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Makai János 

 

A szuzdali fejedelmek és a volgai bolgárok 
 

 Nyomdai Évkönyv az 1107-es évnél arról tudósít, hogy a bolgárok 
megtámadták Szuzdalt, bekerítették a várost és „sok gonoszságot művel-
tek”: falvakat és pogosztokat foglaltak el, sok földművest megöltek. A 

szuzdaliak egy ideig nem léptek fel velük szemben, mert nem volt fejedelmük. Ké-
sőbb azonban kivonultak a városból, és az összes bolgárt lekaszabolták.1 A Kijevi 
Rusz északkeleti része, amelynek Rosztov volt a központja, a 11–12. század fordu-
lóján Vlagyimir Monomah perejaszlavli fejedelem irányítása alatt állt. Intelem cí-
mű művének tanúsága szerint maga Monomah is többször járt Rosztovban.2 Tá-
vollétében fiai (Msztyiszlav és Vjacseszlav) képviselték az érdekeit.3 Úgy tűnik, a 
bolgár támadás idején Vlagyimir Monomah egyik fia sem tartózkodott északkele-
ten, a volgai bolgárok pedig kihasználták a kínálkozó lehetőséget. Nem az első 
számú központot, hanem a vízi úton (a Volga, az Oka, a Kljazma, a Nerl és a 
Kamenka folyókon hajózva) szintén jól megközelíthető Szuzdalt támadták meg. 

A bolgár támadást követően a perejaszlavli fejedelem több gondot fordított 
a rosztovi terület védelmére. Egyrészt olyan helytartót nevezett ki, aki tartósan 
északkeleten maradt. A Kijevi Barlangkolostor paterikonja ezzel kapcsolatban 
az alábbi információkat tartalmazza: „Vlagyimir Monomah Georgijt küldte a 
szuzdali földre, és rábízta saját fiát, Georgijt. Sok évvel később Georgij Vlagyimirovics 
Kijevben ült; saját tiszjackijának, Georgijnak mint apjának, átadta a szuzdali 
oblasztyot.”4 A fenti, látszólag kaotikus forrásrészlet valójában hasznos adalé-
kokkal szolgál. A benne szereplő két Georgij közül az egyik az előkelők közé 
tartozott. A paterikon szerint apja egy Simon nevű varég volt,5 s ezért akár 
Simonovicsnak is nevezhetjük. A másik Georgij nem más, mint Monomah 
egyik legfiatalabb fia, aki Jurij Dolgorukijként ismeretes. Vlagyimir Monomah 
tehát fiát tette meg a forrás által szuzdalinak nevezett terület helytartó-
fejedelmének. A paterikon időpontot ugyan nem ad meg, de ennek a lépésnek 
a bolgár támadást követően volt értelme. Mivel Jurij 1107-ben hozzávetőlege-
sen 10 éves lehetett,6 apja Georgij Simonovics gondjaira bízta. Úgy tűnik nem-

                                                 
1 Polnoje szobranyije russzkih letopiszej (PSZRL). T. XXIV. Petrográd, 1921. 73. (A „мнoгo зла 

cътвopишa” kifejezés gyakori az évkönyvekben. Többféleképpen fordítható: sok gonoszságot mű-
veltek, sok bajt okoztak, sok rosszat tettek. A pogosztok a Kijevi Rusz időszakában egyebek mellett 
adószedő központok voltak.) 

2 Poveszty vremennih let (PVL). Szankt-Petyerburg, 1996. 102. 104.  
3 PVL: 96, 109. Novgorodszkaja pervaja letopisz sztarsevo i mladsevo izvodov (NPL). Moszkva-

Leningrád (M-L), 1950. 161.  
4 Kijevo-Pecserszkij patyerik. IN: Pamjatnyiki lityeraturi Drevnyej Ruszi, XII vek. M. 1980. 418. 

(KPP) (A tiszjackij kifejezés ezredest jelent. Az oblaszty nagyobb területi egység elnevezése a Kijevi 
Rusz idején). 

5 KPP: 418. 
6 KUCSKIN, V. A.: O marsrutah pohodov drevnyerusszkih knyazej na goszudarsztvo volzsszkih bulgar 

v XII- pervoj tretyji XIII v. In: Isztoricseszkaja geografija Rosszii. XII-nacsalo XX v. M. 1975. 1984. 69. 
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csak Monomah, hanem Jurij is megbízott Georgijban, hiszen évtizedekkel ké-
sőbb, kijevi fejedelemsége idején rábízta a szuzdali föld irányítását. Másrészt 
1108-ban Monomah erődöt alapított a Kljazma folyó partján,7 nem messze attól 
a helytől, ahol Nerl beleömlik. Ezzel nyilván a Szuzdalba vezető vízi út bizton-
ságát kívánta növelni. A várat az alapítóról nevezték el Vlagyimirnak, s körü-
lötte létrejövő település az óorosz korszak egyik legjelentősebb központja lett. 

 
Támadások Jurij és Andrej fejedelemsége idején 

 
1120-ban Jurij támadást indított a bolgárok ellen, sok foglyot ejtett, és le-

győzte a bolgár haderőt.8 Az akció egybeesett Vlagyimir Monomah kijevi poli-
tikájának érdekeivel.9 Elképzelhető, hogy a hadjáratot az oroszok a kunok ké-
résére vezették. Az utóbbiakra a volgai bolgárok nyomása nehezedett, s ekkor-
tájt épen az a kun kánság szenvedet tőlük vereséget, amelyhez Monomahot ro-
koni kapcsolatok fűzték.10 Ezeket a nézeteket a források néhány adatával ki-
egészíthetjük. Egyrészt az Elmúlt idők elbeszéléséből (Poveszty vremennih let) 

kiderül, hogy korábban Monomah Jurijt Ajepa kun kán lányával házasította 
össze.11 Másrészt az Ipatyij-évkönyv az 1117-es évnél azt tartalmazza, hogy a 
bolgár kán (a forrás szóhasználatával: fejedelem) megmérgeztette Ajepát.12 

Az 1130-as évek közepétől Jurij Dolgorukij kivonta magát a kijevi fejedelem 
ellenőrzése alól, s jelentős energiát fordított az északkeleti területek kiépítésére, 
megszervezésére.13 1149-től a kijevi trón megszerzésére törekedett.14 Az év-
könyvek tanúsága szerint Dolgorukij az 1152-es év egy részét is a déli harcokba 
bonyolódva töltötte.15 Úgy tűnik a bolgárok ezt kihasználták: felhajóztak a 
Volgán, és váratlanul támadást intéztek a Szuzdaltól északra elhelyezkedő Ja-
roszlavl ellen. A település lakói nélkülöztek, de eleinte senki sem vállalkozott 
arra, hogy külső segítséget hívjon. Végül az éjszakai sötétséget kihasználva egy 
fiatal férfi kiszökött, és értesítette a rosztoviakat. Ők felvonultak a bolgárok el-
len, győzelmet arattak, s felmentették Jaroszlavlot.16 

A fenti időszakban, tehát a 12. század középen a Szuzdali Fejedelemség 
központi területe a Volga és a Kljazma folyók között helyezkedett el. Délen a 
határ egyes szakaszai megközelítették az Okát, míg nyugaton átlépték a Vol-
gát. A távoli északon még volt egy jelentős adminisztratív központ: Beloozero, 

                                                 
7 PSZRL: T. XX. Sz-Pb., 1910. 103. NPL: 467. 
8 PSZRL: T. I. M. 1962. 292. T. II. M., 1962. 285-286. 
9 KUCSKIN (1975): 35. 
10 TOLOCSKO, P. P.: Drevnyaja Rusz. Kijev, 1987. 105. 
11 PVL: 120. 
12 PSZRL: T. II. 285. 
13 Jurij önállósodási törekvéséhez: MAKAI János: Jurij Dolgorukij tevékenysége Északkelet-

Oroszországban. Világtörténet, 1991/1-2. 39-41. 
14 Jurij Dolgorukij Kijevért folytatott harcához: MAKAI János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitiká-

ja a 12. század 30−50-es éveiben. Aetas, 1995/3. 80-86. 
15 PSZRL: T. I. 338-339. T. II. 455-459. 
16 A Jaroszlavl elleni bolgár támadáshoz: PSZRL: T. XXIV. 77. 
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de az ellenőrzése alá tartozó terület nagyságát a rendelkezésre álló információk 
alapján nem lehet pontosan megadni. Ugyanilyen bizonytalanok a délen a Rja-
zanyi Fejedelemséggel, keleten pedig a finnugor törzsek településterületével 
érintkező határok.17 A Szuzdali Fejedelemséget a Volgai Bulgáriától több száz 
kilométernyi távolság választotta el. Ha a bolgárokat 1152-ben a befolyási övezet 
kiterjesztésének szándéka vezette volna, a köztes területeket kellett volna meg-
támadniuk. Ők azonban a szuzdali föld belsejében elhelyezkedő Jaroszlavl alatt 
jelentek meg, s ezért az akciót zsákmányszerzési kísérletnek minősíthetjük. 

A szuzdali (vlagyimir–szuzdali) befolyás kiterjesztése a 12. század második 
felében és a 13. század első felében is folytatódott. A nyugati és déli határok 
már nem módosultak jelentős mértékben. Délkeleten viszont a Volga partvi-
dékének újabb szakaszát és az Oka folyó volgai torkolatát sikerült ellenőrzés 
alá vonni. Keleten az Unzsa folyó alsó folyása is a vlagyimiri uralmi zóna része 
lett. Északkeleten, a beloozeroi körzettől keletre Usztyug vidékét szintén láto-
gathatták az adószedők.18 A mongol hódítás előtti időszak bemutatása termi-
nológiai szempontból azért problematikus, mert 1212 után északkeleten is rész-
fejedelemségek alakultak ki, s például az említett usztyugi terület nem közvet-
lenül a vlagyimir-szuzdali nagyfejedelem, hanem a rosztovi fejedelem fennha-
tósága alá tartozott. 

A Volgai Bulgária alapvetően az oroszországi Tatár Autonóm Köztársaság 
területén helyezkedett el, bár egyes részei kívül estek annak határain. A bolgá-
rok a folyók mentén telepedtek le. A 13. század elején csaknem egybefüggő te-
lepülésterület létezett a Volga, a Káma, a Sesma és a Nagy-Cseremsan által ha-
tárolt részeken. A Volgától nyugatra viszonylag nagyobb népesség koncentrá-
lódott a Szvijaga középső folyásánál, ill. egyes mellékfolyóinak vidékén. Bolgá-
rok a Nagy-Cseremsan volgai torkolatától délre, a Volga hatalmas kanyarula-
tában elhelyezkedő, később Zsiguli néven szereplő félszigeten is éltek, bár va-
lószínűleg kisebb létszámban, mint a Szvijaga mentén.19 

A 12. század közepén, tehát Jurij Dolgorukij életének utolsó éveiben a Volga 
felső folyásának egy része szuzdali, középső folyásának egy része pedig bolgár 
ellenőrzés alatt állt. A Szuzdali Fejedelemség és a Volgai Bulgária ugyan nem 

                                                 
17 A Szuzdali Fejedelemség területének kiterjedéséhez: KUCSKIN (1984): 99. (térkép a 12. szá-

zad közepéhez) 
18 A Vlagyimir-szuzdali Nagyfejedelemség területének kiterjedéséhez: KUCSKIN (1984): 102. 

(térkép a 13. század 30-as éveihez) 
19 A Volgai Bulgária területének megállapításához: FAHRUTGYINOV, R. G.: Ocserki po 

isztorii Volzsszkoj Bulgarii. M. 1984. 10. (térkép a 10. századtól a 13. század elejéig tartó időszak-
hoz). A magyar kutatók közül Róna-Tas András 1973-ban a Csuvas és a Tatár Autonóm Köztár-
saság területén bolgár nyelvű feliratokat tanulmányozott. Arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy hol volt a volgai bolgár etnikum nyugati határa. Megállapította, hogy a 922 és 1236 közötti 
időből - tehát a volgai bolgárok fénykorának idejéből - addig egyetlen felirat sem került elő, s a 
legrégibb nyelvemlék 1281-ből való. A rendelkezésére álló adatok alapján azt a következtetést 
vonta le, hogy a volgai bolgárok nyugati határa lényegében a Szvijaga folyó nyugati partja lehe-
tett: RÓNA-TAS András: A volgai bolgárok fővárosában. Keletkutatás, 1974. 142, 144-145. Tehát 
Róna-Tas András álláspontja a nyugati határ kérdésében megegyezik azzal, amelyet R. G. 
Fahrutgyinov is képvisel.  
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rendelkezett közös határral, de a korábbi konfliktusok arra utaltak, hogy a vi-
szonylag nagy távolság ellenére is váratlan támadást intézhetnek egymás ellen. 
Mivel az egyik fél kelet, a másik pedig nyugat felé tudta befolyási övezetét ki-
terjeszteni, újabb hadjáratokra lehetett számítani. A két hatalom közé szoruló 
mordvinokat komoly veszély fenyegette.  

Jurij Dolgorukijt fia, Andrej Bogoljubszkij követte a szuzdali föld élén. And-
rej fejedelemsége idején (1157–1174) Szuzdal helyett Vlagyimir lett a központ. 
Első támadására a bolgárok ellen 1164-ben került sor. Ezzel kapcsolatban a 
Lavrentyij-évkönyv meglehetősen tendenciózus hangvétellel a következő ada-
tokat tartalmazza: a vlagyimiri csapatokat maga Bogoljubszkij vezette. Vele tar-
tott fia, Izjaszlav, öccse, Jaroszlav és Jurij muromi fejedelem is. Az óorosz csa-
patok győzelmet arattak a bolgár uralkodó felett, aki seregének csak egy kis ré-
szével tudott Velikij gorodba (a Nagy városba) visszavonulni. Ezután a táma-
dók Brjahimovot elfoglalták, további három várost pedig felperzseltek.20 Ebből 
a híradásból lehetetlen megállapítani Bogoljubszkij sikerének mértékét. Az sem 
derül ki belőle, hogy miért nem folytatták a megvert ellenség üldözését. Nagy 
hangsúlyt helyezett viszont az évkönyvíró az Istenanyának a győzelem kivívá-
sában játszott szerepére, ugyanis a támadók még a híres Vlagyimiri Istenanya-
ikont is magukkal vitték.21 

Az 1171–1172 telén indított második támadás viszont kudarcot vallott. Ek-
kor Andrej Bogoljubszkij Msztyiszlav nevű fiát küldte a bolgárok ellen, s hozzá 
a muromi és rjazanyi uralkodók fiai is csatlakoztak. Az Oka torkolatánál a feje-
delmek két hetet vártak az erősítésre, és elhatározták, hogy azzal a druzsinával 
együtt indulnak el a bolgárok ellen, amelyet Borisz Zsigyiszlavics vajda (had-
vezér) vezetett. A támadók váratlanul törtek az ellenséges területekre, hat falut 
és egy várost elfoglaltak, a férfiakat lekaszabolták, az asszonyokat és a gyere-
keket pedig fogságba vetették. A Lavrentyij-évkönyv ezen eseményeket fel-
jegyző krónikása – elfogultsága ellenére is – csak ennyi eredményt konstatált, s 
egyértelműen utalt a hadjárat végkimenetelére: a bolgárok, miután tudomást 
szereztek róla, hogy a fejedelmek csak kis létszámú druzsinával érkeztek, hat-
ezer katonát gyűjtöttek össze, és üldözőbe vették az oroszokat. Azonban csak 
húszversztányira közelítették meg őket, azután visszafordultak. A támadók, 
akiket az évkönyvíró sokatmondó megállapítása szerint a Szent Istenanya és a 
keresztény imádság mentett meg, Istent dicsőítették, és hazaindultak.22 

Ezt a támadást Andrej fejedelem rosszul időzítette, és rosszul készítette elő. 
A krónikás leírta, hogy a hadjárat senkinek sem tetszett a résztvevők közül, s 
az okot is megnevezte: „зaнe нeпoгoдьє є [ecть] зимҌ вoeвaти Бoлгaръ” („mert 

                                                 
20 PSZRL: T. I. 352-353. 
21 PSZRL: T. I. 352-353. (A Tveri Évkönyv szerint ennek a sikeres hadjáratnak a tiszteletére 

emelték Vlagyimirban a Szent Istenanya templomát: PSZRL: T. XV. M., 1965. 236. Ha az információ 
az Uszpenszkij-székesegyházra vonatkozik, akkor nyilvánvalóan téves, mert annak építése még 
1158-ban elkezdődött: PSZRL. T. I. 348.) 

22 PSZRL: T. I. 364. A hadjárat bemutatása megtalálható az Ipatyij-évkönyvben is: PSZRL. T. II. 
564-566. 
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télen nem alkalmas az idő a bolgárokkal folytatott harcra”). Ugyanígy a következ-
ményt is megjelölte: „и пoдучe нe идяху”.23 Az utóbbi kifejezést szó szerint aligha 

lehet visszaadni. Úgy fordíthatnánk, hogy (a harcosok) mentek is meg nem is, az 
orosz történetírás egyik klasszikusa, Sz. M. Szolovjov szavaival: lassan és kedvet-
lenül vonultak.24 Nem tudjuk, milyen druzsinát vártak a fejedelmek az Oka tor-
kolatánál. V. A. Kucskin szerint Andrej Bogoljubszkijét, amelyet ő nem küldött 
el. Úgy látszik, csak egy előörs érkezett meg Borisz Zsigyiszlavics vezetésével.25 
A lényeg az, hogy a Msztyiszlav rendelkezésére álló erők nem bizonyultak ele-
gendőnek, s a bolgárok megfutamították a támadókat. 

Ha óorosz sikerről nem is, de egy, a témánk szempontjából fontos tényről a 
krónikás beszámolt: Msztyiszlav, mielőtt a muromi és a rjazanyi fejedelmek fiainak 
csapataival találkozott, Gorogyecben tartózkodott.26 Ez a település (akkor talán 
még csak egy kis erődítmény) Jurij Dolgorukij idején még nem létezett, tehát már 
Andrej uralma alatt épült. Ez azt jelenteti, hogy – mivel Gorogyec a Volga bal part-
ján helyezkedett el - a vlagyimir-szuzdali befolyás az 1170-es évek elején keleti 
irányban nemcsak elérte a folyót, hanem valamelyest azon túl is érvényesült. 

Egyes adatok szerint Andrej Bogoljubszkij meggyilkolásának is van bolgár vo-
natkozása.27 A 15. századi másolatban fennmaradt Radziwill-évkönyv egyik mini-
atúráján azt látjuk, hogy a merénylők egyike levágja a fejedelem bal kézét, ill. az 
áldozat (bolgár) felesége a levágott végtagot tartja.28 A forrás szövege azonban 
nem említi a fejedelemasszony szerepét, s arról a fentitől fontosabb óorosz források 
(a Lavrentyij- és Ipatyij-évkönyv, az Első Novgorodi Évkönyv) szintén hallgatnak. 
A 16. századi Tveri Évkönyv szövege viszont felbujtó szerepet tulajdonít a feleség-
nek, és az okot is megadja: a férj „мнoгo злa учини Бoлгapoмъ” („sok rosszat tett a 
bogárokkal”).29 V. Ny. Tatyiscsev 18. századi történetíró is bűnrészesnek tartotta a 

fejedelemasszonyt. Szerinte Bogoljubszkij sógora, valamint felesége haragudott a 
fejedelemre, és kereste a megfelelő időpontot a meggyilkolására.30 Tehát rendelke-
zünk egy miniatúrával, amely nincs összhangban ugyanannak a forrásnak a szö-
vegével. Van egy későbbi évkönyvünk, amely viszont alátámasztani látszik a fenti 
ábrázolást. Végül segítségül hívhatunk egy még később élt történetírót, aki sok 
esetben számunkra ismeretlen forrásokból dolgozott. Ennek ellenére több törté-
nész is összefüggésbe hozta a gyilkosságot a feleséggel, ill. a bolgár kérdéssel.31 

                                                 
23 PSZRL: T. I. 364. 
24 SZOLOVJOV, Sz. M.: Isztorija Rosszii sz drevnyejsih vremjon. Knyiga I. Tom. II. M., 1959. 645. 
25 KUCSKIN (1975): 38. 
26 PSZRL: T. I. 364. 
27 Andrej Bogoljubszkij meggyilkolásához: MAKAI János: Egy 12. századi fejedelemgyilkosság ana-

tómiája. Világtörténet, 1992/ 1-2. 44-54. 
28 Radzivilovszkaja letopisz. Fakszimilnoje voszproizvegyenyije rukopiszi. Szankt-Petyerburg-

Moszkva, 1994. 215. (543. miniatúra) 
29 PSZRL: T. XV. M. 1965. 251. 
30 TATYISCSEV, V. Ny.: Isztorija Rosszijszkaja. T. III. 249. 
31 KUCSKIN (1975): 39. KUCSKIN (1984): 93. RIBAKOV, B. A.: Minyiaturi Radzivilovszkoj 

letopiszi i russzkije licevije rukopiszi X-XII vv. In: RIBAKOV, B. A.: Iz isztorii kulturi Drevnyej Ruszi. M., 
1984. 228-229. FAHRUTGYINOV: 88. BARIJEV, Riza: Volzsszkije bulgari. Sz.-Pb. 2005. 102. 
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Vszevolod nagyfejedelem kísérletei 

 
1183-ban Vszevolod – Bogoljubszkij öccse, vlagyimir–szuzdali nagyfejede-

lem – vezetett hadjáratot a bolgárok ellen. R. G. Fahrutgyinov szerint az ok az 
volt, hogy a bolgárok orosz kereskedőket raboltak ki az Oka folyón.32 A 
Lavrenytyij-évkönyv részletesen bemutatja az eseményeket. Eszerint 
Vszevolodhoz a következő fejedelmek csatlakoztak: unokaöccse, Izjaszlav; 
Vlagyimir Szvjatoszlavics, Msztyiszlav Davidovics, négy rjazanyi és a muromi 
fejedelem. A támadók behatoltak a bolgár területekre, partra szálltak, majd két 
napig Tuhcsin gorodoknál álltak. A beloozeroi csapatot hagyták hátra a hajók 
őrzésére. Később a bolgárok Torcszkból (Torcseszkből) és más településekről 
kiindulva megtámadták a hajókat, de a beloozeroiak megfutamították őket, és 
jelentős veszteségeket okoztak nekik. Több mint ezren a Volgába fulladtak. A 
Velikij gorod felé vezető úton az óorosz katonák Jemjak (kán) kunjaival talál-
koztak, akik azért jöttek, hogy a bolgár fejedelemmel együtt Bolgarért harcolja-
nak. A Vszevolod által vezetett csapatok a Cseremsan folyón átkelve jutottak el 
Velikij gorodig. Ott Izjaszlav fejedelem a kitörő gyalogosokkal vívott harcban 
súlyosan megsebesült, és hamarosan meghalt. A támadók tíz napig tartották 
blokád alatt Velikij gorodot, majd a bolgárok békét ajánlottak. Ezután a nagyfe-
jedelem a katonákkal a hajókhoz vonult, s azokon visszatért Vlagyimirba. Út-
közben még lovasokat küldött a mordvinok ellen. Izjaszlav fejedelmet a Szent 
Istenanya vlagyimiri székesegyházában temették el.33 

Az események leírása megtalálható az Ipatyij-évkönyvben is. Ez alábbi fon-
tos kiegészítésekkel szolgál: 1. Vszevolod segítséget kért Szvjatoszlav kijevi fe-
jedelemtől, ő pedig a fiát, Vlagyimirt küldte. 2. A szövege alapján teljesen egy-
értelmű, hogy a támadók a Volga Iszadi nevű szigetén szálltak partra, s a 

beloozeroiakat itt érte a bolgárok ellentámadása. 3. A szigeten partra szálló 
bolgárok létszáma ebben a forrásban ötezer, az oroszokkal vívott harcban el-
esettek száma pedig (a több mint ezer vízbe fulladt bolgár mellett) három és fél 
ezer.34 Az Első Novgorodi Évkönyv híradása szokás szerint rövidebb. A króni-
kás mindössze két momentumot talált említésre méltónak: Vszevolod „az egész 
oblasztyával”, vonult a bolgárok ellen, ill. az utóbbiak megölték Izjaszlav feje-
delmet.35 A kettő közül az első azért fontos, mert egyrészt nem szerepel a má-

sik két forrásban, másrészt azért, mert azt jelenti, hogy a nagyfejedelem a Vla-
gyimir-szuzdali Fejedelemség teljes haderejét magával vitte. 

Az évkönyvek egyes adatai némi magyarázatot igényelnek. Első olvasásra 
nem világos, mit kerestek a kunok a Volgai Bulgáriában. A. P. Szmirnov szerint 
ekkor a bolgár állam belviszálytól szenvedett.36 V. A. Kucskin ezt azzal egészí-

                                                 
32 FAHRUTGYINOV: 88. 
33 PSZRL: T. I. 389-390. 
34 PSZRL: T. II. 625-626. 
35 NPL: 37. 
36 SZMIRNOV, A. P.: Volzsszkije Bulgari. M., 1951. 39. 
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tette ki, hogy a kunok hadjáratának célpontja Bolgar városa volt, amelynek fe-
jedelmét (kánját) korábban nyilván elűzték, ezért kénytelen volt Jemjakhoz 
fordulni segítségért.37 Az útvonal ismertetése során felbukkanó topográfiai 
adatok egy része nem azonosítható. A kevésbé jelentőseket nem is neveztük 
meg, de még a hadi vállalkozás szempontjából jelentős Iszadi-sziget sem loka-
lizálható teljesen egyértelműen. A Volgán kívül csak a Kis-Cseremsan folyó és 
a közelében elhelyezkedő Velikij gorod jelent megbízható támpontot. 

V. A. Kucskin szerint a mongol hódítás előtti időszakban az 1183. évi hadjá-
rat volt az óorosz fejedelmek legjelentősebb hadjárata a bolgárok ellen. Erről 
nemcsak a vlagyimiri évkönyvírás őrzött meg részletes elbeszéléseket, hanem 
tudtak róla Nagy Novgorodban és emlékeztek rá Rusz déli részén is. Az utóbbi 
bizonyítékaként az Igor-ének Vszevolodot dicsőítő sorait idézte.38 Érdemes te-
hát megvizsgálni a résztvevők politikai presztízsét és az elért eredményeket. A 
legnagyobb politikai súllyal természetesen Vszevolod nagyfejedelem rendelke-
zett, s a harcosok jó részét is ő biztosította, mivel az egész vlagyimir–szuzdali 
haderőt mozgósította. Szvjatoszlav kijevi fejedelem elküldte ugyan fiát, Vla-
gyimirt, de arról nem tudunk, hogy erős druzsinát is küldött volna vele. 
Vszevolod unokaöccse, a halálos sebet szerző Izjaszlav a kunok miatt állandó 
fenyegetettségben élő déli Perejaszlavl urának testvére volt. Sok katonát aligha 
hozott, hiszen rájuk délen is nagy szükség volt. A jelenlétével érzékeltette, 
hogy a perejaszlavli ág továbbra is Vszevolodot ismeri el rangidősnek. A 
szomszédos Szmolenszk fejedelme sem jelent meg, csak egy gesztust tett fia, 
Msztyiszlav elküldésével. A széttagolt Rjazanyi Fejedelemséget négy fejedelem 
is képviselte, a muromit egy. Ezek a nem túl jelentékeny szomszédok már 
Andrej Bogoljubszkij idejében is Vlagyimir–Szuzdal befolyása alatt álltak. A 
résztvevő fejedelmek száma tehát megtévesztő. Az eredményeket tekintve sem 
kedvezőbb a mérleg. Sikerült elhajózni a Volga egyik szigetéig, majd ott meg-
védeni a hátrahagyott hajókat a jelentős számban felvonuló bolgárokkal szem-
ben. Sikerült eljutni az egyik legjelentősebb városig, és ott békét kötni. Fog-
lyokról és hadizsákmányról nem szólnak a források. Valószínűleg ezt szerette 
volna kompenzálni a nagyfejedelem a visszaút során, amikor is lovas harcoso-
kat küldött a mordvinok ellen, de ennek a kísérletnek az eredményét sem is-
merjük. Ha az 1183-as támadás mérlegét összevetjük az 1164. évi hadjárat mér-
legével, azt tapasztaljuk, hogy Andrej fejedelem vállalkozása eredményesebb 
volt, mint Vszevolodé. 

Vszevolod uralma idején még két kisebb jelentőségű hadjáratra került sor. 
A Lavrentyij-évkönyv szerint 1186-ban a nagyfejedelem az egyik vajdája veze-
tésével a gorogyecieket küldte a bolgárok ellen. Az oroszok sok falut elfoglal-
tak, és sok fogollyal tértek vissza.39 A Nyikon-évkönyv pedig azt tartalmazza, 
hogy 1205-ben Vszevolod flottát küldött a bolgárok ellen, s ez a Volgán 

                                                 
37 KUCSKIN (1975): 40. 
38 Uo. 41. 
39 PSZRL: T. I. 400. 
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Homoliig jutott, majd foglyokkal és zsákmánnyal érkezett vissza.40 Az rejtély 
marad, hogy pontosan hol helyezkedett el a Homolinak nevezett település. 

 
A szuzdali–bolgár viszony a mongol invázió előtt 

 
Az újabb óorosz-bolgár konfliktus idején már Vszevolod fia, Jurij volt a 

vlagyimir–szuzdali nagyfejedelem. Ezúttal (1219-ben) a bolgárok támadtak: el-
foglalták Usztyugot, majd Unzsához vonultak, de az ottaniak megvédték ma-
gukat.41 Usztyug a Szuhona folyó partján, a távoli északkeleten, Unzsa pedig 
egy ugyanilyen nevű folyó mellett a keleti határnál helyezkedett el. Az óorosz 
válaszlépések hamarosan megtörténtek. 1220-ban először Usztyugból indult 
támadás a Káma mentén elhelyezkedő bolgár területek ellen. A főerőket, vagy-
is a vlagyimiri, a rosztovi és az északkeleti perejaszlavli csapatokat a nagyfeje-
delem öccse, Szvjatoszlav vezette. Két muromi fejedelem druzsinája is csatla-
kozott. A támadók egységei az Oka torkolatánál találkoztak, a Volgán hajóztak 
kelet felé, majd az Osellel szemben elhelyezkedő Iszadi-szigeten szálltak part-
ra. Csakúgy, mint 1183-ban őrséget állítottak a hajók mellé. Ezután a Volga 
jobb partjának közelében található Osel ellen vonultak, elfoglalták a várost, fel-
gyújtották, kirabolták, és visszatértek a szigetre. Miután Velikij gorodban és 
más településeken tudomást szereztek Osel bevételéről, a kánok vezetésével az 
egész bolgár haderő a Volga partján, gyülekezett, majd Iszadin (Iszadinál) ké-
szült csapást mérni az ellenségre. Szvjatoszlav fejedelem nem vállalta az ütkö-
zetet a bolgárokkal, hajóival elkerülte Iszadi szigetét, és a Káma torkolatához 
vonult vissza. Ott csatlakoztak hozzá a rosztoviak és az usztyugiak, akik ko-
rábban a Káma mentén lefelé haladva harcoltak, sok foglyot ejtettek, sok kisebb 
várost és néhány falut elfoglaltak. A Szvjatoszlav által vezetett csapatok a Vol-
ga vizén hajózva tértek vissza Gorogyecbe. Onnan a fejedelem szárazföldi úton 
jutott el Vlagyimirba.42 

Az Iszadi elnevezés többszöri használata zavarólag hat. V. A. Kucskin sze-
rint Osel elhelyezkedését ismerve, könnyen meg lehet határozni (az elsőként 
említett) Iszadiét is. Elfogadta azokat a nézeteket, melyek ezt a szigetet a mai 
Malenkij-szigettel azonosították. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Volgán, a 
Káma torkolatától délre két helyet is így neveztek. Az előbbi sziget a Volga 
jobb partja közelében, a Káma torkolatától déli irányban mintegy 30 kilométer-
re helyezkedett el, míg a másik hely északabbra, közelebb a Volga bal partjá-
hoz. Itt gyülekeztek a bolgárok, hogy elvágják Szvjatoszlav hajóinak útját. Az 
utóbbit is szigetnek tartotta, s az 1183. évi hadjárat kapcsán említett Iszadival 
azonosította. Arra a következtetésre jutott, hogy a két sziget viszonylag távol 
helyezkedett el egymástól.43 

                                                 
40 PSZRL: T. X. M., 1965. 50. 
41 PSZRL: T. X. 81. T. XXV. M.-L., 1949. 116. 
42 PSZRL: T. XXV. 116-117. T. I. 444-445. (Az utóbbi forrás, a Lavrentyij-évkönyv csak egy rövid 

ismertetést tartalmaz a hadjáratról.) 
43 KUCSKIN (1975): 42-43. 
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Az 1220. évi hadjáratot a két fél megegyezése követte. Ez azonban – legalább is 
a rendelkezésünkre álló adatok szerint – csak többszöri nekifutásra sikerült. Való-
színűleg még 1220-ban bolgár követek érkeztek a nagyfejedelemhez, ő azonban 
nem kötött békét, sőt újabb hadjáratra készült. Unokaöccsét, Vaszilko rosztovi fe-
jedelmet Gorogyecbe rendelte, s ő maga is oda indult. Útközben egy újabb bolgár 
küldöttség kereste fel, de ez sem ért el eredményt. Csapatai élén Jurij és Vaszilko is 
megérkezett Gorogyecbe, ahol újabb bolgár követek jelentek meg. Ekkor (minden 
bizonnyal 1221-ben) már sikerült békeszerződést kötni a Vlagyimir–szuzdali 
Nagyfejedelemség és a Volgai Bulgária között.44 A feltételeket azonban nem ismer-
jük. Azt viszont tudjuk, hogy még 1221-ben Jurij megalapította Nyizsnyij Novgo-
rodot.45 Az új erődítmény stratégiailag fontos helyen, az Oka folyó volgai torkola-
tánál jött létre, és később jelentős településsé vált. 

Az 1221-től a mongol hódításig terjedő időszakban46 már nem robbant ki 
nagyobb konfliktus Vlagyimir–Szuzdal és a volgai bolgárok között. Az oro-
szok ekkor a sokkal közelebb élő mordvinokkal harcoltak. 1226-ban Jurij 
nagyfejedelem két fivérét küldte a mordvinok ellen. Az eredmény szerény 
volt: mindössze néhány falut sikerült elfoglalni.47 Az 1228-as támadás még 
ennyi sikert sem hozott, mivel az éjjel-nappal tartó őszi esőzések miatt Jurij 
kénytelen volt az óorosz katonákat a határtól visszahívni.48 Néhány hónap 
múlva, 1229 elején azonban a téli útviszonyok lehetővé tették a hadjárat meg-
indítását. A nagyfejedelem vezetésével az északkeleti perejaszlavli, a roszto-
vi, a jaroszlavli és a muromi druzsinák ezúttal eljutottak a mordvin területek-
re, Purgasz földjeit felperzselték, a gabonát és az állatokat elpusztították, va-
lamint foglyokat ejtettek. Az óorosz siker korántsem volt teljes, mivel az er-
dőkben elrejtőző mordvinok a támadók egy részét bekerítették és megölték. 
Ráadásul Purgasz még ennek az évnek a tavaszán támadást indított Nyizs-
nyij Novgorod ellen. Az 1229-es év eseményeinek ismertetésénél a 
Lavrentyij-évkönyvben az is olvasható, hogy egy bolgár fejedelem (kán) 
„пpишeд былъ нa Пуpeшa poтникa Юpгeвa” („megtámadta a Jurijtól függő 
Purest”).49 A fenti információk álátámasztják A. L. Mongajtnak a két mordvin 
fejedelem helyzetével kapcsolatos megállapítását: „a XIII. században Purgasz és 
Pures mordvin herceg harcában részt vesznek az oroszok és a bolgárok, miközben 

Pures az oroszok vazallusa, Purgasz pedig a bolgároké.”50 

                                                 
44 PSZRL: T. XXV. 117. 
45 PSZRL: T. I. 445. 
46 A mongolok a volgai bolgár államot 1236-1237-ben rohanták le, a Vlagyimir-szuzdali Nagy-

fejedelemséget pedig 1238-ban hódították meg. 
47 PSZRL: T. I. 448-449. 
48 PSZRL: T. I. 450-451. 
49 Az 1229-es év eseményei: PSZRL: T. I. 451. (A poтник [rotnyik] kifejezést vazallusnak is for-

díthatnánk, ha az utóbbi alkalmazható lenne a kelet-európai viszonyokra.) 
50 MONGAJT, A. L.: Történelmi kommentár Abu-Hámid al-Garnáti műveihez. In: Abu-Hámid al-

Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában, 1131-1153. Közzétette: O. G. BOLSAKOV és A. L. 
MONGAJT. Gondolat, Budapest, 1985. 132. (Az idézet szövegét terminológiai szempontból még 
lehetne finomítani.)  
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A Nyikon-évkönyv szerint 1229-ben a bolgárok követeket küldtek Jurij 
Vszevolodovicshoz, akik előadták, hogy hat évig béke volt közöttük, de mind-
két országban maradtak foglyok. Békét kötöttek, és a foglyokat szabadon en-
gedték: a nagyfejedelem az izmaelitákat, a bolgárok pedig a keresztényeket.51 
R. G. Fahrutgyinov az évkönyv szövegét úgy értelmezte, hogy 1221-ben békét 
kötöttek, 1229-ben pedig egy újabb békeszerződést.52 Az érvelés logikusnak tű-
nik. 1219-ben a bolgárok támadták meg az oroszokat, 1220-ban pedig mindez 
fordítva történt. Fogolyszerzésre mindkét félnek lehetősége volt, s a kettős 
konfliktust 1221 körül – mint láttuk – békekötés zárta. Ha valóban hat évre 
szólt a megegyezés, azt lényegében tiszteletben tartották, mert egymás ellen 
nem indítottak hadjáratot. Az oroszok és a bolgárok 1229-ben sem közvetlenül 
egymással, hanem a közéjük szorult mordvinokkal harcoltak. Úgy tűnik, 1229 
körül ezeket a harcokat zárták le, s egyfajta gesztusként elengedték az évekkel 
korábban ejtett foglyokat. 

1232-1233 telén Jurij egyik fiát és unokaöccsét, valamint a rjazanyi és a 
muromi fejedelmeket küldte a mordvinok ellen. A támadók sok embert megöl-
tek és falvakat gyújtottak fel.53 A következő években az oroszok sem a mordvi-
nok, sem a bolgárok ellen nem vezettek hadjáratot. A Volgai Bulgáriának és a 
Vlagyimir–szuzdali Nagyfejedelemségnek is egy jóval erősebb ellenféllel, a 
mongol hadsereggel kellett szembenéznie. 

 
A Volgai Bulgária széles körű gazdasági kapcsolatai 
 

A szuzdaliak és a bolgárok a 13. század első felében már egymás kárára 
próbálták kiterjeszteni befolyási övezetük határait. Emellett – a 12. századi 
kísérletekhez hasonlóan – olyan területekre is betörtek, amelyek a másik ál-
lamhoz tartoztak. Érdemes megvizsgálni, hogy miért lehetett vonzó célpont 
az oroszok számára az a Volgai Bulgária, amely ellen bármely támadás nagy 
kockázattal járt. A gazdaság fő ágazata a mezőgazdaság volt. A lakosság 
többsége falvakban lakott, és földműveléssel, állattenyésztéssel, vadászattal, 
halászattal foglalkozott. A falvakból egyebek mellett gabonát, húst és állatbő-
röket szállítottak a városokba. Gabonából a lakosság szükségleteit meghaladó 
mennyiséget termeltek, az állatbőrökből pedig a városokban a legjobb minő-
ségű kelet-európai bőrárut állították elő. Az iparban jelentős helyet foglalt el 
a városépítő tevékenység, a vaskohászat- és feldolgozás, az ötvösmesterség 
és a fazekasság.54 

A bolgárok kereskedelmének bemutatásához olyan forrásokkal is rendelke-
zünk, amelyek a szuzdali–bolgár viszályok idején keletkeztek. Szerzőjük, Abu-
Hámid al-Garnáti elsősorban muszlim jogtudós és igehirdető volt. 1135-36-ban és 

                                                 
51 PSZRL: T. X. 98. 
52 FAHRUTGYINOV: 92. (V. A. Kucskin az első békét 1220-ra, a másodikat pedig 1230-ra datál-

ta: KUCSKIN (1975): 44. KUCSKIN (1984): 103.) 
53 PSZRL: T. I. 459. 
54 A Volgai Bulgária mezőgazdaságához és iparához: BARIJEV: 87-89. 
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1150-ben is járt a Volgai Bulgáriában. Az egyik művét 1155-ben, míg a másikat 
1162-ben írta.55 A második tartalma jelentős mértékben ismétli az elsőét.56 Ezekben 
a munkákban értékes információkat is találunk, bár a szerzőt a csodálatos történe-
tek sokszor jobban érdekelték, mint az egyes népek mindennapi élete. 

Al-Garnáti szerint a bolgárok a föld alól előkerülő elefántagyarakat szállítottak 
Hvárezmbe és Horászánba.57 Nekik adózott Arú tartomány, ahol hódra, hermelin-
re és szürke mókusra vadásztak. Onnan kerültek ki a legkitűnőbb minőségű hód-
prémek.58 Al-Garnáti úgy vélekedett, hogy a bolgárok egy Viszú nevű terület felett 
is fennhatóságot gyakoroltak. Onnan is kitűnő hódbőrt, ill. hódprémet hoztak, s 
cserébe fényezetlen, markolat és díszítés nélküli kardokat szállítottak. Ezek pengéje 
az iszlám területén, pl. Azerbajdzsánban és Iszfahánban készült. Viszú népe elvitte 
a kardokat egy, a Sötétség országához közeli tartományba (a Júrá néven ismert or-
szágba), ahol cobolyprémre és rabszolgákra cserélte. A kereskedők cobolyprémért 
cserébe marha- és juhcsontot is szállítottak. Júrá lakói a kardpengék segítségével a 
tengerben megszerezhették egy hegy magasságú hal húsát.59 Al-Garnáti szerint a 
bolgárok a bizánciaktól egy a Földközi-tengerben élő agyaras állat cserzett és csí-
kokra vágott bőrét szerezték be.60 Egy másik híradásából pedig arra, lehet követ-
keztetni, hogy volgai tokhalból készült enyvvel is kereskedtek.61 

A kutatók al-Garnáti kissé zavarosnak tűnő adatait már többé-kevésbé meg-
fejtették. Az elefántagyar valójában mamutcsont volt. Arú területe, amely 
Viszú mellett volt, valószínűleg az orosz krónikák Arföldje, amelyet finn tör-
zsek laktak, talán a mai udmurtok elődei. Viszú népe (az orosz krónikákban: 
vesz) alighanem a vepszék őseit jelöli. A ‚vesz’ a Keleti-Ladoga mellékétől a 
Fehér-tó mellékéig húzódó vidéket foglalta el. Területe az európai-arab keres-
kedelmi útvonalon helyezkedett el. Összekötő kapocs lehetett a Ladoga és a 
Káma melléke között, s nagyon hamar Rusz részévé vált. Júrá az orosz év-
könyvek Jugrája. Júrá népe az osztjákok és a vogulok elődeit jelenti. A kidolgo-
zatlan vaspengékről (kardokról) és a hegy magasságú halról szóló leírások a 
szigonyos bálnavadászatra vonatkoznak.62 Az agyaras tengeri állatról szóló el-
beszélésben nyilván egybeolvadt a rozmár és a delfin,63 de a delfin bőréről le-
het szó, mivel az élőhely és a cserzés helye alapján erre lehet következtetni. 

                                                 
55 A két mű címe: Murib an baad adzsáib al-Magrib [Nyugat országai néhány csodájáról szóló vi-

lágos beszámoló], Tuhfat al-albáb va nuhbat al-adzsáb [A szívek ajándéka és a válogatott csodák 
könyve]. (MURIB), (TUHFAT) 

56 A mohamedán szerző és munkáinak bemutatása: BOLSAKOV, O. G.: Abu-Hámid al-Garnáti 
és művei. IN: Abu-Hámid al-Garnáti utazása, 11-28. 

57 MURIB: 43-44. 
58 Uo. 45. 
59 Uo. 45, 47-49. TUHFAT: 87-88. 
60 TUHFAT: 81. 
61 Uo. 85. 
62 MONGAJT: 111-120. A Júrá kifejezéshez még érdemes idézni Czeglédy Károly értékelését: 

„A Jugra név tehát kifogástalan képzés, és jelentése ‚vogulság-osztjákság’.” Czeglédy Károly: Jegyzetek a 
magyar kiadáshoz. MONGAJT: 186. 

63 Uo. 166. O. G. Bolsakov: Jegyzetek a Tuhfat al-albábhoz. 
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Abu-Hámid al-Garnáti két alkalommal járt a Kijevi Rusz területén is.64 Eh-
hez képest nem sok információt hagyott ránk a keleti szlávokról. Az általunk 
vizsgált kérdéskörről lényegében csak az alábbiakat közölte: „Ha egy köztük élő 
muszlim kereskedni kezd egy szlávval, és az nem tud fizetni, akkor eladják őt magát, a 
gyerekeit és a házát, s megadják az illető kereskedőnek az adósságot.”65 A híradás csak 
arra utal, hogy a Kijevi Ruszban védték a mohamedán kereskedők érdekeit, de 
konkrétan nem utal sem Szuzdalra, sem pedig a bolgárokra. 

Abú-Hámid al-Garnáti leírása csak vázlatos képet fest a volgai bolgár keres-
kedelemről. Már a 10. századi arab geográfus és utazó, al-Mukaddaszi megne-
vezte a fentiek jó részét, és további bolgár exportcikkeket is említett: pl. nyest- és 
rókaprémet, kecskebőrt, viaszt, nagy halakat, sapkákat, hódpézsmát, bagaria-
bőrt, mézet, ‚páncélingeket’, szláv rabszolgákat, juhokat és szarvasmarhákat.66 

A bolgárok kereskedelmének átfogó értékeléséért érdemes R. G. 
Fahrutgyinovhoz fordulni. Fahrutgyinov szerint a Volgai Bulgária két irányban 
folytatott nemzetközi kereskedelmet: nagy prémügyleteket bonyolított Északkal, 
onnan értékes szőrmeárut kapott, amelyre nagy volt a kereslet keleten; ill. pénzzel 
való kereskedelmet a fejlett országokkal, miközben tranzitközpont maradt a Nyu-
gat és a Kelet között. Összességében azoknak a népeknek és országoknak a felsoro-
lása, amelyekkel gazdasági kapcsolatban állt, változatos és földrajzi szempontból 
kiterjedt. Ezek Észak népei, a baskírok, a Kijevi Rusz, az utóbbin keresztül a Balti-
kum és a skandináv országok, valamint Bizánc, a Kazár Birodalom, az Észak-
Kaukázus, Közép-Ázsia, az Arab Kalifátus, Perzsia és India.67 

 
A Volgai Bulgária városai 

 
A volgai bolgárok nagyobb településeivel kapcsolatos polémia a mai napig 

sem zárult le. Az alábbiakban csak a témánkkal kapcsolatos kérdéseket érint-
jük. A magyar kutatók közül az utóbbi években Zimonyi István több tanul-
mányt is szentelt a Volgai Bulgária történetének.68 Ő a középkori orosz forrá-
sokban a bolgár városok közül Velikij gorod, Brjahimov, Torcseszk (Torčesk) és 
Osel (Ošel) nevét találta.69 A magunk részéről ezekhez még hozzátennénk 

                                                 
64 BOLSAKOV: 14-15. 
65 MURIB: 53-54. 
66 A Muhammad ibn Ahmad Samsz al-Din al-Mukaddaszi által említett exportcikkek felsorolá-

sa: A. Ja. GARKAVI: Szkazanyija muszulmanszkih piszatyelej o szlavjanah i ruszah (sz VII veka do konca 
X veka). Sz-Pb., 1870. 282. 

67 FAHRUTGYINOV: 41. 
68 ZIMONYI István: The Volga Bulghars between wind and water (1220-1236). Acta Orientalia 

Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus XLVI (2-3). 1992/1993. 347-355. ZIMONYI István: 
Volgai bolgárok és a volgai út. IN: PITI Ferenc (szerk.): „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmá-
nyok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 
2000. 695-702. ZIMONYI István: The Towns of the Volga Bulghars in the Sources (10-13th 
Century). IN: Szrednyevekovaja Kazany: voznyiknovenyije i razvityije. Matyeriali Mezsdunarodnoj 
konferencii. Kazany, 1-3 ijunyja 1999 goda. Redkollegija: F. S. Huzin i dr. Kazany, 2000. 134 -
140. (ZIMONYI 2000). 

69 ZIMONYI (2000): 134. 
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Tuhcsin gorodokot,70 bár az utóbbi a neve alapján valószínűleg nem tartozott a 
legnagyobb települések közé. Sajnos az orosz krónikások vagy nem ismerték a 
bolgár-török földrajzi neveket, vagy a bevett gyakorlatnak megfelelően (?) a 
szláv variánsukat adták meg. A fenti elnevezések közül is csak Osel képez ki-
vételt. A többi azonosításra szorul. 

Velikij gorodot (a Nagy várost) V. A. Kucskin Biljarként, R. G. Fahrutgyinov 
pedig Buljarként említi.71 A település ott jött létre, ahol a Biljarka folyó Kis-
Cseremsanba ömlik.72 Az 1164. évi események ismertetése során említett 
Brjahimov pontos helyének megállapítása viszont lehetetlen vállalkozásnak tűnik. 
Fő forrásunk, a Lavrentyij-évkönyv csak arról tudósít, hogy az oroszok elfoglalták. 
A Nyikon-évkönyv ellenben azt tartalmazza, hogy a Káma mellett helyezkedett 
el.73 A Volgai Bulgária történetének 19. századi kutatója, Sz. M. Spilevszkij 
Brjahimovot Bulgar városával azonosította.74 (Nem tévesztendő össze Buljarral.) V. 
A. Kucskin csaknem egy évszázaddal később megjelent tanulmányában nem fo-
gadta el ezt az álláspontot. Úgy vélte, hogy a település helye pontosan nem ismert, 
az viszont világos, hogy a hadi események a Káma alsó folyásának vidékén ját-
szódtak.75 Bulgar pedig nem ott helyezkedett el, hanem a Volga bal partjának kö-
zelében, a Káma volgai torkolatától délre. Zimonyi István is kizárta, hogy a két név 
ugyanazt a várost jelöli.76 Sz. M. Spilevszkij koncepciójának azonban akadtak hívei 
is. A 20. század első felében V. F. Szmolin támogatta, s az utóbbi bizonyítékai R. G. 
Fahrutgyinovot teljesen meggyőzték.77 Néhány évvel ezelőtt megjelent munkájá-
ban R. Barijev Brjahimovot szintén Bulgarral azonosította.78  

Torcseszk pontos helyét sem tudjuk megadni. Elképzelhető, hogy a Káma folyó-
tól délre helyezkedett el.79 Oselt V. A. Kucskin – Ny. F. Kalinyin és A. H. Halikov 
nyomán – a Volga jobb partjától 9 kilométerre, a Kilna folyó szvijagai torkolatához 
helyezte.80 Ugyanő Tuhcsin gorodokot az ún. Kuralovo gorogyiscsével kapcsolta 
össze. Az utóbbi Szpasszk városának közelében, Kuralovo faluban található.81 

                                                 
70 Tuhcsin gorodok az 1183. évi hadjárat ismertetésénél szerepel: PSZRL: T. I. 389.  
71 KUCSKIN (1975): 37, 40. R. G. FAHRUTGYINOV: 62, 97. (A város helyi török nevéről tanús-

kodik az írásos forrásokban és a folklórban fennmaradt Biler elnevezés. Ez a mai tatár kiejtés sze-
rint módosult szó. Orosz átírásban Buljar, Bular, Bjular, néha Bolar. A Biljar a város módosult neve, 
s a változásban az orosz kiejtés játszott szerepet: FAHRUTGYINOV: 95. 97. 

72 KUCSKIN (1975): 37. 
73 PSZRL. T. IX. M. 1965. 230.  
74 SPILEVSZKIJ, Sz. M.: Drevnyije goroda i drugije bulgaro-tatarszkije pamjatnyiki v Kazanszkoj 

gubernyii. Kazany, 1877. 118-124. 
75 KUCSKIN (1975): 37. 
76 ZIMONYI (2000): 137-138.  
77 SZMOLIN, V. F.: Bolgarszkij gorod Brjahimov. Izvesztyija Obscsesztva arheologii, isztorii i 

etnografii (pri Kazanszkom unyiverszityetye). T. XXXIII. vip. 1. Kazany, 1925. 
FAHRUTGYINOV: 61. 

78 BARIJEV: 86.  
79 KUCSKIN (1975): 41. 
80 KUCSKIN (1975): 42. 
81 KUCSKIN (1975): 40. A település helyzetét V. A. Kucskin A. P. Szmirnovra és részben Sz. M. 

Spilevszkijre támaszkodva adta meg. (Kuralovo falu a legújabb térképeken a Kujbisevi víztároló 
partján található. Szpasszk azonosítása problematikus.)  
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A fentieken kívül olyan bolgár települések is voltak, amelyek neve a mu-
zulmán földrajzi irodalomban maradt fenn. Közülük számunkra Bulgar 
(Bolgar) városa fontos. Elnevezése (Bolgari Velikije) orosz forrásban csak a 14. 
században jelent meg.82 Teljesen meglepő, hogy korábban az orosz krónikások 
nem jegyeztek fel róla használható információt. Pedig – mint ismeretes – 
Bulgar a Baltikum és a mohamedán világ között folytatott kereskedelemben 
összekötő kapcsot jelentett, s ennek útvonala részben a Szuzdali Fejedelemsé-
gen keresztül vezetett. Ráadásul a 12–13. században az óorosz csapatok több-
ször eljutottak a Volgai Bulgária területére. Azt gondolnánk, hogy a már emlí-
tett Abu-Hámid al-Garnáti, aki személyesen is járt a városban sok hasznos in-
formációval szolgál. Ehhez képest a Muribban azt írta, hogy „Bulgar is nagy vá-
ros, az egész fenyőfából épült, a falai pedig tölgyfából. A falon kívül nagyszámú egyéb 
nép él. A város már kívül esik a hetedik égövön […] A Bulgar szó „tudós férfit” jelent 
[…] Bulgar városa fennhatóságot gyakorol egy Viszú nevű terület fölött, amelynek la-
kosai adóznak nekik.”83 A Tuhfatban még az áll, hogy „Bulgar városa az iszlám bi-
rodalmának északi végén fekszik, Szadzsszíntől negyvennapi járóföldnyire délre.”84 

Ezen kívül a szerzőnél még találunk adatokat, de al-Garnáti Bulgarról festett 
képe bizony elég vázlatosra sikerült.  

Számunkra azért lenne fontos Bulgarról (Bolgarról) egy igazán megbíz-
ható és részletes írott forrás, mert annak segítségével állást tudnánk foglalni 
a bolgárok fővárosáról szóló vitában. Ennek hiányában  viszont inkább a há-
rom álláspontot ismertetjük. Az elsőt még Sz. M. Spilevszkij dolgozta ki a 
19. században. A lényege az alábbiakban foglalható össze: a 10-12. század-
ban Bulgar volt az első számú központ, de a 12. század második felében a 
Vlagyimir–szuzdali Fejedelemség többször is megtámadta a bolgárokat. A 
veszély miatt Biljar lett a főváros.85 Ezzel a koncepcióval találkozunk a 
szovjet korszak 1953-ban kiadott szintézisében is.86 A. P. Szmirnov szintén a 
fenti álláspontot képviselte.87 Így vélekedett A. L. Mongajt is al-Garnáti 
műveihez írt kommentárjában,88 valamint R. G. Fahrutgyinov széles körben 
ismert, 1984-ben megjelent művében.89 

A második álláspont kialakítása az egykori Biljar területén folytatott ásatá-
sok vezetőjének, A. H. Halikovnak a nevéhez fűződik. Ő azt tapasztalta, hogy 
Biljar 25-ször nagyobb volt Bulgarnál, ill. a Volgai Bulgária régészeti anyagá-
nak egynegyede Biljarban és környékén, egy 50 kilométer átmérőjű területen 
helyezkedik el. Ezért 1970-es évekre arra a következtetésre jutott, hogy Biljar 

                                                 
82 FAHRUTGYINOV: 60. 
83 MURIB: 42, 44-45.  
84 TUHFAT: 87. (Szadzsszín valószínűleg Szakszin városa a Volga torkolatvidékén.) 
85 SPILEVSZKIJ: 124-126. 
86 Ocserki isztorii SZSZSZR. Csaszty I. M., 1953. 723. 
87 SZMIRNOV, A. P.: O sztolice goszudarsztva volzsszkih bulgar . Szovjetszkaja arheologija, 

1971/1. 98-102. 
88 MONGAJT: 112. (A kötet orosz nyelven 1971-ben jelent meg, több mint egy évtizeddel előzte 

meg a magyar kiadást.)  
89 FAHRUTGYINOV: 46-62. 91. 93-97. 
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nemcsak a 12–13. században, hanem már a 10. század első felében történt alapí-
tásától a volgai bolgárok fővárosa volt.90 

A harmadik álláspont Zimonyi István nevéhez fűződik, és csak a 10–12. 
századi helyzet értékelésében tér el az előző kettőtől. Koncepciója kialakítása 
során Zimonyi István Róna-Tas András és Ligeti Lajos megállapításaira is tá-
maszkodhatott. Róna-Tas András már az 1970-es években valószínűnek tartot-
ta, hogy a két bolgár főváros (Biler és Bulgar) neve voltaképpen azonos. Megál-
lapította, hogy a biler alak egy korábbi buljar alakra megy vissza, s a buljar és 
bulgar alakokat egymás mellett mindenütt megfigyelhetjük, ahol bolgárokról 
említés történik.91 Ligeti Lajos szerint a Bulgar törzsnévben a következő válto-
zások történtek: Bulgar > Bular > Bilar > Biler.92 Zimonyi István álláspontja az 
alábbiakban foglalható össze: a köztörök nyelvben az országot Bulgarnak, a 
bolgár-törökben pedig Bularnak és Bilernek nevezték, és egyidejűleg két város 
viselte ugyanazt a dupla nevet: Bulgar, Biler. Ez lehetett a külföldi szerzők fél-
reértéseinek a forrása. Nem csoda, hogy a muzulmán írók meglehetősen bi-
zonytalan elképzeléssel rendelkeztek Bulgar pontos helyéről. Bonyolítja a dol-
got, hogy az uralkodói udvar rendszeres vándorlása a középkorban bevett 
gyakorlat volt. Valószínűnek tűnik, hogy a volgai bolgárok uralkodói is több 
helyen tartózkodtak, s más városok mellett Bolgari és Biljarszk (Bulgar és Biler) 
a legjelentősebb uralkodói város (központ) lehetett. A régészeti feltárás szerint 
a 10–13. században létezett egy város Bolgari falu szomszédságában és egy óri-
ási méretű város Biljarszk falu közelében. Az előbbi a köztörök, az utóbbi a 
bolgár-török alakot őrizte meg. Jelenlegi tudásunk szerint nem lehet meghatá-
rozni, hogy közülük melyik volt a birodalom fővárosa a 10-12. században. A 
12. század közepétől a mongol hódításig a Velikij gorod (Nagy város) terminus 
Biljarszkra (Bilerre) vonatkozott.93 

 
– * – 

 
A mongol invázió előtti szuzdali-bolgár konfliktusok értékelése elsősorban 

topográfiai szempontból problematikus. Mivel sem az óorosz krónikások, sem 
a mohamedán szerzők nem hagytak ránk pontos adatokat a Volgai Bulgária 
településeiről, nem árt az óvatosság a szláv támadók által elért eredmények 
számbavétele kapcsán. (A Szuzdali Fejedelemség városai, ill. adminisztratív 
központjai ellen intézett bolgár rajtaütések mérlege az óorosz évkönyvek alap-
ján könnyebben elkészíthető.) A szuzdaliak 1120 és 1220 között támadták a 
volgai bolgárok országát. Eget rengető sikereket egyetlen alkalommal sem ér-
tek el. Általában kisebb településeket foglaltak el, és foglyokat ejtettek. Több-

                                                 
90 HALIKOV, A. H.: O sztolice domongolszkoj Bulgarii. Szovjetszkaja arheologija, 1973/1. 83-89. 
91 RÓNA-TAS: 149. 
92 LIGETI Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1986. 280. 
93 ZIMONYI (2000): 137-138. (Zimonyi István koncepciójának ismertetésénél a zárójelben sze-

replő szavak e sorok szerzőjének az értelmezést megkönnyítő megjegyzései.)  
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ször is előfordult, hogy kénytelenek voltak visszavonulni az ellentámadást in-
dító bolgárok elől. Még az Andrej fejedelem által személyesen vezetett 1164. 
évi és a Vszevolod nagyfejedelem közvetlen irányítása alatt 1183-ban lebonyo-
lított hadjárat alatt sem sikerült a két legfontosabb bolgár várost (Bulgart és 
Bilert) bevenni. Egyes történészek ugyan feltételezik, hogy az 1164-ben elfoglalt 
Brjahimov Bulgarral azonos, ám ez az elképzelés vitatott. Az egyetlen azono-
sítható bolgár várost, Oselt Szvjatoszlav fejedelem perzselte fel és rabolta ki. 
Osel azonban egyrészt a Volgától nyugatra, tehát a támadók által viszonylag 
könnyen megközelíthető helyen épült, másrészt nem tartozott a legnagyobb 
bolgár városok közé. 

A bolgárok még 1219-ben is képesek voltak arra, hogy Usztyugot elfoglal-
ják, bár ennek a településnek a jelentősége is messze elmaradt a számottevő 
vlagyimir–szuzdali központokétól. Ráadásul az oroszok 1220-ban megtorolták 
a rajtuk esett sérelmet. 1220 után viszont a két fél inkább csak a mordvinok fö-
lött gyakorolt befolyás kiterjesztéséért viaskodott. Jurij nagyfejedelem ugyan 
1221-ben megalapította Nyizsnyij Novgorodot, tehát keletebbre tolta ki a Vla-
gyimir-Szuzdal által közvetlenül ellenőrzött területek határát, de erőviszonyo-
kat alapvetően ez a lépés sem módosította. Nyizsnyij Novgorodtól ui. még leg-
alább 300 kilométert kellett a Volgán megtenni a bolgár településterület nyuga-
ti határának eléréséhez. Összegzésként tehát megállapítható, hogy a Szuzdali 
Fejedelemség és a Volgai Bulgária között a 12. században és a 13. század álta-
lunk vizsgált évtizedeiben erőegyensúly állt fenn. 

 


