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A 2006-os év döntő jelentőségű volt a Nagy Mongol Birodalom (Jeke Mongol Ulusz) kutatása 
szempontjából. Dzsingisz kánná választásának 800. évfordulóján a hivatalos mongol ünnepségek 
mellett a Bonnból kiindult,1 majd fél Európát bejárt, s többek között Magyarországra is eljutott2 

Dzsingisz kán kiállítás és kiadványok sorozata3 mutatta az újjáéledt érdeklődést. Természetesen ez 
a kulturális kihívás a mongol hadjáratok által közvetlenül érintett országokban erősebb és egyben 
szükségesebb is volt, így számos országban - többek közt Magyarországon is - megtörtént a tatár
járás átértékelése, az események felidézése és a következmények újragondolása.4 

A fent leírt folyamatba illeszkedik Je. I . Szuszenkovnak az 1237 és 1241 közötti orosz-mongol 
háborúról írott könyve is (Russko-mongolskaja vojna. Izdat'elstvo Tomskogo Universiteta, Tomsk 
2006. 110 о.). A monográfia célja tehát kifejezetten a hódítás hadtörténeti eseményeinek tisztázása 
volt, és nem foglalkozik az Arany Horda kialakulásával. 

A téma kutatása nagy múltra tekint vissza Oroszországban, ahol a magyarországi tatárjárással 
ellentétben nem egyszeri, viszonylag rövid ideig tartó csapás volt a mongol hódítás, hanem több 
évszázadon át tartó uralom, a történelmük szerves része. A mű alapvető kérdésfeltevései már a 
több évszázados kutatástörténet felvázolása során egyértelműek: előre eltervezett hadjárat volt-e az 
oroszországi, elkerülhetetlen volt-e a vereség és mik voltak a vereség fő okai? A szerző jól érezhe
tően elutasítja az ún. „eurázsiai iskola" (Vernadsky5 és Gumiljov ) tételeit,7 miszerint az orosz 
hadjárat nem volt előre eltervezett. Szuszenkov véleményéhez leginkább Kargalov Oroszország
ban leginkább elfogadott nézetei állnak közel, de széles körben használta az utóbbi évek orosz 
szakirodalmát is. 

A bevezetés második felét a források rövid, tételszerü áttekintése alkotja. E résznek külön érté
ke, hogy az orosz szakirodalomban eddig megszokott gyakorlattal szemben már nem pusztán a 
földrajzi hovatartozás (nyugati, orosz és keleti), hanem forrásérték alapján is osztályoz. Használja, 
és jól ismeri Julianus barát útijelentését, melynek orosz fordítását könyve függelékeként közli. K i 
emelhető a korabeli perzsa nyelvű krónikák használata is, mert bár Rasid ad-Dín idézése már a 
XIX. század második felében elterjedt, Dzsuvajni, Dzsúzdzsání és Vasszáf adatait jóval keveseb
ben használták fel az események bemutatásakor. 9 Az írott források mellett régészeti, ezen belül fő-

' Dschingis Khan und seine Erben. Das Weltreich der Mongolen. Katalogbuch zur Ausstellung. Bonn, 2006. 
2 „Dzsingisz kán és öröksége." Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2007. május 25-től szeptember 2-ig. 
3 B. Szabó János: A tatárjárás. Budapest, 2006. (a továbbiakban B. Szabó 2006.); Törcsi Levente (szerk): K i 
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B. Szabó 2006. 
5 Vernadsky, George: The Mongols and Russia. New Haven, 1953. (a továbbiakban Vernadsky 1953.), 

Vernadskij, G. V.: Mongoly i Rus'. Moszkva, 1997. (a továbbiakban Vemadskij 1997.). Vemadszkij müveit vi
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6 Gumilev, L . N.: Drevnjaja Rus' i velikaja step'. Moszkva, 1992. (a továbbiakban Guinilev 1992.). Gumiljov 
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leg fegyvertörténeti adatokat is használt, 1 0 bár hiányosságnak tekinthető, hogy a korabeli mongol 
fegyverzet máig egyetlen összefoglalására, Witold SwiQtoslawski angol nyelvű könyvére nem hi
vatkozik." Mindemellett, ha a felhasznált források arányait szemléljük, továbbra is szembetűnő 
marad az Orosz Évkönyvek dominanciája. 

A továbbiakban a könyv a hadjáratok okait boncolgatja, majd bemutatja a mongol és az orosz 
hadsereg állapotát, felszereltségét, szervezetét, létszámát és harcértékét. A nagy nyugati hadjárat 
tervszerűségében Szuszenkov nem kételkedik, s ezt megbízható forrás is alátámasztja. Dzsuvajni 
leírása szerint az 1235. évi kurultájon már eldöntötték, hogy „Bulgárt, az ászok és az oroszok föld
jét" el kell foglalni. A hadjárat vezetését Batura, Dzsingisz unokájára, Dzsocsi fiára bízták, sőt 
Ögödej nagykán ragaszkodott ahhoz is, hogy Szübőtej, a tapasztalt hadvezér is elkísérje őt , 1 2 s 
ezért vette el tőle a kínai hadjárat főparancsnokságát. Mindez arra utal, hogy a nagykáni udvarban 
is nagy jelentőséget tulajdonítottak a nyugati hadjáratnak. 

A hadjárat fő okait a szerző a birodalom hódító ideológiájában látja: a sokféle törzsből és nem
zetségből összegyúrt állam egységes identitását éppen az égi felhatalmazásból uralkodó kagán ha
talmának elismerése és a világhódításra való törekvés adta. A hivatalos mongol államideológia 
szerint az Égisten (Tengri) eleve az egész világot a mongolok kezébe szánta, így a hódításokkal 
csupán a jussukat veszik birtokba. Az univerzális hatalom eszméje ugyanakkor nem kizárólagos 
steppei nomád sajátosság, és több jel arra mutat, hogy ez az elképzelés részben a kínai császári 
ideológia tükröződése. 1 3 Szuszenkov értelmezése szerint Batu oroszokhoz intézett ultimátuma a 
befogadott polovecek (kunok) miatt, és kérése, hogy adjanak élelmet és lovakat az előlük menekü
lők üldözésére, csupán a kán hivatalos retorikájának része volt. Feltűnő a hasonlóság IV. Bélához 
küldött leveleinek1 hangvételéhez, annál is inkább, mert Magyarország esetében is már évekkel 
korábban lehetett tudni a kán háborús terveiről. 

A mongol hadsereggel kapcsolatban elsősorban a nagyfokú szervezettséget és kitűnő fegyelmet 
emeli ki a könyv. A hadsereg tízes felosztása (tizedekre, századokra, ezredekre és tümenekre) már 
a hsziung-nuktól (ázsiai hunok) kezdve jól ismert a belső-ázsiai hadtörténetben, s a szervezet a to
vábbiakban is fennmaradt. A csatarendről (jászai) szólva a szerző ismerteti a sereg hármas felosz
tását (centrum = gol, jobb szárny = barúngar, bal szárny = dzseüngar), ugyanakkor megfeledkezett 
további, fontos feladatokat ellátó csapatrészekről, a félderítőkről (karavul), az előőrsről (manglaj) 
és az utóvédről. 1 5 Az egyes csapatrészek együttműködését a centrum színleges visszavonulásával, 

Izvleéenija iz persidskih socinenij. Moszkva-Leningrád, 1941. 80-89. o.; Dzuvejni. Iz „Istorii zavoevatelja mira." 
In: SMIZO T. 2. 1941. 20-24. o. Minorskij, V. F. fordítása: О sostave Velikoj Jasy Cingis Hana. In: Vernadskij, 
G. V.: Issledovanija i malerialy po istorii Rossii i Vostoka. Vyp. 1. Brüsszel, 1939. Dzuzdzani: Nasirovy razrjady. 
In: Materialy po istorii turkmen i Turmenii. Т. 1. Moszkva, 1939. E források orosz fordításai az interneten is meg
találhatóak a http://www.vostlit.info/ oldalon. 

I Főleg Kirpicnikov, A. N.: Voennoe delo na Rusi v X I I I - X V . vv. Leningrád, 1976. és Hudjakov, Ju. S.: 
Vooruzenie central'no-aziatskih koőevnikov v epohu rannego i razvitovo srednevekov'ja. Novosibirsk, 1991. című 
könyveit és Neinerov, V.: Voinskoe snarjazenie i oruzie mongol'skogo voina XIII-XPV. vv. c. cikkét használta: 
SovetskajaArheologija,\9S7/2. 212-227. o. 

II Swietoslawski, Witold: Anns and Armour of the Nomads of the Great Steppe in the Times of the Mongol 
Expansion (12th— 14th Centuries). Lodz, 1999. (a továbbiakban Swietoslawski 1999.) 

1 2 A passzus magyar fordítása: A tatárjárás emlékezete. Budapest, 1981. 62. o. 
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Tryjarski, Edward: Bestattungssitten türkischer Völker auf dem Hintergrund ihrer Glaubensvorstellungen. Berlin, 
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No. 1. 67-75. o.; Skrynnikova, T. D.: Harizma i vlast' v epohu Cingis-hana. Moszkva, 1997. 

1 4 Julianus második útjáról készült jelentése 1237—38-ból. In: Julianus barát és Napkelet fölfedezése. Magyar 
ritkaságok. Budapest, 1986. 80. o. 

15 Doerfer, Gerhard: Türkische und mongolische Elemente in Neupersischem. IV. Wiesbaden, 1975. Yasal 
címszó, 82. о. 



majd a szárnyak együttes támadásával jellemzi. Sajnos a yasal működésével kapcsolatban csak ké
sői, timurida szövegek szolgálhatnak közvetlen forrásként, a korábbi időszakból csak csataleírá
sokra támaszkodhatunk. A fent leírt hadmozdulatok mellett gyakori volt, hogy először a szárnya
kon támadtak, így provokálták ki az ellenséges sereg támadását. 1 6 

A mongol sereg nagyobb részét a könnyűlovasság alkotta, ugyanakkor a szerző kiemeli a nehéz
lovasság meglétét is. A nehézlovasság alkalmazása a kora középkortól kezdve jól adatolt Belső-
Ázsiában, de még az olyan, nyugatra szakadt nomád népeknél is, mint az avarok. Annyi mindenesetre 
a koraközépkori példákból is látszik, hogy a teljes seregnek csak kis töredékét jelentette a páncélos 
lovasság, és általában csak a csaták végén vetették be őket, a sorsdöntő pillanatokban.17 

A szerző a közép-ázsiai hadjáratokban részt vett Mihail Ignatjevics Ivanin tábornok 1846-os 
munkája nyomán 1 8 részletesen ismerteti a mongol lovasok fegyverzetét is. Leírása szerint minden 
lovasnak volt egy görbe kardja (szablyája), harci baltája, bőrpáncélja és pányvája. A nehézlovas
ság két íjjal, kéttegeznyi nyíllal, tartalék hegyekkel, két (egy egyenes és egy görbe) karddal, hosz-
szú lándzsával, harci baltával, páncélinggel, vas sisakkal, sőt néha lemezes páncéllal is rendelke
zett, valamint egy börpáncéllal, ami a lovát borította. Ezen kívül mindenkinél kellett lennie 
reszelőnek, árnak, tünek-cérnának és bőrtömlőknek. Minden lovasnak volt egy vezetéklova is. A 
tisztek parancsait zászló-, tűz- és füstjelekkel juttatták el a katonákhoz, ezek mellett dob és kürtje
leket is használtak. Táborozáskor minden feladatkörnek külön felelőse volt; a táborra jól szervezett 
őrség vigyázott, amit még Dzsingisz kán szervezett meg. 

A jól meghatározott feladatkörök és a szigorú fegyelem mellett Szuszenkov a mongol sereg ál
tal alkalmazott, a korban magas színvonalú haditechnikát is kiemeli. A kínai hadjáratok során bő
ven volt alkalmuk elsajátítania a várostromló technikákat, így Európába érkezésükkor már komoly 
műszaki alakulatokkal és eszközökkel is rendelkeztek. Ezek utóbbiak közé tartoztak a kőhajító gé
pek, a faltörő kosok, az ostromtornyok, a görögtűz és puskaporral működő eszközök. Leírásuknál a 
szerző, érdekes módon, nem idézi a sinológus Skoljar könyvét a tűzfegyverek előtti Kína tüzérsé
géről, mely pedig részletesen bemutatja a hadigépeket is.1 Említi viszont Nisápur 1221-es ostro
mát, melynek során a mongolok 3000 ballisztát, 300 katapultot, 4000 ostromlétrát és 2500 málhá-
nyi kőlövedéket használtak, valamint 700 - robbanó naftával töltött agyagkorsót kilövő - hajító
gépet. (Az ostromgépek használata a nomád népek körében nem volt új dolog, hiszen az avarokról 
szóló, V I . század végi tudósítások is számos, különféle ostromgépet említenek. 2 0) Hosszan tartó 
ostrom idején a mongolok, fából, egy második falat is építettek a vár köré, hogy megakadályozzák 
a kirohanásokat és elvágják a védőket az esetleges külső segítségtől. 

A jelek szerint a mongolok alaposan kihasználták a korszak egyéb technikai vívmányait is, így 
Szuszenkov szerint bizonyos régészeti leletek kézigránát használatára utalnak. A mongol hadsereg 
kínai és perzsa források alapján valóban használt puskaporral töltött lövedékeket, 2 1 s azok régésze
ti nyomait meg is találták - a karakorumi szovjet ásatások során egy edénytípust robbanó löve
dékként azonosítottak. 2 2 

16 Csiky Gergely: The Tuzukat-i Timuri as a Source for Timurid Military History. AOH 59. 2006. 483^186. о. 
1 7 A nehézlovasság szerepére 1. még Mielczarek, M: Cataphractarii and Clibanarii. Studies on the Heavy 

Armoured Cavalry of the Ancient World. Lodz, 1993. 
IS Ivanin, M. L : О voennom iskusstve i zavoevanijah mongolov. Sanktpeterburg, 1846. (a továbbiakban Ivanin 

1846.). A könyvet hasonmáskéntként 2001-ben újra kiadták. 
19 Skoljar, S. A.: Kitajskaja doognestrel'naja artillerija. Moszkva, 1980. 

20 Dennis, George Т.: Byzantine Heavy Artillery: The Helepolis. Greek, Roman and Byzantine Studies, 39. 
1998. 99-115. o.; Kardaras, Georgias: The Episode of Bousas (586/7) and the Use of Siege Engines by the Avars. 
Byzantinoslavica, 63. 2005. 53-65. o. 

2 1 Összefoglalóan Swietostawski 1999. 73-77. o. 
22 Kiselev, S. V. - Merpert, N. Ja.: Zeleznye i Cugunnye izdelija iz Kara-Koruma. In: Drevnemongol'skie 

goroda. Moszkva, 1965. 191-192. о., újabban rendkívül kritikusan viszonyul ehhez a monográfiához és a 
Kiszeljov-féle ásatásokhoz Eva Becker: Die altmongolische Hauptstadt Karakorum. Forschungsgeschichte nach 
historischen Aussagen und archäologischen Quellen. Internationale Archäologie, 39. Rahden/Westf. 2007. Kis 
méretű, bombaként, illetve kézigránátként értelmezhető, vastag falú agyagedények jól ismertek az Arany Horda 
Volga menti lelőhelyeiről. 



A tatárjárás másik nagy haditechnikai újítása a vegyi hadviselés volna. Szuszenkov Swi^to-
slawski kutatásaira hivatkozva23 amellett érvel, hogy a mongolok 1241. április 9-én a liegnitzi csa
tában harci gázt is bevetettek. Valójában e közlés forrása Ján Dlugosz humanista történetíró leírá
sa, aki, két évszázaddal az események megtörténte után, a csata elbeszélése során nagy, fullasztó 
füstöt említ. Swietoslawski azonban nem foglal állást egyértelműen, hogy a mongolok füstöt vagy 
harci gázt használtak-e abban az ütközetben. - 4 

A technikai felszereltség és a hadsereg szervezettsége mellett a tatár hadsereg vezérkara is jól 
szerepelt. Batu az orosz hadjárat idején már nagyjából 30 éves lehetett, sok hadjáratban részt vett 
hadvezér volt, mégis sokat jelentett, hogy mellette harcolt a mongol sereg legtapasztaltabb és egy
ben legtehetségesebb katonai géniusza, Szübőtej-Bagatur, aki ha kellett, elláthatta őt tanácsokkal. 
Batu, minden valószínűség szerint, személyes(?) jó tulajdonságokkal is rendelkezett, hiszen a 
mongolok „jó kánként" (Szajn kán) emlékeztek meg róla, Rasíd ad-Dín szerint pedig Dzsingisz 
unokái között az egyik legtiszteletreméltóbb volt, akinek szavára hallgattak a kurultájban. A hadjá
ratjelentőségét az is mutatta, hogy két jövendő nagykán, Güjük és Möngke is a seregben harcolt. 

A mongol sereg tehát a korszakban, céljait és lehetőségeit tekintve, világszínvonalon állt, alig
hanem a kor legerősebb hadserege lehetett. Szuszenkov egyik fő kérdése, hogy mekkora lehetett e 
sereg létszáma. A becslések rendkívül bizonytalanok, a korai szerzők öt-hatszázezres adatai és a 
harmincezer fős alsó határ között ingadoznak;25 a két véglet között áll Kargalov százhúsz-száz
negyvenezer fős becslése. 2 6 Szuszenkov Csernisevszkij2 és Koscsejev28 újabb keletű, hatvan
nyolcvanezres javaslatát fogadja el. Ez a létszám jól összhangba hozható Petrusevszkij közép
ázsiai, százhúszezer fő körüli adataival.29 

A fentiekkel szemben az orosz sereg távolról sem volt ennyire erős és felkészült. A X I I I . szá
zad elején az orosz területek rendkívül széttagoltak voltak, a korban mintegy 50 fejedelemség léte
zett. Az egyes fejedelmek egymással háborúztak, győzelmeik azonban lokális jelentőségűek ma
radtak. Ráadásul a korszakban a szezonális háborúk voltak a legjellemzőbbek, Szuszenkov leírása 
szerint az orosz fejedelmek szinte kizárólag nyáron hadakoztak, a nomád betörések pedig ősszel 
ismétlődtek. Feltehetőleg ezért volt olyan döbbenetes hatású, hogy a mongolok télen támadtak rá
juk. Ennek két oka lehetett, részben - Vernadsky szerint - a mongol tél sokkal keményebb, mint az 
orosz, s emiatt nem okozott nekik gondot a hideg időjárás, 3 0 a másik ok inkább pszichológiai lehe
tett, a téli támadás ugyanis meglepetésként hatott. Mindezek mellett tekintetbe kell venni, hogy a 
folyók és mocsarak télen befagynak, és nem jelentenek közlekedési nehézséget. 

A téli hadakozás valójában az oroszok előtt sem volt ismeretlen. A befagyott folyók és mocsa
rak óriási logisztikai előnyt jelentettek.31 Ibn Battúta az Arany Horda leírása során arra utal, hogy a 
tatárok télen úgy közlekedtek a befagyott folyókon, mintha utak volnának, de télen zajlott a híres, 
Csúd-tavi jégcsata is 1242-ben,32 mindössze két évvel az orosz fejedelemségek elleni mongol had
járat befejezése után. 

23 W. S. Swietoslawski: Boevie gazi v armii srednyevekovyh raongolov. In: Voennaja arheologija. Oruzie i 
voennoe delo v istoriceskoj i social'noj Perspektive. StPbg. 1998. 295. Az ezzel kapcsolatos vitákhoz lásd 
Swietoslawski 1999. 79. 4. lábjegyzet. 
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Az orosz történetírásban már közhelyként ismétlődik, hogy a fejedelemségek nem tudták egye
síteni az erejüket, és a széttagoltság miatt teljesen esélytelenek voltak a mongolokkal szemben. 
Szuszenkov szerint ugyanakkor az egyesített orosz sereg sem lett volna képes ellenállni a táma
dóknak. Az orosz területek lakossága a történeti demográfia adatai szerint azidőtájt 7,9-8,5 millió 
között mozoghatott,33 ami a korabeli Európában tekintélyes számnak minősült. A XIX. századi tör
ténészek elképzelését, miszerint Vlagyimir Novgoroddal és Rjazannyal együtt 50 000 főt volt ké
pes kiállítani, s így az egyesített orosz sereg létszáma elérhette volna a 100 000 főt, Szuszenkov 
nem tartja meggyőzőnek. 4 Véleményét elsősorban a druzsinák kis létszámára építi. A rendelkezé
sünkre álló adatok szerint a druzsinák átlagosan három-négyszáz főből álltak, és csak kivételes 
esetben érte létszámuk a hétszáz főt. 3 5 A kis, de jól felszerelt seregek ugyan alkalmasak lehettek a 
fejedelmek egymás közötti harcaira, de egy világhódításra készülő hadsereggel szemben esélytele
nek voltak. Kérdéses az is, hogy a druzsinák összessége a teljes hadseregnek tekinthető-e? 

A kis létszámnál és a felszereltségnél nagyobb gond lehetett, hogy az orosz fejedelmek sem át
fogó stratégiával, sem taktikával nem rendelkeztek. Gyakorlatilag semmilyen tervük nem volt a 
védekezésre. Mindez még a hadrendjükben is megnyilvánult, melyben nem a klasszikus, hármas 
felosztás érvényesült, hanem területi-regionális elvek alapján sorakoztak fel egymás mellett pl. a 
rjazanyiak és a novgorodiak. 

Az ellenállás lehetősége megítélésének szempontjából fontos kérdés, hogy részt vett-e a véde
kezésben a „civil" lakosság is? Kargalov szerint a parasztok és a városi polgárok jelentős szerepet 
játszottak a védekezésben? 6 míg Szuszenkov, magyarországi példa alapján, azt vallja, hogy min
denki, aki csak tudott, elmenekült a mongolok elől. Ugyanakkor nehezen képzelhető el az is, hogy 
a lakosság nem vett volna aktívan részt a városok védelmében. Erre utal, hogy több város - példá
ul Rjazany, Kijev vagy a volhíniai Vlagyimir - esetében a régészeti feltárások hatalmas tömegsí
rokat mutattak k i . 3 7 

A mongol támadás előestéjén viszonylag sok város létezett orosz földön, Rapov három na
gyobb csoportra osztotta őket: nagy városokra, mint Kijev, Vlagyimir vagy Rjazany, kisvárosokra, 
mint Danyilov és Holm, és végül erődökre. x Ez utóbbiakat általában csak földsáncokkal és árkok
kal erődítették meg, és semmiképpen sem állhattak ellen a fejlett ostromtechnikával rendelkező 
mongol seregnek, amely többszázezres kínai és közép-ázsiai városokat is elfoglalt már. Hasonla
tosképpen az orosz haderőnek sem lehetett esélye a korszak legjobban felszerelt és legszervezet
tebb seregével szemben. Ezt igazolja a mongol hadsereg nagy mozgási sebessége: egy-egy város 
elfoglalásához ugyanis átlagosan két napra volt szükségük. 

Szuszenkov az oroszországi mongol hódításokat három szakaszra osztja: 1.) Batu kán seregé
nek hadjárata az északkeleti fejedelemségek ellen 1237 őszétől 1238 tavaszáig; 2.). a Dest-i Kip-
csak elleni hadjárat 1238 nyara és 1240 ősze között; 3.) a délnyugati fejedelemségek meghódítása 
1240 őszétől 1241 tavaszáig. A hadmozdulatok sorrendjével kapcsolatban a legfőbb kérdés, hogy 
miért éppen az északkeleti területeket hódították meg először? A legelfogadottabb Ivanin vélemé
nye, mely szerint, ha először a délieket hódították volna meg, akkor a déli városok lakossága 
északra menekült volna, és így felkészülhettek volna a védelemre. 3 9 Ezzel szemben Ju. V. Krivo-

Gorskaja, N. A.: Istoriceskaja demografija Posii epohi feodalizma: Itogi i problemy izuőenija. Moszkva, 
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logiőnih dzerel. Arheologija, 2001. No. 1. 29-41. o. 
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sejev úgy véli, hogy a mongolok voltaképpen nem akarták meghódítani az orosz erdővidéket, ne
kik csak a déli területek kellettek,40 ám mivel 1237 őszén, az orosz fejedelemségek elleni támadás 
előestéjén éppen Bolgár városát dúlták fel, és a szamarai Volga-kanyarnál keltek át a folyón, topo
gráfiai lag az északkeleti területek elfoglalása volt a legkézenfekvőbb. 

A korábbi orosz kutatók elképzelése a mongolok egyetlen nagy hadoszloppal vonultak be az 
orosz fejedelemségek területére. A szerző viszont, Koscseevnek a mongol hadjáratok feldolgozása 
során mindezidáig negligált, 1993-as tanulmányát idézve, Julianus barát levelének azon közlésére 
irányítja a figyelmet, miszerint a mongol sereg négy részre tagolódott 4 1 Az egyik a Volga felől 
Szuzdal felé közeledett, a másik délről Rjazanyt támadta, a harmadik pedig a Donnál, Voronyezs-
zsel szemben sorakozott fel. A negyedik egység valószínűleg az utóvéd szerepét töltötte be. 

Julianus barát adatait korábban azért nem fogadták el, mert más források, például az apokalip
tikus és eszkatológikus szemléletű, a részletek iránt közömbös orosz évkönyvek, nem erősítették 
meg azokat. így a többirányú támadás igazolására csak közvetett adatok állnak rendelkezésre, mint 
a vlagyimir-szuzdali fejedelemség elfoglalásának eseményei és Dzsingisz kán kínai hadjáratának 
részletei. Hasonló, a többirányú támadással kapcsolatos megállapításokat tett Dzsingisz kán had
művészetével kapcsolatban A. A. Sztrokov is, már 1955-ben.42 A mongol seregben a három had
oszlopban, különböző irányokból történő támadás általános szokás volt, ezt a magyarországi had
járat adatai is igazolják, ahol Batu a fősereggel a Vereckei-hágón kelt át, míg Kadan és Bogutaj 
délről, Erdélyen keresztül hatolt be, Orda pedig Lengyelországból érkezett. 4 3 A hadsereg ilyen fel
osztása gyakorlatilag megegyezik a centrumra, jobb- és balszárnyra való tagolódással, mely eset
ben az egyes seregrészek önálló feladatköröket is betölthcttek, és csak nagyobb csaták előtt egye
sültek. A hadmozdulatok célja pedig nagy területek bekerítése, az ún. körvadászat Q'erge) volt. 

A harcok eseményeinek leírásakor a szerző alaposan kiaknázta a régészeti adatokat is. Rjazany 
1237. december 16-án elkezdődött ostromával kapcsolatban ismertette a város lakosságának és te
rületének nagyságát, leírta a várost körülvevő erődítéseket. Rjazany feldúlásának régészeti bizo
nyítékai közé tartozik egy tömegsír, melyben szorosan egymás mellett három szinten helyezkedtek 
el a holttestek. A halottaknak a fejét és sokszor a kezét is levágták. 4 4 

Rjazany lerombolása után a mongolok az Oka folyó felé vonultak, 1238 január elejére pedig 
elérték Kolomnát a Vlagyimir fejedelemség határán. A hagyományos felfogás szerint ezzel a tatár 
sereg elvágta a vlagyimiri fejedelmet, Jurij Vszevolodovicsot a visszavonulási útvonaltól és a 
novgorodi segítségtől. A szerző szerint ez az elképzelés túl modern gondolat: egyszerűen ez volt a 
legrövidebb és legkézenfekvőbb út Vlagyimirba. 

Ehhez a hadmozdulathoz kötődött az Oroszország elleni mongol hadjárat első nyílt ütközete. A 
szerző úgy vélekedik, hogy a vlagyimiriak a rjazanyi druzsina maradékával együtt megpróbálták 
megállítani a mongolokat, ugyanakkor valószínűbb, hogy a város megsegítésére küldött felmentő 
sereget kerítették be a mongolok 4 5 akiknek nem okozott különösebb nehézséget az ellenfél legyő
zése, bár az ellenállás jelentős voltára utalhat Rasid ad-Din tudósítása Külkan dzsingiszida herceg 
haláláról, amit a tatárok Moszkva lerombolásával toroltak meg. 

A szerző a mongol hadsereg sebességét is vizsgálta. A Rjazany és Vlagyimir között eltelt idő 
alapján meghatározható a mongol sereg átlagsebessége, ami mintegy 15 km volt naponta. Janin 
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hasonló eredményeket kapott, 13 km/nappal számolt, amikor a Torzsok és Novgorod között eltelt 
időt vizsgálta. 4 6 Ez a nagy sebesség eredményezhette, hogy egy város bevétele általában két napot 
vett igénybe. 

Ezután Batu Vlagyimir és Szuzdal ellen vezette a seregét. A támadók kétfelől közelítették meg 
Vlagyimirt, ezért Jurij Vszevolodovics fejedelem cserbenhagyta a várost, és észak felé menekült. 
A fejedelem viselkedése nem volt egyedi a korban, sőt úgy tűnik, hogy a fejedelemnek kötelessége 
volt elkerülnie, hogy egy ostromlott várban rekedjen. Egyéb párhuzamok is akadnak, mint Dimitrij 
Donszkoj 1382-es menekülése Toktamis elől, 4 7 vagy akár IV. Béla menekülése a Sajótól egészen 
Trauig. Az ellenállás kulcsa a fejedelem, illetve a király volt, akinek az életét nem kockáztathatták. 
Nem véletlen, hogy a Kadan vezetésével Magyarországot dúló tatár seregek oly nagy erőfeszítése
ket tettek IV. Béla elfogására. 4 8 

Batu kán tümenjei 1238. február 4-re érkeztek Vlagyimirba. A Kljazma folyó partján fekvő j ó i 
megerősített, árkokkal körülvett város négy erődített részre tagolódott. A kőfalakai övezett belső 
vár, benne az Uszpenszkij székesegyházzal és a fejedelmi udvarral, magaslatra települt. 4 9 A fejede
lem a város védelmét két fiára, Vszevolodra és Msztyiszlávra hagyta (és Pjotr Oszljagyakovics 
vajdára). A tatárok az ostrom megkezdése előtt a falaknál kivégezték a moszkvai fejedelmet. A 
mongol sereg február 7-én hatolt be a jelentős katonai erő nélkül maradt erődbe, amit nagy mé
szárlás és pusztítás követett. A harcokban Rasid ad-Din leírása alapján Möngke, a jövendő nagy
kán kitüntette magát hőstetteivel. Vlagyimirral egy időben Szuzdal is elesett, azt, Julianus barát le
vele alapján, egy másik mongol csapattest foglalta el. A tatárok öt napon belül Perejaszlavl városát 
is bevették. 

A város elfoglalása után a sereg három részre oszlott, az egyes seregrészek Torzsokba, Szity 
felé, és Galics-Merszkij felé, északra vonultak. A veszedelem elől sokan az erdőkbe menekültek, 
ahol az éhezés várta őket. Hasonló adatokat szolgáltat a magyarországi tatárjárásról Rogerius is. 5 0 

Eközben Jurij Vszevolodovics nagyfejedelem sereget gyűjtött a Szity folyónál, a Mologa mel
lékfolyójánál. A mongol sereg március 4-re ért oda Burundaj vezetésével, és meglepte az oroszo
kat. Az ütközetet sorsdöntőnek tartják az orosz történetírásban, 5 1 holott Jurij eleve esélytelen volt. 
Megsemmisítő vereséget mértek rá, a fejedelem az erdőbe menekült, de elfogták, és megölték. 

A mongolok nyugat felé elfoglalták Dmitrovot, Volok-Lamszkijt és Tvert. Torzsok városát 
(Novgorod déli részén) március 5-én kétheti ostrom után sikerült csak bevenniük: valószínűleg 
nem tudták felvonultatni hadigépeiket. Ezután Novgorod felé vonultak, de a város előtt száz versz-
tányira megfordultak. Máig vitatott, hogy miért fordultak vissza közvetlenül Novgorod előtt. A le
hetséges okok közé sorolták a járhatatlan utakat, a kimerültséget, a takarmányhiányt és „az orosz 
nép hősies ellenállását." Sajátos elmélettel állt elő Ivanin, aki szerint azért fordultak vissza, mert a 
száraz takarmányhoz szokott lovak megbetegedtek a Novgorod környéki mocsarakban.5" Szaharov 
szerint a támadás leállásának oka Batu megegyezése volt Jaroszláv Vszevolodoviccsal és Alek-
szandr Nyevszkijjel,5 3 Gorszkij viszont meggyőzően cáfolta a „fegyverszünef'-elméletet, ugyanis 
a források alapján mindketten csak jóval később, 1243-ban illetve 1248-ban vették fel a diplomá
ciai kapcsolatot Batuval.5 4 A legvalószínűbbnek Janin elmélete tűnik: azért állhattak meg, mert 
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beköszöntött az olvadás és járhatatlanná váltak az utak.' Szuszenkov egy pszichológiai magyará
zatot is felvet, mely szerint a mongolok nem érezték magukat otthonosan az erdőségben. Ez már 
csak azért is valószínűtlen, mert a mongolok megelőzőleg, még Dzsingisz életében, Szibériába is 
vezettek hadjáratot az ún. erdei népek ellen. 5 6 

A főerők Batuval Kozelszk felé vonultak, a legnyugatibb tűmének pedig Szmolenszk felé ha
ladtak. Mindez valószínűleg egy nagyszabású átkaroló hadművelet része volt. Az első hosszantartó 
ostromra Kozelszk városa esetében került sor, melyet csak két hónap után sikerült bevenni. Ennek 
egyik oka lehet, hogy csak kisebb csapat ostromolta, de a Kadan és Büri vezette keleti seregrész 
érkezésekor sikert értek el. A város erős ellenállására utal, hogy a helyet Batu Magu Balik-nak va
gyis rossz városnak nevezte.57 

Az 1238 nyara és 1240 ősze közötti időszakot a mongolok a Dest-i Kipcsak pusztáján töltötték, 
amikor is Güjük és Büri fellázadt Batu ellen, és maguknak követelték a vezetést.' 8 1238 őszén 
folyt Mengü és Kadan cserkesz hadjárata, amelynek során megölték a Tukar nevű helyi uralkodót; 
Siban, Bücsek és Büri a Krím ellen vezetett hadjáratot. Berke hadat vezetett a kipcsakok ellen, és 
elfogta a vezéreiket. Kötény kun vezér a mongoloktól elszenvedett veresége után Magyarországba 
költözött. 

A déli orosz városok elleni hadjárat 1239 tavaszán kezdődött a Dnyeper bal partján fekvő 
Perejaszlavl ostromával. 5 9 Ezután Csernyigovot támadták meg a Gyeszna jobb partján, 1239 októ
berében. Msztyiszláv Glebovics fejedelem megpróbálta még a várfalak előtt megállítani a mongo
lokat, de vereséget szenvedett, a várat elfoglalták, amit pusztítás követett. Ennek régészeti nyomai 
is vannak, vastag égésréteg, minden épületet leromboltak, és sok mongol nyílcsúcs került e lő . 6 0 

Érdekes, hogy a csernyigovi püspök életét megkímélték a mongolok. Az orosz egyház főméltó-
ságainak jelentős része N. A. Ohotina kutatásai alapján túlélte a tatárjárást, és egy részükkel kap
csolatban felmerülhet kollaborálás lehetősége is. 6 1 

Csernyigov feldúlását a Szejma folyó menti erődök (Putyivl, Gluhov, Bir, Rilszk) elpusztítása 
követte. Bár írott forrás nem maradt fenn róla, M. V. Szedova és V. A. Kucskin régészeti adatok 
alapján úgy gondolja, hogy akkor foglalták el Jaropolcsát is. 6 2 Harcok folytak a Krímben is, egy 
forrás szerint 1239 decemberében a mongolok egészen Szurozsig jutottak. 

1239-40 telén Möngke kán felderítő hadjáratot indított Kijev felé, ám a követeit a kijeviek 
megölték. 1240 tavaszán hadjárat indult Derbentbe, a kaukázusi vaskapuhoz, Berezin szerint 
Szübőtej fia, Bukdaj vezetésével. 

A mongol vezetésben ekkor újabb problémák mutatkoztak: Güjük ismét fellázadt Batu ellen, 
amiért Ögödej alaposan megdorgálta. Rasid al-Dín adatai szerint Güjük és Möngke kánok a pat
kány évében hazatértek. 6 Az eseményt sokan úgy magyarázták, hogy ezután csak a Dzsocsi ulusz 
magánügye lett a hódítás, 6 4 ennek ellentmond, hogy - mint Szuszenkov rámutatott - Ögödej fia, 
Kajdu is részt vett a hadjárat folytatásában. A hazatérést valószínűleg sokkal inkább személyes el
lentétek motiválták, és a hadjárat továbbra is összbirodalmi vállalkozás maradt. 

55 Janin 1982. 157. o. 
5 6 A mongolok titkos története. Ford. Ligeti Lajos. Budapest, 1962. (a továbbiakban MTT) 10. könyv, 239. 

109-110. o. 
A mongolok az afganisztáni Bámijánt is ezzel a névvel illették. 

5 8 MTT 12. könyv 275. 132-133. o. 
59 Kuza 1985. 69. o. 
6 0 Kovalenko, V. Р.: К istoriceskoj topografii Cernigovskogo detinca. In: Problemy arheologii Juznoj Rusi: 

Materialy istoriko-arheologiceskogo seminara „Cernigov i ego okruga v I X - X I I I vv." Kiev, 1990. 22. о. 
61 Ohotina, N. A.: Russkaja cerkov' i mongol'skoe zavoevanie (XII I v.). In: Cerkov', obséestvo i gosudarstvo 

v feodal'noj Rossii. Moszkva, 1990. 69. o. 
6 2 Kuckin, V. A.: Goroda Severo-Vostoénoj Rusi v X I I I - X V vekah. (Cislo i politiko-geografiőeskoe razmes-

őenie). In: Istorija SSSR. Moszkva, 1999. No. 6. 82. o. 
6 3 Rasid-ad-Din T. 2. 40. o. 
6 4 Kargalov 1966., Kargalov 1967., Cernysevskij 1989.; Egorov, V. L . : Aleksandr Nevskij i őingizidy. 

Otecestvennaja istorija. Moszkva, 1997. No. 2. 55. o. 



1240 őszén indult meg a délnyugati fejedelemségek meghódítása. A mongol hadak átkeltek a 
Dnyeperen, és a Rosz folyó mentén haladva elérték a feketesapkások (csjornie klobuki vagy 
polovecek [nem azonosak a karakalpakokkal!])65 és oroszok vonalait. A halicsi Danyiil 1240-ben 
kiűzte Kievből Rosztyiszláv Msztyiszlavovicsot, ám nem tett előkészületeket a védekezésre, és el
hagyta a várost. 1240 novemberében került sor Kijev ostromára, teljes mongol haderő egyesült a 
város falainál. Kijev akkor mintegy 400 hektáron elterülő, közel ötvenezres, többszörös, kővel 
megerősített fa sáncfalakkal jól megerősített város volt. 6 6 

Batu a gyengébb falú, mocsaras környezetű Ljádszkij kapunál támadott, megvárta, míg befagy a 
mocsár, s csak utána parancsolt rohamot. A Lavrentyevszkij évkönyv szerint Kijev Szent Miklós nap
ján, december 6-án esett el. A lakosság nagy részét megölték, erre utalnak a régészeti feltárások kap
csán kimutatható pusztulási rétegek, a házakban talált csontvázak sokasága és a tömegsírok. 6 7 

Kijev elfoglalása valószínűleg egyfajta lelki törést okozhatott, ezután már nem volt számottevő 
ellenállás. Danyiil Romanovics fejedelem Lengyelországba majd Magyarországba menekült, 
egyes elméletek szerint azért, hogy segítséget kérjen. 6 8 

A mongol sereg ezután Vlagyimir-Volinszkij (a volhíniai Vlagyimir) felé haladt. A hódítás ré
gészeti nyomai Visgorod és Belgorod városánál is ki mutathatók. 6 y Kolodjazsin erődjét feléget
ték, 7 0 ugyanakkor a szomszédos Turovo-Pinszkij fejedelemség 1240-41 telén nem szenvedett a ta
tároktól. Kamenyec és Izjaszlavl elpusztítása után Danyilov és Kremenec várai következtek volna, 
ám Batu nem tudta bevenni őket: kőfalaikban a hajítógépek nem tudtak kárt tenni.7 1 A volhíniai 
Vlagyimirt viszont rövid ostrom után elfoglalták. A mongol bosszú nyomait régészeti leletek őr
zik: szétvagdosott és nagy vasszögekkel átütött csontvázak maradtak utánuk. 7 2 Az északi sereg
részt Orda vezette tovább, Batu Halics ellen vonult. Komoly, 20 hektáros területű erősség volt, k i 
lenc méter magas, kettős sánc védte. 7 3 Rasid-al-din szerint háromnapi ostrom után vették be. 1241 
tavaszán már az oroszokkal nyugatról határos területeken jártak. 1241. április 12-én bekövetkezett 
a Sajó menti csata, 1242 tavaszára pedig már az Adriai-tengerig jutottak a mongol csapatok. 

Az események reális értékelésének egyik akadálya, hogy a krónikák eszkatológikus szemlélet
tel dolgozták fel az eseményeket, némelyek szerint egyenesen a behódolás legitimizálásának szán
dékával. A mongol támadás „meggyalázta Oroszország becsületét," amit csak növelt a hódítók po
gány volta. Emiatt átírták az eseményeket, és a belső erkölcsi romlást ostorozták. 7 4 

Békülési szándékoknak egészen 1243-ig nincs nyoma, akkor Jaroszlav Vszevolodovics a káni 
székhelyre utazott. Attől a pillanattól számíthatjuk az orosz fejedelemségek behódolását. 

Az orosz történetírásban a mongol hódítást általános pusztulással írják le, amely az országot 
150-200 évvel visszavetette fejlődésében, a városok pusztulását és a falusi lakosság csökkenését 
eredményezte (a régészetileg vizsgált városok kétharmada elpusztult),75 visszatérést jelentett a na-

' Pletneva, S. A.: Drevnosti cernyh klobukov. Arheologija SSSR 19. Moszkva, 1973. 
66 Gorskaja 1994. 50-51. o. 
6 7 A kijevi tömegsírokról: Karger, M. K.: Drevnij Kiev. Т. 1. gl. VII—IX.; Kilievic, S. R.: Raskopki na territorii 
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turális gazdálkodáshoz és erősítette a faluközösségeket (obscsina). A szerző is a kollektív tulajdon
formák erősödésével jellemzi a tatárjárás következményeit, ugyanakkor kiemeli, hogy Oroszország 
külpolitikai érdeklődése az Arany Hordával lényegesen kibővült és átalakult. Nem idézi ugyanak
kor a Szuzdal tágabb körzetében végzett településtörténeti kutatások eredményét, melyek szerint e 
területen nem érzékelhető nagy törés a mongol támadás után sem.76 A Vernadsky által hangsúlyo
zott elméletig azonban, azaz hogy a mai nagyhatalmi Oroszország nem jöhetett volna létre a mon
gol hódítás nélkül, nem megy el. 7 

Szuszenkov könyvét elsősorban a szakirodalom alapján írta, a forrásokat fordításból ismeri. 
Jellemző, hogy szinte kizárólag orosz, vagy orosz fordításban elérhető szakirodalmat használt, az 
egyetlen kivételt Vernadsky 1944-ben megjelent History of Russia című müve jelenti, amelynek 
orosz fordítása azonban ugyancsak megtalálható az idézetek között. A könyv mindamellett hasz
nálható, ami leginkább annak köszönhető, hogy a téma az orosz szakirodalomban jól feldolgozott 
és a forrásanyag jelentős része is oroszul íródott. A mü értékét növeli, hogy nagy számban hivat
kozik régészeti forrásokra, különösen a tatárjáráskor elpusztult városok és erődítmények esetében, 
bár ezt a forrást sem merítette ki teljesen. A könyv az orosz szakirodalom és elméletek legfrissebb 
összefoglalásaként lehet értékes a magyar kutatás számára. 

76 Makarov, N. A. - Leont'ev, A. E. - Spoljanskij, S. V.: Srednevekovoe rasselenie v suzdal'skom opoFe. 
Rossijskaja Arheologija, 2004. No. 1. 19-34. o. 

77 Vemadskij 1997. V. fejezete: Vlijanie mongolov na Rus': http://gumilevica.kulichki.net/VGV/vgv305.htm-
#vgv305para02. 


