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A Volga-Kaszpi kereskedelmi útvonal 
az Arany Horda területén

„A kapcsolatéhség egyike 
a kultúra rugóinak, 
a sok többi között. ” 1 

Lennart Meri

Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam a Volga-Kaszpi kereske
delmi útvonalat az Arany Horda területén.1 2

A dolgozat kiindulópontja az a közhelyszámba menő megállapítás, hogy az Arany 
Horda nagy kiterjedésű állam. Nyugati határai az Al-Dunánál és a Kárpátok lejtőin 
húzódtak, délről a Fekete-tenger és a Kaukázus határolta, hozzátartozott Ürgencs az 
Amu-Darja mellett és Otrar a Szír-Darja mentén, a keleti „határ” a Balhas-tó volt, 
északon pedig felért egészen az húsig, sőt az Obig. Az Arany Horda hatalmas kiter
jedésű állam volt, ázsiai mércével mérve is az. A tatár állam a XIII. század ötvenes 
éveitől a XIV. század végéig arra a kihívásra, hogyan szervezze meg az egymástól 
nagyon messze elhelyezkedő régiók összeköttetését nagyon intenzív válaszokat adott. 
A „kihíváson” a földrajzi távolságot értem, a „válaszon” pedig annak leküzdését. A

1. Meri, Lennart: Az északi fény kapujában. Bp„ 1982. 30. old.
2. A továbbiakban a Volga helyett az Etil nevet használom. A Volga elnevezés a Bolgár 

fölötti szakaszon a Kijevi Rusz idején természetes, azonban a Bolgár- alatti részen 
nem. A középső és az alsó szakaszon a Volga elnevezés a XVI. század második felétől 
érvényes, miután az oroszok elfoglalták Kazánt (1552) és Asztrahánt (1556). Az ara
bok az Atil vagy Itil terminust használták. A középkori európai forrásokban a Etil 
megnevezés található, így nevezte többek között Julianus, Rubrucq, Benedictus 
Polonus. Jegorov az Arany Horda történeti földrajza a XIII-XIV. században című 
munkájához csatolt térképmellékleteken szintén ezen megnevezés található. A cím
ben meghagytam a Volga elnevezést, mivel az a közismert és az Etil használata a 
történeti szakirodalomban nem jellemző.
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távolság áíiádalása nem egyszeri tett, hanem tudatos állami politika eredménye, amely 
során újjászerveztek, az Etil (Volga) mentén egyenesen létrehoztak egy új városháló
zatot. megindították a közlekedést és a kereskedelmet.

A kun törzsszövetségek a XI-XIL, a Kazár Kaganátus a Vllí-X., az onogurok a 
VII. században egyaránt Kelet-Európa földrajzi kihívásaival néztek szembe. Felte
vésünk nem jelent kötelezően használatos sablont, amelyre ezen népek történetét 
rá lehet húzni, de jelent zsinórmértéket, amely nagyon hasonló kérdéseket fogal
mazott meg, ezek közül az egyik alapvető kérdés így hangzik: Hogyan szervezte 
meg az elit a javak cseréjét a hatalma alatt, álló területen?

Az „anyagi javak cseréje” a „szellemi értékek cseréjét” is jelentette és vélemé
nyem szerint ennek a két kategóriának egymáshoz való viszonya nem aszimmetri
kus. Annak ellenére sem az, hogy a kereskedelmi útvonalakat mint az árucsere 
színtereit vizsgáljuk. A földrajzi kihívásra adott válasz azért lehetett olyan erőtel
jes. mert az Arany Horda a Mongol Birodalomhoz, a Volgai-út a selyemúthoz kap
csolódott. Itt azonnal megfordíthatjuk a nézőpontot, a selyemút forgalmát az nö
velte meg, hogy akadálytalanul érkeztek hozzá észak termékei.

Elsőként vizsgáljuk meg az Óvilág kereskedelmi útvonalait. A Kaszpi-tenger 
elnevezései, a partjait övező tartományok leírása - ugyanígy az Etil esetében - a 
kereskedelmi útvonalak beágyazottságára mutatnak rá. A tartományok, a városok, 
az útvonalak az Arany Horda szerkezetét, az állam „vérkeringését” rajzolják meg.

Az Óvilág kereskedelmi útjai

Az Óvilág „vérkeringését” egymáshoz kapcsolódó transzkontinentális karavánutak 
biztosították. Eurázsiában az ókor a középkor és a kora újkor folyamán négy fő 
útvonalat különíthetünk el. ezek a selyemút, a tengeri selyemút, a Levante és a 
Etil-Kaszpi út.

A selyemút Ázsia középső régióin haladt át. Kínát és a Mediterráneumot kötöt
te össze. A tengeri selyemút a „szárazföldi” selyemút párja volt, amely a Dél-kínai- 
tengeren, az Indiai-óceánon keresztül a partvonalat követve a Perzsa-öblön át Irak
ba és a Vörös-tengeren át Egyiptomba torkollott. A két selyemút és a Levante na
gyon széles területen kapcsolódott össze. Ezen övezet magába foglalta a Földközi
tenger keleti-, az Égei-tenger keleti-, valamint a Fekete-tenger déli és északi part
vonalát. Az egyes városok szerepe korszakonként növekedett vagy csökkent, de 
idesorolhatjuk mint Kelet és Nyugat találkozási pontjait Alexandriát. Antiochiát, 
Konstantinápolyi, Trapezuntot és Kaffát. A Levante a keleti árakat továbbította 
Észak-Itáliába, elsősorban Velencébe és Genovába, majd rajtuk keresztül a konti
nens nyugati országaiba. A Etil-Kaszpi út a Baltikumból indult és Perzsiában csat
lakozott a selyeműthoz.
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Az Ázsiát átszelő selyemút több volt, mint egyszerű karavánút, amelyen áruk 
cseréltek gazdát. Maga az adásvétel sem merült ki a puszta árucserében, hanem 
egyúttal és nem elhanyagolható mértékben kulturális kapcsolatot is jelentett. A 
buddhizmus, a manicheizmus, a nesztoriánus kereszténység, az iszlám a selyem- 
útón terjeszkedett keletre. Az ókor és a középkor folyamán különböző nomád né
pek vándoroltak nyugatra. A selyemút koncentrálta azokat a politikai eseménye
ket, etnikai változásokat, kulturális kapcsolatokat, amelyek Ázsia középső öveze
tében zajlottak. Ezek a történések pedig következményeikkel együtt továbbgyű
rűztek a szomszédos régiókba így északra is, a Volga vidékre.

A selyemút „megnyitása” a Kr.e. 100 körüli évekre tehető. Ez az első általunk 
ismert időpont, amikor Vu-ti (Kr.e. 141-87) kínai császár és II. Mithridatész ( 
Kr.e. 124-90) parthus király - Hirth szövegében Arhsi - kölcsönösen követségeket 
küldtek egymás országaiba. A Han követséget Parthia keleti határain fogadták, majd 
viszonzásképpen az Arszakida követség Kínába látogatott. Feltehetően mindkét 
delegációt elvezették a két fővárosba Hekatompolysba és Changanba is.3 A se
lyemút „megnyitása” Kína és Parthia kapcsolatainak állami szintre emelését jelen
tette, de nem jelölte a kereskedelmi kapcsolatok kezdetét.

A selyemút keletről nyugatra a következő mai országokon haladt át: Kína, 
Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán és Törökország. Rabbam Байта, 
Kubiláj nesztoriánus követe 1287-ben utazott Európába. A Nagy Kánság, főváro
sából Daiduból (Peking) indult. Tunhuang volt a legnyugatibb kínai állomás. A 
Takla-Makán sivatagot délről kerülte meg Hőtan és Kasgar (Kasi) érintésével. In
nen észak-keleti irányba folytatta útját a kirgiziai Talasba. majd Taskentet és 
Szamarkandot elhagyva Meshednél lépett be Perzsiába.4

Marco Polo az 1270-es évek elején indult el Kínába. Miután elhagyta Perzsiát 
Kasgaron és Hotanon át jutott el Kubilaj fővárosába Daiuba, vagy ahogy nevezte 
Kambalukba.5 6 Marco Polo és Rabbam Sauma útvonala a mai Kína területén meg
egyezett. A Kelet-európai-síkságon átutazó Piano Carpini (1245-1247) és Rubrucq 
Willelmus (1253-1255) valamint a Szíriából indult Longjumeaui Andreas (1249- 
1251 ) a Szír-Darja völgyétől hasonló nyomvonalat követtek, amely a Tiensan északi 
vonulatai mentén vitt az akkori mongol főváros Karakórum felé. Longjumeaui 
Andreas XIII. századi és Vámbéry Ármin XIX. századi útvonala megegyezett a 
perzsa-türkmén-üzbég szakaszon.0

3. Arkenberg, J. S. Dr.: East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, 
Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. - 1643 C.E. California, 2000. 4. old.

4 . National Geographic Society: The Mongols. Washington, D. C„ 1996 december. 
Rabbam Sauma útvonala a térképmellékleten követhető.

5. Marco Polo utazásai. Bp., 1963. 389. old. térképmelléklet.
6. Vámbéry Ármin: Dervisruhában Közép-Ázsián át.Bp., 1966.432-433.0. térképmelléklet.
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Kína jelenlegi közigazgatási térképén a Xinjiang tartomány területén jelölt út
vonal délről illetve északról megkerülte a Takla-Makánt, majd K&sgar városánál 
egyesült és onnan ágazott el Tádzsikisztán és Kirgizia felé.7 Észak-Irán mai köz- 
igazgatási térképén két útvonalat jelöltek, az egyiket az Elburz-hegység és a Kaszpi- 
tenger között, a másikat pedig az Elburz déli oldalán. Ez utóbbi nyomvonal a kö
vetkező nagyobb városokon haladt át: Meshed, Nisápur, Rej. Teherán, Kazvin és 
Tebriz.8 9

Vámbéry. amikor Közép-Ázsiába utazott, négy út közül választhatott, amelyek 
Teheránból indultak és Bokharában végződtek. Az első út Asztrahánon és 
Orenburgon át vitt, a második Afganisztánon keresztül, míg a harmadik és a ne
gyedik karavánút a Kara-kumot szelte át.-’

A mai Teherán mellett található Rej városa, amely XIII. századi elpusztításáig a 
selyemút fontos állomása. Rejtői nyugatra a legjelentősebb város Tebriz volt, a 
középkori Perzsia fővárosa. Ott futottak össze a sirázi, az iszfaháni. a közép-ázsiai 
és az iraki utak.10 11 Marco Polo Tebrizt Taurisznak nevezte és megjegyezte azt, hogy 
utak kötik össze Indiával és Kínával.11 A selyemút Tebrizből vezetett Konstantiná
poly és a szíriai tengerpart felé.

A selyemút csupán érintőleges vizsgálata során is észrevehetjük azt, hogy Per
zsia, Közép-Ázsia és Kína Xinjiang tartományának úthálózata a középkor sőt az 
ókor óta napjainkig igen hasonló szerkezetű. Ennek a hasonlóságnak az okát talán 
az éghajlati viszonyokban kereshetjük. A selyemút, a transzázsiai kereskedelem 
útvonala Észak-Perzsián, a Kaszpi-tenger déli partvidékén haladt át. amely megál
lapítás számunkra azért fontos, mert az észak-déli forgalmú Etil-Kaszpi út Perzsi
ában kapcsolódott a kelet-nyugati forgalmú selyemúthoz.

Kelet-Európa kereskedelmi útvonalai

Kelet-Európát az Arany Horda idején és az azt megelőző korszakokban kereske
delmi útvonalak hálózták be. A Kijevi Rusz idején a Baltikumból kiindult út 
Novgorodnál kettéágazott, az egyik a Dnyeperen át vitt a Fekete-tengerre, a másik 
az Etilen át a Kaszpi-tengerre.12 Még korábban, a népvándorlás évszázadai alatt,

7. National Geographic Society’: The poeples of China. Washington, D. C., 1980 július 
térképmelléklet.

8. Nagyvilágatlasz. 1988. 68. old.
9. Vámbéry Á.: i. m. 77. old.
10. Uo.: 61. old.
11. Marco Polo: i.m. 68. old.
12. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Budapest/Pécs, 1998. 13. és 72. old.
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sőt „a legrégibb idők óta” Perm - a Középső-Ural ny ugati oldalánál található - igen 
fontos kereskedelmi gócpont volt. Innen két karavánút indult ki, amelyek közül az 
egy iknek a Don torkolatban volt a végállomása, a másiknak pedig a Mi nuszinszki- 
medencében. Ez utóbbi szakaszra Ligen Lajos „északi karavánút” ill. a „préműt” 
megjelölést alkalmazta.13 A prémút tovább vezetett az Amúrig és Észak-Kínába, 
azaz tulajdonképpen a selyemúthoz kapcsolódott.

Kelet-Európa úthálózatát a Mongol Birodalom létrejötte juttatta minden korábbi 
nagyságrendet meghaladó szerephez. A kereskedőket arra bátorították, hogy a száraz
földön utazzanak K ínából nyugatra és a Kaszpi-tengert északról vagy délről megkerül
ve érjék el a Fekete-tenger partjait. „A mongolok tökéletes rendet tartottak birodalmuk
ban. így ez az út biztonságosabb volt, mint a kockázatos tengeri út az Indiai-óceá
non.”14 Az Etil-Kaszpi útvonal vizsgálatának hátterét a selyemút megnövekedett for
galma adta, az a történeti helyzet, hogy a Mongol Birodalom újjászervezte a transzázsiai 
kereskedelmet. Elemzésünket ennek megfelelően dél-észak irányban folytatjuk a Kaszpi- 
tenger különböző korokban használt nevei segítségével.

A Kaszpi-tenger elnevezései

A mai elnevezés, a Kaszpi-tenger az ókort idézi. A görögök a Hyrcanie-Thalassa, s 
rómaiak a Mare-Caspium és a Mare-Hyrcanum megnevezéseket használták.

Az arab földrajzi írók által lejegyzett neveket Maszudi foglalta össze: „Ami a 
perzsák tengerét illeti ... al Bab wa-l-Abvvab, Kazár, Gil, Daylam. Gurgan és 
Tabarisztán tengerének nevén ism eretes.” 15 al-Hamadani használta még a 
Khoraszáni-tenger megnevezést.16 Az al Bab wa-l-Abwab Derbent városát, a ka
zár a kelet-európai népet, Khoraszán pedig Perzsia északi tartományát jelölte. A 
többi megnevezést a továbbiakban részletesen tárgyaljuk.

Plano Carpi ni úgy vélte, hogy a Kaszpi-tenger a Nagy-tenger (Fekete-tenger) öble, 
amelyet Szent-György tengerágnak nevezett.17 Rubrucq a Kaszpi név mellett használta 
az Etil-tava elnevezést is.18 Marco Polo három megnevezést hagyományozott ránk, a

13. Ligeti Lajos: Az uráli magyar őshaza. Bp., 1943. 54.old.
14. Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Bp., 1999. 904-905.old.
15. al-Maszudi: Aranymezük és drágaköbányák. In Mohamedán írók a steppe népeiről 

11. Bp., 2000. 154*. old.
16. al-Haniadani: Az országok könyve. In Mohamedán írók a steppe népeiről I. Bp., 

1997. 139. old.
17. Carpini, Piano: Az általunk tatároknak nevezett mongolok históriája. In A tatárjárás 

emlékezete. Bp., 1981. 257. old.
18. Rubrucq, Willelmus: Jelentés Rubrucq útjáról, ln Julianus Barát és a Napkelet felfe

dezése. Bp„ 1986. 139. old.
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Ghel vagy Gheián és a Bakui-tenger kifejezéseket.19 Afanaszij Nyikitin (1466-1472) a 
Derbenti-tenger nevet használta.20 A Kaszpi-tenger megnevezést alkalmazta Adam 
Olearius (1635-1639), aki Oroszországon át utazott Perzsiába.21 Vámbéry ( 1862-1864) 
szintén a Kaszpi nevet adta meg közép-ázsiai utazása során.22

A Kaszpi-tenger különböző utazók által használt megnevezéseit a teljesség igé
nye nélkül áttekintve, az elnevezések változatossága mellett hangsúlyoznunk kell 
a Kaszpi név töretlen fennmaradását.

A Kaszpi-tengert övező tartom ányok leírása

Hyrcania az a tartomány, amely a Kaszpi-tenger délkeleti sarkát szegélyezte. Észak
ról és nyugatról a Kaszpi-tenger, délről az Elburz, keletről a Kopet-Dag határolta, 
tulajdonképpen egy keskeny L alakú part menti síkság. Déli részén a Görgen és az 
Etrek folyó található. A történeti Hyrcania megegyezik a Kaszpintúli-altolddel, 
amelynek középső része és északi harmada sósmocsár.23

Az ókori szerzők Hyrcania, a perzsák Vrkána, az arabok Gurgan néven ismer
ték, míg napjainkban Irán Astarabadt nevű tartománya. Hyrcania a Szaszanida 
Perzsia egyik határtartománya volt, amely védelmi feladatokat látott el a nomá
dokkal szemben. Az arab korszakban Gurgan lett a tartomány fővárosa, amely a 
hasonnevű folyó partján épült. Gurgan az Oroszországba vezető karavánút egyik 
állomása volt. A mongol invázió idején elpusztult és korábbi fejlettségi szintjét 
már nem érte el.24

Gilán Hyrcaniától nyugatra található az Elburz és a Kaszpi-tenger között. Központi 
területe a Safid folyó deltája. A tartomány mintegy 225 km hosszú és 25-105 km szé
les. 25 Jelenleg Irán része. Legdélibb pontja Rudbar városa a Safid mentén, ahova Olearius 
csak a nehezen megközelíthető Hyrcaniai-szoroson át jutott el. Ez a szoros nincs 
összefüggésben a fentebb említett ugyanazon nevű tartománnyal. Olearius a Safidot 
Iszperudnak nevezte.26 Jelenlegi fővárosa Rasht, középkori fővárosainak egyike 
Lahidján. Ebben a városban halt meg Szalánkeméni Kakas István 1603 október 25-én,

19. Marco Polo: i.m. 58. old.
20. Водовозов. IL Хождение Афанасия Никитина за три моря. Ленинград, 1950. 25 és 

125.old.
21. Adam Olearius viszontagságos utazása Oroszországon át Perzsiába. Bp„ 1969. 159. 

old.
22. Vámbéry , Á.: i.m. 82. old.
23. Justyák János Dr.: Ázsia éghajlata. Bp., 1997. 137.old.
24. The Encyclopaedia of Islam II. 1965. 1141. old.
25. Uo.: 1111. old.
26. Olearius A.: i.m. 307. old.
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aki Báthory Zsigmond majd Rudolf császár diplomatája volt.27 Földrajzi fekvése miatt 
Gilán menedéket nyújtott az arab. a török és a mongol támadások ellen. A zoroasztrianus 
és nesztorianus közösségek hosszú ideig megmaradtak.28

Hyrcania és Gilán között közvetlenül a keskeny, mocsaras, nehezen járható ten
gerparton lehetett közlekedni. Gilán északnyugati határán hasonlóan körülményes 
volt az átjárás. „Egész napon át a tenger partján lovagoltunk, mégpedig oly közel a 
vízhez, még benne is tapodva, hogy lovaink néha szügyig gázoltak a tengerben.”29 
Külön vizsgálatot igényel az a kérdés, hogy ezen part menti út a domborzati nehéz
ségek ellenére mennyiben jelentett alternatívát a délebbi, Rej-Tebriz szakasz hábo
rú okozta veszedelmeivel szemben?

Hyrcanián és Gilánon kívül a Kaszpi-tenger déli régiójára még három terület- 
egységet jelölő elnevezést találunk: Daylam, Tabarisztán, és Mazandarán.

Daylam az Elburz azon régiójának a neve, amely délről határolta Gilánt. Ezt az 
elnevezést a X-XI. században használták.30 al-Muqaddasi Daylam alatt azt a terü
letet értette, amely a Bujida Dinasztia szülőföldje volt. „E terület a Kaspi-tótól Irak 
északi részéig terjed.”31 Mazahéry szerint a dajlámiak szkíták voltak, akik 
benépesítették az Elburz hegységet és egyben Rej városát is.32

Tabarisztán a középkorban határos volt Gilánnal, és Hyrcaniával. A régió a 
Tabarisztán nevet viselte a Szeldzsuk korig, majd később, így a mongol korszak
ban is a Mazandarán névvel jelölték.33 Vámbéry Mazandarán alatt a Kaszpi-ten
ger teljes deli partvidékét értette.34 Jelenleg iráni tartomány ezen a néven, azonban 
egyúttal igen régi terminus, mivel Firdauszi a „Királyok könyve” c. müvében is 
szerepel Mazandarán, mint kalandok és csaták színtere.35

Gilánt elhagyva a következő földrajzi egység, immár a nyugati parton a Mugáni- 
sztyepp, amely az Araksz, a Kura, a Kaszpi-tenger és a mai iráni-azerbajdzsáni 
határ által közrefogott területet jelöli.36 A Mugán nevet Olearius már használta.37

27. Tardy Lajos'. Régi magyar követjárások keleten. Bp„ 1983. 156-164. old.
28. The Encyclopaedia of Islam IL 1965. 1111. old.
29. Olearius A.: i.m. 311. old.
30. The Encyclopadeia of Islam II. 1965. 1111. old.
31. Al-Muqaddasi: A területek ismeretében legjobb beosztású könyv. In Mohamedán 

írók a steppe népeiről II. Bp„ 131. old.
32. Mazahéry, Ali: A muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10-töl a 13. századig. 

Bp.. 1989. 126-127. old.
33. The Encyclopadeia of Islam X. 2000. 18. old.
34. Vámbéry Á.: i.m. 432-433. old. térképmelléklet.
35. Firdauszi, Abulkászim Manszúr. Királyok könyve. Bp. 1975. 100- 126. old.
36. Nagy világatlasz, i.m. 77. old.
37. Olearius, A.: i.m. 189. old.
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Közvetlenül szomszédos régió a Sírváni-síkság, amely a Kaukázus és a Kis- 
Kaukázus között a Kúra völgyét jelentette. Olearius Sírván alatt azt a területet értette, 
amely Derbent és Gilán között terült el. Sírván a földrajzi terminus mellett a 
sírvánsahok államát is jelölte, amely a térség egyik muzulmán országa volt a mongol 
hódítás előtt.38

Sírván tói északra a következő tartomány Dagesztán. Területe földrajzi értelem
ben három egységre tagolódik, a Kaukázus keleti vonulataira, a Kuma folyóig ter
jedő Nogaj-sztyeppre és a keskeny pait menti sávra. A keskeny kifejezést jelen 
esetben szó szerint kell értenünk, mivel ez a földszalag Derbentnél csak 2 kilomé
ter széles.39 Dagesztán és azon belül Derbent történelmi jelentőségét éppen az adja, 
hogy itt könnyedén megakadályozható az átjárás. Derbent városa értelmezhető úgy 
mint egy „zár”, amelyet a történelem folyamán számos esetben bereteszeltek. Az 
Arany Horda összes városa közül - 1360-as évek belharcait megelőzően - egyedüli
ként rendelkezett erődítményekkel.40

Az északi part legfontosabb régiója a Etil-delta. Itt volt a kazárok Itilje, az Arany 
horda idején Hadzsitarhán városa, majd Asztrahán lett a hasonnevű kánság székhelye. A 
Kaszpi-tenger északi partvidékén az Etil és a Jajik (Ural) folyó között húzódott a Rin- 
sivatag. A XIII. században a gyér lélekszámú lakosság kizárólag a Jajik mentén lakott.41

A Kaszpi-tenger és az Aral-tó között található az Usztyurt-lennsík, amely rend
kívül száraz régió minimális mennyiségű csapadékkal. Az itt mért legalacsonyabb 
hőmérséklet -33°C, a legmelegebb +40°C. A nyár fonó, a tél tartósan hideg, amely 
hőmérsékleti viszonyokat száraz szelek és nagy napi hőingadozás egészítik ki.42

A keletipart egyik legfőbb jellemzője az. hogy a Jajiktól az Etrekig és az Arai- 
tóig számos helyen találhatók sósmocsarak, amelyeket Vámbéry jellemezett igen 
szemléletesen.43 A sósmocsarakhoz kapcsolódhatnak azok az ókorból eredő, újra 
és újra felbukkanó nézetek, amelyek szerint a Kaszpi-tenger a történelem folya
mán egy-egy korszakban sokkal nagyobb volt, mint amekkora ma és messze kelet

38. Kaukázusi országok a IX-X. században c. térképmell. Világtörténet III. Bp. 1963.480.old.
39. The Encyclopadeia of Islam II. 1965. 85. old.
40. Егоров. В. JL Историческая география Золотой Орды в XIII-XÍV. вв. Москва. 1985. 

120. old.
41. Uo.: 123. old.
42. Justyák, J.Dr.: i.m. 146-147. old.
43. ,Л  Kis-Balkán lábánál ugyanis sok a veszedelmes sósmocsár, mely vastag fehér réteg

gel bontva a szilárd földtől meg nem különböztethető, mert itt mindent elborít néha 
újnyi vastag sólerakodvány...Leugrottunk és ki-ki elképzelheti ijedtségemet, midőn a 
földön állva úgy éreztem magamat, mintha lebegő ladikban volnék...Ha valamivel bel
jebb megyünk a laza föld megnyílik, s karavánunk egy részét, vagy talán egészét el
nyelte volna. Legalább így mondták a turkománok.” Vámbéry Á.: i.m. 147. old.
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re kiterjedt . Huntington a Kaszpi-tengerröi írt tanulmányában idézte Pompius Méla 
véleményét, aki szerint a tengernek három fő része van: északon a Kaszpi-öböl, 
délen a Hyrcan-öböl, keleten pedig a Szkíta-öböl. A Kaszpi-öböl a tenger északi 
medencéjével azonosítható, a Hyrcan-öböl a déli résznek felel meg, a Szkíta-öböl 
pedig a Kara-Bogaz-öböllel egyeztethető.44 A Kara-Bogaz-öböl kiterjedéséről, 
változásáról beszédes az a XX. századi adat, amely szerint a század első hat évti
zedében 18.346 km2-ről 13.000 km2-re apadt. Rendkívül óvatosan kell kezelni a 
Kaszpi-tenger fluktuációját a történelem folyamán, ha félévszázad alatt, ilyen mér
tékű csökkenés tanúi vagyunk. A Kaszpi-tenger változásai a keleti parton a legna
gyobb méretűek és a legfontosabbak. Délen az Elburz, nyugaton a Kaukázus cse
kély területre korlátozta a víz lehetséges kiterjedését, északon pedig a Volga folya
matosan építi delta torkolatát.

Az ókor és a középkor századain át ismétlődött az a feltevés, amely szerint a 
Kaszpi-tenger összefüggött az Északi-tengerrel. Ezt az összefüggést kétféle mó
don képzelték el. az egyik feltételezés szerint a Kaszpi-tengerbe egy nagy folyó 
torkollott, amely összeköttetésben állt az „óceánnal”, a másik nézet pedig az volt, 
hogy a Kaszpi-tenger egyike azon négy szimmetrikus öbölnek, amelyek az északi 
és a déli „óceánból” a szárazföldbe hatolnak.45 Elképzelhető, hogy a Kaszpi-ten
ger összekapcsolódása az Északi-tengerrel a selyemút északi szakaszát takarta, 
amelyet a volgai út vagy a prém út néven is ismertek.

Herodotostól, Strabonon, Aristobuluson és Patrocluson át az ókori források sze
rint az Amu-Darja (Oxus) és a Szír-Darja (Iaxartes) együtt vagy küíön-külön bizo
nyos korszakokban a Kaszpi-tengerbe torkollott. Ezen vélemény a középkorban is 
több szerzőnél felbukkant és hagyományként Vámbéryhez is eljutott. Huntington 
ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a vízellátás jelen feltételei mellett (1907 ) mindkét 
folyó belevezethető a Kaszpi-tengerbe.46

Huntington feltételezése szerint az ókor időszámítás előtti évszázadaiban na
gyon magas vízszinttel számolhatunk, amely esetleg a mai duplája volt. Ezzel szem
ben a Kr. u. 300-800 közötti periódusban igen alacsony lehetett a vízszint. 900- 
1300 között az. éghajlat ismét nedvesebb lehetett több csapadékkal, de ebben az 
időszakban is elképzelhető egy XII. századi vízszint minimum. 1300 után pedig az 
ingadozások ellenére is a vízszint csökkenő tendenciáját figyelhetjük meg.47

44. Huntignton, Ellsworth'. Historic Fluctuations of the Caspian Sea. 1907. 582. old.
45. Uo.: 578. és 581. old.
46. Uo.: 579- 580. old.
47. Uo.: 581-584. old.
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Az Etií elnevezései és a p a rt menti tartom ányok leírása

Az Etilt a görög és a római szerzők Rha4* az arab földrajzi írók Atil vagy Ilii48 49 az 
oroszok pedig Volga néven jelölték. Az Etil esetében nem találkozunk azzal a termino
lógiai sokféleséggel, amelyet a Kaszpi-tenger megnevezései esetében tapasztaltunk. 
Az Etil körzetét földrajzi okok miatt nem oszthatjuk fel olyan pontosan körülhatárolha
tó tartományokra, mint a Kaszpi-tenger partvidékét. Az Etil szerepének megértéséhez 
érdemes áttekintenünk az Arany Horda ulusz (tartomány) beosztását.50

Az Al-Dunától a Dnyeperig a Nogaj-, a Dnyepertől az Etilig a Desti Kipcsak-, 
az Etiltől az Embáig a Szara]-, Embától Ürgencsig a Horezmi ulusz terült el. Az 
Arai-tótól keletre húzódott Orda ulusza, míg Nyugat-Szibériában a Sejban ulusz.51 
Az uluszok határai egybeestek a folyó völgyekkel, azonban a regionális szervező
dések mozgatórugóit máshol kell keresni. Az Arany Horda XV. század közepén 
történt szétesése azt jelentette, hogy a perifériák önállósodtak. A Káma-vidéken 
függetlenné vált a Kazáni Kánság, délen a deltában az Asztraháni Kánság és a 
Fekete-tenger északi partvidékén a Krími Kánság. Hasonló folyamat zajlott a X. 
században, amikor a Kazár Birodalom meggyengülése miatt a Volgái Bolgária önálló 
állammá szerveződött. Az Onogur Birodalom VII. század végén történt felbomlása 
során is több megegyező vonást figyelhetünk meg. Sőt Ligeti fajos párhuzamot 
vont a Kr.e. I. évezredben a Kelet-európai-síkság és a Káma-vidék között, a szkíták 
idején az ananyinói, míg a szarmata korszakban a pjanobori kultúra létezett párhu
zamosan.52 Az erdős sztyeppe régiója az Uraitól a Kárpátokig húzódott, amely 
határövezet volt a síkságot uraló nomádok és az erdővidéken élő oroszok között. A 
gyepű etnikum alakító szereppel is rendelkezett.53

Az Etil gazdasági szerepe abban mutatkozott meg, hogy erdei és síksági terüle
teket kötött össze. A belkereskedelmem túl, az Etil a nemzetközi kereskedelemnek 
is fontos csomópontja volt. itt találkoztak az északi erdővidékek, Nyugat-Európa

48. Ammianus Marcellinus: Róma története, Bp., 1993. 291. old.
49. The Encyclopadeia of Islam I. I960. 738. old.
50. Az ulusz jelentése sokrétűbb annál semhogy a „tartomány” fogalommal határozzuk 

meg. Az ulusz a Mongol Birodalom egész területét jelentette, de uluszon értették a 
Dzsingisz fiáknak juttatott területeket küíön-külön is. Az Arany Horda így Dzsocsi 
uluszát jelölte. Vásáry István: Arany Horda. Bp., 1986. 178-185. old.

51. Егоров, B. JL-i.m. térképmelléklet.
52. Ligeti, L.: i.m. 45-46.old.
53. Vékony Gábor: A gyepű szerepe az etnikai és a politikai átalakulásokban. Bp., 1983. 

232-236. old
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és a Kelet árucikkei. Itt jöttek létre az Arany Horda első városai, amelyeket maguk 
a mongolok alapítottak. Jegorov az Etil mellett mintegy 47 várost sorolt fel, ame
lyek közül a mongolok megjelenésükkor körülbelül fél tucat települést találtak a 
Káma menti Bolgáriában. A többi települést maguk hozták létre! Nem egyszerűen 
fejlesztették az Etil településhálózatát, hanem gyökeresen átformálták az arculatát. 
Az átalakítás két egymással szorosan összefüggő tényezőből táplálkozott: itt volt 
az Irtistöl az Al-Dunáig terjedő Arany Horda politikai központja, amely védelmet, 
szabad utat biztosított nyugat és kelet kereskedőinek.

A kereskedelmi útvonalak leírása az Arany H orda területén

A Etil-Kaszpi utat szegélyező tartományok bemutatása után a következőkben pon
tosítjuk a régióbeosztást a kereskedelmi útvonalak és a város hálózat segítségével. 
A természeti körülmények alapvetően befolyásolták azt, hogy az utazók, legyenek 
azok követek vagy kereskedők merre mehettek, milyen útvonalat választhattak. 
Bármilyen útvonal meghatározásának alapszabálya az, hogy a víztől nem lehet 
eltávolodni, azaz sivatagos területen folyótól folyóig, kúttól kútig kell haladni. 
Ezen szempontot még fokozottabban figyelembe kell vennünk akkor, ha hadsere
gekről vagy vándorló népekről értekezünk.

A konkrét útvonalak meghatározásánál elsősorban Jegorov. Az Arany Horda 
történeti földrajza a XJII.-XIV. szazadban c. könyvének térképeit használom vala
mint Pegolotti: A kereskedelem gyakorlata c. kézikönyvének adatait.

A folyami közlekedés szempontjából Kelet-Európa „ideális” terület, mivel egy 
hatalmas szárazföldi régió, amely a vízi közlekedés számára észak-déli irányban 
átjárható. A Dnyeszter, a Dnyeper, a Don, a Donee az Etil természetes kereskedel
mi útvonalak. A Don-Etil régiót tengeri út kapcsolta össze a Földközi-tenger orszá
gaival Genovától Egyiptomig. Az Azovi-tenger (Meótisz) és a Fekete-tenger part
vidékén 39 itáliai kolónia létezett.54 A Krímet két tengeri úton lehetett megközelí
teni az egyik Konstantinápolyon, a másik pedig az Al-Dunán keresztül vitt.55

Julianus Konstantinápolyból indult és 33 napos utazás után jutott el Matrika ki
kötővárosba. amely Zikia tartomány része volt. Matrika a mai Tamany helyén állt. az

54. Егоров, B. JLi.m. 123. old.
55. Tardy Lajos Genova, Magyarország, a Krímben található főként genovai városok és az 

Arany Horda kapcsolatait vizsgálta Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi 
János idején. A törökellenes küzdelem balszámya volt a „fekete-tengeri front”. A poli
tikai együttműködés következménye volt és egyúttal oka is a Levante áruinak eljuttatá
sa Nyugat-Európába. Tardy Lajos kutatásainak eredményét így foglalta össze: 
„Mindebből nyilvánvaló volt. hogy a fekete-tengeri városok és hazánk között a kapcso
latok már jóval a Hunyadiak előtt is igen erősek voltak és Huszti Dénessel együtt úgy
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azonos nevű félszigeten Keres városával szemben. Rubrucq a Krím-félszigeten Szúrlak 
városánál szállt partra, ahogy Nicolo és Matte о Polo is ugyanoda, ahogy ők nevezték 
Szoldaiába érkeztek. A Krím legfontosabb városa Kaffa volt. a mai Feodoszija, 
amelynek kikötőjében Ibn Battuta mintegy 200 hajót számláit össze.56

Krímből keleti irányban szárazföldön ill. az Azovi-tengeren át Azak (Azov) 
volt a legfontosabb csomópont, amely a Don torkolatában található. Pegolottinál 
Azak Tana néven szerepelt, mint a Kínába vezető szárazföldi út első állomása.57 
Azakból út vezetett nyugatra a Fekete-tenger partvidékén, északra a Donon és a 
Donecen valamint keletre is. Jegorov ennek a szakasznak három fő állomását so
rolta fel Azak, Madzsari58 és Hadzsitarhán városait. Jegorovnál Hadzsitarhan, 
Pegolottinál Dzsintarhan szerepelt amely az Etil-deltában található a mai Asztra- 
hántól északra, jelenleg a vízszint alatt. Pegolotti a Tana-Dzsintarhan távolságot 
ökrösszekéren 25, lovon 10-12 napos útnak írta le.59 Dzsintarhanból egynapos ha
jdúira volt Szaraj, míg a Szaraj-Szarakankó (Szarajcsik) távolságot vízen 8 nap 
alatt lehetett megtenni. Pegolotti Dzsintarhan-Szaraj úti becslését fenntartással kell 
kezelni, mert a két település közötti távolság egyetlen nap alatt nem küzdhető le, 
főleg akkor nem ha figyelembe vesszük azt, hogy árral szemben kellett hajózni.

Az Etil-delta központi helyet foglalt el a Fekete-tenger, a Kaszpi-tenger, az Aral-tó 
és a felső Volga-vidék között. Az Arany Horda számos kereskedelmi csomópontja közül 
ez a legfontosabb. Az Itil-Bolgár közötti távolságot al-Istahri szerint szárazföldön egy 
hónap, vízen felfelé két hónap, míg vízen lefele 20 nap alatt lehetett megtenni.60 A Volgái 
Bolgária a tatárok előtt, Kazán a tatár állam szétesése idején vált jelentős tényezővé, 
azonban az Arany Horda virágzásakor az alsó Etil-vidék volt a kormányzati és gazdasági 
központ. Ezen a régión a mai Volgográdtól a deltáig húzódó szakaszt értjük.

Beldzsamen (a mai Волнянокое) az Etil jobb pártján található azon a helyen, amely 
a legközelebb van a Donhoz. Ez a távolság mintegy 60 kilométer. Az Etilt és a Dont 
volok (Волок) kötötte össze. A volok hajóvontató utat jelentett, amelyet két folyó legkö
zelebbi pontjai között létesítettek, azért, hogy a hajókat a szárazföldön átvontassák.

véljük, hogy Domanovszki Sándor feltevésével ellenében a Duna egyenesen ütőere volt 
a Krím félszigeti Tatárországba ékelt gyarmatvárosok és Közép-Európa intenzív 
kereskedelmi forgalmának.” Tardy Lajos: A tatárországi rabszolgakereskedelem és a 
magyarok a XIII-XV. században. Bp„ 1980. 31. old.

56. Ibn Battuta zarándokúba és vándorlásai. Bp„ 1964. 183. old.
57. Pegolotti, Francesco Balducci: A kereskedelem gyakorlata. Bp„ 1999. 465. old.
58. Madzsari név alatt három település rejlik: Madzsar (Маджар), Kis Madzsar (f Ъролише 

Малые Маджары) és Felső Madzsar (Городище Верхние Ma лжары), amelyek а 
Kuma középső folyása mentén találhatók a Kaukázustól északra. Егоров, B. JL i.rn. 
122. old.

59. Pegolotti, F. B.: i.m. 465. old.
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A mai Volgograd területén az Etil jobb partján található Mecsetnoje (Мечетное) 
település a szemközti parton pedig Ahtubinszkoje (Ахтубинское) létesült. Az Etil itt 
még egy mederben folyik, könnyebb az átkelés mint délebbre, ahol ágakra szaka
dozik, ezért itt építették fel a két várost.

Volgograd magasságában az Etil elágazott több mederre, amelyek közül a leg
jelentősebb az Ahtuba-ág.60 61 Innen kezdve az Arany Horda városai ennek az ágnak 
bal partján helyezkedtek el. Az Ahtuba torkolattól délre mintegy 70 versztnyi62 
sávban a part mentén megművelt szántóföldek, falvak, kisvárosok, és az Arany 
Horda előkelőinek külön álló udvarházai sorakoztak.

A 70 verszten túl az Ahtuba bal partján helyezkedett el Szaraj al-dzsedid (Сарай 
ал джелид) az Arany Horda második fővárosa. A szakirodalomban gyakran nevezik Űj 
Szarajnak, abból a megfontolásból, hogy megkülönböztessék az, első fővárostól Szarajtói. 
Jegorov. Fjodorov-Davidov ásatási eredményeire alapján leírta, hogy Szaraj al-dzsedid 
városát az 1330-as évek elején Üzbek ( 1313-1341) kán alapította.63

Az Ahtuba bal partján található az Arany Horda első fővárosa Szaraj, amelyet 
Batu alapított а XIII. század 50-es éveinek elején. Szaraj a tatár állam legnagyobb 
városainak egyike, a település tulajdonképpeni területét a romok alapján megköze
lítőleg 10 knr-re becsülték. Az elővárosokkal, az előkelők udvarházaival együtt 
mintegy 36 km2 lehetett a teljes kiterjedése. Az írott források alapján lakossága 
körülbelül 75.000 fő volt. Régészeti feltárása egy jól megtervezett nagyvárost 
mutatott, amelyben vízvezetékek, csatornahálózat, téglából épített emeletes palo
ták és középületek voltak.64

Vásáry István összefoglalása a volgai városokról így hangzik: „Ha visszatekin
tünk az Arany Horda-i városokról vázlatosan elénk táruló képre, csodálattal látjuk, 
hogy Dzsocsi uluszának a kánjai szinte a pusztaságból teremtettek városokat, ame
lyek rövid virágzás után elsősorban Timur pusztításai miatt újból pusztasággá enyész
tek e l ... Ennek a területnek az újbóli civilizálása, a földművelés és a városi kultúra 
térhódítása csak az 1500-as évek második felében indult ismét fejlődésnek..”65

Az Etil-delta és Perzsia közötti távolságot tengeren és szárazföldön lehetett 
megtenni. Tabarisztán-Derbent közötti távolság tengeren 7 napi utat jelentett, míg 
a Derbent-Itil távolságot 12 nap alatt lehetett megtenni.66 A nyugati part számos 
kikötőt kínált, mivel „Abaskuntól balra egészen al-Hazar-ig a Bab al-b-Abwab s

60. al-lstahri: i.m. 32-33. old.
61. Nagy világatlasz, i.m. 68. old.
62. 1 verszt = 1067 méter.
63. Егоров. B. JE i.m. 109-114. old.
64. Uo.: 115-117. old.
65. Vásáry, /.: i.m. 247. old.
66. al-lstahri. i.m. 32. old
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al-Hazar közé eső rész kivételével megművelt földek összefüggő sorozata.”67 
Abaskun sziget volt a Kaszpi-tenger délkeleti sarkában valószínűleg a Görgen fo
lyó felé nyúló földnyelv fölött.68

A Kaszpi-tengert északról egyetlen karavánút kerülte meg, amely Szarajcsiktól 
Ürgencsig tartott és teveháton 20 nap alatt lehetett megtenni.69 Szarajcsik a Jajik 
folyó jobb partján található, a torkolattól mintegy 60 kilométerre. A Szarajcsik- 
Ürgencs útvonal az Usztyurt-platón át vezetett, ezen a szakaszon található mintegy 
15 karavánszeráj napjainkig megmaradt.70 A Kaszpi-tenger és az Aral-tó között 
valószínűleg ez volt az egyetlen karavánút. A nyugati parton található nagyszámú 
településsel szemben a keleti part jóformán üres. „Abaskuntól al-Hazarig a tenger 
partján jobb kéz felé se falu se város nincsen kivéve az Abaszkuntól mintegy 50 
farszahra eső Dihistán nevű helységet...”7’

A partok közötti különbség a mai térképeket vizsgálva is nyilvánvaló. Ezt az 
eltérést két alapvető okkal tudjuk magyarázni: egyrészről a szélsőséges éghajlat, 
másrészről a Kaszpi-tenger fluktuációja a keleti part térképét igen komoly mérték
ben befolyásolta. Az Etil-delta településein összefutott utak a Kaszpi-tenger nyu
gati partján vezettek tovább, a kikötők szintén ezen az oldalon találhatók. A nyuga
ti parton városok és falvak tucatjai helyezkedtek el, míg a keleti part és az Aral-tó 
között 15 karavánszeráj, azaz 15 kút található.

Az utazók útvonalai

Benedictus Polonus, aki Piano Carpini útitársa volt, szintén összeállított egv jelen
tést útjukról. Miután átkeltek a Jajikon 20 napig haladtak keleti irányban, amely 
során „igen sok mocsarat, kiterjedt sós tavat és sós folyót találtak...”72 Ezután nyolc
napos szakasz következett, amely során egy homoksivatagon keltek át, majd Jangi- 
kent városába érkeztek meg. Jangi-kent a Szír-Darja torkolatánál található, amely 
északkeleti irányból ömlik az Arai-tóba. A Benedictus Polonus által leírt homoksi

67. Uo.: 27. old
68. A szeldzsuk állam Irán és a szomszédos országok területén a XI. század végén c. 

térképmelléklet. Világtörténet III. 496. old.
69. Pegolotti, KB.: i.rn. 465. old.
70. Егоров, ß. JE i.m. 125. old.
71. al-Istahri. i.m. 27. old. A mezopotámiai farszab hossza kb. 5.5 km volt, a tranoxaniai 

fárszahkb. 7.8 kilométernyi távolságot jelölt. Quadamanál 1 farszah vélhetően 9 km. 
A farszah meghatározása lépésekben: 1 hvárezmi farszah 15 ezer lépés, az arméniai 
farszah 10 ezer lépés, az iraki farszah pedig 6 ezer lépés volt. Zimonyi István: i .m. 98. 
old. lábjegyzet.

72. Benedictus Polonus jelentése. In A tatárjárás emlékezete. Bp„ 1981. 178. old.
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vatag az Arali-Kara-kummal azonosítható.73 Az Arai tavat északról kerülték meg. 
majd déli irányban folytatták útjukat a Szír-Darja mentén. Piano Carpirű és 
Benedictus Polonus ugyanazon az úton tért haza, mint amelyiken odafelé mentek, 
újra felkeresték azokat a mongol urakat, akiket már előzőleg meglátogattak.

Rubrucq Konstantinápolyból indult, Szudaknál szállt partra, a Perekopi-szoro- 
son keresztül jutott ki a Donhoz, majd az. Etilhez. Batu szállására az Etil bal partján 
talált, majd öt héten át a káni udvarral szekereztek dél felé. Rubrucq a Kaszpi- 
tengert és az Arai tavat szintén északról kerülte meg, majd a Szír-Darja mentén 
folytatta útját, Visszaúton jelentkezett Batunál kihallgatásra és a Kaszpi-tenger 
nyugati partján leereszkedve Perzsián keresztül ért haza.

Nicolo és Matteo Polo a Volga vidékről az Usztyurt-fennsík állomásain keresz
tül jutottak el Bokharába az 1250-es évek közepén.74 Ibn Battuta a Pegolotti által 
magadott útvonalon utazott keletre. Tana (Azov), Hadzsitarhán, Szarajcsik, Ürgencs 
városok voltak az állomásai. Afanaszíj Nyikitin (1466-1472) az Etilen és a Kaszpi- 
tengeren hajózott le, Derbent és Baku között a szárazföldön haladt, majd ismét 
tengerre szállt és Amul városánál (Hyrcania) a Kaszpi-tenger déli partvidékén kö
töttki.75 Szalánkeméni Kakas István (1602-1603) utazása már egy másik korszak
hoz tartozott, ekkor már nem Etilnek nevezték a nagy folyamot, hanem Volgának. 
Kazánból a Volgán ereszkedtek le Asztrahánba. majd a tengert átszelve Gilán tarto
mány Lahidján városába érkeztek. Olearius hajón hagyta el Asztrahánt, egy hajó
törés partra kényszerítette Derbenttől délre. Vissza útját teljes egészében a nyugat i 
parton tette meg.

Az Arany Horda létrejötte előtt a tatár állam területén különböző helyeken ta
láltunk városcsoportokat: a Kárna-vidéken, a Krímben, a Kaszpi-tenger nyugati 
partján Dagesztánban és Sírvánban, az Amu-Darja és a Szír-Darja völgyében. Ezek 
a városcsoportok az Arany Horda határszélein helyezkedtek el. közöttük pedig 
hatalmas térségek voltak, ahol városiasodásról nem beszélhetünk. Batu és utódai a 
földrajzi kihívásra nagyon komoly választ adtak.

Az 1250-es évektől Timur Lenk 1395/96-os hadjáratáig megteremtették a rend
szeres összeköttetést Kaffa és Ürgencs, Derbent és Bolgár-, Otrar és Akkerman között. 
A belkereskedelmen túl biztosították az itáliai, arab. perzsa, orosz, örmény, görög 
kereskedők szabad tevékenységét, ezzel bekapcsolták államukat a nemzetközi 
kereskedelmi forgalomba. Létrehoztak egy olyan település rendszert, amelyhez 
fogható különösen az Etil-vidéken - jelen tudásunk szerint - az Arany Horda létrejötte

73. Nagy világatlasz'. 68-69. old.
74. Marco Polo', i.m. 34. old.
75. Európa, Ázsia és Északkelet-Afrika a XV. század végén. c. térképmelléklet. Világ

történet. III. 800. old.
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előtt nem volt. Az Etil-Kaszpi kereskedelmi útvonal történetének legforgalmasabb 
másfélszáz éve a Xílí. század közepe és a XIV. század vége közötti időszak. A 
földrajzi-éghajlati adottságok, a történeti háttérből adódó kapcsolódási pontok az 
egymástól távol eső régiók között az útvonal használatának igen konzervatív 
hagyományaira utalnak.

A térképek forrásai

Az Arany horda kereskedelmi útvonalai és a Középkori utazók útvonalai című tér
képek forrásai: Егоров, B. JL Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV. вв. 
Москва. 1985. ill. az adott utazók útvonalainak leírása. A Volga-Kaszpi régióc. térképet 
a Nagy Világatlasz, Bp., 1988. 68. old térképéről állítottam össze. Az Óvilág 
kereskedelmi útvonalai c. térképet a Történelmi világatlasz, Bp.. 1991. idevonat
kozó térképeiből szerkesztettem meg.

Zsolt Pintér

The Volga-Caspian commercial route through 
the territory of the Golden Horde

The paper seeks to investigate the historical development of the trade route con
necting China and Central Asia with Europe. It gives an overview of the routes 
used by ancient merchants and provides an introduction the cities along the routes. 
The Silk Route is largely emphasized. While providing an outline of the ancient 
provinces surrounding the Caspian Sea, makes an ethimological analysis of the 
name ‘Caspian’. Finally, it follows the routes ranging through the territories of the 
Golden Horde from city to city. It also examines the journeys of several monks and 
merchants through the Golden Horde.
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1. ábra - Az Óvilág kereskedelmi útjai.
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2. ábra - A z A rany H orda kereskedelm i útvonalai.
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3. ábra - A középkori u tazók útvonalai.
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4. ábra - A  K aszpi-A ral régió - XX. sz.


