek

A Gayhánl-hagyomány szerint a volgai bolgárokhoz ezüstpénzeket szállítottak a 

muszlim kereskedők. Ibn Rusta azt írta, hogy (LEWICKI 1977, 32): „...fehér, kerek 

dirhemeket az iszlám vidékéről hoznak hozzájuk, tőlük vásárolva azokat" (KMOSKÓ 

1997, 207). GardízI: ,füzeket a dirhemeket az oroszoknak és a szlávoknak adják le, 
mert ezek a népek csakis csendes dirhemek ellenében adják áruikat." (MARTINEZ 

1982, 159; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 171; KMOSKÓ 1997, 207, 817. jz.) Egy 

menyétprémért két és fél dirhemet adtak (GardM szerint 2 dirhemet). A ruszok szintén 

ezüstpénzt kértek a prémekért cserébe. Az említett szerzők megemlékeztek arról is, 
hogy a ruszok síqaiba a temetéskor ezüstpénzeket is tettek (Ibn Rusta: LEWICKI 

1977, 42; KMOSKÓ 1997, 213; GardM: MARTINEZ 1982, 169; GÖCKENJAN-

ZIMONYI 2001, 182: 'Geld'\ NOVOSELCEV 1965, 400: ’imusestvo’). Ibn Fadián

szerint a rusz férfiak közül egyesek, ha 10 000 dirhemet szereztek, nyakláncot 
készítettek belőlük a feleségeiknek (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 67; TÓGÁN 

1939, 83; KOVALEVSKIJ 1956,141). A ruszok az isteneiktől is kérték, hogy segítsék 

őket minél több dirhemhez és dinárhoz a kereskedésben (KMIETOWICZ-LEWICKI 

1985, 69; TÓGÁN 1939, 87; KOVALEVSKIJ 1956, 142). A PVL szerint Oleg 

fejedelem a radimicsektől pénzadót követelt (1 scseljagot fejenként), ahogyan 

korábban a kazárok is (PVL 1950 I, 20). Szvjatoszláv a vjaticsokra szintén pénzadót 
vetett ki (PVL 19501,47).

Ezüstöt nem csak pénz formájában szállítottak Kelet-Európába. Sok esetben 

ezüstedényeket adtak a prémekért.
A Kelet-Európábán talált dirhemleletek kutatása a 19. században kezdődött, és 

mára már hatalmas szakirodalma van.12 Az értekezés teijedelmi korlátái nem teszik 

lehetővé a témához kapcsolódó kérdések részletesebb bemutatását. Bálint Csanád

12 Csak néhány szerző, kiragadva a kutatók sorából, akik előrevitték a kelet-európai dirhemforgalomra vonatkozó 
kutatásokat: Ch. M. Fraehn, G. Jacob, V. G. Tizengauzen, E. Zambaur, R. Vasmer, A. K. Markov, V. L. Janin,
A. A. Bykov, V. V. Kropotkin, Bálint Cs., Th. S. Noonan, G. Rispling; a lengyelországi kutatásról, 1968-ig:
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1982-ben megjelent tanulmányában összefoglalta a kelet-európai dirhemforgalom
;r

kutatásának eredményeit. Nyugat- Dél- és Kelet-Európa kora középkori 
pénzforgalmának együttes vizsgálatával több részletkérdésben is új eredményre jutott. 
A dirhemleletek részben egyesével, részben összegyűjtött nagyobb mennyiségű érme, 
úgynevezett kincslelet formájában kerültek (kerülnek) elő. A pénzérmék gazdasági, 
kulturális kapcsolatokra utalnak, és emellett a régészeti keltezésben van jelentőségük. 
A dirhemeken szerepel a verés éve és a pénzt kibocsájtó uralkodó neve is. A dirhemek 

bevitele Kelet-Európába a 8. század második felében kezdődött. Egyes kincsleletekben 

7. századi arab és még ennél korábbi szászánida kori pénzek szintén a 8. század 

végétől kezdve jutottak el Kelet-Európába és Skandináviába. Ez nem jelenti azt, hogy 

korábban ne került volna kisebb mennyiségben keleti érme erre a területre, de a nagy 

tömegű beáramlás csak a 9. századtól figyelhető meg. A dirhemek bevitele a 11. 
század elején abbamaradt, ez szinte egyidőben következett be Skandináviában 

(1012/13), a Ruszban (1014/15) és Lengyelországban (1011). A nagy visszaesés 

azonban a 960-as években már bekövetkezett. All. század első felében még kis 

mennyiségben szállítottak dirhemeket Kelet-Európába, de ez elenyésző volt a korábbi 
mennyiséghez képest. A dirhemforgalom megszűnésének okai között szerepel a Kazár 
Kaganátus és a Számánida Emirátus megszűnése. A Kelet-Európába :és Skandináviába 

vitt dirhemek nagyobb része innen származott. Az utódállamok, Kelet-Európábán a 

besenyők, oguzok és később a kunok már nem támogatták olyan szervezetten a 

nemzetközi kereskedelmet, mint a kazárok, a számánidákat megdöntő Gaznevida- 
dinasztia pedig India felé terjeszkedett. Ezen kívül a Közép-Ázsiai ezüstbányák 

termelése megszűnt vagy lecsökkent és az ezüstre az iszlám világ gazdaságának volt 
elsősorban szüksége.

A muszlim szerzők szerint Kelet- és Közép-Európában olcsón lehetett 
vásárolni. Ez azonban csak az egyik oka lehetett az iszlám kereskedők érdeklődésének. 
Másfelől a kelet-európaiak az ezüstöt nyersanyagnak tekintették, amelyből gyakran 

ékszereket készítettek. A dirhemek tehát nem pénz funkciót töltöttek be, hanem maguk 

is áruk voltak. Kelet-Európábán a 9-10. században még nem létezett a későbbi időkből 
ismert pénzforgalom, a dirhemek tömeges elterjedése ellenére sem. Az értékmérő, ha 

volt ilyen, prém, vagy állat volt. A kincsleletekben gyakoriak a félbe- vagy negyedbe, 
esetleg kisebb részekre vágott dirhemek, valamint ezüstrudak, ékszerek. Ennek okát

LEWICKI 1972a; a magyarországi dirhemleletekről: pl. KOVÁCS 1989; 1994; 1997,2005; FOMIN-KOVÁCS
1987.
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egyesek abban látják, hogy közép-ázsiai mintát követve kisebb értékű vásárlásokhoz
használták őket, vagy akár önálló pénzegységként szolgáltak. . A, másik nézet szerint

- . ■

Kelet-Európábán a pénzeket nem névérték szerint, hanem súlyra mérték (Keleten is
elterjedt volt ez a gyakorlat). A dirhemleletek és a törtezüstök elterjedési területe fedi
egymást, és szintén ezekről a területekről több mérleg és súly is előkerült.,Ezek együtt

. * ’ • »\ '

arra utalnak, hogy Kelet-Európábán a súly szerinti mértékeket. alkalmazták. 
Ugyanebben az időben Keleten egymás mellett élt a súly szerinti és,a névérték szerinti 
elszámolási forma, míg Nyugat-Európában a pénzgazdálkodás kezdett kibontakozni. 
Kelet-Európábán és Skandináviában az ezüst elásása nem háborús helyzet, vagy más 

veszélyek miatt volt gyakori, esetleg vallási, kultikus okai voltak. Ez egyúttal arra is 

utal, hogy. a belső kereskedelem ezeken a területeken jelentéktelen volt, legalábbis az 

ezüstre ehhez nem volt szükség, ki lehetett vonni a kereskedelmi , forgalomból. Az 

ezüstöt leginkább az ötvösök tudták gyakorlati célra hasznosítani.(BÁLINT 1982, 3-

A dirhemekhez kapcsolódik a Kelet-Európába, pontosabban,a ,VolgaTKáma 

vidékre szállított ezüstedények kérdése is. A kutatás jelenlegi állását szintén Bálint 
Csanád foglalta össze. Az edények egy része perzsa, más része bizánci eredetű. Az 

utóbbiak aránya kb. 14 , tehát a többség keleti eredetű. A bizánci és keleti, edények 

több esetben egy kincsleletben voltak. Készítésük ideje különböződdé,többnyire az 5- 
7. század. Az edényekre azonban később különböző feliratokat karcoltak. Az edények 

többségén, egy csoport kivételével török nyelvű feliratok vannak. A Hvárezmben 

készült edényeken nincsenek ilyenek. Ebből az következik, hogy a Volga-Káma 

vidékre török nyelvű népek közvetítésével került az edények egy része, és közvetlenül 
Hvárezmből a másik része. Nehéz eldönteni, hogy mikor kerültek földbe az edények. 
A velük együtt előkerült ékszerek alapján a 9-10. századra lehet tenni az elásás, 
elrejtés, földbe kerülés idejét. A leginkább elterjedt vélemény szerint ezek az edények 

is kereskedelmi áruk voltak, kereskedők vitték őket a Volga-Káma vidékre (kevésbé 

valószínű, hogy rablóhadjáratokkal jutottak Kelet-Európába) (BÁLINT 1999,.67-69).
A dirhemforgalom dinamikájával, egyes szakaszainak elemzésével számos 

tanulmány foglalkozott az utóbbi években is (pl. Th. S. Noonan tanulmányai, 
LOSINSKI 1994; BRATHER 1996; KOVÁCS 2005). A dirhemek Kelet-Európai
megjelenése a 8. század közepétől figyelhető meg, de a tömeges beáramlás a század

• • :. - *
utolsó évtizedeiben kezdődött, ami a Kelet érdeklődését jelezte Kelet-Eúrópa felé. A 

dirhemforgalom megindulása politikai okokkal is összefüggött: az arab-kazár

32). . ,v

k í
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szembenállás végleges megszűnése, a Pax Chazaríca, a kereskedelmet támogató Kazár 
Kaganátus szerepét kell megemlítem. Ugyanekkor, a 8-9. század fordulójától élénkült 
meg a ruszok kereskedelmi tevékenysége. A dirhemforgalom főbb szakaszai: I. 770- 
810 (nagyobb mértékű beáramlás, főleg Abbaszida /iraki, közép-ázsiai, észak-afrikai 
érmék/), II. 820-849 (az előzőhöz képest visszaesés, feltehetően a Kalifátuson belüli 
gazdasági okok miatt), III. 850-870 (újabb élénkülés), IV. 870/880-890/900 (újabb 

csökkenés, talán a besenyő vándorlás hatása), V. 900-tól megkezdődött a számánida 

dirhemek tömeges bevitele Kelet-Európába. A dirhemek fő útvonala a volgai út volt. 
VI. a 960-as évektől csökkenés tapasztalható, az 1010-es évekre gyakorlatilag 

megszűnik a tömeges dirhem szállítás Kelet-Európába. A kazárokhoz és a volgai 
bulgárokhoz érkező dirhemeket, az északi erdővidék, a Rusz és a Baltikum, a mai 
Lengyelország, illetve Skandinávia felé továbbexportálták (pl. összegyűjtött 
tanulmányok: NOONAN 1998; az említett kötetben nem szereplő, néhány fontosabb 

tanulmány: NOONAN 1982; NOONAN 1983; NOONAN 1987; NOONAN 1990; 
NOONAN 1991). A volgai bulgárok saját ezüstpénzt is adtak ki, Bulgárban és 

Szuvárban is vertek érméket a 10. században (902-től /Janina/ vagy 918/919-től 
kezdődően /Kropotkin/), amelyek a Ruszba, Skandináviába és Magyarországra is 

eljutottak (pl. VALEEV 1995, 95-100). Az önálló kazár pénzverésről keveset tudunk, 
mellette szólnak a gyevicai éremleletben talált kazáriai eredetű érmék (pl. BYKOV 

1974). Ha adtak is ki saját érméket a kazár királyok, azt főleg presztízsszempontok 

indokolták.
Kelet-Európába bizánci érmék és dísztárgyak is érkeztek, de ezek jóval kisebb 

mennyiségben, mint a keleti ezüst (pl. KROPOTKIN 1962; 1967, 47-54). Olga 

fejedelemasszony többek között aranyat és ezüstöt, valamint edényeket kapott 
ajándékba, amikor 957-ben Konstantinápolyban járt (PVL 1950, I, 44 /text/, 242 

/ford./). Szintén a PVL-ben olvasható, a 969. (6477) évszámnál, hogy a Duna melletti 
Perejaszlavecben bizánci aranyat, cseh és a magyar ezüstöt lehetett beszerezni (PVL 

1950,1,48 /text/, 246 /ford./).
Nyugat-európai és skandináviai pénzek a 11. század előtt csak kis 

mennyiségben jutottak Kelet-Európába. All. században cseh, magyar, lengyel pénzek 

a Baltikumba is kerültek, aminek az lehet a magyarázata, hogy a dirhemforgalom 

leállásával ezüsthiány volt ezeken a területeken, és máshonnan próbálták beszerezni a 

nemesfémeket (BÁLINT 1982, 21). n. Boleslav (972-999) és I. Bíetislav (1035-1055) 

dénárjaiból kerültek a Baltikumba, a Ruszba (főleg Ladoga és Novgorod környékére)
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de a Volga felső folyásánál és a Volgái Bulgáriában is találtak ilyen érméket (Slama, 
J.: Central’naá Evropa i Volzskaá Bolgariá. In: HUZIN et al. 2000,239-243).

Ibn Fadián egyik állítása szerint a ruszok egyik fő ékszere zöld gyöngyökből

állt (al-haraz al-ahdar min al-hazqf), ami kerámiából volt, és ez a kerámia a hajókon

szokott lenni. A ruszok ilyen gyöngyöket vásároltak a muszlim kereskedőktől, darabját 
egy dirhemért (KMIETOWCZ-LEWICKJ 1985, 67; TÓGÁN 1939, 84;
KOVALEVSKIJ 1956, 141). Az ar. hazaf szó jelentése ’agyagból készített edény’, 
’kerámia termék’, de nem maga az agyag, mint nyersanyag. Az alladi vonatkozó 

névmás a kerámiára vonatkozik, nem pedig a gyöngyökre. Tehát a hajón szállított 
kerámiáról van szó. Frahn és Sylvestre de Sacy úgy értelmezték ezt a mondatot, hogy 

a hajókba kultikus célból tettek ilyen gyöngyöket. Kovalevszkij szerint a yakünu ige 

’van’ ’szokott lenni’, ’rendszeresen előfordul’ arra utal, hogy a kerámia kereskedelmi 
áru volt, és a kerámián kívül zöld üveggyöngyöket is szállítottak. A min prepozíció itt 
nem arra utal, hogy kerámiából készült a gyöngy, hanem hogy a kerámiát tartalmazó 

árukészletből származik (KOVALEVSKIJ 1956, 239, 700-701. jz.; KMIETOWICZ- 

LEWICKI 1985, 109, 198-199, 455. jz.). O. G. Bolsakov Ibn Fadián kérdéses 

mondatában a sufun ’hajók’ helyett safan ’rájabőr’ olvasatot javasolt, ami kardok 

markolatára vonatkozik (BOLŐAKOV 2000, 59). A haraz szónak több jelentése vari: 
1. olyan drágakövek, gemmák, amiket nyakláncra fűznek fel; 2. nyakláncra fűzött zöld 

gyöngyök; 3. kagylóhéj-nyaklánc, vagy olyan bizsu, amit nyakláncra tesznek. A 

lengyel bisior, orosz busy, szí. bisor végső fokon arab eredetű jövevényszavak 

(busr~busra), és egyaránt üveggyöngyöt jelentenek. Üveggyöngyöket a Római 
Birodalomban is gyártottak, majd az arab hódítás után Egyiptom és Szíria városaiban 

(Alexandria, Antiochia, Tyros, Qádislya a Tigris-folyónál) készítettek nagy számban 

üveggyöngyöket. A gyöngyöket kobalt, réz, mangán és vas felhasználásával 

különböző színekben állították elő. Ilyen gyöngyök készítéséről értekezett Isháq ibn

Nusayr kémikus. Al-BIrünltól szintén maradt fenn leírás gyöngyökről, ő a

drágakövekből készült fajtákról emlékezett meg. A színes üveggyöngyöket a 

kereskedők a Kalifátustól távol eső vidékekre is elvitték. Nagy tömegben kerültek a 

Volga-vidékre, Észak-Európába is. Például a Volgái Bulgária területére eső Bolsie 

Tigani temetőjében az egyik sírban 700 db üveggyöngy volt. Tankejevkában 273 

sírból 9940 db került elő, ami átlagban 36 db/sír. A tankejevkai közösség 100 év alatt,
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amíg a temetőjük használatban volt, közel 10 000 db gyöngyhöz jutott hozzá. A 

Káma-vidéken Agafon I. temetőjében (5-9. század) 50 sírból 218 db került elő 

(átlagosan 4 db/sír). Averinszk II. temetője 1825 db üveggyöngyöt tartalmazott, 93 

sírban (átlagosan 20 db/sír). Agafon II. temetőjében (5-9. század) 59 sírban 815 db 

ilyen gyöngyöt találtak (átlagosan 14 db/sír). A Vjatka-vidéken is hasonló a helyzet, 
Telenszkij lelőhelyen 134 sírból 1886 db üveggyöngy került elő. A Vicsegda melletti 
Kizilkomszk 218 sírjából 308 db üveggyöngy ismert. Skandináviában szintén vannak 

gyöngyleletek. Nyrupból (késő népvándorláskor) temetkezésből 734 üvegyöngy és 

484 borostyángyöngy vált ismertté. A mai Lengyelországból szintén szép számmal 
származnak gyöngyleletek. Gniezno különböző rétegeiből, Kaldusieből (Pomorze), 
Gruczineből stb. összesen több száz színes üveggyöngy került elő. Az egyik 

legnagyobb lelőhely Sztaraja Ladoga. Az itteni gyöngyleletekről már a PVL szerzője 

is tudósít. Nagy esők után a Volhov-folyó partján a helyi lakosok üveggyöngyöket 
gyűjtöttek össze, amelyek Sztaraja Ladoga régebbi településéről származtak (PVL 

1950 I, 197 /text/, 399-400 /ford/, II, 480). Kezdetben ide is külföldről hozták a 

gyöngyöket, de később helyben is kezték gyártani. Ennek a kezdetét általában a 10. 
század végére teszik, de E. A. Rjabinin és V. Galibin szerint a helyi gyártás már a 8. 
században elkezdődött (Rábinin, E. A.- Galibin, V.: New Data concerning early Glass 

Beadmaking in Ladoga /8-l(fh cent.). In: Glass Beads: Cultural History, Technology, 
Experiment and Analogy. Studies in Technology and Culture 2. Lejre 1996, 109-112, 
idézi: KOVALÉV 2001, 30). A 9. században a Kelet- és Észak-Európában a színes 

üveggyöngyök még importáruk voltak, a helyi termelés csak all. századtól vált 
jelentőssé. Ladogán kívül még Kijev volt nagy előállító hely, és készítettek 

üveggyöngyöket a volgai bolgároknál is. A 11. századtól kezdve a Ruszból exportáltak 

üveggyöngyöket. Kelet-Európábán egyes helyeken feltételezhető, hogy a gyöngyöket 
fizetőeszközként is használták (JACOB 1887; TÓGÁN 1939, 230; LEWICKI 1953, 
118-125; KMIETOWICZ-LEWICKI 1985,198-199; KOVALÉV 2001,30-33).

A kauricsiga szintén a távoli vidékekről származó áruk közé tartozik. Az írott 

források nem említik. Ibn Fadián egyik mondatát próbálták úgy értelmezni, hogy ott 

kauriról van szó, azonban ez tévesnek bizonyult (ELTER-KOVÁCS 2000, 121-125). 
A kauri Kelet-Európábán sok helyen előfordul a 9-13. századi régészeti leletanyagban 

(pl. a vjaticsok földje a Volga felső folyásánál: Arcihovskij, A. V.: Kurgany váticej. 
Moskva 1930, 100; Belarusz nyugati része: Gurevic, F. D.: Drevnosti belarusskogo
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Poneman'á. Moskva 1962, 124; Lettország: Mugureviő, E. S.: Vostocnaá Latvia i 
sosednie zemli v 10-13 w. Riga 1965, 58., idézi: VILINBAHOV 1974, 106 /12-13. 
század/; Donyec-vidék: pl. MIHEEV 1982, 162; Dmitrovo, 107., 155., 173. 
katakombasír: PLETNEVA 1989,170; Don-vidék: pl. Majackoje gorogyiscse, temető, 
85., 88. katakombasír: FLÉROV 1993,27; Volgái Bulgária és szomszédsága: pl. Biljár 
város, 8. számú épület, 806. sz. gödör; Tyetyusi, temetője; Káma-vidék: pl. I. averinoi 
temető, 10., 13. sír; brodovoi temető, /4-5. század/: VALEEV 1995-111-112; 
Tankejevka, temető 243, 481., 508. sír; Bolsie Tigani, temető, 19., 21., 45. Sír: 
KOVÁCS 1999, 70, 36. jz., 71, 37. jz./; Észak-Kaukázus: pl. Moscsevaja Balka /8-9. 
század/: BORKOPP-IERUSALIMSKAJA 1996,46, 50,56 /kép/, 57).

A kauricsiga fajtái (Cypraeidae) azokban a tengerekben élnek, ahol a víz 

hőmérséklete a leghidegebb hónapban sem csökken 18 °C alá. Legnagyobb számban 

az Indiai- és a Csendes-óceánban találhatók. A kaurit többféleképpen hasznosították, 
hasznosítják: szerszám, eszköz, dísz, ékszer, amulett, talizmán és pénz is lehet 
(SCHILDER 1952, 4, 16-23, 30-46; KOVÁCS 1999, 67). Kelet-Európábán többnyire 

sírok mellékleteként kerültek elő. Elsősorban ékszerként és amulettként használták fel. 
A kaurival a termékenység, gyermekáldás és a betegségek, illetve a szemmelverés 

elleni védekezés képzete kapcsolódott össze. A csigaház háti, dorsalis oldala kígyó 

fejére emlékeztet, ami kígyókultusszal kapcsolódott össze a kaurit birtoklók 

képzetében (KOVÁCS 1999, 67-68). Kelet-Európába az Indiai-óceánból, Perzsa
öbölből, a Vörös-tengerből kerülhetett a kaurik legnagyobb része. A kaurik 

összegyűjtéséről 851-ben egy Sulaymán nevű kereskedő, 1030 körül al-BIrüní is

megemlékezett. Ibn Battüta beszámolt a Maldív-szigetek lakóiról, akik szintén

gyűjtöttek kaurit és ez csereáru volt náluk (KOVÁCS 1999, 72, 41. jz.; BOGA- 

PRILESZKY 1964, 292-293; ). Kelet-Európábán feltűnő a Baltikum (Lettország) 

kaurilelet bősége. Van olyan feltételezés, hogy innen vitték kelet felé, a Volga mentén 

a kereskedők, és így terjedt el a volgai bolgároknál, illetve a Káma-vidéken. Ennek 

azonban ellentmondanak a korábbra keltezhető Volga-vidéki leletek (VALEEV 1995, 
111).

A kameolról már volt szó az exportáruknál. A Kaukázusban is termeltek ki 
belőle. Mivel az Észak-Európai (baltikumi, skandináviai) kameol keleti eredetű, és 

Kelet-Európán keresztül jutott északra, ezért a Kelet-Európából exportált áruk közé is 

be lehet sorolni. A Kelet-Európábán talált kameolgyöngyök másik (nagyobb) része
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keleti eredetű, Indiából és Közép-Ázsiából származik, tehát importáru. A 

kameolgyöngy a szarmata időszak után kezdett divatossá válni Kelet-Európábán. Az 

összes gyöngyfajta közül a kameol aránya a 3-4. században mindössze 4% volt, ami az 

5-6. századra 13%-ra emelkedett. A nagy változás a 7. században következett be, 
amikor a ma ismert és elemzett gyöngyök 57%-át az ilyen gyöngyök teszik ki. Ez az 

arány a 8-9. századi leletanyagban eléri a 71%-ot (KOVALEVSKAÁ 2001, 228). 
Tehát ez a drágakőfajta egyre kedveltebb lett. A kameolt keletről szállították Európa 

felé. Az egyik legfontosabb útvonal a Kaukázuson keresztül vezetett. A Kaukázustól 
északra két irányban is szállították a kameolt: egyrészt a Kubány-folyó felé, és tovább 

a Krímbe, másrészt pedig a volgai út felé, ahonnan az egészen a Káma-vidékig, 
Ladogáig és Skandináviáig eljutott. A Kaukázusban különösen sűrűn .fordulnak elő a 

kameolból készült gyöngyök különböző fajtái. V. B. Kovalevszkaja elemezte az 5. és 

9. század közötti időszakra keltezett gyöngyöket, a területi elterjedés és a származás 

szempontjából. A vizsgált korszakot három részre osztotta. Az első szakasz az 5-;6. 
század. Az ide tartozó leletek (temetők) a Kaukázus nyugati részén és a Kubány-, 
valamint a Krím vidékén vannak, de az biztosan megállapítható a kameolgyöngyök 

importja a Kaukázus keleti része felől. Dagesztánba a szászánida Iránból érkezett a 

kameol,. a kaukázusi Albánián keresztül. A 7. század a következő vizsgált időszak. 
Ekkor a Kaukázus keleti felére továbbra is Irán felől, a derbenti és a darieli szoroson 

keresztül érkezett az ám. A Kaukázus keleti felében kevesebb a kameolgyöngy és ezek 

feltehetően a Bizánci Birodalom felől jutottak a Fekete-tenger keleti partvidékére és a 

hegység nyugati részére. A leletek sűrűsége és az ám származása alapján tehát két 
zóna különböztethető meg: a Nyugat-Kaukázus az egyik, a Közép-, illetve Kelet- 

Kaukázus pedig a másik (a választóvonal körülbelül a k. hossz. 44°). A 8-9. században 

ez a területi megosztás továbbra is megállapítható, de a Nyugat-Kaukázus, Kubány- 

alföld és a Krím a kameolgyöngyök eltelj edése tekintetében szorosabb kapcsolatban 

áll a Kelet-Kaukázussal, mint korábban (KOVALEVSKAÁ 2001,233).
Egyéb drágakövek is kerültek Kelet-Európába, részben a Bizánci Birodalmon 

keresztül. Oda Indiából szállítottak például gyémántot, zafírt, jácintkövet, a Perzsa
öbölből igazgyöngyöt, Afrikából smaragdot (PIGULJEWSKAJA 1969, 78; 
IRMISCHER1984,67)

Fegyverekről a fentiekben már volt szó.
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; 3. Fűszerek, étel, ital

A PVL szerint a bizánciak Oleg fejedelenmek 907-ben gyümölcsöt és bort is adtak ajándékba 

(PVL 1950 I, 25). Ugyanez a forrás a 969. évnél idézi Szvjatoszláv szavait, aki-a Duna 

melletti Perejaszlavecbe akart menni, mert oda számos árut szállítottak,, többek között a 

bizánciaktól bort és gyümölcsöket (PVL 1950 I, 48). Bíborbanszületett Konstantin a 

besenyőknek juttatott áruk sorában borsot is említ (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 40; 
MORAVCSIK 1950, 53). Az élelmiszerek, fűszerek a ritka áruk közé tartoztak, többnyire 

csak az uralkodók és környezetük jutott hozzá, sok esetben ajándékként kapták. Ezeknek az 

áruknak régészeti nyomai sem nagyon maradtak. A bizánci amforák Kelet-Európábán a rusz, 
kazár, magyar, besenyő területeken importárunak számítanak. Egyes görög betűvel megjelölt 
amforák esetében feltételezik, hogy a betűk vagy számokat jelentettek, vagy pedig az 

edényben tárolt, szállított árura utaltak. Me és A betűs (nem bizánci) amforatöredékek 

Sarkéiból ismeretesek, ami a görög péX,i ’méz’ vagy néMq ’sötét színű bor’ felirat töredéke is 

lehet'(FLÉROVA 1997, 74, XV. t, 112,113).
A magyar nyelv bors szava, ami honfoglalás előtti kölcsönszó, közvetetten arra' utal, 

hogy Etelközbe szintén szállítottak fűszereket. A DAI konkrétan is szól arról, hogy á 

besenyők a bizánciaktól szereztek be borsot. A 11-13. században zsidó kéreskédők Kijevből 
borsot, sáfrányt, gyömbért, szegfűszeget, édesgyökeret, olívaolajat, babérlevelet és mogyorót 
is szállítottak Regensburgba és más német városokba (SCHEIBER 1969, 101). A Római 
(Bizánci) Birodalomba a 4-6. században a borsot, sáfrányt, egyéb fűszereket Indiából 
szállították, valószínűleg később is (PIGULJEWSKAJA 1969, 78; IRMISCHER 1984, 67; 
LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 289). Kijevbe a Bizánci Birodalomból, vagy a Kaszpi- 

vidék (Hvárezm) felől jutottak el a keleti fűszerek.

4. Egyéb nyersanyagok

Fát nemcsak kivittek Kelet-Európából, hanem szállítottak is oda. Ibn Fadián azt írta a kazár

kagán egyik palotájáról, hogy annak tetejét tikfával fedték be (Tectona grandis) (TÓGÁN 

1939, 44, 4 /text/; KOVALEVSKIJ 1956, 147). Egyes szerzők, így például Ibn Hurdádbih 

(BGA VI, 67, 6) és Ibn Rusta (BGA VII, 134, 19; WEET 1955, 150-151) is említenek India 

nyugati részén egy Kamkam nevű királyságot, amelyről azt mondják, hogy a szádzs (tikfa)
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országa (bilád al- sag), és innen tikfát exportálnak*. A tikfát Európába feltehetően Indiából 
importálták, Perzsián keresztül (KOVALEVSKIJ 1956,270-271, 929. jz.).

VI. KERESKEDELMI UTAK

Egyes esetekben konkrét útvonal leírások, itineráriumok nyújtanak segítséget, ezekből 
viszonylag pontos útvonalakat lehet rekonstruálni. Más esetekben csak közvetetten lehet egy- 
egy útvonalra következtetni. Ezért a kereskedelmi utak rekonstruálása inkább a kereskedelem, 
az áruszállítás lehetséges színterének, helyének a bemutatása (BELÉNYESY 2000, 186). Az 

olyan nagy útvonalak, útrendszerek, mint például a „borostyánét”, „selyemút”, „prémút” több, 
némely esetben egymással párhuzamos útvonalat is magukban foglalnak, elágazásokkal 
együtt. A „dnyeperi út”, vagy „volgai út” stb. végső soron a Baltikum és a Fekete-tenger, 
illetve a Kaszpi-tenger közötti összeköttetések összefoglaló elnevezései. Ezeknek az 

útrendszerekhez nem csak a névadó folyók vízi útjait, hanem a különböző elágazásokat, 
csatlakozásokat, és helyenként a vízi úttal párhuzamos szárazföldi utakat is ismertetem. így, a 

tágabb értelemben vett nagy utak a következők: 1. dnyeperi út, 2. volgai út, 3. doni út, 4. 
„selyemút”, 5. utak Közép- és Nyugat-Európa felé, 6. egyéb utak (5. térkép).

1. A „varégoktól a görögökig” vezető út (dnyeperi út)

Ebbe az útrendszerbe tartoznak azok a folyók, amelyeken a Baltikum és Skandinávia (Birka, 
Wisby, Hedeby, Sztaraja Ladoga) valamint a Fekete-tenger (Konstantinápoly) közötti vízi 
közlekedést lehetővé tették, mindenekelőtt az útrendszer legnagyobb folyója a Dnyeper, ezen 

kívül a Daugava (Nyugati-Dvina) Néva, Volhov és a Lovaty folyók, valamint még néhány 

kisebb folyó, az Ihneny-, és a Ladoga-tó.
A Dnyeper vízi útjáról már az ókorból maradtak fent híradások. A Dnyepert már 

Hérodotosz is említi, Borysthenes néven. Az ókori földrazi irodalomban ezen a néven szerepel 
(Plinius, Ptolemaios stb.). Sztrabón (Geógraphica VII, 3, 18) nyugatról keletre haladva leírja 

a Fekete-tengerbe ömlő folyókat. A Dnyeszter (Tyras) után a következő nagy folyó a 

Dnyeper: ,JLzután következik a 600 stadionnyira hajózható Borysthenés folyó s közelében egy 

másik folyó; a Hypanis és a Borysthenés torkolata előtt egy sziget kikötővel. Ha a
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Borysthenésen 200 stadionnyira hajózunk, egy, a folyóval azonos nevű várost találunk, 
amelyet Olbiának is hívnak; nagy kereskedő hely, milétosi alapítás." (FÖLDY 1977,323)

A folyó a korai középkorban is szerepel a forrásokban. Iordanes több néven is említi 
(Borysthenes: ed. SKRZINSKAA 1960, 137; Danapr(um): 135, 136, 137; Var: 174 /text/, 
338, 678. jz.; és Skrzinskaja szerint az Erac név is a Dnyeperre vonatkozik: SKRZINSKAÁ 

1960,171/text/, 323,614. jz.).
A Ravennai Geográfus szintén említi a folyót, és annyit közöl róla, hogy a Pontusba 

folyik (Cosmographia IV, 5.: fluvium Danapri: ed. SCHNETZ 1940,47,42-44).
Az Örmény Geográfia bővebb változatában szerepel egy Koc'o(y) nevű folyó, amiről 

a forrás azt közli, hogy a Pontusba folyik, egy kis tava van, továbbá két szigete, amelyeken 

két oltár van (HEWESEN 1992, 48; PAULIK 2001, 40 /text/, 41 /ford./). A Koc‘o(y)t 
Westberg a Dnyeperrel azonosította (WESTBERG 1900, 310). Ártamonov szerint az 

elnevezés a Dnyeper és a Bug közös torkolatára vonatkozik (ARTAMONOV 1962, 166). S. 
T. Jeremjan a kérdéses mondat szövegét kiegészítette a Borysthenesse 1, mivel előzőleg két 
folyót említett a forrás. Ja. Daskevics szerint a Koc 'o(y) a Búgot, a feltételezett Borysthenes 

pedig a Dnyepert jelölte eredetileg a leírásban (HEWESEN 1992, 92, 76. jz.; PAULIK 2001, 
54, 16. jz.). Hewesen lehetségesnek tartja, hogy helyesen Jcoc'it kell olvasni a szövegben, ami 
annyit jelent, hogy ’nevezik’, és a folyó igazi neve nem szerepel (HEWESEN 1992, 92, 76. 
jz.). Az elgondolás ellen szól, hogy a szövegben már szerepel egyszer a ’nevezik’ kifejezés, 
tehát aKoc'ofy) a folyó neve (PAULIK2001, 54,16. jz.).

Hitvalló Theophanes és Nicephorus pátriárka szintén említik a Dnyepert, Danapr(is)
t

néven (Theophanes: ŐIŐUROV 1980, 37, 39; Nicephorus: 153)
Valószínűleg a dnyeperi útra vonatkoznak Ibn Hurdádbih és al-Hamadání mondatai,

amelyek szerint a rusz kereskedők a saqlaba szélső végei, vidékei (Ibn Hurdádbih, al- 

Hamadánl), vagy „a $aqöliba tengere" (al-Hamadánl) felől a Rum-tenger felé utaznak, ahol a 

„Rüm urának” (al-sáhib al-Rüm) tizedet fizetnek. A titulus feltehetően a kherszóni 

sztratégoszra vonatkozik, ami valószínűvé teszi, hogy a rusz kereskedők a Dnyeperen 

érkeztek meg a Krím nyugati oldalához. Al-Hamadánl szerint útjuk innen a Krím 

körbehajózása után a Tamany-félszigetre vezetett, ahol Samqüs, vagy Samkars városában 

kötöttek ki (PRITSAK 1971,256-257).
Feltételezhető, hogy az Annales Bertinianíban 839-ben említett rusz követség a 

Dnyeperen hajózott Konstantinápolyba (ed. WAITZ 1883,19-20).
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A dnyeperi útról szóló források közé bevonható a „Bajor Geográfus” (Descriptio 

civitatum et regionum ad septemtrionalem plagam Danubii) leírása is. A szakirodalomban ezt 
a forrást nem szokták a „Varégoktól a görögökig” vezető észak - déli irányú, dnyeperi úttal 
összekapcsolni. Egy korábbi tanulmányomban kísérletet tettem erre. Következtetéseim 

röviden a következők:
A Descriptioban szereplő Caziri, Ruzzi, Forsderen Liudi, Fresiti, Serauici, Lucolane 

és Ungare neveket megkísérelték egy kelet-nyugati üt mentén elhelyezni. Ez az út Kazáriából 
vezetett a Frank Birodalom felé. Az elrendezés gyenge pontja a Ruzzi (ruszok) elhelyezése a 

Dnyeper középső folyásához (Kijev). A Descriptio országokat, törzsi területeket és várakat (a 

hozzájuk tartozó területtel) ír le, tehát politikai-területi képet ad, ezért ebben az esetben nem a 

Kijevben lakó rusz kereskedőkről van szó. A Descriptio keletkezésére vonatkozó kutatások 

alapján arra lehet következtetni, hogy a leírás a legnagyobb valószínűséggel a 9. század 

második harmada előtt készült. A források szerint a ruszok „országa” ebben az időben még a 

Dnyeper-Volhov-Ilmeny-tó környékén volt, és nem a Dnyeper középső folyásánál. A ruszok 

földrajzi helyzete nem illeszkedik bele a Kijeven áthaladó kelet-nyugati útba. A fentebb 

vizsgált nyolc név közül négy azonosítható és elhelyezhető a térképen {Ruzzi, Ungare, Caziri, 
Vuizunbeiré). Ezek közül kettő, a ruszok {Ruzzi) és a magyarok {Ungare) a Dnyeper-vidékre 

tehetők. A ruszok a folyó felső szakaszához, forrásvidékéhez, a magyarok pedig az alsó 

szakaszhoz, egészen a torkolat környékéig. A fennmaradó nevek etimológiája és lokalizálása 

nem egyértelmű. A szláv, vagy nagy valószínűséggel szláv nevek nem tehetők a Volga- 
vidékre (amit a Caziri és a Vuizunbeire nevek jelölnek ki), hanem szintén a Dnyeper-vidékhez 

kapcsolódnak. Ezek a nevek is beilleszthetők a Ruzzi-Ungare észak-déli irányú területsávba. 
A Descriptio alapján a dnyeperi út tehát így (vagy: így is) rekonstruálható: Ruzzi, Forsderen 

Liudi, Fresiti, Serauici, Lucolane, Ungare (POLGÁR 2003).
Feltehetően a dnyeperi útról szól Brémai Ádám, amikor a svédek {Sueones) és a 

görögök közötti közlekedést említi (Gesta XV. ed. SCHMEIDLER 1917, 242, 10-13): 
helyeket ismerők pedig állítják, hogy egyesek Sueoniából szárazföldi úton elutaznak egészen 

Görögországig. De a barbár népek, akik útközben vannak, ezt akadályozzák, ezért hajókkal 
kísérlik meg az utazást." Az Annales Bertiniani fentebb idézett részletében a ruszok a frank 

királyi udvarból nem akartak ugyanazon az úton visszatérni, mint amelyiken érkeztek, mert 
odafelé tartó útjuk vad és barátságtalan népek földjén keresztül vezetett. Brémai Ádám szintén 

hasonlót állít, konkrétan a svédek és görögök közötti területen lakókról. Nem kizárt, hogy 

mindkét esetben a kelet-európai steppén keresztül vezető út nehézségeiről van szó. A Dnyeper 

vízi útja sem volt veszélytelen, különösen a vízeséseknél, mert itt partra kellett szállni, és
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szárazföldön kellett megkerülni a veszélyes folyószakaszt. A folyóparton a hajósokat a helyi 
lakosság is megtámadhatta. ’

A bizonytalan adatok közé tartozik a BalhI-hagyomány és Mas‘üdl beszámolója az

északi óceán (al-bahr al-muhit, ’világóceán’, ’a világot körülvevő tenger’) és a Fekete-tenger 

közötti közvetlen vízi összeköttetésről. Al-Istahri szerint az északi óceán és a Rüm-tenger 

között közvetlen vízi átjáró van, amely a saqaliba területe mögött halad keresztül (BGAI, 8; 

KMOSKÓ 2000, 17). Ibn Hauqal bővebben is ír erről (II/2, ed. KRAMERS, 392, és 11/1, ed.

KRAMERS, 202, 6-9). Az utóbbi helyen azt írja az összekötő öbölről, hogy: ,JEz az öböl a 

Rüm tengerébe szakad az Óceán tengeréből, mégpedig olyanformán, hogy az magukból az 

Észak vidékeiből indul ki a hideg miatt járhatatlan szárazföld szélén, áthalad Góg és Magóg 

vidékein, majd továbbhaladva metszi a saqaliba országát s azt két részre vágja.” (KMOSKÓ 

2000,j76, 32. jz.) A szóban forgó öblöt, vagy csatornát a BalhI-féle térképen is feltüntették. A 

térképnek ez a része erősen torzít, de annyi megállapítható belőle, hogy a. csatorna a 

legészakibb részekről indul, és valahol a Balkán-félsziget és a Fekete-tenger (pontosabban a 

Konstantinápolyi-öböl = Márvány-tenger) nyugati szélénér ér véget (KMOSKÓ 2000, 
térképek). Al-Mas‘üdl szintén említi ezt az összeköttetést, amelyet szerinte a ruszok 

használnak (Murüg, XVI. ed. MEYNARD-COURTEILLE 1857 I, .364; KMOSKÓ 2000, 
167; al-Dima§qI is említi: MEHREN 1866, 139, és al-Batenní: REINAUD 1848, I, 
CCLXXXVII) Kmoskó szerint az idézett muszlim szerzők leírásai homályosak. Egy olyan 

hiedelem tükröződik bennük, hogy az északi tenger közvetlen összeköttetésben áll a Fekete
tengerrel (Azovi-tengerrel) (KMOSKÓ 2000, 17, 39. jz.). Elképzelhető azonban, hogy itt a 

Dnyeperről van szó (BERN§TEJN-KOGAN 1950, 242; LEWICKI 1960b, 32). A dnyeperi út 
pontatlanul és torzítva jelenik meg az idézett forrásokban. A Dnyepert egyik említett szerző 

sem ismeri, legalábbis név szerint nem említik meg. A tengeröböl említésének annyi alapja 

lehet, hogy északon a Finn-öböl az út kiindulópontja, délen pedig a Dnyeper és a Bug közös 

torkolata jelentős öblöt képez. A Dnyeper és a hozzá kapcsolódó vízi utak valóban átjárást 
biztosítottak a Baltikum és a Fekete-tenger között. Más hasonló jellegű vízi út nincsen Kelet- 
Európában (a Volgáról külön megemlékeznek a muszlim szerzők, és az ismereteik 

pontosabbak is róla). Brémai Ádámnál szintén szerepel egy olyan állítás, hogy a Balti-tenger 

egy szűk öbölben egészen a görögök földjéig elnyúlik. Egy másik helyen viszont azt állítja, 
hogy a Balti-tenger a Rusznál véget ér (Gesta XIV. ed. SCHMEIDLER 1917, 242, 7-8; 
BERNSTEJN-KOGAN 1950,243)



166

A Hudüdban a 44. fejezetben szereplő Ruta-folyót B. A. Rübakov a Dnyeperrel

azonosította, a ruszok három városát pedig a Dnyeper melletti Kij evvel (Küyaba), 
Perejaszlawal (Salába) és Rogyennel (Urtab) (RYBAKOV 1982,209-211,330-334).

A dnyeperi útról tanúskodnak a skandináv sagak és feliratok. Snorri Sturlason 

Heimskringlájában többször szerepel az austrvegr ’keleti út’ és vaeringjarvegr ’varég út’ 
kifejezés, ami erre az útra vonatkozik. A Guta-sagában van egy elbeszélés három testvér 
utazásáról, akik Skandináviából indultak el és Oroszországba hajóztak, majd onnan görög 

földre értek. A forrás említi a Düna-folyót (Daugava, Nyugati-Dvina), amelynek torkolata 

Észtföld partjához közel volt. Öt 11. századi skandináviai feliraton szintén szerepel az 

austrvegr szó. (BRIM 1931 /=2002, 230-231, 236-237/; BERNSTEJN-KOGAN 1950, 240- 
241; DZAKSON 2001, 43-47). A”keleti út” vagy „varég út” kifejezések a Dnyeperi út északi, 
skandináviai és észak-oroszországi szakaszaira vonatkoznak (DZAKSON 2001,47-48).

A PVL 9-10. századra vonatkozó feljegyzései szintén több esetben szólnak a dnyeperi 
útról. A Kijev környéki poljánok karddal adóztak a kazároknak (PVL 1950 I, 16-17), ami 
közvetetten arra utalhat, hogy a Dnyeperen fegyvereket szállítottak. Ezt látszanak igazolni a 

Dnyeper-vidéki kardleletek (RYBAKOV 1948, 328). A krónika szerint Rurik kíséretéből 
Aszkold és Dir 862-ben Konstantinápoly felé indultak a Dnyeperen (PVL 19501,18-19). 882- 
ben Oleg novgorodi fejedelem a Dnyeperen érkezett Kijev elfoglalására (PVL 19501,20). De 

szintén a Dnyeperen indultak el a ruszok Konstantinápoly ellen 860-ban, 911-ben, 944-ben, 
vagy Kherszón ellen stb.

A 10-11. századra vonatkozóan két részletes leírás is rendelkezésünkre áll a dnyeperi 
útról. Az egyiket a PVL őrizte meg: Emikor pedig a poljánok külön éltek e hegyek mentén, 
egy út volt a varégoktól a görögökhöz, és a görögöktől a Dnyeperhez, a Dnyeper felső 

folyásánál pedig hajóvontató út (volok) a Lovatyhoz; a Lovatyon behajóznak a nagy Ilmeny- 

tóba; ebből a tóból folyik ki á Volhov-folyó, és beleömlik a nagy Néva-tóba, és ennek a tónak 

a torkolata a Var ég-tengerbe megy; ezen a tengeren el lehet hajózni Rómába, Rómából pedig 

ugyanazon a tengeren Cárgrádba; Cárgrádból pedig be lehet hajózni a Pontuszi-tengerbe, 
ahová a Dnyeper-folyó folyik. A Dnyeper az Okovszkij-erdőből ered és dél felé folyik, a Dvina 

pedig ugyanebből az erdőből ered és észak felé, a Var ég-tengerbe folyik; ugyanebből az 

erdőből folyik a Volga kelet felé, és hetven torkolattal (hetven ágra szakadva) ömlik a Kaszpi- 

tengerbe. Ezért a Volgán el lehet jutni a Ruszból Bulgáriába és Hváliszba, és tovább kelet felé 

el lehet jutni Sém törzseihez, a Dvinán pedig a varégok földjére, a varégoktól Rómába, 
Rómából pedig a Hám törzseihez. A Dnyeper a Fekete-tengerbe ömlik, ezt a tengert pedig
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Rusz-tengemek nevezik; mint mondják, a partjainál hirdette a tanítást Szent András, Péter 

testvére. Amikor András Szinopéban tanított, és. eljutott Kherszónba, megtudta, hogy 

Kherszónhoz közel van a Dnyeper torkolata, és el akart indulni Rómába; behajózott a 

Dnyeper-torkolatba, és aztán onnan elindult felfelé a Dnyeperen.” A történet szerint ezután a 

későbbi Kijev alá ért, ahol megjövendölte, hogy itt egyszer egy nagy város lesz. Azután 

tovább folytatta az útját a Dnyeperen, majd elért a szlovénekhez, „ahol ma Novgorod áll." 

Innen eljutott a varégok országába, és aztán onnan megérkezett Rómába (PVL 1950 I, 11-12 

/text/, 207-208 /ford./.).
A másik részletes leírást a dnyeperi útról Bíborbanszületett Konstantin hagyta ránk 

(DAI 9. fej., LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 44, 46, 48, 50): külső Oroszországból 
Konstantinápolyba jövő fatörzscsónakok Novgoródból valók, ahol Szvjatoszláv, Igornak, 
Oroszország fejedelmének fia székelt, de vannak Szmolenszk városából, Ljubecsből, 
Csernigovból és Visegrádból is. Ezek ugyanis mind a Dnyeper folyón jönnek le, és Kiev 

városában, amelyet Szambatásznak neveznek, gyűlnek össze. A szlávok, akik adófizetőik, — az 

úgynevezett krivicsek, lenzaninok és egyéb szklavín területek — télvíz idején hegyeikben 

vágják a fatörzscsónakokat, és elkészítvén azokat, amikor kinyílik az idő, és a fagy felenged, a 

közelben levő tavakra vontatják Minthogy ezek a Dnyeper folyóba szakadnak, ezek a szlávok 

átjutnak azokból ebbe a folyóba, elérkeznek Kievbe, kivontatják fatörzscsónakjaikat a 

felszerelő helyre és eladják azokat az oroszoknak. Az oroszok pedig, akik egyedül csak 

csónaktesteket vásárolnak, leszerelvén régi fatörzscsónakjaikat, átteszik azokból az evezőket, 
evezőcsapokat és egyéb szükséges holmikat ezekbe, és így felszerelik ezeket. Június havában a 

Dnyeper folyón elindulván, lemennek Vitecsevbe, amely az oroszoknak adófizető városa. És 

ott gyülekeznek két-három napon keresztül, s mikor az összes fatörzscsónakok 

összegyülekeztek, útra kelnek, és lejönnek az említett Dnyeper folyón. Először az első 

zátonyhoz érnek, melyet Esszupínak neveznek, ami oroszul és szklavinul azt jelenti: 'Ne 

aludjál! ’; ennek a zátonya olyan keskeny, mint a lovaspóló-pálya szélessége, közepén pedig 

magas fenéksziklák vannak, amelyek szigetekként emelkednek ki. A rájuk zúduló víz 

felduzzadván és onnan a mélységbe zuhanván, hatalmas és félelmetes robajt okoz. Ezért az 

oroszok nem mernek köztük áthaladni, hanem a közelben kikötnek, embereiket kiteszik a 

szárazföldre, egyéb dolgaikat pedig a fatörzscsónakokban hagyják, és azután meztelen
', nehogy valami kőbe ütközzenek Ezt úgy végzik, hogy egyesek azlábakkal tapogatódzva

orrán, mások középen, megint mások pedig a farán taszítják rudakkal, és így nagy 

óvatossággal a folyó kanyarulatai és partja mentén haladnak át ezen az első zátonyon. 
Miután túljutottak ezen a zátonyon, a szárazföldről ismét fölveszik a többieket, s tovább

***
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hajóznak és elérkeznek a második zátonyhoz, melyet oroszul Ulvorszinak, szklavinul pedig 

Osztrovuniprachnak neveznek, ami annyit jelent, mint ‘a zátony szigete’. Az is hasonló az 

elsőhöz, fáradságos és nehezen járható. Ismét kitevén az embereket, úgy szállítják át a 

fatörzscsónakokat, mint előbb is. Hasonlóképen jutnak át a harmadik zátonyon is, melyet 

Jelandrinak neveznek, ami szklavinul annyit jelent, mint 'a zátony zúgása ’, azután a negyedik 

zátonyon, a nagyon, amelyet oroszul Aifomak, szklavinul pedig Neaszítnak neveznek,. mivel 

pelikánok fészkelnek a zátony kövei közt. E zátonynál mind kikötnek a szárazföldön hajóorral 

előre, és velük együtt kiszállnak azok a férfiak, akik őrségre vannak kirendelve, és ezek 

elmennek és a besenyők miatt éberen őrködnek. A többiek pedig magukhoz veszik, ami 

holmijuk a fatörzsccsónakokban van, és a láncra fűzött rabszolgákat a szárazon hat 

mérföldnyire hurcolják, míg csak túl nem jutottak a zátonyon. Azután egyesek vontatva, mások 

meg a vállukon cipelve fatörzscsónakjaikat áthurcolják a zátony túlsó oldalára, s így aztán a 

folyóra bocsátván azokat és podgyászükat belerakván, beszállnak és ismét tovább hajóznak. 

Elérkezvén az ötödik zátonyhoz, melyet oroszul Varujorosznak, szklavinul pedig 

Vulniprachnak neveznek, mivel nagy tavat alkot, ismét a folyó kanyarulatai mentén viszik át a 

fatörzscsónakjaikat, mint az első és második zátonynál is, majd elérik a hatodik zátonyt, 

amelyet oroszul Leántinak, szklavinul pedig Verútzinak neveznek, ami annyit jelent, mint 'a 

víz felforrása ’; és ezen is hasonlóképen kelnek át. Innen elhajóznak a hetedik zátonyhoz is, 

melyet oroszul Sztrúkunnak, szklavinul pedig Naprezinek neveznek, ami azt jelenti 'kis 

zátony’. És átjutnak az úgynevezett Krárion átkelőhöz, ahol a cherszóniak Oroszországból, a 

besenyők pedig Cherszón felé szoktak átkelni, amely átkelőnek a szélessége annyi, mint a 

lóversenypályáé, magassága pedig lentről addig, ameddig a barátok kitekintgetnek, annyi, 

amennyire a nyilazó nyila eljut innen odáig. Erre a helyre szoktak ezért lejárni a besenyők és 

támadni az oroszokat. Miután átjutottak e helyen, elérik a Szent Gergelynek nevezett szigetet, 

amely szigeten mutatják be áldozataikat is, minthogy ott egy hatalmas tölgyfa áll, s eleven 

kakasokat áldoznak. Köröskörül nyilakat is szúrnak le, mások pedig kenyeret és húst is, s 

kinek mije van, ahogy az náluk szokás. Sorsot is vetnek a kakasokra, vájjon leöljék-e azokat, 

vagy megegyék, vagy életben hagyják. Ettől a szigettől kezdve, míg csak el nem érnek a 

Szulina folyóig, az oroszok a besenyőktől nem tartanak. Azután elindulván onnan, négy napig 

hajóznak tovább, míg el nem érik a folyó torkolatát alkotó tavat, melyben Szent Ethériosz 

szigete van. Elérvén hát ezt a szigetet, ott két-három napig kipihenik magukat. És 

fatörzscsónakjaikat ismét ellátják mindazzal, amire csak szükségük van, vitorlákkal, 

árbocokkal, kormányrudakkal, melyeket magukkal visznek Minthogy pedig, amint mondottuk, 

ez a tó ennek a folyónak a torkolata, és az egészen a tengerig terjed, és Szent Ethériosz szigete
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a tengernél fekszik, onnan elmennek a Dnyeszter folyóhoz, s azt szerencsésen elérvén, ott 
ismét megpihennek. De amikor az idő kedvezőre fordul, csónakjaikba szállván, az 

Ászprosznak nevezett folyóhoz mennek, és ott hasonlóképpen megpihenvén, majd ismét útra 

kelvén, a Szulinához érkeznek, a Duna folyó úgynevezett mellékágához. És míg csak el nem 

hagyják a Szulinát, nyomon követik őket a besenyők. S ha időnként a tenger egy 

fatörzscsónakot a partra vet, mind kikötnek, hogy a besenyőkkel együttesen szálljanak szembe. 
De a Szulinától kezdve senkitől sem félnek, hanefn Bulgária földjére behatolván, a Duna 

torkolatához érnek. A Dunától eljutnak a Konopaszhoz, a Konopasztól Konsztantíába, és 

Konsztantíától Várna folyójáig, és Várnától a Ditzína folyóhoz mennek, amelyek már mind 

Bulgária földjén vannak. A Ditzinától pedig eljutnak Meszemvria vidékére, és így ezzel véget 
ér sok vesződséggel járó, félelmetes, nehezen megtehető és fáradságos útjuk." (MORAVCSIK 

1950, 57, 59, 61, 63) A DAI a 42. fejezetben is utal a Dnyeperen délre hajózó rusz 

kereskedőkre (LITAVRIN-NOVOSELCEV 174,175; MORAVCSIK 1950,186,187).

A Dnyeper-út szakaszai

A dnyeperi út összeköttetést biztosított Észak-Kelet-Európa és a Fekete-tenger (tágabb 

értelemben a mediterrán világ) között, szerepe kiemelkedő fontosságú volt nemcsak a korai 
középkorban, hanem előtte és utána is. A történeti kutatás nagy figyelmet szentelt a dnyeperi 
útnak (pl. HEYD 1885, 57, 69-73; SOLOV’ÉV 1959, 63-71; KLÜÖEVSKIJ 1987,1, 76-77, 
137-138; BRIM 1931 /=2002/; VASILIEV 1932, 322-323; BERNŐTEJN-KOGAN 1950; 
LEVÖENKO 1956,202-205; RYBAKOV 1982, 337-340 stb.). Sz. M. Szolovjov (1820-1879) 
például a Rusz különböző részeit egy-egy folyóhoz, vagy annak egy szakaszához kapcsolva 

különítette el, amelyek közül az egyik a dnyeperi volt (SOLOV’ÉV 1959, 70). A Dnyeper-út 
nemcsak gazdasági és kulturális, hanem politikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű a 9- 
10. században: itt volt az ekkor létrejövő orosz állam „földrajzi gerince”(OBOLENSKY 1999, 
57). A szorosabb értelemben vett Dnyeper-út a Finn-öböltől a Dnyeper és a Bug Fekete
tengeri közös torkolatáig tart, mintegy 2000 km hosszúságban. Tágabb értelemben azonban a 

Dnyeper-úthoz számíthatjuk a Skandináviából és a Balti-tengerből a Finn-öbölbe, illetve a 

Balti-tengerből a Daugava (Nyugati-Dvina)-torkolatig vezető utakat is, továbbá a Dnyeper- 
torkolattól a Fekete-tenger nyugati partvidéke felé vezető utakat, az utóbbi a DAI-ban a 

Konstantinápolyig vezető út. A források alapján a folyó vízi útja több célt is szolgált: 
kereskedelmi, hadi, felvonulási út, és a rusz fejedelmek adószedő útjának is része volt
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(LEBEDEV 1975, 33). A Dnyeper-út több szakaszra osztható. V. A. Brim a nagyobb folyók
v-4\

alapján osztotta fel: 1. Daugava/Nyugati-Dvina szakasz, 2. Néva-Volhov szakasz, 3. dnyeperi 
szakasz (BRIM 1931 /=2002/). G. Sz. Lebegyey a Dnyeper-utat gazdasági-földrajzi 
övezetekből álló rendszerként értelmezi. Az északi része a Lovatytól északra eső vidék. A 

terület „nem stabil mezőgazdasági övezet” (Lebegyev), jelentősebb földművelés csak a 8-9. 
század után jellemző, de önmagában nem elegendő a lakosság eltartásához. A környező 

erdővidék vadászatra (prémek), halászatra kínált lehetőséget a helyi lakosságnak. A 8-9. 
században a területre a „baltikumi tengeri civilizáció” (Lebegyev) kifejezést lehet használni, 
amelynek hátterében a nemzetközi kereskedelem felélénkülése jellemző. A skandináv 

betelepülés a 8. század közepétől kezdve figyelhető meg, a terület ezután fokozatosan 

bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe. A következő szakasz a Szmolenszk-Vicebszk- 
Polack-háromszögtől délre eső vidék, és lefelé a Dnyeper mentén Szmolenszktől Ljubecsig, 
amely jobb mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik és kevésbé függött a behozataltól. Ez a 

zóna a „gorogyiscsék területe” (Lebegyev), a korai középkorban a szlávok hazája. A 9-10. 
században a krivicsek és a dregovicsok földje, akik. a hajózásban és a kereskedelemben is 

szerepet játszottak. A DAI szerint a ruszok a krivicsektől, és a tőlük délebbre lakó 

lenzaninoktól szerezték be csónakjaikat. A következő szakasz az erdővidék déli része, és az 

erdős steppe övezete, a Szozs-, Pripjaty-, Gyeszna- és Rosz-folyók torkolatvidékéig. A 

feltételek itt jók a földműveléshez, a gabonatermesztés a neolitikumtól kezdve jelentős 

mértékű volt. Az ettől délre eső szakasz a steppét szeli keresztül, amely a nomád állattartók 

területe volt, helyenként jelentősebb földműveléssel. (LEBEDEV 1997,155-157,164-165). A 

régészeti leletanyag alapján arra lehet következtetni, hogy a Skandinávia és a Bizánci 
Birodalom közötti kapcsolat a 9. század elején már fennállt (LEBEDEV 1997, 151). A 

Dnyeper út „fénykora” ekkor kezdődött, és körülbelül a 12. század közepéig tartott (850- 
1150: BRIM 1931 /=2002/, 228). A Dnyeper-úttal hozhatók kapcsolatba a terület 
legjelentősebb kereskedelmi központjai. Északon Sztaraja Ladoga, Novgorod és a 

Szmolenszk melletti Gnyozdovo, illetve délen Kijev (LEBEDEV 1997, 158-164).
A vízi utazás a Finn-öböltől, vagy a Daugava-torkolattól kezdve a Dnyeperig több vízi 

úton lehetséges volt: 1. az egyik fő útirány kiindulópontja a Rigai-öböl, majd az út a Daugava- 

folyón vezetett, annak a felső folyásáig, ahonnan át lehetett kelni a Dnyeperre; 2. a PVL a 

másik fő útirány leírását adja: Finn-öböl-Néva-Ladoga-tó-Volhov-folyó-Ilmeny-tó-Lovaty- 
folyó útvonal. Ez hosszabb volt, és helyenként nehezebb. A Volhovig az útvonal jól hajózható 

volt, Ladogától kezdve mintegy 19 kilométeren keresztül a Volhov medre sziklás, számos 

zuhogó nehezítette az utazást. Feltételezhető, hogy ezeken a szakaszokon közlekedtek a-a
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kenuhoz hasonló, fatörzsekből kivájt testű csónakokon (OBOLENSKY 1999, 58). Az Ilmeny- 

tó keresztülhaj ózása után a Lovaty-folyón folytatódott az utazás, aminek a felső szakasza 

szintén sziklás a folyómeder. A Lovatyról a Dnyeperre nem volt közvetlen vízi átjárás, a 

krónika meg is említi a volokot, ami az egyik folyótól a másikig tartó szárazföldi útszakaszt 
jelenti, ahol átviszik a hajókat. A PVL a Lovaty és a Dnyeper közötti szakaszon nem említ 
más folyókat. A Lovatyról először át kellett jutni a Nyugati-Dvinára (Daugava, Düna), majd 

onnan lehetett a Dnyepert elérni. Az átjutásra több'lehetőség is volt: 1. Lovaty-Pola-folyó- 

Lucsanszkoje-tó-Dvina; 2. Lovaty-Pola-folyó-Toropa-folyó-Dvina; 3. Lovaty-Kunyja- 

folyó-Szeijozsa-folyó-Toropa-folyó-Dvina; 4. Lovaty-Kunyja-folyó-Zsizsickoje-. vagy 

Dvinyje-tó-Dvina; 5. Lovaty-Kunyja-folyó-Uszvjata-tó-Uszvjácsa-folyó-Dvina; 6. Lovaty- 

Uszvjata-tó-UszYjácsa-folyó-Dvina; 7. Lovaty-Jemenka-folyó-Jemenyec-tó-Ordovo-tó- 

Jezeriscse-tó-Obal (Obol)-folyó-Dvina; 8. Lovaty-Noszva-folyó-Udra-folyó-Uscsa-folyó- 
Drissza-folyó-Dvina (BERN§TEJN-KOGAN 1950, 253, térkép) (6. térkép). A keletről 
nyugati irányban felsorolt viziutak mindegyike a D,vina jobb parti (északi) vízgyűjtőjéhez 

tartozik. Az 1. A forrásvidék közelében a 8. pedig Polacktól (Polock) nyugatra folyik a 

Dvinába, a lett határ közelében. A Dvináról a Dnyeperre legkönnyebben a Dvina bal oldali 
mellékfolyóján, a Kaszplján lehetett eljutni. A folyó felső folyása egészen közel van a 

Dnyeperhez, amit az út végén tavak és kisebb folyócskákon lehetett megközelítem. A két 
vízrendszer azonban nem ér össze, így itt is szárazföldi átkelésre volt szükség. A Kaszplja 

forrásvidékén Volokovaja falu neve is utal a vo/oára, az átkelőre. A kaszpljai útszakasz végén, 
a Dnyeper mellett volt Gnyozdovó, majd a közelében később Szmolenszk (6. térkép).

A varégoktól a görögökig vezető út másik fő iránya a Daugaván (Nyugati-Dvina) 
vezetett, a Rigai-öböltől egészen a Kaszplja-torkolatig, majd innenn a fentebb ismertetett úton 

a Dnyeperig. A különböző lehetőségek felsorolásából látható, hogy a Nyugati-Dvina 

(Daugava) szerepe kulcsfontosságú volt a Dnyeperre való átjutásban. Mint fentebb szó volt 
róla, a PVL nem részletezi a Lovaty és a Dnyeper közötti szakaszt, ezért az előbb ismertetett 
lehetőségek elméletileg különíthetők el. Későbbi forrásokból igazolható néhány átjáró 

középkori használata. Alekszandr Jaroszlavics novgorodi fejedelem 1245-ben a litvánok ellen 

vezetett hadjáratot. A sereg útja az Uszvjáta-tavon és az Uszyjácsa-folyón vezetett a Dvináig. 
Ezután a Dvinán Vityebszkig (Vicebszk) haladt. Ezen kívül a Szeijozsa- és a Toropa- 

folyókon át a Dvináig, valamint a Zsizsickoje-tavon, illetve a Pola-folyó felé vezető útra is 

vannak adatok (KARAEV 1975, 155-158). A régészeti leletek alapján a 9. században a 

Dvina-Kaszplja-Dnyeper átjáró használatban volt. A közelben volt a Gnyozdovoi
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kereskedőtelep, ahol skandináv betelepülők (is) laktak (LEBEDEV 1975, 41-42; LEBEDEV- 

BULKIN-NAZARENKO 1975,166-169).
A Dnyeperre történő átjutás nehézségei után kényelmesen lehetett hajózni a folyón. A 

Dnyeper Szmolenszktől Orsáig kelet-nyugati irányban folyik, majd Orsánál délre fordul. A 

folyónak ez a szakasza könnyen hajózható (LEBEDEV 1997, 163-164; OBOLENSKY 1999, 
58). A dnyeperi út Kijevtől a Fekete-tengerig, illetve Konstantinápolyig tartó szakaszáról a 

DAI ad részletes leírást. A leírás feltehetően egy olyan személy közlésén alapul, aki maga is 

járt ezen az úton. Levcsenko a leírás jellegéből (nincsenek benne kereskedelemre utaló 

részletek) arra következtetett, hogy az nem kereskedő lehetett, hanem inkább követ 
(LEVCENKO 1956, 202). A DAI és a PVL tudósításai jól kiegészítik egymást. A bizánci 
forrás az útnak azt a szakaszát írja le részletesen, amelyről a PVL kevesebbet szól. Az első 

állomás Kijevtől délre Vitecsevben volt. Vitecsev Kijevtől körülbelül 60 kilométerrel délre 

található. Itt egy kis erőd (gorogyiscse) volt, amely a folyó átkelőjét őrizte. Feltételezik, hogy
a folyó mentén több ilyen erőd is volt, ezek esetenként világító toronyként is működtek. Nem

>
tudjuk, hogy miért éppen Vitecsevet említi a forrás, amely nem volt túl jelentős hely sem 

ekkor sem később. A PVL-ben szerepel az 1095. évnél (PVL 1950,1, 148: Bumeneet xonMy).

A leírás szerint a Kijévből elindult flotta itt még további hajókat várt be. Obolensky szerint a 

Perejaszlavból érkező hajókat várták be itt. Perejaszlav a Trubezs-folyó alsó szakaszánál volt, 
közel annak a Dnyeperbe torkollása előtt. Ettől a torkolattól még körülbelül 50 kilométert 
kellett felfelé hajózni a Dnyeperen Vitecsevig. Perejaszlav a 3. helyen szerepel a Rusz 

városainak sorában a két bizánci-rusz kereskedelmi szerződésben (911 és 945), ami arra utal, 
hogy jelentős szerepet játszott a Bizánccal folytatott rusz kereskedelemben (LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 318-319, 25. jz.; JENKINS 1962, 37-38; OBOLENSKY 1999, 58). 
Utána a zuhogókig kényelmesen lehetett hajózni a folyón. A Dnyeper Kijev után dél-kelet 
felé fordul, és közel párhuzamosan halad egy, a dél-orosz síkságon észak-nyugatról dél-kelet 
felé kiterjedő, gránitból álló vonulattal. Körülbelül 450 kilométerre Kijevtől a folyó ismét 
irányt változtat. Dnyepropetrovszk és Zaporozsje között mintegy 67, 7 kilométer hosszúságú 

szakaszon a folyó ezt a kemény, kristályos kőzetekből álló tömböt keresztülvágja. A 

mederben kiemelkedő sziklatömbökön a víz részben átbukik, részben pedig megkerüli azokat, 
és így folyása felgyorsul, örvénylővé válik. Ezen a szakaszon a sziklás mederben kilenc 

úgynevezett zuhogó volt. Bíborbanszületett Konstantin 7 zuhogót említ a leírásban. Az első 

zuhogó a DAI szerint az Esszupí volt, későbbi nevén a Sztarokajdacki-zuhogó, 18 

kilométerrel délre Dnyepropetrovszktól. A második az Ulvorszí, vagy Osztrovuniprakh volt.
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Ezt a későbbi Lohanszki-, vagy a Szurszki-zuhogóval azonosítják. A harmadik zuhogó a DAI 
szerint a Jelandrí, a későbbi Zvonyeci-vízesés, 5 kilométerrel délre a Lohanszkitól. A 

negyedik a DAI szerint az Aifor, vagy másik nevén Neaszít volt, ezt később (is) Nyenasziti- 

zuhogónak hívták. 6, 5 kilométerre volt a Zvonyeci-zuhogótól. Konsztantinosz ezt nevezte „a 

nagy” zuhogónak. Az ötödiket a DAI Varúforosz, illetve Vulniprakhnak nevezi, a 

Vulnyigszki-zuhogóval azonosítják, amely 14 kilométerre volt az előzőtől. Az utána 

következő Leánti, vagy Verútzí nevű zuhogót a Bugyilovszki-zuhogóval azonosítják, amely a 

Tavolzsanszki-sziget közelében volt. A DAI-ban utolsóként említett Sztrúkun, vagy Naprezí- 
zuhogó vagy a később Lisnyij-, vagy a közelében lévő Vilnyij-zuhogóval azonos. A felsorolt 
zuhogok ma már nem láthatók. A dnyeperi vízierőmű (DNYEPROGESZ) építésekor, az 

1920-as évek végén, 1930-as évek elején ezt a folyószakaszt felduzzasztották, kialakítva a 

Dnyepropetrovszki-víztározót. A vízszint megemelésével a zuhogok „eltűntek”, a folyómeder 

akadálytalanul hajózható lett (JENKINS 1962, 38-52; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 
322-325; OBOLENSKY 1999, 58-59) (7. térkép). A DAI egy-egy zuhogó két nevét 
(rosz/rusz, illetve szláv) adja meg (az etimológiák körüli viták a normann-antinormann vita 

egyik sarokpontját képezték/képezik). A zuhogókat több esetben a szárazföldön kellett 
megkerülni. Ez a folyószakasz volt az egyik legveszélyesebb része az útnak. Az utolsó 

zuhogó után 15 kilométerrel a Krárion-átkelő következett. Itt keresztezte a Dnyepert a 

Kherszónt (Krím) a Dnyepertől nyugatra eső területtel összekötő szárazföldi út. K. Fáik egy 

*Vrarion alakot rekonstruált, ami az ósvéd Vrar fceria (az ósv. vra fii. ’sarok, szeglet’, 
’szűkület’ ’forduló’ sing. gén. vrar alakja) ’átkelő a saroknál/szegletnél/(folyó)kanyamál’ 
kifejezéssel hozott kapcsolatba. A kifejezés fceria ’átkelőhely’tagját lefordították görögre, míg 

a vrar eredeti alakjában szerepel a szövegben. Ezt a helyet a 16. században Kicskasz-átkelő 

néven említik (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 326, 44. jz.; JENKINS 1962, 52). Az 

átkelőhely után a következő állomás a Szent-Gergely-sziget (Hortyica-sziget) volt, a mai 
Zaporozsje mellett. A folyómederben hosszan elnyúló szigeten 10-11. századi település 

maradványait, és dirhemet is találtak. Itt került elő a híres hortyica-szigeti kardlelet is 

(JENKINS 1962, 54-55; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 327, 51. jz.) (7. térkép). A 

Dnyeper és a Bug közös torkolatában volt a Szent-Aitheriosz-sziget, amelyet hagyományosan 

a Berezany-szigettel azonosítanak. V. V. Pogorelaja ezzel szemben a Kinburszki-félszigettel 
azonosította. A Szent-Aitheriosz-sziget szintén egy pihenőhely volt a ruszok számára. Az itt 
talált rúnafeliratos kő az itt átutazó rusz kereskedőkről tanúskodik. Itt is volt egy település a 

10-11. században. A szigetet említi a 944-ben megkötött rusz-bizánci szerződés is, amely 

szerint a ruszok nem tölthették a telet ezen a helyen (JENKINS 1962, 56; LITAVRIN-
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NOVOSELCEV 1991, 328, 55. jz.). Az út következő szakasza már a Fekete-tengeren 

folytatódott, egészen Konstantinápolyig (LEBEDEV 1997, 164-165; OBOLENSKY 1999, 
58-59).

A mintegy 2700 kilométeres utat Björkőből indulva a Finn-öblön keresztül („hpsszabb 

útvonal” a mai Isztambulig, kísérleti, erre a célra épített és a 9-10. századi hajókat modellező 

járműveken 90-110 nap alatt tették meg. Ebből a volokok leküzdése két hetet vett igénybe 

(LEBEDEV 1997, 155). Obolensky szerint a Kijévtől Konstantinápolyig (Isztambul) tartó 

utazás kedvező körülmények esetén körülbelül 6 hétig tartott (OBOLENSKY 1999, 59; 
VORONIN 1948, 286: 35-40 nap).

A kereskedelmi forgalom szempontjából Bemstejn-Kogan 4 útszakaszt különített el: 1. 
Skandinávia (Baltikum)-Bizánc; 2. Skandinávia (Baltikum)-Kijev; 3. Novgorod-Fekete- 

tenger és Bizánc; 4. Novgorod-Kijev, valamint fordítva. A Bizánc és Skandinávia közötti 
közvetlen áruforgalom korlátozott volt, az árucikkeket többnyire nem szállították végig az 

egész útvonalon. Nagyobb áruforgalom jellemezte, a Bizánc és Kijev (középső Dnyeper- 

vidék), valamint a Novgorod (illetve Szmolenszk) és Skandinávia, illetve Baltikum szakaszt. 
A kijevi kereskedők Bizáncba jártak, onnan Kijevig szállították az árut. Az északi 
országokból elég volt Novgorodig menni, a bizánci áruk ott beszerezhetők voltak. Kijevnek 

ugyanakkor nyugat felé szárazföldi összeköttetése volt a német területekkel. A bizánci áruk 

többnyire nem közvetlenül kerültek Skandináviába. Bizáncból előbb Kijevbe, majd Kijevből 
Novgorodba, végül Novgorodból Skandináviába. Az útvonal legélénkebb forgalmát Kijev és 

Novgorod között bonyolították le, a déli árukat észak felé, az északiakat dél felé szállítva 

(BERN§TEJN-KOGAN 1950,244-252).

A Dnyeper-vidékről a Krímbe vezető utak

Ibn Rusta a magyarokról azt írja, hogy a szláv foglyaikat „addig viszik a parton, amíg a 

bizánciak országának egyik kikötőjéhez el nem jutnak, amelyet K.r.h-nek neveznek.”Az út 
tehát a magyaroktól vezetett a bizánciak területére, ahol a K.r.h nevű város volt. Melyik 

bizánci város lehet K.r.h és hogyan tudjuk rekonstruálni ezt az útvonalat? K.rh a őayhánl- 

hagyomány többi szerzőjénél nem szerepel, ezért nem tudjuk összevetni a Gayhánlt másoló 

többi szerző párhuzamos szöveghelyével, mert ott csak a Rüm említése szerepel. A K.r.h nevű 

helyet azonosították már Kerccsel (pl. KUUN 1900, 169, 1. jz.; CZEGLÉDY 1943, 114; 
FERLUGA 1987, 633; LEWICKI 1977, 105-106), a Tamany-félszigetre lokalizálható 

S.m.krc (KOKOVCOV 1932, 31, 102; SMKRY/SMKRS: GOLB-PRITSAK 1982, 114-115,
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128, 137; Samqüs/S.m.krs: BGA V, 271, LEWICKI 1969, 28, 82, 193. jz.). nevű várossal 
(MARQUART 1903, 162-163), Kherszónnal (pl. ZICHY 1923, 82; MORAVCSIK 1953, 39; 
GYÖRFFY 1977, 43), továbbá a Dnyeper-vidéki Gerrhossal (NÉMETH 1930, 157). Ibn 

Rusta szövegének első kiadója, D. Hvolson a mai Karkiniti-öböl partján egykor volt 
Karkinaval (Karkinit) vélte azonosnak (HVOLSON 1869, 121). K.r.h-1 többnyire a Fekete
tenger északi, Krím-kömyéki partvidékére helyezték, de Bromberg ezt a helyet az Al-Duna 

környékére tette (BROMBERG 1938,48).
Az említett nevek egyike sem azonosítható tökéletesen a Karh írásképből 

rekonstruálható névalakkal. A legközelebb Keres lehetséges arab írásos alakja áll hozzá 

(karg/kerg), a K. r.h alakból egyetlen pont áthelyezésével javítható át, és a város középkori 
lejegyzésű névalakjai között kimutatható ilyen alak (BARTOL’D 1965, 458). Egy másik 

megoldás a Karkina-K.r.h azonosítás. Benkő L. szerint az ókori szerzőknél emlegetett 
Karkina névnek (pl. Ptolemaios: MÜLLER 1883, 432, 6) létezhettek olyan névváltozatai, 
„amelyek a néwégzödések elhagyásával a névtövet taría/mazíák”(BENKŐ ,1985, 33). A 

Karkiniti-öbölnél ma is létezik egy Karga nevű település, aminek neve esetleg összefügghet 
az egykori város nevével. Ez a Karga névalak talán egy ilyen névváltozatot tükröz. Másrészt a 

kérdéses forma egybeeshet egy ótörök karya ’vaíjú, sólyom, holló’ jelentésű szóval, ami a 

környék középkori török nyelvű lakossága által által népetimológiás úton vált a település 

nevévé (BENKŐ 1985,32-34).
Van azonban ennél egyszerűbb megoldás is, ekkor nem kell javításhoz folyamodnunk. 

Németh Gy. utalt arra a lehetőségre, hogy a K.r.h névben nem feltétlenül a város saját nevét 
kell keresni. Az iszlám országokban léteztek Karh helynevek, és többek között Bagdad egyik 

(kereskedő) negyedét is így nevezték, és esetleg ez a szó befolyásolta Ibn Rustát (vagy 

szövegének másolóját), amikor a kikötőváros nevét lejegyezte (NÉMETH 1930,157). A karh 

’megerősített város, város’ arameus jövevényszó az arabban. Az iszlám világban különféle 

városok nevéhez illeszették. A leghíresebbek Karh Bagdad és Karh Sömarrá voltak (El IV, 
652-653). A karh szó az újperzsában is megvan, ’lakóhely, lakás, palota, tornyos épület’ 
jelentésben (STEINGASS II, 1021). Ebben az esetben az Ibn Rusta-féle K.r.h pontosan 

megfelel az arab vagy újperzsa karimák. A magyarok tehát a (kereskedő)’városba’, a karhbdi 
mentek. Kérdéses azonban, hogy a muszlim szerző miért egy, jellegzetesen az iszlám világra 

jellemző szót használ a nem iszlám terület leírásakor. Miért éppen ez a szó került a szövegbe?
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Talán a Németh Gyula által leírt lehetőségre gondolhatunk, vágy ‘ esetleg arra, hogy 

valamilyen idegen szó arabra való fordításával, vagy annak értelmezésével állunk szemben.

Az azonosítás másik oldalát a földrajzi, történeti szempontok figyelembe vétele 

jelenti. K.rh bizánci egy bizánci kikötőváros volt. Ezért a várost a Krím-félsziget partvidékén 

kell keresni. A szóba került városok közül Karkináról és Gerrhosról nincsenek adatok a 9-10. 

századból. Samqars a Tamany-félszigeten volt, ami ekkoriban kazár terület volt. Ami Kereset 

illeti, ezen a néven ekkor még nem ismert (éppen Ibn Rusta adata lenne a legkorábbi említése 

ilyen néven). Ez alól lehet kivétel Iordanes egyik szöveghelye. Kulakovszkij Kereset a 

Jordanes által említett (Getica, ed. SKRZINSKAA 1960, 135) Careon város nevével hozta 

összefüggésbe. Elképzelhetőnek tartotta, hogy az eredeti név * Careon volt. Ez a hely valahol 

Theodoszia és Myrmekion között volt, tehát a mai Kercshez közel (Kulakovskij, Ju. A.: K 

voprosu ob inteni goroda Kérői. In: Sbomik statej vcest’ F. E. KorSa. Moskva 1896,194-199, 

idézi: SKRZINSKAA 1960, 203, 94. jz.). Keres a bizánci forrásokban az ókorban használt

Bosporos néven jelenik meg. Elteljedt vélemény, hogy a Kercsi-félsziget a 10. század végéig

kazár kézen volt (pl. PLETNEVA 1976, 53). C. Zuckerman Photios pátriárka egyik epistulája 

alapján úgy véli, hogy Bosporos a 870-es években bizánci fennhatóság alatt állt 

(ZUCKERMAN 1997, 68-69). Más adatok viszont arra utalnak, hogy ez a teriilet a kazárok 

országához tartozott. így például Anastasius Bibliothecarius 870 körül arról ír, hogy a kazárok

területe Kherszónig kitelj edt (MGH EPIST VII, 437 rec. Perels, E. et Laehr, G. ; KIRÁLY
,..L ••• ‘ _ •

1974, 17-18). A „József-levél” Kereset is Kazária részeként említi a 10. század végén 

(NOONAN 1999, 208-212). Ezzel szemben Kherszón biztosan bizánci város volt ebben az

időben. A Krím-vidék legnagyobb és legjelentősebb városa, a 840 körül létrehozott Kherszóni 

thema sztratégoszának székhelye, jelentős kikötővel. A városban kommerkiariosok működtek, 

ők felügyelték a kereskedelmi forgalmat (ROMÁNCUK 1992, 205; FERLUGA 1987, 631,

13 Ormos István szerint 2000-ben megjelent cikkemben (POLGÁR 2000) azt írtam a karhiól, hogy az 
„álalánosan használt arab közszó.” (ORMOS 2005, 761) Azonban az idézett írásban nem így fogalmaztam, a 
szövegben az szerepel, hogy Jellegzetesen az iszlám világra jellemző szó” (lásd föntebb), ami, talán egy kicsit 
ügyetlen megfogalmazás, de mégsem ugyanaz, mint ami Ormos dolgozatában szerepel. A karh szó valóban nem 
volt általánosan elterjedt az arab nyelvterületen. Ebben az írásában Ormos István maga is hoz egy újabb példát a 
karhra (Dozy-féle szótár), mint Irakban ismert arameus eredetű szóra. A karh semmiképpen sem valamiféle 
fantomszó tehát, még ha a modem arab szótárakban valóban nem találjuk. Azt azonban nehéz kideríteni, hogy 
Ibn Rusta kéziratát kik és mikor másolták, és az itt szereplő k.rh eredetileg is ebben a formában állt-e, -h vagy -g 
vagy valami más betű volt-e a végén, vagy akár egy egész más szó volt eredetileg, ami a másolók kezén 
„átalakult.” Mivel egy idegen, nem arab helynévről van szó, az ilyesmi könnyen elképzelhető, hasonló példák 
sokaságát lehet említeni (ORMOS 2005,737). Bóna István például Kherszón eltorzított nevére gyanakodott 
(BÓNA 2000,12-13). A kérdésben esetleg segítséget nyújthat Ibn Rusta másik megmaradt kézirata, amelyet 
Cambridge-ben őriznek, és ami különös módon elkerülte az arabisták figyelmét, például sem De Goeje, sem - 
Lewicki nem használta Ibn Rusta szövegének kiadásakor (talán azért, mert ez egy kései másolat lehet). 
Visszatérve K.rh és a magyarok kapcsolatához, azt kell mondani, hogy ez is egy olyan kérdés, amelyet egyelőre



177

633). Kherszónból több kommerkiarios-pecsétet is ismerünk, a 9. század 60-as, 80-as éveiből 
is (éppen abból az időszakból, amikor a magyarok is jártak kereskedni a városba)(pl. 
SMYŐKOV 1989, 126-128). Feltételezhető, hogy Kherszón államilag ellenőrzött 
szabadkereskedelmi övezet volt (mitaton), vonzó úti cél a steppelakók számára. Ilyen 

szempontból nézve valószínű, hogy a rabszolgavásárok egy része itt ment végbe. A rusz- 
bizánci kereskedelem részben szintén a kherszóniak közvetítésével zajlott (FERLUGA 1987, 
631, 640). Kherszón esetében valamennyi fentebb'említett feltétel teljesül. Ibn Rusta Karh 

nevű települése azonosítható Kherszónnal. A magyarok biztosan ismerték a várost és az oda 

vezető utakat. Ezt az is alátámasztja, hogy Konstantín-Cirill 860-ban magyarokkal találkozott 
Kherszón közelében (KIRÁLY 1996, 114). Az Ibn Rusta által említett út a Dnyeper-vidékről 
Kherszónba vezetett. Erről az útról, és a Kercsbe vezetőről beszámol a DAI is, amikor a 

besenyőkről szól. A 42. fejezetben utal arra, hogy a Krím-félszigetet annak lakói egykor a 

Perekopi-szorosnál árokkal zárták el: „de sok év folyamán ez az árok feltöltődött, nagy erdővé 

lett, s abban csak két út van, melyen a besenyők átjárnak Cherszónba, Boszporoszba és a 

klíma-vidékre.” (MORAVCSIK- JENKINS 1967, 186,83-86, magyar fordítása:
MORAVCSIK 1950, 187). A szöveg szerint a szoroson két út vezetett. Figyelembe véve, 
hogy csak néhány kilométer szélességű földdarabról van szó, valószínű, hogy egy utat kell 
feltételeznünk, ami azonban a szoros után azonnal kettévált. Az egyik ága a félsziget nyugati, 
a másik a keleti része felé indult ki. A nyugati út valószínűleg a tengerparton vezetett tovább 

Kherszónig. Erre utal Ibn Rusta leírása is. A besenyők a félsziget mindegyik felébe eljártak 

kereskedni, Kherszónba is és Kercsbe (Bosporos) is. Ez érthető is, mivel a DAI szerint (37. 
fejezet) Kherszón a besenyők földjéhez közel, Bosporos pedig még ennél is közelebb volt 
(MORAVCSIK- JENKINS 1967,168,49). A Krím nyugati fele, így Kherszón is a Dnyepertől 
nyugatra eső területek lakói számára közelebb volt, mint a félsziget keleti fele (4. térkép). Az 

innen a Krímbe vezető útra utal a DAI 9. fejezete. Itt a rusz hajósok útját úja le a Dnyeperen a 

torkolat felé. A hajósoknak át kellett jutniuk a folyami zátonyokon, vízeséseken, majd ezután 

következett egy gázló a folyón: „és átjutnak az úgynevezett Krárion átkelőhöz, ahol a 

Cherszóniak Oroszországból, a besenyők pedig Cherszón felé szoktak átkelni 
(MORAVCSIK-JENKINS 1967, 60,65-67, magyar fordítása: MORAVCSIK 1950, 61) (7. 
térkép). Ebben az esetben a besenyők és a kherszóniak nyilvánvalóan a Dnyepertől nyugatra 

eső területről indultak, mert így van értelme a folyón való átkelésnek, vagyis szárazföldi úton 

a Krím felé haladva át kell kelni a folyón.

nem tudunk megnyugtatóan eldönteni. K.rh csak az egyik oldala a problémának, Keres és a Kercsi-félsziget 9- 
10. századi története a másik oldal, erről is keveset tudunk.
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2. A volgai út

A Volga vízi útjáról már az ókori görögöknek is voltak ismereteik. Egyes vélemények szerint 
a Volga már Hérodotosznál is szerepel, Oar(os) f'Oapoq) alakban (Lib. IV. 123, 124: 
DOVATUR-KALLISTOV-SISOVA 1982, 148, 149). Az azonosítás azonban kérdéses, mert 
Hérodotosz szerint ez a folyó az Azovi-tengerbe ömlik. Más azonosítási kísérletek is vannak, 
attól függően, hogy hogyan rekonstruálják a perzsák szkítiai hadjáratának útvonalát (Kubány, 
Goriny, Kalamisz; DOVATUR-KALLISTOV-SláOVA 1982, 377-379, 652. jz.; esetleg a 

Dnyeper: VÉKONY 1986,45). Ptolemaios földleírása a Volgát Ra néven említi (pl. Lib. V, 8, 
ed. MÜLLER 1883, 912, 7, 8, 913, 3, 916, 9, 918, 4; Podosinov, A.: Volga v kartografii 
anticnosti i srednevekov’á. In: HUZIN et al. 2001, 92-93), ami a folyó finnugor nyelvekben 

használatos neve lehet.
A 6. században már feltűnik a forrásokban aVolga Etil neve. Menander Protektór a 

Zemarchos-követség útjának leírásában említi.
Iordanes (Getica, 21) megemlékezett a Suehans nevű népről, amelyik prémekkel 

kereskedett a rómaiakkal (SKRZINSKAÁ 1960, 134). Marquart ezt a szöveghelyet a 

skandinávokkal hozta kapcsolatba, akik az 5-6. században már a Volga vízi útján közlekedtek 

(MARQUART 1903, 513; LEWICKI 1956, 135). Szintén Iordanesnél szerepel azoknak a 

népeknek a felsorolása, akiket a szerző szerint Hermanarich osztrogót király hódított meg 

(Getica, 116, ed. SKRZINSKAA 1960, 150): Golteschyta, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, 
Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenas, Coldas. Van 

olyan vélemény, amely szerint a passzusban szereplő nevek valóban Hermanarich korára, 
tehát a 4. századra vonatkoznak, mások szerint itt Iordanes saját korában (550-es évek) élt 
népneveket sorol fel. A felsorolt nevek egy része gót accusativusban áll, így került bele a latin 

szövegbe. Nem tudjuk pontosan azonosítani, hogy Iordanes honnan vette ezeket a neveket. 
Szkrzsinszkaja szerint kereskedők híradásai alapján egy itinerárium részletét másolta bele a

Abban megegyeznek aztörténeti munkába, de anélkül, hogy azt ellenőrizte volna, 
álláspontok, hogy a felsorolás egy része a Volga-vidékkel hozható kapcsolatba. A Merens név 

a merikkel (meqákkal), a Mordens pedig a mordvákkal (mordvinokkal) azonosítható (pl. 
KLÍMA 1999, 16; SKRZINSKAÁ 1960, 265-266, 367. jz.).14 A többféle értelmezési kísérlet

14 A többi nevet is megkísérelték azonosítani. A terjedelmes irodalomból néhány példa. A Thiudost például a 
csudokkal, a Vasinabroncas Vas- előtagját a vészekkel, az Imniscarist a mescserekkel. Az Athaul nevet 
kapcsolatba hozták a Volga török nevével, az Etillel. A Navego esetleg a Plinius által említett Navezaevt 1
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ellenére megállapítható, hogy a merik és a mordvák említése a volgai útra utal, de az már 

kétséges, hogy a felsorolás egésze a Baltikumtól a Kaszpi-tengerig tartó utat takarja.
Theophylaktos Simokatta az avar vándorlás elbeszélésekor említ egy Til nevű folyót, 

amely egyes vélemények szerint azonos a Volga török nevével, Etillel (SZÁDECZKY- 
KARDOSS 1998,15; CZEGLÉDY 1969,113; GOLDEN 19801,229). Az Örmény Geográfia 

szintén ismeri az Etil nevet (a Rat is), és leírást közöl a Volgáról (HEWESEN 1992, 55; 
PAULIK 2001, 45-47). A korábban 750 körüli évekre, újabban a 9. századra keltezett Notitia 

Episcopatuum (püspökségek jegyzéke) említ egy Astil (=Atil/Etil) nevű kastronX, és egy rövid 

értelmezést is ad hozzá, amely szerint ez egy folyónak is a neve. (MORAVCSIK 1938 1,197- 
198, 201 [1988, 71-72, 75]; GOLDEN 1980 I, 227) Hitvalló Theophanes Atil (Etil) néven 

említi a Volgát (ŐICUROV 1980, 36; GOLDEN 19801,227).
A 9. századtól kezdve a Volgáról több a híradás, mint korábban, ami a volgai út 

növekvő szerepével függ össze. Ibn Hurdádbih leírást adott a rusz kereskedők utazásáról, akik 

először a saqáliba földje felől a Rüm (=Fekete)-tengerre hajóztak, és a bizánciaknak tizedet 

fizettek. Utána így folytatja (LEWICKI 1956, 74): ,fla a saqáliba folyóján, a Tanis-on

utaznak, Hamllh, a kazárok városa mellett haladnak el, s akkor annak fejedelme szed tőlük 

tizedet. Onnan a Gurgán tengere (Kaspi-tó) felé véve útjukat...” (KMOSKÓ 1997, 122). Al- 
Hamadánl hasonlóan beszéli el ezt az utat (LEWICKI 1969, 28): A rusz kereskedők (nála 

saqáliba) „... a Saqáliba tengere felől veszik útjukat, a Nahr as-saqáliba nevű folyóvizén,

amíg Halig al-Hazar-ba (a Kazárok öble) le nem jutnak, ahol a kazárok fejedelme tizedet vesz 

tőlük; utána a Khoraszáni-tengerhez (Kaspi-tó) kerülnek.” (KMOSKÓ 1997, 140) A kazárok 

és a Kaszpi-vidék közötti út másik helyen is szerepel Ibn Hurdádbihnél (LEWICKI 1956, 72):

„... Gurgán-tól Hamlih-ig, amely a saqáliba földjéről jövő és őurgán tengerébe szakadó

azonos, a Coldas pedig ugyancsak a nála szereplő Coitae nevű néppel. Utóbbiak lakóhelye a Kaukázus és a Don 
között, a Kubánytól északra volt. E szerint tehát a Baltikum és a Volga-torkolat vidéke közötti út tükröződik a 
leírásban (LEWICKI 1956,136-137). A felsorolt neveknek más azonosításai is vannak. Vernadsky például a 
Rogas nevet *Ruhs-asnak olvasta és a roxolánok egyik nevét vélte felfedezni benne (VERNADSKY 1952,107- 
108). G. Schramm a szóban forgó Rogas, valamint a mellette álló Tadzans neveket egybeolvasva egy 
*Rogastadzans alakot rekonstruált, amely egy gót *Raúa-stadjans kifejezést ad vissza, és jelentése annyi, mint 
’Raűa (=Volga)-lakók’ (SCHRAMM 1973, 119). Az Imniscaris nevet a cseremiszekkel is kapcsolatba hozták, 
egyes kéziratok alapján egy *Sremniscaris nevet rekonstruálva. Ezt azonban általában elvetik, mert az Imniscaris 
az eredetibb (ZSIRAI 1937, 240). Hajdú P. nem látta lehetetlennek az Imniscaris-cseremisz azonosságot, mivel a 
név Iordanes felsorolásában a mordvinok mellett szerepel, akik valóban szomszédai voltak a cseremiszeknek 
ebben az időben (HAJDÚ-DOMOKOS 1980,235). Van olyan vélemény is, amely szerint Iordanes a 
felsorolásába mitikus népneveket is beletett. Ilyen a Goltescytha Thiudos (együtt a kettő) gót ’aranyat őrző 
népek’, Inaunxis gót ’ökör, vagy jószágnélküliek’, Vasinabroncas gót ’vértbe öltözöttek’, Bubegenas vulg. lat. 
’ökörképüek’ etnonima (VÉKONY 2002,68). V. V. Szedov szerint (Artamonov véleményét elfogadva) a Rogas 
az ogurokat (ugurokat) jelöli. A Coldi és a Goltescytha a baltiak közé tartoztak, utóbbi (V. N. Toporov
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folyó partján fekszik, kedvező szelek mellett a tengeren nyolc nap van." (KMOSKÓ 1997, 
120; al-Hamadánl: LEWICKI 1969, 40; KMOSKÓ U 997, 140) Melyik folyóról van szó Ibn 

Hurdádbih leírásában? Ha az első passzust nézzük, akkor a ruszok Dnyeper-Krím-Azovi- 

tenger-Don-Volga-Kaszpi-tenger útvonala rekonstruálható belőle. Ugyanez a részlet al-

Hamadánlnál kissé eltérő, itt már csak egy folyó szerepel a „saqáliba folyója”, és a leírásból

ítélve ez a Volga. Ha Ibn Hurdádbih másik híradását nézzük, amely szerint a Kaszpi-tenger 

déli partvidékétől a kazárok fővárosáig (amely egy .északon eredő és a Kaszpi-tengerbe ömlő 

folyó partján van) ideális esetben 8 nap alatt el lehetett hajózni, akkor szintén a Volgáról van 

szó. Ibn Hurdádbih elsőnek idézett leírásában szerepel a 7a«w-folyó, amit a Donnal 
azonosítanak. Ez azonban egy rekonstruált alak, a kéziratokban hiányosan,' torzult fórmában 

található meg. Westberg javaslatot tett egy *Áfil rekonstrukcióra ) (WESTBERG 1900, 
281), Lewicki szintén lehetségesnek tartott egy *Etil/Itil (*Yafilllfít) javítást (*<JA>), de ya- 

szókezdettel (erre analóg példa Ibn Battütanál például Szmima (Izmir), Nicea (Iznik) stb.

nevének ya-val írt alakjai (LEWICKI 1956, 133-134). A szóban forgó vízi út azonban a 

Dont is, és a Volgát is érintette, végső soron nem változtat ezen a kérdéses folyó nevének 

Tanaisz, vagy Etil olvasata, rekonstrukciója sem.
A Bajor Geográfus Kelet-Európát érintő népnevei alapján következtetni lehet a volgai 

út ismeretére. A dnyeperi útról szóló fejezetben már szó esett róla, hogy a Vuizunbeire és a 

Caziri egymás mellett szereplő nevek a volgai utat tükrözik, és a Volga felső, folyásától a 

Baltikumig vezető útra is van utalás (NAZARENKO 1993, 39).

A Balhí-hagyomány szintén leírja a Volgát. Al-Istahri azt úja, hogy Etil városa az Etil

folyóról kapta a nevét, amely a Kazár-tengerbe (Kaszpi-tenger) ömlik (BGA1,10; KMOSKÓ 

2000,18-19). Ezt a kijelentését még egyszer megismétli egy másik helyen (BGA 1,220):,sitii 
egyben annak a folyónak is a neve, amely a Rüs és Bulgár felől folyik beléje.” (KMOSKÓ 

2000, 27) A Volgával még egyszer foglalkozik könyvének ebben a fejezetében, ezúttal már 

egy részletesebb leírást közöl róla (BGA I, 222): ,sírni az Atil folyót illeti, ez értesüléseim 

szerint a Hirhiz közelében ered s a Kimökiya és Guzziya között elterülő vidéken át folyik s a 

Kimákiya és CruzzTya között határt képez. Utána nyugati irányban halad Bulgár hátán, majd 

visszafordulva a kelettel szomszédos vidékek felé veszi útját, míg végre ar-Rüs-t átszelve 

Bulgár, majd Burtás mentén halad el, míglen a Kazár-tengerbe szakad. E folyó állítólag 

hetven és egynéhány folyóágra ágazik el, a folyó főoszlopa azonban al-Hazar mellett marad

elemzésére támaszkodva) a goljagyokk&l, galindokkal azonosítható (SEDOV 1978,13-14; SEDOV 2004, 88- ,
90).
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folyva, míglen a tengerbe szakad. ” (KMOSKÓ 2000, 29) A Kazár-tengerről szóló fejezet 

végén, az útvonalak jegyzékében szintén utal a volgai útra. Tabarisztántól Derbentig (al-Báb 

wa’l-Abwáb) egy hétig tartott a tengeri út. Etiltől Bulgárig a folyó folyásával szemben két 

hónapi út volt, ellenkező irányban csak 20 nap (BGA I, 227; KMOSKÓ 2000, 32-33; Ibn

Hauqal: BGA II/2, ed. Kramers, 398). Ibn Hauqal szövege a párhuzamos helyeken tartalmilag 

többnyire megegyezik al-Istaluí szövegével. A könyv bevezető részében található passzusban 

Ibn Hauqalnál az áll, hogy az Etil folyó „...a Rüs országából folyik.” (BGA II/l ed. Kramers,

15; KMOSKÓ 2000, 60) Ezt az állítását Ibn Hauqal még egy helyen megismétli (BGA II/2, 

ed. Kramers, 388; KMOSKÓ 2000, 73). Ennek megfelelően, a folyó részletes leírásakor is
i ,

eltér al-Istahrl szövegétől, és azt állítja, hogy az Etil,folyónak van egy kelet felől folyó ága is, 

amely a Hirhiz (kirgizek) földjéről ered (a korábban elmondottak alapján azonban 

értelemszerűen van egy másik ága is, amely a ruszoktól ered; BGA II/2, ed. Kramers, 393; 
KMOSKÓ 2000, 77).

A BaM-hagyomány Kazár-tengerről szóló fejezetének végén egy itinerárium található. 

Ennek középpontjában a volgai út áll, amelynek különböző leágazásait lehet rekonstruálni. A 

kazárokhoz vezető utat a Kaszpi-tenger dél-keleti részén található Abaszkuntól kezdve írja le. 

Kazáriába két irányba is vezetett út. Az egyik nyugat felé indulva a Kaszpi-tengert nyugatról 

kerülte meg, Derbenten és Szamandaron keresztül vezetett Etilbe. A másik út kelet felé 

kiindulva, a Kaszpi-tengert keletről megkerülve, Hvárezm felől ért Kazáriába. Nem derül ki, 

hogy csak szárazföldi utazásról van-e szó, vagy tengeri útszakasz is tartozott ehhez az úthoz 

Etilből tovább vezetett az út észak felé. Az utazó választhatott, a Volgán, vagy szárazföldön 

jusson el a kazárok északi szomszédaihoz. A vízi úton kívül ugyanis szárazföldi út is irányult 
az erdővidék felé. Az utat egészen Bulgárvárosig követi a leírás. A leírásból megtudjuk még, 

hogy egy út vezetett a burtaszoktól a besenyőkig, amely 10 állomásnyi távolságot tett ki.15 A 

besenyőkhöz Etilvárosból is volt egy út. Bulgárvárosból Kijevbe és a dunai magyarokhoz

vezető útról is itt történik említés16 (al-Istahri: BGA I, 227; KMOSKÓ 2000, 32-33; Ibn

Hauqal: BGA II/2 ed. Kramers, 398).

15 Kérdés, hogy itt a „nyugati”, tehát a Dontól nyugatra élő besenyőkről, vagy a „keleti” besenyőkről van-e szó, 
akikről a Hudüd és Ibn Fadlán is megemlékezett. A távolság alapján mindkét lehetőség adott. A BalhT- 
hagyomány a besenyőkről (al-baganákiya) azt tudta, hogy: ,A törökök egy törzse országától elszakadva a 
kazárok s a Rüm között elterülő vidéken telepedett le" (KMOSKÓ 2000,18), tehát a besenyők 893-894-es 
nyugatra vándorlásáról tudott. Ennek alapján arra következtethetünk, hogy itt a Dontól nyugatra lakó 
besenyőkhöz vezető útról van szó.
16 A volgai bolgároktól a magyarokhoz vezető út rekonstruálásával a magyarokról szóló fejezetben foglalkozom.
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A Gayhánl-hagyomány szerzői is említik a Volgát. Ibn Rusta azt úja a bolgárokról, 
hogy az Etil folyó mellett laknak, és ez a folyó a Kazár-tengerbe ömlik (LEWICKI 1977, 30; 
KMOSKÓ 1997, 206; GardlzI: MARTINEZ 1982, 157, valamint a burtaszokról azt is közli, 
hogy a Volgán utaznak a kazárokhoz: u. o., 156; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 169, 170, 

217, 219; al-Bakri: LEEUWEN-FERRE 1992, 449; KMOSKÓ 2000, 255). A Hudüd al

miamban ennél többször szerepel az Etil-folyó (az oguzok, kimekek, kazárok és burtaszokról 
szóló fejezetek: MINORSKY 1937, 99,100, 161, 162; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 202, 
206). A forrás a Balhí-hagyományt követi, amikor részletes leírást közöl a folyóról (a mű 

elején, a világ folyóinak bemutatásakor). Eszerint az Etil ugyanabból a hegységből ered, mint 
az Irtis, keresztülfolyik a kimekek országán, egészen öübln városáig. Ezután nyugatra fordul, 
és az oguzok és kimekek között határt alkot, míg el nem éri Bulgárt, ahol dél felé fordul, 
áthalad a türk besenyők és a burtaszok között. Majd keresztülfolyik Etil városán, és a Kaszpi-

tengerbe ömlik (MINORSKY 1937, 75). Al-IstaM és Ibn Hauqal is a Volga forrásvidékét a

kirgizek országába helyezték. A Hudüd szerint az Irtis és az Etil ugyanabból a hegységből

eredt, és az Irtis később az Etilbe torkollott. Minorsky szerint itt a Káma és a Volga leírása 

tükröződik, a Káma forrásvidékétől a Kaszpi-tengerig, annak ellenére, hogy a forrás földrajzi 
elhelyezése téves (MINORSKY 1937, 216). A BalhI-hagyományból azonban az is kiderül, 
hogy az Etilnek volt egy keleti (Káma) és egy nyugati ága (Volgá). így érthető, hogy az egyik 

ág kelet felől folyik, a másik pedig nyugatról, a ruszok felől. A keleti ághoz azonban az Irtist 
is hozzávették, mert csak így értelmezhető az az állítás, hogy a folyó a kimekek és oguzok 

területén folyik keresztül, illetve a forrásvidéke a kirgizek országának a közelében van 

(ZIMONYI 2000, 700-701). A Hudüd megkülönbözteti az Irtist és az Etilt, de a forrásukat 

ugyanarra a területre teszi. Ez elvileg lehetne az Urál nyugati oldala is, a Káma forrásvidéke 

(főleg a keleti mellékfolyóinak a forrásvidéke), de a szöveg itt is említi a kimekek és oguzok 

országát, ezért ebben az esetben is fel kell tételezni, hogy az Irtis-Káma-Volga útról van szó. 
Az Irtis, Káma és a Volga összefüggő víziútjának téves képzete a muszlim szerzőknél azzal 
magyarázható, hogy értesüléseik török nyelvű környezetből származtak, ahol az etil (átil) szó 

köznévként egyszerűen ’folyó’ jelentésű (ZIMONYI 2000,701).

Ibn Fadián többször említi az Etil nevét, egy esetben azt is közli, hogy ez egy nagy

folyó, amely Bulgárból a kazárok országába folyik (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 55, 4; 
61,7; 61,12; TÓGÁN 1939, 55,68, 70; KOVALEVSKIJ 1956, 135,138).
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i Al-MuqaddasT a kazárok két folyójárói tett említést, ezek közül az egyik valószínűleg 

a Volga (BGA ül, 355; KMOSKÓ 2000, 131). Az Etil folyóról azt írja, hogy a kazárok Etil 
nevű fővárosa mellett folyik el a Kaszpi-tenger felé (BGA III, 360; KMOSKÓ 2000, 132). 
Bulgár, valamint Szuvár városa szintén ennél a folyónál volt (BGA III, 361; KMOSKÓ 2000, 
133). A szerző Bulgár és Szuvár említése után ismét a kazár fővárosról szól (ezúttal pazarnak 

nevezi), majd Szamandarról, amely félúton volt a kazár főváros és Derbent között, majd a 

Kaszpi-tenger leírását adja (BGA III, 361-362; KMOSKÓ 2000, 133). Úgy tűnik, hogy al- 
Muqaddasl szövegében benne van a Kaszpi-tenger - Etil (város) - Bulgár (Szuvár) út, és az 

innen visszafelé vezető vízi út leírása is.
Al-Mas‘üdí mindkét fennmaradt művében szól a Volgáról. Az Aranymezők XIV. 

fejezetében közvetetten utal a Volgára, amikor a ruszok hajóútját írja le a Kaszpi-tenger felé 

(MEYNARD-COURTEILLE 1861 I, 273-274; KMOSKÓ 2000, Í54-155). A XVII. 
fejezetben ismét a Volgára utal (MEYNARD-CÖURTEILLE 1914, 7-8): iyÁmol, ahol 
jelenleg a kazár király székel, három részből áll, amelyeket a törökök országainak felső 

részéiből érkezőfolyam választ el egymástól. A folyam egyik ága á burgaz országa felé ágazik

el, s a Mü’itas-tengerbe szakad." (KMOSKÓ 2000,170) Néhány sorral lejebb azt írja, hogy:

„A kazároknak csónakjaik vannak, amelyeken az utasok egy folyón utaznak a város fölött, 
amely fentről ömlik, annak (a városnak) a felső részei felől szakad annak folyójába, s neve 

Burtás. [...] Ez a folyó burgaz vidékei felől jön, a burgaz és kazár hajók egymást váltva

érkeznek rajtar (MEYNARD-COURTEILLE 1914, 14; KMOSKÓ 2000,172) Később említi 
a Kazár-folyót, amelyről egyesek azt terjesztették, hogy összeköttetésben van a Meótisz- 
tengerrel. Ezután al-Mas‘üdI elmeséli a ruszok Kaszpi-tengeri ráblóhadjáratát, és az útvonalát 
is leírja. A szerző szerint a ruszok a Meótisz-tengerből átjutottak arra a folyóra, amelyik a 

Kazár (Kaszpi)-tengerbe folyik, azaz a Volgára. A Kaszpi-tenger és a Volga-torkolat közötti 
hajóforgalomról is megemlékezik (MEYNARD-COURTEILLE 1914, 15, 20, 23, 25; 
KMOSKÓ 2000, 173, 175, 176, 177). Al-Mas‘üdí másik könyvében (Tanblh) azt írja a 

Kazár-folyóról, hogy Etilnek nevezik, és ebbe ömlik bele a Burtasz-folyó is (BGA VIII, 62; 
KMOSKÓ 2000, 205-206). Al-Mas‘üdl földrajzi képében, mint ahogy más szerzőknél is, 
sajátos módon a Volga és a Don közvetlen összeköttetésben áll egymással, és az utóbbi folyó 

az előbbiből ágazik ki (KMOSKÓ 2000, 175,145. jz.). A Burtasz-folyó azonosítása kérdéses, 
egyes vélemények szerint a Burtasz nevű kis folyóval azonos (két ilyen nevű folyó is van, az 

egyik a Káma, a másik a Cna mellékfolyója; Popov, Szaveljev, D’Ohsson: idézi: ZAHODER 

1962, 234, 22. jz.), Marquart a Szamarával azonosította (MARQUART 1903, 336, 2. jz.),
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Hvolszon szerint a Volga Káma-torkolat előtti szakaszáról van szó, vagy az Oka is lehet 
(HVOLSON 1869, 71-72). Minorsky szerint a Volgáról van szó, esetleg az Oka, vagy a Don 

lehet a kérdéses Burtasz-folyó (MINORSKY 1937, 462-463). Az Aranymezőkben al-Mas‘üdI 
még azt is leírja, hogy a Kaszpi-tenger déli partvidékéről, őiPoől és Daylamból hajók mentek 

a kazárokhoz Etilbe, amit a Kazár-folyón (Volga) értek el (MEYNARD-COURTEILLE 

1914,25; KMOSKÓ 2000,177).
A volgai út a József-levélben is szerepel („hosszabb redakció”). A Volga felső 

szakaszára, illetve az innen nyugat felé vezető útra ad felvilágosítást a forrás egyik részlete. 
Ebben a Volga-menti népek felsorolása szerepel: burtasz, bulgár, szuvár, ’RYSü, cseremisz 

(CRMYS), WNNTYT, SWWR, CLWYWN (KOKOVCOV 1932,. 31 /text/, 98 /ford./). A 

burtasz, bulgár, szuvár, cseremisz felsorolásból arra lehet következtetni, hogy a forrás a 

Volga alsó folyásától, a kazároktól kiindulva sorolja fel a folyó mentén lakó népeket, és a 

folyó felső szakaszáig jut el. Az ’RYSü név az ar és Tsü összetétele, Arföld a Káma mellett 
volt, a(z) (w)isü földje (vesz) északabbra, ami arra utal, hogy a Káma ebben az esetben is 

feltehetően a Volga egyik ágaként jelenik meg. Emellett a Volga vízi .útjához tartozó, és 

északra vezető utakat is a volgai úthoz sorolja a forrás. A cseremiszt követő nevek olvasata és 

azonosítása vitatott. A WNNTYT alakra Kohn S. venenter/vanantar olvasatot adott, és így 

végső soron az onogundurokkal azonosította ezt a nevet (KOHN 1881, 31,10. jz. és 39, 1. 
jz.). A. Harkavy előbb a votjákokkal, majd a vjaticsokkal azonosította (idézi: KOKOVCOV 

1932, 99, 4. jz.). A WNNTYT-vjatics azonosság mellett foglalt állást F. Westberg is 

(WESTBERG 1900, 213). T. Lewicki a WNNTYT alakot *WWNTYT-re emendálta, ami 
pontosabban képes visszaadni a „vjatics” nevet (LEWICKI 1962a, 94). A SWWR alakot 
Kohn szavamak, vagy szuvarosk (esetleg csuvasz) olvasta (KOHN 1881, 39,1. jz.). Harkavy 

előbb a Szura-folyó mentén lakókkal („szuraiak”), majd a szeveijánokkal azonosította (idézi: 
KOKOVCOV 1932, 98-99, 4. jz.). Lewicki a SWWR alakot szintén a. szeverekkel 
(szeverjánok) azonosította (LEWICKI 1962a, 94). A CLWYWN nevet egyöntetűen sz/ávnak 

olvassák, illetve értelmezik, Lewicki *CLWYNN javítást javasolt, ami így egy *slovénin 

alakot tükrözne (LEWICKI 1962a, 95). A vjaticsok, szeverek és „szlávok” említése a szláv 

területek és a volgai út közötti összefüggésre utal. Minden bizonnyal arról van szó, hogy a 

Volga felső folyásától nyugat felé el lehetett jutni a vjaticsokhoz és a szeverekhez. A vjaticsok 

szállása all. században az Oka felső folyásáig terjedt ki, tehát feltehető, hogy az Oka vízi 
útján lehetett legegyszerűbben eljutni hozzájuk. A szeverek a vjaticsoktól délre laktak, a 

Dnyepertől keletre. A szlovéneket Novgorod környékén említik, ha a „szláv” név rájuk 

vonatkozik, akkor a Volga felső folyásától az Ilmeny-tó felé vezető út emlékét őrizte meg.a



185

forrás. Az orosz történeti hagyományban azonban nincsen nyoma annak, hogy a novgorodi 
szlovének kazár uralom alatt álltak, ezért az itt szereplő „szlávok”, „szlovének” elnevezés 

általánosságban a kazároknak adózó szlávokra vonatkozik. Ettől függetlenül, a leírásban a 

Volga felső folyása és a Dnyeper-vidék közötti összeköttetés tükröződik vissza. A Volga alsó 

szakaszáról is megemlékezik a forrás, a kazár főváros leírásakor (KOKOVCOV 1932, 83-85 

/’’rövidebb redakció”/, 102-103 /"hosszabb változat”; GOLDEN 1980 I, 226). A Cambridgei 
Töredék szintén a kazárokkal kapcsolatban említi a Volgát, amely a kazár fővárost 
keresztülszeli (HUNYADI 2001, 170 /ford./, 173 /text/; GOLDEN 1980 I, 229). Jószippon 

könyvében is szerepel az Etil-folyó, a forrás szerint a kazárok és más népek laktak mellette 

(GOLDEN 1980 I, 226; KOHN 1881, 4). A DAI 37. fejezetében is találkozuíik az Etil folyó 

nevével, a besenyők korábbi lakóhelyének említésekor (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 
154,2; GOLDEN 19801,229; HKÍF 1995,118).

Abü Hámid több alkalommal is említi a Volgát, egyszer a folyó torkolat környéki

szakaszáról ír, amit a Tigris-folyónál többszörösen szélesebbnek mond, és említi az elágazó 

folyóágakat is (Murib: BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 37-38), másik helyen a befagyott 
Volgát írja le, amelyen át is sétált, megszámolva, hogy körülbelül 1840 lépés szélességű volt 
ez a folyószakasz (a folyó fő ága)(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 41). A volgai hajóút

Szadzsszín és Bulgár között Abü Hámid szerint 40 napig tartott (BOLSAKOV-MONGAJT

1985, 42). Később a volgai bolgároktól a Ruszba utazott. Egy folyón indult el, amelyet Szláv- 
folyónak nevezett (feltehetően az Oka)(BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 51,120-121).

A PVL bevezető része a volgai utat is említi (PVL 1950 I, 12 /text/, 207-208 /ford./). 
A leírás szerint a Volga az Okovi-erdőben ered, ott, ahol a Dnyeper is, és innen kelet felé 

folyik, és hetven ágra szakadva ömlik a Hvalisz-tengerbe (Kaszpi-tenger). A Volgán a 

Ruszból el lehet jutni a bolgárokhoz és a kálizokhoz, és onnan tovább keletre, Sém népeihez. 
A PVL már a Volga elnevezést használja, és a Kámát nem számítja hozzá a folyóhoz. A 

Volga forrásáról és torkolatáról pontos ismeretei vannak. A PVL híradása rövidebb, mint az 

előzőleg idézett muszlim földrajzi munkák beszámolói, de azoktól eltérő, és pontosabb is. A 

leírás nyilván olyan személyek beszámolóin alapul, akik végigjárták a volgai vízi utat, a 

forrásvidéktől a Kaszpi-tengerig. A ruszok a Volga felső folyásától tudtak eljutni a 

bolgárokhoz, kazárokhoz és a Kaszpi-vidékre, ezért ők a folyónak ezt a szakaszát is jól 
ismerték. A folyó forrásvidéke is a Rusz területén volt. A muszlim kereskedők ezzel szemben 

a folyó alsó szakaszáról szereztek pontos értesüléseket. Ők általában nem utaztak tovább
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Bulgámál, így az ettől távolabbi területekről korlátozott ismereteik voltak (főleg a volgai 
bolgároktól nyugatra eső vidékről).

A volgai út egyrészt maga a Volga folyó, a Valdáj-hátságtól a Kaszpi-tengerig tartó 

3530 kilométer hosszú vízi útvonala. Tágabb értelemben volgai úthoz tartozik a Volga és a 

Dnyeper, Finn-öböl és a Balti-tenger felé vezető vízi átjárók rendszere, a Káma- és az Oka- 
folyó vízrendszere, valamint a Volga egyéb mellékfolyói.

A Baltikum irányából három átjárón kéresztül lehetett eljutni a Volgára. 1. 
Visnyevolocki-átjáró. Az Ilmeny-tóból a tóba beömlő Mszta-folyón felhajózva, és Visnyij 
Volocseknél átkelve a Tverca-folyóra lehetett eljutni. Ezen leereszkedve a mai Tvemél 
érkezett el az utazó a Volgához. A Msztán és a Tvercán is örvények és zuhogok nehezítették a 

hajózást. 2. Tyihvini-átjáró. Az útvonal a Ladoga-tónál kezdődött. Innen a Szvjasz-, 
Tyihvinka-, Csagodoscsa- és a Mologa-folyón keresztül vezett az út a Volgára. A Szvjasz- 
folyón folyásiránnyal ellentétesen kellett haladni, majd a Tyihvinka-folyó és a Szomino 

környéki tavak között szárazföldi átkelő volt. Innentől már folyásirányban lehetett haladni a 

Csagodoscsa- és a Mologa-folyón. Az utazó a Volgát az előző átjáró végállomásához képest 
északabbra, a mai Ribinszknél érte el. Ezen az átjárón is több, nehezen járható folyószakasz 

volt. 3. Mariinszki-átjáró. Szintén a Ladoga-tótól indult, és a Szvir-folyón, Onyega-tavon, a 

Vitegra- és Kovzsa-folyókon keresztül érte el a Fehér-tavat. Innen a Sekszna-folyón lehetett a 

Volgára eljutni. A folyók ezen az útvonalon is helyenként veszélyt jelentettek a hajósokra. 
Főleg a Szvir és a Sekszna bővelkedett zuhogókban és zátonyokban (DUBOV 1989, 20-23) 
(8. térkép). Magát a Volgát több szakaszra lehet osztani. A Tver és Uglics (Ribinszk) közötti 
szakasz a Baltikum és a dnyeperi út felé vezető átjárók csatlakozási pontjait foglalta magában. 
A folyónak ez a része véglegesen csak a 20. századi szabályozások után vált biztonságosan 

hajózhatóvá. A Volga Ribinszknél dél-nyugatra fordul. A Ribinszk és Jaroszlavl közötti 
részen a vízszint ingadozása (árvizek) befolyásolta a hajózhatóságot. Jaroszlávlnál érte el a 

Kotoroszl-folyó a Volgát. A Kotoroszlon el lehetett jutni a Nyerő (Rosztovi)-tóra. Itt volt 
Rosztov Velikij város, valamint a Szárszkoe-gorogyiscse, amelyet a Baüü-hagyomámyban 

említett Áriával is kapcsolatba hoztak. A tó jelenleg sekély vizű, zátonyokkal teli, feltételezik, 
hogy régen magasabb volt a vízszintje. A Nyerő (Rosztovi)-tó jelentőségét az adja, hogy 

innen vezetett az út dél felé a Nyerl-folyóra, onnan pedig a Kljazma-folyón kersztül az Okára. 
Az Oka-völgyéből szárazföldi átkeléssel el lehetett jutni a Donig. A Volga következő 

szakasza Jaroszlávltól az Oka-torkolatig terjed. A folyó itt kelet felé folyik tovább. Egy 

következő szakasz az Oka-torkolattól a Káma-torkolatig terjedő rész. A Kámán kívül még egy 

jelentős mellékfolyót vesz fel, a Szurát. A Káma-torkolattól a Volga egy erőteljes kanyarral
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dél felé veszi az útját. Elhagyja az erdővidéket, átszeli az erdős steppét és a steppét, végül a 

Kaszpi-tengerbe ömlik (DUBOV 1989,23-31).
Az ókorban a Volga alsó folyását ismerték elsősorban, és a kora középkori 

forrásokban is erről a folyószakaszról szól a legtöbb beszámoló. A Kámát és a Volgát egy 

folyónak tartották, vagy a Káma és a Káma-torkolat előtti Volga ugyanannak a folyónak két 
ágaként jelenik meg (Ibn Hauqal).

A volgai út használata ősidőkbe nyúlik vissza. A vaskorban a prémkereskedelem 

szerepe növekedett. A Volga felső folyásának vidékét és az Oka-völgyét ebben az időben két 
nagy régészeti kultúra, a Gyakovói- és a Gorogyeci-kultúra népe lakta. A gyakovóiak és a 

gorogyeciek kereskedelmi kapcsolatai keleten kiterjedtek a Káma-vidékig, nyugaton pedig a 

Dvina-, és Dnyeper-vidékig (DUBOV 1989,46-47, 52). A Gorogyeci-kultúra a tőle délre lakó 

„szkíta” területekkel is kereskedelmi kapcsolatokat tartott fenn. Nemcsak „szkíta” „szarmata” 

jelleggű tárgyak (lószerszámok, nyílcsúcsok stb.) jutottak el északra, hanem olbiai tükrök, 
római pénzek is. A kereskedelmi áruk részben a Donon jutottak el északra, az Oka-vidékre, és 

a Volga felső folyásának vidékére (GULÁEV 1962,119-120).

Utak a Volga-vidék és a Kaukázustól délre lévő terület között

A Volga-torkolattól a Kaukázus felé két fő útirány volt: 1. A Nyugat-Kaukázus és a Fekete
tenger irányába, 2. A Kaszpi-tenger felé, annak a nyugati partján, illetve magát a tengert is 

használták, mint vízi utat.
A Volga-torkolatvidékéről több út vezetett a Fekete-tenger nyugati partvidékére 

(Abháziába és Lazikébe). A Zemarkhos-követség, amely 571-ben tért vissza a türköktől 
Konstantinápolyba, a Volgán kelt át, majd elért a Ko/in-folyóhoz (‘o Kootprív 7toxapóq). 
Állítólag itt perzsák álltak lesben, hogy foglyul ejtsék a bizánci követeket. A követség végül 
tovább tudott haladni, mert a perzsákról szóló hírek nem voltak igazak. Ezután Alániába 

érkeztek, ahol Sarosius alán fejedelem figyelmeztette Zemarkhost, hogy Suania közelében 

perzsák vannak, és kerüljék el a miusimianusők földjét, inkább válassza a Dareinen keresztül 
vezető utat. Zemarkhos elküldött tíz lovast selyemrakománnyal a miusimianusők földjére 

vezető úton, maga pedig a követséggel Dareinen keresztül Apsiliába ment, balkéz felől hagyta 

maga mögött a miusimianusők országát. A Fekete-tengert Rogatoriomiái érte el, innen hajón 

Phasisba, majd onnan Trapezuntba, végül Konstantinápolyba érkezett (Menandros, Fragm. 
10. 1. Ed. BLOCKLEY 1985,125-127; magyar fordítása: Moravcsik Gy.: MÉH 1986, 76-79; 
LUKINICH 1905,110-111).



183

A Zemarkhos-követség útját rekonstruálni tudjuk a földrajzi nevek segítségével. A 

kérdéses nevek közül Alánia, Szvánia, Apszilia, a Phasis-folyó, Trapezunt azonosítása nem 

okozott bizonytalanságot a kutatók számára. A szvánok az alánok déli szomszédai voltak a 

Kaukázusban. Országuk a mai Kutajszitól észak-nyugatra feküdt. Szvánia nyugati szomszédai 

az abaszgok voltak, délre tőlük volt Lazika. Apszilia szintén a szvánoktól nyugatra volt, a 

Phaszisz (Rioni)-folyótól észak-nyugatra, Arkheopolisz környékén. A miusimianosók területe 

Apszilia mellett volt, észak-keletre attól (BLOCKLEY 1985, 266, 149. jz.). Rogatorion 

valahol a Phasis (Rioni)-torkolattól északra volt. Phasisból Trapezuntig szintén pontosan meg 

lehet állapítani az útvonalat.

A Kofin-folyó és Darein (Darini) azonosítása nehezebb. A Kofirií többen a Kuma- 

folyóval azonosították (pl. Bálint G., Kuun G.; BENDEFFY 1941, 9; BLOCKLEY 1985,266, 

145. jz.; GYÖRFFY 1986, 279, 134. jz.), míg DareinX a Darieli-szorossal (pl. BENDEFFY 

1941, 11; BLOCKLEY 1985, 266, 149. jz.). Eszerint tehát a küldöttség a Volga-torkolattól 
délre indult, majd a Kaszpi-tenger partja mentén vezető úton a Kuma-folyón átkelve elértek a 

Tyerek-torkolatig. Itt nyugatra fordultak, és Alániába mentek. A Darieli-szoroson átkelve a 

Alániából eljutottak a Fekete-tenger partjáig, ahonnan hajóra szállva értek Konstantinápolyba 

(pl. BENDEFFY 1941, 9-11). A Kofin-folyó nem csak a Kumával lehet azonos, hanem a 

Kubánnyal is egyeztethető. A Kofin-Kubány azonosság mellett foglalt állást például V. A. 

Kuznyecov (KUZNECOV 1984, 59), Harmatta János (HARMATTA 1995, 96-98) és Róna- 
Tas András RÓNA-TAS 2001, 75).17 Harmatta János másképpen rekonstruálta a követség 

útját a Volga és a Fekete-tenger között. Szerinte a Kofin a Kubánnyal azonos és Zemarkhosék 

a Volga-torkolattól nyugatnak, a Kubány forrásvidéke felé vették az irányt. A történetben 

szereplő perzsák, akik a követeket foglyul akarták ejteni, valójában a Kaukázus északi oldalán 

állomásozó határőrök voltak. A Szászánida Birodalom egyik legészakibb fekvésű határvára a 

ma Humarai-vár néven ismert erődítmény volt, amelynek romjai között perzsa nyelvű felirat 

is volt. Harmatta szerint ez bizonyítja Humara Szászánida-kori határvár szerepét 

(HARMATTA 1995, 96-98). Elgondolása mellett szól, hogy a Kubány-völgyén keresztül

17 Európában Cuphis (Anonymus Ravennatis, Cosmographia IV, 1, ed. SCHNETZ 1940,44), Koucpiq, Kouqnv 
(Hitvalló Theophanes, Chronographia, ed. CÍCUROV 1980,36,38,9 és 17 jz.), Kcbipiva (Nicephorus pátriárka, 
„Breviárium”, ed. ÖIŐUROV 1980,153), Koucpiq (DAI42, ed. MORAVCSIK 1950,184, 59) néven említenek 
folyót a források, ami egyes esetekben a Kubány-folyóval azonosítható (pl. Anonymus Ravennatis, 
PODOSINOV 2002,248; Hitvalló Theophanes és Nicephorus pátriárka, ÖIŐUROV 1980,110,262. jz.; 
SCHRAMM 1973,96; RÓNA-TAS 2001,75). Utóbbiaknál egy esetben a Déli-Búggal azonos a szóban forgó 
név, míg a másik esetben valószínűleg a Kubánnyal (ÖIŐUROV 1980,109-110,255. jz.). A DAI által említett 
Kofisz szintén a Déli-Bug (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991,403,37. jz.). Az Örmény Földrajz kupi-bulkár 
népnevének első tagját szintén a Kubánnyal szokták összefüggésbe hozni (pl. PAULIK 2001, 56,42. jz.).
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lehetett a Nyugat-Kaukázus hágóit legkönnyebben megközelíteni, végső soron ez volt a
i . v..

legrövidebb út a Volga-torkolattól a Fekete-tenger irányába és viszonylag távol a perzsáktól.
A többi földrajzi nevet is figyelembe véve, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a 

követség nem az Alán-kapun, azaz a Darieli-szoroson keresztül haladt, mint azt többen 

gondolták. Amikor Zemarkhos balkéz felöl kerülte meg a miuszimianuszok ..földjét és 

Apsziliába ért, messze volt a Darieli-szorostól. Ezt bizonyítja az is, hogy a Rioni (Phasis)- 
folyó torkolatától északra érte el a Fekete-tengert: Miután leért a hegyekből a tengerhez, 
tengeren folytatta az útját és így ért el Phasisba (Poti, Grúzia), ahonnan Trapezunt felé indult 
tovább. Tehát valahol Phasistól északra kellett, hogy kijusson a Fekete-tengerhez (3., 5. 
térkép). A cél nyilvánvaló volt: el kellett kerülni a perzsa területeket, ezért ment és jött a 

követség egy olyan útvonalon, amely északról kikerülte a Szászánida Birodalmat. A perzsa 

birodalom határa a Darieli közelében volt (a muszlim történeti irodalomban, ami perzsa 

hagyományra megy vissza, a Darieli-hágó megerősítése is a perzsa sahok érdeme volt), 
feltehető, hogy ezt a helyet kikerülték. Alánia nyugat felé a Kubány felső folyásvidékére 

kiterjedt, lehetséges volt ezen a vidéken, a Nyugat-Kaukázusban átkelni a hegységen. Itt több 

hágó (is kínálkozott: Kluhori, vagy attól nyugatra a Maruha-, Cagerkeri- vagy a Szancsari- 
hágó. A Kluhori-hágón át a Kodori-folyó völgyébe vezetett az út. A Maruha-szorosból el 
lehetett érni a Kodori völgyét (a Cshalta-folyó mentén), vagy a Yzib-folyót. A Kodori 
Sebastopolistól délre, a Vzib attól észak-nyugatra ömlik a Fekete-tengerbe, Pityusnál (mai 
Picunda). A Szancsari- és a Cagerkeri-hágókon keresztül szintén a Vzib völgyébe lehetett 
átjutni (BÁLINT 1995, 152) (3. térkép). Egy ilyen nyugat-kaukázusi út létezett később is. A 

haszauti és moscsevaja balkai temetők leletei (8-9. század) arról tanúskodnak, hogy a Kínától 
a Bizánci Birodalomig vezető Selyemút egyik szakasza a közelben vezetett keresztül. Ez az 

útszakasz a Kubány felső folyását keresztezte, és a Szancsari-, vagy a Cagerkeri-hágón haladt 
keresztül, majd a Fekete-tenger valamelyik kikötővárosába vezetett (IERUSALIMSKAÁ 

1978,156-157; BÁLINT 1995,152).
576-ból újabb híradást ismerünk a Kaukázust érintő kelet felé vezető útról, amelyen 

valamivel korábban türk követségek is jártak (Valentínos-követség, Menandros, Fragm. 19.1. 
Ed. BLOCKLEY 1985,170-179; GYÖRFFY 1986, 81). A Valentinos-követség Szinopéből (a 

Fekete-tenger déli partja) hajón indult el, Kherszón érintésével, és a Krím déli partja mellett 
elhajózva a Fekete-tenger észak-keleti partjától, vagy az Azovi-tenger partjától szárazföldön 

folytatták útjukat. Áthaladtak az Akkaga nevű országon és elérték a Türk Birodalom határát. 
Végül ők is eljutottak az Ektag-hegyig (GYÖRFFY 1986, 80-83). Bendeffy L. más útvonalat 
rekonstruált. Szerinte a követség a Fekete-tenger déli partja mentén hajózott Szinope
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érintésével Trapezuntig, majd a Tyerek és a Volga közötti Akkaga földjét átszelve értek a 

Volgához és innen mentek tovább keletre (BENDEFFY 1941, 13-15). Az avarok követei 
szintén Alánián keresztül jutottak el Konstantinápolyba (SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 
17). A Kaukázus úthálózata, illetve az egyes utak szerepe az arab hódítás után megváltozott. 
A hegység keleti részén átvezető utak szerepe növekedett, a nyugati részeké csökkent 
(BÁLINT 1995, 149).

A Darieli-hágóról az arab hódítás és az arab-kazár háborúk idejétől kezdve több 

híradás van. A 9. században a déli irányból Kazáriába vezető egyik útvonal itt haladt 
keresztül. Sallám tolmács útibeszámolója (842 körül) ismerteti ezt az útvonalat: Szamarra- 

Armenia-Tiflisz-(Dariel)-Alánia-Szerír Fejedelemség-Fllán-Kazária (Ibn Hurdádbih: 
LEWICKI 1956, 78-80; KMOSKÓ 1997, 126-127). Tiflisz (Tbiliszi) említése miatt fel lehet 
tételezni, hogy a Darieli-szoroson keresztül mentek. A Darieli után kelet felé haladtak, Szerír 
Fejedelemségbe (mai Dagesztán dél-nyugati része), majd onnan északra, és elérték Kazáriát. 
Fllán említése megnehezíti az útvonal rekonstrukcióját, mert ez a terület Szerírtől is délebbre 

volt (3. térkép), tehát úgy tűnik, mintha Alánia és Szerír érintése után újra dél felé mentek 

volna, majd innen fordultak északra. Nem véletlen, hogy ezt az útijelentést megbízhatatlannak 

tartják, lehet, hogy itt több különböző itinerárium összedolgozásának eredményét 
tapasztaljuk. Az útleírás további elemzése különböző útvonalrekonstrukciókra ad lehetőséget 
(pl. egy Urál-vidéki, vagy belső-ázsiai expedíció leírásai vagy egyszerűen csak egy kitalált 
utazás (KMOSKÓ 1997,123-125).

A Volga-torkolatól a Kaszpi-tenger nyugati partja mentén vezető útról számos említés 

maradt fenn a középkorból (is). A Balhj-hagyomány itineráriuma szerint Etiltől Szamandarig 

8 napig tartott az utazás, onnan Derbentig további 4 napig (BGA1,227; KMOSKÓ 2000, 32).

3. A doni út

A Don az egyik leggyakrabban emlegetett folyó az ókori és középkori földrajzi és történeti 
irodalomban. A folyó a középkorban elsősorban a görög és latin nyelvű irodalomban 

közismert, de a keleti források is tudnak róla. A Don Tanais nevét Hérodotosz már ismerte 

(pl. IV, 20, 21, 45, 47, 100, 115, 116, 120, 122; DOVATUR-KALLISTOV-SlSOVA 1982, 
292-293, 375. jz.). A későbbi szerzőknél szintén a Tanais név szerepel (pl. Ptolemaios 

(Geographica Lib. III, 5, ed. MÜLLER 1883, 413, 5, 416, 431, 8; Lib. IV, 8, ed. MÜLLER 

1883, 901, 5-14, 916, 7; Iordanes: Getica 33, ed. SKRÉINSKAÁ 1960, 136; „Örmény
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Geográfia”: HEWESEN 1992, 48, 48 A, 55, 55 A; PAULIK 2001, 40:41, 42-43, 44-45; 
Geographus Ravennatis: Geographica IV, 5, ed. SCHNETZ 1940, 47, 46-47, IV, 46: 83, 13, 
15; Theophanes Confessor: ÓIŐUROV 1980,36 /text/, 60 /ford./, 109,251. jz.).

A Tanaist a muszlim földrajzi irodalom is ismerte. Al-HwánzmT Ptolemaios 

átdolgozásában Táx.s (*Tánis, folyó), Táx.s (=*Tánis, városnév) szerepel (KALININA 1988,
I

pl. 21, 38). Ibn Rusta azt úja, hogy: fontos tengere Láziqa-tól húzódik Konstantinápoly 

mögé. Hossza mintegy ezerháromszáz, szélessége háromszáz mérföld. A Janis (Tanais) nevű

folyó hatol beléje, amely az észak vidékéről folyik a Máwatas (Maeotis) nevű tóból; ez 

tulajdonképpen hatalmas tenger, noha tónak nevezik Hossza nyugat felöl kelet felé 

háromszáz, szélessége száz mérföld.” (KMOSKÓ 1997,176)
Al-Mas‘üdl az Aranymezükben (13. fejezet) szintén megemlékezett a Donról 

(MEYNARD-COURTEILLE 1861 I, 260-261): mi a Nitas (Pontos)-tengert illeti, ez 

Ládiqa vidékétől Konstantinápolyig terjed. Hossza ezerszáz, szélessége alapjában háromszáz 

mérföld (mii). Ebbe szakad az Atnabis (Tanais) néven ismeretes nagy folyó, melyről előzőleg

emlékeztünk meg. E folyó (tenger) kezdete észak felől van; Yáfat ibn Nüh fiai közül sokan

laknak Kifolyása északon van, egy nagy tóból, forrásokból és hegyekből. Folyásának hossza 

a Föld felszínén mintegy háromszáz farszach, csupa összefüggő, megművelt terület Yáfat 
fiainak birtokában.” (KMOSKÓ 2000, 153) Egy másik helyen valószínűleg a Donra utal,

amikor arról értekezik, hogy a Kazár-folyó, azaz a Volga vízi összeköttetésben áll a Nitas-

tengerrel (Fekete-tenger), de a két tenger vize nem érintkezik egymással. Ennek bizonyítására 

meséli el, hogy a ruszok hogyan hajóztak az Azovi-tengerről a Donra, majd onnan a Volgára, 
és így el tudtak hajón jutni a Kaszpi-tengerre (17. fej., MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, 
18-20; KMOSKÓ 2000, 174-175). Ugyanő a Tanbihban is említi a Tanaist (BGA VIII, 66; 
KMOSKÓ 2000,207).

A Donnal kapcsolatos egyik korai muszlim leírás, amely a kereskedelemről konkrétan 

is szól, vitatott abból a szempontból, hogy valóban a Don (Tanais) szerepel-e benne. Ibn 

Hurdádbih és al-Hamadánl a ruszok vízi útját ismertetik, akik többek között a Nahr al-

saqáliba (a saqáliba folyója) nevű folyón utaztak, és úgy jutottak el a kazárokhoz (Ibn 

Hurdádbih: LEWICKI 1956, 76; al-Hamadánl: LEWICKI 1956, 28). A szóban forgó folyó 

Ibn Hurdádbihnél még egy másik néven is szerepel, ami De Goeje szövegkiadásában *Tanis 

alakra van javítva, ami a Don ókori Tanais nevének arab lejegyzése (BGA VI, 154). Ibn
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Hurdádbih három kéziratában a következő alakok vannak: oxfordi: n.s, párizsi (?): x.s, bécsi: 
nis (GOLDEN 1980 I, 228; II, 226, 227, 228). Lewieki ugyanezt a szót *Yátll/Itíl formában 

közli (LEWICKI1956, 76,4; WESTBERG 1900,281: szintén „Etil”). Lewieki megoldásának 

egyik alapja az, hogy ő az egyik kéziratban x.l.s alakot olvasott, másik pedig az, hogy a 

szöveg szerint a ruszok a folyón való hajózás során a kazárok városába értek. Rosen már 

Westberg „Etil” emendációjáról megállapította, hogy az nem igazolja a Tanais alakot. 
Ugyanez a véleménye Kalinyinának Lewieki javaslatáról. A folyón való utazás kapcsán 

Minorskyra hivatkozva hozzáteszi, hogy az arab szerző a marra igét használja, amit lehet 
’megy’, ’halad’, ’áthalad valahol’ jelentéssel fordítani, de van olyan értelme is, hogy ’átmenni 
valahonnan valahová’. Ebben az esetben az egyik folyóról a másikra, tehát a Donról a 

Volgára. Kalinyina szerint a legvalószínűbb, hogy a Donról van szó. A kéziratokban található 

név minden bizonnyal nem teljes. A korai muszlim irodalomban a Tanais neve Al- 

Hwárizmlnál, Ibn Rustánál stb. emfatikus ta- szókezdettel áll, ez hiányzik Ibn Hurdádbihnál.

Ez a hiány másolásnál keletkezhetett, az eredeti *[Ta]wisból. Egyébként Hwárizmlnél több -

nis végű folyónév fordul elő (*Barástánis /Borysthenes, Dnyeper/, *Tüfanis /Theophanis/), 
elvileg Ibn Hurdádbih esetében is lehetséges többféle rekonstrukció is. A legvalószínűbb 

mégis, hogy Ibn Hurdádbih a Don nevét jegyezte le, amely az egyik legismertebb folyó volt 
Kelet-Európábán az ókortól kezdve. Feltehető, hogy a rüsz kereskedők útjának leírásában 

keveredette a Don és a Volga, ami nem meglepő, hiszen az ókorban ez általános volt a 

földrajzi irodalomban (KALININA 1986, 79-80). Pritsak ezzel szemben úgy vélte, hogy a

kérdéses Saqáliba folyója a Donyeccel azonos, és a Kazárok folyója a Don (PRITSAK 1971,

256-257). Általában a Saqáliba folyója = [Ta]riis/(Tanais) = Don azonosítás a gyakoribb a

szakirodalomban (pl. MINORSKY 1937, 216, 433 (kérdőjellel); MIQUEL 1975, 311; 
GOLDEN 1980,1,226,228; KALININA 1986, 80; NAZMI 1998,90,222).

Ibn Hurdádbih leírása azért fontos, mert itt nem csak a Tanais ókori nevének 

átvételéről van szó, hanem a folyóról, mint kereskedelmi útról is. A Don forrásvidéke a Volga 

és Oka vízrendszeréhez közel van, a folyó nagyobbik szakasza az erdős steppe és a nyílt 
steppe területére esik. Sz. M. Szolovjov a Dont a steppe folyójának nevezte, amely nem 

alkotta szerves részét a korai (15. század előtti) Rusznak, igaz a felső folyása kapcsolódott a 

csemyigovi és a rjazanyi területekhez (SOLOV’ÉV 1959 I, 77). A Don két szempontból 
fontos: egyrészt összeköttetést teremtett a Volga-Oka vízrendszere és az Azovi (Fekete)- 
tenger között. A Don és a Volga felső folyása közötti kereskedelmi kapcsolatok már a szkíta
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korszakban jelentősek voltak (1. „Volgái út” c. fejezetet); másrészt a Don alsó folyása 

összeköttetést biztosított a Fekete-tenger és a Volga (és a Kaszpi-tenger) között. Valószínűleg 

ez utóbbira utal Ibn Hurdádbih leírása is. A 9. században a kelet-európai kereskedelem 

megélénkülésével a doni út szerepe is növekedett. Közvetetten erre utalnak a Don-vidéken 

talált dirhemleletek is. Pritsak a fentebb említett Nahr al-saqáliba elnevezést Rabszolgák

folyójaként értelmezte, ami arra utal, hogy az erdővidékről a doni úton is szállítottak 

rabszolgákat (PRITSAK 1981, 25). Kalinyina szerint ez az értelmezés nem helyes 

(KALININA 1986, 75, 44. jz.), de ez még nem csökkenti a Don 9-10. századi kereskedelmi 
szerepét. Sarkéi felépítése, aminek a pontos okát nem tudjuk, ha nem valamilyen ellenséges 

fenyegetés (magyar, rusz stb.), lázadás (kavar, fekete bulgár stb.) volt az oka, akkor a doni 
kereskedelmi út állami (kagáni) ellenőrzésével állhat kapcsolatban.

Nagyobb jelentőséget kapott a doni út a 14. századtól kezdve, amikor Moszkva kezdett 
kiemelkedni az orosz fejedelemségek közül. A 14. század végéről maradt fenn Pimen 

metropolita utazásának leírása, aki Moszkvából utazott Konstantinápolyba. Április 13-án 

indult el Moszkvából, a Moszkva-folyón és az Okán jutott el a Don közelébe, amit szárazföldi 
átkeléssel ért el. A Donon lehajózva május 26-án érkezett meg Azovba, a Don torkolatánál 
épült kereskedővárosba (PSRL XI, 95-97; TIHOMIROV 1969, 50-51).

4. A „Selyemút” és a keletre vezető utak

A Kínát Európával összekötő „Selyemút” a 9-10. században sem veszített a jelentőségéből. 
Ennek az útrendszernek egyes szakaszai Kelet-Európát is érintették. A Kazáriából és a Volgái 
Bulgáriából keletre vezető utak kapcsolatban voltak a Selyemúttal. A források többsége a 

Hvárezm és Kelet-Európa közötti utat írja le.
A 6. század második feléből a Zemarkhos- és a Valentinos-követség útja ad 

felvilágosítást arra, hogy Konstantinápolyból milyen útvonalon lehetett eljutni Ázsia 

belsejébe. A Zemarkhos vezette követség 569-ben indult el, és két év elteltével, 571-ben 

érkezett haza Konstantinápolyba. Menandros prótéktór a visszafelé vezető utat részletesebben 

írta le. A követség a türk kagán székhelyéről, az Ektag-hegyről indult visszafelé. Ezt a hegyet 
az Altaj-hegységgel, vagy Kelet-Turkesztán északi részével azonosítják (GYÖRFFY 1986, 
278, 124. jz.). A nyugati türk rezidencia Karacsártól hétnapi útra észak-nyugatra, a Julduz- 
folyó völgyében volt. Kínai leírásból ismert egy A-kie nevű hegy ezen a vidéken, Kucsától 
északra, ez lehetett a türkök Ektag-ja (LIGETI 1940, 64-65; BENDEFFY 1941, 6-7;
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BLOCKLEY 1985, 264, 129. jz.). Az utazás írásban is megörökített állomásai: a kholiata 

nevű nép országa (Talasz-folyó mellett, BENDEFFY 1941, 7-8; BLOCKLEY 1985,264-265, 
135. jz.), az Oikh-folyó (Cím-folyó: LIGETI 1940, 65; Amu-darja /Vámbéry, Kuun/, Iríis 

/Bálint G./: idézi: BENDEFFY 1941, 8; Arai-tó: BENDEFFY 1941, 8; a Szir-darja vagy a 

Csu: BLOCKLEY 1985, 265-266, 140. jz.), Ikh (.Emba: LIGETI 1940, 65; BLOCKLEY 

1985, 266, 143. jz.; Amu-darja: BENDEFFY 1941, 9), Daikh (Urál-folyó: LIGETI 1940, 65; 
BLOCKLEY 1985, 266, 143. jz.), Attilász-folyó (Volga: LIGETI 1940, 65; BLOCKLEY 

1985, 266, 143. jz.). Ezután az ugurok földjén haladtak keresztül és az út folytatásáról már 

volt szó. A Valentinos-kövétség szintén eljutott Ázsia belsejébe, az ő útjuknak a Fekete
tenger vidéki szakaszát ismerjük részletesebben.

A két követjárás tanúsítja, hogy a 6. században használatban voltak a Kaukázusból és a 

Fekete-tenger északi partvidékéről keletre, Ázsia belseje felé vezető útvonalak. A két 
követség nem is mehetett volna másfelé, rövidebb úton, mert a bizánci-perzsa ellenségeskedés 

miatt Perzsián keresztül nem mehettek.
A 9. századból a Kazáriából a Kaszpi-tenger érintésével Hvárezmbe vezető útról van 

tudomásunk, a 10. században pedig egyre többször említik a Hvárezm és a volgai bolgárok 

közötti utat. Ibn Hurdádbih szerint a ráhdániták útjai közül egy Kazárián keresztül vezetett 
kelet felé. A kereskedők Hamllhból, a Volga melletti kazár fővárosból indultak (LEWICKI 
1956, 76, 13-14): „... onnan a őurgan tengerén át Balh s a Folyóntúl, utána pedig a

toguzoguz wurt-jón át Sin-ig” (KMOSKÓ 1997, 122; al-Hamadánl: LEWICKI 1969, 28;

KMOSKÓ 1997, 140) Az út a Volga-torkolattól a Kaszpi-tengeren vezetett, és annak a keleti, 
vagy a déli partjától szárazföldön Balhba. A Folyóntúl (Ma wará’ al-nahr, „Mávarannahr”) az 

Amu-darjától keletre eső terület, Transoxania. A tokozoguz név az Ujgur Kaganátus területére 

utal. A leírás végül Kínát említi.

Al-Istahrl az Aral-tó és a Kaszpi-tenger közötti összeköttetést említi, és völgyről

beszél, ami vízi út volt. Itt valószínűleg arra az árokra kell gondolni, ami egykor a Kaszpi- 
tengerrel állt kapcsolatban, de a 10. századra már részben kiszáradt (Uzboj). Az Uzboj nem

biztosított teljes összeköttetést. Al-Istahrl azt írja, hogy (BGA I, 304): ,^4 két tenger között

egyenes vonalban mintegy húsz állomás van.” (KMOSKÓ 2000, 44; más szerzők csatornáról 
szólnak: al-Bakrl: LEEUWEN-FERRE 1992,232; KMOSKÓ 2000,235; al-Mas‘üdI, Tanblh: 
BGA VIII, 64). A tudósítások valószínűleg részben szárazföldi útra vonatkoznak. Etilből 
hajón lehetett eljutni a Kaszpi-tenger észak-keleti nagy öblének a partjáig, vagy a Mangislak- 
félszigetig, majd innen szárazföldön az Arai-tóig, vagy az Amu-daryáig. A Cambridgei
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Töredék szerint Khorászánból zsidók mentek Kazáriába (HUNYADI 2001, 168). A Haszdáj- 
levél Khorászánt és a kazárok szomszédait említi, majd megkérdezi, hogy hogyan jutnak el a 

kereskedők Kazáriába. Az említett források is közvetetten a kazárók és Khorászán 

kereskedelmi kapcsolataira utalnak (LEWICKI1972,4).

A későbbi időből részletesebb útleírások is maradtak ránk. Ibn Battüta a Krím-

félszigetről indulva, a Volga melletti Szerájon keresztül utazott Hvárezmbe. Ő nem szól arról, 
hogy a Kaszpi-tengeren indult volna el, hanem végig szárazföldi úton haladt. Tíz nap után 

elértek egy Szerádzsuk nevű városba, ahol egy nagy folyón hajóhídon keltek át. Eddig lovak 

vontatták a kocsikat, de itt tevékkel váltották fel a lovakat. Innen még 30 napig tartott az út 
Hvárezmbe, száraz, gyér füvű pusztán keresztül (BOGA-PRILESZKY 1964,196-197). Ez az 

út tehát nem tengeri és szárazföldi szakasz kombinációjából állt, nem azonos a fentebb leírt 

útvonallal. Ibn Battüta beszámolója alapján arra lehet következtetni, hogy ez az útvonal a

Volga alsó folyásától indulva a Kaszpi-tengertől északra vezetett, majd dél-keletre fordult, az 

Amu-darya irányába. Egy másik szerző, a szintén 14. században élt Francesco Pegolotti „A 

kereskedelem gyakorlata” című könyvében leírta a Tanából (Azov) keletre vezető utat 
egészen Kínáig: Tana — Dzsintarhan - Szaráj - Kis-Szaráj (Urál-folyónál)-
Ürgencs - Otrar - Armalekko (Ili-folyó völgyében, vagy a mai Almati közelében) - Kancsou

• *' •• ' •
- Kasszaj városa, ami már Kínában volt. Tana és a Volga-delta (Dzsintarhan) között az utazás 

ökrösszekéren 25 napig, lovasszekéren 10-12 napig tartott (Pratica della mercatura, 
GRACIANSZKIJ-SZKAZKIN 1953,200-201).

A Volgái Bulgária és Hvárezm közötti utakról többet tudunk. Közvetetten utal erre al- 
Muqaddasl, amikor a Bulgárból Hvárezmbe szállított árukat sorolja fel (BGA III, 323-324; 
KMOSKÓ 2000, 128). Al-Mas‘üdl az Aranymezőkben szintén megemlékezett a volgai 
bolgárok és Hvárezm közötti szárazföldi útról (MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, 16-17; 
KMOSKÓ 2000, 173). Al-Marwazi szerint a Bulgár és Hvárezm közötti út 3 hónapig tartott 
(MINORSKY 1942, *44 /text/, 34 /ford./). Ezeknél azonban sokkal részletesebb az a

beszámoló, amelyet Ibn Fadián készített bulgáriai utazásáról (KMIETOWICZ-LEWICKI

1985, 26-47; TÓGÁN 1939, 17-39; KOVALEVSKIJ 1956, 121-131). A követség, amelynek 

a szerző is tagja volt Bagdadból indult 921. április 2-án (TÓGÁN 1939, 5; KOVALEVSKIJ 

1956, 165, 38. jz. szerint 921. június 21-én). Rayy, Mérv, Ámul és Buhara érintésével 
eljutottak Hvárezmbe, Dzsurdzsániába (Ürgencs). Innen 922. március 3-án (TÓGÁN 1939, 
17), vagy 4-én reggel (KOVALEVSKIJ 1956, 178, 152. jz.) indultak tovább. Zamgan és óit 
érintésével értek el az Uszty-Jurt fennsíkra, majd az oguzok országába (KMIETOWICZ-
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LEWICKI 1985, 34-44; TÓGÁN 1939, 19-31 KOVALEVSKIJ 1956, 125-130). A két 

említett helységet Ju. P. Manyilov Semaha-kalával illetve Kulanlival azonosította, amelyek a 

Hvárezmből észak-nyugatra vezető főút két karavánszerája voltak (MANYLOV 1979, 92- 

100). A jelentés ezután felsorolja azokat a folyókat, amelyeken átkeltek további útjuk közben: 

B.g.ndi-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 146, 189. jz.; TÓGÁN 1939, 32, 3. jz.: 

Zagíndí, az Embabal oldali mellékfolyója; KOVALEVSKIJ 1956, 130: *Jagandi, 191, 301. 
jz.: Csagan-folyó), Őőm-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 147, 194. jz.; TÓGÁN 

1939, 32, 4. jz. és KOVALEVSKIJ 1956, 130, 191, 302. jz.: Emba), Öáh.s-folyó 

(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 147, 195. jz.; TÓGÁN 1939, 32, 5. jz. és 

KOVALEVSKIJ 1956, 191, 303. jz.: Szagiz), Udil-íolyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 
44, 147, 196. jz.; TÓGÁN 1939, 32, 6. jz.: Uyil, Oyíí; KOVALEVSKIJ 1956, 130, 191, 303. 

jz.: UH), Árd.n- és JFür.í-folyók (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 148, 197-198. jz.; 

TÓGÁN 1939, 32, 7. jz.: Zaqsibay, 33, 1. jz.: Qaldagaytv, KOVALEVSKIJ 1956, 130, 192, 

304. jz. szerint az azonosítás nehéz, mert az Uil és a Bolsaja Ankati között hat kisebb folyó

van, Ibn Fadián kettőt említ. Valószínűleg nyugatabbra haladtak á mai úttól, így olyan

területen mentek át, ahol több folyó már egybefolyt, illetve a Dzsaltir-tóba ömlött. A két folyó 

a Kandagajti és az Ölenti lehet, a Csidertába ömlése előtti alsó szakaszán.), Áh.tT-io\yó 

(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 44, 148, 199. jz.; TÓGÁN 1939, 33, 2. jz!: Buldurti, vagy 

Assi-Say, vagy Assi-Ölentv, KOVALEVSKIJ 1956, 130, 192, 305. jz.: Déli- vagy Bolsaja 

Ankati, amely a Cselkar-tóba ömlik), W.bná-ío\yó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985,44,148, 

200. jz.; TÓGÁN 1939, 33, 3. jz.: Utva\ KOVALEVSKIJ 1956, 130, 192, 306. jz.: Kis- 

Ankati). Ezután a besenyők földjére értek (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45; TÓGÁN 

1939, 33; KOVALEVSKIJ 1956, 130). Ezek a besenyők 894 után eredeti hazájukban 

maradtak és így elszakadtak a nyugatra vándorolt besenyőktől. A besenyőktől tovább utazva, 

újabb folyókon keltek át: H.g/*Ő.yh/*Ó.ih (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 149, 204.

jz.; TÓGÁN 1939, 34, 1. jz. és KOVALEVSKIJ 1956, 192, 313. jz.: Urál-folyó), ŐáM-íoXyó 

(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 149, 205. jz.; TÓGÁN 1939, 34, 2. jz. és 

KOVALEVSKIJ 1956, 192, 313. jz.: Csegan-folyó, az Urál jobb oldali mellékfolyója), Izhn- 

folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45: *Irh.z, 149, 206. jz.; TÓGÁN 1939, 34, 3. jz.:

*Azh.n, valószínűleg egy kisebb folyó a Csagan és a Mocsa között; KOVALEVSKIJ 1956,

192, 314. jz.: Irgiz-íoXyő), Bőgd1-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 149, 207. jz.: 

*Bágág- TÓGÁN 1939, 34, 4. jz. és KOVALEVSKIJ 1956, 192, 315. jz.: Mocsa-folyó, a 

Volga mellékfolyója), S.mür-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 149, 208. jz.;
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TÓGÁN 1939, 34, 5. jz. és KOVALEVSKIJ '1956, 192, 316. jz.: Szamara-folyó), 
K.bál/*K.nál-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 149, 209. jz.; TÓGÁN 1939, 34, 6.

jz. és KOVALEVSKIJ 1956, 19, 317. jz.: Kinel-folyő), Süh-folyó (KMIETOWICZ-

LEWICKI 1985, 45, 150, 210. jz.: *Süh; TÓGÁN 1939, 34, 7. jz. és KOVALEVSKIJ 1956,

192, 318. jz.: Szok-folyó), K.g.lü/*K.ng.lü-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45, 150, 
211. jz., TÓGÁN 1939, 34, 8. jz. és KOVALEVSKIJ 1956,192, 319. jz.: Kundurcsa-folyó. A 

leírásból Kovalevszkij azt a következtetést vonta le, hogy a követség kikerülte a Szamarai- 
haj latot, esetleg a kazároktól tartva, vagy, mint Fraehn gondolta, hogy a Volga tavasszal 
vízzel gyakran elöntött alacsony vízparti részeit kerülték ki.). Ekkor elérkeztek a baskírokhoz 

(básgirdI Yáqüt: básgard, KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 45-46; TÓGÁN 1939, 35-37; 
KOVALEVSKIJ 1956, 130-131). A baskíroktól tovább indulva újabb folyókon keltek át: 
G.r.msán-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 47, 151, 220. jz.; TÓGÁN 1939, 37, 1. jz. 
és KOVALEVSKIJ 1956, 194, 339. jz.: *őaramsan, Bolsoj Cseremsan-folyő), Ürn/Ür.n- 
folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 47, 151, 221. jz.; TÓGÁN 1939, 37, 2. jz. és 

KOVALEVSKIJ 1956, 194, 340. jz.: Űrén /Uranyl-folyó), Ürm/Ür.m-folyó (KMIETOWICZ- 

LEWICKI 1985, 47, 151, 222. jz.; TÓGÁN 1939, 37, 3. jz. és KOVALEVSKIJ 1956, 194, 
341. jz.: ÜremlUrim-folyó),Xöynág/*Böynág/*Böynah (KMIETOWICZ-LEWICKI’1985,47,
151, 223. jz.; TÓGÁN 1939, 37, 4. jz.; KOVALEVSKIJ 1956, 194, 342. jz.: Majna-folyó), 
Wxx'l*WutV/*Wutíg (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 47, 152, 224. jz.; TÓGÁN 1939, 37, 
5. jz.: Udga oroszos formája; KOVALEVSKIJ 1956, 194, 343. jz.: Utka-folyól), 
Xxösxa/*Nibásna/*Binasna/*Niyasna-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 47, 152, 225. 
jz.; TÓGÁN 1939, 38, 6. jz.: Nyijaszna-folyó; KOVALEVSKIJ 1956, 194, 344. jz.: 
Nyejasznovka-folyó), őawsin/*őawslz/*őöwsir-folyó (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 47,
152, 226. jz.; TÓGÁN 1939, 38, 1. jz.: Aqtay; KOVALEVSKIJ 1956, 194-195, 345. jz.: 
Dzsauserma-folyól Utóbbi északabbra van a többinél, Bulgária északi határán, a Káma-

vidéken. Lehetséges, hogy itt később járt Ibn Fadián, nem az odautazás alkalmával kelt át 

rajta.) Az utóbb felsorolt folyók között két, három, vagy négy napi út volt. Ezután érkeztek 

meg Bulgáriába. Ibn Fadián szerint az egész utazás 70 napig tartott (KMIETOWICZ-

LEWICKI 1985,47; TÓGÁN 1939,39; KOVALEVSKIJ 1956,131).
A leírás alapján rekonstruálható ez az útvonal. Az Amu-darja bal partján lévő 

Ürgencsből indult és az Aral-tó nyugati partja és a Kaszpi-tenger között vezetett észak-nyugat 
felé. Az Aral-tó után áthaladt az Északi-Csink dombvidékén, a Csagan-folyón, majd az
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Embán. Ezután a Mugodzsár-hegység-Emba-folyó-Jajik (Urál)-folyó észak-déli irányú alsó, 
és kelet-nyugati irányú felső folyása által közrezárt négyszöget átlós irányban szelte át. Ennek 

végén a Jajikot keresztezte, ott, ahol az egy nagy kanyart tesz, kelet-nyugati irányból déli 
irányba fordulva. Az Emba és a Jajik között a következő folyókon kellett átkelni: Szagiz, Uil, 
Kandagajti, Ölenti, Csiderti, Nagy (déli)-Ankati, Kis-Ankati, Barbasztau. A két Ankati-folyó 

között a Cselkar-tó keleti partja mellett vezetett az út. A tó észak-keleti partján besenyők 

laktak. Az Uil és a Nagy-Ankati közötti szakasz rekonstruálása okoz némi nehézséget, mert itt

hat folyó van, és Ibn Fadián csak kettőt említ. Kovalevszkij szerint az akkori út nyugatabbra

vezetett a maitól, és így több folyó már egyesül, amiket nem kell külön-külön kikerülni. A 

Jajiktól észak felé vezető út áthaladt a Csagan (a Jajik jobb oldali mellékfolyója), az Irgiz- és 

a Mocsa-folyón, és elért a Volga szamarai hajlatának közelébe. A Szamara, Kinél, Szók és 

Kundurcsa folyókon való átkelés arra utal, hogy nagyobb ívben kerülték meg ezt a Volga- 
kanyart. A Volgába ömlés előtt a Szamara és a Kinél, illetve a Szók és a Kundurcsa is 

egybefolynak. A Volga partja mentén haladva így csak két folyón kell átkelni. A Kundurcsa 

után az út kissé keletnek fordulva közelebb ért a Volgához. Ezután a Bolsoj Cseremsan, majd 

kisebb folyók következtek, amelyek a Volgába ömlenek: Üren, Ürem, Majna, Utka, 
Nyij aszna. Az utolsónak említett folyónév azonosítása bizonytalan, Kovalevszkij szerint 
lehetséges, hogy ez a többitől északabbra található Dzsausir, Dzsauserma-folyó.- Az Utka- 

folyó után volt a Három tó nevű hely, ahol a volgai bulgár uralkodó fogadta, a bagdadi 
követséget (Csisztoje-, Kurisevszkoje- és Atmanszkoje-tó) (KOVALEVSKIJ 1956, 97-99) (9. 
térkép). Ez a hely közel volt a Volga és a Káma egybefolyásához, Bulgár városához, ami a 

muszlim kereskedők utazásainak gyakori célja volt.
A Kelet-Európát Közép-Ázsiával összekötő utak használatára utalnak egyes régészeti 

leletek is, mint a dirhemek, egy Cimljanszkaja Sztanyicából (Sarkéi) származó papírdarab, 
amelyet szamarkandi műhelyben készítettek a 8-9. század fordulóján, valamint egy 

elefántcsont sakkfigura (ARTAMONOV 1958, 53-54, 72). Az utóbbi Sarkéi 9. század 

második felére keltezhető rétegéből származik, egy elefántot és rajta ülő embert ábrázol, 
elefántcsont faragvány, amelyet 7. századi szogdiai műhely termékének tartanak 

(PLETNEVA 1996, 43, 153; FLÉROVA 2001, 106-107). Ugyancsak az egykori Sarkéiból 
ismert egy elefántcsont fésű is, ennek készítését azonban all. századra teszik, és bizánci, 
vagy bizánci stílusjegyeket követő műhely terméke (FLEROVA 2001, 43). Szintén a 

Selyemúttal állnak összefüggésben az Észak-Kaukázus olyan lelőhelyei, mint Moscsevaja 

Balka és Haszaut temetői (8-9. század). Az előbbi lelőhelyről egy kínai feljegyzést tartalmazó
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papírdarabka és egy buddhista képpel díszített selyemszövet is előkerült (IERUSALIMSKAÁ 

1978, 151; BORKOPP-IERUSALIMSKAJA 1996, 101-102). A borostyánról szóló 

fejezetben már szó esett róla, hogy a kelet-európai borostyán közép-ázsiai utakon keresztül 
Kínáig eljutott. Kelet-Európa és Közép-Ázsia közötti utak kazár kori használatára utalnak 

közvetetten a Kelet-Európábán talált tevecsontok, valamint kazáriai teveábrázolások. 
Majackoje gorogyiscse egyik kövéről ismert egy ilyen rajz, amelyen egy kereskedő (?) vezet 
egy kétpúpú tevét (FLÉROVA 1997, 105, 2. tábla, 33). Egy másik rajzon, amely a 

podgorovszki temetőben előkerült kis csonthengeren található, szintén egy kereskedő vezet 
egy kétpúpú tevét, mögötte egy kocsi részlete (FLÉROVA 1997, 64, 124, 10. tábla 7). Kelet- 
Európában a 6-14. századból származó tevecsont leletek kereskedők elpusztult állatainak 

maradványai. A kétpúpú teve (Camelus bactrianus) a Kisázsia és Kína közötti területen teijedt 
el (VÖRÖS 1996, 139-140). Tehát a két említett rajzon szereplő állat középázsiai 
kereskedőkkel jutott el Kazáriába.

A volgai út csatlakozott több kelet felé tartó úthoz. 1. A Volgától a Kaszpi-tengeren 

keresztül el lehett jutni Rajjba, onnan Bagdad felé, illetve keletre, Mérv és Balkh irányában, 
illetve Buhara és Szamarkand felé lehetett tovább haladni. Onnan el lehetett indulni az India, 
illetve Kína felé tartó útvonalakon. 2. A Volga-torkolattól a Kaszpi-tenger észak-keleti 
partvidékére (Mangislak-félsziget) hajóval, majd onnan Ürgencs és Kát félé, az Amu- 
daryához, Hvárezmbe lehetett utazni. Onnan tovább Transoxaniába, és az előbb ismertetett 
irányokba vezettek az utak. 3. Bulgárból szárazföldi út vezetett Kazária kikerülésével 
Hvárezmbe.

5. A nyugatra vezető utak

Kelet-Európából vezettek utak Közép- és Nyugat-Európa felé, de a 9. és 10. századból elég 

kevés híradás van a konkrét útvonalakról, a források alapján inkább közvetetten tudjuk ezt 
igazolni.

A Kazária (és a még keletebbre lévő területek) valamint Nyugat-Európa közötti
^ «

szárazföldi útvonalat Ibn Hurdádbih leírása bizonyítja, amely szerint a ráhdániták egyik 

útvonala a Bizánci Birodalom „mögött” vezetett (lásd a kereskedőkről szóló részben).
Az Annales Bertiniani híradása szerint a rusz követek Jámbor Lajos udvarából 

indultak haza, de nem azon az útvonalon, amin oda érkeztek. Ez azt jelenti (feltételezve, hogy
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valahova Észak-Oroszországba mentek), hogy valamilyen, Németországból keletre vezető 

utat használtak.
A Descriptio („Bajor Geográfus”) szintén tükrözi a nyugat és kelet közöti 

kapcsolatokat (HERRMANN 1988; WITCZAK 1992,255-256; WITCZAK 1993,13).
Ha a öayhánl-hagyomány „szláv”-fejezetében Moraviáról van szó (vagy arról is), 

akkor közvetetten ez is a nyugatra vezető utak mellett szól.
A 10. századból többet tudunk meg a nyugatra vezető utakról. A BalhI-hagyományban 

említik az Etilből a besenyőkhöz vezető utat, ez valószínűleg a Kijevbe vezető út egyik

szakaszával azonos (al-Istahri, BGA I, 227; KMOSKÓ 2000, 32; Ibn Hauqal, BGA II/2, ed.

Kramers, 398). Bulgárból is vezetett egy szárazföldi út Kijevbe (al-Istahri, BGA I, 227;

KMOSKÓ 2000, 32; Ibn Hauqal, BGA II/2, ed. Kramers, 398). A raffelstetteni rendeletben

szereplő ruszok közvetetten utalnak erre. Ugyancsak a Kelet-Európából nyugatra vezető utak 

tükröződnek al-Mas‘üdí szlávokról szóló leírásában („Aranymezők”, XXXIV).
A Krakkó és Prága közötti utat Ibrahim ibn Ya'qüb említette 965-ben. A két város

között három hétig tartott az utazás. Ebben az időben Krakkóból rusz és saqaliba kereskedők

jártak Prágába (KOWALSKI 1946, 2-3; LEEUWEN-FERRE 1992, 332; KMOSKÓ 2000, 
242). Peremyslt (Przemysl) Yehuda ben Me’ir ha-Kohen is említi all. században, mint a 

Rusz és Németország között közlekedő zsidó kereskedők egyik állomását (KUPFER- 

LEWICKI 1956, 36-37, 41-44). Qalonimos ben Sabbetai a Regensburg és a Rusz közötti 
kereskedelemről tudósított (KUPFER-LEWICKI1956,66-70).

A Kijevből Krakkóba és Prágába vezető út Kijevből Vlagyimirba (Vlagyimir 
Volinszkij) vezető útszakaszát al-Idrisi leírása alapján T. Lewicki rekonstruálta: Kijev- 

Brusziliv-Radomysl’-Usomyr (a mai Korosztyeny közelében)- Pereszopnyica (?)/ Koreczsk 

(?)/ Dorohobuzs (?)-Luck-Vlagyimir-Volinszkij-Krakkó (LEWICKI 1938). Szintén erről az 

útról emlékezett meg Anonymus, a honfoglaló magyarok útjának leírásakor. Ennek a nyugati 
útnak egy leágazása Magyarországra vezetett (részletesebben a magyarokról szóló 

fejezetben).
A szakirodalomban elterjedt nézet szerint a Kelet-Európából nyugatra vezető 

legfontosabb szárazföldi út Etilből Sarkéi és Kijev érintésével Krakkóba, onnan Prágába, 
majd onnan Regensburgba, illetve egy másik ága Mainz felé vezetett, és a 10. században már 

biztosan használatban volt (pl. LEWICKI 1956, 147-150; HAUSSIG 1987, 534; NAZMI 

1998, 223; NAZARENKO 2001, 71-112; HARASZTI 2001, 78). Az út Etilből nyugat felé
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kiindulva átszelte a Volga és a Don közötti steppét és Sarkelnél ért el a Donhoz. Innen az 

erdős, steppe felé vezetett tovább a Dnyeper felé. Kijevnél keresztezte a Dnyepert, majd a 

Kárpátokat északról kerülte ki. Ez a „németektől a kazárokig vezető út” (A. V. Nazarenko) az 

erdős steppén és a Kárpátoktól északra lévő erdővidék zónájában alakult ki, a szláv nyelvű 

törzsek, törzsszövetségek területeit kapcsolta össze. Az orosz (Kijevi Rusz), a cseh és részben 

a lengyel (Kis-Lengyelország) állam kialakulása ennek az útvonalnak a zónájában ment 
végbe. Nem véletlen az sem, hogy a Kijevi Rusz nyugati irányú teijeszkedése ennek az útnak 

a tengelyében történt. Nagy Vlagyimir 981-ben elfoglalta Cservényt és Vlagyimirt, az útvonal 
közelében fekvő két fontos várat. A terület 1018-ban Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem (992- 

1025) kezén volt, de 1030-1031 folyamán Bölcs Jaroszláv visszafoglalta. Ezután tartósan a 

Ruszhoz került (NAZARENKO 2001, 75-78).
Egy másik útvonal a Dnyeper vidékről a Pripjaty völgyén, vagy a Pripjaty-folyón 

vezetett nyugatra, ennek egy fontos állomása volt Drohiczyn, a Nyugati Bug jobb partján 

(Lengyelország, woj. Podliaskie). A drohyczini várat 1142-ben említik először a Turov- 
Pinszki Fejedelemség részeként, amely 1087 és 1157 között birtokolta. 1235-ben már 

Mazóviai Konrád fejedelem birtoka volt. 1237-ből származó híradás említi az itteni 
kereskedelmet (theoleum in ipso Drohicin). Drohiczcyn kereskedelmi szerepe azonban 

régebbi időre nyúlik vissza. A közelben két dirhemlelet is előkerült (az egyik 6, 5 km-re a 

droniczyni vártól, a másik keletebbre, Klukowiczeben), amelyek 9. századi Abbaszida és 10. 
századi Számánida dirhemeket tartalmaztak. Ezen kívül üveggyöngyök, féldrágakövek, 
borostyánok és ólomplombák is ismertek a környékről. Utóbbiak 12-13. századiak, de a 

dirhemek alapján feltételezhető, hogy a kereskedelmi forgalom már a 9-10. században 

érintette ezt a helyet (LEWICKI 1956a). A nyugatra vezető utak közé lehet sorolni a Balti
tenger vízi útját is, a Finn-öböl, a Baltikum és a német, dán területek közötti utakat is.

6. Egyéb utak

A Gayhánl-hagyomány szerzői említik a besenyők és szlávok közötti utat. Ibn Rusta szerint 

ez az utazás 10 napot tett ki (LEWICKI 1977, 34): „Al-bagánákiya s as-?aqáliba között tíz

napi járóút van. As-saqöliba határinak kezdetén egy Waxix nevű város van, amely felé

puszták, úttalan földek, vízforrások és lombos fák között utazol, míg országukba el nem jutsz." 

(KMOSKÓ 1997, 209; al-MarwazI szintén tíz napot ad meg: MINORSKY 1942, *22 (text), 
35 (ford.) ‘Aufí 16 napi utat említ, de az eredeti kéziratban „10 nap” lehetett (KMOSKÓ
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1929, 52). A párhuzamos szöveghelyen GardlzTnél az áll, hogy a magyarok és a szlávok 

között 10 napi út van (MARTINEZ 1982,162). Nem kizárt, hogy GardTzi mondata az eredeti, 
egy régebbi szövegváltozatot tükröző, amely még az etelközi magyarokról és szláv 

szomszédaikról szólt. Az Ibn Rustánál szereplő mondat későbbi betoldás lehet, ami már a 

besenyők etelközi megtelepedése utáni állapotra utal (KMOSKÓ 1997, 209, 836. jz.; 
GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 177, 470. jz.) GardízI egy másik helyen 10 napi utat említ a 

besenyők és a szlávok között (MARTINEZ 1982, 163). A szövegben szereplő W.ri.t.t nevet
KMOSKÓ 1997, 209, 837. jz., 

MARTINEZ 1982, 162: Vantit alakot rekonstruál, Hudüd al-‘álam: MINORSKY 1937, 159: 

Vabnit) többféleképpen értelmezik. Egyik álláspont szerint a vjaticsokkal azonosítható, és a 

Don felső folyása és az Oka-folyó közötti területre helyezhető (pl. LÉWICKI 1961, 101; 
RYBAKOV 1969, 193; RYBAKOV 1982, 258-259). Egy másik elképzelés szerint itt 
Kijevről van szó. Marquart szerint a Gardlzinél található Daniit alak Kijev Dánost nevét 
takaqa (MARQUART 1903, 189; KMOSKÓ 1997, 209, 837. jz.). Györffy Gy. szerint 
Wanfít/Vánfít név a keleti szlávok venet~vened nevével azonosítható és Kijevre vonatkozik 

(GYÖRFFY 1990,13-14).
A volgai bulgárok nemcsak a kazárokhoz és a keletre vezető nagy útvonalakkal voltak 

kapcsolatban. A BalhI-hagyományból kiderül, hogy egy fontos szárazföldi út vezetett

Bulgárból Kijevbe. Al-Istahri (BGA I, 227; KMOSKÓ 2000, 33) és Ibn Hauqal (BGA II/2,

ed. Kramers, 398) szerint „Bulgár-tól a rüm határának kezdetéig 10 állomás, Bulgár-tól 
Küyába-ig körülbelül 20 állomás [...] van.” A mondat első felében szereplő rum határát 
Kmoskó a Kherszóni thema határának értelmezte, tehát a volgai bulgárok és a Bizánci 
Birodalom közötti összeköttetésnek (KMOSKÓ 2000, 33, 173. jz.). De Goeje és Kramers 

kiadásaiban rüm szerepel, de nem zárható ki, hogy *rüs volt eredetileg, így a mondat mindkét 
része ugyanarra az útra vonatkozna: Bulgártól a Rusz határáig 10 állomás van, a Kijevig tartó 

út teljes hossza pedig körülbelül 20 állomás (így értelmezte például B. Rübakov /RYBAKOV 

1952, 29, 30, 1969, 189/), al-ldnsl leírását is figyelembe véve, ahol valóban rüs szerepel a 

párhuzamos helyeken /BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 919/). A Bulgárból Kijevbe 

vezető út egy szakaszáról emlékezik meg Feodoszij Pecserszkij életírása, amelyet 1080 és a 

12. század eleje közötti években írtak meg. Feodoszij utazását 1055-156-ra keltezik (Prijmak, 
V. V.: O nekotoryh aspektah vostocnyh svázej naseleniá mezdurec’á srednej Desny i verhnej 
Vorskly v 8-ser. 13 vv. In: HALIKOV et al. 1992, 68-78.). A Bulgár-Kijev út Ruszt érintő 

szakaszának állomásai: és Zsivotyinnoje (a mai Voronyezs közelében)-Gocsevo-Gomar-

(GardízI: Dantit/Wántit: MARQUART 1903, 113;

a
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Zeljonij Gaj-Gorogyiscse-Lipovoje-Priluki vagy Monasztiriscse-Petrovka-Ruszanov-Kijev 

(M. M. Ievliev - A. P. Mocja: ,Jlusskij” ucastokputi Bulgar-Kiev. In: HALIKOV et al. 1992, 
23-30). A Bulgár-Kijev útnak volt egy leágazása észak-nyugat felé, a Gyeszna alsó folyását 
követve ért Csemyigovba (Kovalenko, V. P.-Sytyj, Ju. N.: Torgovo-ékonomiceskie 

vzaimosvázi Cernigovo-Severskoj zemli s Volzskoj Bulgariej v 9-13 w. In: HALIKOV et al. 
1992,54-68.).

A DAI 37. fejezetében egy leírást találunk a besenyők és szomszédaik közötti 
távolságokról. A felsorolás alapján következtetni lehet a besenyőktől kiinduló, vagy 

országukon áthaladó utakra. Kazária és Úzia (valószínűleg a Volgától számítva) (5 napi út), 
Alánia (6 nap), Mordia (Mordvinfold) (10 nap), Rusz (1 nap), Turkia (Magyarország) (4 nap), 
Bulgária (fél nap)(MORAVCSIK 1950, 169). A Dny észtért keresztező utakról tanúskodik az 

a mondat, amely a folyó átkelőit említi (MORAVCSIK 1950, 169).' A besenyők és a

burtaszok között is volt egy közvetlen szárazföldi út (al-Istahri, BGA1,227; KMOSKÓ 2000,

32; Ibn Hauqal, BGA II/2, ed. Kramers, 398). ^

Querfurti Brúnó 1007-ben Kijevből utazott a besenyőkhöz térítem. Kétnapi út után ért 
el a Rusz határához. Itt átkelt a védelmi vonalon és a besenyők földjén haladt tovább, majd 4 

napi utazást követően érkezett el a besenyők egyik központjába. Feltehető,, hogy ez a 

Javdierdim törzs területe volt. Az említett rusz védelmi vonaltól, mintegy 100-120 

kilométerrel délebbre. Brúnó utazása a Dnyepertől nyugatra eső területet érintette, tehát az 

egykori Etelközben vezető útról van szó (GIESEBRECHT 1858, 601-602; GALAMB 2001, 
183-184).

A 12. században al-ldrlsl több olyan utat is említ, amelyek a ruszoktól vezettek a 

steppére. Egy út Kijevből (pontosabban a tőle délre fekvő Kanyevből) vezetett a Déli-Búgon 

keresztül a Dnyeszter-torkolat felé. Egy másik út Perejaszlávból a Dnyeper-torkolathoz 

(Oleszje). Egy harmadik pedig a Dnyeper-torkólattól észak-kelet felé (al-ldrisl VI, 5, 
BOMBACI-RIZZITANO et. al. 1978,913; RYBAKOV 1952,14. ábra). . : .

Útvonalak a Krím, Azov-vidék és a Fekete-tenger nyugati, déli partvidéke között

A Fekete-tenger északi partja mentén már az ókorban is hajóztak. Ezekről a hajóutakról 
tanúskodik például a dura europosi térkép(töredék) (3. század) (PODOSINOV 2002, 77-99). 
A hajók a tengerpart közelében közlekedtek, a nagyobb folyók torkolatában, illetve a Krím- 
félszigeten a városok kikötőiben álltak meg.
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A 9. század elején Theophanes és Nicephorus részletesen leírják a Fanagoriától 
(Tamany-félsziget) a Duna-torkolatig vezető hajóutat. 704-ben II. Justinianos száműzött 
bizánci excsászár is megtette ezt a hajóutat, amikor a dunai bolgárokhoz menekült. Az útvonal 
a Krím partja mentén vezetett. Justinianosék Tomi és egy Asszada nevű hely érintése után 

Szimvolonban kötöttek ki, Kherszón közelében. Ezután elhaladtak a kherszóni világítótorony 

mellett. Innen az út a Krím nyugati partja mentén vezetett, Nekropüla, a Karkiniti-öblön 

keresztül. A Dnyeper és a Dnyeszter torkolata is egy-egy megálló volt, így jutottak el a Duna- 
torkolatig (ÖlCUROV 1980, 39 [Theophanes], 155 [Nicephorus]). Az utazás leírásában két 
kérdéses helynév is van. Tomi neve Theophanesnál Tómén, Nicephorusnál Tomin, Anastasius 

Bibliothecariusnál Men alak áll. Tomi városa az ókorban is jól ismert és a kora középkorban 

is fennállt, a mai Constanta közelében. Nehéz úgy értelmezni a szöveget, hogy Justinianos a 

Tamany-félszigetről előbb elmegy a Fekete-tenger nyugati partjára, majd visszatér 

Kherszónba, és utána megint a nyugati partra, és a Dunához hajózik. Itt talán egy kisebb és 

kevéssé ismert krími településről lehet szó (CIÖUROV 1980, 126, 318. jz.). Az Asszada név 

nem szerepel Nicephorusnál és Anastasiusnál sem. Utóbbinál a párhuzamos szöveghelyen 

iuxta litora ’a part mellett, a partnál’ szerepel. Lehetséges, hogy egy torzult névalakról van 

szó. Szimvolon a későbbi Balaklavával azonos, Sztrabónnál is szerepel (ŐlCUROV 1980, 
127, 320-321. jz.) (4. térkép). A kevéssé ismert nevek említése érthető: Justinianos titokban 

utazott Bulgáriába, veszélyes lett volna a forgalmas kikötőkben megállnia. A leírás így is 

részletesen beszámol az útvonal főbb állomásairól. Justinianos végül eljutott 
Konstantinápolyba, de útjáról a fentebb említett szerzők csak a Duna-torkolatig közölnek 

részletes beszámolót. A Krím - Duna-torkolat - Konstantinápoly útról a DAI 42. fejezete 

szolgáltat további adatokat (LITAVRIN - NOVOSELCEV 1991, 172, 174, 176) : „A tenger 

partvidékének kiterjedése a Duna folyótól a Dnyeszter folyóig 120 mérföld. A Dnyeszter 

folyótól a Dnyeper folyóig 80 mérföld, az úgynevezett arany part. A Dnyeper folyó torkolata 

után van Adara, és ott egy nagy öböl van, az úgynevezett Nekropüla, s ezen egyáltalán senki 
sem tud átkelni. A Dnyeper folyótól Cher szánig 300 mérföld, közben tavak és kikötők vannak, 
amelyekben a cherszóniak a sót termelik. Cherszóntól Boszporoszig vannak a Klima-vidék 

városai, a távolság pedig 300 mérföld. Boszporosz után van a Meótisz-tó torkolata, amelyet 
nagysága miatt mindenki tengernek nevez. [...] A Meótisz-tóból egy tengerszoros szakad ki, 
amelyet Burliknak neveznek, és amely a Pontosz-tengerbe ömlik, s ennél van Boszporosz, 
Boszporosszal szemben pedig a Tamátarchának nevezett város. E tengerszoros átkelőjének 

szélessége 18 mérföld. E 18 mérföld közepén van egy alacsony sziget, az úgynevezett Atech. 
Tamátarchától 18 vagy 20 mérföldnyire van az úgynevezett Ukrúch folyó, amely Zichiát és



20 r

Tamátarchát elválasztja, az Ukrúchtól a Níkopszisz folyóig, amely mellett van egy, a folyóval 

azonos nevű erőd is, van Zichía földje; kiterjedése 300 mérföld. [...] Zichía tengerpartja 

mentén szigetek vannak, a nagy sziget és a három sziget; ezeken belül vannak más szigetek is, 

melyeket a zichek legelőül használnak és beépítettek, Turganirch, Tzarbagáni, és egy másik 

sziget, és Szpatalon kikötőjénél még egy másik sziget, és Pteleenél egy másik, ahová a zichek 

az alánok támadásai idején menekülni szoktak. A tengermellék Zichía szélétől, azaz a 

Níkopszisz folyótól egészen Szotiriúpolisz városáig Abaszgía földje; ez 300 

mérföld."(MORAYCSÍK 1950, 187, 189) A Duna-torkolattól Konstantinápoly felé vezető 

útvonalhoz a DAT 9. fejezete is szolgáltat néhány adatot (LITAVRIN - NOVOSELCEV 

1991, 50). A ruszok hajóiról a császár azt szár azt írja: A Dunától eljutnak a Konopaszhoz, a 

Konopasztól Konsztantíába, és Konsztantíától Várna folyójához, és Várnától a Ditzína 

folyóhoz mennek, amelyek már mind Bulgária földjén vannak. A Ditzínától pedig eljutnak 

Meszimvría vidékére, s így ezzel ér véget sok vesződséggel járó, félelmetes, nehezen 

megtehető és fáradságos útjuk." (MORAVCSIK 1950, 63). Az 53. fejezetben szó esik a 

fővárosban tartózkodó kherszóni hajókról, amelyek feltehetően a fentebb ismertetett úton 

jutottak oda (LITAVRIN - NOVOSELCEV 1991,274, 512-517).

A Haszdáj-levél szerint Kazária és Konstantinápoly között 15 napi hajóút volt 
(KOKOVCOV 1932,63).

A Krímből nem csak Konstantinápolyba vezetett hajóút. A DAI említést tesz még 

néhány más tengeri útvonalról is. Az 53. fejezet végén a császár arról szól, hogy mit kell tenni 

abban az esetben, ha a kherszóniak fellázadnak a császári hatalom ellen (LITAVRIN - 

NOVOSELCEV 1991, 274, 512-525). A legjobb megoldás Kherszón gazdasági blokádja volt.

„Tudnivaló, hogy ha valamikor fellázadnak Cherszón város lakosai, akkor valamennyi, a 

fővárosban levő cherszóni hajót rakományukkal együtt el kell kobozni, a cherszóni hajósokat 

és utasokat pedig le kell tartóztatni, és azután ki kell küldeni három császári megbízottat, 

egyet Armeniákon tartomány partvidékére, a másikat Paflagónia tartomány partvidékére és 

ismét egy másikat Vukellarion tartomány partvidékére, hogy foglalják le az összes cherszóni 

hajókat, és kobozzák el a rakományt és a hajókat, az embereket pedig tartóztassák le, zárják 

állami börtönökbe, és tegyenek jelentést erről, ahogyan utasításuk szól. Ezenkívül ezek a 

császári megbízottak akadályozzák meg a paflagóniai és a vukellaríoni hajókat és a Pontosz 

parti hajókat, nehogy átkeljenek Cherszónba gabonával, borral vagy bármi más szükséglettel 

és árúcikkel. "(MORAVCSIK 1950, 287) Konstantinápoly mellett további három területet 

említ meg a forrás. Mindhárom thema a Fekete-tenger déli partvidékén volt. A három közül 

Armeniákon a legkeletibb, fő kikötője Szinope volt. Nyugati szomszédja Paphlagonia thema,
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legjelentősebb kikötője Amasztrisz, míg tőle nyugatra Vukellarion thema terült el, amelynek 

Herakleia volt a fő kikötője. Konstantinápoly mellett ezekkel a kikötőkkel is kapcsolatban 

álltak a kherszóniak (5. térkép).
A Fekete-tenger északi partvidékére irányuló hajóközlekedést említi az Ifjabb Szent 

István Életírása is. A szent azt tanácsolta híveinek, hogy a képromboló irányzat elől 
emigráljanak a Földközi-tenger szigeteire, vagy az Adriai-tenger partvidékére, vagy a Krím- 
félszigetre. Egyesek áthajóztak a Fekete-tengeren,'mások Ciprusra vagy a „régi” Rómába 

mentek (VASIL’EVSKIJ 1912, 324-325). András apostolnak a „myrmidonok” földjén tett 
utazása kapcsán leírást kapunk a Krím-félsziget partvidékéről. Vaszljevszkij szerint ez a leírás 

8. század végére, 9. század elejére tehető (VASIL’EVSKIJ 1909, 270).. András 

Boszporoszban (Keres) felszállt egy kherszóni tulajdonú hajóra, és útja .a Fekete-tenger déli 
partján, Szinópéban ért véget (VASIL’EVSKIJ 1909,269,277). Ebben az esetben a Krím és a 

Fekete-tenger déli partvidéke közötti közvetlen összeköttetésről lehet szó. Közvetlen tengeri 
összeköttetés volt Trapezunt és a Fekete-tenger keleti partja között is. Al-Mas‘üdl árukat 
szállító hajókat említ ezen az útvonalon („Murüg”: MEYNARD-COURTEILLEII, 1914, 46- 
47; KMOSKÓ 2000,180) (5, térkép)

A fekete-tengeri hajóútvonalakról al-ldrisl is elég részletes leírást adott. Azért érdemes 

idézni, mert ugyanazt az utat is említi, amelyet Theophanes és Nicephorus, illetve 

Bíborbanszületett Konstantin is leírtak, al-ldnsl külön megemlékezett a Konstantinápolyból 
Tamátarkháig vezető útról {al-taríq min al-Qnstantimya ilá madina Matraha) (VI. Kiima, 4. 
és 5. sectio: BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 908, 9). A Konstantinápolyból a Duna- 
torkolatig vezető út Agathopolisznál érte el a Fekete-tenger partját, innen Szozopol és Várna 

érintésével vezetett a Dunához (BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 896). A hajóút a 

Dunától a Dnyeszter és a Dnyeper-torkolat is érintette. Innen Kherszón volt a következő 

állomás. Ezután a Krím déli partja mentén haladtak a hajók. Ezen a szakaszon Jalta, Gurzuf, 
Parthenit, Labada, Aluszta, Szudak (Sultcitiya), Bütara (Theodosia?), a „Rusz-folyó (nahr 

Rüslyá), majd utána Tamatarkha voltak a kikötők (BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 909, 
1-13) (4. térkép). A Fekete-tenger déli partjáról, Trapezuntból hajóút vezetett a „Rusz-tenger”

(al-bahr Rüsvya) torkolatáig (Keresi szoros?), ami al-IdrlsT szerint 5 napi hajóút volt

(BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 908, 1-2). Trapezuntot úgy jellemzi, mint a gazdag 

kereskedők városát. Trapezunt és Konstantinápoly között is volt tengeri összeköttetés, a 

hajóút al-ldrisl szerint 9 és fél napig tartott (BOMBACI-RIZZITANO et al. 1978, 907,17-18; 
BEJLIS 1988, 69-71) (5. térkép). A 12. században változatlanul ugyanazokat a

a



20 7

hajóútvonalakat használták, mint évszázadokkal korábban. A Krím partvidéki városait említi 
a József-levél hosszabb változata is, ezt a részt, (de legalábbis Mangup nevét) azonban 

későbbi betoldásnak tartják (KOKOVCOV 1932, XVII-XIX; TELEGDI 1940, 274). 
Feltehetően ebben az esetben is a már ismert hajóút emléke őrződött meg.

VII. CSERE ÉS PIAC. ÁRAK. KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK

1. Az áruk beszerzése adóztatással vagy zsákmányolással

Ebben a részben a kereskedelem intézményi vonásait vizsgálom, és választ próbálok adni arra 

a kérdésre, hogy a 9-10. századi kereskedelem intézményei és működése a különböző kelet
európai országokban egyeztethető-e a Polányi-féle modellel. Polányi Károly munkásságának 

egy részét a prekapitalista gazdaság történetének szentelte, többek között a fejlett civilizációk 

és az „elmaradott"”társadalmak közötti kereskedelemmel kapcsolatban ért el jelentős 

eredményeket. Ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat röviden így lehet jellemezni: az állam 

külkereskedelmét a királyi udvar felügyeli, a kereskedelemben eladásra kerülő áruk a 

társadalom alsó rétegeitől a központba kerülnek. Esetenként ebbe a körbe sorolható az 

ellenséges területről szerzett hadizsákmány (hadifoglyok) is. A begyűjtött javak egy része a 

központi redisztribúcióval közvetlenül az állam fenntartását szolgálja, másik része pedig 

exportra kerül. Ezt a kereskedelmet megbízott személyek, gyakran külföldiek végzik. Emellett 
külföldről is érkeznek kereskedők eladni és vásárolni, de ők nem az adott állam részére 

dolgoznak. Tőlük kereskedelmi adókat és vámokat szednek, amik szintén az uralkodói udvart 
illetik. A külkereskedelem államilag ellenőrzött helyeken, piacokon, a kereskedelmi kapukon 

keresztül történik.
A rendszer első eleme tehát a javak központi begyűjtése. Ezek beszerzése 

többféleképpen is történhetett. A legbiztosabb és legelterjedtebb lehetőség az adó formájában 

történő beszedés volt.
Például a PVL szerint a szláv poljánok kardokkal adóztak a kazároknak (PVL 1950,1, 

16 /text/, 212-213 /ford./).
Szintén a PVL a 859. évnél írja le, hogy (PVL 1950 I, 18): tengerentúli varjagok 

adót szedtek a csudoktól és a slovénektől, a meriektől és a vsektől és a krivicektől, a kozarok 

pedig a poljanoktól és a séverektől és a vjaticektől füstönként egy-egy fehér mókust.” 

(HODINKA 1916, 37, Lavr. Let.) A Nyikonovszkaja Letopisz szerint: „A varjagok adót
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szedtek, eljárogatván a tenger mögül a slovenektől, nevezetesen a novgorodiaktól, a 

mescerektől, a krivicektől minden férfi után egy fehér .menyétet." (HODINKA 1916,36-37)
A ruszoknak adózó terület fokozatosan bővült. A 884. évnél arról értesülünk, hogy 

(PVL 1950 I, 20): „Elmene Oleg a severjanok ellen és meggyőzvén őket, könnyű adót vetett 
reájok, és nem engedé, hogy a kozaroknak fizessék, mondván: 'ellenök vagyok, nektek pedig 

nem.’” (HODINKA 1916, 39) A Nyikonovszkaja Letopisz ugyanerről azt írta, hogy: ,JElmene 

Oleg a drevljanok és a séverek ellen és adót 'vetett reájok, egy-egy fekete prémet.” 

(HODINKA 1916, 38, 39) A következő évben a radimicsok is hasonlóan jártak (PVL 1950 I, 
20-21): ,JElkülde a radimicekhez, mondván: 'kinek fizettek adót. ' Azok pedig mondták: 'a 

kozaroknak.' Es mondá nekik: 'ne adjatok a kozaroknak, hanem nékem. ’ Es adtak Olegnek 

egy-egy pénzt, a hogy a kozaroknak adóztak. És uralkodók Oleg a poljanokon, a
i, , > ,

drevljanokon, a sévereken, a radimiceken, az ulicekkel és a tévercekkelpedig hadat viselt” 

(HODINKA 1916, 39, 41)
964-ben Szvjatoszláv „elment az Oka és a Volga vizéhez és rátalált a vjaticekre és mondá a 

vjaticeknek: 'kinek adtok adót? ’ Azok pedig mondák: ‘a kozaroknak adunk minden ekétől egy 

pénzt.' (PVL 1950 I, 46-47; HODINKA 1916, 49) 981-ben Vlagyimir is meglátogatta a 

vjaticsokat, „adót vetve reájok az ekétől, mint atyja idejében is volt...” (PVL 1950 I, 58; 
HODINKA 1916, 51)

A drevljanok prémekkel és mézzel adóztak a kijevi fejedelmeknek (PVL 1950,1, 42 

/text/, 239-240 /ford./; IGLÓI-MISLEY 1979,17-18).

Ibn Fadián azt jegyezte fel a volgai bolgárokról, hogy azok lakóházanként egy

cobolyprémmel adóztak évente a királyuknak (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 66, 3-4; 
TÓGÁN 1939, 80; KOVALEVSKIJ 1956, 140). Ibn Rusta szerint a volgai bolgárok lóval 
(dábba) és egyebekkel adóztak, GardMnél a sotür szó szerepel, ami megfelel az arab dobba 

jelentésének (Tó, szamár, öszvér, igavonó állat’). Lehetséges, hogy eredetileg a sammür 

(’cobolyprém’) volt benne a őayhání-féle szövegben, ezt sotümák olvasták, és Ibn Rusta ezt 
fordította le arabra (ZIMONYI1990,142; SINKOVICS 2001,144).

A prémmel történő adófizetés a későbbiekben is fennmaradt. Érdemes ezzel 
kapcsolatban megemlíteni, hogy Herberstein az 1550-es években azt írta a permiekről, hogy 

lóval és prémmel adóztak az orosz cárnak (JANIN 1988, 163). Witsen (17. század vége) 
szerint az osztjákok cobolyprémmel adóztak az orosz cárnak (MIKOLA 1975, 70). Grigorij 
Novickij feljegyzése szerint az Ob alsó folyásánál lakó osztjákok 1715-ben is prémekkel 
adóztak a cárnak. A rendelkezés szerint az íjjal vadászó szegényebbek évente egy, a
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tehetősebbek három cobolyprémet voltak kötelesek beszolgáltatni a kincstárnak. A prémadót 
pénzzel is meg lehetett váltani, cobolyonként 7 grivna kifizetésével. Szerencsés esetben egy 

egész járás ki tudta fizetni az egész évi adóját, ha beszolgáltatott egy fekete rókaprémet 
(FERINCZ 1973, 52-53).

A zsákmányolás elsősorban a rabszolgakereskedelem esetében volt elterjedt. Az 

árukkal foglalkozó részben, á rabszolgákról szóló fejezetben, több esetben is láttuk, hogy a 

ruszok, magyarok, besenyők, hvárezmiek foglyokat ejtettek és azokat eladták.
A példákból látható, hogy a kazárok, a ruszok és a volgai bulgárok uralkodói is 

jelentős mennyiségű prémhez jutottak az adóztatásból. A volgai bulgárok, amíg kazár 

függésben voltak, adóztak a kazároknak. A három felsorolt ország közül a kazárok prémadó 

bevételei csökkentek, mert fokozatosan kiszorultak az erdővidékről a 10. század folyamán, a 

volgai bulgárok függetlenedésével és a Rusz fokozatos déli irányú terjeszkedésével.

2. Néma kereskedélem

A néma kereskedelemről Kelet-Európából is rendelkezünk beszámolókkal, az északi 
országokról szóló leírásokban. al-BIrünl csillagászati, könyvében 1025 körül már szól a néma 

kereskedelemről: „Yürá lakóinak kereskedelme abból áll, hogy áruikat egy helyre 

összehordják, azután eltávolodnak onnan, mivel (más emberek elöl) kitérnek. Kereskedelmük 

hasonló Lankaföld lakóinak kereskedelméhez, akik az Indiai-óceánon fűszerekkel 
kereskednek.” (TÓGÁN 1937,62 /text/, 1939,171 /ford./).

Al-MarwazI azt írta Isü és Yüra lakóiról, hogy ők jelek segítségével kereskednek, mert 
vadak és félnek más emberektől (MINORSKY 1942, *45 /textI, 34 /ford./; GÖCKENJAN- 

ZIMONYI2001, 262).

Abü Hámid tudósítása már részletesebb (Murib): ,^4 kereskedők mesélik, hogy a

Sötétség (földje) közel terül el, s Júrá népe rendszeresen bemegy a Sötétségbe, kandelábereket 
vive magukkal. Ott egy hatalmas fához érnek, akkora, mint egy falu, rajta hatalmas állat, 
amelyről úgy mondják, hogy madár. Mindenféle árucikkeket visznek magukkal, amelyeket 
aztán külön-külön letesznek, ismertetőjelekkel ellátva, majd hazatérnek. Később újra 

visszamennek, s ott olyan portékákat találnak, melyekre országuknak szüksége szokott lenni. 
Minden ember talál valamit a saját portékája mellett; ha megtetszik neki, hazaviszi; ha nem,
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úgy fogja a saját áruját és otthagyja a másikat, anélkül hogy ezzel bárkit is megsértett volna. 
Azt azonban nem tudják, kik is azok, akikkel kereskednek. “ (DUBLER 1953,14-15; Iványi T. 
ford. BOLSAKOV-MONGAJT 1985,47)

A júraiak néma kereskedelméről beszámol al-QazwInl, Ibn Battüta (GIBB 1962, 491- 

492; BOGA-PRILESZKY 1964, 193) és Abü T-Fidá is (al-QazwInl Víszú ismertetésekor íija 

le). A. L. Mongajt szerint feltételezhető, hogy Abü Hámid beszámolójára támaszkodtak. Ibn

Battüta járt Bulgárban, ő ott is hallhatott erről (BOLSAKOV-MONGAJT 1985,117).
t

Az árucserének erről a formájáról már az ókorból is ismerünk leírást. Hérodotosz a 

Földközi-tenger észak-afrikai partján a görögök és a bennszülöttek közötti árucseréről 
tudósított (IV, 196): ,^izt is a karkhédóniak mesélik, hogy Héraklész oszlopain túl is van 

Libüának egy vidéke, ahol emberek laknak. Ha odamennek, a tengerparton.kirakják az árut 
szép sorban, aztán visszavonulnak a hajóra, és tüzet raknak Mikor a bennszülöttek meglátják 

a füstöt, kimennek a tengerpartra, letesznek annyi aranyat, amennyit az áru ér, majd 

hátrahúzódnak. Ekkor visszatérnek a karkhédóniak, megvizsgálják, hogy mennyi az arany, s 

ha úgy látják, megfelel az áru értékének, vitorlát bontanak, ha azonban keveslik, újból 
visszavonulnak az ott horgonyzó hajókra, és várnak. A bennszülöttek .akkor tüstént hoznak 

még aranyat, s ez így megy egészen addig, amíg a karkhédóniak nem találják elégnek. Egyik 

fél sem csapja be a másikat: a karkhédóniak addig nem nyúlnak az aranyhoz, amíg kevésnek 

tartják, a bennszülöttek viszont addig meg sem érintik az árut, amíg a kereskedők nem vitték el 
az aranyat.” (MURAKÖZY 1989,340)

J. Grierson a néma kereskedelemről írt tanulmányában a Föld számos országából 
gyűjtött példákat, (Északi Jeges-tenger, Lappföld, Szumátra, Új-Fundland, Mexikó, San 

Salvador, Afrika különböző részei stb.). A 7. században a japánok ilyen módon kereskedtek a 

Csendes-óceán szibériai partján lakókkal, akik a Pohaj állam fennhatósága alá tartoztak. A 

néma kereskedelem nem a legkezdetlegesebb kereskedelmi forma, ahogyan ezt legkorábban 

gondolták a kutatók, hanem sok esetben kölönböző fejlettségi fokon álló társadalmak között 
jött létre, ahol az egyik fél távolsági kereskedelemben vesz részt. Más esetekben egymással 
szomszédos törzsek vagy olyan emberek között, akik szervezettségi foka nem éri el a törzsi 
szintet. A kialakulásának oka lehetett a biztonságra való törekvés, vallási hagyományok vagy 

egyszerűen a nyelvi különbségek (KÖHLER 1985, 29-30). Kelet-Európábán a volgai 
bulgároktól északra lakó erdei népek esetében tudunk néma kereskedelemről, és a leírások 

alapján úgy tűnik, hogy ez a tevékenység a bulgárok ellenőrzése alatt állt. Az azonban nem 

derül ki, hogy külföldi kereskedők is folytattak-e néma kereskedelmet az erdőlakókkal, vagy
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ezt csak a bulgárok, és a közöttük élő idegen kereskedők végezték. A 10. században 

valószínűleg a bulgárok és a velük lakó kereskedők, erre utal Ibn Fadián leírása, amikor a 

bulgárok kereskedelmi útjait említi Víszúba.

Piacok, kereskedelmi kikötők3.

Piacok, a kereskedés állandó, vagy időszakos helyei általában a városokban voltak. Etil 

piacairól (aswáq, sing, süq) al-Istahrí (BGA I, 220; KMOSKÓ 2000, 28) és Ibn Hauqal 

emlékeztek meg (BGA II/2 KRAMERS 1939, 390, 3, 396, ; KMOSKÓ 2000, 75, 79). Al

lstate szerint a kazár főváros keleti felében voltak a kereskedők, és az árukat is ott tárolták 

(BGA I, 221-222; KMOSKÓ 2000,29). Ugyanakkor viszont a BalhT-hagyomány leírásából az 

is kiderül, hogy a főváros másik részében, Hazaránbzn is laktak kereskedők, de ők kazárok 

voltak, nem külföldiek, és a volgai bulgárokhoz jártak kereskedni. Ibn Fadián a volgai 

bulgároknál a Volga partján lévő piacot említette, ahol sok értékes árut lehetett venni 
(KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 61; TÓGÁN 1939, 68-69; KOVALEVSKIJ 1956, 138). 
Nyilván itt Bulgárról van szó, ami ekkor kezdett kialakulni, és ez a kereskedelmi telep volt az 

előzménye. Al-MuqaddasI már Bulgár városának piacát említette, .amely a főmecset 
közelében volt (BGA ül, 361; KMOSKÓ 2000, 133). Szerír fejedelmének várában szintén 

volt piactér. Ibn Rusta egyik mondatát Kmoskó úgy fordította, hogy a „piac szélére mennek” 

(LEWICKI 1977, 44, 5-6: fa yaslrüna ilá l-maydán). A leírásban kétszer is szereplő maydán 

jelentése ’köztér’, ’aréna’, ’központ’, de piacok helye is lehet. Minden esetre itt nem a süq 

’piac’, ’bazár’ kifejezés van. A szlávok országában, egy ő.rwáb nevű városban havonta 3 

napos vásárokat tartottak (Ibn Rusta: LEWICKI 1977, 38, 2-4; KMOSKÓ 1997, 211). A 

szlávok egyik királyának, Al-Daymak a székhelyére muszlim kereskedők vittek árukat (al- 
Mas'üdl: Murüg XXXIV, MEYNARD-COURTEILLE Hl, 64; KMOSKÓ 2000, 200). A 

burtaszoknál is lehettek piachelyek, erre utal al-Bakrf egyik kifejezése, amelyet 
többféleképpen is fordítottak (LEEUWEN-FERRE 1992, 448: lakúm . . . matágir katira)-. „ 

sok áruval rendelkeznek” (KMOSKÓ 2000, 255), Defrémery ([ils] possedent de nombreux 

objects de commerce) és Rozen ([y hhx] mhoto ToproBbix MecT) fordításában „sok kereskedő 

helyük van” (idézi: ZAHODER 1962, 241, 60. jz.). Mindkét fordítás lehetséges, az arab 

matgar (plur. matágir) szó jelentése ’kereskedelem’, ’kereskedő hely’, ’üzlet’, ’áru’ is lehet. 
Zahogyer al-Bakrlnak ezt a mondatát későbbi betoldásnak tartotta, mivel a öayhánl-
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hagyomány többi szerzőjénél hiányzik (ZAHODER 1962, 242). Ezekről a kereskedelmi 
helyekről (ha így értelmezzük a kifejezést) nem tudunk közelebbit, feltehetően a helyi 
főnökök felügyelete alatt álltak.

A magyarok kereskedő helyeiről nincs híradás, de feltételezhető, hogy a fejedelmi 
szálláshely közelében piac is volt. Az etelközi magyarok fejedelmi központjának 

(központjainak) helyét nem ismerjük (AkkermanlFehérvár, a Dnyeszter-torkolatnál 
/GYÖRFFY 1997, 47/, vagy Levedi/szállása/ valahol a Bug vidékén, esetleg mindkettő). 
Viszont azt tudjuk, hogy a bizánciakkal bizánci területen kereskedtek. A Fekete-tenger északi 
partvidékén már az ókorban is voltak kikötővárosok, ahol állandó piac volt a környék és a 

távolabbi területek lakossága számára. Hérodotosz már megemlékezett a Fekete-tenger 

kikötőinek görög lakosságáról, akik a szkítákkal kereskedtek (DOVATUR-KALLISTOV- 
SI§OVA 1982,108; MURAKÖZY 1989,274). Sztrabón több pontuszi város kereskedelméről 
és piacáról is írt: Pantikapaion és Phanagoreia (Geógraphika XI, II, 10, ed. LASSERRE 1975, 
48; FÖLDY 1977, 529; VII, m, 17: Olbia: FÖLDY 1977, 323; XI, II, 3, VII, IV, 5: Tanaisz: 
LASSERRE 1975, 44; FÖLDY 1977, 527-528; FÖLDY 1977, 327). A görög városok a 

későbbiek során sem veszítették el kereskedelmi arculatukat. A 6. századi Boszporoszban 

(Kercsi-félszigeten) a görögök és a „hunok” között kereskedelmi kapcsolatok .voltak. Iordanes 

említi a Kherszónba érkező kereskedőket, akik .ázsiai árukat szállítottak (Getica, ed. 
SKRZINSKAÁ 1960, 136). A 9. században a magyarok K.r h (valószínűleg Kherszón) 
piacára jártak rabszolgákat eladni, és textíliákat és más árukat vásárolni (LEWICKI 1977, 34; 
HKÍF 1995, 34). A kereskedés a városon kívül folyt, erre utal az a megfogalmazás, hogy:
, Amikor a magyarok a foglyokkal K. r. h-be érnek, az elébük menő bizánciakkal [haragat 
ilayhá al-rüm], vásárt tartanak.” (Czeglédy K. és Zimonyi I.: HKÍF, 34). Kmoskó: ,Amikor 

aztán a maggarvya a foglyokkal Karh-ba érnek, a rüm(ok) is feléjük vonulnak ki mire ott 
vásárt csapnak.” (KMOSKÓ 1997, 209). A besenyők a Duna, a Dnyeszter és a Dnyeper 
torkolatánál fogadták a bizánci követeket, ezek a kereskedelem alkalmi helyei is lehettek 

egyúttal. A besenyők szintén elmentek a Krím bizánci városaiba kereskedni. Ennek az lehet 
az oka, hogy a magyarok és a besenyők számára leginkább értékes és szükséges áruk, 
elsősorban a selyem, és más szövetfélék, a nemesfémek, fűszerek birodalomból való kivitelét 
az állam korlátozta. Ezekhez a javakhoz korlátozott mértékben csak a kijelölt kereskedelmi 
helyeken lehetett hozzájutni a külföldieknek. A magyarokhoz, illetve besenyőkhöz érkező 

bizánci követek elsősorban ajándékokat vittek, ezeket nem eladták, hanem kiosztották.
A piacokon folytatott kereskedelem egyik formája a határvidéki, határmenti 

kereskedelem volt. Ausztrália és Afrika őslakói is kereskedtek ilyen módon. Ez a gyakorlat a
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biztonságot szolgálta, az adott ország területére nem engedtek be idegeneket, csak a határ 

közelébe, kijelölt helyekre (KÖHLER 1985, 31). Határmenti piacok Kelet-Európábán is 

voltak, a nomádok és a letelepedettek birodalmainak határainál. Ilyen kereskedőhelyeket 
gyakran uralkodók parancsára, vagy kölcsönös megegyezés alapján jelöltek ki. Ilyenek voltak 

például a Kaukázusban, a Szászánida Birodalom északi határán. Ibn MiskawayhT (11. század) 
arról írt, hogy Khoszrau Anusirván sah (531-579) az északi nomádok (kazárok) számára 

piacokat alakíttatott ki a birodalom határánál, hogy a nomádok tudjanak kereskedni a 

perzsákkal (LUDWIG 1982, 263). Ennek célja nyilván az volt, hogy. megelőzzék a 

rablóhadjáratokat, amelyeket az északi szomszédok kisebb-nagyobb rendszerességgel 
folytattak a perzsa birodalom ellen. A leírás eredeti perzsa forrás, a Khoszrau tetteit elbeszélő 

Karnamag alapján készült, amely a sah dicsőséges tetteit örökítette meg. A szöveg 

szűkszavúan csak annyit közöl, hogy a sah kezdeményezte a piacok nyitását, és nem a 

kazárok kényszerítették ki azt. Más esetekben tudjuk, hogy a nomádok fegyverrel 
kényszerítették kereskedelmi engedményekre gazdagabb letelepült szomszédaikat. Attila 

például 448-ban a rómaiaktól azt követelte, hogy Illyricumban, Naissus (Nis) városában 

nyissanak egy vásárhelyet, ahol a hunok szabadon kereskedhetnek a rómaiakkal. A hunoknak 

szükségük volt ilyen kereskedő helyekre, hogy be tudják szerezni a rómaiak áruit. Attila fia, 
Dengizik szintén az aldunai piac megnyitását akarta fegyverrel kikényszeríteni, de nem 

sikerült neki (BÓNA 1993, 77-78). Hasonló kijelölt határmenti piacok már korábban is voltak 

a római Pannónia határainál is, ahová a szomszédos szarmaták és germánok eljártak 

kereskedni (MÓCSY 1990, 210). A kínaiak is létesítettek határmenti piacokat a nomád 

szomszédaik részére. A kínaiak igyekeztek minél jobban korlátozni a külkereskedelmet, a 

nomádok viszont minél nagyobb szabadságot akartak elérni ezen a téren. A türk és ujgur 

korszak kínai-nomád kereskedelmi kapcsolatait ezek a törekvések és az értük tett 
erőfeszítések határozták meg (pl. Ecsedy I.: Selyemvaluta és mandarintekintély IA kínai 
külkereskedelem az első évezredbenl. In: ECSEDY 1979, 36-52; Ecsedy I.: Kereskedelem és 

háború a 6. századi türk-kínai kapcsolatokban. In: ECSEDY 1979, 78-112). Kelet-Európábán 

a 9-10. században már elsősorben nem az ilyen határmenti, kijelölt piacokon cseréltek gazdát 
az áruk, a kereskedelem központjai a Kazár Kaganátus belsejében voltak. A Krím-félsziget 
bizánci városaiban folyó kereskedelem hasonlítható talán ehhez a hagyományhoz.

Polányi Károly a kereskedelmi kikötőt egy olyan sajátos intézményként írta le, amely 

kifejezetten az archaikus társadalmakra jellemző, különböző gazdasági intézményekkel

18 „[...] Mikor a határokon piacokat létesítettem részükre, útjaikat kijavíttattam és több útvonalat csináltattam." 
(Kmoskó M. fordítása: Mohamedán írók a steppe népeiről. Ibn MiskawayhT, kézirat)
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rendelkező civilizációk találkozási helye, ,gyakran a semlegesség eszköze, a néma 

kereskedelemnek, a semleges partmenti városnak és az alacsony fallal körülvett, tenger felé 

nyitott, történelem előtti, földközi tengeri emporiumnak a származéka.” A helyi hatalom által 
ellenőrzött piac a kereskedelem biztonságát garantálta, és benne „nem a verseny ’gazdasági’ 
művelete érvényesült, hanem az (állami) adminisztráció” (Polányi K.: Kereskedelmi kikötők a 

korai társadalmakban. In: POLÁNYI 1976, 372-373). A kereskedelmi kapuk egy része 

biztonságos, védett helyen keletkezett. Egyes esetekben a biztonságot a „gyenge kéz”, a 

katonailag jelentéktelen, mások által tiszteletben tartott hatalom jelenléte garantálta, más 

esetekben pedig éppen az ellenkezője, az erős hatalom adta meg a biztonságot a külföldi 
kereskedőknek (POLÁNYI 1972, 160). Az ókorban kereskedelmi kapu szerepét töltötték be 

például Ugarit, Mina (Szíria), Türosz, Szürakuzai, Milétosz, Karthágó, Petra, a középkori 
kereskedelmi központok közül Polányi ide sorolta Tamatarkhát (Tmutorokany), Dorestaadot 
(Durstede), Haithabut, Birkát, és a mongol birodalom központját, Karakorumot (POLÁNYI 

1972,160; Polányi K.: Kereskedelmi kikötők... In: POLÁNYI 1976,380).
. Az idézett forrásokból az látszik, hogy a piacok a királyi, fejedelmi központokban 

voltak, esetleg azok mellett egy külön erre a célra kijelölt területen. A külföldi kereskedők itt 
tudtak vásárolni, vagy akár itt is lakhattak egy ideig. A burtaszoknál és a besenyőknél nem 

tudunk központi székhelyről, és a külföldi kereskedők a különböző törzsfői, nemzetségfői 
szállásokon tudtak kereskedni. A Volgái Bulgáriától északra fekvő erdőség lakóinak a „néma” 

kereskedelmében úgy tűnik, hogy a szomszédok vettek részt, nem külföldi kereskedők. Az 

áruk Bulgárba, vagy valamelyik másik bulgáriai városba kerültek, és innen jutottak külföldre. 
A volgai bulgárokhoz utazó rusz kereskedők szintén Bulgárba vitték az árujukat, és itt 
kereskedtek. A felsorolt példák alapján Kazáriában Etilt és Tamatarkhát (Szamkerc, SamqüS, 
Tmutorokany) mindenképpen, de talán Szamandart is, Volgai Bulgáriában Bulgárvárost (és 

később Biljárt is), a korai Ruszban Sztaraja Ladogát és Kijevet és még néhány korai 
kereskedőtelepet is kereskedelmi kapunak tekinthetjük. A 9-10. századi Kelet-Európa három 

meghatározó országa, Kazária, Volgai Bulgária és a Rusz is rendelkezett ezekkel az 

intézményekkel. A két Volga menti birodalom, a kazár és a bulgár saját területén hozta létre 

ezeket. A kazár főváros a 9. század elején kezdett jelentős kereskedelmi központtá fejlődni. A 

9. század első felében Ibn Hurdádbih és (később al-Hamadani) még csak Hamlih néven 

említik azt a várost, ahol a külföldi (rusz) kereskedők vámot fizettek. Ez a név feltehetően a 

héber meleh ’király’ szóval hozható kapcsolatba, ami utal arra, hogy ez a település a kazár 

király (kagán) városa. Al-HwárizmI már ismerte a ’Kazár’ elnevezést is, de még csak egy 

várost említ. A Gayhánl-hagyomány már több városrészről tudott, és a BalM-hagyomány
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világosan leírta, hogy a kereskedőknek külön városrésze volt (részletesebben a. városokról 
szóló részben). A Volga melletti Bulgárvárost már a 9. század végén említik, a bulgárok 

kereskedelmével együtt. Igaz ugyan, hogy bulgár, vagy bulgáriai muszlim kereskedők 

Hvárezmbe is eljártak, de a jellemző itt is az volt, mint a kazároknál, hogy a külföldi 
kereskedők jöttek hozzájuk. A ruszoknál másképpen alakultak a kereskedelmi kapcsolatok, 
egyfelől a ruszok maguk mentek külföldre, Volgái Bulgáriába, Kazáriába, a Kalifátusba, a 

Bizánci Birodalomba (Kherszónba és Konstantinápólyba), Frankföldre, másrészt hozzájuk is 

érkeztek kereskedők, muszlimok, valamint skandinávok. Sztaraja Ladogában az északiakkal, 
Kijeviben skandináv és muszlim kereskedőkkel is kereskedtek. A Bizánci Birodalom szintén 

tartott fenn kereskedelmi kapukat a Fekete-tenger északi partvidékén (Kherszón, valamint a 

Krími partvidék néhány kikötője). Ezt bizonyítják többek között a öayhánl-hagyománynak a 

magyarokról és a DAI-nak a besenyők kereskedelméről szóló részletei. A forrásokból az tűnik 

ki, hogy a bizánciak külön helyet jelöltek ki az idegenek, „barbárok” számára, ahol azok 

kereskedhettek. Ez emlékeztet a klasszikus Görögországban megfigyelhető kereskedő 

helyekre, amelyek egy-egy part menti város elkerített és kijelölt részei voltak az idegenekkel 
folytatott kereskedelem céljára (Polányi K.: Kereskedelmi kikötők a korai társadalmakban: 
POLÁNYI1976,379).

Aj ándékkereskedelem4.

Az ajándékkereskedelem okait Polányi K. így foglalta össze: 1. Földrajzi „munkamegosztás” 

(ökológiai különbségek), amelynek következtében a csere hasznos, 2. A gyengébb fél 
ajándékot ad az erősebbnek, hogy jóindulatát megszerezze, 3. Az erősebb fél ajándékot ad, 
hogy megnyeij e és lekötelezze magának a gyengébbik felet (Polányi K.: Kereskedők és 

kereskedelem: POLÁNYI 1976,367).
Ajándékkereskedelem Kelet-Európábán is létezett, erről számos forrás tanúskodik. 

Néhány példa ezt jól szemlélteti. A különböző követségek gyakran vittek magukkal 
ajándékokat, amit a külföldi fejedelmek és királyok kaptak meg. Priszkosz rétor például 
említést tett az Attila udvarába vitt ajándékokról 448-ban. Pseudo-Zacharias Rhetor 

könyvének földrajzi függeléke arról tudósít, hogy I. Anastasius császár (491-518) unokaöcsét, 
Probust a Maeotis környéki „hunokhoz” küldte, azzal a céllal, hogy szövetségre lépjen velük 

az ibérek ellen. A császár „.. .a rómaiak birodalmának közel eső városaiból harminc öszvért 
rakatott meg, azonfelül lisztet, bort, olajat, vásznat, egyéb ajándékokat és szent edényeket is
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küldött részükre, sőt még a barmokat is ajándékul adta nekik, mert Probos hívő és kedves 

ember volt s az ilyen szép dolgokban nagyon buzgólkodott.” (KMOSKÓ 2004, 101-102) 
Theophylaktos Simocatta (VIII, 13, 1-8) leírta,1 hogy 597 húsvétján az avar kagán

i

élelmiszerszállítmányokat küldött az éhező bizánci seregnek. Cserébe indiai fűszereket kért. 
A bizánciak borsot, szegfűszeget, fahéjat és egy kosztosz nevű illatos gyökérfélét küldtek 

neki, és ennek a kagán nagyon megörült (SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 124). A kazár 

kagán 758-ban 10, belül prémekkel és brokáttal'díszített kocsit ajándékozott .Yazldnak, 
Armenia kormányzójának (CZEGLÉDY 1960, 80; KOVALÉV 2001, 25). A bizánciak 

aranyat, gyümölcsöt, bort, selymet és drága szöveteket adtak Oleg fejedelemnek 907-ben, 
amikor békét kötöttek a ruszokkal (PVL 1950. I, 25). Bölcs Leó, császár 912-ben 

selyemszöveteket küldött ajándékba Olegnek (PVL 1950 I, 29 /text/, 226 /ford./). 
Bíborbanszületett Konsztantinosz császár szintén bőséges ajándékot adott a
Konstantinápolyba látogató Olga fejedelemasszonynak: aranyat, ezüstöt, pavoloka-szöveteket 
és különféle edényeket. Viszonzásul Olga megígérte, hogy ha hazatér, küldeni fog szolgákat,

í \
viaszt, prémeket és harcosokat, akik a bizánciak seregében fognak szolgálni (PVL 1950,1, 44 

/text/, 242 /ford./. A volgai bulgár király szintén sok ajándékot kapott 922-ben az őt felkereső
. . • t * t i* t ► ■

arab követektől. A DAI leírja, hogy a bizánciak ajándékokat vittek a besenyőknek, amikor
.■n'. . ■•t-

valamilyen egyezményt akartak kötni velük. A DAI 7. fejezete szerint: ,JLzek a besenyők
■ rs ■ ?• • i ., ' .v

pedig, minthogy telhetetlenek és mohón vágyódnak a náluk ritka dolgokra, szemérmetlen 

módon igen sok ajándékot követelnek, mégpedig a túszok ezt a maguk,' amazt asszonyaik
számára, a kísérők pedig majd saját fáradságukért, majd málhásállataik fáradságáért. Mikor 

aztán a császári megbízott földjükre lép, először is a császár ajándékait kérik, majd ismét, 
miután embereiket kielégítették, asszonyaik és szüleik ajándékait kérik. De még azok is, akik 

Cherszónba visszatértében vele mennek, hogy elkísérjék, fizetséget kérnek tőle saját maguk és 

málhásállataik fáradságáért.” (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 42 /text/, 43 /ford./; 
MORAVCSIK 1950,54 /text/, 55 /ford./).

Ibn Fadián az oguzokról jegyezte fel, hogy a hozzájuk érkező idegen kereskedők 

ajándékokat hoztak nekik. Ezen kívül létezett egy bizonyos kapcsolat a külföldi kereskedők és 

az őslakos oguzok között. Az oguzoknak „barátaik” voltak a muszlim kereskedők közül, ami 
azt jelentette, hogy az ilyen „barátot” vendégül látták az otthonukban, segítségükre voltak 

addig, amíg az oguzoknál voltak. Cserébe a kereskedők különféle ajándékokkal (ruhák, bors, 
köles, mazsola, dió) „lepték meg” őket (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 37; TÓGÁN 1939, 
23; KOVALEVSKIJ 1956, 126).

; ,
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Az ajándékkereskedelemmel bizonyos esetekben kiegészíteni vagy helyettesíteni lehetett a 

kereskedőktől piacon beszerezhető árukat. Az ajándékok elsősorban az uralkodó réteg 

presztízsfogyasztásának kielégítését szolgálták, kis mennyiségben szállított, de értékes 

árukkal. Nem minden esetben volt kölcsönös az ajándékok cseréje.
Összességében tehát elmondható, hogy a Polányi-féle modell, az államilag ellenőrzött és

4 * | ' * •

kereskedelmi kapukon keresztül történő külkereskedelem, ha csak részlegesen is, de 

rekonstruálható a 9-10. századi kereskedelemről szóló források alapján és Kelet-Európára is 

alkalmazható. . -
• 4 t

5. Árak

Néhány szerző árakat is említ. Ibn Rusta azt írja, hogy a volgai'bülgároknál prémben 

számítják az árakat, és egy menyétprém (dalaq) 2;5 dirhemet ér (LEW1CKI •1977,'34, 8-10; 
KMOSKÓ 1997,207). Gardíza párhuzamos szöveghélyén 2 dirhem szerepei, amit,Martinez 2,

5-re javított (MARTINEZ 1982,158-159). Ibn Fadián arról számolt be, hogy a ruszokriál zöld
I.

üveggyöngyök egy darabja 1 dirhemet ér (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 68; TÓGÁN 

1939, 84; KOVALEVSKIJ 1956, 141). Al-Mas‘üdi az Aranymezőkben a burtasz-prémek
* \>mt4 t ■ í ’

értékéről azt jegyezte meg, hogy a burtaszoktól származó fekete és vörös rókaprémek értéke
. •- -ri.! * \

100 dinár, vagy annál több is lehet, főleg a feketék, a vörösek valamiver olcsóbbak 

(MEYNARD-COURTEILLE 1914II, 14; KMOSKÓ 2000,173). Ibn Battüta a 14. században

azt írta, hogy egy darab hermelinszőrme Indiában 1000 dinárba került, ami 250 magrebi 
aranydínárral volt egyenlő. Egy cobolyprém értéke 400 indiai .dinár volt (BOGA- 

PRILESZKY 1964,193; GIBB 1962, 492). A rabnők árai 100-500 dirhem között voltak, de a 

szép táncosnőkért és énekesnőkért 1000-2000 dinárt is adtak (volt olyan , is, akiért 13 .000 

dinárt; FÉDOROV 1972, 78). Ibn Hurdádbihtől tudjuk, hogy. egy rabszolga Horászánban 

átlag 300 dirhembe került (BGA VI, 79). Ezek az árak elég magasnak tűnnek, ha figyelembe 

vesszük, hogy például a Kalifátusban a 9-10. században a kézművesek, fizikai munkát végzők 

30-40 dirhemet kerestek havonta, egy házitanító körülbelül 60-70-et, egy könyvtáros a kairói 
„Tudomány Házá”-ban all. században 48 dinárt, a 8. században az Abbaszida testőrség egy 

katonája 80 dirhemet, parancsnokai 200-2000 dirhemet. Bagdadban a 9-10. században két.fő 

körülbelül 20 danakért (=3 1/3 dirhem) tudott megebédelni. Ugyanitt egy kisebb ház 5000 

dirhembe került, de ennyit adtak egy-egy szép igazgyöngyért is. Érdekes, hogy a fizikai 
munkások bére, egyes termékek árai a 10. századi Bizáncban is hasonlók voltak (FÉDOROV
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1972, 73-79). Kelet-Európábán jóval olcsóbban lehetett bevásárolni. A rabszolgák esetében
• ■■ ■

Lewicki a Russzkaja Pravda, az orosz törvénykönyv szolgákra vonatkozó cikkelyei.alapján 

arra a következtetésre jutott, hogy az ott szereplő értékek (egy holop ára 5 grivna,.illetve, 100 

nogata) a horászáninak csak mintegy egyharmadát teszik ki (1 nogata = 1/20 grivna, 1 dirhem
= 1/25 grivna) (LEWICKI .1953, 126). A 944-ben megkötött bizánci-rusz kereskedelmi 
szerződés szerint a bizánciak kiválthatták a hozzájuk szállított keresztény foglyokat. Egy 

fiatal férfiért vagy nőért 10 aranyat, a középkorúért "8, az idősekért és a,gyerekekért 5 aranyat 
fizettek. A bizánciakhoz került rusz foglyokat a ruszpk kiválthatták, fejenként 10 aranyért, ha 

pedig egy bizánci már megvásárolta a foglyot, akkor a vételárat fizették ki neki (PVL,19501, 
37 /text/, 234 /ford./). Szintén az olcsó kelet- és közép európai, áruk érzékeltetésére, szokták 

idézni Ibrahim ibn Ya'qüb Prágáról szóló beszámolóját. Ő azpnban nem dirhemben, .vagy 

dinárban adta meg az árakat, hanem q.nSárt említ, amit eléggé nehéz értelmezni, mert nem 

tudni, hogy miféle pénzről van szó (ha pénzre kell gondolni egyátalán). T. Kowalski szerint 
q.nitar a helyes olvasat, ami a qírát nitar ’ünnepélyek alkalmával osztpttpénz’ (K.O,WALSKI
1946, 3 /text/, 146 /ford./; LEEUWEN-FERRE 1992, 332; KMOSKÓ 20,00, 242, 113. jz.).
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Mindenesetre a leírásából az tűnik ki, hogy olcsónak találta az ottani árakat. Az említett árak 

alapján azt lehet megállapítani, hogy az egyes termékek árai a Kalifátustóf táyolodva egyre 

csökkentek. A legkevesebbet a Baltikumban és a Ruszban kellett fizetniük a muszlim 

kereskedőknek. Bulgár már drágább hely volt, Hvárezmben és Horászánban 20-30 %-kal 
drágább volt ugyanaz az áru (LEWICKI 1953,126-127).

Bálint Csanád szerint csak részben helytálló az a megállapítás, hogy Kelet-Európa 

olcsó volt a muszlim kereskedők számára. A kelet-európai árakról szóló tudósítások nem egy- 
egy áru tényleges értékét fejezik ki. Az olcsóságról szóló megállapítás akkor lenne igaz teljes 

mértékben, ha a dirhemeket olyan nemzetközi valutaként használták volna fel, amelyek értéke 

a világ minden részén állandó. Ez azonban nem így volt. A dirhemeket Kelet-Európábán 

(Közép-, Észak-Európában) nem pénznek tekintették, hanem árunak és nyersanyagnak. Ezért 
volt olyan nagy igény irántuk, és ezért nem fogadtak el mást cserében a helyi termékekért. A 

dirhem nem pénz volt, hanem áru. A két árucsoport közötti cserearányokat a:kereslet 
befolyásolta elsősorban. Az Ibrahim ibn Ya‘qüb által Prágában tapasztalt olcsóság valójában 

azt jelenti, hogy ott az ezüstből készült dirhem volt viszonylag „drágább”. Ennek az oka.a 

térségben mutatkozó ezüst iránti nagymértékű kereslet volt (BÁLINT 1982,8-10).
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. .
! A kelet-európai országok, elsősorban Kazária és a Volgái Bulgária a nemzetközi 

kereskedelemből két módon tudtak bevételekhez jutni: 1. Saját maguk is exportáltak árut, a
náluk lakó és szolgáltukban álló külföldi kereskedők segítségével, ebben az esetben nyilvánr - s

nem volt kiviteli vám, 2. Az átmenő kereskedelemre vámokat vetettek ki. Mindehhez pedig
tbiztosították a kereskedők és a karavánok védelmét. Az első esetben erre a célra szolgáltak a 

saját lakosságtól, a vazallus területekről beszedett termékek, elsősorban a prémek. Az nem 

derül ki a forrásokból, hogy hogyan történt a központi hatalom által birtokolt és kereskedésre
elkülönített javak eladása és a bevételek mekkora része került így a központba. A ruszok,

V * •

kazárok és a volgai bulgárok esetében azt tudjuk, hogy külföldre is szállítottak, de többnyire
hozzájuk jöttek külföldről vásárolni. Ez nagyobb mértékben érvényes a kazárokra és a volgai 
bulgárokra. A kazár és volgai bulgár szolgálatban álló kereskedőkről az első részben már volt 
szó, bizonyítható jelenlétük az említett országokban. A kazáriai kereskedők hvárezmi

jelenlétére utal például a Hudüd al-‘álam, amikor Káth városát íija le: ,JCáth:^ Hwárizm

fővárosa és úüz Turkistan kapuja. A turkok, Turkistan, Transoxania és Kazária emporiuma. A 

kereskedők által gyakran látogatott hely." (MINORSKY 1937,-121.)., ,A Kaganátusra 

mindenképpen érvényes Omeljan Pritsak megállapítása, amely szerint egyes nomád országok 

a nomád hatalmi elit és a szolgálatukban álló külföldi származású kereskedők összefogásával 
váltak birodalommá. . . „ v, ; >

Mekkora lehetett az a prémmennyiség, amelyet évente be tudtak gyűjteni és el tudtak 

adni a' kazárok? Erre vonatkozóan nincsenek adatok. Th. S. Noonan megkísérelte megbecsülni 
a Káma-vidék éves prémjövedelmét a 8-10. században. Egyrészt a későbbi adatokra 

támaszkodott, a novgorodi és moszkvai prémkereskedelemre vonatkozó összeírásokra, 
másrészt pedig a Volga-Káma-vidék ezüstleleteit vette figyelembe, amelyeket a prémekért 
adtak a kereskedők. J. Martin kutatásai alapján‘‘Novgorodból a 13. század harmadik 

negyedében évente minimum 200 000, maximum 300 000-420 000 hermelin vagy 

szürkemókusprémet vittek ki, amikor már a nyugat-európai kereslet az oroszországi prémek 

iránt csökkenőben volt. A 16. században Moszkva évente 8000-40 000 cobolyprémet gyűjtött 
be. Ha ehhez még hozzávesszük az egyéb prémeket (nyest, nyuszt, hód stb.) azt lehet 
mondani, hogy összességében Oroszország erdőövezetéből évente több százezer darab prém 

került kivitelre. Noonan egy kisebb terület, a Volga-Káma-vidék éves prémbevételét kb. 100 

000 darabra tette. Az itt élt erdei lakosság egyik részének régészeti emlékei alapján
elkülöníthető Lomovátovo-kultúra törzsi elitje Noonan szerint évente 20 000-42 000 darab. * . , «

;r
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prémet gyűjthetett be (MARTIN 1986, 159, 164-165; NOONAN 2000, 293-294, 298). 
Noonan szerint összesen körülbelül 125 millió darabra tehető a 10. század folyamán a 

Számánidáktól Kelet-Európába szállított ezüstdirhemek száma, ami körülbelül 50 millió darab 

prém ellenértékével egyenlő. Évente 500 000-625 000 db prémet exportáltak Kelet-Európából
ezekben az évtizedekben (NOONAN 2001, 206). Figyelembe véve a Kaganátus hatalma alá

; . ' ' ’’’ •>

tartozó terület nagyságát a 9. században és a 10. század elején, mindenképpen feltételezhetjük,
hogy a kazárok évente százezres nagyságrendben tudtak prémekhez jutni.

Ha azt vesszük, hogy a 9. század végén, 10. század elején az akkor még a kazároktól 
függésben lévő volgai bulgároknál egy menyétprém 2, 5 dirhemmel volt egyenértékű,; akkor 
kiszámítható, hogy 100 00Ó vagy több darab prém körülbelül mennyi ezüstöt,ért. Egy. 
ezüstdirhem átlagosan 2, 97 g, ebben az esetben 1 menyétprém 7, 425 g ezüsttel egyenlő, 
1000 db 7425 g=7, 425 kg, 100 000 db pedig 742, 5 kg ezüsttel egyenlő. ,200 000 darab 

prémmel számolva 1485 kg adódik, ami tekintélyes tömeg, főleg, ezüstben., A számítás 

azonban több hibalehetőséget, bizonytalan tény ezőt( rejt magában. A 2, 97 gramm .tömegű 

dirhejm a klasszikus standard egység, ettől kisebb eltérések előfordultak. Figyelembe kell 
venni, azt is, hogy Kazáriában, a Volga alsó folyásánál nem biztos, hogy. ugyanez volt a 

cserearány, továbbá, hogy a különböző prémfajták érteke eltérő volt. A 16. században például 
nyestprém 1/3-a volt a cobolyprémnek, míg egy hermelinprém 1/5-ét érte egy .cobolyprémnek 

(MARTIN 1986, 164; NOONAN 2000, 293). Természetesen a Kaganátusban, évente 

begyűjtött összes prémmennyiséget nem váltották, cserélték ezüstre, mivel pénzforgalom nem
, ** * * . ‘ 't* ' '

alakult ki, cserekereskedelemről beszélhetünk inkább, a prémekért cserébe presztízsjavakat, 
luxuscikkeket, fűszereket stb. szereztek be. A prémek egy részét maguk a kazárok használták 

fel, egy másik részét feltehetően a kazárok szolgálatában álló kereskedők vitték külföldre, 
amiből ott vámot fizettek, és a prémekért kapott ezüstből vagy egyéb termékekből pedig a 

kereskedők is részesültek. Fel kell tételezni továbbá, hogy a Kelet-Európából származó 

prémek egy része nem Kazárián keresztül került eladásra, tehát az előbb kiszámított 
ezüstmennyiség egy idális esetet ábrázol, amikor1 minden prém á kazár állami kincstárat 
gazdagítja. De hogy ez nem így volt, ezt bizonyítja az is, hogy KeletrEurópába érkező 

ezüstdirhemek az állami központoktól távol is nagy mennyiségben eljutottak, feltehetően 

közvetlenül kereskedőktől kerültek az erdővidékre. Mindenesetre ez csak a bevételeknek az a 

része, amelyik közvetlenül az állami exportból származott. A kazárok és a volgai bulgárok 

kereskedelemből származó bevételeinek jelentős része vámokból és illetékekből állt. A 

kazárok esetében a Baüü-hagyomány egyértelműen meg is állapítja, hogy:. ,^4z országos 

kincstár jövedelmi forrásait vámok és kereskedelmi cikkek dézsmái képezik, sajátos szabályok

•1
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szerint, minden út, tenger és folyó után. Vannak azután egyes szállások és és vidékek népre 

kivetett és természetben fizetendő illetékek, minden közszükségletet képező étel-, italnemű és

egyebek után .” (al-Istahrl: BGA I, 221; KMOSKÓ 2000, 28; Ibn Hauqal: BGA II/2 ed!

Kramers, 390; KMOSKÓ 2000, 75) A „minden tenger és folyó” kifejezést jól illusztrálja Ibn 

Hurdádbih leírása a rusz kereskedőkről, akik a Volgán közlekedve elértek a kazárok városába, 
ahol tizedet fizettek az uralkodónak (előtte a bizánciaknak is, amikor érintették a Birodalom 

területét) (LEWICKI 1956, 76; KMOSKÓ 1997, 122). Szintén a rusz kereskedőkről írta Ibn 

Hauqal, hogy kötelesek voltak tizedet fizetni a Hazaranba szállított áruk után (BGA II/2, ed.

Kramers, 392; KMOSKÓ 2000, 77). GardizI pedig túgy tudta, hogy a kazár alkirály, az Tsa 

részére az Etilben élő muszlimok évente adót fizettek, amit a kazárok a zsoldossereg 

fenntartására fordítottak (MARTINEZ 1982, 153; GÖCKENJAN-ZIMQNYI 2001, 167; 
KMOSKÓ 1997, 204, 804. jz.). Meg kell jegyezni, hogy már a 10. század elején is ez a 

zsoldossereg nagyrészben muszlimokból állt, tehát ebben az esetben nem 'feltétlenül 
kereskedelmi vámra, hanem valamilyen különleges adóra gondolhatunk, inkább, amit a 

muszlimok talán mintegy alamizsnaként fizettek.. Ettől függetlenül itt is többnyire a 

kereskedők voltak azok, akik ezt az adót fizették, tehát végső soron közvetetten ez is„ a 

kereskedelemből származó jövedelmekhez sorolható. Mivel a Kazárjából exportált .áruk nagy 

része északról, az erdővidékről származott, az átmenő kereskedelemből jelentős 

vámbevételekre tett szert a Kaganátus. Sajnos nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy a 

kincstár egy éves összjövedelméből mekkora részt tettek ki a kereskedelemből származó 

bevételek. A kazár történelem olyan kiemelkedő kutatói, mint M. I. Artamonov vagy P. B. 
Golden Kazáriát egyenesen kereskedőállamnak nevezik, feltételezésük szerint ezt a 

birodalmat a távolsági kereskedelem éltette. Eliyahu Ashtor ezzel szemben arra hívta fel a 

figyelmet, hogy nem kell túlbecsülni a kereskedelemből származó jövedelmeket a kazároknál. 
Kazáriát a Mameluk Egyiptommal hasonlította össze, ahol szintén jelentős bevételei voltak az 

államnak az India, Közel-Kelet és Európa közötti kereskedelemből. A 15. század végén az 

európai országok mintegy 1 millió dukát értékben fektettek be a levantei kereskedelembe. A 

Mamelukok ezt a kereskedelmet adóztatták, Ashtor számításai szerint az exportra és importra 

kivetett 10%-os adókból mintegy 200 000 dukát évi jövedelem folyt be. Ugyanakkor azonban 

az egyéb adók, elsősorban a földadó körülbelül 1, 5 millió dukátot, abban a periódusban, 
amikor az állam és a gazdaság leszálló ágban volt. Tehát az éves összjövedelemnek csak 

mintegy 1/8-a származott a külkereskedelemből. Ashtor szerint ez az arány hasonló lehetett a 

kazároknál is, ezért indokolatlannak tartja Artamonov és Golden álláspontját a kazár
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„kereskedőállamról” (ASHTOR 1983, col. 729). Meg kell azonban jegyezni, hogy a Mameluk 

Egyiptom és a Kazár Kaganátus összehasonlítása nem a legszerencsésebb. Egyiptom egy 

nagy agrikulturális hagyományokkal rendelkező ország, ahol a mezőgazdaság, azon belül is a 

földművelés igen jelentős volt, nyilván nem véletlen, hogy a földadó éves összege ennyire 

jelentős volt. Kazáriában nem tudunk arról, hogy volt-e az egyiptomihoz hasonló földadó, de 

ha volt is, feltételezhető, hogy ez nem játszott fő szerepet az adóbevételek szempontjából. 
Kazáriában feltehetően a prémkereskedelem játszott meghatározó szerepet, a gazdaságon 

belül jelentősebb súlya volt, mint az Egyiptomon keresztül szállított fűszer, illatszer és egyéb 

luxusáruknak. A kazárok más lehetőségek híján jobban rákényszerültek . a távolsági 
kereskedelem megadóztatására, mint az egyiptomi Mamelukok. Ezért nem alaptalanok azok a 

feltételezések, hogy a kereskedelemből befolyó jövedelmek jelentős részét, képezték a 

Kaganátus összes bevételének, mindenesetre nagyobb arányt tettek ki, mint Egyiptomban. 
Konkrétan nehéz megbecsülni, de akár 30-50% is lehet az arány. Összességében tehát az 

állami exportjövedelmek és a vámok bevételeit ezüstre átszámítva évente ezer kilogramm 

körüli, vagy e feletti értéket becsülhetünk. Ez az összeg azonban nem teljes egészében 

ezüstben érkezett a kazár udvarba, egy tekintélyes része szövetek, ruhák, fűszerek stb. 
formájában.

A kazárok jövedelmeit össze lehet hasonlítani például a hunok, vagy az avarok 

bevételeivel, amelyeket a rómaiak illetve bizánciak fizettek nekik. A hunok a 420-as években 

évente kb. 350 font aranyat (kb. 114 kg) kaptak a rómaiaktól, amit 435-ben 700 fontra (kb. 
229 kg) emeltek fel. 443-ban már 2100 font volt évente ez az összeg (BÓNA 1993, 44, 53, 
55). Az Avar Kaganátus 573 után évi 60 000, 578-tól 80 000, 600-tól, vagy 604-től kezdve 

már évi 100 000 aranysolidust kapott a bizánci udvartól, amit 617-ben 120 000 solidusra 

emeltek. Ehhez az Összeghez járult még a hadifoglyok kiváltásáért kapott pénz. 626 után a 

bizánci aranyadó megszűnt, de így is mintegy 62 000 bizánci font, körülbelül 20 000 kg arany 

érkezett az Avar Kaganátusba. Évente ez 400 kg körüli összeg, bekalkulálva a „hamisítást”, 
valójában évente 350 kg volt a bevétele a kagáni udvarnak (BÓNA 1987, 324). A kazárok 

esetében 1000-1300 kg ezüst elmarad ugyan az avarok legnagyobb aranybevételeit (Pritsak 

szerint az arany-ezüst átváltási arány Kazáriában 1:15 volt /PRITSAK 1998, 25/), de még így 

is jelentősnek tekinthető. Azt is lehet mondani, hogy amit a hunok és az avarok fegyverrel 
kényszerítettek ki a szomszédos birodalomtól, azt a kazárok úgy értek el, hogy
bekapcsolódtak a nemzetközi kereskedelembe. A Fekete-tenger melléki steppe 7. század

*
végére-8. század elejére, közepére keltezhető, és a kazárokhoz köthető régészeti leletei még 

tartalmaznak bizánci eredetű arany és ezüsttárgyakat, érméket. Feltételezhető, hogy a Bizánci
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Birodalom ebben az időszakban rendszeresen küldött egy bizonyos összeget, ajándékot a 

kazároknak, mint ahogyan korábban a bulgároknak, avaroknak, vagy a hunoknak is, a béke és 

szövetség fenntartása érdekében. Erre különösen szüksége volt a Birodalomnak az arabok 

elleni háborúk miatt is, amelyek során a kazárok a bizánciak természetes szövetségesei voltak 

(pl. NAUMENKO-BEZUGLOV 1996, 251-252; 1999, 400). A bizánci arany beáramlása 

Kazáriába a 8. század végére megszűnt, nagyjából abban az időben, amikor Kazária szerepe 

kezdett felértékelődni a nemzetközi kereskedelemben.
A kereskedelemből származó jövedelmek mellett az egyéb adók és szolgáltatások 

tették ki a Kaganátus bevételeit. A BalhI-hagyományon kívül a DAI is utal erre közvetlenül, a 

amikor a 10. fejezetben a Kaganátus kilenc tartományát említi, amelyek Alánia 

szomszédságában voltak. A forrás szerint „Kazária minden életszükséglete és bősége e kilenc 

kerületből kerül ki.” (MORAVCSIK1950,65)
A tizedvám tehát bizonyíthatóan létezett a kazároknál, de megvolt a volgai

bulgároknál is. Ibn Fadián leírása szerint, ha a kazároktól hajó érkezett rakománnyal, a király

személyesen ment a kikötőbe, és tizedet szedetett be az áruból. A bulgárokhoz érkező ruszok, 
akik rabszolgákat szállítottak, szintén tizedvámot fizettek (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 
66; TÓGÁN 1939, 80; KOVALEVSKIJ 1956, 140). Ibn Rusta szintén azt írta, hogy a 

bulgárokhoz hajón érkező muszlimoktól tizedet szedtek (KMOSKÓ 1997, 207). Ugyanakkor 

azonban, legalábbis 922-ben, még a bulgár király maga is tizedet fizetett a kazároknak a 

hozzá kerülő prémekből. A prémkereskedelem tehát különösen fontos volt a kazároknak. 
Zimonyi István a volgai bulgárokkal állította párhuzamba az etelközi magyarokat. A források 

nem említenek magyar prémkereskedelmet, csak rabszolgakereskedelmet. Feltehetően azért, 
mert a prémek a kazárokhoz kerültek. A magyarok részt vettek a Dnyeper-vidék feletti kazár 
uralom fenntartásában, a kazárok a keleti szlávok törzseitől prémeket szedtek be, amit a 

muszlim kereskedőknek adtak el, a magyarok pedig rabokat ejtettek, akiket a bizánciaknak 

adtak el (ZIMONYI 2005, 262). A fenti számadatok fényében tehát feltételezhetjük, hogy a 

kazároknak minden okuk megvolt arra, hogy a kelet-európai prémkereskedelemből minél 
nagyobb mértékben részesedjenek, azt minél jobban a kezükben tartsák. A 10. században 

azonban a politikai-hatalmi viszonyok úgy alakultak, hogy azok nem a kazároknak kedveztek. 
A 9. század utolsó évtizedében elveszítették magyar szövetségeseiket, és ezzel a Dnyeper 

középső folyásánál a helyzetük instabillá vált. Ezt a meggyengülést ki tudták használni a 

ruszok, akik Kijev elfoglalása után megszerezték a Dnyeper-vidéken lakó szláv törzsek feletti 
uralmat is. Ezzel a Kaganátus számára a nyugati területek nagy része elveszett. A másik
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érzékeny veszteség a volgai bulgárok önállósodása és elszakadása a Kaganátustól. Ezzel a 

másik fontos prémbeszerző terület veszett el, legalábbis a közvetlen adóztatás már nem volt 
lehetséges. A prémeket ezután már itt is meg kellett venni. Nem lehetetlen, hogy a kazárok a 

940-es, 950-es években fokozni akarták a prémexportot és kereskedőik sűrűn jártak 

Bulgáriába prémekért, mint Ibn Hauqal beszámolója is ezt mutatja, amikor a bazarüni

kereskedő és fia történetét mesélte el. Ezzel ellentétben a Kijevi Rusz és Volgai Bulgária még 

több prémbevételhez jutott. A politikai viszonyok alakulásában minden bizonnyal szerepet 
játszott, hogy Kazária gazdasági alapjai fokozatosan gyengültek a 10. század folyamán. A 

leírások alapján tudjuk, hogy a 10. században a Kaganátus a központi bevételekből még 

jelentős zsoldos sereget tudott fenntartani, de a század közepén már egyre inkább jelentkeztek 

az ellátási nehézségek. Al-Istahn 9S0 körül így jellemezte a 12 ezres állandó hadsereget, a 

kagáni testőrgárdát: ,JBőven folyó zsoldjuk jelentéktelen csekélységet kivéve nincsen, ehhez is 

csak hosszú időközben jutnak(BGA I, 221; KMOSKÓ 2000, 28) A volgai bulgárok a 10. 
század folyamán egyre növekvő mértékben tudtak részesedni a kereskedelemből, a 980-as 

években már valószínűleg az ő területükön ment keresztül a kelet-európai exportáruk nagyobb 

része.
A ruszoknál a korai időszakból kevéssé ismerjük a kereskedelemből befolyó 

bevételeket. Nem kis bevételekre kell azonban gondolni, főleg, ha ehhez még hozzátesszük a 

zsákmányolásból szerzett javakat is. Nem véletlenül említik tehát a források a ruszok 

gazdagságát. A ruszok a 9-10. században többnyire saját maguk jártak külföldre kereskedni, 
hozzájuk kevesebb külföldi érkezett. GardTzI szerint a ruszok királya tizedet szedett a 

kereskedőktől (NOVOSELCEV 1965, 400; MARTINEZ 1982, 169; GÖCKENJAN- 

ZIMONYI 2001, 181). A Hudüdban ez úgy szerepel, hogy a ruszok éves adót (tizedet) 

fizettek a fejedelmüknek (szultán) a kereskedelmi bevételekből és zsákmányból (MINORSKY 

1937, 159; NOVOSELCEV 1965, 399; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 212). A 

kereskedelmi tized tehát a ruszoknál is létezett, már egészen a korai időben.

Kereskedelmi szerződések7.

A korszakból a bizánci-rusz béke-, kereskedelmi- és barátsági szerződéseket ismerünk, 911- 
ből (907-ből), 944-ből és 971-ből. Az utóbbi egy fegyverszüneti egyezmény, vagy ideiglenes 

békekötés Ioannes Tzimiskes bizánci császár és Szvjatoszláv rusz fejedelem között,
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kereskedelmet nem érinti. Az első kettő (három) szerződésben több, a két említett fél közötti 
kereskedelmet szabályozó cikkely található.

A szerződések csak orosz fordításban maradtak fenn, ezért keletkezésük 

körülményeivel, hitelességükkel és tartalmukkal kapcsolatban számos kérdés adódik. Ami a 

hitelességet illeti, a PVL a 907. évnél közli az első, 912-nél a második szerződés szövegét. Az 

első szerződés előzménye a krónika szerint az volt, hogy Oleg fejedelem serege megjelent 
Konstantinápoly alatt, és a bizánciakat olyan egyezmény elfogadására késztette, amely a 

ruszok számára kedvező volt. A 907-es események azért keltettek gyanút a kutatókban, mert 
más források (elsősorban a bizánciak) nem tudósítanak Bizánc elleni rusz hadjáratról. Két fő 

vélemény alakult ki, az egyik szerint 907-ben nem volt semmilyen Bizánc elleni rusz támadás, 
és így szerződés sem, a 907. és a 911. évi szerződések összetartoznak, csak a krónikaíró 

választotta szét két részre és írta külön évekhez (pl. Lihacev, S. D.: PVL 1950 II, 266-267; 
SORLIN 1961, 343; HELLMANN 1987, 645-646). Erre már V. I. Szergejevics utalt, de A. A. 
Sahmatov fejtette ki részletesen (idézi: PVL 1950II, 262-263,266-267).

A másik vélemény szerint a szerződés szövege nem véletlenül szerepel a PVL-ben a 

907. évnél, ami azt bizonyítja, hogy ekkor volt egy megállapodás a két fél között. Ostrogorsky 

szerint 907-ben egy előzetes békekötés volt a bizánciak és a ruszok között, amit 911-ben 

követett egy kidolgozott egyezmény aláírása (pl. LEVCENKO 1956, 99-100, 120-121; 
OSTROGORSKY 1939=1974, 23-26; 2001, 228). A két külön szerződés mellett szól León 

Diaconus egyik mondata, amely Szvjatoszláv fejedelem és Ioannis Tzimiskes császár 
párbeszédében szerepel: a császár emlékeztette Szvjatoszlávot, hogy apja (tehát Igor) 
megszegte az esküvel megerősített megállapodásokat, és ez nagy bajt hozott rá. A szerző 

többes számot használt: „megállapodások”, ami nyilván az Igor előtti szerződésekre utal, tehát 
azokról lehet szó, amelyeket még Igor apja, Oleg kötött meg. Ez utalás a 907-es és 911-es 

szerződésre, tehát két külön szerződésről van szó (LEVŐENKO 1956,103).
A 907. évi szerződést a PVL szerint Oleg hadjárata kényszerítette ki. Kérdés, hogy 

volt-e egyátalán 907-ben rusz felvonulás Konstantinápoly ellen, vagy csak a PVL szerzőjének 

köszönhető a történet. A Bizánci Birodalom Bölcs Leó (886-912) uralkodása alatt a dunai 
bolgárok és az arabok ellen kényszerült háborúra. A bolgár-bizánci háború 894-896-ban volt, 
a háború kezdeti szakaszában a bizánciak magyar segítséggel vereséget mértek a bolgárokra, 
de utána Simeon bolgár cár a bulgarophygoni csatában legyőzte a bizánci sereget. Az arabok 

kelet felől a szárazföldön (Kilikia), és a tengeren is veszélyes ellenfélnek bizonyultak. Egy 

arab sereg Tripoliszi Leó vezetésével 904-ben elfoglalta Thesszalonikit. 905-ben egy bizánci 
flotta Himerios logothetesz vezetésével legyőzte az arab hajóhadat. Ezután Ciprus és Szíria
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partvidékéig hatolt előre, ahol több évig sikeresen harcolt (905-911). Az expedíció végül 
szerencsétlen véget ért, amikor a hazafelé tartó bizánci hajókat az arabok a nyílt tengeren 

megtámadták, és megsemmisítették (OSTROGORSKY 2001, 226-228). Az említett harcok 

történetét jól ismerjük, de szinte nyoma sincs annak, hogy ebben az . időben a ruszok 

fenyegették volna a birodalmat. A források „némasága” arra késztetett egyeseket, hogy 

nemcsak a feltételezett 907-es rusz hadjáratot, hanem még Oleg személyét is kétségbe vonják 

(Grégoire, H.: La légende d’Oleg et l'expédition d’Igor. Bulletin de l’Academie Royale de 

Belgique 23 /1937/; Dolley, R. H.: Oleg's Mythical Campaigne against Constantinople. U.o. 
35 /1949/; Grégoire, H.: L’histoire et la légende d'Oleg, prince de Kiev. Nouvelle Clio 4 

/1952/). A hadjáratról szóló leírás egyes elemei a 860-as és a 941-es eseményeket idézik, más 

részletek mondái elemek. Oleg és Szent Demeter egymáshoz hasonlítása bolgár ^folklórból 
származik (SORLIN 1961, 337-338). A hadjárat hitelessége mellett foglalt állást G. 
Ostrogorsky, A. Vasiliev (The Second Russian Attack on Constantinople. DOP 6 /1951/) és R. 
J. H. Jenkins is (The supposed Russian Attack on Constantinople in 907: the Evidence of the 

Pseudo-Symeon. Speculum 24 /1949/, idézi: OSTROGORSKY 2001, 273-274, 137. jz.). 
Kétségtelen, hogy olyan nagy támadás biztosan nem volt 907-ben, mint amilyent 860-ban 

jegyeztek fel a szemtanúk. A 10. század elején a rusz tengeri kalandozások gyakoribbakká 

váltak. A ruszok figyelme mind jobban a Bizánci Birodalom felé fordult...Ezzel egyidőben a 

Kaszpi-tengeren is megjelentek a hajóik, és már támadásokat is intéztek a partvidék ellen. Al- 
Mas‘üdlnak köszönhetően részletes leírás maradt fenn egy ilyen kalandozó hadjáratról. 
Egyesek Pseudo-Symeon egy homályos utalásából arra következtettek, hogy ez egy 10. 
század eleji rusz támadásra vonatkozik, de ez vitatott (LITAVRIN 2000, 63-64, 5. jz.). Bölcs 

Leó a Taktika ban említi a „szkíták” bárkáit, ami kétségtelenül a ruszokra vonatkozik 

(LITAVRIN 2000, 64). Oleg hadjáratának kérdésébe a Schechter-szöveget (Cambridgei 
Töredék) is bevonták. Az itt szereplő Helgut többen Oleggel azonosítják (pl. RÓNA-TAS 

2001a, 22), de mások Igorral (megh. 945) (pl. Brutzkus, J.: Pis’mo hazdrskogo evréá ot 10 

véka. Berlin 1924, 31-31, idézi: SORLIN 1961, 336-337). Mosin szerint tmutorokanyi rusz 

fejedelem volt (Mosin, V.: Helgu hazarskogo dokumenta. Slavia 15 /1938/, idézi: LITAVRIN 

2000, 65, 2. jz.), Kokovcov szerint pedig egy 1079-ben Konstantinápolyban járt rusz köve*t, 
akit a héber leírás szerzője összekevert a 10. századi rusz fejedelemmel. (Kokovcov a 

Schechter-szöveget, legalábbis jelenleg ismert formájában 12. századi kompilációnak tartotta) 

(SORLIN 1961, 336-337). Helgu azonosítása azért nehéz, mert a történet szerint József kagán 

és Romanos Lekapenos bizánci császár kortársa volt. Utóbbi 920 és 944 között uralkodott, és 

a Haszdáj-József „levélváltás” alapján József kagán a 960-as években még Kazária

'v.
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uralkodója volt. Az orosz hagyomány Oleg halálát 912-re teszi. A Novgorodi Első 

Évkönyvben ehhez képest mást találunk. 920-ban (6428) Igor támadta Konstantinápolyi, 921- 
ben (6429) Igor és Oleg együtt vezettek hadat, majd a következő évben (6430=922) Oleg 

vonult a bizánci főváros ellen (NASONOV-TIHOMIROV 1950, 107-108). Lihacsov szerint 
az évkönyvben tükröződő Nacsalnij Szvod szerzője összekeverte az eseményeket és a 

kronológiát. A helyes időrend a PVL-ben található, ennek megállapításához a szerződés is 

segített, ami a Nacsalnij Szvod szerzőjének nem állt rendelkezésére (PVL 1950 II, 262). 
Sorlin (és Sahmatov) szerint a Novgorodi Első Évkönyv szerzője összekeverte Oleg és a 

bolgár Szimeon Bizánc elleni hadjáratait. Az utóbbiról a 929. évnél van bejegyzés a PVL-ben 

(PVL 1950 I, 32; SORLIN 1961, 340). Szimeon és Romanos Lekapenos 922-ben (923-ban) 
találkoztak és békét kötöttek. A bizánci császár ajándékokat adott Szimeonnak, ez a mozzanat 
valóban hasonlít Oleg történetére, azonban a bolgárok nem támadták meg Konstantinápolyt, 
mint Oleg. M. N. Tyihomirov a Novgorodi Első Évkönyv és a bizánci források egybevetése 

után arra a következtetésre jutott, hogy 922-ben Oleg és Szimeon (ruszok és bolgárok) 
közösen vezettek hadjáratot Konstantinápoly ellen. A bizánci források azonban 

ellentmondanak ennek a feltevésnek, és Oleg szereplése ellentmond a PVL-nek, amely szerint 
a ruszok fejedelme 912-ben meghalt (LEVŐENKO 1956, 118). C. Zuckerman későbbre teszi 
Oleg halálának időpontját. Szerinte Oleg uralkodása 941-ig tartott, így kortársa volt 
Romanosnak és József kagánnak is (ZUCKERMAN .1995,259-268,269).

Összességében azt lehet megállapítani, • hogy a források szűkszavúak és 

ellentmondásosak a 900-as évek elején Bizánc ellen indított rusz hadjáratról. A PVL jelenti áz 

egyetlen konkrét híradást, a többi forrás ennél megbízhatatlanabb, vagy nem ad elegendő 

információt. A PVL évszámát sem tekinthetjük biztosnak. A hadjárat mellett a legerősebb 

érvet éppen a 911. évi szerződés adja: a benne szereplő kedvezményeket a ruszok más módon, 
mint fegyveres fenyegetéssel, nem tudták volna elérni. A birodalom erejét a bolgárok és
arabok elleni háborús erőfeszítések alaposan igénybe vették, és a bizánciak nyilván

%
emlékeztek a 860-as rusz hadjáratra, amikor a ruszok feltűntek Konstantinápoly közelében. A 

nagyobb veszteségeket el akarták kerülni, és ennek legjobb módja a ruszok számára kedvező 

szerződés volt (LITAVRIN 2000, 63-64). A szerződés létrejöttét a birodalom szorongatott 
helyzete eredményezte (LEVCENKO 1956,120).

A következő kérdés a szerződések hitelessége. A szerződéseket eredetileg görögül 
írták meg, és erről készítettek orosz másolatokat. A görög nyelvű szövegek nem maradtak 

fenn, az eredeti szövegeket csak a PVL alapján lehet rekonstruálni. Az orosz változatokról azt 
lehet megállapítani, hogy mindegyik szerződés fordítója jól tudott görögül. Isztrin szerint a
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három szerződés szövegét a 12. században, egy időben fordították le (Istrin, M.: Dogovory 

Rusi s grekami 10 véka. Izvestia Otdelenia Russkogo Jazyka i Slovesnosti 29 /1924/, idézi: 
SORLIN 1961, 326-327). Obnorszkij más eredményre jutott: szerinte a fordítások jóval 
korábbiak, mint a 12. század, és nem egy fordítótól származnak. A 911. évi szerződés 

fordítása jobban követi a görög eredetit, helyenként nehézkes a fordítás, az orosz szintaxisban 

nyelvtani hibák vannak. A fordításból 11. század előtti nyelvi állapotra lehet következtetni. A 

944. évi szerződés fordítása gördülékenyebb, jobban követi az orosz nyelv szabályait és 

kevesebb hellenizmust tartalmaz. A 971. évi szerződésben nincsenek nyelvi nehézségek. Az 

archaizmusok a három szerződésben (911, 944,971) bolgár hatással magyarázhatók. A 911-es 

és 944-es szerződésben még jelen vannak, de 971-ben már eltűntek a bulgarizmusok. A 

szerződések orosz szövegei a hitelesség mellett szólnak (Obnorskij, S. P.: Jazyk dogovorov 

russkih s grekami. Jazyk i myslenie 6-7. Moskva 1936, idézi: LEVCENKO 1956, 105-107; 
SORLIN 1961, 326-327).

Számos formai szempontú elemzés is született már. Több bizánci nemzetközi 
szerződés fennmaradt, így ezekkel össze lehet hasonlítani a szóban forgó megállapodásokat. 
Sz. A. Gedeonov az 561-ben megkötött bizánci-perzsa szerződéshez hasonlította őket 
(GEDEONOV 1876 [=2005], 215-217). A. Dimitriu 12. századi, a Bizánci Birodalom és 

Velence közötti szerződésekkel állította párhuzamba a rusz-bizánci .egyezményeket 
(DIMITRIU 1895, 533-535). Más vélemény szerint a szerződéseket nem helyes más, 
különböző korú egyezményekkel összevetni, önmagukban kell elemezni őket (SORLIN 1961, 
328). J. Malingoudi 12-13. századi itáliai városok és a Bizánci Birodalom közötti 
megállapodások bevonásával elemezte a bizánci-rusz szerződéseket. A korszakban 

kétféleképpen születtek a szerződések: 1. közvetett úton, követek által létrejött, és 2. 
közvetlenül, uralkodók személyes tárgyalásaival létrejött szerződések. A bizánci nemzetközi 
szerződések a következő részekből álltak: 1. invocatio („az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében” formulával), 2. intitulatio („Mi” és a nevek felsorolása), 3. meghatalmazások, 4. 
narratio (a követelések, igények részletezése), 5. dispositio (fő rész, az érdemi eredmények 

ismertetése), 6. a szerződés megszegésének tilalma, 7. a szerződő partner kötelezettségei, 8. 
corróboratio, megerősítő formula, 9. ratifikációs formula és eskü. A megkötött egyezmények 

belső ismérvei: invocatio, intitulatio, dispositio, megszegés tiltása, keltezés és tanúk 

feltüntetése (MALINGOUDI 1995, 75-83). A 944. évi szerződésnél jobban megfigyelhetők a 

különböző elemek, az invocatio és keltezés hiányzik, de összehasonlítva az itáliai 
szerződésekkel, a sorrend és a szerkesztés kisebb eltérésekkel megegyezik (MALINGOUDI 
1995, 84-91). A 911-es szerződés létrejöttének pontos körülményeit nem ismerjük. A
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tárgyalások lefolytatásával követeket bíztak meg, közülük 15 rusznak a neve maradt fenn. A 

szerződés nem tartalmaz ratifikációs kötelezettségeket. Az invocatio hiányzik, a "Mi" + 

intitulatio formulájával kezdődik. A titulusok helyett csak annyi szerepel, hogy a követek a 

ruszok népétől jöttek, de magukat nem nevezik követnek. A bizánci oldalon Leó, Alexandrosz

és Konsztantinosz császárok neve szerepel. A meghatalmazási formula (noxoTtHteM és

nonoBejitHHio) görögre visszafordítva pontosan megfelel a bizánci szerződések szövegének, 

1170-ben, egy bizánci-itáliai szerződésben szó szerint elő is fordul (é£ 9eXf|oecoq Kai 
‘opiapou). Ez arra utal, hogy itt nincs szó tárgyalásokról, a szerződés lezárásáról, vagy 

megújításáról. Tanúsító formula, nem pedig a meghatalmazással való ellátás formulája. 
Szintén jól rekonstruálható az eredeti görög szöveg a „Mi,... Oleg rusz nagyfejedelem által 
küldöttek...” mondat esetében is. A dispositio egy barátságra törekvést kifejező formulával 
kezdődik. A szerződés tilalmat is tartalmaz a megszegés esetére: egy negatív és egy pozitív 

formát, ami más szerződésekben is megvan. A legközelebbi párhuzama egy 1193-as genovai 
szerződésben található. Ezután következnek a cikkelyek. Utána a megerősítő formula. A 

szerződést két hártyára írták le. A császár a kereszt jelével és invocatioval csak az egyik 

példányt hitelesítette, azt, aminek a küldője ő maga volt. Malingoudi szerint ezek nem kópiák, 
sem császári vagy rusz oklevelek. Az első példány a császártól a ruszokhoz ment, ez 

tartalmazta a bizánciak kötelezettségeit, valamint a ruszok kötelezettségét a béke 

megtartására. Ezt a példányt a kereszt és a szentháromság, valamint a császár invocatioja 

hitelesítette. A másik dokumentum küldője a 15 rusz volt, címzettje a császár. Ez tartalmazta 

a ruszok kötelezettségeit, valamint a bizánciak kötelezettségét és tanúsítványát a szerződés 

betartására. Ezen nem volt sem kereszt, sem invocatio, mivel a ruszok ekkor még nem voltak 

keresztények. Ezt a részt az eskü zárta le, ami a bizánci császáreszme visszatükröződése. A 

szerződés végéről a keltezés sem hiányzik: Szeptember hónap 2-án, a 15. indictioban, a 

világ teremtésétől számított 6420. évben”, azaz 912. szeptember 2. F. Dölger szerint ez téves 

keltezés, a szerződést 911 második felére kell keltezni (Dölger, F.: Regesten dér 

Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565 bis 1453. Bd. I. München-Berlin 1924, Ka 

556, idézi: MALINGOUDI 1997, 75, 78. jz.; hasonlóan: HELLMANN 1987, 649), A 

szerződésből hiányzik: az invocatio, a corroboratio eszközei és a tanúk nevei. A PVL 907. év 

alatt közölt szövege nehezebb eset. Itt mondái elemek és események elbeszélése mellett 
oklevélre emlékeztető részek vannak. Lehet-e az itt előadottakat egy önálló szerződés 

részének tekinteni? Malingoudi szerint feltehetően a 911-es megállapodás részletei kerültek át 
a 907. év alá. A leírás alapján azt lehet feltételezni, hogy: 1. Oleg serege megjelent
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Konstantinápoly alatt és a város környékét dúlta, fosztogatta. 2. A bizánciak hajlandók voltak 

egyszeri „ajándékot” adni nekik, és vámmentes kereskedelmet biztosítani a ruszok számára. 3. 
Egy megállapodás is született a két fél között, ennek hitelesítésére a császár megcsókolta a 

keresztet, a ruszok pedig fegyvereikkel tettek esküt Perunra és Voloszra. Mindez megfelel a 

bizánci jogi gyakorlatnak. A 907-es megállapodás előzménye volt a 911-es szerződésnek, 
annak első lépése volt. A végleges szerződést 911-ben kötötték meg. Malingoudi szerint a 

szerződések szövegei a bizánci kancellária dokumentum gyűjteményében voltak, 971 és 1046 

között másolták ki, illetve 971 és 1116 (a PVL harmadik redakciójának elkészülte) között 
fordították le oroszra. A PVL szerzője már ismerte a szláv fordításokat (MALINGOUDI 

1997, 58-87). Összességében azt lehet kijelenteni, hogy a filológiai elemzés alapján a PVL- 

ben közölt szerződések hitelesek, eredeti görög nyelvű okmányok fordításai. A bennük 

szereplő adatok így tehát értékelhetők a 10. századi rusz-bizánci kereskedelem szempontjából, 
és felhasználhatók annak jellemzésére.

A 907. évnél először a Konstantinápolyba érkező ruszoknak adott kedvezmények
szerepelnek:

Ha ruszok érkeznek, a követek olyan ellátásban részesüljenek, ahogyan ők akarják. Ha 

pedig kereskedők jönnek, kapjanak 6 havi ellátást: kenyeret, bort, húst, halat, gyümölcsöt. És 

rendezzenek számukra fürdést — amennyit akarnak. Amikor pedig a ruszok indulnak, 
vegyenek a császártól az útra élelmet, horgonyokat, köteleket, vitorlát, és azt, ami kell nekik. 
[...] Ha a ruszok nem kereskedés céljából jönnek, ne kapjanak havi ellátmányt. A rusz 

fejedelem paranccsal tiltsa meg az övéinek, hogy az ide jövő ruszok ne tegyenek kárt a 

falvakban és az országunkban. Az ide érkező ruszok tartózkodjanak a Szent Mamasz 

templomnál, és amikor hozzájuk küldenek a mi államunktól és összeírják a neveket, csak 

akkor vehessék fel az őket megillető havi ellátmányt, elsőként a Kijevből érkezők, aztán 

Csernyigovból és Perejaszlávból és más városokból. És a városba csak egy kapun keresztül 
mehessenek be, császári ember kíséretében, fegyver nélkül, 50 fős csoportokban, és 

kereskedjenek annyit, amennyi nekik szükséges, nem fizetve semmilyen illetéket."
A rusz kereskedők havi ellátmányt kaptak, ami élelmezést és fürdőt jelentett 

elsősorban, valamint a hajók felszerelésére való anyagot. A szövegben szereplő ’ellátmány’ 
szó vitatott, többféle értelmezése lehetséges. Litavrin szerint az orosz uklad szónak két 
jelentése van: 1. Oleg követelése a 2000 hajó személyzete számára, ami tulajdonképpen a 

bizánciaktól kikényszerített hadisarc volt. 2. A szerződés másik helyén az uklad naturális 

ellátmány a követek és a kereskedők részére. A későbbiekben a ruszoknak fizetett adó azon 

részére lehet érteni, amelyet természetben fizettek a bizánciak a ruszoknak (LITAVRIN 2000,
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124-125). J. Shepard szerint az uklad valójában a bizánciak által a ruszoknak fizetett segély 

volt, amit ők (illetve az orosz krónikások) adónak neveztek.
Külön tartózkodási helyet jelöltek ki a részükre, hasonlóan a Konstantinápolyban (és a 

birodalom más részén) tartózkodó külföldi kereskedőkhöz. Ezeket a helyeket mitatamik (sing. 
mitaton, de többes számban használatos) nevezték. A 7. században a mitatak vámállomások 

voltak (főleg a határok közelében), ahol a kommerkiariosok ellenőrizték a kereskedelmet. 
Konstantinápolyban a mitatak később a külföldi kereskedők faktoriumaivá (cpouv8a£, 
fondaco) alakultak át. A ruszok mitaton]&, ellentétben más külföldi kereskedőkkel, a 

városfalon kívül volt. A Szent Mamasz kolostor környéke forgalmas hely volt, és a közelben 

jó kikötő volt, ami a ruszok számára alapvető feltétel volt, mivel ők hajókon utaztak 

Konstantinápolyba. A külföldi kereskedőknek fizetniük kellett a szállásért (Eparkhoszi Könyv 

VI, 5, ed. SÜZUMOV 1962, 79 /text/, 55 /ford./, 158; ed. KODER 1991, 98 /text/, 99 /ford/.). 
Litavrin részletesen foglalkozott a Szent Mamasz kolostor melletti szállással. A Szent 
Mamasz kerület a városfalon kívül volt, körülbelül 2 kilométerre attól, északi oldalon a 

Boszporusz európai oldalán a Márvány-tenger és az Aranyszarv-öböl találkozásához közel. 
Szent Mamasz 5. századi vértanú volt, a kultusza főleg keleten terjedt el. Konstantinápolyban 

templom és kolostor is épült a tiszteletére. I. Leó császár (457-474) a 469. évi tűzvész után 

palotát emeltetett itt. A bolgárok 813-ban felégették, III. Mikhaél (843-867) új rezidenciát 
építtetett a helyén (LITAVRIN 2000, 114; JANIN 1969, 314-318). Miért itt helyezték el a 

ruszokat? Egyrészt, mert itt elegendő hely volt több száz fő számára, másrészt pedig az egy 

helyre koncentrált csoport ellátását könnyebb volt megszervezni. Az Eparkhoszi Könyv 

szerint a külföldieknek fizetniük kellett a szállás és az ellátás költségeit. A ruszok viszont erre 

nem voltak kötelezve. Litavrin szerint egyszerre körülbelül 200 rusz lakhatott a Szent 
Mamasz kerületben. Egy-egy hajókaravánnal kb. 700-750 ember indult el a Ruszból, és ebből 
200-250 ment Konstantinápolyig. A többiek Meszemvría mellett szálltak partra, és ott is 

maradtak, amíg a többiek vissza nem indultak a bizánci fővárosból. Olga követségé is 200 

főből állt. Egy-egy idényben két karaván indult útnak, az elsőnek a dnyeperiek, akik 

áprilisban, vagy májusban indultak, és júniusban értek Konstantinápolyba. A Rusz északi 
részéről induló flotta június közepén kezdte meg útját, és augusztus elejére ért Bizáncba. A 

Szent Mamasz kerületben, ahol kikötő is rendelkezésre állt, eredetileg katonai 
segédcsapatokat szállásoltak el. A 10. században a rusz segédcsapatok is itt laktak. 911-ben 

700 rusz zsoldos szolgált a birodalomban. A 944-es szerződés a rusz kereskedőknek 

megtiltotta, hogy a Szent Mamasz kerületben töltsék a téli hónapokat. Ennek az lehet az oka, 
hogy ekkor ott már rusz segédcsapat lakott, nekik kellett a szállás. Nyáron volt hely a
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kereskedők számára. Litavrin szerint egyidejűleg nem volt több mint 20-22 kereskedő a 

kerületben, a többiek zsoldosok, vagy követek voltak (LITAVRIN 2000,115-118, 123).
Figyelemre méltó, hogy a ruszok mentesültek a kereskedelmi vámok fizetése alól. Más 

külföldi kereskedők is kaptak ilyen kedvezményt, az Eparkhoszi Könyv (VI, 5, ed. 
SÜZUMOV 1962, 79 /text/, 55 /ford.; ed. KODER 1991, 98 /text/, 99 /ford./.) a 

serikoprataknál (nyersselyemmel kereskedők) szintén így rendelkezett. 1082 előtt az ilyen 

mentességek a birodalom számára fontos termékek importjának elősegítését szolgálták. 1082 

után az itáliai kereskedők kaptak hasonló vámmentességet (SÜZUMOV 1962,166).
A krónika a 912. évnél a szerződés orosz nyelvre lefordított szövegét közli. A 

bevezető rész után főleg a bizánci területre érkezett ruszok személyes biztonságát garantáló 

cikkelyek állnak. Ezek a rendelkezések a ruszok és a bizánciak által egymás kárára elkövetett 
gyilkosságok, testi sértés és rablások eseteiben büntettek (3-7. /1-5./ cikkelyek, PVL 1950 I, 
26-27 /text/, 223-224 /ford./; PVL 1950 II, 275-277; HELLMANN 1987, 649). Ezután szó 

esik az idegen ország tengerpartjára sodródott sérült hajókról, azok utasairól és a hajón 

szállított árukról (8. 16.1 cikkely, PVL 1950 I, 27 /text/, 224 /ford./; PVL 1950 II, 277; 
HELLMANN 1987, 649). A 9. /7./ és 11. /9./ cikkely a hadifoglyok kiváltásáról rendelkezik 

(PVL 1950 I, 28 /text/, 224, 225 /ford./; HELLMANN 1987, 649). A 10. /8./ cikkely 

lehetőséget adott a ruszoknak, hogy bizánci szolgálatba álljanak. (PVL 1950 I, 28 /text/, 224 

/ford./; PVL 1950 II, 278; HELLMANN 1987, 649). A 12. /10./ cikkely a ruszok szolgáival 
kapcsolatban rendelkezik (PVL 1950 I, 28 /text/, 225 /ford./; HELLMANN 1987, 649). 
Ezután a szerződés szól a Bizánci Birodalomban elhunyt ruszok vagyonáról és az adósokról 
(13-14. /11-12./ cikkely, PVL 1950 I, 28 /text/, 225 /ford./; PVL 1950 II, 278-279; 
HELLMANN 1987, 649). A szerződés aláírása után a Konstantinápolyból hazainduló rusz 

követek aranyat, selymet és egyéb díszes szöveteket kaptak ajándékba a császártól és 

bemutatták nekik a konstantinápolyi templomokat (PVL 1950,1,25-29).
Miért kaptak ilyen engedményeket a ruszok? Ehhez hasonlót a velenceiek csak 1204 

után tudtak elérni. Jonathan Shepard szerint azért, mert a bizánciak így tudtak a 

legkönnyebben hozzájutni a rabszolgákhoz, prémekhez, mézhez és viaszhoz. Litavrin szerint 
a fő cél rusz katonai szövetség megszerzése volt.

A 944. évi szerződés előzménye a ruszok Konstantinápoly elleni támadása volt 941- 
ben. A bizánciak legyőzték a rusz sereget. Két év múlva, 943-ban Igor fejedelem hadai 
besenyő segédcsapatok által támogatva ismét megjelentek a birodalom határánál, az Al- 
Dunánál. A bizánciak a vérontás elkerülése érdekében megegyezésre törekedtek. Ennek
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eredményét tükrözi a 944-ben elkészült bizánci-rusz szerződés (OSTROGORSKY 2001,238- 

239; LEVŐENKO 1956,128 skk.; HELLMANN 1987,650).
A szerződés lényegében a 911. évi megállapodáson alapul. Az 1. cikkely a 911-es 

szerződés 1-2. (más értelmezés szerint a 907-es megállapodás) cikkelyeit pontosította. Eltérés 

a korábbiakhoz képest, hogy korlátozták a ruszok által vásárolható selyem mennyiségét (50 

arany értékben). A vásárolt árura császári megbízottak pecsétet tettek. A rusz kereskedők 

Szent Mamasz kolostor melletti szállását megszüntették, a telet nem tölthették 

Konstantinápolyban (PVL 1950 I, 35-36 /text/, 232-233 /ford./.; HELLMANN 1987, 651). A 

2-3. cikkelyek rendelkeztek a szökött szolgákról (PVL 1950 I, 36 /text/, 233 /ford./; 
HELLMANN 1987, 651). A 4-5. cikkelyek a rablások büntetéséről szólnak, a 911-es 

szerződés 6-7. cikkelyeit tárgyalják újra (PVL 1950 I, 36-37 /text/, 233-234 /ford./; 
HELLMANN 1987, 651). A 6-7. cikkelyek a foglyokról szólnak (911-es szerződés 9. és 11. 
cikkelyei). A 6. cikkely rendelkezett a Bizáncba szállított keresztény foglyok kiváltásáról 
(fiatal férfi és nő: 10 arany, középkorú: 8 arany, idős ember, vagy kisgyerek: 5 arany), a 7. 
cikkely a bizánciakhoz került rusz foglyokról szól. Őket a ruszok válthatták.ki, fejenként 10 

aranyért, ha pedig egy bizánci már megvette a foglyot, akkor az előzőleg kifizetett árát kapta 

meg (PVL 1950 I, 37 /text/, 234 /ford./; HELLMANN 1987, 651). A 8. cikkely témája nem 

szerepelt a 911-es szerződésben. A cikkelyben megtiltották a ruszoknak, hogy a kherszóni 
tartományban harcoljanak (PVL 1950 I, 37 /text/, 234 /ford./; HELLMANN 1987, 651). A 9. 
cikkely (911-es szerződés 8. cikkelye) szerint a partra sodródott bizánci hajók rakományát és 

személyzetét a ruszoknak tilos volt magukkal vinni (PVL 1950 I, 37 /text/, 234 /ford./; 
HELLMANN 1987, 651). Tilos volt továbbá számukra a Dnyeper-torkolatban halászó 

kherszórúakat háborgatni, és a szerződés a ruszoknak azt sem engedte meg, hogy a Dnyeper- 
torkolatban teleljenek, Beloberezsjében, vagy Szent Eletheriosz-szigeten (10. cikkely, PVL 

1950 I, 37 /text/, 234 /ford./; HELLMANN 1987, 651). A szerződés szerint a bizánciak 

számíthattak a ruszok segítségére a fekete bolgárok ellen (11. cikkely, PVL 1950 I, 37 /text/, 
234 /ford./; HELLMANN 1987, 651). A következő cikkely (12.) a bizánci alattvalók 

felelősségre vonásáról szól. Nem lehetett önkényesen ítélkezni felettük, csak császári 
parancsra (PVL 1950 I, 37 /text/, 234 /ford./; HELLMANN 1987, 651). A következő három 

cikkely (13-15.) a gyilkosságokról és és fegyver által okozott sérülések megtorlásáról szól 
(911-es egyezmény 4-5. cikkelyei) (PVL 19501,37-38 /text/, 235 /ford./; HELLMANN 1987, 
652). A 16. cikkely szerint a bizánciak kérhettek segédcsapatokat a rusz fejedelemtől (911-es 

szerződés 10. cikkelye) (PVL 19501,38 /text/,235 /ford./; HELLMANN 1987, 652).
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A 944-es szerződést általában úgy értékelik, hogy ez korlátozta a ruszok 

számára 911-ben adott kedvezményeket. A szerződés lényegében a 911-es szerződés 

megújítása és pontosítása. A bizánciak számára kedvezőbb megállapodás azzal magyarázható, 
hogy Igor vesztes helyzetben volt 944-ben, míg Oleg előnyösebb pozícióból érte el a 911-es 

szerződés engedményeit (HELLMANN 1987,652).
A szerződések szövegei arról tanúskodnak, hogy a Bizánci Birodalom figyelmet 

fordított a Kelet-Európával való kereskedelmi kapcsolatokra. A Birodalom legfontosabb 

kereskedelmi partnere a 10. században a Rusz volt. A ruszok a szerződéseket fegyverrel, vagy 

fenyegetéssel kényszerítették ki, de azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy a bizánciak maguk is 

hajlandóságot mutattak az északi szomszédjaikkal a kapcsolatok szabályozására, ami azt is 

magában foglalta, hogy engedményeket tettek nekik. A szerződések a ruszok számára 

kedvezők voltak (főleg az első megállapodás, 907-911). A Birodalom számára szintén fontos 

volt a Rusz, mert ők szállították a prémeket, rabszolgákat stb. a bizánciaknak, és ezen kívül 
katonai szövetségesként is lehetett a ruszokra számítani.

Egy bizonytalan értesülés van arról, hogy a ruszok és a volgai bulgárok között is volt 
valamiféle kereskedelmi egyezmény már Nagy Vlagyimir idejében. A megállapodásról nem 

maradt fenn hiteles forrás, csak az első modem orosz történész, V. N. Tatyiscsev „Orosz 

történelem” című munkájában ismerteti a szövegét. Az itt szereplő dokumentum vita tárgyát 
képezi, mivel semmilyen más forrás nem erősíti meg a hitelességét. A későbbi orosz 

történészek eltérő módon viszonyultak Tatyiscsev könyvéhez. N. M, Karamzin például 
Tatyiscsev több állítását kitalálásnak tartotta, amelyek nélkülöznek mindenféle alapot. Sz. M. 
Szolovjov ezzel szemben sokkal megengedőbb álláspontot képviselt Tatyiscsev adataival. V. 
G. Vasziljevszkij óvatosságra intett a források alapján kikövetkeztethető lehetőségek 

megítélésénél (PESTIC 1946, 327-328). Tatyiscsev munkájának több redakciója és kézirata 

van. A „szerződés” egyik változata a második redakcióbán szerepel: 1006-ban a volgai 
bulgárok követeket küldtek sok ajándékkal, kérve, hogy Vlagyimir engedélyezze számukra a 

veszélymentes kereskedelmet a városokban, amihez Vlagyimir szívesen hozzájárult, és az 

Összes városba pecsétet küldött. A bulgárok kötelesek voltak az áruikat a kereskedőknek, 
tyiunoknak, szmerdeknek eladni. A kinyomtatott könyvben azonban nem ez, hanem ennek 

egy kiegészített változata került be: a volgai bulgárok követeket küldtek sok ajándékkal 
Vlagyimirhez, kérvén, hogy engedélyezze nekik a veszély nélküli kereskedést a Volga és az 

Oka mentén. Ehhez Vlagyimir szívesen hozzá is járult. Az összes városba (érvényes) 
pecséteket adott nekik, hogy mindenhol szabadon kereskedjenek, és hogy a rusz kereskedők a 

helytartóktól kapott pecsétlőkkel a bulgárok közé veszély nélkül utazhassanak kereskedni, a
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bulgárok pedig kötelesek minden árujukat a városi kereskedőknek eledni és tőlük vásárolni 
minden szükségeset, a falvakba pedig nem utazhatnak, a tyiunoknak, vimikeknek (vérdíjat 
beszedők) ognyevityineknek (tűzoltók) és szmerdeknek árulni, és tőlük vásárolni nem szabad. 
A szóban forgó részlet a kéziratban egy beragasztott lapon van. M. Martinov szerint a lap 

szélén már nem volt hely a szövegnek, ezért ragasztották be a külön lapot. A. A. Sahmatov 

megállapította, hogy Tatyiscsev művének második redakciója számos esetben az eredeti 
forrásokon túl Tatyiscsevnek a saját elképzeléseit is tartalmazza. Ez, és a „szerződés” 

szövegének hiánya az első redakcióbán, óvatosságra inthet a hitelességet illetően. M. 
Martinov szerint Tatyiscsev értesülése eredeti, hiteles forráson alapulhat. A történeti 
körülmények megengedik, hogy feltételezzük egy ilyen szerződés megkötését. A 10. század 

végén, 11. század elején a ruszoknak a volgai bulgárok felé irányuló kereskedelme jelentős 

volt. A volgai út a kelettel való kereskedelem útvonala is volt. Ezért feltételezhető egy rusz- 
volgai bulgár kereskedelmi egyezmény. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a ma ismert 
szöveg Tatyiscsev megfogalmazásában maradt ránk (MARTYNOV 1941,116-117). Martinov 

álláspontjával szemben, S. L. Pesties nagyobb kritikával ítélte meg Tatyiscsev adatát. Először 

is, Tatyiscsev művéből nem derül ki, hogy milyen forrásból származott a „szerződés”. 
Másrészt nem értett egyet azzal a következtetéssel, hogy itt egy szerződés szövege maradt 
ránk. A második redakció szövegének margóján eredetileg csak az volt, hogy Vlagyimir 

engedélyezte a volgai bulgárok számára a kereskedelmet, és az összes városba oklevelet 
(gramota) küldött. Ezután Tatyiscsev a szöveget kiegészítette azzal, hogy a bulgárok sok 

ajándékot is küldtek, és Vlagyimir nem gramotat, hanem pecsétet küldött szét a városokba. A 

szöveg folytatása az volt, hogy a bulgárok kötelesek voltak az áruikat eladni a tyiunoknak, 
vimikeknek, ognyevityineknek és a szmerdeknek. Tatyiscsev valószínűleg még át akarta 

dolgozni a második redakciót, ezért is tette be külön lapra a „szerződést”. Végül a 

kinyomtatott könyvbe a harmadik változat került, ami a legbővebb. Pesties szerint Tatyiscsev 

redakcióiból nem lehet Nagy Vlagyimir korában megkötött szerződésre következtetni. 
Egyátalán nem biztos az sem, hogy Tatyiscsevnek volt eredeti forrása a szerződésről. 
Tatyiscsev levelezéséből és kiadatlan kézirataiból tudjuk, hogy az „Orosz történelem” kiadása 

előtt foglalkoztatta a kereskedelem és kézművesség története, és egy könyvet szándékozott 
erről a témáról írni. Ennek kéziratában már utalt Vlagyimir és a volgai bulgárok közötti 
kereskedelmi egyezményre. Ez a feljegyzés képezhette az alapját az „Orosz történelem” rusz- 
volgai bulgár „szerződésének” (PEŐTlC 1946,327-335).19

19 2005-ben jelent meg Alekszej Tolocsko könyve, amelyben Tatyiscsev „Orosz történelmé”-nek forrásait 
rekonstruálta (Toloöko, A.: „Istoriá rossijskaa” Vasiliá Tatiseva: istoőniki i izvestiá. 2005). Tolocsko arra az
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8. Áruszállítás

Az árukat részben vízi úton, részben szárazföldön szállították. Kelet-Európa vízi útjai jó 

lehetőséget kínáltak a hajózásra. Számos forrás említ hajókat. Például al-Istahrí az iszlám 

országokból a Kaszpi-tengeren a kazárokhoz hajón érkező kereskedőkről tett említést (BGAI, 

218; KMOSKÓ 2000, 26). A Kaszpi-tenger déli részén, Arrán, öli, Tabaristán és Gurgán

között jelentős volt a hajóforgalom (Ibn Hauqal: BGA II/2 ed. Kramers, 388; KMOSKÓ 

2000, 73). A Kaszpi-tenger nyugati partjára sodródott sérült hajók rakományai gyakran a part 

mentén lakó törökök kezébe kerültek (BGA I, 219; KMOSKÓ 2000, 27; Ibn Hauqal: BGA

II/2, ed. Kramers 1939, 389; KMOSKÓ 2000, 74). Al-MuqaddasI szerint a Kaszpi-tengeren 

közlekedő hajókat szurokkal szigetelték, és szegecseltek voltak (BGA III, 362; KMOSKÓ 

2000,133). Al-Mas‘üdl szintén említette a tengeren közlekedő kereskedő- és halászhajókat. A 

hajóforgalom elég sűrű lehetett, mert a szerző szerint a hajók egymást váltották a Kaszpi- 

tenger déli partvidéke és Etil között (Murüg: MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, 21, 25; 
KMOSKÓ 2000, 174, 177). A leírások a hajókról nem közölnek részleteket, a különböző 

hajótípusokat nehéz elkülöníteni, és jellemezni. A hajókra használt szavak: safina (Ibn Rusta, 

Ibn Fadián, al-Mas‘üdI), markab és zawraq (al-Mas‘üdI). A markab és safina jelentése

általában véve ’hajó’, bármiféle specializáció nélkül. A markab a gyakraban használt szó, 
’szállítás’-t is jelent (El VIII, 808). A zawraq ’csónak’, ’kis hajó’, amelyet a folyókon és

csatornákon való közlekedésre használnak. Zahogyer szerint Abü Hámid a síelő embert egy

olyan hajóshoz hasonlította, aki safinán utazik (Murib: DUBLER 1953, 17; BOLSAKOV- 

MONGAJT 1985, 48).20 Ez arra vall, hogy a safinák között evezős hajók is voltak. A 

Hérodotosz által is említett görög típusú evezőshajók építése nem volt jellemző a Kaszpi- 
vidéken, az ókori Hyrcaniában. Az arab hajózásban használt „kedvező széllel hajózni” 

kifejezés arra utal, hogy a hajóknak vitorláik is voltak. Al-Mas‘üdí említi a hajók kapitányait 
(Murüg: MEYNARD-COURTEILLE 1861 I, 274; KMOSKÓ 2000, 155). A perzsa-öböli és

eredményre jutott, hogy Tatyiscsev olyan forrásokat használt, amelyek ma is ismertek, a „tatyiscsevi” híradások, 
amelyekről azt feltételezték, hogy mára már elveszett forrásokból származtak, valójában Tatyiscsevtöl 
származnak.
20 O. G. Bolsakov megjegyzi, hogy minden fordítás az evezős tengerész hasonlatot adja, de a szöveg nem 
ennyire egyértelmű. Lehet úgy is értelmezni, hogy bottal előrehaladó tengerész mozgásáról van szó. Szerinte 
Zahogyer fordítása pontatlan (BOLSAKOV-MONGAJT 1985, 160,41. jz.).



237

indiai-óceáni hasonló leírások alapján arra lehet következtetni, hogy ők egyszerre voltak 

kapitányok és révkalauzok is. Feltehető, hogy a Kaszpi-tenger déli partjáról főleg a 

prémvadászat szezonjában, tavasszal mentek a hajók északra, a Volgára (ZAHODER 1962, 
23-24, és 23 74. jz.). A Volgán is közlekedtek muszlim kereskedők hajói. Ibn Rusta említi a 

volgai bulgárokhoz érkező muszlimok hajóit (sufurr. LEWICKI 1977, 32; KMOSKÓ 1997, 
207). Al-Mas‘üdl is írt a volgai hajóforgalomról: ,JE folyón nagy, árukkal és különböző 

holmikkal megrakott hajók közlekednek Hwörizm és más vidékek felől, viszont Burtás 

vidékéről a fekete rókák bőreit szállítják.” (Tanblh: BGA VIII, 62-63; KMOSKÓ 2000,206)!

A kazároknak is voltak hajóik, és a folyókon hajókkal is szállítottak. Al-IstahrT azt írta, 

hogy (BGA I, 221): „Terméseiket kocsikon vagy a folyón hordják be” (KMOSKÓ 2000, 29) 

Ibn Hauqal bővebben számol be ugyanerről: íratás után a termésüket szekerekre téve a

folyóhoz viszik, azokra a helyekre, amelyek a legközelebb esnek hozzá. Az összegyűlt termést a 

folyón hajókkal szállítják...” (sujun /plur./: BGA II/2, ed. KRAMERS 1939, 392; KMOSKÓ 

2000, 76) Al-Mas‘üdi szintén tudott a kazárok csónakjairól (zawraq /plur. zawáriq/: Murüg: 
MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, 14; KMOSKÓ 2000, 172). Ugyanő azonban azt is 

állította, hogy: ,Magának a kazár királynak nincsenek hajói, s emberei nincsenek hozzászokva 

a hajózáshoz, ami máskülönben az ő részükről a muszlimokra nagy baj volna.” (MEYNARD- 

COURTEILLE 1914 II, 22; KMOSKÓ 2000, 177). A kijelentés valószínűleg a tengerjáró 

hajók hiányára vonatkozik, a kazárok nem foglalkoztak tengeri hajózással. Ibn Hauqal a

kazárok hajóira a safina szót használta, ami általában ’hajó’ jelentésű, itt nyilván folyami 
teherszállító hajókról van szó. Al-Mas‘üdí csónakokat említ, ami szintén a folyókon való 

közlekedésre utal. Al-Mas‘üdlnak a Tanbíhból előbb idézett leírása, illetve Ibn Rusta alapján 

arra lehet következtetni, hogy hajózással, vízi szállítással a kazáriai folyókon, elsősorban a 

Volgán, részben a muszlim kereskedők foglalkoztak (LUDWIG 1982,275).
A ruszok hajóiról számos forrás megemlékezett (csak néhány példa: Ibn Rusta: 

LEWICKI 1977, 40; KMOSKÓ 1997, 212; al-Mas‘üdí: Murüg XVI, ed. MEYNARD- 

COURTEILLE 1861 I, 364; KMOSKÓ 2000, 166-167; XVII, ed. MEYNARD-

COURTEILLE 1914 II, 18-19; KMOSKÓ 2000, 174-175; Ibn Fadián: KMIETOWICZ- 

LEWICKI 1985, 69, 3 és 71-76; TÓGÁN 1939, 86 és 88-96; KOVALEVSKIJ 1956, 142 és 

144-146; utóbbi hajós temetkezés leírása; DAI9. fej.: LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991,44, 
46, 48, 50; MORAVCSIK 1950, 57, 59, 61, 63; PVL 1950 I, 20, 24, 27, 33; Liutprand: 
Antapodosis V, 15. Ed. BECKER 1915,138, stb.).



23 8

A fonások alapján többféle hajót lehet megkülönböztetni. A legegyszerűbb fajta a 

fatörzscsónak volt (or. cselri). Ilyen csónakokat a neolitikumtól kezdve ismerünk Kelet- 
Európából (VORONIN 1948, 281-282). A fatörzset előbb fejszével, majd ácsszaluval vájták 

ki. Ezután párolták, majd elkezdték az oldalait kialakítani. Az orr- és farrésznél erősen 

összekötözték, hogy a repedések kialakulását elkerüljék. A cseln egyszerűbb és olcsóbb is 

volt a többi hajónál. A Russzkaja Pravda szerint egy ilyen fatörzscsónak 19-szer olcsóbb volt, 
mint egy tengeri hajó. A fatörzscsónakok különböző méretűek voltak. A Toparcha Gothicus 

(10. század) elbeszélésében a Dnyeperen átkelő egyik csónakba 3 ember fért el. Tudunk 

azonban 20 méter hosszú és 3 méter széles fatörzscsónakokról is. A méret az erdőkben 

található fáktól függött. Iosaphat Barbara a Volgánál látott olyan nyárfatörzset, amelyet 8-10 

ló és ugyanennyi ember mozgatott. A 19. században a Káma melletti Pjanij Borban volt olyan 

nagyságú fekete nyárfa, amelynek a kerülete elérte a 7 métert. A Kijevből a tenger felé induló 

hajókat kiegészítették. A DAI szerint ez a vitorlázat felszereléséből állt. Az itt leírt 
monoxylonók feltehetően hasonlók voltak a későbbi időkből jól ismert kozák hajókhoz. 
Ezekről a hajókról a 17. századból jó leírással rendelkezünk, egy Beauplan nevű hadmérnök 

és d’Ascoli domonkos szerzetes jóvoltából. A kozákok, akik a dnyeperi zuhogókon túlra 

utaztak, olyan hajókat készítettek, amelyek 60 láb hosszúak, 10-12 láb szélesek és 12 láb 

magasak voltak. A hajóknak nem volt tőkéje (hajógerince). Az aljuk egy kifaragott fűz- vagy 

nyárfa törzse volt körülbelül 45 láb hosszúságban. t A hajó teste deszkákból készült 12 láb 

magasságban, amelyek 10-12 láb hosszúak és 1 láb szélesek voltak. A deszkák tökéletesen 

voltak egymáshoz illesztve. A hajótest szélessége felfelé folyamatosan növekedett. A hajótest 
oldalának felső részén egy sásból font köteg volt rögzítve hajlékony vesszőkkel, és ez 

körbevette a hajótestet, az orrától a faráig. Az erős hullámverésben a hajó biztonságát növelte, 
és a benne utazókat védte. A hajónak nem volt fedélzete; elöl és hátul is felszerelték 

kormányevezővel. A hajó mindkét oldalán 10-15 evező volt, de felszerelték árboccal és 

vitorlával is. Egy ilyen hajót 60 ember 15 nap alatt épített meg. A hajóban körülbelül 50-70 

ember fért el, a szárazföldi vontatáshoz 200-300 ember erejére volt szükség. Hasonló hajókat 
írt le Kreys admirális a 18. század elején és Eliya Efendi a lezgeknél a 17. században. A 10- 
11. században a Dnyeper és a Fekete-tenger között közlekedő hajók valamivel kisebbek 

lehettek, körülbelül 40 személyesek. Erre következtethetünk Igor fejedelem Konstantinápoly 

elleni hadjáratának leírásából. Ezek a hajók is rendelkeztek vitorlával, és ezen kívül kötéllel, 
és horgonnyal is. A ladja (tengeri hajó is) a Russzkaja Pravda szerint 3 grivnát ért. Ennél 
kevesebbet ért (2 grivna) a deszkával erősített csónak. A 12-13. században újabb hajótípusok 

jelentek meg, a naszád, a sztrug és az ucsana. A tengeri hajókra a ladja és a korabl szavakat is
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használták. Érdekes, hogy a PVL-ben Oleg szerződédében (912) a ladja szerepel, míg Igor 
szerződésében (945) a korabl. Ezek a hajók hadihajók és kereskedelmi hajók is voltak 

(VORONIN 1948, 982-294). A korabeli források a raszokat hajós népnek írják le. A hajók 

nemcsak a kereskedelemben, utazásban és a hadjáratokban töltöttek be fontos szerepet, hanem 

a temetkezési szokásokban, a hitvilágban is nélkülözhetetlenek voltak. Kelet-Európából 
számos olyan, a ruszokkal kapcsolatba hozható temetkezést ismerünk, ahol hajóalkatrészek, 
vasalások, szegecsek is voltak a sírban (A. Stalsberg gyűjtésében 29 ilyen temetkezés

szerepel, 28 feltárás, és még az Ibn Fadián által elbeszélt temetkezés: STALSBERG 2002, 

238, 240 /térkép/).
Kelet-Európa északi részén a normannok hajói közlekedtek. A fatörzscsónakokat 

Skandináviában is használták, ugyanúgy készültak, mint a szlávok csehijei. A langskip 

’hosszú hajó’ egy 35 pár evezős tengeri hajó volt, hossza 45 méter körül volt, és 100 ember 
fért el benne. Az orr és a hajófar kialakítása olyan volt, hogy a hajó könnyen manőverezhetett. 
Egy másik viking hajótípus volt a dreki (plur. drekar), neve a k. lat. dracon ’sárkány’ szóból 
eredt. Orrán faragott sárkányalak emelkedett ki, a farán pedig a sárkány farkát szimbolizáló 

dísz volt. A hajónak magas oldalfala volt, ami a harcban is védelmet nyújtott. A tat és az orr 

részen fedélzet volt, és egy része tetőfedelet is kapott szövetből. A snekkja (plur. snekkur) 
gyorsjáratú hajó volt, keskeny, alacsony, 20 pár evezővel. 90 ember fért el benne. Az orosz 

nyelvbe a snekkja szó sneka (rnHeica) alakban ’külföldi (skandináv, német) hajó’ jelentésben 

került át. A buzur (sing, búza) kereskedelmi hajó volt, neve az orosz bilinákban busy-korabli 
(öycbi-KopaöJiH) formában fordul elő. A byrding part menti hajózásra, fatörzscsónakból 
kifejlesztett hajó volt. Normann hajókról egykorú képi ábrázolást ad a Bayeux-i Faliszőnyeg, 
és ismerünk hajómaradványokat temetkezésekből, és településekről, nemcsak Skandináviából, 
hanem a Baltikumból is és Kelet-Poroszországból is). Az orosz hősénekekben (bilinák) 
szintén szerepelnek hajókra (külföldi hajókra is) utaló részletek (például Szolovej 
Bugyimirovics, egy külföldi „vendég” és a novgorodi kereskedő Szadko története) 
(VORONIN 1948, 281-294). A vikingek hajóiról az ábrázolásokon kívül a hajóleletek 

tájékoztatnak. A leghíresebb ilyen leletek Norvégiában kerültek napvilágra: a tunei, a 

gokstadti és az osebergi hajók. Ezek a hajók temetkezések mellékletei voltak, az egyik 

közülük, az osebergi különlegesen díszes kivitelű. Általánosságban el lehet róluk mondani, 
hogy körülbelül 20-25 méter hosszúak és 5 méter szélesek voltak, 15-16 pár evező volt 
mindkét oldalon. A hajók magassága a hajógerinc aljától a korlátig körülbelül 1,2-1,9 métert 
tett ki. Az alacsony merülésű hajók a sekély vízben is biztonságosan tudtak haladni. Az árboc
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magassága mintegy 13 méterre becsülhető. A hajó gerincét, az orrtőkét és a fartőkét 
egyenként egyetlen fából faragták ki. Az orr és far vége felfelé ívelten emelkedett ki az oldal 
síkja fölé. A hajó oldalát deszkákból készült palánk alkotta. A deszkák mindegyike szorosan 

illeszkedett az alatta levőre, a réseket pedig szurokba mártott kóccal tömhették. A hajóknak 

egyetlen darabból faragott kormány lapátja volt. Az említett hajóleleteket a 9. századra 

keltezik (BR0NDSTED 1983,128-134).
A tengeri hajók csak korlátozott mértékben tudtak a Kelet-Európai folyókra eljutni. 

Északon ez csak a tengerpart közelében volt lehetséges. Az északi folyók (Volhov, Mszta, 
Szvir, Sekszna stb.) nehezen voltak hajózhatók a zuhogok, örvények és zátonyok miatt. így a 

tengerről a Dnyeperre, vagy a Volgára tengeri hajókkal nem lehetett eljutni. Az északról 
érkező hajók rakományát még Novgord előtt átrakták kisebb hajókra. A Gosztyinopoli- 

zuhogó 12 kilométer hosszú volt, és itt volt egy átrakóhely. A név maga is a külföldi 
kereskedőkre utal (goszty), akiknek ez egy megálló-átrakodó helyük volt (VORONIN 1948, 
294-295). A folyók hajózhatóságát befolyásolta a vízszint is. A tavaszi hóolvadást követően a 

folyók vízszintje emelkedett, így egyes folyószakaszokon könnyebb volt a közlekedés. A 

prémvadászat is ebben az időszakban ért véget, így a kereskedőknek is könnyebb volt ebben 

az időszakban hajózás. Másrészt azt is feltételezik, hogy az oroszországi folyók vízszintje a 

10-12. században alacsonyabb volt az átlagosnál. Mindez azt eredményezte, hogy kis 

merülésű, könnyen kormányozható hajókra, vagy csónakokra volt szükség az északi folyókon. 
A normannok hajói nem közlekedtek Kelet-Európábán, hanem helyben beszerzett hajókat 
használtak (Stalsberg, A.: Did the Varangians Sail Scandinavian Boats on the Volga? In: 
USMANOV et al. 2002, 239). A Kijev és a Fekete-tenger között közlekedő rusz hajókra a 

DAI a monoxylon szót használja, ami szó szerint egy darab fából készült hajót jelent. Ebben 

az esetben azonban nyilván nem fatörzscsónakokat kell érteni, hanem nagyobb méretű, 
oldalfalakkal rendelkező hajót, amelynek a gerince volt egyetlen fatörzs (GOEHRKE 1992, 
160-161). Ezek a hajók alkalmasak voltak a tengeren is part menti hajózásra. A Fekete- 

tengeren az ilyen kis hajókkal való utazásra a legkedvezőbb időpont (amikor nem voltak 

viharok) június vége és augusztus eleje között volt (VORONIN 1948, 285). Mindenesetre 

nem voltak túl nagy hajók, ha 40 ember fért el bennük. Liutprand szerint a ruszok hajói azért 
voltak veszélyesek a bizánciak számára, mert sekély merülésük miatt olyan vizeken is tudtak 

közlekedni, ahol a görög khelandionok már elakadtak volna (Antapodosis V, 15: ed. 
BECKER 1915, 138). A PVL szerint Oleg flottája, amivel 912-ben Konstantinápoly ellen 

vonult, 1000 hajóból állt (a 10 000 a krónikaíró tévedése). A bizánci források a 7. századi 
szlávok hajóit is monoxylonnak nevezik, amelyekkel nemcsak Konstantinápolyig, hanem
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Thesszalonikiig és Krétáig is elhajóztak. Nyilván ebben az esetben is nagyobb csónakokról 
van szó, hasonlóan a DAI leírásához (VORONIN 1948,282). P.-M. Strássle összegyűjtötte és 

elemezte a monoxylonnal kapcsolatos írásos feljegyzéseket. A név már az ókori szerzőknél 
felbukkan, és a „barbárok” kis fatörzscsónakjait nevezték így, amelyekben nem fért el több 

három embernél. Ezek a kis csónakok a közlekedés és a szállítás eszközei voltak elsősorban, 
de harcban is alkalmazták. A bizánci korban a szlávok és a ruszok hajóira használták ezt az 

elnevezést. A DAI alapján nyilvánvaló, hogy a 10. századi ruszok esetében nem egyszerű kis 

fatörzscsónakról van szó, hanem folyami és sekély tengerpart menti hajózásra épített 
járműről. A hajókra vonatkozó orosz szavak közül a ladja a monoxylon megfelelője 

(STRÁSSLE 1990, 93-106). G. G. Litavrin szerint a 6-7. századi szlávok csónakjait nevezték 

eredetileg monoxylormak, és az elnevezést később, a 10-11. században a ruszok hajóira is 

használták a bizánciak. A rusz hajók nem fatörzscsónakok, hanem nagy méretű bárkák voltak 

(LITAVRIN 2000,107).
A Fekete-tengeren természetesen nagyobb hajók is közlekedtek. Az itt közlekedő 

bizánci hajókról szintén számos forrás szól. A bizánci kereskedelmi hajók általában kisebb 

méretűek voltak, mint az ókoriak. A 7. századtól a kisebb, de gyorsabb hajók építése volt 
jellemző, ami részben a kereskedelem volumenének visszaesése, részben pedig a tengeri utak 

veszélyeztetettségének volt a következménye. A kereskedelmi hajók összefoglaló neve 

dorkon ’gazella’ volt, ami utal a gyorsaságukra. Egy 7. századi hajóroncs alapján 

következtetni lehet a korabeli hajók méreteire és felépítésére: 20 méter hosszú és 5, 3 méter 
széles volt (a hossz és szélesség aránya 3 : 1 vagy 4:1), alacsony hajótőkével és kerek 

hajótesttel, ami alkalmassá tette, hogy sekély vízben is közlekedhessen. Körülbelül 60 tonna 

árut tudott szállítani, és volt még egy kis kabin néhány utas részére is. A személyzete 6-8 

főből állt. A lejárat a hajó orrában volt, a konyha a hajó farában. Kép alapján azt is tudjuk, 
hogy ezek a hajók egy, két, vagy háromárbocosak voltak, háromszögletű vitorlákkal, ferde 

vitorlavégekkel. A kötélzet egyszerű volt, mióta a fedélzetről kezelték. A tatnál mindkét 
oldalon egy-egy evező szolgált a kormányzásra. 7. századi kereskedelmi hajó régészeti 
leletként is előkerült (Yassi Ada) és Nazianzoszi Szent Gergely szentbeszédeinek egyik 

kéziratában pedig kereskedelmi hajó rajza található (9. század). All. századot követően 

olyan gályák ábrázolásai maradtak fenn, amelyek genovai típusok. Ilyen hajók közlekedtek 

Konstantinápoly és Trapezunt között. Nem lehet eldönteni, hogy ezek valóban bizánci hajók, 
vagy külföldiek voltak. Ezen kívül három alapvető hajótípus volt még: a khelandion, a 

dromon és a galea (McGeer, E.: Ship: ODB III, 1888-1889; PRYOR 1992, 26-27). A Fekete
tengeren a hadiflotta hajói is jártak. A khelandion 100-500 ember szállítására alkalmas nehéz
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hadihajó volt. Egyes források alapján arra lehet következtetni, hogy szállításra használták (pl. 
V. Konsztantinosz 762-ben lovakat szállíttatott Bulgáriába ilyen hajókon, 999-ben Tripolisz 

ostromakor embereket szállítottak rajtuk). Más, kisebb szállítóhajók is voltak még a flottában 

(sagenai, saktourai, katenai).{ McGeer, E.- Kazhdan, A.: Chelandion: ODB I, 417-418; 
PRYOR 1992, 57-60). Egy másik hajótípus a dromon volt. Az 5. századtól használták ezt az 

elnevezést különféle hadihajókra. Két- vagy háromárbocos hajók voltak, háromszögletű 

(latin) vitorlákkal, egy- vagy két evezősorral. Egy ilyen hajó körülbelül 40 méter hosszú és 5, 
5 méter széles volt. A kisebb hajók befogadóképessége 100 fő volt, a nagyobbak 230, vagy 

még több embert tudtak szállítani. A dromonok fegyverzete a hajóorrhoz rögzített döfőkosból, 
az elülső fedélzeten elhelyezett görögtűz vetőből, valamint egy fából készült toronyban 

elhelyezett hajítógépekből állt. Harc előtt az árbocokat és a vitorlázatot leszerelték, és a hajó 

testét és fedélzetét vizes állatbőrökkel borították be, védekezve az ellenséges gyújtónyilak 

ellen. A dromonok kis merülésűek voltak, ezért part közelében, partraszállásnál is hatékonyan 

lehetett alkalmazni őket. Egyes vélemények szerint a khelandion és a dromon elnevezés 

ugyanazt a típust jelölte, csak különböző néven (McGeer, E - Cutler, A.: Dromon: ODB I, 
662; LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 290, 1. jz, 445, 1. jz.). A bizánci tengerjáró hajók a 

nagyobb folyók torkolataiba behajóztak, de tovább nem mentek. A folyami közlekedésre 

kisebb hajókat használtak. így például Sarkéi építésére induló bizánci expedíció Kherszónban 

a khelandionokból kisebb teherhajókba szállt át, és azokkal hajózott a Donon (LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991, 170; MORAVCSIK 1950, 183, 185). Rubruk megjegyezte a Don- 

torkolatról, illetve az Azovi-tengerről, hogy sekély a vize, és a nagy hajók nem tudnak 

áthaladni rajta, ezért csak kisebb hajók, bárkák közlekednek ott (GYÖRFFY 1986,203).
A szárazföldi áruszállítás részben kocsikon, részben hátasállatokon történt. Fentebb 

már volt szó a kazárok kocsijairól, amelyeken a termést szállították el (Battü-hagyomány). Ibn

Hauqal idézett beszámolójában azt írta, hogy a szekerek rakományát, a learatott gabonát

általában hajóra rakták, és a Volgán szállították Etilbe. A városhoz közelebb lévő földekről 
közvetlenül szekereken szállították be a termést (BGA II/2, ed. Kramers, 392; KMOSKÓ 

2000, 76). Kocsiábrázolást is ismerünk a kazár korból, a podgorovói temetőből (Oszkol-folyó 

közelében) előkerült csonthenger (bőrtömlő szájrészére volt erősítve) oldalára egy teve és 

kocsi részletének ábráját karcolták, rajzolták (FLÉROVA 1997, 64, 124, X. tábla). A kocsi 
oldalfala nem túl magas, egyenes, fedél nincsen rajta, kereke küllős. A kazárok 722-ben, 
Balandzsar ostromakor egymáshoz kötözött kocsikból készítettek akadályt az ostromló arabok 

ellen (Ibn al-Atlr: ed. TORNBERG 1871, V, 112). ’
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A kelet-európai nomádok kocsijai az ókortól kezdve szerepelnek a forrásokban. 
Régészeti bizonyítékok szintén vannak a kocsi korai használatára vonatkozóan (bronzkori és 

szkíta kori kocsik részei, illetve kocsimodellek). Kelet-Európábán a bronzkorban már 

ismerték a kéttengelyes, négykerekű kocsit (VORONIN 1948, 309). Részletesebb leírás,

illetve pontosabb ábrázolások a kazár korszak utáni időből ismertek. Ibn Battüta így írt a

kunok kocsijáról: ,JLeírom azokat a kocsikat, amelyeken errefelé utaznak. Arabénak nevezik 

őket. Négy kerekük van. Van olyan, amelyet két ló húz, van, amelyet ennél több, némelyiket 
ökör vagy esetleg teve, a kocsi súlyossága vagy könnyűsége szerint. A kocsit húzó lovak 

egyike fel van nyergeivé; ezen ül a hajtó. Ostorral a kezében ösztökéli a lovakat, és egy nagy 

bottal ütlegeket mér rájuk, ha eltérnek a helyes iránytól. A kocsit félkupola formájúra készítik 

hajlékony fákból, amelyeket finom bőrszíjakkal egymáshoz kötöznek így ez igen könnyű. Ezt 
bevonják bőrrel, vagy pokróccal, így rácsos boltozat képződik, amelyen keresztel a bennülő 

kilát, őt viszont nem látják Tetszése szerint változtathatja benne helyzetét, aludhat, ehet, 
olvashat vagy írhat utazás közben. Azokon a kocsikon, amelyek a poggyászt, útikészletet és 

élelmiszereket szállítják, egy házacska formájú, lakattal zárható építmény van. Mikor útra 

akartam kelni, előkészíttettem utazásomhoz egy ilyen bőrrel fedett kocsit, amelyben 

rabszolgalányom jött velem; egy kis kocsiban társam, Afíf ad-Dín at-Tuzeri, és még egy nagy 

kocsiban többi társunk foglalt helyet. Ez utóbbit három teve húzta, egyiken ült a kocsi 
hajtója.” (BOGA-PRILESZKY 1964,185; GIBB 1962, 472-473) Hasonló lehetett az a kocsi 
is, amelyen Rubruk utazott 1253-ban. Ő azt jegyezte fel, hogy a fedeles kocsit ökör vontatta, 
és ilyen kocsikat használtak az orosz kereskedők a prémek szállítására (GYÖRFFY 1986, 
205). Rubruk említi a szekérre tett jurtát is, amit így szállítottak egyik helyről a másikra 

(GYÖRFFY 1986, 207-208). Iosaphat Barbaro kétkerekű kocsi leírását adta. A jármű magas 

volt, felül nádfonat volt rajta, amit egy nemeztakaróval fedtek be. A gazdagabbak posztóval. 
Ezekre a kocsikra néha lakósátrat is tettek („Utazás Tanába”: ed. SKRÉINSKAÁ 1971, 120 

/text/, 144 /ford./). A kunok kocsiját ábrázolja a Radziwill-kódex egyik miniatúrája, és ez 

hasonlít a fentebbi leírásban ábrázolt járműhöz. Feltételezhető, hogy a kazároknak is hasonló 

kocsijai voltak (LUDWIG 1982, 274). Az orosz források a tyelega (renera) szót használják a 

steppelakók kocsijaira. A PVL említi az avarok kocsiját (PVL 1950 I, 14), Batu hadjáratának 

leírásakor szintén szerepelnek szekerek (Ipatyevszkaja Letopisz). Az Igor-énekben szó esik a 

kunok kocsijairól (VORONIN 1948,309).
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Az orosz kocsi (kola, KOJia) hasonló a nomádok kocsijához. A 14. századból maradt 
ránk egy korai ábrázolása, Borisz és Gleb életírásában. A kocsi kéttengelyű, küllős kerekű, 
fedele nincsen (VORONIN 1948,311).

A szánok szintén a szállítás eszközei közé tartoztak. Ibn Battüta leírta a Bulgárból

északra induló karavánokat, amelyek kutyák által vontatott szánokból álltak. Egy karavánban 

100 szán volt (BOGA-PRILESZKY 1964, 193). A normannok szánjait szintén ismerjük, 
például a gokstadti és az osebergi hajóban szánok is voltak (utóbbiban kocsi is). Télen a 

szárazföldi utazást részesítették előnyben, és szánokon utaztak. Szent Olaf például szánon 

tette meg a hosszú utat az orosz földre (BR0NDSTED 1983, 134-136). A steppén is 

használtak szánokat télen (Iosaphat Barbara: „Utazás Tanába”: ed. SKRZINSKAÁ 1971, 115 

/text/, 138 /ford./). Szánokat azonban nem csak télen használtak. Az Ipatyevszkaja Letopisz 

Borisz (és Gleb) temetéséről azt írja, hogy a holttestet saroglyán (vozila) vitték. A vozila az 

orosz népnyelvben egy olyan egyszerű szerkezetet jelent, amely két hosszú rúdból áll, és lovat 
fognak elé, azzal vontatják. Északon az ilyen eszközök használata általános volt. Például a 18. 
századi utazó, Lepehin azt írta a ziújénekről, hogy nem használnak kocsit, ha valamilyen 

terhet akarnak szállítani, szánt vagy saroglyát használnak (VORONIN 1948,308).
Az igavonó és hátasállatok nem csak kocsik és szánok vontatására, hanem 

áruszállításra is alkalmasak voltak. Kelet-Európa steppei részein a ló, szarvasmarha, szamár, 
öszvér, teve és a bivaly volt alkalmas ilyen célra. A ló a steppei népek számára különösen 

fontos állat volt. A különböző időkből és népekről fennmaradt tudósítások általában nem 

felejtik el megemlíteni a steppei népeknél a lovak nagy számát. A kazárokra lovai is több 

esetben szerepelnek forrásokban (LUDWIG 1982,225-228). A kazár lovak a melegvérű lovak 

keleti típusához tartoztak. Viszonylag kis termetű, széles arcú állatok voltak, az Altaj-vidéki 
lovakra hasonlítottak (MATOLCSI 1982, 214-216). Az erdős steppe lócsont leletei alapján 

szintén hasonló lovakat lehet rekonstruálni. Különbségek a Kazáriától észak-nyugatra lévő 

területeken vannak. Az itt (Dnyeper középső folyásvidéke) élt lovak testfelépítése jobban 

eltért a kazáriai lovakétól (MATOLCSI 1982, 205-207). A Dnyepertől nyugatra eső steppe és 

a kazáriai erdős steppe lócsontjainak méretei alapján arra lehet következtetni, hogy 

ugyanolyan méretű lovak élték mindkét területen (MATOLCSI 1982, 226). A szarvasmarha a 

kazároknál kevésbé volt elterjedt, írott források keveset említik, akkor is az erdős steppén és a 

Kaukázus-vidéken. Csontleletek alapján képet kaphatunk a marhákról. Ezek az az állatok kis 

termetűek voltak (marmagasságuk átlagban 107, 4-121 cm) voltak, de még így is átlagban 

nagyobbak voltak a Dnyeper-vidék vagy a volgai bolgárok marháinál (MATOLCSI 1982,
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205). A sarkeli marhák átlagos marmagassága is alatta marad az erdős steppe átlagának. A 

csontokból valószínűsíthető testméretek konkrét egyedekre vonatkoznak, és nem az egész 

vizsgált vidék teljes populációjára. Egyes töredékes csontok ezeknél nagyobb testű egyedekre 

utalnak (MATOLCSI 1982, 218). A kazároknak szamaraik is voltak, egyetlen írott forrás 

említi őket, (Pseudo Dionysios Tell-Mahrensis) Derbent 731. évi elfoglalásakor (LUDWIG 

1982, 230). Szamárcsont lelet ritkaságnak számít az erdős steppei és füves steppei kazár 
területeken, Majackoje településéről (9. század) ismerünk ilyet (MATOLCSI 1982, 207-208). 
Öszvéreket a Kaukázus vidéken említenek elsősorban (pl. Aethicus Ister, Cosmographia, ed. 
WUTTKE 1853,19) (LUDWIG 1982,230).

A teherhordó állatok közé tartoztak a tevék is. A tevéknek két fajtáját különböztetik 

meg: az egyik a közép-ázsiai kétpúpú teve (Camelus bactrianus, „baktriai teve”), amely Kis-, 
Nyugat- és Közép-Ázsiában, valamint Kínában és Mpngóliában terjedt el. Az egypúpú teve 

(Camelus dromedarius, „dromedár teve”) eredeti hazája Észak-Afrikában, az Arab-félszigeten 

és Elő-Ázsiában volt. Kisázsiában és az iráni felföldön a két fajta együttesen fordul elő 

(VÖRÖS 1996, 139). Közép- és Belső-Ázsiában a teve jelentősége elmarad ugyan a ló, juh, 
kecske jelentőségétől, de tejét, szőrét hasznosítják, húsát egyes helyeken fogyasztják. Ennél is 

fontosabb a szállításban és közlekedésben betöltött szerepe. A kétpúpú „baktriai teve” 

körülbelül 280 kg terhet tud elvinni, a „dromedár” körülbelül 180 kg-ot, hegyvidéken 140 kg- 

ot (LUDWIG 1982, 231). Tevékről írott források is szólnak, a kazár időkből és később is. 
628-ban az Albániába behatoló kazár csapatok tevéket is vittek magukkal. 731-ben a 

Derbentből kivonuló kazár helyőrség tevéket és szamarakat is vitt magával. Ibn al-Atlr szerint 
759-ben a kazár qatun, aki az armeniai arab kormányzóhoz ment feleségül, 4000 lovat, 1000 

öszvért, 20 000 juhot, 10 000 „kazár” tevét a kisebb fajtából és 1000 „török” tevét vitt 
magával ajándékba. Mindegyik teve kétpúpú volt. A „kazár” és a „török” teve két változatot 
jelent, és nem két- illetve egypúpú tevékre vonatkozik. Kis termetű tevékről más szerzők is 

írtak. Al-Hamadání az armeniai tevékről azt írta, hogy kistermetűek. Al-Mas‘üdl szerint a 

türkök tevéinek lába rövid, nyaka durva, szőre pedig fehér színű. Aethicus Ister (8. század) is 

megemlékezett a „turkok” (kazárok) tevéiről, amelyeket a baktriai tevékkel azonosított 
(Cosmographia, ed. WUTTKE 1853, 19). A Gayhánl-hagyomány a burtaszoknál említ

tevéket. Az a bagdadi követség, amelynek Ibn Fadián is tagja volt, „török” tevéket vásárolt 

Gurgánlyaban, az Amu-Daija mellett, és tevekaravánnal indult el a volgai bolgárokhoz. Ibn 

Battüta szintén tevén utazott Hvárezmbe. A Krímből indult el, innen egészen a Volga menti 

Szerájig lovon, illetve szekéren jutott el. Majd innen még tovább egy „Kis-Szeráj” nevű
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városig, ami feltehetően az Urál-folyó torkolatánál volt. Itt eladták a lovakat és tevéket vettek, 
azokon indultak tovább Hvárezmbe. Beszámolója szerint a nehéz körülmények megviselték 

az állatokat. Több teve el is pusztult útközben. Amelyek végül elértek a célig, azokat utána

egy évig pihentették. A vidék télen is barátságtalan. Ibn Fadián arról számolt be, hogy tevék

pusztultak el a hidegtől az Amu-Daija mellett (LUDWIG 1982, 231-232). A PVL szintén 

említ tevéket, főleg a kunokkal kapcsolatban (pl. PVL 19501,149,185,196).
A kora középkori kelet-európai tevékről csontmaradványaik is tanúskodnak. 

Tevecsontot találtak Sarkelben (Cimljanszkoje gorogyiscse) Borsevo várában (Voronyezs 

közelében), Bulgárvárosban, Pecseri Viselkiben és Kijevben, Dobrudzsában, amelyek 

szórványos, kis egyedszámot képviselő egyedek (BÖKÖNYI 1974, 227). Tevecsontok a 

korábbi és későbbi időkből is ismertek, de ezek is viszonylag ritkák. Röviden összefoglalva: 
1. Az írott forrásokból azt lehet leszűrni, hogy a legtöbb teve a Volga- és a Kaszpi-vidéken 

volt. Kazár időszakra keltezhető tevecsontok erről a területről nem ismertek. Ennek az lehet 
az oka, hogy Etilváros maradványait még nem sikerült megtalálni, azonosítani. 2. Tevék 

maradványait, illetve az egyik teveábrázolást a kereskedelmi központokban, vagy azok 

közelében találták meg (Bulgár, Kijev, Majackoje, Sarkéi). 3. A tevék elterjedését 3 földrajzi 
zónára lehet osztani: I. a Volga alsó folyása, Kaszpi-tenger partvidéke, Kaukázus északi része. 
Itt állandóan és nagy számban voltak tevék. II. erdős steppe, Don- és Donyec-vidék, erdőöv, 
Volgái Bulgária. Ezeken a területeken gyakran feltűntek, kisebb számban állandóan is 

tartózkodhattak. III. távolabbi területek (Kijev, orosz városok). Ide ritkábban, kisebb 

számban, karavánokkal jutottak el.
A szárazföldön, de a folyókon is gyakran a kereskedők nagyobb csoportokban, 

karavánokban közlekedtek. Ez biztonságosabb is volt, és egy-egy utazással nagyobb tömegű

árut szállíthattak. Ibn Fadián például egy olyan karavánban utazott, amelyben 3000 török teve 

és 5000 ember volt. A karavánok elég gyakran közlekedtek, a forgalom csak háborúk idején 

szünetelt. Ibn Hauqal tudósított a ruszok 969-ben Kazária ellen vezetett hadjáratáról, és a

leírásból az derül ki, hogy a Kazárok felé irányuló kereskedelem egy rövid időre leállt, de a 

hadjárat után újra folytatódott a korábbi módon (BGA II/2, ed. Kramers, 392; KMOSKÓ 

2000, 76-77). A későbbi időből is ismerünk hasonló példát. Ibn al-Atlr a Kelet-Európát ért 
első tatárjárás (1223) utáni állapotokról ezt írta le: ,^4 (kereskedelmi) út megszakadt, miután a 

tatárok ide bejöttek és a róka, a mókus és a hód (prém) és mások közül, amelyek ezekből az 

országokból származtak, semmi nem érkezett. Az út szabad lett a tatároktól, miután
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hazatértek. Az utak újból megnyíltak és az áruk úgy áramlottak ezeken, mint korábban.” 

(TIZENGAUZEN 1884,28; ZIMONYI2005,208).

VIII. A KERESKEDELEM NEM GAZDASÁGI JELLEGŰ HATÁSAI 

KELET-EURÓPÁRA. VÁROSOK, VALLÁSI ÉS KULTURÁLIS 

KAPCSOLATOK A SZOMSZÉDOS CIVILIZÁCIÓKKAL

Kelet-Európábán az ókorban a Fekete-tenger északi partvidékén voltak városok, amelyeket 
görög telepesek alapítottak. Ezek közül több a középkorban is fennmaradt. A tengerparti 
sávtól északra, a steppén és még északabbra, az erdővidéken sokáig nem alakultak ki igazi 
városok. Számos gorogyiscse maradványai ismertek ezekől a területekről, de ezeket nem 

tekinthetjük igazi városoknak. A 9-10. században a források már városokról adnak hírt: 
Etilváros, a Volga torkolatánál, Bulgárváros a Volga középső folyásánál, Szemender a 

Kaukázustól északra, és több kereskedőtelep az erdővidéken, amelyekre úgy tekinthetünk, 
mint város-előzményekre, város-kezdeményekre: Sztaraja Ladoga, a Novgord környéki 
települések, Gnyozdovo, Szárszkoje gorogyiscse stb. A 10. században Kijev, indult 
fejlődésnek, a 11. századtól pedig Novgorod kezdett jelentős várossá fejlődni. Érdemes 

röviden figyelmet fordítani arra, hogyan jöttek létre ezek a települések, és hogyan függtek 

össze a kelet-európai kereskedelem 9-10. századi fejlődésével.

A Kazár Kaganátus központja a Volga mellett

A Volga melletti kazár főváros kialakulását a kutatás általában azzal hozza összefüggésbe, 
hogy a 8. század első felében a kazárok a Kaukázusból áthelyezték székhelyüket a Volga- 
torkolat mellé (pl. DUNLOP 1954, 108; MINORSKY 1958,106; ARTAMONOV 1962, 234- 
235; BARTHA 1988, 262; ZIMONYI 1990, 67-68; BROOK 1999, 28). A kérdéssel 
kapcsolatos írott forrásokat Ludwig gyűjtötte össze (LÚDWIG 1982, T. 2, 251-25 Érdemes 

megvizsgálni, hogy a távolsági kereskedelem szempontjából is megvizsgálni ezt a kérdést.
A 9. század végén-10. század elején az írott források alapján egyértelműen a Volga mellett 
volt a kagán székhelye. Azonban nem ez volt a kazárok első fővárosa. Mikor keletkezett a 

szóban forgó város? Etil (Hamllh) meglétéről a 9-10. századra vonatkozóan megbízható 

adatokkal rendelkezünk. Az ennél korábbi időszakra nézve azonban nem egyértelmű a
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helyzet. A fontosabb források, amelyek a város korai, 800 előtti korszakával kapcsolatba
■v.

hozhatók:
Al-Hamadánl szerint Etil (Hazarán) városát Kávád szászánida uralkodó építtette 

(LEWICKI 1969, 32).

Al-Tabari (839-923) ‘Abd al-Rahmán ibn al-RabT‘a arab hadvezér hadjáratának

leírásakor megemlíti, hogy a parancsnoksága alatt álló lovasság egészen al-Baydá’-ig ment

előre a türkök (kazárok) földjén, ami 200 farszakh (kb. 1200 km) távolságra volt Balandzsar 
városától (BARTH et al. 1882,2268).21

Ibn al-Atlr (1160-1233) a 111 (=729)-ben vívott arab-kazár háború eseményeinek 

sorában elbeszéli a kazáriai al-Baydá’ város elfoglalását (TORNBERG 1871, 5, 158).22 

A 119 (=737.) évi arab-kazár háború leírásakor szintén szerepel a kazár kagán székhelye, al- 

Baydá’. Muhammad ibn Marwán arab hadvezér hadjáratot vezetett a Kaukázustól északra

elterülő vidékek ellen. Ibn al-Atlr és Ibn A'tam al-Küfí szerint Azerbajdzsán, Armenia, az 

alánok országa után a kazárok területére is benyomult. Eljutott a kazár kagán székhelyéig, al-

Baydá’-ig. A kagán elmenekült előle egészen a hegyvidékig (TORNBERG 1871, 5, 215 

TÓGÁN 1939,296).23
A Derbend Náme (török nyelvű) szerint a kazárok székhelye 723 körül az Adil 

folyónál volt (KAZEM-BEG 1851,65).
Az Örmény Geográfia (Askharhac’oyc’) az Etil folyó (Volga) egyik szigetéről azt írja, 

hogy ott találtak menedéket a kazárok elől menekülő berszilek, és keletről és nyugatról oda 

járnak a bolgárok, és ott töltik a telet (HEWESEN 1992, 55, és 110, 18. jz.; PAULIK 2001,
47).

21 „Tényleg Balangar-ban portyázott 'Omar idejében anélkül, hogy e portyázás alkalmával egyetlen asszony 
özveggyé, vagy egyetlen gyermek árvává lett volna; lovassága portyázás közben al-Baydá’-igjutott, kétszáz 
farszakh távolságra Balangar-tól, azután ismét portyázott és sértetlenül tért haza." (Kmoskó M.: Mohamedán ' 
írók a steppe népeiről. Kézirat. Köszönettel tartozom Zimonyi Istvánnak, hogy az említett kéziratot 
rendelkezésemre bocsátotta)
22 „Ugyanebben az esztendőben Hisöm al-űarrah ibn 'Abdallah al-Hakami-t tette meg kormányzónak Armenia 
élére, felmentve saját testvérét, Maslamah ibn 'Abd al-Malik-ot. Amaz a khazarok földjére Tiflisz vidéke felől 
nyomult be és fővárosukat, al-Baydá'-t bevéve sértetlenül fordult vissza. Erre a khazarok gyülekezni kezdtek, 
seregeiket összevonták s az iszlám országai ellen nyomultak." (Kmoskó M. fordítása: Mohamedán írók a steppe 
népeiről. Kézirat)
23 „(Muhammad ibn Marwán) ...eljutott al-Baydá'-ba, ahol a kagán tartózkodni szokott. A kagán elmenekült 
e/o/e.”(CZEGLÉDY 1952, 82). Ezeket az események még más, 14-15. századi szerzők is említik, al-Tabarl és' 
Ibn al-Atlr nyomán (al-Dahabl, Ibn TagribirdT: LUDWIG 1982, T. 2,122)
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A bizánci püspökségeket felsoroló jegyzékek (Notitiae Episcopatuum) közül az 

egyikben szerepel egy Atil (Etil) nevű püspökség. A felsorolás után ez utóbbi névhez egy 

rövid megjegyzést is mellékeltek, amely szerint Atil (Etil) nemcsak Kazária folyójának, 
hanem egy kastron-nak a neve is. A szóban forgó püspökségi jegyzék összeállítását korábban 

a 8. századra keltezték (733-746) (MORAVCSIK 1938, 197-198, MORAVCSIK 1958, 1, 
463-465 és 2, 78), újabban azonban 787 és a 9. század vége közötti időre (DARROUZÉS 

1981,20-32; BORODIN - GUKOVA 2000,95; IVANOV 2001, 30).
A város keletkezésének körülményeire világít rá al-Mas‘üdí, aki két különböző 

tudósítást is közöl. Az „Aranymezők”-ben azt írja, hogy egykor Szamandar volt a kazárok 

fővárosa (MEYNARD-COURTEILLE 1914 II, 7), majd később Etil vette át ezt a szerepet.24 

A TanbihhdXí pedig azt olvashatjuk, hogy a kazároknak, mielőtt Etilbe tették át a 

székhelyüket, Balandzsar volt a központjuk (BGA VIII, 62).25
Al-Mas‘üdl közlése egyértelműen a kazár főváros áttelepítéséről emlékezik meg. Az 

azonban nem világos, hogy melyik település, Szamandar, vagy Balandzsar volt a főváros 

korábban (esetleg mind a kettő, előbb az egyik, majd a másik). Balandzsar 722-ben történt 
arab ostromáról és elfoglalásáról a muszlim történetírók részletesen megemlékeznek 

(DUNLOP 1954, 64-65; ZIMONYI 1990, 64-67). Al-Mas‘üdl idézett szöveghelyeiből az sem 

derül ki, hogy mikor került a kazár főváros a Volga mellé. Ennek időpontját azon források 

alapján próbálták meghatározni, amelyek már a 8. század eseményei során émlítik Etilt (al-

Baydá’). Mivel Balandzsar 722-ben arab kézre került, a lehetséges alsó időhatár ez az év.

Egyes vélemények szerint 723 után nem sokkal már a Volgánál volt a kazárok székhelye 

(MINORSKY 1958,106; ARTAMONOV 1962, 234). Dunlop szerint a főváros áthelyezésére 

a 740-es években került sor, a 729-es arab-kazár háborúról szóló beszámoló azon adata, amely

al-Baydá’ elfoglalásáról szól, valójában a 737-ben történt eseményeket tartalmazza. így al-

Baydá’ léte a Volgánál még kétséges (DUNLOP 1954, 69, 50, 108). Az nehezíti meg a

kérdés megoldását, hogy az eseményekhez képest később keletkeztek a róluk szóló leírások. 
A fentebb felsorolt muszlim források közül többnek a hitele kétségbe vonható (legalábbis 

azokra az eseményekre nézve, ahol szerepeltetik őket szerzőik)

24 (Samandar városát).. ."jelenleg kazár néptömeg lakja; mégpedig azért, mivel az idők kezdetén bevették, 
mégpedig Sulaymán ibn RabVa al-Báhili—Allah legyen hozzá irgalmas!—vette be, mire a király Ámol városába 
költözött. E város s az előbbi között hat nap a távolság'. Ámol Atil (Etil) nevének romlott alakja (KMOSKÓ 
2000,170).
25 „.. .a kazárok folyója, amely Atil, a kazár birodalom jelenlegi székvárosa mellett halad el; birodalmi 
székhelyük ugyanis annakelőtte Balangar városa volt”{KMOSKÓ 2000, 205-206).
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Több körülmény is alapot adhat arra, hogy Etil alapítását a 8. század második 

harmadánál későbbre keltezzük. Czeglédy Károly szerint a kazár főváros áthelyezésére a 

Volgához csak 766 után kerülhetett sor. Addig ez a terület a (nyugati) Türk Kaganátushoz 

tartozott, amely kiterjesztette hatalmát a kazárokra (CZEGLÉDY 1959, 123-124; 

CZEGLÉDY 1960, 76; nem fogadja el: pl. GOLDEN. 1980,225).

A kérdés szempontjából fontos adat, hogy egy örmény forrás a 8. század közepén, V. 

Konstantinos bizánci császár (741-775) uralkodása idején a kazár kagán rezidenciáját a Krím- 

félszigeten lévő Kercsben említi (BAYAN 1930, 872). Ez a forrásadat ráirányítja a figyelmet 

Kazária nyugati részeire. Figyelembe kell venni, még akkor is, ha a benne elbeszélt 

eseményeknél később keletkezett (LUDWIG 1982, T. 2, 52-53, 264. jz.), mert a muszlim 

forrásoktól független adatokat tartalmaz. A Krím-vidék nem szerepel a kazár-arab 

háborúkban, nem tudunk arról, hogy ide eljutottak volna arab csapatok. A kazár-bizánci 

viszony barátinak minősíthető a 8. században, ekkor dinasztikus házassági kapcsolat is létesült 
a két állam uralkodói körei között. A Krím-vidék gazdagsága szintén vonzó lehetett a kagáni 

udvar számára. Feltételezik, hogy Kuvrat egykor a Tamany-félszigeten lévő Tamatarkhában 

tartotta a székhelyét, amely a korai középkorban is virágzó város volt (pl. PLETNÉVA 1976, 
21).26 A kazárok tulajdonképpen Kuvrat örökébe léptek.27 A 8. század első felében ez a terület 

mindenképpen kedvezőnek tűnhetett, mint uralkodói székhely: egy szövetséges .birodalom 

közelében, egy, nagy hagyományokkal bíró városiasodott területen, amely a vonzó 

gazdagságot testesítette meg, és viszonylag távol az arab veszélytől. Természetesen számolni 

kell azzal a lehetőséggel, hogy egyidejűleg több székhelye is volt az uralkodónak, egy-egy 

helyen töltve az év egy részét, ahogyan erre a későbbi források utalnak is, a 9-10. században. 

Az arab fenyegetés azonban átrendezhette ezt a rendszert, és a Krím-vidék akár első számú 

központtá is válhatott a 8. század folyamán.

26 Novoselcev felveti a lehetőségét, hogy a korai középkorban a „Keres” névvel mind a Kercsi-mind pedig a 
Tamany-félszigetet egyaránt jelölték (NOVOSELCEV 1990,133). Ebben az esetben az örmény forrásban 
szereplő kagáni székhely lehetne a Tamany-félszigeten, a Kubán-torkolatnál is.
27 A Fekete-tenger északi partvidéki sávjában már az ókorban jelentős városok álltak, amelyeket a görögség 
különböző telepes csoportjai alapítottak. Az északról a Fekete-tengerbe ömlő nagy folyók torkolatánál 
kereskedelmi központok alakultak ki, amelyek a görögök és „barbárok” közötti kereskedelmi kapcsolatok 
színterei voltak (pl. KROPOTKIN 1967,26). E központok egy része a 4-5. század után elvesztette korábbi 
szerepét, a városok hanyatlásnak indultaik (pl. OBOLENSKY 1.999, 23). Régészeti kutatások alapján a hun 
hódítással hozzák összefüggésbe egyes városok hanyatlását, elnéptelenedését (pl.: Tiras: KARYSKOVSKIJ 
1985, 139; Tanais: §ELOV 1972,327; Olbia: KRYÉICKIJ 1985,169-178). A Krím-félszigeten, főleg annak 
nyugati felén tovább éltek a görög közösségek, ennek a résznek a központja Kherszón volt (pl. OBOLENSKY 
1999,43-44). A Krím keleti felén —az újabb kutatások eredményei erre mutatnak —sem volt olyan 
nagymértékű a városok hanyatlása a hun vándorlást követően (pl. FROLOVA 1998,247-262). A félszigetnek ez 
a fele a 7. század végétől kazár fennhatóság alá került (MORAVCSIK 1938,199).

\
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Az azonban nem derül ki, hogy ez volt-e az első számú székhely ekkoriban. A Krím- 
félsziget nyújtotta előnyök ellenére 9-10. században mégsem itt volt a főváros. Ennek oka 

lehet a politikai helyzet kazárok számára kedvező kedvező alakulása a Volgától keletre, 
illetve Kazária egyre erőteljesebb bekapcsolódása a távolsági kereskedelembe. A 

kereskedelem adóztatásából származó jövedelmek jelenthették a vonzerőt az uralkodói 
székhely helyének megválasztásában. Egy ilyen kedvező helynek tűnhetett a Volga- 
torkolatvidéke, így ugyanis mindkét, délről, illetve keletről-délkeletről a Volgához vezető fő 

kereskedelmi utakat ellenőrzés alatt lehetett tartani. Feltehetően ugyanez a kedvező földrajzi 
helyzet késztette az Arany Horda kánjait „saját” fővárosuknak a Volga alsó szakasza mellé 

telepítését is (FJODOROV-DAVIDOV 1983,92).
Nem tudjuk pontosan, hogy volt-e már korábban is valamilyen település a későbbi Etil 

helyén. Valamilyen településsel számolni lehet, erre utaló adatot találunk az örmény földrajzi 
leírásban (700 körül). Biztos adatokat csak a 9. századból ismerünk a kazárok volgai 
fővárosáról. A bizánci püspökségi jegyzékben szerepel az Etili Püspökség .neve és. egy ide 

tartozó rövid megjegyzés az Etil folyónál egy várat említ, bár az nem derül ki belőle, hogy a 

kagán székhelye lenne, de feltehetően azonos azzal a várral, amit a 10. századi muszlim írók a 

kazár kagán palotájának neveztek. Ibn Hurdádbih leírása (845, vagy 885 körül) is már a 

volgai kazár fővárosra vonatkozik. A 9. század első felére vonatkozik al-Hwárizml térképe. 
Érdekessége, hogy nem a helyén jelöli a Kazárok városát, hanem a Szir-Daijánál. A hiba oka 

az lehet, hogy az ókorban a Iaxartest összekeverték a Tanaisszal (Ptolemaios ezért helyezi a 

hunokat a Don mellé az i.u. 2. században). A kazár főváros azonban a Volga mellett volt, így 

még egy tévedés történt. Valószínűleg összetévesztették a Dont és a Volgát (MARÓTH 1976, 
205). A Volga-melléki kazár főváros keletkezését általában úgy magyarázzák, hogy eredetileg 

nomádok téli szállása volt, ámely a későbbiekben állandó jellegű településsé fejlődött (pl. 
ARTAMONOV 1962, 234-235, 398; LUDWIG 1982, T. 1, 252). Györffy szerint a kelet
európai steppén háromféle településformát lehet megfigyelni (írott források alapján): 
sátortábor, amelynek helye a nomádok útvonala mentén folyamatosan változik, többé-kevésbé 

rögzült helyű fejedelmi szállást, ordut és a teljesen letelepedett életmódra utaló kézműves és 

iparos várost {baliq). Kedvező körülmények között egy-egy ordu jelentős várossá alakulhat. 
Etil példája egy ilyen városalakulás (GYÖRFFY 1973, 233-235; GYÖRFFY 1997, 34-36). 
Etil esetében nem ismeijük pontosan ennek a folyamatnak az alakulását. Feltehető, hogy 

miután az állandó kagáni székhely a Volgához került, akkor kezdődött a város kiépülése. 
Hasonló lehetett ez a jelenség ahhoz, ami a mongol korban történt. Uralkodói parancsra 

kezdtek várost építeni a Volgánál. A politikai-adminisztratív központ létesítése volt az egyik
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oka a várossá alakulásnak és a távolsági kereskedelem a másik, ami folyamatosan fenntartotta 

a város életét (EGOROV 1969,42-45 NOVOSELCEV 1990,133).
Etil alapításának kérdéséhez jelentős mértékben tudna segítséget nyújtani, ha sikerülne 

régészetileg azonosítani a várost. Korábban az Asztrahanytól északra eső Volga-szakaszon 

keresték inkább Etil helyét, mint attól délre (pl. ARTAMONOV 1962, 390-391, jz.). Az 

utóbbi években Etil maradványait több helyen is keresték és keresik: a mai Asztrahanytól 
délre, a Kaszpi-tenger által elöntött területen, a Csisztaja Banka nevű sziget közelében 

(ERDÉLYI 1992, 1364; BROOK 1999, 30), valamint Asztrahány környékén. Az Asztrahány 

közelében folyó régészeti kutatások biztatóak, nagyobb település nyomai mutatkoztak, de a 

mélyebben lévő rétegeket (kazár kori rétegek?) a magas talajvíz (Volga-delta) miatt nehéz 

feltárni (PLETNEVA 2000,193-194).
Etil, mint kazár főváros létrejötte egész Keiet-Európa városfejlődése szempontjából 

fontos. Ugyancsak ebben az időszakban indult el a városiasodás folyamata a keleti szláv 

területeken, ami egyúttal a rusz-szláv államiság kezdete is. Keiet-Európa erdős zónájában is 

megkezdődik a városok kialakulása. A távolsági kereskedelem forgalmának erőteljes 

növekedésével párhuzamosan megfigyelhető új, korábban nem létezett, vagy kevéssé jelentős 

kereskedelmi központok megjelenése Keiet-Európa erdős és steppei részén egyaránt (Etil, 
Bulgár, Kijev, Sztaraja Ladoga stb.). Mindez azt jelzi, hogy a kereskedelem központjai 
eltolódtak észak felé. Ezt a folyamatot tükrözi a Volga melletti kazár főváros létrejötte is (ami 
nem zárja ki, hogy valamilyen korábbi település nem volt a helyén). Ebből a szempontból 
nézve van igazán jelentősége annak, hogy a szóban forgó főváros mikor és milyen 

körülmények között jött létre.
Röviden összefoglalva: A Volga melleti kazár főváros létrejöttének okát általában az 

arab fenyegetésben látják. A muszlim forrásokban szereplő „Fehér” várost több lehetséges 

helyszínnel is azonosítani lehet. 737 előtt nincsen megbízható adat. Az írott források alapján 

azonban valamilyen településsel (nomád téli szállás) számolhatunk a későbbi főváros helyén. 
Ebből következik, hogy egyes muszlim forrásokban szereplő „Fehér (város”) nevű kagáni 
székhely sem biztos, hogy a Volgánál volt. Az arab veszély időszakában a Krím-félsziget 
környékét is a lehetséges kagáni székhelyek közé kell sorolnunk. Számolnunk kell azzal a 

lehetőséggel, hogy Etil (Hamllh) alapítása csak valamikor a 8. század végén vagy a 9. század 

elején történt. Ezt támogatja az a körülmény, hogy az egykori kazár főváros a Kazáriát érintő 

legfontosabb kereskedelmi utak találkozásánál volt, a helyszín kiválasztása tudatosan esett 
erre a helyre. A város alapítását hasonlóan képzelhetjük el a későbbi Arany Horda volgai 
fővárosainak létrejöttéhez.
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Etilváros-Khazarán a 10. században virágzó város volt. A különböző leírások alapján 

képet'alkothatunk róla. A tudósítások egyik csoportja szerint két részből állt, a két városrész a 

Volga két partján terült el (öayhánl-hagyomány, BalhI-hagyomány, Ibn Fadián). A öayhání-

hagyomány szerint az egyik város nevét *Sörigsinnak, a másikat *Hutlug/*Qutlug(?)-nak 

rekonstruálják (GOLDEN 1980, 230, 237).28 A BalhI-hagyomány egy Etil (Átil) és egy 

Hazarán (per. ’Kazárok [városa]') nevű városrészt említ, egyik a Volga nyugati, a másik a 

keleti partján volt (al-Istahrí és Ibn Hauqal leírása eltér egymástól, lásd a kereskedőkről szóló

részben). A kazár király székhelye a nyugati oldalon volt, ahol a város körülbelül egy 

farszakhnyi területen állt. Feltehetően a folyópart mentén egy farszakhnyi hosszan (6-6,5 km) 
nyújtózkodott el. A városnak, bár nem egész hosszában, falai voltak, a királyi palota égetett 
téglából épült, négy kapuja volt, amelyekből egy a folyó felé, egy pedig a város mögötti 
puszta felé nézett. Állítólag más nem építkezhetett égetett téglából a királyon kívül. A többi 
épület agyagból (vályog, nyerstégla), és fából épült, valamint elterjedt volt a nemezsátor is 

(nyilván nyári állapotot ábrázol a leírás). A Volga másik, keleti partján lévő városrészben a 

külföldi kereskedők, főképpen muszlimok laktak. Itt piactereket, fürdőket és harminc 

mecsetet említenek a leírások.
A források másik csoportja szerint a város három részből állt (al-Mas‘üdI: 

„Aranymezők”; József-levél). A folyó két partján egy-egy városrész és a kettő között egy
i

szigeten az uralkodói palota (a József-levélben kissé zavarosan). Feltehető azonban, hogy még 

több városrész volt. A város körül kertek és szántók voltak. Nem ismerjük Etil későbbi sorsát, 
a Kaganátus eltűnése után nem adnak hírt róla a források. A 12. században egy másik város 

volt a Volga-torkolatánál, Szakszin. Feltételezik, hogy Szakszin Etil mellett épült fel, vagy 

annak a területén.

Szamandar

Szamandar legkorábbi elítése a 7. századi Örmény Földrajzban található, amely szerint a 

kaukázusi hunok városa volt, Varacsannal és Csundarsszal együtt (HEWESEN 1992, 57,

28 Ibn Rusta: Sör. 's.n és H.?.?.Y\ GardízT: ?bör‘s.lSör.g.s és H.(?)???g{l)IH.?.V\ Hudüd: Saw'.r(?)/Sör. >(?) és 
H.m?.g\ al-BakrT: Bár "Is és H.t.l.g; al-Marwazí: Sár. ??/$[?]; Kitab ákám al-marpn: Sörigs.n (ZAHODER 1962, 
186-190;GOLDEN 1980,1,232,237). Az első nevet általában egy ót. sárig ’sárga’ vagy sárig ’fehér’ színnév és 
a -cin képző összetételeként magyarázzák, míg a másik név az általánosan elterjedt felfogás szerint ’A kán 
(=kagán) városa’ jelentésű *Qanbalig szóösszetétel (pl. MINORSKY 1937,454; ZAHODER 1962,175; 
GOLDEN 1980,1, 233; GYÖRFFY 1997, 35). A. P. Novoszelcev szerint az utóbbi névben egy héber ha-maleh
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124/110. jz. /"bővebb változat”/; PAULIK 2001, 49, 63/124. jz.). A muszlim történetírók az 

arab-kazár háborúk leírásakor többször említik. A 8. században az arabok többször is 

elfoglalták, de csak rövid időre. Al-Mas‘üdí pedig azt írta róla, hogy egykor a kazárok 

fővárosa volt. A 9-10. században az egyik legjelentősebb kazár város volt. A földrajzi írók 

közül Ibn Hurdádbih, al-Hamadání, a BalhI-hagyomány szerzői és a Hudüd is említik. A 

József-levélben szintén szerepel (a forrásadatokat közli: GOLDEN 1980 I, 235-236; 

LUDWIG 1982, 246-248). Al-Istahn szerint Szamandar Etil és Derbend között volt, előbbitől 

8 napi, utóbbitól 4 napi útra, tehát Derbenthez volt közelebb. Ugyanő így írta le a várost: 
,finnek sok a kertje; állítólag vagy négyezer szőlőskertet foglal magában egészen as-Sarír 

határáig. Gyümölcsének java része szőlő. A muszlimok tömegesen lakják és mecseteik vannak 

benne. Épületeiket fából fonják; ezek teteje púpos. Királyuk a zsidók közül, mégpedig a kazár 

király rokonságából való. Köztük és as-Sarír határa között a távolság két farszach; közöttük 

és as-Sarír fejedelme között fegyverszünet (béke) van.” (BGA I, 222-223; KMOSKÓ 2000, 

29). Ibn Hauqal megismétli al-Istalm mondatait, de 40 000 szőlőskertről ír, és emellett említi
i :

a Szamandart elpusztító rusz támadást is. Szerinte a kazároknál ez a legnépesebb város (BGA 

II/2 ed. Kramers, 393-394; KMOSKÓ 2000, 77-78). A Hudüd leírása szerint Szamandar a

tenger partján volt. A szöveg említi a város piacait és kereskedőket (MINORSKY 1937,162). 
Szamandar valószínűleg a Derbendből a Volga-torkolathoz (Etil) vezető út mentén volt, közel 
a Kaszpi-tengerhez (talán a mai Mahacskala közelében) (pl. MINORSKY 1958, 106; 
LEWICKI 1963, 101). Más elképzelés szerint két Szamandar volt. Az első (korábbi) 

Mahacskala közelében volt, miután Balandzsarból ide tették át a székhelyüket a kazárok. 
Ezzel a kazárok kaszpi-tengeri kikötőhöz is jutottak. M. G. Magomedov szerint Szamandaron 

kívül Varacsan volt a kagán másik rezidenciája. A 8. században az arab támadások miatt a 

kagán egy új székhelyre költözött, amelynek a neve szintén Szamandar volt (megtartották a 

régi elnevezést). Ennek a helyét Magomedov és mások a Tyerek-folyó völgyébe, a mai 
Kizljártól délre lokalizálják (MAGOMEDOV 1983, 52-60, 183-184, ROMA§OV 2004, 191- 
198). Szamandar etimológiája nem tisztázott, talán törzsnévvel áll összefüggésben 

(Theophylactus Simocatta: Zabender), vagy más, talán valamilyen paleo-kaukázusi vagy egy 

iráni nyelv emléke (pl. GOLDEN 1980 I, 236-237; NOVOSELCEV 1990, 125 szerint iráni 
eredetű névről van szó, jelentése ’Fehér vár’).

’a király (városa)’ kifejezés rejtőzik, amelynek pontos alakját Ibn Hurdadbihnél találjuk (Hamlih)
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Varacsán és Balandzsár

Varacsánt említi az Örmény Földrajz (HEWESEN 1992, 57,124/110. jz.; PAULIK 2001,49), 
Movszesz Daskhuranci, Movszesz Horenaci, al-Ya‘qübí és a József-levél is (a forrásokat 
közli: GOLDEN 1980, I, 245-246). A 7. században a kaukázusi hunok központja volt. Al- 
Ya'qübl szerint 20 farszakh távolságra volt Etiltől. Egy időben a kazár kagánok nyári 
rezidenciája volt itt. A mai Dagesztán déli részén lehetett, helyéről különböző elképzelések 

vannak. Feltehetően köze volt a Derbent-Etil úthoz (GOLDEN 1980, I, 244-245; 
MAGOMEDOV 1983,183-184,185 /térkép/; GADZIEV 1995, ROMAŐOV 2004,198-201).

Balandzsar a kazárok egyik korai központja volt. Az arab támadások egyik célpontja, 
652-ben és a 8. század elején. Számos forrás említi (GOLDEN 1980,1, 222-224); A Szulak- 
folyó melletti Verhnyecsirjurtovszkoje gorogyiscsével szokták azonosítani (pl. 
MAGOMEDOV 1983, 46-52, 184, 185 /térkép/, ROMASOV 2004, 186-191). A 9-10. 
században már nem tudunk arról, hogy főváros lett volna.

Boszporosz (Keres), Tamatarcha és a Krím-vidék Kazáriához tartozó városai a 

korai középkorban

A Krím-félsziget keleti fele, a Kercsi-félsziget, valamint a Tamany-félsziget feltehetően a 7. 
század utolsó évtizedeiben már a Kazár-Kaganátushoz tartozott. Hitvalló Theophanes és 

Nicephorus pátriárka munkái említik először a kazárok Krím-vidéki jelenlétét a 700 körüli 
években (CICUROV 1980, 39, 62 /Theophanes/, 155, 163 /Nicephorus/). A 10. század végén 

a József-levél is kazár birtokként említi ezt a területet, számos várost felsorolva 

(KOKOVCOV 1932, 102; SPITZER-KOMORÓCZY 2003, 101). A legjelentősebb ezek 

közül Boszporosz-Kercs volt. A K.rh nevet, amelyet Ibn Rusta említ, szintén kapcsolatba 

hozták Kerccsel, de mint korábban már volt róla szó, ez inkább Kherszónnal azonos. A 10. 
század után már egyre többször fordul elő a Keres név a forrásokban. Boszporosz-Kercs, az 

ókori Pantikapaion a középkorban (3-4. századtól a 13. századig) is folyamatosan lakott volt. 
A középkori városból mintegy 600 négyzetméternyi összefüggő területet sikerült eddig 

feltárni a Keresztelő Szent János templom környékén. A 6. századtól kezdve nagyobb 

építkezések folytak a városban. A középkori városfal néhány részletét is sikerült feltárni. A 

kazár kori rétegek jól elkülöníthetők a jellegzetes kerámia alapján. A keresi múzeumban 

őriznek néhány menorát ábrázoló sírkőtöredéket, amelyek, lehet, hogy a kazár kori zsidó

(NOVOSELCEV 1990, 130)
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közösséggel hozhatók kapcsolatba. A sírkövek már elég régen kerültek be a múzeumba, 
pontos lelőhelyük nem ismert és ez megnehezíti a keltezésüket (PLETNEVA 2000, 152-153). 
A régészeti kutatások azt igazolják, hogy a Kercsi-félszigeten több ókori eredetű kisebb 

település szintén lakott volt a kazár korszakban is. A leggazdagabb leletanyag Tiritaka 

területéről került elő, itt a késő ókori város területén a 8-9. században egy kisebb közösség élt. 
Myrmekion egy ókori kikötő volt Keres közelében. A kazár időszakban itt is volt egy kisebb 

település. A régi Iluraton szintén lakott volt a kazár időszakban is. Itt jurtaalkú építmények 

nyomai is előkerültek, ami arra utal, hogy a korai középkorban steppei lakosság érkezett ide 

és telepedett meg az akkor már romokban álló ókori város területén. Ezeken kívül még több 

hasonló kisebb település volt lakott ebben az időszakban a Kercsi-félsziget parti sávjában és 

voltak települések a parttól távolabb, a félsziget belsejében is. Szudak területén szintén 

találtak a kazár időszakra utaló leletanyagot és a régi városfalakat is kijavították ebben az 

időszakban. A település területe mintegy 20 hektár volt, de az épületek elhelyezkedése nem 

emlékeztet igazi városra, és nincsen nyoma komolyabb iparnak sem, Szudak elsősorban erőd 

volt, igazi nagy kereskedővárossá csak később vált. Ibn al-Atlr a 13. században úgy említette, 
mint a kunok városa, utalva ezzel arra, hogy a kunok ide jártak kereskedni (TIZENGAUZEN 

1884, 26). Egy másik tengerparti városban, Mangupban szintén megtalálták a kazár kori 
településnyomokat. Itt is kijavították a korábbi városfal egy részét, a kazárokra jellemző 

építési technikával. A kövekre különféle tamgákat és egyéb jeleket karcoltak, a környéken ez 

máshol nem jellemző. Egy nyolc érméből álló pénzlelet is előkerült, ami III. Leó (717-741) 
solidusainak utánzatait tartalmazza (PLETNEVA 2000, 154-161). A József-levél bővebb 

redakciójának Szugraj (SVGR’Y) nevét Szudakkal, az ugyanitt szereplő Mankut/Mankup 

(M’NKT/M’NKP) nevet pedig Manguttal azonosítják (KOKOVCOV 1932, 102, 108, 21. jz., 
109, 27. jz.; SPITZER-KOMORÓCZY 2003, 101; PLETNEVA 2000, 160)(4. térkép). 
Emellett más kisebb településeken is kerültek elő érdekes leletek. Az egyik jól kutatott ilyen 

lelőhely Tepszeny (Planyerszkoje, Köktebel), ahol nemcsak a kazár kori települést, hanem a 

hozzá tartozó temető egy részét is sikerült feltárni. A településen két templom is volt 
(egyidősek a településsel), a nagyobb háromhajós elrendezésű 37 méter hosszú „bazilika” volt 
(PLETNEVA 2000,161-164).

A Krím-félszigettől keletre fekvő Tamany-félszigeten szintén számos település volt a 

kazár időszakban. Ezt mutatja, hogy a 69 lelőhelyen találtak kazár kori réteget, vagy leleteket, 
amelyeket a 8-9. századra lehet keltezni. Az ezt megelőző 6-7. századi horizontot a 

bulgárokkal hozzák kapcsolatba. Feltételezhető, hogy Magna Bulgaria központja ezen a 

területen volt, az ókori Phanagoria és Hermonassa városok körül, utóbbi a középkori
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Tamatarkha vagy orosz nevén Tmutorokány. Tamatarkha az ókori görög gyarmatvárosok 

egyike volt. Al-Hamadánl Samqüs/Samkars (BGA V, 271; LEWICKI 1969, 28; KMOSKÓ 

1997, 140) és a József-levél S’MKRC (KOKOVCOV 1932, 102; SPITZER-KOMORÓCZY 

2003, 101) városnevével azonosítják, a ráhdániták kapcsán már volt róla szó az első részben. 
A DAI Tamatarkha néven említi (LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991, 170, 171, 174, 175 

stb.), a PVL Tmutorokány alakban, először a 988. évnél (PVLI, 1950, 83 /text/, 282 /ford./). 
A középkorban is folyamatosan lakott volt, a kultúfréteg teljes vastagsága helyenként eléri a 

10 métert a mai szinttől számítva. A kazár kori város kisebb volt az ókorinál, körülbelül 
400x150-200 méteres területet foglalt el. Antik és orosz vonatkozásai miatt régóta kutatott 
hely, sokat feltártak belőle. Tamatarkha fontos kikötő is volt, a 8-9. századi kereskedelmi 
kapcsolatokra utalnak többek között a krími vagy a bizánci Birodalom más részeiből 
származó amforatöredékek, szíriai vagy egyiptomi műhelyekben készült üvegek, 
üvegkarperecek darabjai, és a 860-as, 880-as években Kherszónban vert pénzérmék 

(PLETNÉVA 2000, 140-145). Tamatarkhától mintegy 25 km-re keletre, a Tamanyi-öbölnek 

ugyanazon a partszakaszán volt Phanagoria városa. Ókori nevét a középkorban is megőrizte, 
Hitvalló Theophanes említi például (ŐIŐUROV 36 /text/, 60 /ford./). Szintén régóta kutatott 
lelőhely, a leletek alapján a 8. századtól a 10. század végéig egy virágzó korszaka volt ennek a 

városnak (4. térkép). Még két jelentősebb, de az előbb említett városokhoz képest kisebb 

tengerparti települést érdemes megemlíteni. Phanagoriától nem messze, a tengerparton volt 
Képi, egy ókorban alapított város, amit a 8. század végétől kezdve új betelepülők újítottak 

meg. Az ókori Patreon városa a félszigetnek a másik oldalán volt, a kazár periódusban 

mintegy 15 hektárnyi kiterjedésű település volt itt (PLETNÉVA 2000,145-150).

Sarkéi

A Don mellett felépített Sarkéi ugyan nem volt város, de története régóta foglalkoztatja a 

kutatókat. Sarkéi építését általában vagy a kazárokat fenyegető ellenséggel (besenyők, ruszok, 
magyarok, kavarok, alánok, szlávok), vagy a kazárok nyugat felé irányuló teijeszkedésével 
szokták összefüggésbe hozni. A Sarkelre vonatkozó források egyikéből sem derül ki, hogy 

miért épült meg a vár. A legtöbb információt adó bizánci források sem ejtenek szót erről. A 

kazárok földjére irányuló ellenséges támadások miatt is épülhetett, de az erre vonatkozó 

források vagy későbbi hatalmi-politikai viszonyokat tükröznek (a besenyőkre, ruszokra 

vonatkozó híradások), vagy nehezen kapcsolhatók össze Sarkellel (Ibn Rusta). Ezek 

figyelembe vételével azt lehet mondani, hogy Sarkéi felépítését nem ellenséges támadások
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miatt határozták el, hanem ebben a Kazáriát érintő nemzetközi kereskedelem növekvő 

szerepet játszott (PLETNEVA 1996; POLGÁR 2001a).29

Sarkéi fontos kereskedelmi központ is volt, ami végső soron nem új megállapítás a 

szakirodalomban (pl. GROT 1881; MORAVCSIK 1953, 40; HAUSSIG 1987, 539; 

SIDORENKO 1992, 48; HELLER 1993, 33). Artamonov szerint a vár a Donyec (és onnan a 

Dnyeper) vidékéről Etilbe tartó tartó szárazföldi út doni átkelőjénél volt, az itt folyó 

kereskedelmi forgalmat is ellenőrizte (ARTAMONOV 1956, 240-241). A régészet 

eredményei alátámasztják ezt a megállapítást. Elefántcsont sakkfigura, dirhemek és egy 

papírdarab (8-9. század fordulójára keltezhető, szamarkandi műhelyből származik) jelzik a 

Közép-Ázsia felé mutató kapcsolatokat. A kerámiaanyagban szintén vannak erre a területre 

jellemző leletek. A bizánci területekkel való kapcsolatokat jelzik a bizánci pénzérmék, bizánci 

jellegű amforák, amelyek párhuzamai a krími városokban kerültek elő. Értékes bizonyíték egy 

elefántcsont fésű, amelyet feltehetően a 10. századi Bizáncban készítettek. A fémfeldolgozó 

műhelyek maradványai alapján jelentősebb fémművességre lehet következtetni. Rézérc a 

közelben nem fordul elő, ezt feltehetően a Kaukázusból, a vasércet a Krím-vidékről (Keres 

környéke) szerezték be, valószínűleg ezeket is kereskedelem útján. A leletek túlnyomórészt a 

9-10. századra keltezhetők, egy részük a 10-12. századi (rusz megszállás) időszakából való

29 Sarkéi építéséről bizánci források tudósítanak: 1. A DAI több helyen is említi Sarkéit (11., 42. fejezet), a vár 
építéséről a 42. fejezetben esik szó (MORAVCSIK-JENKINS 1967,182,15-184,38); 2. Theophanes Continuatus 
(960 körül): [Sarkéi] „az pedig a Tanaisz folyónál van, amely a besenyőket innen, a kazárokat onnan elválasztja 
egymástól!' (BEKKER 1838,1, 122, 22-24); 3. Ioannes Scylitzes (11. század): „Úgy tűnik, hogy ez a védvár igen 
megerősített, és arra van, hogy besenyők támadását a Tanaisz folyónak annál a részénél feltartóztassa"
(THURN 1973, 73,76-91), Cedrenusnál szintén ez található (11. század) (BEKKER 1839 II, 129,19-130,13). A 
Sarkéi név szerepel még a József kagán válaszlevele néven ismert héber nyelvű forrásban (a „hosszabb” 
változatban). Az orosz nyelvű Nikonovskaá Letopis' őrizte meg azt az útleírást, amelyet az 1389-ben a Don 
folyón lefelé utazó Pimen metropolita készített. A folyóparton egy vár romjait látta, amelynek a nevét is sikerült 
megtudnia: Terkliá (Serkliá)(PSKL XI, 95-96). Ezt a nevet Sarkellel azonosítják (pl. PAULER 1900,136,34. 
jz.; ARTAMONOV 1935, 82; KUDRÁ§OV 1948, 11). Egy Vatikánban őrzött 15. századi térképen rajta 
Serchlia név, a Don és a Volga közötti részen. Ez a Serchlia név torzult, hibás formában több későbbi térképre is 
rákerült. A kérdéses nevet A. N. Poljak Sarkellel azonosította (POLÁK 2001, 93-94). A PVL több helyen említ 
Belaá Veza (Belaveza) nevű településeket (PVL 1950 II, 446). Ezek között két olyan passzus van, amelyik 
mindkettő Sarkelre vonatkozhat: (PVL 19501,47: Szvjatoszláv hadjárata 965-ben; PVL 19501, 160: Belfljja 
Vezsát elhagyják lakói 1117-ben). 9-10. századi muszlim szerzők műveiben több esetben szerepel egy al-Baydá’ 
nevű város, ami a kazárok földjén található (Ibn Hurdádbih: LEWICKI 1956, 72, al-Hamadánl: LEWICKI 1969, 
34, al-Muqaddasí: BGÁ III, 355, Hudüd al-álam: MINORSKY 1937, 161-162). Egyes történetírók (al-Tábarí,
Ibn al-Atlr, al-Küfi) szintén megemlítik ezt a nevet a kazárokkal kapcsolatban, de Sarkéi építésénél (840 körül) 
jóval korábban, így azok feltehetően nem azonosak Sarkellel (CZEGLÉDY 1952, 81-82). Az említett helynevek 
elsősorban jelentésük miatt kapcsolódnak Sarkelhez. A Sarkéi név egy csuvasos típusú török nyelv emléke, mind 
a sár-, mind pedig a -kel (-kil) tagja hordoz csuvasos kritériumokat (pl. CZEGLÉDY 1952,172-173; LIGETI 
1986,475-477; KMTL 593-594). A DAI és a Theophanes Continuatus megadja a szó jelentését: ’fehér ház, 
fehér, vár/szállás’ és ez helyesnek is bizonyult. Mind az orosz Belaja Veza (Belaveza) név első tagja, mind pedig 
az arab al-Baydá’ ’fehér’ jelentésű, ezért jelentéstani alapon nem lehet kizárni, hogy a Sarkéi szó fordításairól 
van szó.

van a
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(ARTAMONOV 1958, 53-72; PLETNEVA 1959, 249-260; SELKOVNIKOV 1959, 306; 
BANK 1959,339; BIRŰKOV 1959,208,210-211).

Kereshetjük-e Sarkéi építésének okát a kelet-európai kereskedelem 9. századi 
felvirágzásának hátterében? Figyelemre méltó, hogy a kelet-európai dirhemforgalom első 

periódusa éppen a Sarkéi felépítését megelőző évtizedekben bontakozott ki. Sarkéi földrajzi 
helye pedig éppen a dirhemforgalom egyik fontos útvonalán volt. Elég itt a doni út növekvő 

jelentőségére utalni, és Ibn Hurdádbih már többször idézett leírására a „rabszolgák” vagy más 

értelmezésben a „szlávok, erdei emberek” folyójárói, amit a Donnal szoktak azonosítani 
Sarkéi sajátos helyzetének másik vonása, hogy a vár a steppén épült, viszonylag messze a 

Don torkolatától. A steppeövézetnek ezen a részén korábban nem voltak városok, vagy városi 
funkciót is betöltő települések. Kelet-Európábán ilyen kereskedelmi központok elsősorban a 

délre tartó nagy folyók torkolatainál alakultak ki. A Dnyeszter torkolatánál Tiras, a Bug és 

Dnyeper-torkolatnál Olbia, a Don torkolata mellett Tanais. A Krím-félszigeten szintén számos 

virágzó városról vannak adatok. A városoknak ez a hálózata a Római Birodalom átalakulása 

után (5-6. század) hanyatlásnak indult. Leginkább a Krím vidékének városai tudtak 

folyamatosan fennmaradni, közülük is elsősorban Kherszónt kell megemlíteni. A Krím 

legfontosabb városa volt, számos írott forrás említi a korai középkorban. A 840-es évektől 
kezdve egy újabb virágzó korszak vette kezdetét a város életében, ekkor lett az újonnan 

létrehozott kherszóni thema központja (ZUCKERMAN 1997, 210-214). Ugyanekkor épült 
Sarkéi is. Kelet-Európábán új városok, kereskedelmi központok jöttek létre. A Dnyeszter 

torkolatában Aspron (MORAVCSDC-JENKINS 1967, 168, 60). A Volga torkolatánál Etil, 
északon, szintén a Volga mellett Bulgár. Etilben is, Bulgárban is a kereskedők adót fizettek a 

kazár, illetve a bulgár uralkodóknak. A Don alsó folyásánál Sarkéi kereskedelmi út állomása 

és egyúttal a kereskedelmet ellenőrző erőd szerepét is betöltötte. A kazár hatalom célja az 

volt, hogy saját területén adóztassa és ellenőrizze a kereskedelmi forgalmat. A kagáni kincstár

jelentős bevételei a kereskedelemből származtak. Al-Istahrl fentebb idézett kijelentése a „

minden út, tenger és folyó után” szedett vámokról is ezt támasztja alá (KMOSKÓ 2000, 28). 
A „minden út” kifejezésbe természetesen a doni utat és az Etil-Kijev utat is bele kell érteni, és 

az azokon közlekedő kereskedők által fizetett vámokat is.
Sarkéi építése és a kherszóni thema megszervezése között általában összefüggést 

tételeznek fel (pl. ZUCKERMAN 1997, 210-214). A vár építésében nyújtott bizánci segítség 

a bizánci-kazár szövetség bizonyítéka, ami egyes vélemények szerint valamilyen közös 

ellenség (pl. ruszok) elleni összefogás megnyilvánulása (pl. OBOLENSKY 1999, 219;
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AFANAS’EV 1987,142; SEDOV 1998, 8). Más oka is lehet a bizánci érdeklődésnek a steppe 

irányában. A kereskedelem ekkori fellendülése szintén felkelthette a bizánciak érdeklődését. 
A steppe felől beszerezhető áruk iránt a bizánciak is érdeklődtek. Elképzelhető, hogy a 

bizánciak az északi kereskedelemben akartak nagyobb befolyásra szert tenni. Részükről 
Sarkéi felépítése a kazárok számára (vagy közreműködés ebben) egyfajta terjeszkedési 
kísérlet is volt, tulajdonképpen egy vállalkozás, amellyel érdekeltséget akartak szerezni a 

kelet-európai kereskedelemben éppen akkor, amikór a kereskedelem és a városiasodás ott 
fejlődésnek indult (vő. McGOVERN 1989, 176). Elképzelhető, hogy a kherszóni thema 

megszervezésében szintén szerepet játszott ez a törekvés. A bizánci érmék kelet-európai 
elterjedése is a kereskedelmi, városi központok környékén figyelhető meg (Krím, Tamany- 

félsziget, Sarkéi: NOONAN 1982, 230). Sarkéi építése beilleszthető a 9. századi 
kereskedelem fellendülésének folyamatába.

Sarkéi felépítésében a kazárok és a bizánciak érdekei találkoztak. A kazár kagán és 

bég a Don völgyének kereskedelmét ellenőrzésük alá kívánták vonni, és egyúttal ott a kazár 

központi hatalmat megszilárdítani. A bizánciak pedig érdekeltek voltak abban, hogy továbbra 

is baráti kapcsolatban álljanak a kazárokkal és egyúttal a kelet-európai kereskedelem 

fejlődését is elősegítsék, ami nekik is hasznot hozott.
A városok kialakulásában gyakran, sőt szinte mindig szerepet játszik a vár, amely 

körül kialakul egy település. Sarkéi körül (mellett) valószínűleg azért nem tudott kialakulni 
nagyobb település, mert kevés volt az idő erre. 894 után Sarkéi szerepe megváltozott, határvár 

lett, a besenyők támadásait kellett feltartóztatnia, majd ezután közel egy évszázad múlva már 

a Kaganátus sem létezett.

Verhnyij Szaltov
A Don és Donyec mentén több nagyobb település is volt a kazár időszakban, azonban 

ezeket írott forrásból nem, csak régészeti kutatások alapján ismerjük. Közülük ki kell emelni 
Verhnyij Szaltovot, amely az egész Kaganátus egyik legnagyobb, legnépesebb települése volt. 
Tulajdonképpen két település (és vár) volt itt, a Donyec jobb partján a verhnyij szaltovi, vele 

szemben a .bal parton pedig a nyetajlovszkojei régészeti komplexum. A nyetajlovszkojei 
temető kb. IS ezer sírt foglalhat magában az újabb becslések szerint, amiből eddig még csak 

mintegy 300-at sikerült feltárni. Sajnos a verhnyij szaltovi temető ma már teljes egészében 

nem tanulmányozható, és nem is lesz az, mert a különböző és néha szakszerűtlen ásatások 

során egyes temetkezések megsemmisültek, más sírokat hiányosan dokumentáltak. Eddig 

körülbelül 1000 sírt tártak fel itt. A mintegy 100 hektár területre kiterjedő temetőben a
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becslések szerint 40 000 (!) temetkezés lehet Mivel a temetők pontos kronológiája még nem 

ismert, a települések életét sem tudjuk megállapítani. Az biztos, hogy letelepedett, földművelő 

lakosság élt itt és a temetőket 150-200 éven keresztül használhatták. Ezek a számok azonban 

mindenképpen jelentős településre utalnak. A temetkezésekből dirhemek és olyan szövetek 

maradványai kerültek elő, amelyeket Közép-Ázsiából, Észak Afrikából, a Volga-vidékről, sőt, 
Pannóniából (!) szállítottak ide. A település az Etilből Kijev felé vezető kereskedelmi úttal állt 
kapcsolatban (pl. PLETNEVA 2000, 27-29; Kiyganov, A. V.: Krupnejsij punkt /gorod/ 
Hazarii. Vostoönoevropejskij Arheologiőeskij Zumal 1 /8//2001/, janvar’-fevral’).

A Balkán kapuja: Kis-Preszláv (Preszlavica, Perejaszlavec)

Kis-Preszlav nevét a dunai bulgár Preszlavról kapta, és a „kicsi” jelzővel különböztették meg 

tőle. Kereskedelmi központ volt a Duna-delta közelében, a mai Tulceatól. keletre, ez 

kétségtelen. J. Bromberg az Ibn RustanzX szereplő K.r.h nevet kísérelte meg azonosítani Kis- 

Preszláwal (BROMBERG 1938, 48). A PVL-ben a 969. évnél Perejaszlavec formában 

szerepel, állítólag Szvjatoszláv Igoijevics kijevi fejedelemnek az volt a vágya, hogy oda 

költözzön (PVL 1950 I, 48 /text/, 246 /ford./). Volt, aki a híradás eredetiségét kétségbe vonta 

(mármint hogy valóban 969-re kell érteni, pl. BRAVERMANNOVA et al. 2000, 91), de a 

település és vásárhely kialakulásában a rusz-bizánci kereskedelmi kapcsolatok valószínűleg 

szerepet játszottak, csakúgy, mint a dunai vízi út, ami a Kárpát-medence és a dunai bulgárok 

valamint a Bizánci Birodalom között biztosított összeköttetést. A dunai magyarok Bizánc felé 

irányuló kereskedelme valószínűleg növelte Preszlavica jelentőségét. 1018 után 

Preszlavicában bizánci sztratégoszok kormányoztak, több pecsét feliratát ismeijük a 11. 
századból. A kereskedelem jelentőségét mutatja, hogy kommerkiarioszok is voltak itt. Ioannes 

Scylitzes világtörténetében (11. század) szerepel „Nagy” és „Kis” Preszláv neve. Anna 

Komnena viszont összekeverte a két Preszlávot, mert a Duna mellett említette Nagy 

Preszlávot. A 12. században al-ldrisl földrajzában a Duna menti városok között szerepel 
Preszlavica is (Barasklafisa/Brisklafisa). Továbbá még 13-15. századi térképek is ábrázolják, 
de ebben az időben már régen elvesztette jelentőségét (OIKONOMIDES 1983,1-9).

A városok kialakulásának a kezdetei Kelet-Európa erdőzónájában

A Volgái Bulgária városai
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A 9-10. században nem csak a Volga alsó folyásánál épült város, hanem északabbra, a volgai 
bulgárok földjén is „új” városokról tudunk. Ezeknek a városoknak á létrejötte a volgai 
bulgárok államának születésével áll kapcsolatban. Bulgár és Szuvár városát a 10. század első 

harmadától kezdve kezdik említeni a muszlim források (Ibn Fadián, al-IstahrT, Ibn Hauqal

stb.). Ez utóbbit is, mint az előző kettőt (és még más egyéb településeket) régészetileg is 

sikerült azonosítani, a városok kialakulása a 10. század folyamán indult meg.
Bulgárról, a Volga melletti kikötőről és kereskedőtelepről az első híradások a Balhl-

hagyomány szerzőinél és Ibn Fadlánnál találhatók. Al-Istahrl tudott arról, hogy Bulgárban és

Szuvárban főmecset volt. Egy muszlim prédikátor elbeszélése alapján azt írta, hogy 

Bulgárban és Szuvárban összesen 10 000 férfi lakott. A házak fából épültek, télen ezekben 

laktak, nyáron sátorban. Bulgár és Etil között szárazföldi úton körülbelül egy hónapig tartott 
az utazás, a Volgán felfelé két hónapig, lefelé 20 nap volt az út a két város között. Bulgárból 
Kijevbe (Küyába) is vezetett közvetlen út (BGA I, 225, 227; KMOSKÓ 2000, 31-33). Al- 
Muqáddasl leírása szerint Bulgár két részből állt. Az egyik rész a Volga mellett volt, a másik 

kicsit távolabb. A házak fából és nádból épültek. Ugyanő említi Szuvárt is (BGA III, 361; 

KMOSKÓ 2000, 133). Jakubovskij szerint Bulgár esetében Ibn Fádlán (922) utazása 

időpontjában még nem beszélhetünk városról (JAKUBOVSKIJ 1948, 268). Bulgár város 

kezdeteit a 9-10. század fordulójára teszik (pl. SMIRNOV 1974, 6; HUZIN 1995, 129). 
Bulgár a Volga-Káma egybefolyásától mintegy 30 km-re délre volt. Az ásatások alapján 

Bulgár a 10-11. században egy viszonylag kis település volt, egy árokkal és sánccal védett 
gorogyiscse, amelyben egy belső vár, citadella is volt. Viszonylag kis méretei ellenére ebben 

az időben Bulgár mégis fontos szerepet játszott, mert itt volt a Volgai Bulgária legfontosabb 

volgai kikötője és kereskedelmi központja (HUZIN 2001, 121-126). Szuvár maradványait is 

sikerült megtalálni, a város helye az Utka-folyó bal partján, Kuznyecsiha falutól 4 km-re

található. A korai említései a Balhí-hagyományban, al-MuqaddasInál, a Hudüdban, al-

Kásgarlnál maradtak fenn, továbbá pénzérmék feliratairól ismertek (a későbbi írásos 

említésekét is összegyűjtötte: HUZIN 2001, 148). A 10. században tehát folyamiban volt a 

városok kialakulása Volgai Bulgáriában, és a 10. század közepén már két olyan városa volt az 

országnak, amelyek adminisztratív, vallási, és gazdasági központok is voltak, jelentőségüket 
az is mutatja, hogy pénzverdék is működtek bennük (ZIMONYI 2005a, 360).
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A régészeti kutatások alapján tudjuk, hogy Bulgáron és Szuváron kívül még egy 

jelentős városuk volt a volgai bolgároknak: a 12. században a birodalom fővárosa a Volgától 
keletre lévő Biljár, vagy orosz nevén Velikij Gorod volt. A hagyományos álláspont szerint a 

korai időben, a 12. század második feléig a Volga melletti Bulgár volt a főváros, de a 

Vlagyimir-Szuzdali Fejedelemség fokozatos kelet felé történő terjeszkedése arra késztette a 

bulgárokat, hogy a központjukat biztonságosabb helyre költöztessék át. így jött létre az új 
főváros, Biljár. A régészeti kutatások alapján mára már világossá vált, hogy Biljár kezdetei a 

10. századig nyúlnak vissza, tehát nagyjából egyidős Bulgárral. A. H. Halikov szerint Biljár 
eredetileg is királyi központnak épült, Bulgár mellett ez volt a birodalom másik központja. Az 

ásatások alapján Biljár legkorábbi rétege a 10. század második fele és a 11. század első fele 

közötti időre keltezhető. A város a Cseremsán-folyó völgyében volt, a Kámától nyugatra 

mintegy 50 km-re, a Volgától (Bulgár) kb. 100 km-re, Szuvártól 75-80 km-re. A legkorábbi 
időszakban Biljár kb. 800 ha-ra terjedt ki, koncentrikus elrendezésben kettős árok és sánc 

övezte. A belső sánc és árok kerítette körbe a belső várost, ami a védőművekkel együtt kb. 
130 ha területre terjedt ki (HUZIN 1995, 8, 12, 118, 128; 2001, 80, 99-102; a Bulgár-Biljár 

kérdés újabb összefoglalása: ZIMONYI 2005a, 361-364).
A 11-13. századból további városokat ismerünk. Ősei városa a Volgától nyugatra volt, 

1220-ban foglalták el az oroszok (HUZIN 2001, 164-165; ZIMONYI 2005a, 361). Szintén a 

12-13. századi orosz-bulgár háborúk kapcsán ismerjük Brjahimov városát, amely a Káma 

mellett volt és 1164-ben Andrej Bogoljubszkij vlagyimir-szuzdali fejedelem elfoglalta. 
Szintén a jelentősebb települések közé tartozott Dzsuketau, vagy orosz nevén Zsukotin. A 

város a Káma mellett volt, a mai Csisztopoltól mintegy 3 km-re nyugatra. A körülbelül 5, 8 ha 

területű gorogyiscse a 13-14. században vált jelentősebb településsé (HUZIN-NABIULLIN 

1999,90; HUZIN 2001,154-158).

A városfejlődés kezdetei a keleti szlávoknál és a Ruszban

A keleti szláv illetve rusz városok kialakulása nem független a 9-10. századi, egész 

Kelet-Európát átfogó kereskedelemtől. A kérdés kutatástörténete is terjedelmes és 

szerteágazó. V. O. Kljucsevszkij (1841-1911) szerint az orosz városok kialakulásában a 

távolsági kereskedelem játszotta a fő szerepet (KLÚCEVSKIJ 1987, 148-149; hasonlóan 

LÚBOMIROV 1923, 36). M. N. Tyihomirov egy egész könyvet szentelt az orosz városoknak. 
Egy külön fejezetben tárgyalta a városokhoz tartozó kereskedő és iparos telepek keletkezését. 
A nyugat-európai történetírás, főleg Henri Pirenne megállapításait a városok keletkezéséről a
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Ruszra is érvényesnek tartotta. Városok ott jöttek, létre, ahol kolostorok, várak, püspöki 
székhelyek voltak. A Rusz előtti időben számos gorogyiscse létezett, ezeket azonban nem 

lehet városnak tekinteni. Az orosz városok kialakulása nem mindig magyarázható 

kereskedelemmel. Kijev, Novgorod, vagy például Cservény valóban kereskedelmi utak 

mentén fejlődött várossá, de Rosztov, Perejaszlavl, Csemyigov vagy Szuzdal távolabb volt a 

fontos útvonalaktól. Tyihomirov szerint az orosz városokat nem a kereskedelem, hanem a 

földművelés, a kézművesség és a fejedelmi hatalom (feudalizmus) hozta létre. A 

kereskedelem szerepét sem kell azonban teljesen kiiktatni, hiszen egyes városok 

gazdagságához és nagyságához szintén hozzájárult (TIHOMIROV 1956, 9-64). L. V. 
Alekszejev szerint város ott jött létre, ahol az ipari termékeket el lehetett adni, vár, kolostor 

környékén, vagy törzsi központban. A kereskedők védelmet kaptak, a kereskedelmi utak 

biztosították a nyersanyag és áru forgalmát (Alekseev, L. V.: Polockaá zemlá (Oőerki istorii 
Sevemoj Belorussii v 9-13 w. M. 1966: KUZA 1985, 24). V. V. Karlov a nemzetségi 
társadalom felbomlásában, a feudális viszonyok kialakulásában látta a városok kialakulásának 

feltételeit. A gazdasági és társadalmi specializálódás oda vezetett, hogy csak a város tudott 
bizonyos funkciókat betölteni (KARLOV 1976 32-69; Karlov, V. V.: K voprosu o ponátii 
rannefeodal 'nogo goroda i ego tipov v otecestvennoj istoriogrqfii. In: Russkij gorod. Vyp. 3 

(problemy gradoobrazovaniá) M. 1980: KUZA 1985,24).. V. V. Mavrogyin és I. Ja. Frojanov 

szintén a nemzetségi társadalom felbomlásával hozták összefüggésbe az orosz városok 

kialakulását. A városok a törzsi központokból alakultak ki. Valódi városok csak a 11.
századtól kezdve jöttek létre, mert ekkorra alakultak ki a városiasodás feltételei, a

«
kézművesség és a belső csere csak ekkorra vált olyan mértékűvé, hogy városok alakuljanak ki 
(FROÁNOV 1999, 73-89; FROÁNOV - DVORNIŐENKO 1988). I. V. Dubov a legkorábbi 
(9-10. századi) rusz telepeket a „protováros” kifejezéssel különböztette meg a későbbi 
városoktól. Ezek a „protovárosok”, amelyeket a nyugati wik-településekhez lehet leginkább 

hasonlítani, all. századra már elvesztették jelentőségüket, és más városok vették át a vezető 

szerepet. Utóbbiak nem ugyanott alakultak ki, ahol a „protovárosok”, bár többnyire azok 

közelében (DUBOV 1989, 207-208). A dolgozat témája szempontjából ezek a „protovárosok” 

érdemelnek elsősorban figyelmet, mivel a későbbi időszak városai (közöttük a két igazán 

nagy város, Kijev és Novgorod) a 11. századtól indultak fejlődésnek, (a korai orosz 

városokról általánosságban még pl. RÜSS 1981, 371-379; DARKEVIŐ 1994, 43-60; FONT 

1998, 75-78).
Sztaraja Ladoga, Aldeigjuborg (Ó-Ladoga)
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Sztaraja Ladoga a Ladoga-tó déli partja közelében, a Volhov-folyó és a beleömlő Ladozska- 
folyó találkozásánál volt. A település a Volhov bal partja mentén volt. A területen ma egy 

kőből épített erőd (közvetlenül a két folyó találkozásánál), valamint egy földvár (Zemljanoje 

Gorogyiscse) található, ezek azonban jóval későbbi időből származnak. A Ladozska-folyótól 
északra elterülő részt „Varég út”-nak (Varjazskaja ulica) nevezik, míg a Volhov túlsó partján, 
a településsel szemben a Piakun nevű hely van, ahol egykor, a 9-10. században temető volt. 
Sztaraja Ladogában már elég sok ásatást folytattak, ezek alapján fel lehet vázolni a település 

kronológiáját. A tárgyi anyag és a faminták dendrokronológiai vizsgálata alapján a 

Zemljanoje Gorogyiscse területén a település a 750-es években már létezett (I kronológiai 
szint). Ekkor már kikötő és műhelyek is voltak itt. Az ennél fiatalabb rétegek 10 szintet 
tesznek ki (II-XI). Ezek abszolút kronológiája: 11= 760-770,111= 780-810, IV= 810-840, V= 

840-865, VI= 865-890, VII= 890-920, VIII=920-950, IX=950-970, X=970-990, XI=990. 
Sztaraja Ladogában Skandináviából betelepült kereskedők és a helyi őslakosság élt. A 

kereskedelemről félreérthetetlenül tanúskodik számos lelet: négy dirhemkincs-lelet, nyugat
európai pénzérmék Sztaraja Ladogából, kicsit távolabbról a Peterhofi-kincslelet, amelyben 

Szászánida érmek is vannak, és a legfiatalabb érmét 804/805-ben verték Balkhban. Ez az 

egyik, legkorábbra keltezhető keleti éremkincslelet Kelet-Európábán. Egyes érméken rúnák és 

más bekarcolt jelek láthatók. Sztaraja Ladogában eddig több mint 10 000 darab üveggyöngyöt 
találtak, amelyek egy része a Mediterráneumból származik. A kauricsigák szintén déli 
eredetűek, de egy szaltovoi típusú lunula függő is déli kapcsolatkoról (Kazária) tanúskodik. A 

skandináv kapcsolatra viszont északi típusú fibulák és egyéb más ékszerek, csontfésűk, 
amulettek stb. utalnak. A Zemljanoje Gorogyiscse területén faházak maradványait tárták fel 
(pl. DUBOV 1989, 60-82; Kuz’min, S.: Ladoga, le premier centre proto-urbain russe. In: 
KAZANSKI-NERCESSIAN-ZUCKERMAN 2000,123-142).

Rjurikovo Gorogyiscse és Novgorod (Hóhngardr, Nemogardas)
Rjurikovo Gorogyiscse szintén a „varégoktól a görögökig” vezető út mellett volt, mint 
Sztaraja Ladoga. A gorogyiscse a Volhov folyó mellett, a mai Novgorodtól körülbelül 2 

kilométerre délre, egy dombon található. A lelőhelyen már 1901-ben végeztek ásatásokat, de a 

komoly és tervszerű kutatások az 1960-as évektől folytak. A dendrokronológiai keltezés a 

889., 896. és 897. évet adta, mint abszolút dátumokat (terminus absolutus: 820-948). A 

pénzérmék (2 dirhemkincs-lelet és 2 bizánci érme /Theóphilos császár, 829-842, és I. 
Basileios 867-886/) a 9. század közepére, második harmadára keltezik a település korai 
rétegét. Az üveggyöngyök szintén többnyire 9. századiak. Az északi eredetű tárgyak (főleg 

különféle fibulák) a 8. század második fele és a 9. század első felére keltezhetők. A Volhov-
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és Ilmeny-vidéken még más lelőhelyek is tanúskodnak a 9-10. századi távolsági 
kereskedelemről (Novüje Duboviki, Holopij Gorodok, Szobacsji Grobi). Novgorod skandináv 

neve származhat a 8. századból is, de a város maga a 10. században kezdett kialakulni, és 

átvette azt a szerepet, amit addig Rjurikovo Gorogyiscse töltött be (DUBOV 1989, 83-85; 
Nosov, E.: Rjurikovo Gorodisce et Novgorod. In: KAZANSKI-NERCESSIAN- 

ZUCKERMAN 2000, 143-172; )•

Gnyozdovo
Gnyozdovo szintén a dnyeperi út egyik fontos állomása volt a folyó felső folyásánál, még a 

nagy déli kanyar előtt. Gnyozdovo 13 km-re nyugatra van a mai Szmolenszktől a Dnyeper és 

egy kis folyó, a Szvinyec találkozásánál. A lelőhely egy 1 ha területű gorogyiscse, amihez egy 

nagy kiterjedésű kurgántemető tartozik (15-17 ha). A temető kutatása 1874-ben kezdődött, 
azóta nagyon sok értékes lelet került a felszínre. Gnyozdovo kulcsfontosságú település volt a 

9-10. században, a dnyeperi kereskedelemben. A leletek közül ki kell emelni a pénzeket. 282 

érme önállóan, további 1100 pedig hét kincsleletben került elő. Az érmék nagy része keleti 
eredetű. A legkorábbi érmék szászánida koriak (6. század), a legfiatalabbak pedig 960 körül 
készültek. A pénzek között van abbaszida, észak-afrikai, perzsiai, de a nagy része számánida. 
A bizánci érmék (18 db) közül a legidősebb Herakleiosz császár follisa. (629/630), a többi a 9. 
század vége és a 10. század közepe közötti időből származik. Gyozdovo közelében alakult ki 
később Szmolenszk városa (Puskina, T.: Les trouvailles monétaires de Gnezdovo: un 

marqueur des rélations commerciales. In: KAZANSKI-NERCESSIAN-ZUCKERMAN 

2000,215-224).
Kijev és Csemyigov

Kijev a Dnyeper középső folyásánál alakult ki, az erdő és az erdős steppe határán. Az írott 
forrásokban a 10. századtól kezdve szerepel (BalhI-hagyomány: Küyaba), az orosz történeti 
hagyomány szerint eredetileg a szlávok közé tartozó poljánok országa volt itt. A régészeti 
kutatások alapján a 7-8. században már volt egy gorogyiscse a mai Sztaroküjivszka-hegyen. A 

Dnyeper középső folyása is bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe a 9-10. században. 
A mai Kijev területéről dirhemek és bizánci érmék is kerültek elő. A dirhemek közül a 

legkorábbiak a 8. századból származnak (742/43, 759-762, 799-809). Több kincsleletet is 

találtak, a leghíresebb az 1913-ban felfedezett, 2991 dirhemből álló kincs, amely 709 és 907 

között vert érméket tartalmaz. Ezek többsége abbaszida (2502 db), kisebb része számánida 

(320 db) eredetű. A 9-10. századi Kijev kereskedelmének központja a Podol volt. A 

dendrokronológiai adatok szerint a 9-10. század fordulóján már fennállt. A kazárok szerepére 

utalnak a szaltovo-majackojei kultúrával összefüggésbe hozható tárgyak, megerősítve ezzel az
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orosz történeti hagyományt, amely szerint a kijevi szlávok adót fizettek a kazároknak. A 9. 
századi kazár fennhatóságot 900 körül rusz uralom váltotta fel. Ez tükröződik a skandináv 

jellegű leletekben is. Egyes leletek nyugati kapcsolatokra (például Moravia) utalnak. A 

gorogyiscse Nagy Vlagyimir uralkodása alatt bővült ki (pl. TOLOŐKO 1983, 160-180; 
Ivakin, G.: Kiev aux 8e-10e siécles. In: KAZANSKI-NERCESSIAN-ZUCKERMAN 2000, 
225-239; BÓNA 2000, 21-24). Csemyigov a Gyeszna-folyó mellett, a Dnyepertől keletre 

található. A területen feltehetően szláv nyelvű őslakosság élt. Csemyigov szerepe a 9-10. 
század fordulójától növekedett meg. A 907-ben kötött rusz-bizánci szerződés név szerint 
említi Csemyigovot. Csemyigovtól 16 km-re dél-nyugatra a Gyeszna-mellett van Sesztovica, 
amely mintegy Csemyigov előzményeként is felfogható. Kurgántemetője a 9. század 

közepétől volt használatban. Sok skandináv jellegű tárgy került elő a sírokból, ami jelzi a 

legkorábbi északi (skandináv) betelepülést a Dnyeper középső folyásának vidékére 

(Kovalenko, V.: La période ancienne de l'histoire de Cernigov. In: KAZANSKI- 

NERCESSIAN-ZUCKERMAN 2000,241-255).
Tyimiijovo

Tyimirjovszkoje gorogyiscse az egyik legkorábbi és legnagyobb rusz település a Volga felső 

folyásánál. A mai Jaroszlavl közelében, a Kotoroszl-folyó mellett található. . Három 

dirhemkincs lelet is tanúskodik a távolsági kereskedelemről (az érmék a 9. század harmadik 

harmadából származnak). A település és a temető a 9-10. században volt használatban. A 

temetkezési szokások és a tárgyak egy része skandináviai kapcsolatokra utalnak. A 

kurgántemetkezések nagy többsége a 10. századra keltezhető, dirhemeket a sírokban is 

találtak. Egyes érmékre jeleket karcoltak, (pl. DUBOV 1989, 103-112; Sedyh, V.: Timirevo: 
un centre proto-urbain sur la grande voie de la Volga: KAZANSKI-NERCESSIAN- 

ZUCKERMAN 2000,173-197).
Szárszkoje gorogyiscse

Szárszkoje gorogyiscse az előbb említett Tyimiijovotól délre, a későbbi Rosztov közelében 

volt, a Nyerő-tótól délre a Szára-folyó partján. Számos északi (skandináv) jellegű tárgy került 
elő itt, szekercék, lándzscsúcsok, kard, egyéb használati tárgyak (csontfésűk) is. A 

gorogyiscse a 7. század végén már lakott volt. Feltételezhetően a későbbi merik (merják) 
elődei éltek ezen a területen. A 9-10. században a gorogyiscse fontos szerepet játszott a volgai 
kereskedelemben, és így egyúttal bekapcsolódott a Kelet-Európát átfogó nemzetközi 
kereskedelembe is (DUBOV 1989, 127-131; Leont’ev, A.: Sarskoe i Rostov: deux centres de 

la Rus’ du nord-est aux 9e-lle siécles. In: KAZANSKI-NERCESSIAN-ZUCKERMAN 

2000,199-214).
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Összegezve a történeti és a régészeti adatok tanúságát, a kelet-európai városok, vagy 

legalábbis városi jellegű, város szerepét betöltő., települések Kazáriában és az északi 
erdőövben a 9-10. században jelentek meg. A települések egy része már a kereskedelem 

kiterjedése előtt is létezett (Varacsan, Szamandar, a bizánciak bulgár, majd kazár kézre került 
városai, kikötői), ezek a városok a Fekete-tenger északi parti sávja és a Kaukázus közelében 

voltak. A 9. században ettől a sávtól északra is megjelentek a nagyobb népességet 
egy begyűjtő települések. A Volga-vidék és á. Ladoga-Dnyeper-vidék településeinek 

kronológiája hasonló: szimbolikus jelentőségű, az, hogy Etil és Sztaraja Ladoga kialakulása 

nagyjából egyidőben történt. A kelet-európai kereskedelem dinamikájával szinkronban indult 
meg a városok (vásárhelyek) kialakulása is, ami a 10. század végétől, eltérően alakult a 

steppén és a Ruszban. A Kaganátus eltűnése a települések átalakulásához, vezetett délen (más 

szóval: olyan városok, mint Szamandar, Balandzsar, Varacsan és Etil, eltűnnek a forrásokból, 
igaz, Etil helyébe Szakszin lépett), északon a Ruszban pedig szintén egy átalakulás vette 

kezdetét, amelynek során az említett kereskedőtelepek „protovárosok” többnyire megszűntek, 
de a közelükben új városok születtek. A Volgái Bulgáriában máshogyan alakult , a városok 

sorsa, itt nem voltak olyan változások, mint Kazáriában és a Ruszban, igaz a bulgár városok 

többsége csak a 11-12. századtól kezdve szerepel a forrásokban.
A városokon kívül több más hatás is összefügg a kereskedelemmel, de nem kizárólag 

csak a kereskedelemmel terjedő jelenségekről van szó. Az egyik legfontosabb ezek közül a 

nagy világvallások, a kereszténység, zsidó vallás és. az iszlám terjedése Kelet-Európábán. A 

három vallás közül talán a kereszténység az, amelyik kevésbé kötődik a kereskedelemhez. 
Tudunk keresztény kereskedőkről, például a Vita Sancti Anskarii említ olyan kereskedőket a 

Kurföld elleni hadjáratban a svédeknél, akik ismerték a kereszténységet. (Vita Sancti Anskarii 
30., ed. F. Dahlmann, MGH SS II, 715; OLÁH 1910, 87). Ibn Hurdádbih tudott arról, hogy a 

ruszok között keresztények is voltak. A kazároknál szintén éltek keresztények, Etilvárosban a 

kazár kagánnak a bírói testületében két keresztény is volt. A kereszténység terjesztésében a fő 

szerepet a Bizánci Birodalom játszotta. A Krím görög városai voltak a térítő mozgalom 

kiindulópontjai. A már többször idézett 9. századi Notitia Episcopatuum és Szent Cirill- 
Konstantin életírása bizonyítja legjobban a térítő szándékot. A zsidó vallás Kazária állami 
vallása lett, a zsidó kereskedők szerepéről már részletesebben is volt szó. A legnagyobb hatást 
a három vallás közül az iszlám gyakorolta ebben az időben Kelet-Európára. Az első térítési 
kísérlet 737-ben történt, amikor az araboknak sikerült legyőzni a kazár hadsereget és a kagán 

rákényszerült az iszlám elfogadására. Ennek a korai áttérésnek azonban nem máradt nyoma. 
A későbbi terjesztésében a kereskedők jártak az élen. A 9-11. században az iszlám térítés két

1 i
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területen ért el sikereket: a Kaukázus északi felén és a Volga alsó valamint középső 

folyásánál. A Volgái Bulgária 922-ben, Kazár Kaganátus 970 körül tette hivatalosan is az 

iszlámot államvallássá. Emellett a Fekete-tenger melléki steppén is terjedt kisebb mértékben 

az iszlám, a besenyők között muszlimok is éltek.
A külföldi kereskedők szerepet játszottak az írásbeliség meghonosításában és 

terjesztésében is. Ibn Hauqal azt írta, hogy a hazaráni kereskedők levelet írtak egymásnak. A

Kijevi /evé/ben szereplő személyek szintén kereskedők voltak.
Külföldi kereskedők különböző szolgálatokat is vállaltak a királyi udvarokban. Ibn 

Fadián a volgai bulgároknál találkozott egy Szindből érkezett kereskedővel, aki a bulgár

királyt szolgálta (KMIETOWICZ-LEWICKI 1985, 49; TÓGÁN 1939, 65-66;
KOVALEVSKIJ 1956, 137). A bulgár király udvarában több külföldi is élt, például egy 

bagdadi szabómester is.
Kelet-Európa a korábban nem tapasztalt bekapcsolódása a nemzetközi kereskedelembe 

hatással volt a politikai-hatalmi viszonyok 9-10. századi alakulására is. A három jelentős 

kelet-európai hatalom, a Kazár Kaganátus, Volgai Bulgária és a Rusz egyaránt érdekeltek 

voltak abban, hogy minél jelentősebb mértékben kapcsolódjanak be a nemzetközi 
kereskedelembe és vonják ellenőrzésük alá a kereskedelmi utakat. A 9.. században még a 

kazárok voltak kedvező helyzetben, a Rusz állam kialakulása még csak éppen elkezdődött, a 

kazárok számára ekkor még nem jelentettek veszélyt. A volgai bulgárok ugyanebben az 

időben a kazárok alattvalói voltak. A Kaganátus szerencsés földrajzi helyzete elősegítette a 

részvételt a nemzetközi kereskedelemben. A birodalom központja a Volga alsó folyásánál 
volt, ahol a két legfontosabb útvonal, a Selyemút és a Prémút keresztezték egymást. Ezen 

kívül a kazároknak sikerült megszervezni birodalmuk belső területe körül a vazallus népekből 
egy külső övezetet, ahol a Kaganátus politikai befolyása érvényesült. Ilyen módon a kazár 

hatalmi befolyás kiteijedt Kelet-Európa nagy részére. A helyzet 894 után kezdett megváltozni. 
A kazak steppéről nyugatra vándorló besenyők ekkor foglalták el a Dontól nyugatra eső 

steppét, miután elűzték onnan a magyarokat. Ezzel a kazárok elveszítették egyik nyugati 
szövetségesüket és jelentős területeket. A kazároknak a besenyőkkel nem sikerült olyan 

viszonyt kialakítani, mint korábban a magyarokkal. A Don és Alduna közötti steppén történt 
események hatással voltak a Dnyeper középső folyásának tágabb környékére, az erdős 

steppére is. Az itt lakó szláv nyelvű törzsek feletti kontrollt szintén elvesztették a kazárok. A 

Dnyeper-vidék ellenőrzése az etelközi magyar uralom megszűnése után úgy tűnik, hogy 

megoldhatatlan feladat lett a kazárok számára, legalábbis hosszabb távon. Ezt a helyzetet
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használta ki Oleg rusz fejedelem, aki birtokba vette a középső Dnyeper-vidéket, Kijev 

központtal. A Rusz ezután aktív teijeszkedő politikát folytatott, behódolásra késztette a 

környék szláv törzseit, valamint több esetben hadjáratot indított Konstantinápoly ellen. A 

következő jelentős veszteség a volgai bulgárok kiválása volt a kazár birodalomból, 922-ben. 
A kazárok nem tudtak ezen változtatni, a bulgárok maguk mögött tudhatták a bagdadi kalifa 

és az iszlám támogatását (ebben az időben a kazároknál is erősödőben volt az iszlám befolyás, 
főleg a hadseregben, ez is akadályozta a bulgárok elleni fellépést, de talán más 

megfontolásból sem akartak a kazárok ellenséges viszonyt a bulgárokkal). Ezzel együtt az 

északi erdővidék prémadói is kiestek a kazárok kezéből. Szűk három évtizeden belül a 

Kaganátus sokat veszített a kelet-európai erdőzóna, a.prémek hazája feletti uralomból. Egyes 

területeken ugyan megmaradt még a kazár befolyás, így az értékes prényeiről ismert 
Burtászföldön, vagy az Oka-medencéjében a vjatics területen (a rusz és a volgai bulgár 

hatalmi övezet ütközőzónájában), de mindez valószínűleg éreztette a hatását a 

kereskedelemből származó bevételekben. A Rusz és a bulgárok gazdasági és politikai ereje 

ezzel párhuzamosan növekedett. Az erőviszonyok átalakulása megmutatkozott a 960-as évek 

két rusz-kazár háborújában, ahol a kazárok mindkétszer vereséget szenvedtek. A kazár 
nagyhatalom ezzel megszűnt, az ezredforduló körüli években a Rusz és a volgai Bulgária volt 
a két fő vetélytárs.

IX. A KÁRPÁT-MEDENCE KERESKEDELMI KAPCSOLATAI A MAGYAR 

HONFOGLALÁS UTÁN

A magyar honfoglalás az egész korabeli Európa szempontjából jelentős változást 
hozott, beleértve a Kárpátoktól keletre eső területeket is. A Kazár Kaganátus meggyengülése 

következtében a magyarok végleg függetlenedtek a Kaganátus befolyása alól. Ugyanakkor a 

magyarság keleti kapcsolatai nem szakadtak meg. Bíborbanszületett Konstantin tudósít arról, 
hogy a magyarok két részre szakadtak, még mielőtt a Kárpát-medencébe vonultak volna. A 

keleten maradt magyarokhoz a nyugati magyarok rendszeresen követeket küldtek.30
A magyarokhoz szintén érkeztek kereskedők keletről. Al-Mas‘üdl beszámolt arról, 

hogy 934-ben a magyaroknál vagy a besenyőknél, a szöveg ezt konkrétan nem mondja meg,

30 ,yl türköknek amaz előbb említeti népéhez, amely kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, ezek a nyugati 
vidéken lakó, előbb említett türkök mostanáig küldenek ügynököket, és meglátogatják őket, és gyakran hoznak 
választ tőlük ezeknek (ÁMTBF, 45).
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egy Ardabil városából érkezett kereskedő tartózkodott (MEYNARD-COURTEILLE 1914 n, 

59; KMOSKÓ 2000, 183; HKÍF 1995, 54). Ardabilról al-Istahri és Ibn Hauqal azt írták, hogy

Azerbajdzsán kormányzójának a székhelye volt, fontos kereskedőváros, ahonnan különféle 

szöveteket, főleg gyapjút vittek ki (BGAI, 188; KMOSKÓ 2000, 22; BGAII/2, ed. Kramers, 
342; KMOSKÓ 2000, 67). A szóban forgó kereskedő nagy utat tett meg innen, míg a Kárpát
medencei Magyarországba ért, még ha közvetlenül is ez volt az úticélja. De lehet, hogy előtte 

más országokban is megállt hosszabb-rövidebb időre. Feltehetően Kazárián keresztül utazott, 
de lehet, hogy Volgái Bulgárián keresztül. De al-Mas‘üdItól azt is tudjuk, hogy ebben az 

időben több idegen kereskedő is volt a magyaroknál és a besenyőknél, „akik messze földről, a 

kazároktól, Al-Báb-ból [Derbendből, P. Sz.], az alánoktól és máshonnan érkeztek hozzájuk és 

náluk tartózkodtak...” (MEYNARD-COURTEILLE 1914, II, 61; HKÍF 1995, 54). Az 

említett országok, illetve város, Derbend, a Kaukázus közelében, illetve a kelet-európai steppe 

dél-keleti részén voltak, úgy tűnik, ezzel a területtel élénkek voltak a magyarok (és besenyők) 
kapcsolatai a 930-as években. Közvetetten a Magyarországon élő káliz (hvárezmi) 
kereskedőkre utal al-Bakrl Unqalusről (magyarok) szóló beszámolója, amelyben a 

Khoraszánból elvándorolt „magyarokról” esik szó. Ezek a „magyarok” (hungarusok) 
valójában azok a káliz kereskedők lehettek, akik a csatlakoztak a magyarokhoz, és velük 

együtt éltek (ZIMONYI 2001, 92, 16. jz.). A Haszdáj-levél magyarországi zsidókat említ, 
akik kapcsolatban álltak a német területekkel és a Russzal is (KOKOVCOV 1932, 64-65).

A magyarság keleti kapcsolatait régészeti leletek is megerősítik. A keleti kereskedelmi 
kapcsolatokat bizonyítják a Kárpát-medencében előkerült dirhemek. A kárpát-medencei 
dirhemekkel, dirhemeket tartalmazó temetkezésekkel Kovács László, A. V. Fomin, G. 
Rispling foglalkozott az utóbbi években (pl. FOMIN-KOVÁCS 1987; KOVÁCS 1989, 129- 
134; KOVÁCS 1989a; KOVÁCS 1994,191-193; KOVÁCS 1996,119-121; KOVÁCS 1997). 
A Kárpát-medencei dirhemleletek többsége a Felső-Tisza-vidéken került elő (70-ből 55 db, 
ebből a Bodrogközben 52 db) és a területhez viszonylag közel találták az ún. Máramaros 

megyei („huszti”) dirhemkincsleletet is. A többi dirhemet különböző helyeken találták. A 

Mátra-vidéken 3, a Tisza jobb partja mentén 4, a Kisalföldön 4, ezen kívül még 4 db 

szórványként. A Felső-Tisza-vidéken és a Bodrogközben gyakori, hogy egy sírban több 

dirhem (2-10 db) is volt. A Kárpát-medence többi részén a temetkezésekből csak egy-egy 

dirhem került elő, kivételt csak a szomódi sírlelet képez (2 db dirhem) (KOVÁCS 1997,240). 

A sírokból származó dirhemek közül a legkorábbi veret IsmáTl ibn Ahmad számánida emír 

902/903-ban (H 290) Balkhban kibocsátott érme (Pap-Rózsadomb /Szabolcs-Szatmár-Bereg
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m./, 7. sír), a legkésőbbiek: Nasr ibn Ahmad számánida emir 928-929-ben (H316) al-Sasban

(Taskent) vert dirhemje (Kisdobra /Dobrá, okr. TrebiSov, Szlovákia/-ligahomok, 2. lovassír) 
és egy számánida dirhem 932 és 942 (H 320-330) között készített volgai bolgár utánzata 

(Kenézlő /Borsod-Abaúj-Zemplén m.AFazekaszug I. temető, 14. sír) (KOVÁCS 1997, 238- 
239). A „Máramaros megyei” kincslelet 1904 ősze előtt került elő. Ezt követőén a Magyar 
Nemzeti Múzemba 400 db dirhem került be, amiből 1905-ben 24 db cserével Bécsbe került. 
Az egész kincsből jelenleg 371 db érme tanulmányozható. Ebből 247 db számánida dirhem, 
és 124 db korabeli utánzat. A legidősebb érme 897/898-ban (H 284) Szamarkandban készült, 

legfiatalabb pedig 934/935-ben (H 323) al-Sösban illetve Szamarkandban verték. Az érmék

uralkodók szerinti megoszlása: IsmaTl ibn Ahmad (892-907): 18 db, és 39 utánzat; Ahmad

ibn Ismá ‘Ti (907-914): 21 db; Nasr ibn Ahmad (914-943): 208 db, és 78 utánzat. A verdék: 

Andaraba, Balkh, Bamijén, Nisapur, Szamarkand, Mádén és al-Sös (Taskent). Az utánzatok 

szintén az említett helyeken készültek, illetve egy részük Volgai Bulgáriában, és egy db érme 

talán Novgorodban. A kincslelet néhány érméjén (7 db) olyan feliratok, vannak, amelyek 

alapján feltételezhető, hogy Volgai Bulgáriában verték őket. Ezekkel az érmekkel 
kapcsolatban A. V. Fomin úgy foglalt állást, hogy a volgai bolgár uralkodó által veretett 
utánzatok (körirat olvasata Fomin szerint: al-amír Barman), míg G. Rispling szerint ezek az 

érmék félhivatalos kibocsátások (körirat olvasata Rispling szerint: al-amír Yáltávar). Néhány 

másik utánzaton rovásjelek varrnak, ezek vagy kazáriai (Fomin), vagy volgai bolgár (Rispling) 

eredetűek. A kincslelet nemcsak azért egyedülálló a Kárpát-medencében, mert egy darab van 

belőle (két másik, bizánci pénzeket tartalmazó kincsleletről van még tudomásunk, de ezekből 
csak egy-két érme maradt meg), hanem mert a kibocsátott érmék szűk időhatára kelet- és 

észak-európai viszonylatban is kivételes. Ezen kívül nem tartalmazott (illetve nem tudunk 

róla) szétdarabolt érméket, viszont feltűnő a körülvágott érmék nagy száma (141 db). Ezzel 
két új normasúlyt alakítottak ki: 1, 6 g és 2 g. A temetkezésekből származó dirhemek között 
több volgai bolgár származású utánzat is van, és ezek közül néhány a máramarosi kincs egyes 

érméivel megegyező verőtövön készült (FOMIN-KOVÁCS 1987, 47; KOVÁCS 1997, 234- 
238).31 A volgai bolgár-magyar kapcsolatok más tárgyi bizonyítékait is ismerjük (pl. FODOR 

1979, 315-325; FODOR 1999,176-177; FODOR 2000, 62).

a

31 A Kárpát-medencében és a peremvidékén előkerült dinárok, dirhemek és egyéb, a 8-10. században az iszlám 
területeken vert érmék, és ezek volgai bulgár, esetleg kazár, vagy egyéb utánzatainak katalógusát legutóbb 
Kovács László közölte. Ebben négy csoportbe osztotta az érméket: I. szórványok, nem honfoglaláskori sírokhoz 
tartozó veretek (I-XVIII); II. a honfoglaláskori sírokban talált dirhemek (1-72); III. 10. századi, de lelőhely 
nélkül ismertté vált veretek (73-81); IV. a máramaros megyei („huszti”) dirhemkincs (1-400), valamint egy
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A 960-as évek közepén Ibrahim ibn Ya'qüb arról számolt be, hogy Prágába „a törökök 

(Atrak=magyarok) országából muszlimok, zsidók és törökök is jönnek hozzájuk áruikkal, és 

kereskedelmi súlymértékekkel (marqafí-mitqal), és tőlük rabszolgákat, ónt és különböző 

fajtájú szőrméket visznek ki.” (KOWALSKI 1946, 3; LEEUWEN-FERRE 1992, 332; 
KMOSKÓ 2000, 242). A magyarok északi, észak-nyugati irányú kereskedelmére 

(Morvaország, Csehország, lengyel terület, Baltikum) nem csak Ibrahim ibn Ya‘qüb, hanem 

régészeti leletek is utalnak. Északi területről származó tárgyak például a csontfésűk (Szob, 
Tardoskedd), fonott fém nyakperec (Letkés, Nyitra, Galgóc), csontnyelű kés (Nagysáró), 
fémből készült gyöngyök (Csápor, Sárfő, Nyitrabesenyő, Ducó, Esztergom), morva 

lemezgombok (Bény, Nyitra, Ducó, Galánta, Vágvecse, Pozsony, Dévény). A leletanyagot 
kronológiailag két csoportba lehet osztani: az egyik a honfoglalást követő évtizedek 

(lemezgombok, fülbevalók, stb.), a másik a 11-12. századi leletek csoportja. Az északi jellegű 

tárgyak főleg az északi határvidékre jellemzők, az ország belsejében, kevés került elő 

(MESTERHÁZY 1993, 456-457). Az északról (Skandinávia, Baltikum) származó tárgyak 

között kell megemlíteni a. kardkoptatókat. A besztercei, gyulafehérvári és dombrádi 
kardkoptató a Baltikumban készült. A budapesti lándzsa gotlandi gyártmány, all. század 

elejéről. A spirálisan összecsavart fejű gyűrű és hasonló kialakítású karperec északi 
importárunak tekinthető. A honfoglalás utáni évtizedekben jelentek meg a Kárpát
medencében (karperecek: Vác, Szarvas, Székesfehérvár; gyűrűk: Komáromszentpéter, 
Maroskama, Vukovár). A skandináv kapcsolatoknak egyéb tárgyi emlékei is varrnak (pl. a 

veszkényi agancs zablapálca töredéke stb.). Magyarországról Szent István pénzei jutottak el 
nagyobb számban a Baltikumba, Lengyelországba, Skandináviába (FODOR 1981; 
MESTERHÁZY 1993, 458). Az északi áruk közé sorolható a borostyán, valamint 
kameolgyöngyök is kerültek a Kárpát-medence észak-nyugati részébe. Langó Péter szerint a 

Kárpát-medence honfoglalás kori kameolgyöngy-leletei két területen jelentkeznek: észak
nyugaton, a Dunántúlon, valamint észak-keleten, a Felső-Tisza-vidéken. Az utóbbiak már a 

10. század középső harmadától kezdve érkeztek a területre, de az észak-nyugati rész gyöngyei 
ennél későbbiek, a 10. század vége-11. század elején terjedtek el itt. Utóbbiakat feltehetően 

Csehország felől szállították (LANGÓ 2004, 88-92).
A magyar kereskedelmi kapcsolatok harmadik iránya a Balkán és a Bizánci Birodalom 

volt. A PVL a 969. évnél arról tudósít, hogy a Duna melletti Perejaszlavecbe a magyaroktól és 

a csehektől ezüstöt és lovakat szállítottak (PVL 19501,48).

mindeddig bizonytalan sorsú kincslelet egyes érméi Máramarosszigetről (401-404). A sírokból származó 
dirhemek száma a korábbi 70-ről 72 db-ra nőtt (KOVÁCS 2005,62-64).
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A balkáni, bizánci kereskedelmi kapcsolatoknak régészeti nyomai is vannak. A 

régészeti leletek többsége arról tanúskodik, hogy a Kárpát-medence a balkáni területekkel, 
főleg a Bizánci Birodalommal épített ki kereskedelmi kapcsolatokat (MESTERHÁZY 1993, 
453). Az importált áruk többnyire ékszerek, az öltözködéssel kapcsolatos tárgyak voltak, 
legalábbis ami megmaradt az utókornak, az ebbe a körbe tartozik: bizánci csatok (pl. 
Tiszaeszlár-Bashalom, Tiszajenő, Tiszabura, Mindszent, Gyula, Kétpó), filigrán.díszes széles 

pántú arany fejesgyűrűk (Bodrogvécs, Gátér, egy ismeretlen lelőhelyről, Szabolcs megyéből, 
Magyaróvár, Szakony), ezeknek ezüstből készült változatai (pl. Nagykövesd, Szabolcs, 
Hajdúdorog, Hajdúsámson, Deszk, Kiszombor, Hódegyháza), fülbevalók (különböző típusok: 
pl. Nagyteremia, Versecvát, Tápé-Malajdok, Szeged-Öthalom), bronz karperecek (Baks, 
Szarvas, Mokrin, Nosza), amfora (Sóshartyán). A leletek egy része a 10. század első. feléből 
származik (a fülbevalók többsége, csatok, a Szabolcs megyei és a bodrogvécsi gyűrű, 
sóshartyáni amfora), de számos lelet all. századra keltezett temetkezésekből került elő 

(MESTERHÁZY 1993,453-454).
A 9. században a Duna mentén megélénkültek a kereskedelmi és politikai kapcsolatok. 

A Duna mellett három jelentős hatalom volt: A Frank Birodalom, a Morva Fejedelemség és a 

dunai Bulgária (pl. McCORMICK 2001, 553-557). Kereskedelem folyt a Frank Birodalom és 

az egykori Avar Kaganátus területe között. Ennek bizonyítéka a Győr-Bácsa-Szentvid melletti 
kereskedő telep a 9. század végéről, 10. század elejéről. A települést all. században is lakták 

(TOMKA 1994, 105-106). Az esztergomi lándzsalelet (9. század) szintén erről a 

kereskedelemről tanúskodik (VÉKONY 1999, 188).32 A diedenhofeni capitulare (805) (a 

fegyverekről szóló fejezetben már szó volt róla) megtiltotta a fegyverek szállítását a Frank 

Birodalomból az avarokhoz. A rendelet említi a keletre vezető utak határállomásait is. 
Közvetve tehát írott forrás is szól a Kárpát-medence felé irányuló (fegyverkereskedelemről.

Annak azonban nincs nyoma, hogy a 10. század elején a magyarok kereskedtek volna 

a német területekkel. A raffelstetteni vámrendelet (906 körül) egyáltalán nem említi a 

magyarokat. Ebben az időben (és egészen a 960-970-es évekig) nyugat felé hadiutak vezettek, 
amelyeken a kalandozó magyar seregek jártak, a kereskedelem más irányokban folyt 
(KRISTÓ 2000a, 92). A nyugati (német terület) kereskedelmi kapcsolatok a 10. század utolsó 

harmadában kezdtek kibontakozni. Ezt jelezik a Magyarországon talált egyenes kétélű kardok 

és a karoling-normann kengyelek. A kardok magyarországi eltelj edésének időhatárait Kovács

32 Az 1928-ban talált lándzsaleleten (28 db) kívül több 9. századra keltezhető frank eredetű tárgy is ismert 
Esztergomból, vagy a környékéről. Prohászka Péter szerint nem biztos, hogy a lándzsák kereskedelmi áruk 
voltak (PROHÁSZKA 2001,17).
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László 955 és az 1010-1020-as évek közé tette (KOVÁCS 1990, 47). Kárpát-medencei 
elterjedésük nem követi a kereskedelmi utakat. Morvaországon vagy a nyugati kapukon 

keresztül jutottak az ország belsejébe. Ékszerek importja all. századtól figyelhető meg, és 

ekkoriban nem túl jelentős mértékű. (MESTERHÁZY 1993,459).
Milyen útvonalakat használtak a Magyarországra érkező kereskedők? A kapcsolatok 

fentebb ismertetett 3 irányának megfelelően legalább három fő útvonalat tudunk 

rekonstruálni, kelet, észak és dél felé.

A kelet felé vezető utakI.

Több 10. századi forrásban is nyoma van a Kárpát-medence és a tőle keletre fekvő 

területek közötti útvonalaknak. BalhI-hagyomány az egyik legkorábbi forrás, amelyben a 

Magyarország és a Volga-vidék közötti utakra vonatkozó említés maradt fenn.

Al-Istahrl az „Utak és országok könyvéiben a Kazár-tengert bemutató fejezet végén

különböző útvonalak ismertetését adja, ahol többek között ezt úja (BGA I, 227): Etiltől 
Samandar-ig 8, Samandar-tól Báb al-Abwáb-ig 4 nap van, as Sarír birodalma és Báb al- 

Abwáb között három napi út van. Atiltól Burtás határának kezdetéig 20, Burtás határának

kezdetétől a végéig mintegy 15 nap van. Burtás földjétől a baganák-ig mintegy 10 állomás,

Atiltól a baganák-ig egy hónapi út van. Atiltól Bulgár-ig a pusztai úton körülbelül egy hó, 
vízen az ár ellenében 2 havi út, ármentén lefelé vagy 20 nap van. Bulgár-tól a Rüm határának 

kezdetéig 10 állomás, Bulgár-tól Küyába-ig körülbelül 20 állomás, a baganák-tól a belső 

basgirt-ig 10 nap, a belső basgirt-tól Bulgár-ig 25 állomás van”(KMOSKÓ 2000, 32-33).
Az utak jegyzékéből a Belső Basgirtra. vonatkozó mondatok fontosak most elsősorban 

számunkra. Ahhoz, hogy a Belső Basgirt-Bulgör út azonosítható legyen a Kárpátok-Volgai 
Bulgária útvonallal, azt kell elsősorban tisztázni, hogy mit takar a forrásban szereplő Belső 

Basgirt és Bulgár kifejezés. Ezután meg lehet kísérelni az útvonal rekonstruálását.

A Belső Basgirt jelölheti-e a Kárpát-medencei magyarokat? Al-Istahrl azt írja egy

helyen (nem a most idézett távolságjegyzékben) a basgirtokról, hogy (BGA I, 225): ,JCét 
fajtájuk van. Az egyik fajta a guzzok végein, a bolgárok mögött lakik Azt mondják, hogy 

számuk vagy 2 ezer ember. Erdeik védelmében élnek, ezért nehezen támadhatók. A bolgárok 

alattvalói. A másik basgirt-ok a besenyőkkel határosak. Mind ők, mind a besenyők turkok, és 

ők határosak a rüm-mal.. .’’(HKIF 1995,50).
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Al-Istahrin kívül más korai muszlim szerzők közül többen is említik „baskír” néven a 

magyarokat. Al-Mas‘üdí a Murüg al-dahab-bzn. a 10. századi magyarokat baggirdnak nevezi, 

akik a besenyőkkel határosak (MEYNARD-COURTEILLE 1914, 59). Abü Hamid a 12.

század közepén Magyarország lakóit básgirdóknak nevezte, az országot magát pedig 

UnkurTyanak {Hungária). A dunai magyaroknak a „baskír” népnévvel való jelölését a későbbi 
időkben több muszlim szerzőnél megtaláljuk, ezek többnyire a BalhI-hagyományra mennek 

vissza (pl. al-IdrlsT, Yáqüt, Abü ’1- Fidá, al-Dimaskl, al-QazwTni) (CZEGLÉDY 1943a, 290). 

Különösen fontos al-Mas‘üdí, illetve Abü Hámid adata. Utóbbi személyesen

végigutazta a Volgától a Dunáig vezető útvonalat. Nyilván nem véletlenül nevezte a 

magyarokat „baskírok”-nak, egy olyan területről jött, ahol a magyarokat „baskírénak 

nevezték, vagyis a Volgái Bolgária területéről. Ezután Abü Hámid Magyarországon is a 

„baskír” nevet használta az itt lakó dunai magyarokra (RÓNA-TAS 1997,224-226).

Al-Istahrí a fentebb idézett helyen a basgirtok nagyobbik csoportjáról azt mondja,

hogy egyrészt határosak a besenyőkkel, másrészt ugyanakkor a Bizánci Birodalom is a 

szomszédjuk. Mikori állapotokat ábrázol ez a leírás? Egyes vélemények szerint itt a 

magyarság honfoglalás előtti, tehát a Kárpát-medencétől keletre lévő lakóhelyéről van szó (pl.

CZEGLÉDY 1943a, 290; MINORSKY 1937, 319, 3;. jz.).33 Al-IstaM egy másik szöveghelye

a besenyők nyugatra vándorlásáról szól (BGA I, 10): iyA turkok egyik törzse országától 
elszakadva a hazar-ok s a rüm között elterülő vidéken telepedett le. Ezek neve a baganakvya. 
E tartózkodási helyük nem régóta a szállásuk, ezt ugyanis megrohanták, s ott letelepedtek?' 

(HKÍF, 49-50). Al-Istahrí híradásában a 895 körül lejátszódott besenyő-magyar háborúra

ismerhetünk rá. Ezt a háborút más forrásokból is ismerjük, és ezek alapján (Regino, DAI) 
egyetlen ilyen háborút tudunk rekonstruálni (GYÖRFFY 1971, 281-87; TÓTH 1988, 548-

549). Al-Istahrí mondatai a besenyő vándorlásról szintén ezt erősítik meg. Al-Istahrí földrajzi 

képéből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyugatra vándorló besenyők nem kerültek 

tartós szomszédságba a Kárpátoktól keletre lakó magyarokkal, tehát az al-IstahrTnál szereplő 

basgirtok nagyobbik csoportjának országa valószínűleg a Kárpát-medencei magyar 

szállásterülettel azonos. A bizánci szomszédság említése feltehetően a Baüü-Istahrl-féle

térkép fogyatékosságának köszönhető. Ibn Hauqal (aki al-Istahn térképeit tökéletesítette)
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világtérképén a basgirtok (magyarok) országa a Konstantinápolyi-öbölig (tkp. a Fekete
tenger) ér (KMOSKÓ 2000,92, térkép). A másik helyen, amikor az utakról és a távolságokról 
van szó, egyértelműen a 10. századi állapotok leírására lehet ráismerni. Erre utal(hat) egyrészt 
Bulgár (Volgái Bolgária vagy maga Bulgár város) említése, amely a 10. század első 

évtizedeiben önállósult a kazár fennhatóság alól, és a besenyőkhöz vezető út említése, ami

hosszabb ideje tartó szomszédság alatt jöhetett létre. Al-Istahrlnak a Belső Basgirtról szóló

mondatai tehát valószínűleg a Kárpát-medencei magyarokra vonatkoznak.
A besenyő-magyar szomszédság esetében akár arra is gondolhatnánk, hogy itt az ún. 

keleten maradt magyarokról és a keleten maradt besenyőkről van szó.34De az ún. keleti

besenyőkről al-Istahrl nem szól (csak keletről nyugatra vándorlásról), a „besenyők” kifejezés 

alatt a 890-es években a Don és az Al-Duna közé költözött besenyőket érti.

Kérdéses az is, hogy al-IstaMnál a Bulgár név mire vonatkozik. A szóban forgó Bulgár- 

Belső Rgirt útvonal esetében gondolhatunk esetleg a dunai bolgároktól a dunai 

magyarokhoz vezető útra is. Al-Istahrl ugyanis esetenként összekeveri a dunai és a volgai

Bulgáriát. Egy helyen arról tesz említést, hogy a „belső” bulgárok keresztények. Ezért a 

„belső bulgár” kifejezést általában a dunai bolgárokhoz kötik (pl. MARQUART 1903, 518- 
519). Van azonban olyan passzus is, ahol egymás mellett említi a jelzős és jelző nélküli 
Bulgárt.35 Esetünkben (a távolságjegyzékben) jelző nélküli Bulgár áll, ami a volgai 
bolgárokkal vagy Volgai Bolgáriával azonosítható (pl. HVOLSON 1869, 83), erre

33 A kérdéses belső basgirtoVaX azonosították már a baskírokkal (pl. GOMBOCZ 1927, 30) és a keleten maradt 
magyarok csoportjával is (pl. MACARTNEY 1930, 37-38, al-IdrísT alapján).
34 Al-Istahrinak (al-Balhlnak) a fentebb idézett passzusa megtalálható többek között al-IdrlsTnél is. Ez utóbbi 
szöveghely basgirt és bagariák, adatát viszont kapcsolatba hozták a keleti magyarokkal és keleti besenyőkkel (pl. 
RYBAKOV 1952, 29, 2.jz., 31).
33 Al-Istahrí könyve bevezető részében leírja az akkor ismert lakott világ északi szélétől a déli széléig terjedő 
utat. Eszerint: „.. .ha az óceán partján indulsz útnak, amíg Góg és Magógföldjére nem érsz, utána saqáliba háta 
mögött haladsz el, átszeled a Belső-Bulgár s a saqáliba földjét, végigmegy a Rüm földjén Szíria felé, amíg 
Szíriából, Egyiptom és Núbia földjéről távozol. Utána a feketék, [Sudan, P. Sz.J s szerecsenek fZang, P. Sz.J 
vidékei között elterülő sivatagon át folytatod utadat, amíg az Óceánhoz el nem jutsz. Ez a Föld északi és déli 
része között húzódó vonal. Amennyire e vonal távolságáról tudomásom van, Góg vidékétől Bulgár vidékéig s a 
saqáliba földjéig mintegy negyven állomás van, a saqáliba földjétől a rüm országában a Szíria felé mintegy 
hatvan állomás van, Szíria földjétől Egyiptom földjéig mintegy harminc, onnan Núbia legszéléig vagy nyolcvan 
állomás van, míg ehhez a sivataghoz nem érsz, ez (összesen) kétszáztíz állomás'XKmoskó M. fordítása: 
KMOSKÓ 2000,16). Ebből a passzusból nehéz eldönteni, hogy a szerző melyik Bulgáriára gondolt. 
Amennyiben elfogadjuk, hogy al-Istahrlnál a Belső Bulgár terminus a dunai bolgárokat jelöli, akkor azt látjuk, 
hogy az északi óceántól (Északi Jeges-tenger?, Balti-tenger?, Fehér-tenger?) a dunai bolgárokig 40 állomásnyi 
távolság van, míg a távolságjegyzékben (egy másik szöveghely) a Bulgár-Belső Basgirt távolság 25 állomás. A 
két szövegrész adatait összevetve ez túl soknak tűnik, ha a dunai magyarok és a dunai bolgárok közötti 
távolságra gondolunk (a két ország a 10. században szomszédos volt egymással: vö. DAI40. fejezet: ÁMTBF,
48)
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egyértelműen utal a távolságok jegyzéke, az ott szereplő utak hálózata, de mindenekelőtt 
Bulgar-Kijev (Küyaba) útvonal említése. A Kárpát-medence-Dunai Bolgária úttal való 

azonosítás itt kevésbé valószínű, annak ellenére, hogy tudunk ilyen útvonalakról, és a 10. 
században a balkáni területek és a Kárpát-medence között jelentős kereskedelmi forgalom volt 
(pl. MESTERHÁZY 1993, 453). A kérdéses Bulgamak a felsorolt utak hálózatában elfoglalt 
helye alapján megállapíthatjuk, hogy a Volga menti Bulgörról van szó.

Ami az al-Istahrl-féle Basgirt kifejezés jelzőjét (dalul) illeti, ez egy arab földrajzi 

terminus, amely már a legkorábbi muszlim földrajztudósoknál, így al-Hwárizmmél is 

előfordul (CZEGLÉDY 1943a, 290-291). Az al-Istahrí-féle műben a bolgárok esetében is

előfordul a „belső” jelző, de itt megvan a páqa, a „külső” is, és még ezen kívül a „nagy” jelző 

is előfordul (ZIMONYI 1990, 108-111). Basgirt esetében hiányzik á Külső Basgirt forma. A 

„külső” jelző nem csak a muszlim földrajzi irodalomra jellemző, szerepel például 
Bíborbanszületett Konstantinnál is a DAI 9. fejezetében („Külső Rusz”: LITAVRIN- 

NOVOSELCEV 1991,44,3).

A következő kérdés az, hogy az al-IstaluT által megadott távolságok alapján milyen 

útvonalat lehet rekonstruálni. Véleményem szerint a szóban forgó Volgái Bulgária-Kárpátok
' • r ■

út al-Istahrl korában is Kijeven keresztül vezetett, mint később is, amikor ezt más források is

megerősítik. Ezért a távolságjegyzék Bulgar-Kijev {Küyaba) és Belső Basgirt-Bulgör 

távolságadatai egy és ugyanazon útvonal két különböző szakaszára vonatkoznak. B. A. 
Rübakov szerint ennek az útvonalnak a Bulgár-Kijev szakasza a Volga melletti Bulgár 
városából indult, majd a Szvijágán és a Szurán át az Oka és a Hopjor folyók vízrendszere 

között vezetett a Donig. Ezután a Donon keresztül a Szejm és Szeverszkij Donyec között, 
majd a Gyeszna és a Dnyeper vízrendszere között ért Kijevbe (RYBAKOV 1952, 29-30; 
RYBAKOV 1969, 190-195). Kijevből a Kárpátok felé a legrövidebb útvonalat a mai 
Zsitomiron és Tyemopolon keresztül vezetve, a Volhíniai és Podóliai hátságok között, a Déli- 
Bug és a Dnyeszter, illetve a Szlucs, Goriny és az Északi-Bug vízrendszere között vezetve 

rekonstruálhatjuk. A Kárpátokon át több átjáró van, amelyeken keresztül a Kárpát-medence 

belsejébe lehet bejutni. Az útvonal vagy a mai Ungváron keresztül (Uzsoki-hágó), vagy a mai 
Munkácson keresztül (Vereckei-hágó)36, vagy a mai Huszton keresztül vezetett a magyar 

Alföldre. Észak felől Przemyál érintésével a Duklai-hágón át is vezetett út (pl. FOMIN- 

KOVÁCS 1987,61).
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Kérdés, hogy mit lehet kezdeni a forrásban megadott távolságadatokkal. Mai térképre 

vetítve valóban összhangban állnak-e a szóban forgó út hosszával? Ha a szóban forgó

útvonalat Kijeven keresztül vezetve rekonstruáljuk, akkor al-Istalmnak a Bulgar-Kijev és a

Belső Basgirt-Bulgái távolságra vonatkozó adatait egyaránt számításba lehet venni. Mivel a 

teljes út 25 állomás, a Bulgar-Kijev táv 20 állomás, a Kijev-Kárpátok szakaszra 5 állomás 

jut. Először azt kell meghatározni, hogy mekkora egy „állomás” távolsága. Al-Istahrl ebben

az esetben az „állomás” szóval fordítható maritala kifejezést használja, míg máshol a „nap” 

(=egy nap alatt megtett út) (ar. yaüm), illetve a farsah (kb. 6 km) szerepel mértékegységként. 

Az arab marhala általában egynapi megtett útnak felel meg (30-50 km: El VI, 558-559). Ha

így számoljuk a Bulgár-Kijev utat, akkor az al-Istahrl által megadott távolság téves. B. A.

Rübakov szerint a Bulgár-Kijev út esetében két állomás távolsága körülbelül 87 km 

távolságot tesz ki, ami kétnapi menetből és egy nap pihenőből áll (ún. „dnyjovka”: 
RYBAKOV 1969, 190-192). Akárcsak a Bulgár-Kijev útvonalon, a Kijev és a Kárpátok

közötti szakasz távolsága is téves al-Istahrinál. A Volga-Kijev és a Kijev-Kárpátok szakaszra 

megadott távolságok, egymáshoz viszonyítva, arányaikban mégis helyesek, de ebben az 

esetben az egy marhala távolság több mint a napi átlagos 30-50 km. Ha Rübakov számítási

módszerével térképre mérjük a távolságokat, az öt „megálló” mintegy 425-450 km, ez 

Kijevtől számítva a Kárpátok keleti pereménél ér véget. Tehát az út vége nem a magyar 

Alföldön van, hanem a Kárpátoknál. Magyarország területe a 10. század elején (közepén), 
Bíborbanszületett Konstantin szerint a magyar Nagyalföldön volt.37 Feltételezhető azonban, 
hogy a 10. századi magyarság a Kárpátok széleit is fennhatósága alatt tartotta, a hegyi átkelők 

magyar ellenőrzés alatt voltak. Ezt régészeti leletek is megerősítik. Érdekes, hogy ezeknek a 

Kárpátoktól jeleire lévő „magyar” lelőhelyeknek egy része éppen a fentebb megrajzolt 
útvonal végénél, annak közelében van (Przemyál, Szudova Visnya, Krilosz). Ezek 

leletanyagát olyan 10. századi magyar közösségek emlékeinek tartják, amekyek a magyar 
terület keleti határait őrizték (pl. ERDÉLYI 1986, 51; FODOR 1993, 26-27; FODOR 1994, 
55; BÓNA 2000, 42), vagy éppen a kereskedelem miatt települtek oda (BÁLINT 1983, 359- 
363).

36 László Gy. szerint a Vereckén át-Kijevbe vezető kereskedelmi út a 10. század végéig igen jelentős forgalmú 
volt, Géza fejedelem azonban lezáratta (LÁSZLÓ, 1942, 802-803, 806).
37 . .ahol Turkia egész szállásterülete van, azt mostanában az ott folyó folyók nevéről nevezik el. A folyók ezek: 
elsőfolyó a Temes, második folyó a Tutis, harmadik folyó a Maros, negyedik folyó a Körös, és ismét egy másik
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A fenti távolság számítás gyengéje, hogy csak a megadott távolságegység 

megnövelésével tudjuk az útvonalat rekonstruálni. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy itt a 

Volgái Bulgáriából a Kárpátokig vezető útról van szó. A téves távolságadatokhoz 

hozzájárulhatott az is, hogy a kor földrajzi ismeretei elég pontatlanok voltak. Az iszlám 

világban a matematikai tudás magas szinten állt, de a térképi ábrázolásban ez nem mindig 

jelentkezett. A muszlim térképészet egyik irányzata a „matematikai iskola” volt, amely a 

görög hagyományt követte, elsősorban a Ptolemaiosz-féle térképet és földleírást véve alapul.

A BalM-Istahrí-féle iskola térképei bár készítőik minden bizonnyal ismerték a ptolemaioszi

hagyományt azonban nem ezt a hagyományt követték, hanem iráni hagyományokat, a térképi 
ábrázolás módja feltehetően szászánida kori térképekre megy vissza. Az eredeti BalhI-mű egy 

Ma’mün kalifa (813-833) idején készített térképhez mellékelt leíráson alapult. A BalhT-

Istahrí-iskola annyiban hozott újat, hogy a térképhez mellékelt leírások kereskedők és követek

úti jelentéseit használták fel, így ismeretanyaguk korszerű volt (pl. KRAŐKOVSKIJ 1957, 
97-117, 196-198, 205-209; El, I, 1003). A Bulgar-Belső Basgirt távolság téves megadásához

egyrészt al-IstaM térképe adhatja a magyarázatot. Kelet-Európáról külön térkép nem maradt 

fenn a BalhI-hagyományban, ez a terület az egész világot ábrázóló térképlapon 

tanulmányozható. Ilyen világtérkép Ibn Hauqaltól ismert, aki al-Istahrl térképét másolta le és

pontosította. Al-Istahrl térképe pontatlanabb volt, mint Ibn Hauqalé (KMOSKÓ, 1997, 75). A

térkép a Konstantinápolyi-öböl (tkp. a Fekete-tenger) partján jelöli Magyarországot Basgirt 
alakban. Csak egy ilyen nevű ország szerepel ezen a térképen és ez is megkülönböztető jelző 

nélkül. Déli szomszédai a besenyők és a bolgárok (feltehetően a dunai, „belső” bulgárok, mert 
az ő országuk is a Konstantinápolyi-öböl partjáig ér). Basgirttó 1 keletre vannak a kazárok és a 

burtaszok, északra a ruszok és még egy Bulgár nevű ország. Ez lehet a volgai Bulgárország (a 

térkép déli irányban tájolt). Ez utóbbi bolgárok országát jelölö ábra ,a Basgirt irányában 

elkeskenyedik és csúcsa csaknem határos BasgirtXaX. Egy folyó választja el a két országot 
egymástól. Ez a folyó egy nagyobb folyóba ömlik, amely a Kazár-tengerbe folyik bele 

(Kaszpi-tenger), tehát a Volga egyok mellékfolyójaként ábrázolja a térkép. A két ország közé 

a rusz terület ékelődik be. A másik Bulgört (dunai bulgárok) a besenyők országa választja el a 

magyaroktól. A térkép alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a volgai bulgárok és a 

magyarok között kisebb a távolság, mint a valóságban. A 25 napi út esetében vagy nem állt a

folyó a Tisza. A türkök közelében vannak keleti oldalon a bolgárok, ahol őket az Istros folyó választja el, amelyet 
Dunának is neveznek, észak felé a besenyők, nyugatabbra a frankok, dél felé pedig a horvátok" (ÁMTBF, 48).
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szerző rendelkezésére pontos adat a távolságról, és spekulatív úton számolta ki, vagy pedig 

ismét annak lehetünk tanúi, hogy összekeverte a két Bulgáriát. A volgai bolgárok és a 

magyarok közötti útról ír, de közben a dunai bolgárok és a dunai magyarok közötti út 
távolságát adja meg. A 25 napi út ugyanis reális távolság az utóbbi két ország között.38 Meg 

kell jegyezni, hogy a térképen a Volgai Bulgária határa is elér egészen a Konstantinápolyi
öbölig (erre vonatkozhat a Bulgar-’Rüm határa” adat, amennyiben nem egy Rüs alak

elírásáról van szó). Al-IstaM Belső Basgirtra vonatkozó adatait Ibn Hauqal változtatás nélkül 

átvette. Talán nem voltak újabb információi ezekről az útvonalakról.

A téves távolságadat másik magyarázata az lehet, hogy al-Istahn (al-Balhr) a leíró

részben már a honfoglalás utáni állapotot ábrázolja, de a fejezet végén, az itineráriumban még 

azt a távolságot adja meg, ami a Volga és Etelköz között volt. Ebben az esetben feltételezni 
kell azt is, hogy az al-Balhl-féle leírás a magyar honfoglalás előtt készült, amit később a beállt

i«

változásoknak megfelelően kijavítottak. Figyelembe véve az elmondottakat, ezek után már 
nem kell mereven ragaszkodni a fentebb kiszámolt kilométerekhez. Az utat úgy is 

megrajzolhatjuk, hogy az Kijevtől a Krakkó felé vezető út Vlagyimir-Volinszkijig, onnan 

pedig egy dél-nyugati leágazással Peremislen (Przemyál) keresztül vezetett Magyarországra. 
Ez hosszabb, mint az előző, de ismertebb útvonal. Mivel részletesebb forrás nincs ebből a 

korszakból, mindkét útvonalrekonstrukció lehetséges (5. térkép).

Al-Istahrl még egy, a dunai magyarokhoz vezető utat említ. Eszerint a besenyőktől a 

magyarokig 10 napi út van. Figyelembe véve a besenyők települési rendjét a 10. században, 
ez az útvonal nem azonos az előbb tárgyalttal. Itt egy, a steppén keresztül vezető útról van 

szó. Meg kell jegyezni, hogy Bíborbanszületett Konstantin a DAI 37. fejezetében azt írja, 
hogy a besenyőktől Turkiáig (Magyarországig) 4 napi út van. A császár a besenyő törzsek 

elhelyezkedését is leírja és megemlíti azt is, hogy egy-egy törzs milyen országgal 
szomszédos. A besenyő törzsek közül négy a Dnyepertől nyugatra lakott. Konstantin szerint 
Magyarországhoz a Jula törzs volt legközelebb, a Jazikapan törzs pedig Bulgária szomszédja 

volt. Ez utóbbi törzs lehetett az Al-Dunánál, a Jula törzs ettől északra helyezkedett el, a 

Kárpátoktól keletre. A Karabaj a ruszok és a Javdierdim törzs az ultinók, drevleninek és 

lenzeninek közelében volt (ÁMTBF, 41-42). A besenyők többi törzse a Dnyepertől keletre 

lakott. Feltehető, hogy al-Istahri és Bíborbanszületett nem ugyanazt az útvonalat írják le. A 

két említett szerző szöveghelyei nem adnak további információkat a besenyők és magyarok

38 Az idézett távolságadatok ilyen (lehetséges) összefüggésére mutatott rá Balogh L. (dunai Bulgária-Kijev-



282

közötti útvonalakról. Lehetséges, hogy valamelyik erdélyi átjárón keresztül vezettek a 

steppére és onnan tovább kelet felé. Al-Istahrí távolságadatai alapján ebben az esetben is 

kísérletet lehet tenni az útvonal rekonstruálására, szem előtt tartva persze a már említett 

hibalehetőségeket. A fentebb idézett útjegyzékben al-Istalm említi a besenyők és Etil, a 

Volga-parti kazár főváros közötti szárazföldi út távolságát, ami egy hónapi út. Ezt az adatot 
összevethetjük az Etil és Bulgár közötti szárazföldi út hosszával, ami szintén egy hónapi 
utazást tesz ki. Etil pontos helyét nem ismerjük, talán a mai Asztrahány közelében volt. 
Bulgár városa a Volga és a Káma egybefolyásának közelében, attól délre volt (pl. SMIRNOV 

1951, 168, 170). Mai térképen a legrövidebb út a Volga-deltától az egykori Bulgár helyéig 

mintegy 1000-1200 km. Napi 30-40 kilométer utazással egy hónap alatt megtehető út. Az 

Etiltől a besenyőkhöz vezető út szintén egy hónapig tartott. Ha ebben az esetben is 1000-1200 

kilométeres távolsággal számolunk, akkor ennek az útszakasznak a vége valahol a Dnyeper 
közelében lesz. Ha ehhez még hozávesszük a besenyőktől a Belső Basgirtig vezető út 10 

napját, akkor nagyjából meg is kapjuk az Etil-Kárpátok útvonalat (5. térkép).40A forrás nem 

egymás után említi a két útszakaszt, de mindkét esetben keletről nyugatra tartó utakról van 

szó, ami amellett szólhat, hogy ugyanarról az útról van szó. Összevetve az északi (Kijeven

keresztül vezető) és a déli (steppei) utakról szóló adatokat, akkor azt látjuk, hogy al-Istahrl

leírásában előbb a besenyőktől a Kárpát-medence irányába vezető útvonal szerepel, majd az 

innen visszafelé vezető, a Magyarország-Kijev-Volgai Bolgária útvonal. Elképzelhető, hogy 

egy olyan személytől származtak az információk, aki mindkét útvonalat használta utazása 

során, de lehet, hogy különböző forrásokból származtak a szerző információi. Talán erre utal 

az is, hogy a két útvonal esetében különböző mértékegységeket használ. Az Ibn Hauqal-

térkép tanúsága szerint a kazárok országa nem érintkezik Basgirti&X. A kazároktól Basgirág a 

legrövidebb út a besenyőkön keresztül vezet. A térképi ábrázolás ebben az esetben 

realisztikusabb, mint Bulgár és Basgirt egymáshoz való viszonya esetében és a távolságok is 

pontosabbak a leíró részben.
A Kárpát-medencéből a Volga-vidékre vezető útról más források is szólnak. Ezek 

közül különösen fontos a Haszdáj ibn Saprut-féle levél, mivel nagy valószínűség szerint 10.

besenyők-Kárpát-medence-dunai Bulgária) (BALOGH 2005).
39 Ebben az esetben is, mint az előzőekben, a 10. századi állapotokkal számolhatunk a besenyők lakóhelyét 
illetően, tehát a Don és az Al-Duna közötti területtel, és az is valószínűtlen, hogy a Volgától keletre lakó besenyő 
töredékekről lenne szó.
40 Bíborbanszületett Konstantin szerint a Duna-torkolattól a Don mellett lévő Sarkéiig 60 napi út volt 
(LITAVRIN-NOVOSELCEV 1991,172,55-56), de ez a közlés valószínűleg part menti hajóútra vonatkozik, 
amely a Krím-félsziget partja mentén is végigvezetett, ami nagy kitérőt jelent (vő. OBOLENSKY 1999,42).



283

századi állapotokat ábrázol és így nem sokkal későbbi a BalhI-IstahrI-féle hagyománynál. A

forrásban arról van szó, hogy Haszdájnak a kazárokhoz küldött levelét előbb Jeruzsálemen, 
majd a Kaukázuson keresztül akarta elküldeni, de követek érkeztek hozzá egy. Giblím nevű 

országból, akik megígérték, hogy elküldik Haszdáj levelét a Hungrín országban lakó 

zsidókhoz, akik onnan majd továbbküldik Ruszba, onnan Bulgárba, ahonnan a kazárokhoz 

fog jutni (KOKOVCOV 1932, 64-65). Ez pontosan megfelel a Magyarország-Kijevi Rusz- 

Volgai Bulgária útvonalnak. A máramarosi kincslelet volgai bolgár verésű érméi közvetetten 

szintén tanúskodnak a Volga és a Kárpátok közötti összeköttetésről a 10; század első 

harmadában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes volgai bolgár érme közvetlenül és 

egyenesen Volgai Bulgáriából került Magyarországra (KOVÁCS 1997,240).

A 12. század közepén Abü Hamid a volgai bulgároktól utazott Magyarországra. 

Bulgárból vízi úton indult, feltehetően az Okán, majd szárazföldön ment tovább, Kijeven és 

végül a Kárpátokon keresztül érkezett Magyarországra. Kijevből az útja 40 napig tartott.41 

Istahrl alapján ez az út körülbelül fél hónap, igaz csak a Kárpátokig. Abü Hámid a Kárpát

medence belsejébe ment, talán ezért is lehetett hosszabb az útja.
A PVL szerint a magyarok 898-ban keletről érkezve Kijev mellett vonultak él, átkeltek 

a Dnyeperen, majd a Kárpátok felé haladtak, a hegyeken átkelve foglalták el új hazájukat 
(PVL 1950,1,21). Itt szintén a Kijev-Kárpátok útról van szó.

A magyar Anonymus (13. század eleje) szerint a honfoglaló magyarok a Volgától (Etil 
folyó) Szuzdalon és Kijeven keresztül érkeztek Ungvárra (SRH I, 41-42, 45, 47, 48, 51). 
Anonymus útleírásában fel lehet ismerni a Volgától a dunai Magyarországig vezető utat. Igaz, 
ez nem teljesen azonos a fentebb rekonstruált útvonallal, mert a Volgától Kijevig tartó 

szakasza eltér. Anonymus leírásában Bulgáriából Szuzdalon át Kijevbe vezető út szerepel, 
ami a Volga felső folyását követte, majd délre kanyarodott, az Oka-folyó völgyében és onnan 

vezetett Kijevbe (pl. GYÖRFFY 1948, 57, 59; HARMATTA 1977) (5. térkép). Ugyanő írja, 
hogy Taksony fejedelem idején (10. század második fele) Volgai Bulgáriából előkelők

41 Abü Hámid Magyarországra vezető útját többféleképpen is rekonstruálták. A bulgároktól Kijevbe tartva vizi 
úton utazott, valószínűleg az Okán indult el (pontosabban a Volgán, de itt nem kellett hosszú utat megtenni, 
amíg az Oka torkolatához ért). A Bulgária-Kijev útvonal nem csak szárazföldi útként képzelhető el. Az utazó 
vízi utat is választhatott egyes szakaszokon (BOLSAKOV-MONGAJT 198S, 120-122). A leírásban szereplő és 
a szlávok városaként leírt helységet a különböző kiadások eltérő olvasatai miatt többféleképpen értelmezték. G. 
F. Korzuhina szerint itt a kunok (kumánok) városáról van szó, ami Sarkellel lehet azonos, így Abü Hámid útja a 
steppén keresztül vezettett. Más vélemény szerint a város neve Man Kernen, ami Nagy Várost jelent a volgai 
bolgárok csuvasos típusú nyelvén (BOLSAKOV-MONGAJT 1985,161-162; RÓNA-TAS 1992,123); FOMIN- 
KOVÁCS 1987,49. Abü Hümid útja Kijevtől Magyarországig azért is tarthatott 40 napig, mert nem a 
legrövidebb úton utazott (vő. HRBEK 1955,212, jz.).
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érkeztek Magyarországra és ott letelepedtek (SRH I, 114,16-115,7).42 Ezt általában úgy 

értelmezik, mint a 10. századi volgai bulgár-magyar kapcsolat bizonyítékát (pl. CZEGLÉDY 

1970, 254; HALIKOVA 1973, 31; MESTERHÁZY 1973, 38-39). Más vélemények szerint ez 

az adat Anonymus saját korára vonatkozik, tehát a 13. századra (pl. RÓNA-TAS 1997,226).
Yáqüt (13. század) Magyarországra települt volgai bulgárokról ad hírt 

(WÜSTENFELD, I, 468-470).43Ezek a fentebb említett források egyértelműen a Volga- 

vidékkel (főleg a volgai bulgárokkal) fennálló kapcsolatra vonatkoznak.
Kelet felé, a volgai bulgárok és a kazárok irányába a kapcsolatok nem csak 

kereskedelmi céllal létesültek.
A keleti kapcsolatokban fontos szerepet játszott a magyarok honfoglalás előtti politikai 

és gazdasági kötődése a Kazár Kaganátushoz. A 10. század elejétől kezdve a Kaganátus 

gyengülni kezdett, miközben a volgai bolgárok jelentősége növekedett. A Kárpátoktól a 

volgai bulgárokhoz vezető út ezt a változást is tükrözheti. A magyarság keleti orientációjának 

fenntartásában még egy fontos tényező is közrejátszott. Ez pedig a keleten maradt magyar 

csoport (vagy csoportok) volt. Milyen úton juthattak el a nyugati magyarok követei a keleti 
magyarokhoz? A Kárpátok-Volga útnak köze lehetett-e a keleti magyarokkal való kapcsolat 
fenntartásában?

Ami a keleti magyarokat illeti, a kutatás általában két helyen számol ilyen 

csoportokkal: a Kaukázus közelében (DAI: „Perzsia vidékén”) és a volgai bulgárok mellett. 
Egyes vélemények szerint a keleti magyarok a 10. században és már azelőtt is a Volga és a 

Káma vidékén voltak (pl. FODOR 1994a, 107-108; KRISTÓ 1996, 36), más álláspont szerint 
magyar nyelvű csoportok csak később költöztek oda, a 10. század előtt ott nem tűnnek fel a 

forrásokban (pl. RÓNA-TAS, 1997, 330; VÉKONY 1983,236, 75. jz.). Amennyiben valóban 

számolhatunk magyar csoportokkal a Volga-Káma vidékén, illetve attól nyugatabbra a 10. 
században, akkor világossá válik, hogy miért volt olyan fontos a Kárpátok-Kijev-Volgai

Bulgária útvonal a dunai magyarok számára. Az al-Istahrí-féle leírás kronológiája lehetővé

teszi, hogy a Kárpátok-Kijev-Volga útvonal létrejöttét a 10. század elejére (a magyarok 

Kárpát-medencei honfoglalásával egyidőre) keltezzük.

42 Itt biztosan a Volgai Bulgáriáról van szó, a mondatban szereplő Bular alak a Bulgár név szabályos változata a 
volgai bulgárok csuvasos típusú nyelvében. Ebben az időben a Volga-vidéken biztosan beszéltek ilyen típusú 
nyelvet, a dunai bulgárok viszont már szláv nyelvűek voltak (RÓNA-TAS 1997,188,226).
43 A szerző Aleppóban Magyarországról érkezett muszlimokkal beszélgetett, ök mondták neki, hogy: 
hallottam, hogy eleink egy csoportja mondta, hogy hosszú időnek előtte országunkba hét emberből álló 
muszlim társaság érkezett Bulgár országából, akik közénk telepedve jóságosán kioktattak minket arról, milyen 
tévelygésben vagyunk, s az iszlám vallásának helyes útjára igazítottak minket' (Kmoskó M. fordítása: HKIF
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Összefoglalva al-Istahn adatainak tanulságát, megállapíthatjuk, hogy:

1. a Belső Basgirt kifejezés nagy valószínűséggel a 10. századi dunai magyarokra 

vonatkozik,
2. 2. a Belső Basgirttó  1 Bulgöng vezető út azonosítható a Kárpát-medence és a Volga-vidék 

közötti úttal, amely a 10. század elején már létezett. Al-Istahri, és más, későbbi szerzők

adatai alapján rekonstruálható a Volgái Bulgáriából Kijeven át a Kárpátokig vezető 

útvonal, annak ellenére, hogy az említett szerző(k) távolságadatai nem pontosak. 
Feltehetően Etil, a kazár főváros és a Kárpát-medence között létezett egy másik, a steppén 

keresztül vezető út is ugyanebben az időben, amely nem érintette Kijevet,
3. a 10. századi dunai magyarok keleti kapcsolatait más források is megerősítik. Ezek a 

keleti kapcsolatok azért voltak fontosak, hogy a dunai magyarok megőrizzék a kapcsolatot 
a keleten maradt magyar töredékekkel. * .i

II. Az észak (észak-nyugat) felé vezető utak

Ibrahim ibn Ya‘qüb beszámolója alapján tudjuk, hogy Prágában Magyarországról érkezett 
kereskedők is megfordultak a 10. század 60-as éveiben (de már valószínűleg előbb is). A 

magyarok azonban nem csak a kereskedelem, hanem az észak felé, Szászországba vezetett 
kalandozásaik alkalmával is feltehetően a mai Morva- és Csehország területén haladtak át. Az 

északra vezető kereskedelmi utakra vonatkozóan a 10. századból nincsenek részletes 

útleírások. A Dunától észak-nyugat felé vezető 9-10. századi útvonalak rekonstruálására 

Szőke Béla tett kísérletet. Ezekre az utakra már korábban László Gyula is figyelmet fordított 
(LÁSZLÓ 1942, 804-805; 1944, 118-119). Szőke az ő elképzelését pontosította. Véleménye 

szerint a kereskedelmi utak a földrajzi felszín és vízhálózat által kínált lehetőségekhez 

alkalmazkodnak, és a természetes útvonalak (folyóvölgyek, folyami átkelők stb.) már az 

őskorban is használatban voltak, és sok esetben évszázadok, évezredek múlva is ugyanott 
vezettek. Ilyen módon a korábbi és a későbbi időszakok adatainak figyelembe vételével 
valószínűsíteni lehet a 9-10. századi fontosabb kisalföldi útvonalakat. A legfontosabb főút az 

esztergomi gázlón keresztül vezetett a Duna bal partjára. Innen kiindulva egy ideig a Duna 

teraszán vezetett, majd észak-nyugatra fordult és a mai Perbete közelében keresztezte a 

Zsitvatőről észak felé haladó utat. Innen tovább nyugat felé a mai Udvardig, ahol elérte a

1995,72). A hét emberből álló társaság talán a hét magyar törzsre utal, így a honfoglalás előtti időszak 
eseményei őrződtek meg a történetben (HKÍF 1995,72,211. jz:; GYÖRFFY 1948,60).
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Zsitva és Nyitra-folyó mocsrait. Itt a két folyó völgye kiszélesedik, kinyílik a Dunára néző 

síkságra. A mocsaras, nehezen járható folyóközön a nyárhídi gázlón lehetett átkelni. A 

folyóköz itt a legkeskenyebb, ide nyúlik be hegyével a észak-nyugati irányból a Vág és a 

Nyitra közé ékelődő magas löszpad, a földrajzi adottságok ide terelik össze minden irányból 
az utakat. A Zsitva mentén és a Nyitra jobb parti teraszán egy-egy út indult észak felé. Az út 
ezután a mai Semptén, Nagyszombaton, és Holicson keresztül ért el a Kárpátokig (SZŐKE 

1954, 133-134) (10. térkép). Az északi (morva, lengyelországi) importtárgyak szintén arra 

utalnak, hogy a főút ebben az időben a Dunakanyartól észak-nyugati irányban vezetett, a 

Dunától északra (MESTERHÁZY 1993, 456). Lehetséges, hogy a Kisalföldön előkerült 
dirhemek is a prágai úttal hozhatók kapcsolatba. A Kárpátoktól északra Staré Mésto-Uhorské 

Hradisté volt egy fontos állomás, az út itt érte el a Morva-folyó völgyét. A Kárpát-medence és 

a morva terület 10. századi kapcsolatairól cseh- és morvaországi régészeti leletek is 

tanúskodnak. Ezek csak szórványosak, többnyire sírok mellékleteiként kerültek elő 

(nyílcsúcsok, övcsatok, íj, tegez csontveretei stb). Figyelmet érdemelnek a Mikulcicében és 

Staré Méstoban talált itáliai pénzek (Mikuléice: I. Berengár /888-915-924/ és Lambert /894- 
898/) és depotleletek (utóbbi lelőhelyen egy vasszalukból álló „kincslelet” levél és deltoid 

alakú nyílcsúcsok kíséretében). A „magyar” jellegű tárgyak olyan temetkezésekből 
származnak, amelyeknél az elhunytakat a helyi temetkezési szokások szerint temették el. Egy 

sír lehet kivétel (Bíeclav-Pohansko, 275. sír, 10. század első fele). A leletek többsége olyan 

tárgy, amelyek készítését, és a lelőhelyre kerüléséi csak tág határokkal lehet keltezni. A 

„magyar” jellegű, vagy magyarokkal kapcsolatba hozható tárgyak zöme két fontos főút 
környékén került elő. Az egyik a Cseh-medence belseje felé vezetett, a másik a Morva-folyó 

völgyében az Odera felé (a „királyi” /královská/ és a „borostyámat”). A tárgyak nem biztos, 
hogy kereskedelemmel kerültek északra, a Szászországba kalandozó magyarok is erre 

haladtak át (NEVIZÁNSZKY 1999,125-131).

III. A dél felé vezető kereskedelmi utak

A Kárpát-medence és a Bizánci Birodalom közötti utakra szintén csak közvetetten tudunk 

következtetni. Gardlzí szerint a nándorok (dunai bulgárok) és a morvák között tíz napig tartott 
az utazás (MARTINEZ 1982, 161; GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 175). A kijelentést 
általában úgy értelmezik, hogy ez a dunai bulgárok és a morvák közötti útra vonatkozik. Az 

utazás időtartama, feltételezve, hogy a bulgár fővárosból, Preszlávból indult, a mai Belgrád 

környékéig elegendő csak. A DAI szerint a Thesszalonikiból Belgrádig tartó utazás 8 nap volt
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(GÖCKENJAN-ZIMONYI 2001, 175-176, 456. jz.). Lewicki szerint ez a dunai út, ami 
Belgrád után a Duna bal partján, az egykori római limesút vonalán haladt, Brigetionál 
(Komárom-Ószőny) érte el a morva határt. Ez az út Bíborbanszületett Konstantin korában is 

használatban volt még, mert a DAI is említi (LEWICKI 1967, 16-19). A régészeti leletek 

alapján azonban a dunai út nem tűnik jelentős kereskedelmi útnak a 10. században. Vannak 

ugyan nyomok, egy elágazást is sejthetünk egészen a Balatonig, de a fő útvonal nem a Duna, 
hanem a Tisza volt (MESTERHÁZY 1993, 453, 455-456). A tiszai út észak felé a Bodrog és 

a Latorca völgyén keresztül összeköttetésben állt a Vereckei-hágón át kelet felé vezető úttal 
is. Déli irányban az útvonal Titelnél érte el a Dunát, és innen vezetett Perejaszlavecig („Kis- 
Preszláv”). Belgrádnál egy elágazása volt, ami Nisen és Szófián keresztül ért 
Konstantinápolyba (MESTERHÁZY 1993,455).

Az említett utak feltehetően a magyar fejedelmi központtal voltak összeköttetésben 

(RÉVÉSZ 1999, 156). Erről a központról jelenleg nincsenek pontos adataink. Különböző 

megfontolásokból szóba került a Duna-Tisza-köze, a mai Budapest, a Kisalföld, Győr, 
Székesfehérvár, valamint a Felső-Tisza-vidék (PROHÁSZKA 2001,12-14). Mivel írott forrás 

alig van, ami ebből a szempontból hasznosítható, és ezek is késeiek, a régészeti kutatásoktól 
várhatunk eredményt.

A fejedelmi központ kiválasztásában a kedvező természeti feltételek mellett a 

kereskedelmi utak közelsége játszott szerepet. A kereskedelem, legyen az akár helyi, akár 
távolsági, a városfejlődés egyik fontos előmozdítója (GYÖRFFY 1997, 18-20, 66). A 

magyarság honfoglalás előtti történetében jelentős szerepet játszott az, hogy a kelet-európai 
kereskedelmen keresztül be tudott kapcsolódni a korabeli világkereskedelembe. A kelettel 
való kapcsolatok a honfoglalás után is fennmaradtak, a magyarság továbbra is a keleti 
kereskedelemhez kapcsolódott. Ennek figyelembe vételével feltételezhetjük, hogy a fejedelmi 
székhelyet szándékosan a kelet felé vezető kereskedelmi utak mellé helyezték. A Kárpát
medencében az egyik ilyen lehetőség a Duna-völgye volt. A 9. században a Duna mentén 

vezetett a dunai bolgároktól (és a Bizánci Birodalomból) a morvák felé egy út. A Kárpát
medence másik nagy folyója, a Tisza, szintén kedvező lehetőséget kínált a központ 
kialakításának, akár az alsó folyásánál (Titel környéke), vagy más okból akár a Felső-Tisza- 

vidék. Az első esetben a már említett bizánci-morva kereskedelmi út, a másik esetben a kelet 
felé (Kijev) vezető utak és hegyi átjárók közelsége. A Tisza biztosította az összeköttetést dél 
felé. Régészeti leletek alapján úgy tűnik, hogy a Tisza-vidéket jelentősen érintette a Balkán 

felől északra tartó kereskedelem. Mindkét nagy folyó mellett voltak olyan helyek, ahol az 

északon haladó Prága-Etil út is viszonylag közel volt, és a Balkán felé vezető utak is a
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közelben vezettek. A Felső-Tisza-vidék mellett szólnak a rangos temetkezések sokaságán 

kívül a dirhemleletek, és az az útleírás, amely a DAI 40. fejezetében található. Valószínűleg 

egy, a magyarok fejedelméhez, vagy más, magas rangú vezetőjéhez küldött bizánci követség

jelentéséből származhat.44 A BalhT-IstahrT-féle forrás kronológiája nem áll ellentétben azzal a

megállapítással, hogy a fejedelmi központ a 950-es évekig a Felső-Tisza-vidéken volt. Az 

idézett muszlim szerzők a 9-10. század fordulójától a kb. 950-ig tartó állapotot ábrázolják, 
ami azt jelenti, hogy a honfoglalást követően néhány évvel már használták ezeket az utakat. A 

Volgától a Kárpát-medencébe vezető, és a magyar politikai vezetők számára különösen fontos 

utak végállomása valószínűleg a fejedelmi szálláshely volt, ami lehetett a Duna mentén is, és 

így az út akár Morvaországban, vagy Prágában csatlakozhatott a keleti főúthoz. De lehetett a 

Tisza felső folyásánál is, ebben az esetben rövidebb volt az út Kijev és a Volga-vidék felé. Az 

előbb említett egyéb adatok figyelembe vételével ez utóbbi tűnik valószínűbbnek.45
A dunai magyaroknál különböző országokból érkezett kereskedőket említenek: 

kazároktól, alánoktól, illetve Derbend és Ardabil városokból. A felsorolt helyek a Volga alsó 

folyása, a Kaszpi-tenger és a Kaukázus közötti területen vannak vagy voltak. Az nem biztos, 
hogy itt kazár és alán emberekről van szó, lehet, hogy az említett országokban is kereskedő 

muszlimokról. Derbent és Ardabil neve azt sejteti, hogy perzsákra, azerbajdzsániakra, esetleg 

arabokra gondoljunk. Rajtuk kívül biztosra vehetjük, hogy a magyaroknál éltek kálizok, akik 

Khoraszán, Transoxania és Közép-Ázsia vidékeivel álltak kapcsolatban. Zsidók is laktak 

Magyarországon, ők nyugatra, észak-nyugatra (Bajorország, Németország, Csehország) és 

keletre (Kijev) is utaztak. Feltételezhető, hogy a 960-as években már magyar (nem külföldi 
származású) kereskedők is voltak (KRISTÓ 1995, 205), de a öayhánl-hagyomány leírása a 

magyarok tevékenységeként mutatja be a Krím-vidéki rabszolgakereskedelmet, amit 
feltehetőleg nem külföldi kereskedők folytattak. Ez a kereskedelem helyi jellegű volt. Ezzel 
szemben a távolsági kereskedelmet, főleg a Kárpát-medencétől távoli vidékekkel, idegen 

kereskedők bonyolították le. A külföldiek nem csak a kereskedelemben, hanem a 

kézművesiparban (főleg az ötvösök) is fontos szerepet játszhattak (KRISTÓ 1995, 203). 
Nagyon valószínű, hogy a magyarok esetében is létrejött a steppei (nomád) uralkodó elit és a 

külföldi kereskedők közötti szövetség, együttműködés, ami Kelet-Európábán és Belső-

44.. ."ahol Turkia egész szállásterülete van, azt mostanában az ott folyó folyók nevéről nevezik el. A folyók ezek: 
első folyó a Temes, második folyó a Tutis, harmadik folyó a Maros, negyedik folyó a Körös, és ismét egy másik 
folyó a Tisza” (ÁMTBF, 48). Keszi T. szerint a 10. századi Magyarországról tudjuk, hogy nagyobb volt, mint 
amit a császár leír, ezért itt egy útleírásról van szó (KESZI 2001,489-492).
45 Szintén a Felső-Tisza-vidékre tette ezt a központot Makk Ferenc. Szerinte az Árpádok szállása a 950-es évek 
közepéig a Felső-Tisza-vidéken volt, majd a 970-es évek elejéig a Duna-Tisza közén és utána Esztergomban 
(MAKK 2004).
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Ázsiában a steppei birodalmak felemelkedését és fennmaradását biztosította. Mindez már 

Etelközben kialakulhatott, és ezt a modellt a magyarok a Kárpát-medencében is sikeresen 

fenn tudták tartani a 10. században. A magyar honfoglalás a Kárpát-medence és a szomszédos 

területek (főleg kelet felé) kapcsolatában minőségi változást hozott. Nem csak egy új állam 

jött létre itt, hanem a Kárpát-medence bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe is. Arról 
már volt szó, hogy a keleti kapcsolatok nem csak kereskedelmi célúak voltak, hanem a keleti 
magyarok miatt is szükség volt rájuk. A távolsági kereskedelemből főleg az uralkodó elit 
részesült, az átmenő forgalom nem volt számottevő. A kereskedők tevékenysége, főleg az 

uralkodó réteg igényeit szolgálta. Figyelembe kell venni azt is, hogy a magyarok.955-ig (970- 
ig) a különböző javak egy részét, talán a nagyobbik részét a kalandozó hadjáratokban 

rablással szerezték be, ami szintén korlátozó hatással volt a kereskedők által behozott áru 

mennyiségére.
Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a magyarság Kelet-Európábán bekapcsolódott 

a nemzetközi kereskedelembe, a magyarok is kereskedtek, de külföldi kereskedők is érkeztek 

hozzájuk. Közülük többen a magyaroknál is maradtak hosszabb ideig. A Kárpát-medencébe 

költözés után sem szakadtak meg a kapcsolatok a kelet-európai kereskedelmi rendszerrel (és a 

korabeli világkereskedelemmel), a keleti kereskedők (főleg kálizok) Magyarországig is 

elutaztak. Ugyanakkor azonban a magyarok alkalmazkodtak az új viszonyokhoz és 

lehetőségekhez: megtartották a Kelethez és a Bizánci Birodalomhoz fűződő kereskedelmi 
kapcsolatokat, de más vásárhelyekre jártak és új útvonalakat vettek használatba. Fontos 

hangsúlyozni: nem csak a magyarokhoz érkeztek kereskedők, hanem a magyarok (velük 

együtt élő muszlim, zsidó kereskedők) is jártak külföldre. A Kárpát-medence nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatait átalakították, míg korábban dél (Bizánci Birodalom) és Nyugat 
(Frank Birodalom) felé folyt kereskedelem, a 900-as évek elejétől erőteljesebb lett a kapcsolat 
Kelet-Európával és gyakorlatilag megszűnt a kereskedelem a Nyugattal.

X. ÖSSZEFOGLALÁS

A 750 és 1000 közötti időszak a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából mindenképpen 

figyelmet érdemlő időszak volt Kelet-Európa történetében. Az írott források számos híradást 
tartalmaznak a korszak kereskedelmi viszonyairól, többet, mint a korábbi (ókori) és későbbi 
(mongol kori) források. Ez mindenképpen arra utal, hogy Kelet-Európa iránt megnőtt az
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érdeklődés. Mindezt bizonyítja a dirhemek (ezüst) tömeges beáramlása Kelet-Európába, tehát 
nem arról van szó, hogy ebből az időszakból több írott forrás maradt fenn, mint korábbról, 
vagy későbbi időkből, és ezért tűnnek olyan élénknek a kereskedelmi kapcsolatok. Nem erről 
van szó, a dirhemforgalom és az írott források kronológiailag szinkronban vannak, annyi 
eltérés mindenképpen van, hogy az írott tudósítások döntő többsége a 9. század közepe utánra 

keltezhető, néhány évtizeddel a dirhemforgalom megindulása utánra.
Terjedelem szempontjából a legnagyobb és legrészletesebb tudósítások a muszlim 

forrásokban maradtak fenn, ami közvetetten utal Kelet-Európa és az Iszlám világ közötti 
erőteljes kapcsolatokra a 9-10. században. A bizánci források is megemlékeztek a 

kereskedelmi kapcsolatokról, de itt elsősorban a Bizánci Birodalom és északi szomszédai 
közötti kereskedelem áll a középpontban. Az orosz források is szólnak a kereskedelemről, de 

jóval kisebb mértékben, mint az előbb említett források. Ennek az lehet az oka, hogy az orosz 

irodalom a 11-12. században kezdett kibontakozni, akkor, amikor Kelet-Európa a nemzetközi 
kereskedelemben már nem játszott olyan jelentős szerepet, mint korábban. A nyugati források 

közül a skandináv források tartalmaznak közvetlen utalásokat a kelet-európai kereskedelemre.
A korszak egyik jellemző vonása, hogy sok hivatásos kereskedő utazott a területre, 

vagy élt is ott. A források zsidó, rusz, görög és muszlim, utóbbiak közül főleg hvárezmi 
(káliz) kereskedőket említenek. A külföldi kereskedők egy része csak rövid időt töltött Kelet- 
Európában, más részük le is telepedett itt és kazár, volgai bulgár vagy más hatalom 

szolgálatában álltak. A kazárok között is voltak, akik kereskedéssel foglalkoztak, a volgai 
bulgárok, magyarok, besenyők maguk is kereskedtek, nem csak a náluk élő külföldi 
kereskedők. Az erdővidék lakossága elsősorban passzív kereskedelmet folytatott, őket 
keresték fel a kereskedők: a Volga és a Káma-vidék lakossága, burtaszok, cseremiszek, 
mordvinok, merik, muromák, Arföld, Víszú, Jura lakói, a Volga felső folyása és a Dnyeper 
vidék szláv és balti nyelvű törzsei, egészen a Baltikumig és a Finn-öbölig. Az etnikai körkép 

talán terjedelmes, de nem teljesen felesleges: az írott források viszonylagos bősége pontosan 

tükrözi a szomszédos területek érdeklődését Kelet-Európa iránt. Egyben azt is meg lehet 
állapítani belőle, hogy Kelet-Európa szinte teljes egészében bekapcsolódott a nemzetközi 
kereskedelembe.

A Kelet-Európából exportált áruk között az első helyen a prémek álltak. Az ókorban is 

jelentős volt a prémkereskedelem, de sokáig, egészen a 8. század végéig a kivitel főleg a 

Római (Bizánci) Birodalom felé irányult. A prémek exportja Kelet felé a 8-9. század 

fordulójától erősödött fel, amikor a Kalifátus egyre növekvő érdeklődést kezdett tanúsítani a 

Kaukázustól északra fekvő vidék iránt. A különböző nyelvű forrásokban bőségesen
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szerepelnek a különböző prémes állatok nevei: coboly, mókus, róka, hermelin, nyuszt, nyest, 
menyét, hód, nyúl. A prémes állatok az ókorban még az erdőövezettől délre is nagyobb 

számban éltek, egészen az Azovi-tenger partvidékéig, de a folyamatos vadászat miatt a 

középkorban itt megritkult az állomány. Az erdőöv prémesállat állománya azonban még 

sokáig bőséges utánpótlást biztosított a prémkereskedelem számára. Az erdővidék lakossága a 

prémes állatok vadászatára szakosodott, a vadászokról szóló részletesebb leírások a tárgyalt 
időszak után keletkeztek, de feltehetően nem nagy tévedés kijelenteni, hogy a 9-10. században 

is ugyanolyan, vagy csaknem ugyanolyan módszerekkel folytatták ezt a mesterséget. A 

Keletre vagy a Bizánci Birodalomba exportált prémeknek elsősorban presztízsszempontból 
volt jelentősége.

A prémek mellett a rabszolga volt a másik legkelendőbb áru, amit Kelet-Európából 
exportáltak. Ebben az esetben is elmondható, hogy a hagyományok az ókorba nyúlnak vissza. 
A Római majd Bizánci Birodalom folyamatosan vásárolta a rabszolgákat a Fekete-tengertől 
északra lakó nomádoktól, de ennek rabszolgakereskedelemnek a volumene a tárgyalt 
időszakban elmaradt attól, amit a Kalifátusba irányuló kelet-európai rabszolgakereskedelem 

esetében tapasztalunk. A Keletre irányuló rabszolgakivitel oka az Iszlámnak a 

rabszolgasághoz való viszonyából érthető meg. A Korán szerint egy muszlim számára nemes 

cselekedet volt a rabszolga felszabadítása, amivel sokan éltek is. Á felszabadított rabszolgák 

pótlása ezért folyamatosan fenntartotta a rabszolgakereskedelmet az iszlám világban. Kelet- 
Európan elsősorban az erdőöv szláv, balti és finnugor nyelvű lakosságából kerültek ki a

rabszolgák. A saqlabl rabszolgák keresettek voltak a Kalifátusban és általában kedvező

véleményeket találunk róluk a korabeli forrásokban. Felszabadítása után számos kelet-európai 
származású rabszolga fényes karriert futott be.

’ Kelet-Európa jellegzetes exportcikkének számított a méz és a viasz is. Elsősorban az 

erdős steppe és az erdőöv leírásakor említik, a burtaszok, volgai bulgárok és ruszok területén, 
de Kazáriában is bőven volt belőle, részben északról, az említett területekről szállították oda, 
ahonnan aztán tovább exportálták a Kalifátus felé. A volgai bulgároktól is szállítottak mézet 
és viaszt Közép-Ázsia iszlám országaiba. A Bizánci Birodalom is vásárolt kelet-európai viaszt 
és a raffelstetteni vámrendelet alapján tudjuk, hogy viaszt nyugatra is szállították, közvetlenül 
Kelet-Európából.

Kelet-Európából élő állatokat is vittek ki, első helyen a lovakat lehet említeni, 
amelyeket a nomádoktól lehetett beszerezni, de juhokról, szarvasmarhákról és sólymokról is 

tudunk. Az állati eredetű termékek közé sorolhatók a feldolgozott, nem prémes állatok bőre, a
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halenyv, hódpézsma, rozmáragyar, mammutagyar és fog, valamint a textilfesték készítésére 

használt kermesztetű. A növényi eredetű áruk között a különböző faféléket lehet említeni, 
mogyorót és a festőfüvet

A kelet-európai exportáruk sorába tartozik a borostyán is, amit a Balti-tenger partjáról 
szállítottak a Bizánci Birodalomba és a Volgái Bulgáriába, ahonnan Közép-Azsiába és még 

távolabbi területekre is eljutott.
Fegyvereket is vittek ki, a kazároktól páncélokat és sisakokat, a volgai bulgároktól 

kardokat, nyilakat és vérteket, a ruszoktól pedig kardokat. Ezek nagy része a Kalifátusba 

került, de a bizánciak is vásároltak rusz kardokat. ...
Az ásványi anyagok közül a Fekete-tenger partján összegyűjtött só és a Kaszpi-tenger 

partvidékén kitermelt kameol exportjáról van tudomásunk.
A Kelet-Európába behozott áruk közül első helyen a textíliákat kell említeni. 

Elsősorban selyem és más, kiemelkedő minőségű szövetek presztízsáruknak számítottak, 
elsősorban a királyi, fejedelmi udvarokba jutottak el. Selyemszövetek a Bizánci 
Birodalomból, a Kalifátusból és kisebb mennyiségben Kínából vagy Közép-Ázsiából 
érkeztek.

Az importáruk másik nagy és erre az időszakra jellemző csoportját az ezüstdirhemek 

és a keleti eredetű ezüstedények teszik ki. A 9. századi Kelet- és Észak-Európai dirhemek 

között az észak-afrikai, iraki és iráni, illetve közép-ázsiai eredetű veretek vegyesen fordulnak 

elő, a 10. században azonban döntő többségük egyetlen területről, a Számánida Emirátusból, 
Közép-Ázsiából származott. Mindez jelzi, hogy Kelet-Európa kereskedelmében egyre 

nagyobb mértékben játszottak szerepet a Kelettel, az iszlám világgal való gazdasági 
kapcsolatok. A Kelet-Európába beáramló dirhemek nem a pénz, hanem csereáru szerepét 
játszották. A dirhemek mellett bizánci érmék is eljutottak Kelet-Európába, de csak kis 

menniységben.
Az ezüst mellett nagy tömegben importált áru volt az üveggyöngy, amit szintén 

fizetőeszközként, csereáruként használtak a kereskedők. A Bizánci Birodalomból vagy 

Keletről drágakövek is érkeztek, kameol, gyémánt, zafír, jácintkő, smaragd valamint 
igazgyöngy. Ezek az áruk csak kis mennyiségben kerültek Kelet-Európába, ellentétben a 

kauricsigával, ami a felsorolt drágakövekhez képest tömegárunak számított és Kelet-Európa 

egész területére jutott belőle.
Az importáruk jellegzetes csoportját alkotják az illatszerek, fűszerek, ételek és italok. 

A drága és különleges keleti fűszerekről írott források szólnak, ugyancsak tudunk gyümölcsök 

és bor behozataláról, és erre utalnak az amforaleletek is, amelyek a Bizánci Birodalomból,
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főleg a Krím-félszigeti tartományból származnak. Szintén a ritka árufajták közé tartozott a 

tíkfa, amit Indiából hoztak be.
Az exportárukat áttekintve megállapítható, hogy az élettelen termékek nagyrésze 

nyersanyag, és csak minimális feldolgozást követően került exportra. Kivételt képeznek egyes 

feldolgozott állati bőrök, halenyv, nyilak, kardok és páncélok. Külön kategóriába tartoznak az 

emberek (rabszolgák) és élő állatok (elsősorban lovak), amelyeknek a munkaerejét használták 

fel, és ez különleges értéket biztosított számukra. Az importáruk vagy olyan, magas 

szinvonalúan elkészített termékek, amelyeket Kelet-Európábán ebben az időben, még nem 

tudtak gyártani (selyem és egyéb szövetek), vagy olyan nyersanyagok, amelyek helyben nem 

voltak beszerezhetők (fűszerek, drágakövek, kauri stb.)
Kelet-Európa hatalmas terület, a közlekedési lehetőségek, az úthálózat mégis kedvező 

lehetőségeket kínált a kereskedők számára. Az észak-déli útvonalak közül meghatározók 

voltak a nagy folyók vízi útjai. A Dnyeper, a Don és a Volga is az erdőövben ered és a 

steppén keresztül éri el a Fekete-, Azovi- és Kaszpi-tengereket. A dnyeperi út, a „varégoktól a 

görögökig vezető út” Skandinávia, a Baltikum és a Fekete-tenger, a Bizánci Birodalom 

közötti összeköttetést biztosította. A volgai út az északi erdőövből a . Kaszpi-tengerig tartó 

utazást könnyítette meg. A Don vízi útja közvetítő szerepet játszott a Volga-Oka vízrendszer 

és a Fekete-tenger közötti közlekedésben, valamint a Fekete-tengerről a Kaszpi-tengerre való 

átjutásban. A nagy szárazföldi utak vagy a folyami utak kiegészítő szakaszait képezték, 
esetleg azokkal párhuzamosan vezettek, vagy pedig a nagy vízi utak közötti összeköttetést 
biztosították. A Volga mentén szárazföldi út vezetett a volgai bulgároktól egészen Derbentig 

és tovább Azerbajdzsánba. A Közép-Ázsia felől vezető utak három helyen is csatlakoztak a 

volgai úthoz. A Kaukázustól délre, a Kalifátus területén, Kazária területén, a Kaszpi-tenger 

észak-nyugati partján és a volgai Bulgáriában. Szárazföldi út kötötte össze a Volga melletti 
Bulgárvárost a Dnyeper melletti Kijewel, és a Volga-deltánál fekvő Etilvárosból szintén 

vezetett egy út Kijevbe. Kijevből nyugat felé vezett egy fontos főútvonal, Volhínián keresztül 
Krakkó felé, és onnan tovább nyugatra. A Krím-félsziget szintén szárazföldi összeköttetésben 

volt a Dnyeper-vidékkel és a Volga-vidékkel is. Konstantinápoly elsősorban tengeri úton volt 
elérhető az említett területekről. A Kaukázuson az észak-déli irányú áthaladást több hágó tette 

lehetővé, kelten a Derbenti-szoros, Grúzia felől a Darieli-hágó, nyugaton pedig a Kluhori-, 
Maruha-, Cagerkeri- és a Szancsari-hágók. Utóbbiakon a keletről érkező kereskedők és 

követek a Bizánci Birodalom határaihoz tudtak eljutni. Ezek a felsorolt fő vízi és szárazföldi 
utak egyúttal a nemzetközi összeköttetéseket is biztosították Kelet-Európa számára minden 

irányban.
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Kelet-Európábán a kereskedelmi tevékenység központjai a Krím-félszigeten, 
Kazáriában és a Volgái Bulgáriában voltak. A kazároknál, a volgai bulgároknál és a túszoknál 
is megfigyelhető, hogy a külkereskedelmet a királyi, fejedelmi udvarok ellenőrizték. A 

kereskedelmet sok esetben külföldi származású kereskedők végezték. Az adófizetést részben a 

külkereskedelem érdekében alakították ki, az erdőöv lakóitól prémadót szedtek be. Egy másik 

lehetőség az erővel történő megszerzés, zsákmányolás volt, és azután a zsákmány a piacon 

került eladásra, tehát áruvá vált. Ez figyelhető még a rabszolgakereskedelem esetében. A 

rabszolgának eladott emberek foglyok közül kerültek ki, a ruszok, magyarok, besenyők, 
kazárok és még a hvárezmiek is ejtettek foglyokat a kelet-európai erdőöv lakossága közül. A 

harmadik lehetőség az árucsere volt. Ennek formái a néma kereskedelem, a piacon történő 

vásárlás, vagy az ajándékkereskedelem voltak. A néma kereskedelem esetében a hivatásos 

kereskedők az erdővidék belső részeibe mentek, ahol sajátos módon, személyes érintkezés 

nélkül, megegyezéses jelek segítségével adták el és vették meg az árut a helyi lakosoktól. 
Kelet-Európábán a 9. századot megelőzően többnyire csak olyan piacok létezéséről tudunk, 
amelyek a szomszédos nagy birodalmak határain voltak, amelyeket kijelöltek a 

szomszédokkal való kereskedés helyéül (Kaukázus: Szászánida Birodalom, Krím-félsziget: 
Bizánci Birodalom). A 9-10. században (és később is) már az figyelhető meg, hogy a 

nemzetközi piacok Kelet-Európa belső részeibe kerültek át (Kazária, Volgai Bulgária). Az 

ajándékkereskedelem korlátozott mennyiségű áru beszerzését jelentette, főleg az uralkodói 
udvarok esetében találkozunk ilyen esetekkel.

Az árakról fennmaradt néhány feljegyzésből azt a következtetést lehet levonni, hogy a 

külföldi kereskedők Kelet-Európábán olcsón meg tudták vásárolni a helyi termékeket, és 

ezeket a távolabbi vidékekre, Hvárezmbe, Khorászánba, Irakba és más országokba történt 
szállítás után többszörös áron tudták eladni.

Az iszlám országok, és főleg a Számánida Emirátus nem törekedtek saját exportjuk és 

importjuk korlátozására, kereskedőik jelen voltak Kelet-Európábán, a Volga-vidéken ők 

vásárolták fel a legtöbb árut. A Bizánci Birodalom, amely a Fekete-tenger északi partján 

fekvő városaiban folytatott kereskedelmet a kelet-európaiakkal, korlátozta az exportot, 
elsősorban az arany és a selyem kivitelét. A birodalom külkereskedelmi politikájába engednek 

bepillantást azok a kereskedelmi szerződések, amelyeket a 10. században kötöttek a 

ruszokkal. Az első szerződést (911) a ruszok katonai erővel kényszerítették ki, és jelentős 

kedvezményeket kaptak, a második szerződés hátterében is egy rusz hadjárat, a 

Konstantinápoly elleni támadás (941) és egy erődemonstráció (943) állt, de ez a szerződés
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tulajdonképpen az előzőnek a megújítása volt. Utóbbi szerződésben a bizánciaknak sikerült 
valamelyest mérsékelni a ruszoknak adott kedvezményeket.

Az áruszállításban jelentős szerepet játszottak a hajók. A korabeli források tudósítanak 

a muszlimok, kazárok, ruszok és bizánciak csónakjairól, hajóiról. A szárazföldi áruszállítás 

télen szánon, a többi évszakban, amikor az utak járhatók voltak, kocsikon történt. Vontatásra 

lovakat, marhákat, szamarakat, öszvéreket és tevéket használtak.
A kereskedelem látványos felvirágzása, Kelét-Európa fokozottabb mértékű részvétele 

a korabeli világkereskedelemben nem csak gazdasági fejlődést eredményezett. Ennek egyik 

látványos jele volt, hogy városok, városkezdemények, kereskedőtelepek keletkeztek olyan 

helyeken, ahol korábban nem voltak. A 9. századot megelőzően városok csak a terület 
peremvidékein, a Fekete-tenger északi partvidékén és a Kaukázus északi részén voltak 

(Kherszón, Boszporosz /Keres/, Tamatarkha, Derbent, Balandzsar, Szamandar). A 9. 
században, Kelet-Európa belsejében, a fontosabb kereskedelmi utak kereszteződéseinél újabb 

központok jöttek létre. Közülük Etil, Bulgár, Sztaraja Ladoga és Kijev. a legfontosabbak. Az 

utóbbiak mind a megélénkülő kereskedelmi tevékenységgel hozhatók kapcsolatba. Kherszón, 
Etil és Bulgár kereskedelmi kapuk voltak, előbbi a Bizánci Birodalomban, utóbbiak 

Kazáriában és Volgái Bulgáriában.
A nagy világvallások terjesztéséhez hozzájárultak a kereskedelmi kapcsolatok is. A 

kereszténység, a zsidó vallás, de különösen az iszlám kelet-európai jelentkezése jól mutatja 

ezt a hatást. Volgái Bulgária iszlám ország volt, és a 10. században már Kazáriában is 

gyökeret vert az iszlám. A vallási kapcsolatok elősegítették a kulturális kapcsolatokat Kelet- 
Európa és a szomszédos birodalmak, civilizációk között.

A Kelet-Európát átfogó kereskedelmi aktivitás hatással volt a politikai viszonyok 

alakulására is. A 9. században a Fax Chazarica minden előnyét a Kazár Kaganátus élvezte: a 

Kaganátus hatalmas területet tartott hatalma alatt, a kelet felé szállított exportáruk legnagyobb 

része területükön ment keresztül, és a fontos kereskedelmi utak közvetlenül, vagy közvetve 

(valamelyik vazallusuk segítségével) kazár ellenőrzés alatt voltak (a volgai út, a doni út /talán 

éppen ezért épült fel Sarkéi/, a dnyeperi út, a Kaukázus északi felének útjai, a Krímbe vezető 

utak, a nyugatra vezető szárazföldi utak). A 10. században Kelet-Európa politikai 
erőviszonyai fokozatosan megváltoztak és a terület térképe átalakult. A kazárok jelentős 

területeket veszítettek, ahol új, már nem kazár függésben lévő országok alakultak. Négy 

jelentős hatalom uralta a területet (Kazár Kaganátus, Volgai Bulgária, Kijevi Rusz, besenyők), 
amelyek részt vettek a nemzetközi kereskedelemben. A kereskedelmi forgalom legnagyobb 

részét három ország, a Kazár Kaganátus, Volgai Bulgária és a Kijevi Rusz tartotta ellenőrzése
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alatt. A Rusz és a volgai bulgárok országa a kelet-európai erdőövezetben született, és kedvező 

helyzetben voltak az áruk beszerzése és a szállítás terén. Volgai Bulgáriát közvetlen 

kereskedelmi út kapcsolta az iszlám Közép-Ázsiához, ezzel a kazárok jelentős adóktól és 

vámoktól estek el. A változásoknak az lett az eredménye, hogy a kazár birodalom 

meggyengült, a másik két hatalom pedig megerősödött. Ez a változás 965 és 969, a két rusz- 
kazár háború után vált visszafordíthatatlanná: megkezdődött a Kaganátus agóniája, ezzel egy 

időben az oguzok bevándorlása a Volga-vidéki steppére. A kelet felé irányuló kereskedelmet 
a volgai bulgárok ellenőrizték. A Ruszban szintén jelentős változások történtek: a 

kereszténység felvételével erősödtek a kulturális és gazdasági kapcsolatok a Bizánci 
Birodalommal, de a nyugati országokkal is. A keresztény Rusz érdeklődése a Kelet iránt 
csökkenőben volt. Ugyanebben az időben, az ezredforduló éveiben állt le a keleti ezüstimport 
Kelet-Európába. A kereskedelmi kapcsolatok átalakulóban voltak, egyes régiókban a 

kereskedelem a 11-12. században is hasonló képet mutatott, mint a 9-10. században (Fekete
tenger északi partvidéke, a bizánciak és a nomádok közötti kapcsolatok, vagy a volgai 
bulgárok és szomszédaik keréskedelme, a dnyeperi út stb.).

Kelet-Európa 9. századi kereskedelmi kapcsolataiban a magyarság is részt vett. A 

kereskedelem is hozzájárult a magyarok és a velük szomszédos országok közötti kapcsolatok 

alakulásához. Valószínűleg a kelet-európai tapasztalatoknak is szereke volt abban, hogy a 

honfoglalást követően a magyarok továbbra is részt vettek a nemzetközi kereskedelemben és 

a Kárpát-medence is bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe.
A részletesebben is vizsgált kérdések:
A Zemarkhosz-követség nem a Darieli-hágón, hanem a Kaukázus nyugati részén 

haladt keresztül. Ezeket az utakat 8-9. században is használták, ezért a követség 

útvonalának ismerete segít a későbbi úthálózat rekonstruálásában.
Sarkéi az Etilből nyugatra vezető főút doni átkelőjének ellenőrzésére épült 840 körül. 

A 890-es évek közepétől a Kaganátus nyugati határvára lett, a besenyőkkel szemben. 
Talán ezért nem alakult ki mellette nagyobb település, város.
Etil-Khazarán a 9. század első felében a kereskedelmi forgalom megnövekedésével 
párhuzamosan növekedett várossá. Legkorábbi történetére egyelőre még nem derült 
fény, a 8. században a kazár kagánok egyik (téli) szállása lehetett a későbbi város 

legkorábbi része. Könnyen lehetséges, hogy a későbbi muszlim irodalomban 

anakronisztikusán említik, mint kazár fővárost a 8. században. A kereskedőtelepek a 9. 
században alakultak ki. A 10. században Kelet-Európa talán legnagyobb kereskedelmi 
központjává vált.

1.

2.

3.
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Polányi Károlynak a prekapitalista társadalmak kereskedelmét leíró modellje 

alkalmazható a 9-11. Kelet-Európára is. A kereskedelmi kapukon folyó államilag 

ellenőrzött külkereskedelem létezett a kazároknál és a volgai bulgároknál is. A 

kereskedelemből, adókból és szolgáltatásokból befolyt jövedelmek olyan mértékűek 

voltak, hogy a 9-10. században a kazárok számára nem volt szükséges a szomszédos 

gazdag birodalmak megsarcolása vagy kirablása.
Az etelközi magyarok legfontosabb külföldi kereskedőhelye a Krím félsziget dél
nyugati részében fekvő Kherszón városa volt. Ennek említése maradt fenn a Gayhánl- 

hagyományban is.
A kárpát-medencei Magyarország és a Volgai Bulgária valamint Kazária közötti utak a 

10. század elején, feltehetően röviddel a honfoglalás után már használatban voltak.

4.

5.

6.
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6. Térkép

A Dnyeper felső szakasza és a szomszédos folyók

(BERNSTEJN-KOGAN 1950, 253 és KAZANSKI-NERCESSIAN-ZUCKERMAN

2000, 78 alapján)
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1. Tcrkcp
a Dnyeper zuhogói 

(JENKINS 1962, 39 alapján)
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8. Térkép

a volgai út kapcsolódása a Dnyeper és a Baltikum vízi útjaihoz

(DUBOV 1989, 24 alapján)
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Ibn Fadián utazása 

(KOVALEVSKIJ 1956, 96, 99 alapján)
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Utak Morva- és Csehország irányába (SZŐKE 1954 alapján)
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