TANULMÁNYOK

DOLMÁNYOS ISTVÁN
A KULIKOVÓI ÜTKÖZET — A JUBILEUM MÉRLEGÉN
„... ó pacsirta... zengd a dicsőségét
a fejedelmeknek, Dmitrijnek és Vla
gyimirnak!"
Zadonscsina
(hősi ének)

Élesebb fénybe kerül Dmitrij nagyfejedelem

és környezete

A magas növésű, fekete szakállú, fekete hajú, fekete zászlajú hadvezérre és
államférfira, Dmitrijre, a doni győzőre fokozott érdeklődés irányul a tatár
vereséggel végződő kulikovói ütközet hatszázadik évfordulóján.
Pedig igazán nem mondható, hogy a történelem figyelmetlen volt iránta. 1
Már Rettegett Iván a példaadó orosz hősök sorában emlegette. Kutuzov Napó
leonnal megütközve azt kívánta, hogy saját tettéinek színhelye ugyanolyan
híres legyen, mint a Don közelében levő Nyeprjadva, ahol annak idején
Dmitrij kaszálta le a tatárokat 1380-ban. A szovjet történettudomány — rész
ben a dekabristákat követve — új korszakot nyitott Dmitrij Donszkoj életének
kutatásában. Ezért törvényszerű volt, hogy 1941-ben, a Nagy Honvédő Háború
idején Sztálin, történelmi nevezetességű buzdító beszédében, Lenin öröksé
gével együtt, a doni győző tetteit is a szovjet (nép emlékezetébe idézte. A má
sodik világháború után pedig még szélesebb alapokon bontakozott ki a kutató
tevékenység.
Ami azonban a személyét illetően mégis hátramaradt, és ami most törlesztődik, az főleg a következő: részletesebben felmérik a három évtizedig (1359—
1389) uralkodó nagyfejedelem egyéni teljesítményét és a segítőihez, környeze
téhez fűződő kapcsolatait. 2
Az évkönyvek krónikásaitól a nagyfejedelem személyiségéről tudtuk, hogy
Dmitrij (magyarosan Dimitrij) megvetette a szószátyárságot, hogy ugyanakkor
szívesen beszédbe elegyedett azokkal, akiket az ügy szempontjából megfelelő
nek ítélt. S főleg, hogy „mindig eszénél" találták, De nem minden tekintetben
volt világos a történeti ábrázolásban a Kulikovóig, az 1380. évi ütközetig veze
tő politikai-katonai lépéseinek, megoldásainak mikéntje, irányító részesedése
a további kormányzásban.
1 Az ütközet évszázadokon át továbbélő oroszországi emlékezetéhez újabb adatokat, szempontokat nyújt A. Ľ.
Gúrszkij: Kulikovszkaja bitva 11580 g. (Nyekotorije itogi i zadácsi jejo izucsenyija v isztoricseszkoj nauke.) Vesztnyik
Moszkovszkovo unyiverszityeta. Szerija 8. Isztorija. 1980. 4.; E. L. Afanaszjer: Kulikovszkaja bitva v izobrazsenyü
ruasririh piszatyelej XVII. v. Izvesztyija Akagyunii nauk SzSzSzK. Szerija lityeraturi i jazika. T. 39. (1980) 4.
2, V. A, Kucskin: Szpodvizsnyiki Dmitrija Donszkovo. Voproszi isztorii 1979. 8.
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Az újabb szovjet szakirodalom és a jubileumi tanulmányok 3 erőteljesebb
körvonalakkal bontakoztatják ki annak a gyorsan érő fejedelemembernek az
arcképét, aki a kor felismert pozitív követelményeit kivetésen szilárd aka
rattal szolgálta. Erélye rendkívüli volt. Nála egyáltalán nem szólam, hogy ka
tonafejedelemként élte az életét. Értett hozzá, miként kell előkészíteni a döntő
összecsapást. Az ehhez szükséges politikai kulcskérdéseket kellő időben tisz
tázta. Ezért lehetett ő az orosz földek egyesítési folyamatában a moszkvai fe
jedelemség vezető szerepének végső, döntő konszolidálója és működhetett a
tatár-türk Arany Horda legnagyobb kévebontójaként.
Távolról sem állt azonban egyedül a vezetésben. Egyik unokatestvére, a szerpuhovi Vlagyimir Andrejevics fejedelem hosszú időn keresztül és nagyon hat
hatósan támogatta uralkodásában. Céltudatos politikával a bojárok, nemesek
tekintélyes rétegeit is szorosan környezetéhez kapcsolta. Igazában éppen a szov
jet történeti kutatás fáradozásai nyomán láthatjuk, hogy az éles osztálykülönbségek-ellentétek ellenére milyen bő paraszti, kézműiparos és kereskedői tö
megtámaszt sikerült igénybe vennie.
Ám a jubileumkor nemcsak a sikeres, a győzedelmes, de a roppant nehéz
ségekbe ütköző államférfi alakja is világosabban rajzolódik ki, mint bármikor
korábban.
„Két nagy fekete felhő szállott szem
közt''
Zadonscsina
Az orosz egységmozgalom foka és az ellenséges koalíció helyzete
Egy Kulikovó-szabású orosz győzelem kicsikarásának akadályai tulajdon
képpen abból is megítélhetők, hogy Oroszország, az 1380-as nagy siker elle
nére, csak száz esztendővel később, 1480-ban tudta a tatár fennhatóság-kötő
dés utolsó, lényegesebb formai elemeit felszámolni.
A XIV. század második fele így olyan korszak az orosz földek történeté
ben, amikor Moszkva tüneményesen induló térfoglalása és tömörítő munkája
ellenére az egyesülés folyamata még súlyos, bár már csak részlegesen ható
„blokkoltságnak" van kitéve az Arany Horda és szövetségesei oldaláról. Ma
guk az orosz belállapotok is nagyon bonyodalmasaknak minősíthetők Dmitrij
Ivanovics uralkodásának kezdetén. Bizonyos konzervatív feudális részerők
körömszakadtáig, a külellenség támogatásáig is védelmezték hadállásaikat. Az
orosz egységmozgalom előrehaladásának foka tehát még viszonylag korai
jegyeit mutatta. 4
A belviszonyok jelentős mértékű ziláltságára vallott, hogy a novgorodi feje
delemségből kirajzó kalandor elemek rendszeresen végigpusztíthatták a keleti
orosz vidékeket. Kosztrománál, Nyizsnyij-Novgorodnál szabályos ütközetet
vívtak a szintén orosz helyőrségek többezer fős katonaságával. Kirabolták a
volgai kereskedelmi utat. Dúlták a városokat. Pasutó akadémikus jubileumi
tanulmányában ezért mutat rá: a moszkvai nagyfejedelem egyik közérdekű
3 rCulikovszkaja bitva. Szbomyik sztatyej. Otv. red. L. Cr. Beszkrovnij. Moszkva, 1980.; Kulikovszkaja bitva
v lityerature i isszkusztva. Otv. red. A. Ny. Robinszon. Moszkva, 1980.
4 V. A. Kueskip: Pohoda iv\ Kulikovorn. polje. Voproszi isztorii 1980. 8., t. o.; a moszkvai fejedelemség korábbi
tiiiáreľenu katonai sikereihez 1. V. V. Kargalov: Kulikovszkaja bitva i jejo meszto v otyecsesztvennoj isztorii.
Prepodavanyije isztorii v skolje. 1979. 5., 17. o.; Moszkva vezető szerepéről ld. még régebbről V. P. Adrianova-Perec:
»Szlovo o Kuliko .szkoj bitve Szöfronija Rjazanca. „Voinszkije povesztyi Drevnyej Buszi." Moszkva—Leningrád,
1949. lii. o.
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célkitűzése az volt, hogy megfékezze a novgorodi „uskujnyikok", a csónakos
kalózok egy csoportját.5
De az ifjú uralkodónak Szuzdal fejedelemségével szemben is orosz ellense
reggel kellett felvonulnia. Katonai hadjáratot katonai hadjárat után provokál
tak ki az ellenséggel cimboráló kiskirályok másutt is. Dmitrij Tver fejedelem
séghez is csapatot vezetett. (A tveri évkönyv nemcsak a katonai összecsapás
tényét rögzíti, de azt panaszolja, hogy Tver városát hajítógépekkel lőtték és
gyújtogatták Dmitrij seregei, kárt okozva a településben.) A moszkvai—tveri
összecsapás egyik drámai fordulójában a tveri Mihály (Mihail) fejedelem nem
átallott átszökni az orosz egységmozgalommal szemben ellenséges Litvániába,
amely részben külhatalomnak számított. Ez a példa kiáltó bizonyítéka, hogy
az egyesülési folyamat belső akadályai szoros kapcsolatban voltak a külső el
lenség erőfeszítéseivel.
Az oroszok által is nagymértékben lakott Litvánia káros szeparatizmusa bi
zonyult a legnagyobb belső akadálynak a további egyesülésben és országvé
delemben. S nemcsak önös különállása miatt, de fokozódó moszkvai betörései
folytán is. A források által említett .,határvívás", majd a „határátlépés" után e
betörések közül a Moszkva alá és Oroszország északkeleti részébe vezetett
1368-as, 1370-és, valamint a 70-es évek eleji hadjárat emelkedett ki. Algirdas
(Olgerth) litván nagyfejedelem külpolitikáját éppen ez a Moszkva ellen irányuló
expanziós törekvés tette nyilvánvalóan hódító jellegűvé. S ugyanez domborítot
ta ki ebben az irányban is Dmitrij külpolitikájának és hadmozdulatainak védel
mi célzatát. Dmitrij a litvániai kereskedelem rendezésével, így az 1371-i moszk
vai—litván kereskedelmi szerződéssel is igyekezett megfékezni a háborúsko
dást. Az orosz nagyfejedelem, noha nem tért ki a katonai megmérkőzés elől,
az ellencsapásokat, például a hetvenes évek közepén vezetett nyugati hadjára
tát, az óvatos védekezés általános keretében tartotta. Erről a hadjárat olyan
részlete is tanúskodik, mint amit a litvániai és žemaitijai évkönyv az 1375-ös
évnél ad elő: az orosz nagyfejedelmet gondok emésztették mivel a nagy litván
erőkkel szemben már nem bízott a vár- és városvédelemben és a városon kí
vüli, mezei védekezésre volt kénytelen előkészülni.6 Az eset az orosz fejedelmi
biztonsági politika rutinjának fejlődése szempontjából is említést érdemel.
A várból, vagy városból történő kényszerű távozás módszere, s az, ezt a nagy
veszély idején rendszeresen kísérő fejedelmi lelki válság véleményünk szerint
Rettegett Iván későbbi nevezetes opricsnyina politikájának korai, halovány
előképeihez tartozik.
Ha a litván nagyfejedelem nem ármánykodott volna Bizáncnál a moszkvai
egyházi tényezők ellen, pedig ezt igen erélyesen tette, Dmitrijnek egyébként
is gondot okoztak volna az egyházi ügyek. Alekszej metropolita Dmitrij gyer
mek- és ifjúkorát felhasználva túlságosan hosszú ideig és a kellőnél nagyobb
mértékben gyakorolt befolyást a világi dolgok menetére. A metropoliták év
tizedeken át általában nem eléggé harcosan álltak ki a tatár fennhatósággal
szemben. Amikor litván nyomásra Bizánc Kipriánt nevezte ki Kijevbe „egész
Oroszország" érsekévé, ő is csak olyasfajta tanácsot adott a moszkvai nagy
fejedelemnek, hogy ajándékokkal lágyítsa meg az Arany Horda szívét.7
5 V. T.Pasuto: „ I vaszkipe zemlja russzkaja..." Isztorija SzSzSzlt. 1980. 1. 82. o. Az orosz belháborúkhoz 1. még
J. Se. Lurje: Obseserusszkije letopiszi XIV—XV. vv. L. 1970. 105—106. o.
tí Polnoje szobranyije russzkih letopiszej. (A továbbiakban — PSzRL) XXXII. Otvetsztvennij redaktor B. A.
Rièakov. Moszkva, 1975. (il. o. Figyelmet érdemel, hogy később még Dhigosz lengyel krónikás sem ábrázolhatta
a litván—orosz összecsapást úgy, mintha Dmitrij idején az oroszok támadták volna Litvániát, vagy Lengyelországot.
(Ellenben Dlugosz nagy fogyatékossága, hogy Kulikovo idején figyelnie átsiklik az oroszok nagy tatárellenes küzdelme
felett. Vö. Joannis Dluyosz Senioris Canonici Cracoviensis: Opera Omnia. Cura Alexandri. Przezdziecki édita. Tomus
X I I . Cracoviae, 1870.
7 PSzRL. XXXII. 40. o.

— 337 —

A papok, hercegek, bojárok egy csoportjának iszákos, óvatlan magatartása
szintén növelte a nagyfejedelem gondjait, amiről a papi évkönyvekben is ta
lálunk önbíráló utalást.
Végezetül, de nem utolsó sorban, a rjazanyi Oleg orosz fejedelem ismétlődő
eltántorodása tetézte meg a belső front problémáit. A rjazanyi urak feje tete
jére állított logikával nem Algirdas-t, meg Oleg fejedelmüket látták egységbon
tónak, hanem Dmitrijt, és a litvánok ebbéli „fájdalmát" emlegették résztve
vőén.8 Nyíltan kifejtett programjuk volt ugyanakkor Moszkva felosztása és
Dmitrij nyugatra juttatása. A régi fejedelmi szétdaraboltsághoz ragaszkodó rja
zanyi Oleget — szociális ellenérvet is bevetve — népei rossz gondozójaként,
szó szerint alattvalói vérszívójaként bélyegezték meg a moszkvai szemléletű
történeti énekek.
S ilyen körülmények között kívülről fokról-fokra bontakozott a legnagyobb
kollektív bekerítési kísérlet, amelyet Oroszország addig valaha is átélt. Az
Arany Horda és Litvánia vezetésével a Zadonscsina' hősi ének történelemben
gondolkozó szerzőjének szavai szerint „Két nagy fekete felhő szállott szemközt"
Oroszországgal. Másutt, a csattanó kedvéért, úgy fogalmaz, hogy körös körül
„minden ország" hadba indult Moszkva ellen. Az orosz földek Marx által is
természetellenesnek tartott beszorítottsága így egyelőre, ahelyett, hogy to
vább enyhült volna, fokozódott.
Dmitrij és tanácsadóinak nagy érdeme, hogy nemcsak a tatár veszélyt, de
ennek litván és más kombinációját is tisztán felismerték. Az egyidejű ós öszszefonódó keleti és nyugati fenyegettetést látva emiatt a külpolitikában a kör
körös, minden oldalú aktivitás helyzetparancsából indultak ki. Már Dmitrij
udvara tudta, hogy az adott körülmények között a tatárok elleni harc okvet
lenül feltételezi a küzdelmet a litván fejedelemmel és szövetségeseivel — és
fordítva. Ezzel századokra szóló új, érvényes külpolitikai gyakorlatot aján
lottak, programot fogalmaztak Oroszországnak. A leginkább mesteri mozzana
tot pedig abban ragadhatjuk meg Dmitrij eljárásában, hogy éppen a külső ve
szély nyomasztóan kollektív jellegének megértése miatt, Caesar-i taktikával,
rendkívüli gonddal vigyázott arra, hogy katonailag közvetlenül ezek az ellen
séges erők együtt sohase léphessenek fel, hogy ezekre Moszkva külön-külön
mérjen hatékony csapásokat.
„mindenünnen, mint a sasok, sereg
lenek a bátor harcosok'"
Zadonscsina
Miért diadalmaskodott Oroszország a kulikovói csatában?
Az 1380. évi csata nem járt könnyű orosz győzelemmel. Aligha nevezhető
automatikusan elrendelt, mintegy égből pottyant diadalnak. Előtte hosszú ideig
és utána több évtizedig hiába keresünk ekkora sikert. A diadal magyarázatát
nyilvánvalóan a moszkvai nagyfejedelemség politikájával, annak jellegével kell
kezdeni, azzal szükséges megalapozni. Ez a politika megfelelt az egyetemes
történeti haladás irányzatának. Igazságosan védte az orosz és több más nép
érdekeit. Csakhogy a csata kimenetele szempontjából a közvetlen áttételek, a
közelebbi okok is rendkívül lényegesek. Már Tyihomirov szovjet akadémikus,

» Uo. 50. o.
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a kulikovói ütközet egyik régebbi szakértője is hangsúlyozta az alapos magya
rázat fontosságát az ütközet leírásánál. 9
A felülkerekedés jelentős mértékben a megelőző évtizedek orosz fejlődésé
nek objektív és szubjektív teljesítményéből következett. A mai kutatás hang
súlyozza, hogy a XIV. század második felében tovább haladt előre a mező
gazdálkodás, bővült a szántóterület. Az anyagi gyarapodást tükrözte a régi
orosz városi központok megélénkülése. Több új város, település jött létre. Er
re a hullámra támaszkodva Dmitrij alatt kezdődött meg az orosz templomja
vítások látványossá növekvő sorozata. A vlagyimiri Uszpenszkij székesegyház
rendbehozásához, a moszkvai Mindenszentek emléktemplomának későbbi fel
építtetéséhez hasonló lépések Dmitrij igen tudatos és tevékenyebb egyház
politikájára is vallottak.
Kulikovó lényeges előkészítésének számított az állam egyházpolitikai irány
vonalának érvényre juttatása. Ez az ideológiai tényező a csata történetének
speciális vizsgálatakor — legyen az akár a legvázlatosabb — feltétlenül em
lítést érdemel. A fejedelem elérte, hogy az ország ügyeinek intézésében rend
szeresen kifejeződött a világi, nagyfejedelmi hatalom elsődlegessége. Inkább
ő hasonította magához a metropoliták politikáját, mint amazok az övét. Pimen későbbi példája bizonyítja, Dmitrij még felszentelt metropolita (egy ideig
perejaszlavli arhimandrita) fogságba vetésétől sem riadt vissza, ha a kül- és
belpolitika nagy érdekei kerültek veszélybe.
Másodszor Dmitrij a többi fejedelemségben levő egyházi központokat az
orosz összefogás biztosabb eszközévé tette a maga számára, mint elődei. Egy
házi téren több helyütt még valamivel nagyobb sikereket is el tudott érni,
mint a fejedelemségek orosz világi urainál. A távoli egyházi központok akár
a hibás politikát folytató központi metropolitával szemben is segítették Dmit
rij t. Novgorod és Pszkov egyházi elöljárói például elutasították Kiprián bizo
nyos követeléseit, ahogy a moszkvai fejedelem is tette.
Dmitrij szigorú egyházi intézkedései egyáltalán nem irányultak általánosság
ban az egyház ellen. Sőt, ő az egyházi vezetők politikai megrendszabályozása
közben rendkívüli gonddal ügyelt egyházi propagandájának, papi kapcsola
tainak fokozására. Az évkönyvek a nagyfejedelem kíséretét leírva megemlí
tik „a püspökök és az egész lelkészi vezetés" jelenlétét. 10 Ez a kapcsolattartás
különösen a tatárokkal szembeni eszmei előkészítés céljából kamatozott.
Továbbá, amennyire lehetett, a nagyfejedelemnek ki kellett szorítania az egy
házpolitikából a litván és a téves, ti. orosz szempontból sérelmes, bizánci be
avatkozási törekvéseket. Az utóbbiét úgy, hogy a közös érdekű orosz—bizánci
kapcsolatok, így a termékeny művelődési, művészeti összeköttetések ne sza
kadjanak meg. Az itt levő egyetemleges érdekeket Dmitrij sokkal jobban fel
ismerte, mint a török hódítás torkában levő és sokszor mégis elvakultan gőgös,
hatalmaskodó bizánciak. Az orosz bulinak, népi hősi énekek fogalom
ként emlegették az orosz udvaroknál megjelenő „félelmetes görög követ"-ek
alakját. Ezek egyikével sakkot játszva annak idején még Vlagyimir kijevi feje
delem is elvesztette a játékot — a bulinak mesés állítása szerint. Annyi bizo
nyos, hogy Dmitrij fényesen megnyert egy ilyen egyházpolitikai sakkjátékot a
görögökkel szemben. Kulikovó előestéjére előrehaladt az egyházi rendterem
tésben. A metropolitaválasztás új rendszerének (ti. orosz egyházi zsinaton tör9 M. Ny. Tyihomirov: Kulikovszkaja bitva 1380 gocla. Voproszi isztorii 1955. 8. 12. o. E tanulmány bővített
változatát 1. a „Povesztyi o Kulikovszkoj bitve" című kötetben. Izd. podg. M. Ny. Tyihomirov, V. F. Rzsiga, L. A.
Dmitrijev. Moszkva, 1959.
10 PSzRL XXX. Otv. red. M. Ny. Tyihomirov. Moszkva, 19G5. 124. o.
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ténő megválasztásuknak és felszentelésüknek) fenyegetését is latba vetve a
bizánciakat saját politikai álláspontja tűrésére kényszerítette. 11
Mivel az egyházi viták gyakorlatilag jórészt a kijevi érsekség körül éleződ
tek ki, a moszkvai nagyfejedelem ott támasztott igényei alkalmasak voltak je
lentős mértékben éleszteni a nyugati pravoszlávok Oroszországhoz történő egy
házi és állami csatlakozásának nagy jövőjű vonzalmait.
Az orosz egyház szellemi frissülése fokozta az orosz történeti ismeretek latba
vetését. A papok a tatárok és a litvánok elleni küzdelemben célirányosan hasz
nálták fel az egykori nagy német- és svédverő orosz fejedelem, Alekszandr
Nyevszkij emlékét. Meg Boriszét és Glebét, az orosz szentekét. Bevetették a vi
lágtörténelemről szerzett tudásukat. Olyan győzelem után kiáltottak az orosz
évkönyvek művészi ritmikus és rímes prózájának dalnokai, mint amilyent
Konstantin és más görög császárok arattak, és a „régi hellének". Vonzó példa
ként jelent meg írásaikban Titus Flavius Vespasianus római császár harca,
anélkül azonban, hogy az orosz fejedelmeket annyira közvetlenül a római ural
kodóktól származtatták volna, mint később Rettegett Iván idején.12 (Ekkor a
származtatás központi tényezője a makedóniai Nagy Sándor.) Noha a római
birodalom létrehozásának, a rómaiak, latinok nagy egységmozgalmának, egy
begyűjtésének kínálkozó párhuzama hiányzott még a szellemi fegyvertárból,
a római és a balkáni fejedelmi tettek humanista színezetű, fokozott emlegetése
már fontos lépést jelentett a további ideológiai képződmény, a „harmadik
Róma" orosz koncepciójának kialakítása felé.
Az évkönyvek és a bulinak leghatásosabb részeihez tartozott a tatárok által
okozott károk történeti tényeinek felemlegetése. Ebben az áttekintésben Len
gyelországgal együtt Magyarország 13 tatár pusztítását is gondosan emlékezet
ben tartotta az orosz krónikás.
A történeti propaganda természetesen csak egy része, magja volt az idő
szerű tatár- és litvánellenes toborzó hírverésnek.
• Az Arany Horda még nagyon ingerelte, tevékenyen sanyargatta az orosz föl
deket, ellentétben az inaktivitását állító polgári történetírói véleményekkel.
S a tatárok általában nem is éltek szimbiózisban az oroszokkal. A történelmi
pillanat éppen a tatár követelésekkel való bátor és nyílt szakítást tűzte napi
rendre. Dmitrij ehhez az igényhez magasodott fel, amikor dacosan kijelentette:
..Nem megyek jarlikért" (kani megerősítésért). Noha a jarlikot egy ideig még
ismételten megkapta, a merész fellépés híre az orosz földnek új korszakot hir
detett.
Dmitrij és hívei számtalan jelből jól érezték meg, hogy lényegében befeje
ződtek a legrosszabb idők, amikor a régi orosz bulinak azzal a lemondó ítélet
tel zárták egyébként tatárellenes felhívásaikat, hogy a fellépés úgyis csak szen
vedéseket eredményez, minden „hiábavaló". A nagy történelmi tett lehető
ségét és realitását ismerte fel ekkor a moszkvai nagyfejedelem udvara.
A maguk módján a tatárok is megláttak valamit az oroszokban gyülemlő
új

energiákból. A bülinákban a tatár még büszke parancsolóként,
feje
l i k . M. Prohorov: Poveszty o Mitjaje. Ruszj i Vizául yija v epolm Kulikovszkoj bitvi. Moszkva, 1978.; Szakoniki

Dmitrij — Donszkoj védőszentje — oroszországi kultuszához Ny. Sz. Boriszov: Kulikovszkaja bit va i nyekotorije
voproszi duhovnoj zsiznyi Rosszii XIV—XV. vv. Vesztnyik Moszkovszkovo unyiverszityeta. Szerija isztorija. 1980.
5., 59. o. A polgári történetírás mind a inai napig egyoldalúan pozitív fénybe állítja Bizánc Oroszország-politikáját.
John Meyendorff amerikai egyháztörténész például arra a hibás beállításra építi fel újabb — egyébként szakszerű
hozzáértést mutató — könyvét, hogy Bizánc nagyon jelentősen, vagyis egyértelműen csak segítőén járult hozzá
Oroszország fejemelkedéséhez, a modern Európa kialakításához. Holott Konstantinápoly védelmét sem tudta
kellően előmozdítani és Oroszországot is sokszor visszahúzta. Vö. Byzantium and the Rise of Russia. A Study of
Byzantino—Russian Relations in the Fourteenth Century. Cambridge. 1981.
12 PSzRL XI. Sz-Petyerburg 1897. Prig. kizd. Sz. F. Platónov. PSzRL. XXVI. M.-— L. Pod red. M. Ny. Tyihomimva. 133., 139., 328. o.
13 PSzRL XXXII. 44. o.
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delmi pózban jelent meg a hódoló, „táltartó" orosz fejedelmek előtt. Dmitrij
idején változott, óvatosabb és kevésbé udvariatlan lett a tatár a diplomáciai
érintkezésben. A moszkvai uralkodó ekkor már ismét szabályos európai feje
delmi méltósággal fogadhatta a kán hajlongó, térdeplő keleti követét. Tőle füg
gött, hogy a követ visszatérhet-e urához, vagy sem.
1373-ban az első nagyobb fegyveres demonstráció is elkövetkezett Dmitrij
részéről a tatárokkal szemben, az Oka — Oroszország ajtaja, tartotta akkor
tájt, az orosz szólásmondás — folyó menti gyepűvonalra utalva. Elrettentés cél
jából egész nyáron ennél a folyónál táboroztak Dmitrij csapatai. Az orosz se
reg egyelőre még a régi megszokás szerint helyezkedett el: a folyó tatárokkal
ellenkező oldalán. Úgy, ahogy a bülinákban is olvasható, hogy a „matuska Nyepra" mögött várakozik a katonaság. Ezzel kezdetét vette Kulikovó köz
vetlen előkészítésének legfontosabb része, a katonai mozgósítás és cselekvés.
Ám a komolyabb harc előbb a Volgánál, keleten robbant ki. Dmitrij és ud
vara nagy távlatú történelmi előrelátással állapította meg, hogy a tatárok viszszaszorításának és korlátozásának egyik fontos kulcsa a stratégiai helyzetet il
letően előnyös pozíciójú, de katonailag-politikailag erősen sebezhető volgai, ka
zanyi kánság. Dmitrij a hetvenes évek derekán Kazány ellen szólította az oro
szokat. Csapatait az Arany Horda -függésében levő Kazanyi Kánság ellen ve
zényelte. Ezzel kibontakozott az a harci párhuzam, amely Rettegett Ivánig jel
lemzi a katonai viszonylatokat: nyugaton a litvánokkal és ottani szövetsége
seikkel, keleten jórészt a Kazanyi Kánsággal folyik a kötélhúzás. Az orosz vál
lalkozás Kazánynál kezdetben teljes sikert aratott: Aszan és Mahmet feje
delmek sarcra kényszerültek. Kazanyban megjelentek a darugáknak is neve
zett orosz adószedők. Lazult a kánság függése a Hordától. Ezzel szinte cselek
vésképtelenné vált a tatárok Oroszországgal szembeni, előretolt jobbszárnya.
Említést érdemlő mértékben kezdődött meg Kazányból a tatár előkelőségek
átállása orosz szolgálatba.14 (Később Rettegett Iván csaknem minden vonat
kozásban ezt a Dmitrij által nagyszabásúan megnyitott Kazány-politikát viszi
majd teljes, végső sikerre.)
A kazanyi nyitányt az Arany Horda általános gyengülése, feudális szétta
golódása mellett közvetlenül a Hordában korábban kibontakozott viszály segí
tette elő. A tatár fejedelmek szinte a lehetetlenségig gyorsan váltották egymást
véres belharcokban. Nagyfej ed elmeik kilétét ebben a periódusban (a tatár pén
zek alapján) csak bajosan tudták megállapítani a pénztörténészek kutatásai
ból. A Horda társadalmi-politikai gyengülése, dekoncentrálódása, s főleg az
összes tatár kánságé, ekkor még nem mutatott teljes elerőtlenedést. Rengeteg
kincsük maradt, katonájuk bőven volt. Felkínálkozó európai szövetségeseik pe
dig új és új hátvédet jelentettek.
A küzdelem Kazány súlypontú szakaszának az vetett véget, hogy az Arany
Hordában átmenetileg megerősödött a türelmetlen és mozgékony Mamaj kán
uralma. Egyidőre az alkalmi belső tömörülés került előtérbe náluk. Mamaj, a
Horda mindenek elé helyezett zsákmányvágyát kihasználva, ismételten táma
dásba lendítette csapatait és nagy leszámolásra készült Oroszországgal. A nem
mindennapi összetűzést közvetlenül éppen tatár részről váltották ki.
1378-ban a jelentős vozsai csata a küzdelem csomópontját délnyugatra he
lyezte át.15 A Mamaj erőivel vívott első szabályos ütközet történetére kronoló
giai feljegyzéseiben Marx is felfigyelt, annak méltó rangot biztosítva. Noha a
vozsai ütközet pontos helyének megállapításában még nem jutott teljesen nyug14 7. B. Grékov: Vosztocsnja Jevropa i úpadok Zolotoj Ordi (na rubezse XIV—XV vv.) Moszkva, 1975. 91. o.
15 V. D. Nazarov: Kosszija nakanunye Kulikovszkoj bitvi. (K 600-letyiju szrazsenyija na reke Vozse.) Voproszt
isztorii 1978. 8.
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vópontra a történeti kutatás 16 , a pozitív végkimenetelt az oroszok javára sen
ki sem vitatja. Ez volt ez idő tájt az első nagy győzelem. A fordulat indoklá
sában tekintélyes szerepet tulajdonítanak az orosz fegyverzet minőségének.17
Dmitrij válogatott katonái általában nagyobb számban rendelkeztek pán
célzattal. A fegyverkezésnél az oroszországi műhelyek termelése mellett a nyu
gati kereskedelem forrásaiból is igyekeztek meríteni. Felhasználták még a dé
li, fekete tenger-parti olasz fegyverpiacot, amely utóbbiból azonban a tatárok is
bőven meríthettek az olasz és görög kereskedők kapzsisága révén. Tábori ágyú
kat Vozsánál és a kulikovói ütközetben természetesen még nem használtak, de
Dmitrij kormányzata a gyorsan terjedő tűzfegyverekről értesülést szerezve ép
pen ez idő tájt gondoskodott várágyúk beszerzéséről, ami idővel elősegítette,
hogy az oroszok rögzítsék a megnyert mezei csaták eredményeit. 18
A vozsai ütközet hozta a több fejedelemségre szóló lélektani fordulatot a ta
tárok elleni küzdelemben.19 Az általános örömet fokozta, hogy Algirdas litván
fejedelem az előző esztendőben, 1377-ben elhunyt. Amikor Oroszországba az
a hír érkezett, hogy a régi pogány szokásoknak megfelelően tizennyolc harci
paripával együtt sírba tették az orosz föld ádáz ellenségét, sokan könnyebb
időkre gondoltak.
Az ellenségek megosztását és a meglepetés taktikáját fölényes biztonsággal
végigvivő moszkvai nagyfejedelmi udvar máris Litvánia ellen összpontosított
és 1379 decemberében lecsapott az új litván uralkodó, Jogaila (Jagelló) csa
pataira. A litvánok megleckéztetése a kulikovói győzelem egyik közvetlen elő
feltétele volt. Ha nem is tudta teljesen vissza'tartani az egyik orosz hősi ének ál
tal „esztelennek" nevezett új litván uralkodót attól, hogy a következő évben
a tatárokkal összhangban mozgassa csapatait, annyira fontolgatóvá tette, hogy
ez kizárta az ellenséges haderők operatív egyesülését a döntő pillanatban.
A vozsai és a kulikovói csata, vagyis az 1378 és 1380 közé eső időszak tatár
kapcsolatainak némi nyugalmát Dmitrij államgépezete és az orosz fejedelem
ségek közti szövetségi rendszer további erősítésére használta fel. A moszkvai
nagyfejedelem a hetvenes évek derekától megszüntette az adófizetést a Hor
dának és — amint ezt Borisz Alekszandrovics Ribakov akadémikus a Pravdá
ban megjelent jubileumi megemlékezésében20 kiemelte — széles egységfront
ban'-' maga köré gyűjtötte a szövetséges orosz uralkodókat, tisztségviselőket. A
zalesszjei Perejaszlavl városában pedig, amely az újonnan megerősített őrtálló
városok közé tartozott, és amelyet közvetlenül érintett a litván betörés, kong
resszust rendezett számukra. A perejaszlavli tanácskozások szilárdították az
összefogó erők és a moszkvai nagyfejedelemség polgári, katonai kormányzatát.
.,Van sok derék megbízható vajdánk", utalt a Zadonscsina az orosz közigazga
tás erősödésére és főleg a moszkvai vajdákra,22 a kulikovói győzelem egyik
elsőrangú előkészítő mozzanatára.
Ezzel függött össze, hogy a lázadókat magában a moszkvai fejedelemségben
is kérlelhetetlenül letörte, lett légyen szó akár a legmagasabb körökhöz tar
tozó személyiségekről. Ennek egyik példája Ivan Vasziljevics Veljaminov el-

10 Kucskin: i. m. (1980) 10. o.
17 Nazarov: i. m. 118. o.
18 M. G. Rabinovies: Vojermoje gyelo na Ruszi epohi Kulikovszkoj bitvi. Voproszi isztorii 1980. 7. 108. o.
A. Ny. Kirpicmyikov: Oruzsije vremen Kulikovszkoj bitvi. Vesztnyik AN SzSzSzR 1980. 8.
19 A. L. Horoskevics: O mesztye Kulikovszkoj bitvi. Isztorija SzSzSzR 1980. 4. 106. o.
20 Nyemerknuvsaja sztranyica isztorii. Torzsesztvennoje szobranyije v cseszty 000-letyiju Kulikovszkoj bitvi.
Pravda, (Moszkva) 1980. szeptember 9. 12. o.
21 I. B. Grékov: Kulikovszkaja bitva — vazsnaja veha v polityicseszkoj zsiznyi Vosztocsnoj Jevropi vtoroj polovini XIV v. Szovjetszkoje szlavjanovegyenyije 1980. 5., 17. o.
22 V. V. Kargalov: Moszkva i Kulikovszkaja bitva. „Moszkva" (folyóin) 1980. 8. 194. o.
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ütése volt a moszkvai népfelkelés katonai parancsnoki („tiszjackij", vagyis ezernagy) tisztségétől, majd Veljaminov későbbi kivégeztetése.23
A kormánygépezet megerősödése, korszerűbbé válása jól kifejezte az orosz
földek általános felélénkülését. Ezt orosz újjászületésnek is nevezik a XIV—
XV. századra tekintve. Kétség sem férhetett hozzá, hogy az egykori nagy
Oroszország kezdett új életre kelni. A kedvező orosz összpontosulási folyamatok
és előzmények a nagy mérkőzés tudatos, sokoldalú előkészítésével együtt, te
kintélyes mértékben meghatározták az 1380. évi ütközet kedvező kimenetelét.
Ám a sikertényezőkre csak maga a csata tehette fel a koronát.
„Nagy dörgés van készülőben"
Zadonscsina
Az orosz középkor legnagyobb horderejű

ütközete

Az új esztendő első fele már a nagyfeszültség jegyében telt mindkét oldalon.
Amikor nyáron híre jött, hogy Mamaj csakugyan megindult egy Batu kán had
járatára emlékeztető méretű támadásra, áradatszerűen érkeztek Moszkvába
és környékére az orosz seregek. „Ó félelmetes esztendő!" — emlékeztetett az
egyik későbbi évkönyvíró a robbanásig feszült légkörre. A gyülekező csapa
tok létszámának árnyalati kérdéseinél is fontosabb ennek a lelki kohónak a ha
tása. Amint Lihacsov újólag bizonyítja, az oroszok és szövetségeseik tudatá
ban addig végbement pozitív változások ekkor összegeződtek ugrásszerűen. 24
A harcra kész sereg egyik újdonságának tekinthető, hogy erős, szinte már az
angol katonaságra emlékeztető méretű gyalogsággal rendelkezett. A lovak toporzékolását és vágtatását különösen kedvelő évkönyvirodalom is kiemelte ez
úttal ,,a sok gyalogharcost".25 Többségük katonáskodáshoz szokott parasztokból
állt. Magvuk pedig a moszkvai nagyfejedelemség falusi-városi kézművesei kö
zül került ki. Az utóbbiak az egyszeri, a néphagyomány által kicsúfolt, ügyet
len novgorodi kézműveskatonáktól eltérően, jól elsajátították a fegyverforga
tást. A csapat ilyen összetételét a feudális urak rendelték el. Ám hogy elren
delhették, az a küzdelem még erőteljesebben növekvő népi tömegbázisára vall.
Ez volt az ütközet kibontakoztatásának és lefolyásának az egyik legfontosabb
tényezője.
Egyidejűleg valóságos arisztokrata—nemesi tömegfelvonulás képét, is mutat
ta a Dmitrij által elrendelt moszkvai katonai szemle. „Induljatok hát a tatár
ellen jó hercegek, bojárok, bátor vitézek!" — szólt az egykori hősi ének szer
zője képzeletben a hadrakeltekhez, s ha feudális szemléletének megfelelően
egyoldalúan helyezte is az előtérbe az uralkodó osztályt, a tények azt mutat
ják, hogy a küzdelmet ekkor nemcsak a nemesség legszélesebb rétegei támo
gatták, de a bojárság többsége és a részfejedelmek nagy része is segítette.
Területileg az orosz hadsereg gerincét magától értetődően a Moszkvai Nagy
fejedelemség szolgáltatta. De a különféle közeli és távoli szövetséges nagyfeje r
delemségek, fejedelemségek katonái szintén eljöttek. Még olyan kényes pon
tokról is érkeztek önkéntesek, ahol egyébként a kiváró, számítgató, vagy éppen
ellenséges feudális erők tartották kézben a hatalmat. A források novgorodiak
kisebb csoportját említik a közös seregben az ottani poszadnyikok (helytartók)
irányítása alatt. Pszkoviakról úgyszintén megemlékeznek. Némely litvániai
23 Ruszlán Szkrinnyikov: Kulikovszkaja bit va. Zvjezda, 1980. 8. 11., 14. o. (Ivan Veljaminov személyéről.)
24 Ď. Sz. Lihacsov: Kusazkaja kultúra i szrazsenyije na Kulikovom polje za Donom. Zvjezda, 1980. 9. 3.0.
25 PSzRL XI. 56. 0.
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herceg és bojár ugyancsak elhozta katonáit. Az orosz csapatok nagy fájdal
m á r a a rjazanyi Oleg fejedelem, akit az évkönyv „új J ú d á s árulónak" nevez,
t a t á r nyomás alatt az ellenséghez pártolt. Ez a lépés csakugyan több volt, sem
hogy m á r ingadozásnak nevezhetnénk. Oleg megakadályozta seregének csatla
kozását az oroszokhoz, fiát pedig Mamajhoz küldte, aranyat-ezüstöt ígérve. Az
„ördög tanácsosa", ahogy még az évkönyv Olegről szól, állítólag azt hangoztat
ta, hogy eljött végre a t a t á r kán ideje. Földrajzi helyzeténél fogva és e poli
tikai iránytévesztés miatt a kulikovói csatát megelőzően a rjazanyi nagyfeje
delemség ugyanúgy került az érdeklődés előterébe, mint a n n a k idején a XIII.
században Kijev városa a t a t á r ostrom előtt. Ezúttal azonban a vezetést t e k i n t 
ve inkább negatív oldaláról. A rjazanyi kőtemplom 1380 n y a r á n történt össze
omlásának tényét is feljegyezve, az évkönyvírók talán, jelképesen, érzékeltetni
kívánták a rjazanyi politikai katasztrófát, ö n k é n t e s egységek végül Rjazanyból
is érkeztek. Sőt a volgavidéki népek fegyvereseinek egy részét szintén a n a g y 
sereghez vezényelték.
Ezért t a r t o t t a úgy az orosz írásos hagyomány, hogy a kulikovói ütközetben
„egész Oroszország és a szlovének" jelentek meg összefogva, hogy „minden
felől" jöttek. (Szlovéneknek ebben az összefüggésben régi orosz krónikás szokás
szerint a nyugati oroszokat hívták, eredetileg pedig a szlávokat.)
A moszkvai nagyfejedelem roppant horderejű politikai győzelme máris szem
mel láthatóvá vált. Az orosz fejedelemségek tömörülése összeurópai horderejű
hatalmi tényezőt eredményezett.
Az ellenség táborából a moszkvai gyülekező helyen megjelent litvániaiak —
említi az egyik hősi ének — álmélkodva méregették az orosz csapat nagysá
gát. Az évkönyvirodalom úgy fogalmaz, hogy addig ehhez fogható sereget
Oroszország nem látott. A szovjet kutatók a középkori források általános jel
legzetességeinek ismeretében az évkönyvek adatait óvatosan kezelik. Jóval k i 
sebb számokkal dolgoznak, mint az ott megjelöltek. Jelenleg a becslések — m e r t
a pontos létszámot megfelelő forrás h i á n y á b a n nem lehetett tisztázni — a
180 000-től a 40 000-ig terjednek. 2 *' Ha ezek sorából csak a legminimálisabb becs
lést, vagyis a 40 000-et fogadnánk el, pedig a kézikönyvek inkább a százezer
körül vagy annál valamivel feljebb eső számításokat valószínűsítik, lélekszám
ban akkor is tekintélyes volt a sereg, hiszen Oroszország 1812-ben a borogyinói
csatában n e m sokkal többet állított közvetlenül szembe Napóleonnal.
A Moszkva városát mennydörgésszerű zajjal felverő törzscsapat összképén az
egyszerű k a t o n á k fegyverzetét alkotó hegyes kopjak, lándzsák uralkodtak,
amelyek végeiből ma is több darabot találnak a kulikovói csatamezőn. ,,A sok
zászló vígan lobog" — olvassuk a vonuló csapatokról a Zadonscsinában.
A nyári napfény a krónikás szerint úgy játszott a vitézi páncélokon, hogy
messziről nézve éjben közeledő sugárzó gyertyafényeknek látszottak.
Végül augusztusban Dmitrij délre, Mamaj elé parancsolta katonáit. Az év
könyv szerint a m e n e t r e összerendeződött sereg Moszkvából n e m is fért ki
egyetlen kapun. A Frolovszki (a mai Szpasszkij), a Nyikolszkij (a mai Mihajlovszkij) és a Görög-Konstantin (vagyis oroszos nevén a Konsztantyino—Jelenyinszkij-i) bástyák k a p u i n özönlöttek ki a katonák, s a h á r o m kaputól ál
lítólag h á r o m úton át t a r t o t t a k a csata színhelye felé. Bizonyos, hogy tényleg
több i r á n y b a n távoztak. Maga a nagyfejedelem a kotyeli u t a t választotta.
A nagy melegben a városon kívül félmeztelenül haladtak. A nehéz p á n c é 
lokat, fegyvereket kocsikon szállították. A több fejedelemségből érkező csa26 Rabinovics: i. m. 106. o. V. ö. Kratkaja isztorija SzSzSzR. Csaszty pervaja. Otv. red. Ny. J. Noszov. Leningrád
1978. 72. o.; Kucskin: i. m. (1980) 12. o.; V. J.'ľelrenko: Bit va na Kulikovomu poli. Ukrainszkij iszroricsnij zsurnal, 1980. 9. 45. o.
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patok, részben más ruházatot viselve, ki voltak téve annak, hogy csata köz
ben a tarkaság miatt egymásnak rontanak. Ezért délebbre érve valamelyest
egységesítették az öltözetet a „helyi ruhák" szerint.
A sereg elé még Moszkvából messze előre „erős őrséget" bocsátottak az el
lenség kikémlelésére. Ez előkelő tatár „nyelvet", vagyis foglyot hozott a nagy
fejedelemhez. „A nyelv azt mondta a fejedelemnek" — fejtegeti az évkönyv —,
hogy Mamaj az orosz seregről mit sem sejtve nyugodtan közeledik. Mivel a
litván csapat vonulásáról is hírek érkeztek, Dmitrij úgy határozott, hogy mind
két ellenfél megtévesztése és megosztása érdekében kissé nyugatabbra vonja
déli előnyomulását, taktikusan kikerülve Rjazanyt.
Az orosz sereg harcrakészségét és magabiztosságát az is megmutatta, hogy
ez alkalommal nemcsak a gyepűvonalnál nem álltak meg, de — újszerűen —
nem kerestek védelmet — ami pedig gyakran történt — valamely folyó mö
gött sem. A Donon (korán „csendes Donnak" nevezi az évkönyvíró) hidakat
verve, majd pedig a hidakat maga mögött lebontva, az egész sereg, a régi gya
korlattól tudatosan eltérve, átkelt a tatárok felőli oldalra. Hátát főleg a Don
egyik nyugati, jobb parti mellékfolyójának, a szintén csöndes vizű Nyeprjadvának támasztotta. Az évkönyvíró Jaroszlav kijevi nagyfejedelem és Alekszandr
Nyevszkij eljárására és annak követésére hivatkozott ennél a folyók elé helye
zett merész, de az erő felismerésére épülő csatarendnél. A két folyó szögében
elterülő kulikovói mezőn („Kulikove polje", „Kulikovszkaja polja") elfoglalt
hadállással Dmitrij és tisztjei máris meghatározták a nagy mérkőzés szín
helyét. Mamaj elesett a kezdeményezéstől.
Kulikovó síkságát a magyar szakirodalomban gyakran Szalonkaföld-ként for
dítják, bár az elnevezés mai szovjet vélemény szerint még nem teljesen tisz
tázott. A térség helyzete áz Hja Muromec-féle bülinában említett „tiszta mező"-höz hasonlított. Ebben a korban egyike volt a „pogány mezőknek", vagy
is az olyan közbülső vidékeknek, amelyen a tatárok rendszeresen portyáztak.
Amikor az orosz sereg ott megtelepedett — a leírásokról ítélve — aligha észlel
te a síkság árvalányhajas pompáját. A csatára már felajzva, történelmi ítélet
színhelyét látta a tájban. 27
A parancsnokok serényen tevékenykedtek. A kialakult ötös tagozódású harc
rendnek megfelelően állították fel a katonákat. Elöl egy „élezred"-nek neve
zett csapattestet helyeztek el. Mögötte középütt a derékhadat találjuk. Két szé
len a „jobb kéznek" és „bal kéznek" nevezett, javarészt lovasságból álló se
regtesteket. Vlagyimir Andrejevics nagyfejedelem vezetésével több ezer főre
menő válogatott tartalékcsapatot is elrejtettek a folyók szögletében levő ún.
Zöld erdőségben. Biztonság kedvéért színlelt főparancsnokságot is felállítottak.
A nagyfejedelem átadta ruháját, fényes fegyverzetét és fekete zászlaját. Dmitrij
„vitézi méltóságú udvart" adott a hátvédként az erdőbe vonuló unokatestvére
mellé. A csatateret nagy csönd szállta meg. Végül felzúghatott a szokott orosz
kiáltás: „tatárok a mezőben!". Szeptember 8-ára a tatár kürtök rivalgása köz
ben a két sereg közvetlen küzdőtávolba került.
Az oroszokat országos méretekben tulajdonképpen nem is egy, hanem — mint
említettük — két nagy hadsereg fenyegette: a tatár mellett a szintén közeledő
litvániai katonaság. A kulikovói csatáról szóló hajdani történeti elbeszélés mint
egy sorrendet állított fel e két szövetséges csapat között. „Pervaja tatarszka,
vtoraja litovszka" — vagyis az első a tatár, a második a litván. Ez a sorrend
megfelelt csapataik tényleges ütőképességének. Ez idő tájt Oroszország felso
rolt ellenségei közül a súlypontot még a tatárok alkották. (Nem így lesz ez
27 L. Horoskerii'S idézeti új helyszíntanulmányát.
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majd a XVI. század végén. Akkor a súlypont ugyanazon a koalíciós rendsze
ren belül végleg a litván—lengyel erőkre helyeződik, s a tatárok kerülnek a
második helyre.)
Ezzel a borzongató hírű fő erőközponttal került ekkor frontális összeütkö
zésbe Oroszország. Igaz, a tatár csapat óvatlan közeledése levont harci érté
kéből. Maga a hadra kelt tatár sereg számszerűen tekintélyes volt, azonban nem
duzzasztották fel különösen, mert nem szoktak még hozzá a Dmitrij csapatá
hoz fogható orosz ellensereghez. A legfrissebb szovjet becslés, a korábbi számí
tásokat is figyelembe véve, 40—60 000 tatár katonát feltételez.28 Gyalogsággal
szintén rendelkeztek, ami egyebütt külön magyarázatot igényel. A tatár sereg
ben nagyobb számmal voltak jelen más ajkúak. Örményeket, kaukázusi és a
Fekete-tenger melletti népekből kikerülő katonákat hoztak magukkal. Az ola
szok az ottani kereskedő városokból újólag nemcsak kereskedelmileg, de fegy
veresen is jobban bekapcsolódtak a tatár katonai vállalkozásokba és Kulikovónál is megjelentek (genovaiak, velenceiek).29 Görögök számottevő mértékben
lehettek a tatár seregben ugyanarról a vidékről, mert amikor menekültek, az
oroszok hallották, hogy „a pogány tatárok" görögül kiáltoznak.
A kulikovói mező Széphalomnak (másképpen Vörös dombnak) nevezett ma
gaslatán parancsnoki sátrát felüttető, dekadens despotizmust gyakorló Mamaj
kán — amint a későbbi orosz beszámolók írják — a „bömbölő oroszlán" pó
zában testesítette meg e tarka sereg legjellegzetesebb rossz tulajdonságait.
Mindenekelőtt a szertelen harácsolási vágyat. „Meggazdagszunk az orosz arany
ból" — adja szájába alapos okkal a szavakat az orosz krónikás, 30 mivel nem
csak név szerint mondták a Hordát Arany Hordának, de ez az egész vállal
kozássorozat — a fejüket vesztett keresztény olaszok példája is jól mutatja —
egyfajta aranyláz jegyében ment végbe. A tatárok közismert „képrombolása"
orosz földön szintén szoros kapcsolatban volt rablási vágyukkal. A kellő kö
rültekintés hiánya is jellemezte még a tatár vezért. De bármennyire is elvakult
volt, Kulikovónál az orosz sereg puszta látványa már meggondolkoztathatta,
S minél jobban tudakolta az öreg tatároktól Batu kán győzelmi fortélyait a
régi, széttagolt oroszokkal szemben, annál inkább rá kellett jönnie (ahogy a
Livóniai évkönyv tudni véli új ítéletét): „Oroszország megokosodott".31
1380. szeptember 8-án Dmitrijt felszólították tisztjei: „fordulj, fejedelem, az
orosz sereghez!" Az uralkodói szózat csak a moszkvai jelszavak kialakult rend
jében hangozhatott el: harc a „szent egyházért", a pravoszláv hitért, „testvé
riségünkért" (pontosan: za bratyiju nasu, vagy za bratju nasu). Az utóbbi az
orosz összefogást fejezte ki. Noha már létezett az orosz nyelvben a haza újabb
fogalma (az atyai örökrész megjelölése, az otcsina lényegült át eképpen) a for
rások általában még a XV. század elején is a testvériség szóval jelölték az
oroszok, pravoszlávok közösségét.
Az uralkodói szózat e szavait majd I. Péter ismétli meg a poltavai csatánál
kiadott napiparancsában.
Mamaj az ütközet előtt valamelyest tájékozódott az egyesülést kérlelő lit
ván csapatok és a „harmadik ország" harmadik hadserege, a rjazanyiak felől.
Közülük egyik sem juttatta el derékhadát egészen Kulikovóhoz. Jogaila ugyan
— mint említettük — felkerekedett és hadjáratot kezdett. Ö azonban már, az
expanzív katolicizmushoz igazodva, azzal a felkiáltással sietett a tatárokhoz,
28 Kucskin: i. m. (1980) 8. o.
29 4 . L. Horoskevics: Politicsni naszlidki Kulikovszkoj bitvi. Ukrainszkij isztoricsnij zsurnal. 1980. 9. 51. e.;
a, kulikovói ütközetben a tatárok oldalán genovai lovasságról tudósít.
30 PKSzL XXVI. 126. o. A reneszánsz által fokozott kincsvágyhoz 1. V. I. Rutenburg: Italija i Jevropa nakaKsnye novovo vremenyi. Leningrád, 1974. 207. o,
3 1 PSzRL XXXII. 50. o.
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hogy az oroszok pogányok. „Egy hit, egy keresztség!" — hirdette szemfor
gató türelmetlenséggel Jogaila,32 miközben Mamajhoz törleszkedett. Az orosz
évkönyv leleplezte ezt a fajta keresztényietlen kereszténységet. Akik ma így
hirdetik, hogy „egy hit, egy keresztség", azok a tatárokhoz pártolnak — vála
szolta a pravoszláv szerzetes. Más orosz krónikás is hangsúlyozta a bekövetke
zett tényeket: „ellenségeink nemcsak a tatárok, de Litvánia is, a rjazanyiak
is"33. Jogaila katonái között litvánok mellett lettek, lengyelek, skandinávok
(„varjagok") is voltak. A litván fejedelemnek a Lovagrenddel 1380 tavaszán
megkötött békéje a német zsoldosok bekapcsolódását is fokozott mértékben
lehetővé tette. S hajtotta Jogaila Oroszország ellen a nyugati oroszok tekinté
lyes csoportjait. Kulikovót viszonylag megközelítve34 egészen Odojevig jutot
tak. Szokásuk a gyújtogatás, rablás volt. Az oroszországi állapotok, s a hadi
helyzet felől híreket szerezve, viszály tört ki a litván táborban. Jogaila „pán-.
jai" 35 végül a hadjárat hiábavalósága mellett nyilatkoztak. A litván sereg
pravoszláv katonái is gyengítették a harci kedvet, így Jogaüa végül nem koc
káztatta meg az amúgy is bonyodalmasnak ígérkező közvetlen egyesülést a
tatárokkal, hanem kereket oldott, örömmel győzött volna a tatárok előtt. Szí
vesen diadalmaskodott volna a tatárokkal. Ám a nagy orosz felkészülést isme-,
telten tapasztalva, nem akart vereséget szenvedni a tatárokkal együtt. Jogaila
eme hadjáratáról a polgári történetírás és a hatása alá kerülő történészek vagy
nem szólnak, vagy nem jelentőségének megfelelően36
Sajnos a kulikovó ütközetről eddig megjelent magyarországi megemlékezé-.
sek sem értesítenek — koncepcionális jelentősége, poénszerű sokatmondása el
lenére —• a litvánok 1380. évi hadjáratáról, hasonlóképpen az egységbontó
árulók elleni kemény nagyfejedelmi küzdelemről. Ebben a tekintetben a jubi-.
leumi mérleg bizony a psykhostasis, a lélekmérleg szerepét játszhatja: ráirányít
ja figyelmünket a lengyel—litván és magyar polgári nacionalista történeti tor
zítások objektíve tovább ható szemléleti ferdüléseire.37
A vakmerő Mamaj egyedül maradva is támadást parancsolt. Szeptember8-án délben hirtelen elhallgattak a tatár harci kürtök. Csapataik támadásba
lendültek. Annál erősebben zendültek meg e látványra az orosz harsonák. Dmitrij kíséretéhez szólt: „kezdem eltakarni az arcomat". És amint a krónikás nyo~.
matékkal megjegyezte, katonáival együtt „győzelemre szöktette a lovát".
A több órás küzdelem rendkívül véres volt.38 A tatár roham elsöpörte az
oroszok színlelt főparancsnokságát, meggyilkolták az ál-nagyfejedelmet, meg
szerezték az orosz fejedelmi páncélt. E spolium opima, kani vezér által szerzett
vezéri kincs birtokában még hevesebb ostromba kezdtek. Lekaszabolták a leg
jobb orosz ezredeket. Álruhában is megsebesítették a nagyfejedelmet. Dmitrij
a közeli erdőbe vonszolta és levelekkel fedte be magát. Főtisztjei, az alkalmas
pillanatot kötélidegekkel kivárva, előparancsolták Vlagyimir fejedelem rejtek
helyen állomásozó tartalék ezredeit. A hadállásait tartó orosz törzssereg erőre
32 PSzRL XXVI. 128. o.
33 PSzRL VIII. Prig, k izd. A. F. Bicskov. Szanktpetyerburg, 1859. 38. o.
34 PSzRL XXV. Iled. M. Ny. Tyihomirov. Moszkva—Leningrád, 1949. 55. o. Jogaila csapatainak a tatárokkal?
párhuzamos 1380. évi előrenyomulásáról, Kulikovó litván megközelítéséről: Kulikovszka bitva — gerojicsna sztorinka
v iaztorii nasej krajini. Ukrajinszkij isztoricsnij zsurnal. 1980. 9. 38. o. (Szerkesztőségi cikk.)
35 PSzRL XXVI. 334. o.
36 Ennek egyik példája, hogy a nyugatnémet polgári történetírás feudáliskori súlypontú Oroszország-szintézise
expressis verbis „elfelejt" megemlékezni az 1380-as litván hadjárat katonai cselekményeiről. Günther Stöckl: Russische
Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart, 19(52. 174. o.
37 Az 1380. évi litván hadjáratot magát szintén nem említi Szvdk Gyula: Az első nagy győzelem a tatárok fö
lött — Kulikovó emlékezete. Élet és Tudomány, 1980. szeptember 12. A litván—lengyel veszély kellő exponálása
szorosan összefügg a következő századok orosz külpolitikájának, így Rettegett Iván kormányzatának helyes értéke
lésével, ennek egyik előfeltétele.
38 A győzelem nagy árát hangsúlyozza Kirpicsnyikov: Vojennoje gyelo na Ruszi XIII—XV. vv. Leningrád.
1976. 17. o,
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kapott, végre megroppantotta, majd üldözőbe vette a tatárokat. Belekergették
őket a folyókba. H a m a r o s a n a Nyeprjadva másik p a r t j á n is folyt a kán csapa
t a i n a k felszámolása.
A „ J u r k a osizmadiá"-k vitézsége, a halálfejes ruhájú Pereszvet-szerzetesek
elszántsága, az egész sereg Kalkára, az 1223. évi vereségre és sok minden m á s 
ra emlékező nemes bosszúvágya kiharcolta a világra szóló győzelmet. Mintha az
antik történelem legfényesebb lapjai t á r u l t a k volna fel.
„Ki m o n d t a ezt, kié ez a h a n g ? " — kérdezte az évkönyv d r á m a i előadásá
ban a vérző Dmitrij, amikor alig a k a r t a elhinni a diadalt az őt tudósító, ápoló
katonáknak.
Mamaj csak „szürke farkasként" tudott elmenekülni a volgai kánság, majd a
Kis Horda felé. H a t a l m a megbomlott. T o h t a m ü s a Kék Hordából síkraszállt
Mamaj ellen. Mintha valamely megtorló mitológiai isten rendezte volna el a
dolgokat, T o h t a m ü s éppen a Kalka folyónál, az egykori oroszellenes t a t á r győ
zelem színhelyén verte tönkre Mamajt. S mintha e bosszuló isten folytatta vol
na m u n k á j á t : a Kaffába á l r u h á b a n bekérezkedő Mamaj k á n t addigi szövetsé
gesei, az ottani kereskedők, a t a t á r fejedelem kincsére áhítva, meggyilkol
tatták.

„Csodálkozzék

az egész

világ"
Zadonscsina

A csata történelmi

jelentősége

A kulikovói orosz győzelem történelmi helyét a következő főbb mozzana
tok határozzák meg a változásokból ítélve:
— 1380 u t á n a Horda Oroszország elleni támadásai, a csata folytán is, fo
kozottan atomizálódtak,
anélkül, hogy alkalmi összpontosulásuk, vagy ismét
lődésük megszűnt volna. A t a t á r presztízsveszteség főleg abban fejeződött ki,
hogy az A r a n y Hordát fő fészkéhez viszonylag közel is meg lehetett verni. Et
től kezdve érződött j o b b a n a sztyeppe-övezet sok évszázados északi irányú ex
panziójának az alkonya. Igazolódott, hogy Oroszország csakugyan lehánthatja
fokozatosan a mongol—türk kötelékeket és amint Puskin is utalt rá, visszaté
rítheti a hódítókat a keleti térségek felé. A „csorba félhold" eme nagy élősdi
birodalmára váró döntő vereség n y i t á n y a nemzetközileg bebizonyította, hogy
kellő tömörüléssel a török veszéllyel szemben is á t ü t ő erővel lehet fellépni.
Különösen a balkáni népek számára lehetett ez intő példa és lelkesítés, ahova
csakugyan futótűzszerű gyorsasággal jutott el az események híre. Az ütközet
német és más európai visszhangja ugyanezt a lehetőséget használhatta ki.
(Kulikovo korai bizonysága volt m a g y a r szempontból annak, hogy megfelelő
politikai és más kedvező körülmények esetén lehetséges lehet ilyenféle —
képletesen szólva — anti-Mohácsot kialakítani, vagy pontosabban valamiféle
elő-Karlócát létrehozni az ehhez hasonló típusú ellenfelekkel szemben.)
— A megnyert ütközet továbbá hosszabb időre erősebb éket vert az ellensé
ges koalíció tatár és litván ága közé. Kulikovo a t á m a d ó litván fejedelemség es
szövetségesei számára is nagy presztízsveszteséget hozott. Megnőtt Dmitrij lit
vániai tekintélye és befolyása. Amint a csatáról szóló orosz történeti elbeszélés
állítja, azután Dmitrij „nevét ijedelemmel és reszketéssel féltve Litvánia".
— A győzelem ezenkívül közvetlenül
elősegítette
Oroszország
erőteljesebb
gazdasági-társadalmi
előrehaladását,
anélkül, hogy teljesen felszámolhatta vol
na a rendszeres és n a g y m é r e t ű tatár kártevést.
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— Kulikovó után a csatából következőleg is rendkívül gyors fellendülés kez
dődött az orosz kulturális életben. Eszmeileg az orosz gondolkodás végleg ki
egyenesítette gerincét és még jobban elhúzódott, nagy messzességbe távozott a
tatár uralom mentalitásától, mindennapi szokásaitól, szorosabb kapcsolatot lé
tesítve Európa más részeivel, ami a tatár függőség újabb és újabb érvénye
sülése közepette soha nem látott élességű kontrasztot hozott létre az orosz szel
lemi fejlődés és más meghatározott valóságelemek között.39
— Végül Kulikovó Oroszország, az újjászülető Nagy Oroszország, a moszkvai
állam roppant horderejű tekintélynyereségéhez,
állami önállósága kiteljesedé
séhez vezetett, minden nehézség ellenére. Ennek jórészt külső irányú megnyil
vánulása volt, hogy az oroszok a kor legnagyobb türk-verőiként adtak hírt
magukról tetteikkel, több ázsiai államalakulatra is befolyást gyakorolva. Is
méi — Csernisevszkij kifejezésével — „megmenteként" léptek elő Európa tör
ténetében. A moszkvai állam keleti civilizatorikus szerepét senki sem vitat
hatja. A nagy litván—lengyel agressziós felszökelléssel szemben szintén ki
domborodtak a nagyfejedelemség politikájának politikájának pozitív jelleg
zetességei, nem utolsó sorban Lovagrend-ellenessége. Mindezek a tényezők több
évszázadra különösen fontosak voltak az orosz birodalom sikeres növekedé
sében/ 0
Belpolitikailag Kulikovó után közvetlenül valóságos diadalmenete jött el
Dmitrijnek, ami sok tartós eredményt is hozott. A korábban erősen ellenzéki
Kiprian metropolita Kijevből Moszkvába átköltözve ünnepélyesen fogadta a
nagyfejedelmet, miként másutt is hódolt neki az egyház. Eszmei-politikai si
kere akkora volt, hogy idővel Piment, a rossz pásztort (Pimen neve a pásztor
szó görög alakjából származik: noijiŕjv = pásztor) kiengedte fogságából, noha
ezt utóbb meg kellett bánnia/*1 Az orosz évkönyvírás egységesedésének ütemében
is kifejeződött valami Kulikovó hatásából. (Egy ideig a szó szoros értelmében
új időszámítást kezdtek Kulikovótól).42 A fejedelemségek közti egyesítésben és
általában a feudális körök tömörítésében bizonyos áttörés mutatkozott, 43 bár
némely vonatkozásban csak részlegesen és ideiglenesen. Rjazannyal előnyös
szerződés jött létre. A rjazanyi közvélemény, ahogy a híres rjazanyi Szofronyij írói példája is mutatta, jobban Moszkva pártjára hangolódott. A bjelorecki fejedelemség odacsatolásával tovább folyt az orosz területek állami össze
vonása. A Moszkvát feudális alapon birtokló fejedelmi „harmadosok" közül két
„harmad" ezután összemosódott. Dmitrij maga egyrészt először kapta meg a
moszkvai fejedelmek közül az urakat is büntető szigorára, kemény kezére utaló
„groznij", a Rettegett jelzőt, az idővel mind ismertebb „doni győző", „Donszkoj"
epiteton ornahs mellett. Másrészt, és ez ugyancsak politikai helyzetének szilárdulására vallott, több feudális parlamentáris, testületi elemmel kormányoz
hatott. Egyszer tanácskoztatja a fejedelmeket és a vajdákat a csata utáni hely
zetről, „dumát" tart velük. Máskor az utódlás ügyében hívja össze bojárait és a
hercegeket. E gyülekezetekben szabályos határozatokat (ucsremenyje) hoz
tak. Nemcsak Novgorodban, Moszkvában is ülésezett vecse, városi képviseleti
testület. Több irányban tevékenykedtette Dmitrij saját intézményes bizalmi

39 V. V. Mavrofiyin: Probléma razvityija nacionaljnovo szamoszoznanyija na Kuszi v konce X I I I — nacsale
VX v. „Poljsa i Ruszj." Pod red. B. A. Ribakova. Moszkva, 1974. 170. o. A csata jelentőségéhez 1. m é g i . G. Beszkrovszij: Kulikovszkaja bitva i jejo isztoricseszkaja znacsenyije. Vesztnyik Akagyemii Nauk SzSzSzB. 1980. 8.
40 Vő. V. T. Pasufo: Putyi izuesenyija isztorii Drevnyej Iluszi. ,.Buduscseje nauki". vip. II. 1978. 279. o.
41 PSzBL X X I I I . Poci red. F. I. Pokrovszkova. Sz-Petyerburg, 1910. 129. o.
42 B. A. Jlibakov: Szlavnij russzkij jubilej. Ogonyok, 1980. 36. 8. o.
43 A. L. Horoskevics: K vzaimootnosenyijam knyjazej moszkovszkovo doma vo vtoroj polovinye XIV — nacsale
XV. veka. Voproszi isztorii 1980. (i. 172. o.
2 Hadtörténelmi Közlemények
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embereit, „kiválasztottjait", / , / ' erősen hasonlítva ezen eljárásában a Rettegett
Iván által később megszervezett „kiválasztottak tanácsára", helyesebben szólva
az hasonlított a Dmitrij-félére. Gyakorlatilag Dmitrij élete végén — amikor
Vlagyimir fejedelem eltántorodott mellőle — mint egész Oroszország n a g y fejedelme, m á r cári magaslatról és nagyvonalúsággal politizált (noha n e m
bizonyos, hogy az évkönyv, amely tényleg cárnak nevezi, valóban korabeli
szóhasználatot tükrözött személyével kapcsolatban).
Az ütközet pozitív következményeinek bizonyos ingatagságát, illetőleg elsőd
leges és tartós eredményeit jól tükrözik Dmitrij utolsó évei. Ezekben más t e 
kintetben is korai p á r h u z a m o k a t t a l á l h a t u n k III. és Rettegett Iván későbbi
gondjaihoz, sikereihez.

„Bocsássatok meg, ha vétettem elle
netek, adjátok áldásotokat hátralevő
éveimre.. ."/l5
Zadonscsina
Kulikovó

a nagy Ivánok

felé

mutat

Az 1380. évi orosz győzelem u t á n a t a t á r o k n a k éppen az fájt a legjobban,
hogy megszilárdult Dmitrij nagyfejedelmi, bontakozó, pozitív funkciójú egyed
uralmi hatalma. Tohtamüs, aki Mamaj örökébe lépett, revánsvágytól fűtve el
határozta, hogy kézre keríti a moszkvai uralkodót.
Bátorítást kapott a litvánoktól. Azok a kulikovói csatát követően az ellenük
fellázadt polockiak leverése céljából 1381-ben r á t á m a d t a k az ottani orosz la
kosságra.
1382-ben T o h t a m ü s csakugyan erős sereggel tört v á r a t l a n u l Moszkvára.
Az orosz évkönyvek egybehangzóan azt hangsúlyozzák, hogy elsődleges célja
kifejezetten a nagyfejedelem foglyul ejtése volt. A t a t á r o k szóvivői az orosz k r ó 
nikások szerint ezt kiabálták a m á r tüzérséggel rendelkező moszkvai v á r f a 
l a k r a : „Nem ellenetek jött a kán [az eredetiben: cár], h a n e m a fejedelem el
len, a Dmitrij ellen . . .". 46 Fegyveresen t ü n t e t t e k kiadatásáért („iznyimatyi")/' 7
A t a t á r o k éppen ezért azt is roppant izgatottan tudakolták, hogy Dmitrij egyál
talán a városban van-e? (Ez a fellépés pontosan megfelelt a litvánok eljárásá
nak, akik k o r á b b i Moszkva elleni h a d j á r a t u k során szintén elsősorban D m i t 
rij holléte felől faggatták a lakosságot.)
A tatárok másik ezzel összefüggő törekvése a nagyfejedelmi kincstár meg
szerzése volt.
A félelem a jelenlevő nagy t a t á r seregtől ekkor — egy történelmi,epizódra —
ismét a közelmúltbeli megszokás erejével kezdett hatni. Dmitrij segítséget kért
az orosz fejedelmektől. Kiderült, hogy többen közülük „nem a k a r n a k segíte
ni". 4 8 Magában Moszkvában is bojár—pánik, „erős lázadás" 4 9 támadt. Egy moszk
vai bojárcsoport delegációt menesztett Tohtamüshöz. A félig-meddig m a g á r a
m a r a d ó fővárosi nép részben a tatárok, de részben m á r saját urai ellen, félre
verte a h a r a n g o k a t . Látva, hogy a nagyfej edelemtől eltántorodók közül többen
menekülnek, a v á r o s k a p u k n á l őrséget erősítő tömeg r á t á m a d t a kishitű össze44 PSzRL XI. 51—52. o.
45 Az irodalmi szövegekből vett magyar nyelvű idézetek Iglói Endre és Aliszlay Pál avatott müvéből származnak.
Drevnyerusszkaja hudozsesztvennaja próza. Régi orosz széppróza. Budapest, 1977. 118., 119., 120., 121., 122., 126. o.
— B fordításokat néhol valamelvest jobban a történeti terminológiához igazítottuk.
46 PSzRL XXVII. Pod red. A. Ny. Naszonova. Moszkva—Leningrád, 1962. 333. o.
47 PSzRL VIII. 43. o.
48 Rabinovics: i. m. 109. o.
49 PSzRL XXVIII. 333. o.
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esküvő urakra és kirabolta-megtámadta őket. Maga Kiprián metropolita sem
kerülte el a kifosztást, amikor a nagyfejedelem akarata ellenére elhagyta a
moszkvai várat és a tveri fejedelemségbe szökött. Dmitrij jogos haraggal szem
lélte Kiprián rendbontását, 50 az egyház bizonyos köreiben mutatkozó zavart.
Mindezért került sor arra a nevezetes eseményre, regifugiumra, hogy a nagy
fejedelem biztonsági okokból „elfutott".51 Dmitrij katonai parancsnokot neve
zett ki Moszkva állhatatos védelmére, maga azonban, a moszkvai lakosság
reményeit megtestesítve, áttette udvarát egyik kedvelt lakóhelyére, megbízható
városába, a zalesszjei Perejaszlavlba. Nem nyugatra távozott, mint korábban a
rjzazanyi Oleg őelőle, hanem északkeletre, gyűjtve a felszabadító erőket. E protoopricsnyina okai világosak: az uralkodó személyének legközvetlenebb külső és
belső veszélyeztetése. Dmitrij nagyot vétett volna az ország biztonsága ellen, ha
nem tesz eleget a fejedelmi biztonsági politika gyarapodó rutinjából következő
feladatának. Ami az ellenzéknél bűn volt, a távozás, nála erénynek számított.
Elvonulását az is indokolta, hogy a tovább hatoló tatárok miatt idővel még Perejaszlavlt is fel kellett gyújtani, s a nagyfejedelem csak Kosztrómában állapod
hatott meg, hogy onnan a győztes fejedelem győzedelmes sereggel kiindulva
foglalja vissza a tatárok által közben feldúlt Moszkvát. A meghatározott célú
tatár restaurációs kísérlet kudarcot vallott. Az erődfalakhoz kapcsolódó város
részek felgyújtása szintén a védekezés rutinjához tartozott ekkor: 1368-ban
Dmitrij a litvánokkal szemben is így járt el.52
Dmitrij mulasztása volt 1382-ben, hogy a fejedelmi kincstárat nem menekí
tette magával. A kincstár az évkönyvek szerint a tatárok prédája lett. (Rette
gett Iván később ebből az esetből is tanulva majd a Moszkván kívüli opricsnyinába szállíttatja uralkodói kincseit, bár kincstárának egy részében idővel a
tatárok mégis kárt tettek.)
Kulikovó a következő évtizedekben Oroszország és a tatár birodalom egy
máshoz való kapcsolatát tekintve vegyes hatást gyakorolt a Hordára. Egyrészt
fokozta annak agresszivitását, felkorbácsolta bosszúvágyát. Másrészt azonban
— és történelmileg ez volt az igazán lényeges — erősebben gátolta a tatár
visszavágó politika rendszeres és tartós realizálását. 53
A tatárok 1382-ben történt tovaűzését és — ahogy akkor az orosz évkönyv
írja, gondolja — a Magyarországról „német hitet" (katolicizmust)5/l hozó litván—
lengyel király sakkbantartását a belső ellenséges erők megbüntetése kísérte
Dmitrij uralkodásának utolsó időszakában. „Rettegett" intézkedéseit említik
és a tatárokkal cimboráló Novgorod ellen 1386-ban lefolytatott győztes meg- "
torló felvonulását. (Miközben a kulikovói csatáról szóló történeti elbeszélés
természetesen nem a nagyfejedelem önkényeskedéséről szól, hanem Novgorodot rója meg szeparatista „önmaga kormányzásáért [szamo-vlaszten]".)
Felmerül a kérdés, mi az oka annak, hogy Dmitrij Donszkoj uralkodása a
roppant időkülönbség ellenére bizonyos párhuzamba állítható Rettegett Iván
korának problémáival? S ami még érdekfeszítőbb, hogy egyben-másban miért
50 PSzRL XXV. 210. o.
51 PSzRL XV. Prig, k izd. A. F. Bicskov. Szanktpetyerburg, 1803. 442. o.
52 Uo. VIII. 43. o.; uo. XXIIT. 129. o.
53 Vagyim Kargalov: Ot Nyeprjadvi do Ugri. K 600-letyiju oszvobozsgyenija ot tataro-mongolszkovo iga v 1480
godu. ,,Nas szovremennyik" 1980. 8.; V. V. Kargalov: Szverzsenyije mongolo-tatarszkovo iga. Moszkva, 1973.;
M. A. Szalmina: Letopisznaja poveszty o Kulikovszkoj bitve i Zadonscsina. „Szlovo o polku Igoreve i pamjatnyiki
Kulikovszkovo cikla." Redaktori: D. Sz. Lihacsev, L. A. Dmürijev. Moszkva—Leningrád, 1966.; V. A. Grihin: Otrazsenyije szobityij Kulikovszkoj bitvi v „Letopisznij poveszty o pobegye na Donu." Vesztnyik Moszkovszkovo unyiverszityeta. Szerija 9. Filologija. 1980. 5.; G. A. Fjodorov—Dávidov: Moszkva v borbe za nyezaviszimosztyj (po
numizmatyicseszkoj lityeraťuri). Vesztnyik Akagyemii Náuk SzSzSzR. 1980. 8. (E művek a további történeti fejlő
déseihez adnak szempontokat Kulikovó tükrében.)
54 PSzRL XXV. 312. o. Itt említjük, hogy ez a tanulmány a szerző 1980. október 22-én elhangzott, a Magyar
Történelmi Társulat által támogatott budapesti jubileumi előadásán alapszik.
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hasonlít jobban egymásra Dmitrij és Rettegett Iván kora, mint III. I v á n é és
Rettegett Iváné?
A kérdés első részére k ö n n y ű a felelet, hiszen a külső és belső szorongatta
tás századokon át sokban azonos hadállásokat hozott létre. A következő p r o b 
lémát talán úgy lehet megválaszolni, hogy III. Iván alatt az orosz földek belső
egyesítő m u n k á j á r a nagyobb hangsúly esett, hogy neki több baja volt a belső
orosz ellenzékkel. így Dmitrijnek még, Rettegett I v á n n a k már — minden bel
ső nehézség ellenére —, főleg az erősebb külső támadások miatt, hosszú idő
szakokon át szilárdabb a támasza az uralkodó osztály körében.
A kulikovói ütközet végső történeti tanulságai mégis egységesen a nagy,
egyeduralkodó Iván cárok felé m u t a t n a k , azok v i t a t h a t a t l a n u l pozitív, bár
modernizálásra, túlzó idealizálásra n e m szoruló politikája irányába. Csak az
orosz egyesítés befejezésével, megszilárdításával, csak a belső ellenzék k e m é n y 
kezű leverésével és kizárólag a t a t á r — n y u g a t i koalíció teljes vissszaszorításával lehetett Kulikovó eredményét teljesen megőrizni, hasonló eredményekkel
gyarapítani. Ahogy ezt leghatásosabban az orosz földek első és második ,,egybegyűjtője", a két egyeduralkodó Iván cselekedte. Ehhez még sokszor ismételt
erőfeszítésre, közel két évszázadra volt szükség.
„Bocsássatok meg, ha vétettem ellenetek, adjátok áldástokat hátralevő éle
t e m r e " — olvassa le a Zadonscsina a szavakat egy Kulikovó utáni fejedelmi
szózatról szólva Dmitrij szájáról. Ha a kifejezések talán nem is felelnek meg
pontosan valamely történelmi eredetinek, a zaklatott belső helyzet további
helyes, Dmitrij addigi politikájának megfelelő feloldási szándéka feltétlenül h i 
telt érdemel. Hiszen Dmitrij maga is szinte elégett a d r á m a i zsúfoltságú küz
delem közepette. Csak harminckilenc éves volt, amikor 1389-ben, az évkönyv
avai szerint, ,,az érverés a szívére csapott".

HiumeaH

JJojiMaiibovu

M T O r H MCTOPMOrPAiDMHECKHX PÍCCJ1E/IQBAHMM
H 600-JIETHE BMTBbI HA TTOJIE KYJIMKOBOM
Peiw.ue
Ba3Hpyacb Ha pyccKHx Jiexonucax H öojiee paixHux paöoxax coBexcKoíí Mcxopnorpacjwií,
cxaxbfl cxaBHx uexibio oöoőmxixb ocHOBHbie Hxorn coBexcKoö HCxopHorpa<|)HH, nocBamenHoii 600xiexHio KyjiHKOBCKOH ÖHXBbi. Aßxop yKasbiBaex, HXO önxBa c xaxapaMM Ha nojie KyjiHKOBOM B 1380
rorxy flBHjiacb caMbiM 3HaHHxejxbHbiM cpaaceHHeM pyccKoro cpcaHeseKOBb». B noaroxoBKe 3XOK
noôeabi aßxop B nepsyjo o^repexih no£HepKHBaex npaBHJibnyio nojiHXHKy BeuHKoro KKÍBH. Hap#/iy
c 3-XHM 3axpaxHBaex noiío>KHxejibHyK) BO MHorHX oxHOixteiiHíix pojib pyccKoií uepKBH, He 3a6biBaa
o npoHBHBmiixca 3,n.GCb oxpHuaxejibiíbix nepxax. B npoxHBonojioxcHOCXb cxpeMJienHíiM 6ypacya3Hoií
ncxopHorpa(j)HH coBexcKaa cneunajibHaíi Jinxepaxypa HecKpbisaex xox <J)aKx, irxo xaxapbi no.nb3oBajiHCb noflAep>KKOH, coHWHH'iecxBOM MHorj« 3ana,aHbix noaMXHiecKHx i^aKxopoB. OcoöeHHO
oőpamaexca BHHMa.Hsie Ha HivteBiniifi napajuiejibHO Mecxo <j>aKT0P onacHOCxw nojibCKO-jiHxoBCKiix
BoeHHbix noxoaoB. Aßxop 3axparHBaer CBÍÍ3H pyccKHx c BH3aHXHeň, Koxopbie oixeHHBaex KaK npoXHBopeiHBbie. riojTO>KHXejibHb:e nocjie^flCXBRa cpaacenna aßxop BH#HX B XOM, HXO HacxynneHHíí
BpaacecKHx cwa nocne 1380 xo#a yMenbiuHJXKCb, MOKAy BCXBHMH xaxapcKO-jiHXOBCKoň icojiatmnH
yKpeHHjfCH 6onee CHjXbHbiH KJXHH. rioöena Ha none KyjiHKOBOM corjeňcxBOBajia oöiiíecxBeHHOMy H
Kyjibxypi-ioMy nporpeccy POCCHH H noBbimeHUK) aBxopHxexa MOCKOBCKoro xocy/?,apcxBa. 3am(nxa
MocKBbi B 1382 roay, oöopoHHxejibHbie MaHeBpM H ycneiHHbie KOHxpaHCxynjxeHHH BejiiiKoro KHÍB»
/i,MHxpHíf paccMaxpHBaioxca aBxopoM KaK HOBoe MacxepcKoe npHMeHeHHe noiiHXHKH 6e3onacHocxn
pyccKHx KHíioea, ornipaBiueŕiec» Ha cxapbie Boemibie xpaa,nixHH, KaK ónná H3 npe^nocbmoK e#HKoBaacxna napa MBana TIÍ M nocjreaoBaBUjeö IXO3HXHBHOM nonHXHKH onpwHHHHbi uap» Mßana
rpo3Horo.
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Dolmányos

DIE SCHLACHT VON KULIKOWO — DIE WAAGE DES JUBILÄUMS
Resümee
Die Studie will die wichtigere Resultate der auf das sechshundertjährige Jubiläum
der Schlacht von Kulikowo erschienenen sowjetischen Fachliteratur zusammenfassend
klarlegen. Der Autor verwendet dazu auch die russischen Jahrbücher und die früheren sowjetischen historischen Werke. Er weist darauf hin, dass dieses gegen Tataren
gerichtetes Kampf im Jahre 1380 die bedeutendste Schlacht im russischen Mittelalter
war. Die Studie hebt in erster Linie die gute Politik des Grossfürstes in der Vorbereitung des Sieges hervor. Sie beschäftigt sich mit der in vieler Hinsicht positiven Rolle
der russischen Kirche, stellt aber auch die negativen Gepräge ihrer damaligen Politik
dar. Im Gegensatze zu der Bestrebung der bürgerlichen Geschichtsschreibung befertigt die Stadie, dass die Tataren die Unterstützung und das Bündniss mehrerer westlichen politischen Kräfte genossen. Besonders macht die Studie die Leser auf merksam
auf die gleichlaufenden Gefahren der polnisch-litauischen Feldzüge. Sie berührt die
russisch-byzantinischen Kontakte und hält ihre Charakter für widerspruchsvoll.
Darin erblickt der Autor die positiven Folgen der Schlacht dass die Angriffe der
Tataren sich nach 1380 weiter schwächten und ein stärkerer Keil sich zwischen die
Zweige der litauisch — tatarischen Koalition zwängte. Die Auswirkung der Schlacht
half den sozialen und kulturellen Fortgang Russlands und den grossen Machtzuwachs
der moskauischen Staatsautorität. Der Autor ist der Meinung, dass die Verteidigung
Moskau im Jahre 1382, das Verteidigungsmanöver und der erfolgreiche Gegenangriff
des Grossfürstes Dmitrij eine neuere meisterhafte Anwendung der auf der früheren
militärischen Traditionen beruhenden russischen fürstlichen Sicherheitspolitik bzw.
eine frühzeitiges Vorbedigung der positiven zaristischen Selbstherrschaft des Ivans III
und IV. (der Schreckliche), sogar letzterer ergebnisvollen Opritschnina-Politik war.

