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KERESKEDELMI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI KAPCSOLATOK KELETEURÓPA ÉS KÖZÉP-ÁZSIA KÖZÖTT A KORAI KÖZÉPKORBAN
(6-10. SZÁZAD)
Európa keleti fele a történelem folyamán mindig is szorosabb kapcsolatban állt Középés Belső-Ázsiával, mint a kontinens más részei, ami a földrajzi elhelyezkedés miatt
természetes is volt. A Kínától a Bécsi-medencéig terjedő hatalmas eurázsiai steppeöv a
nomád vándorlások színtere volt, egyes esetekben hatalmas kiterjedésű birodalmak
alakultak itt ki - mint például a Hun Birodalom, Türk Kaganátus, Mongol Birodalom - , más esetekben a terület egyik részéből a másikba vándorló, sodródó vagy
menekülő csoportok alakították Eurázsia és benne Kelet-Európa, vagy más megfogalmazásban Nyugat-Eurázsia történetét. A steppeöv politikai-hatalmi viszonyai meghatározták az északon hozzá csatlakozó erdős steppe és erdőzóna sorsát is. Kelet-Európa
erdőzónájában az első jelentősebb és tartósan fennmaradó politikai központ, ami a
steppe életére is jelentős hatással volt, a Rusz volt, de az erdővidék végső „győzelme"
a steppe felett csak a moszkvai Oroszország újkori hódításai nyomán következett be.
Az eurázsiai steppe és erdővidék kapcsolatban volt a délre lévő nagy civilizációs központokkal, birodalmakkal, Kínával, Iránnal (Perzsia), a 7. századtól az iszlám világgal,
valamint nyugaton a Római, majd Bizánci Birodalommal. 1 Ezek a kapcsolatok különböző mértékűek voltak. A 6. és 10. század közötti időszak egy nagy változás korszaka,
amikor a Kelet-Európa és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok felerősödtek. A következőkben ennek a változásnak a jellemzőit és következményeit foglalom össze.
Kelet-Európa földrajzi határát északon a Balti-, Fehér- és az Északi-Jegestenger, délen a Fekete-tenger északi partja és a Kaukázus alkotja. Keleti és nyugati
határát nehezebb megállapítani, keleten az Urál-hegység és a Volga (esetleg az Urál)
folyó, nyugaton a Visztula és a Kárpátok mutatkoznak természetes határnak. Utóbbiak
azonban csak mesterséges, kényszerűen vont határok, mert a terület nyugaton szervesen kapcsolódik a Lengyel-síksághoz, keleten pedig Szibériához, délen a kelet-európai
steppe a belső-ázsiai steppe övezetéhez, nemcsak földrajzilag, hanem ebben a vizsgált
időszakban kulturálisan és időnként politikailag is.
Kelet-Európa népei a szomszédos nagy birodalmakkal (Római, majd később
Bizánci Birodalom, és a Párthus, majd Szászánida Birodalom, majd később az azt
meghódító Arab Kalifátus) már az ókorban is sokoldalú kapcsolatokat tartottak fenn,
és ez a középkorban is hasonlóképpen volt. Kelet-Európában a Hun Birodalom széthullása után (454-469) az 5 - 6 . században különböző nomád törzsszövetségek tűntek
fel (bulgárok, ogurok, saragurok, onogurok, utigurok, kutrigurok, szabírok stb.), amelyek a Kaukázustól és a Fekete-tengertől északra lévő steppéken telepedtek le. KeletEurópa 558-668 közötti történetére olyan események voltak meghatározó jelentőségűek, amelyek az 550-es években messze keleten, az Altaj-hegység vidékén történtek.
Egy új belső-ázsiai birodalom, a Türk Kaganátus megszületése és gyors terjeszkedése
egyes törzseket arra késztetett, hogy nyugat felé meneküljenek. Belőlük formálódott ki
pár év alatt az avar törzsszövetség, amelynek követei 557-ben jelentek meg először
Konstantinápolyban. Néhány év múlva, 570 körül már a türkök is megjelentek a Kaukázus vidékén és a Fekete-tengertől északra lévő steppén, meghódítva az ott lakó nomádokat. A Türk Kaganátus gyengülése a 600-as évek elején az avarok keleti irányú
terjeszkedését tette lehetővé. Ezt azonban hamarosan megakadályozta egy új steppei
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hatalom, Kuvrat bulgár (onogundur-bulgár) kán Bulgáriája (későbbi forrásokban
Bulgaria Megalé vagy Magna Bulgaria). Ennek a Bulgáriának Kuvrat halála (665)
után néhány évvel véget vetettek a szomszédban, a Kaukázus és a Kaszpi-tenger nyugati partvidéke között lakó kazárok. A 7. század utolsó harmadától kezdve egészen a
970-es évekig a Kazár Kaganátus volt Kelet-Európa vezető politikai hatalma. Uralma
alá került a Kaukázus északi fele, a Fekete-tenger északi partvidéke (a Krím félsziget
délnyugati részének kivételével), az ettől északra lévő erdős steppe és a még északabbra elterülő hatalmas kelet-európai erdőzóna. 2
Ezzel egy időben, a 7. század első felében jelentős változások történtek a Közel-Keleten is. Az Arab Kalifátus megszületése és gyors terjeszkedése alapvetően
meghatározta a Közel- és Közép-Kelet, valamint Észak-Afrika későbbi sorsát. Az
iszlám jelentős befolyást gyakorolt Közép- és Belső-Ázsia történetére is, és KeletEurópa sem maradt mentes ennek hatásától. Ez a hatás egyrészt az arabok és kazárok
közötti háborúkban, másrészt pedig Kelet-Európa és a vele szomszédos iszlám területek erős kereskedelmi és kulturális kapcsolataiban mutatkozott meg.
Kelet-Európát a nemzetközi kereskedelmi utak közül két fontos útrendszer is
érintette: a „selyemút" és a „prémút" A „selyemút" kifejezést mindazon útvonalak
(beleértve a tengeri utakat is) megnevezésére használják, amelyek összeköttetést biztosítottak Kína és Európa (Római, Bizánci Birodalom) között. 3 A „prémút" a keleteurópai erdőöv és a mediterrán világ, illetve a Közel-Kelet közötti összeköttetések
összefoglaló neve (elsősorban a Volga és a Káma vízi útjai tartoznak ide), ami egyúttal
utal arra is, hogy Kelet-Európából elsősorban prémeket vittek az említett területekre. 4
Az ókorból fennmaradt híradások tudósítanak a prémek és egyéb áruk eladásáról.
Elsősorban a Fekete-tenger északi partjának görög gyarmatvárosaiban folyt a kereskedelem az északi szomszédokkal. 5
Az 560-as években a Türk Kaganátus kereste a kapcsolatot a Szászánida Perzsiával és a Bizánci Birodalommal is. A türkök szomszédai, a heftaliták ellen a türkök
és a perzsák szövetséget kötöttek, a heftaliták legyőzése után azonban megromlott a
viszony kettejük között. A Szászánida Birodalom fő ellensége Bizánc volt. A bizánciak ezért megfelelő szövetségest láttak a türkökben a perzsák ellen. Mindkét fél érdekelt volt a selyemkereskedelem fenntartásában is.6 A selyemút északi ága a türkök
birodalmán haladt keresztül, és ezek az utak nyugaton a Fekete-tengernél érték el a
Bizánci Birodalmat. Az egyik útvonal a Kaukázus északnyugati részén áthaladva az
Abház tengerparton, egy másik pedig a Krím félszigeten. Talán az utóbbira utalnak
Iordanes Geticajának sorai is (550 körül), amikor Ázsia áruit említi a Krím délnyugati
sarkában található Kherszón városában. 7 Ennél konkrétabb értesülésekkel is rendelkezünk a Bizánci Birodalom keleti, belső-ázsiai és kínai kapcsolatairól a 6-7. században.
Belső-Ázsiában a Türk Kaganátussal alakultak ki politikai kapcsolatok a 6. század
utolsó harmadában. 568-ban Istemi türk kagán egy Maniákh nevü szogd vezetésével
követséget küldött Konstantinápolyba. A követség a Volga alsó folyása és a Kaukázus
északnyugati hágóin keresztül jutott el a császárvárosba. A következő évben indult
haza, és vele ment a türkökhöz a bizánci követ, Zemarchos is. Utazásáról részletes
beszámoló maradt fenn, amiből az útvonalat is ismerjük. A követség Szogdián
(Transoxania) keresztül érkezett meg a türk udvarba, ami valahol az Altaj- vagy
Tiensan-hegységben lehetett. A visszaút még részletesebben dokumentált. A követek a
Talasz, majd az Oikh nevű folyón keltek át, és elértek a Kaszpi-tenger északkeleti
partjához. A tengerpartot követve átkeltek az Urál folyón, majd a Volgán. Itt az
ugurok országán keresztül vezetett az út. Innen a Kaukázus irányába indultak el. Ez-
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után arról értesülünk, hogy a követség eljutott Alániába, ahonnan már közel volt a
Fekete-tenger és a Bizánci Birodalom. 576-ban Valentinosz vezetésével indult egy
követség a türkökhöz. Konstantinápolyból hajón utaztak a Fekete-tengeren egy ideig,
majd ezután szárazföldön folytatták útjukat az Akkaga nevű területen keresztül, és
végül elérkeztek a türk sad ordujába, ami talán az Urál folyó közelében volt, majd
onnan tovább az Altaj vidékére. 8 Emellett más követségekről is van tudomásunk, név
szerint ismerünk bizánci és türk (szogd) követeket ebből az időszakból (Eutychios,
Irodianos, a kilikiai Paulos, Anankastis, Tagma tarkán, ifjabb Maniákh), de részletesebb útibeszámolók nem maradtak fenn az ő útjaikról. Bizánci követségek Kínába is
indultak, így például 643-ban, 667-ben, 701-ben, 719-ben és talán még 742-ben. 9
A 7. század közepén a politikai helyzet jelentősen megváltozott Közép- és
Belső-Ázsiában. A Türk Kaganátus megszűnt, a keleti fele 630-ban, a nyugati 657-ben
kínai uralom alá került. A Szászánida Perzsiát az arabok hódították meg. Az iszlám
terjeszkedése elérte Transoxaniát is, és a 8. század elejére Közép-Ázsia nagy | é s z e
(Transoxania, Hvárezm) arab kézre került.10 Ettől kezdve a selyemút fő szárazföldi
útvonalai Közép-Ázsiában az iszlám területeken haladtak keresztül. A Bizánci Birodalom túlélte az arab hódítást, de jelentős és gazdag tartományait veszítette el. A bizánciak új szövetségeseiket Kelet-Európában találták meg, Kuvrat Bulgáriájában, majd
utána a Kazár Kaganátusban. Az arab terjeszkedés elérte a Kaukázust is, a kazárok
többször is háborúra kényszerültek az arabokkal, először 652-ben, majd a 8. század
első évtizedeiben szinte évente összecsaptak a felek. Az arab támadások 737-ben véget
értek, utána már csak egy-két összecsapásról tudunk, amikor a kazárok fegyverrel
avatkoztak be a Kaukázus déli oldalán lévő iszlám provinciák belső ügyeibe." Körülbelül a 8. század utolsó negyedétől kezdve egy új korszak kezdődött Kelet-Európa és a
Kelet kapcsolataiban, amit a nemzetközi kereskedelem megélénkülése indított el.12
Kelet-Európa 9-10. századi kereskedelmi kapcsolataiban kezdetben a kazárok
játszottak döntő szerepet, mert az ő területükön vezettek át a fő útvonalak: a keletnyugati irányú selyemút és az észak-déli irányú prémút. A két útvonal a Volga-delta
környékén keresztezte egymást, nem véletlen, hogy a 9-10. században éppen itt volt a
kazárok fővárosa, Etil (Hamllh). 13 Később a volgai bulgárok és a ruszok is bekapcsolódtak a kereskedelembe, közvetítve az északi erdővidék és a kalifátus, illetve a Bizánci Birodalom közötti árucserében.
A kereskedelmi forgalom nagymértékű bővülését a kalifátusból származó
ezüstdirhemek elterjedése jelzi Kelet-Európában. A dirhemek beáramlása a 770-780as évektől kezdődött meg nagyobb mennyiségben. A 9. században Irakban, Irán egyes
városaiban és Észak-Afrikában vert dirhemek érkeztek, elsősorban a Kaukázuson
keresztül. A 10. században a Számánida Emirátus vette át a vezető szerepet a KeletEurópa felé irányuló dirhemforgalomban. 14 Az árukat több fő útvonalon szállították
Kelet-Európa és Közép-Ázsia között. Az erdőöv egyik legfontosabb útja, amelynek
csatlakozásai voltak kelet felé, a Volga volt. Emellett szárazföldi utak is vezettek a
Kaukázusból, vagy a Volga torkolatától észak felé. 15 Az egyik ilyen csatlakozás a
Kaszpi-tenger déli partján ar-Rayy városa volt, ahonnan Transoxaniába vezetett egy
főút. Al-Hamadäní (900 körül) tudósítása szerint Kazáriából és a volgai bulgároktól is
szállítottak árukat Rayyba. 16
A másik csatlakozás északabbra, a Volga-torkolat környékén volt. Ez az út
közvetlen összeköttetést teremtett Kazária és Közép-Ázsia között anélkül, hogy a
Kaszpi-tengert meg kellett volna kerülni, és áthaladni a Kaukázustól délre lévő iszlám
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tartományokon. A 9. század közepén Ibn Hurdädbih leírta a zsidó ráhdánita kereskedők utazásait Nyugat-Európa és Kína között. Az egyik útjuk rendszeresen a Bizánci
Birodalomtól északra vezetett, és megálltak a kazár kagán városában, Hamllhban (a
Volga-torkolatnál). Itt hajóra szálltak, és átkeltek a Kaszpi-tengeren. Ezután szárazföldön folytatták útjukat Hvárezmbe (az Aral-tótól délre, az Amu-darja folyó völgye)
és tovább Transoxaniába, onnan délre Balkhba, aztán az ujgurok földjén át egészen
Kínáig. 17 Al-Istahrí (950 körül) szintén leírta a Kazáriából Transoxaniába vezető utat.
Az itinerárium szerint a Kaszpi-tenger és az Aral-tó között húsz napig tartott az utazás.18 Ez valószínűleg ugyanaz az útvonal, amit Ibn Hurdädbih is leírt. Ibn Hauqal
(970 körül) Kelet-Európáról szóló leírásában található egy részlet, ahol a Kaukázusban
gyűjtött festőfüről szól, amit Indiába szállítottak: először a Kaszpi-tengeren hajón,
majd szárazföldön Transoxania felé. A 10. századra keltezett Cambridge-i töredék,
vagy más néven Schechter-féle szöveg szerint Khorászánból zsidók mentek Kazáriába.
Ez szintén közvetetten utal a két terület közötti kapcsolatra. 19
A harmadik fő útvonal Volgai Bulgáriát kapcsolta közvetlenül az iszlám világhoz. A 10. század elejétől kezdve, amikor a Számánida dirhemek nagyobb mennyiségben kezdtek áramlani a Volga-vidékre, ez az útvonal kezdett egyre nagyobb jelentőségre szert tenni. A Volgát egészen északon, a volgai bulgárok területén érte el,
kikerülte Kazáriát. 922-ből pontos útleírást hagyott az utókorra Ahmad Ibn Fadlän, aki
a bagdadi kalifa követségének titkáraként végigutazott rajta Bagdadból egészen Bulgárig és vissza. A követség, amelynek célja az iszlám hivatalos vallássá tétele volt Bulgáriában, 921-ben indult Bagdadból. A telet az Amu-darjánál, Hvárezmben töltötték.
Innen 922. március 4-én indultak el, és 70 nap múlva érkeztek meg a bulgár király
udvarába. Hvárezmből végig egyenesen északnyugat felé haladtak. Az út első szakasza a kazak steppe északnyugati részén, az oguzok országán vezetett keresztül, majd a
besenyők és a baskírok földjén haladt át.20 Ezzel a lépéssel a bulgárok, akik addig
kazár függésben voltak, kinyilvánították, hogy függetlenek akarnak lenni Kazáriától.
A kazárokat így az a veszély fenyegette, hogy elvesztik monopolhelyzetüket a kereskedelemben, ami abból adódott, hogy a Kelet-Európából exportált áruk döntő többsége
az ő területükön haladt keresztül, és az ebből befolyó vámok a kagáni udvarba folytak
be.21 A bulgárok önállósodási törekvéseit nem sikerült megakadályozni, így a Volgai
Bulgária jelentős kereskedelmet tudott folytatni az iszlám világgal. Ezt megerősítik
más szerzők, például al-Mas'üdT, al-MuqaddasT, Mahmüd al-Käšgarľ és al-MarwazT
tudósításai a 10-12. századból. Al-Mas'üdT azt írta egyik könyvében, hogy a bulgárok
és Hvárezm között folyamatosan jártak a kereskedők karavánjai. 22 A 12. században élt
al-MarwazT szerint az utazás Volgai Bulgária és Hvárezm között három hónapig tartott.23 MuqaddasT leírásában szerepelnek azok az áruk, amelyeket a bulgároktól szállítottak Hvárezmbe.' 4 Käšgarí a volgai bulgárok nyelvének néhány szavát jegyezte le. A
szerző Közép-Ázsiában alkotott, messze Bulgáriától, az általa megismert szavak kereskedőktől származtak, amit az is bizonyít, hogy többnyire olyan árucikkek nevei,
amiket Bulgáriából vittek ki, vagy oda importáltak. 23 Egy másik szerző, Pseudo-Gähiz
szintén felsorolt több olyan árucikket (prémeket), amelyeket Hvárezmből szállítottak
Irakba."6 Hvárezmbe azonban feltehetően Kelet-Európából, esetleg éppen a bulgároktól jutottak el.
A bulgáriai piacokat a rusz kereskedők is látogatták. A skandináviai eredetű
ruszok valamikor a 8. század utolsó negyedében kezdtek a kelet-európai erdővidékre
betelepülni, feltehetően éppen a kibontakozó kereskedelem vonzotta őket. A ruszok

34
területe a 9. században még csak a Ladoga-tó környékére terjedt ki, az északi erdővidékröl azonban egészen messze eljártak kereskedni: a Lovaty-Volhov-DnyeperFekete-tenger vízi úton egészen Konstantinápolyig, a Volgán pedig a bulgárokhoz, a
kazárokhoz és a kalifátusba. 922-ben Ibn Fadlän leírta a Bulgárba látogató rusz kereskedőket. A ruszok tehát szintén jelentős mértékben részt vettek a kelet-európai kereskedelemben, szerepük azért is jelentős, mert közvetítő szerepet játszottak Közép-Ázsia
és Észak-Európa kapcsolataiban (az európai dirhemleletek jelentős része Skandináviából, elsősorban Svédországból ismert). 27
A Kelet-Európából exportált áruk között első helyen a prémek álltak, jelentős
volt még a rabszolga, méz, viasz kivitele, ezenkívül számos más árucikket ismerünk,
mint például fegyverek, borostyán, élő állatok, halenyv, faanyag, amint ez kiderül a
fentebb idézett muszlim szerzők leírásaiból is. Vannak arról is beszámolók, hogy milyen nagyra értékeltek egyes európai termékeket az iszlám világban (prémek, kardok).28 Kelet-Európa és Közép-Ázsia kereskedelmi kapcsolatait és az említett utak
használatát megerősítik a régészeti leletek is, amelyek Kelet-Európában és Skandináviában kerültek elő. 29 A legnagyobb mennyiségben előforduló dirhemekről már volt
szó. Szintén csereáruként szoígáltak olyan tárgyak, mint az ezüstedények, üveggyöngyök és kauricsigák. 30 A selymet és egyéb értékes textíliákat, fűszereket, drágaköveket
elsősorban a királyi, kagáni, fejedelmi udvarokba szállították, részben ajándékként.
Ugyancsak a közép-ázsiai kapcsolatokra utalnak a Kelet-Európában talált tevecsontok
és tevét ábrázoló rajzok, valamint a tevéket említő írásos beszámolók. 31
A kereskedelmi kapcsolatokkal Kelet-Európa, elsősorban a Kazár Kaganátus
és a Volgai Bulgária még közelebb került a Kelethez, az iszlám világhoz. Ez a közeledés nemcsak a kereskedelemben mutatkozott meg, hanem a politikai kapcsolatokban
és az iszlám kelet-európai terjedésében is.
A politikai kapcsolatok 6. századi alakulásáról már volt szó a türkök, avarok
és a két nagy birodalom, a Perzsa és a Bizánci Birodalom kapcsolatainak ismertetésekor. Az arab-kazár háborúk után békés időszak köszöntött Kelet-Európára, a Pax
Chazarica. Ezt az állapotot a 890-es évek elején a besenyők vándorlása zavarta meg.
A besenyők a 9. században a Volgától keletre laktak, de a Számánida emír 893-ban
megtámadta a tőle északra lakó karlukokat, és győzelmet aratott felettük. Ennek a
következménye az lett, hogy a karlukok, akiknek a hatalma addig kiterjedt a Kazaksteppe nyugati részére is, elvesztették befolyásukat, és az addig velük együttműködő
kimekek, oguzok és besenyők önállósultak. Az oguzok háborút indítottak a besenyők
ellen, akik kénytelenek voltak nyugatra vonulni, átkeltek a Volgán, majd a Donon.
Ezzel Kelet-Európa politikai viszonyaiba is beleszóltak. Kiszorították Etelközből (Don
vagy Dnyeper és az Al-Duna, vagy Szeret folyók közötti terület) a magyarokat, és
ezzel megfosztották a kazárokat egyik fontos szövetségesüktől. A Kazár Kaganátus
hatalmi befolyása gyengülni kezdett. 32 Ezt követte a volgai bulgárok önállósodása,
akik addig szintén kazár befolyás alatt álltak. 950 körül már délről is veszély fenyegette a kazárokat. Az Alán Királyság megerősödésével kellett szembenézniük, amely
egyre inkább élvezte Bizánc támogatását, miközben a bizánci-kazár viszonyban ellentétek mutatkoztak. Mindehhez járult még, hogy a Kaukázustól délre lévő, egykor az
arabok által megszervezett tartományok önállósodtak, és ezek emírjei szerették volna
megszerezni a Kaukázus keleti része feletti ellenőrzést, ami természetesen kazár érdekeket sértett, így a kazárok és déli muszlim szomszédaik között is ellentétek keletkeztek. A 950-960-as években a kazár hatalom csak egy helyről számíthatott segítségre: a
keleti szomszédból, Hvárezmből. A végzetes ellenség azonban mégsem a fentebb
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felsorolt szomszédok közül került ki, hanem északról, az erdővidékről érkezett: a
ruszok voltak azok, akik két nagy támadást is intéztek a kaganátus ellen, 965-ben és
969-ben. Mindkettő a kazárok vereségével végződött. Az ezután következő eseményekről elég szűkszavú beszámolókból értesülünk, de azt tudjuk, hogy a hvárezmiek
hajlandók voltak segítséget nyújtani a kazároknak, de ennek az volt a feltétele, hogy a
kazárok hivatalosan is felveszik az iszlámot, és államvallássá nyilvánítják a zsidó
vallás helyett. A feltételnek eleget is tett a kazár kagán, de ez a lépés már nem tudta
megmenteni a birodalmat, a Kazár Kaganátus már végleg elvesztette hatalmi befolyását Kelet-Európa felett, és néhány évtized múlva már egyáltalán nem is említik a források. A besenyők után az oguzok egy része is nyugat felé vette az irányt, és a Volga
menti steppén telepedett le.33
A kazár-hvárezmi közeledésben jelentős szerepet játszott az iszlám. Az iszlám vallás két irányból érte el Kelet-Európát a 8 - 9 . században: a Kaukázus felől és
Közép-Ázsia - elsősorban Hvárezm - felöl. Az első térítési kísérlet 737-ben történt,
amikor a Kaukázuson áttörő arabok ellen csatát vesztett és bekerített kazár kagán elfogadta az arab békeajánlatot, aminek a feltétele az iszlám felvétele volt. 34 Ez az epizód
azonban nem hagyott tartós nyomokat a kazárok történetében. Néhány évtizeddel
később a zsidó vallást választották az uralkodóik, ami hivatalos, államvallás lett, egészen a kaganátus lehanyatlásáig. Az iszlám más módon és más helyről is érte Kazáriát,
és ez sokkal eredményesebb volt, mint a fegyveres hódítás. A hvárezmiek nagyobb
számban telepedtek meg Kazáriában és a vele szomszédos területeken. Al-Mas'üdT
tudott arról, hogy a 8. században, miután az arabok elfoglalták Transoxaniát és
Hvárezmet, egy idő múlva hvárezmiek egy csoportja vándorolt nyugatra, a Kazár
Kaganátusba. Később itt jelentős szerephez jutottak: a kazár udvar testőrsége jórészt
közülük került ki. 35 Más részük kereskedelemmel foglalkozott. Hasonló szerepet játszottak ők a kazárok között, mint korábban a szogdok a Türk Kaganátusban. A
hvárezmiek azonban nemcsak Kazáriában, hanem más kelet-európai országban is
jelentős szerephez jutottak, főleg a kereskedelemben és az iszlám terjesztésében, így a
volgai bulgároknál, a kelet-európai besenyőknél és a magyaroknál, a honfoglalás előtt
és után is (az Árpád-korban számos forrás említi őket), de eljutottak a Ruszba is.36 A
kazáriai iszlám térítésben a hvárezmiek játszottak fontos szerepet. A 10. században a
hadsereg hivatásos katonái nagy részben muszlimok voltak, és mint a legmegbízhatóbb alakulat, a kagáni udvarban testőrökként is szolgáltak. Befolyásuk egyre növekedett.
Az iszlám azonban nemcsak a hvárezmiek közreműködésével terjedt a
kaganátusban, hanem a Kaukázus felől érkező perzsa, tabarisztáni, azerbajdzsáni és
arab kereskedőkkel iš. A főváros egyik része a kereskedők, elsősorban a muszlim
kereskedők települése volt, ahol a 10. század közepén piacok, mecsetek, fürdők voltak.
A sikeres iszlám térítés másik helyszíne Volgai Bulgária volt, itt 922 már után semmilyen adminisztratív vagy politikai akadálya nem volt az iszlamizációnak. Az iszlám
azonban eljutott a besenyőkhöz is, és Magyarországra is, ahol a honfoglalás után egészen a tatárjárás utáni évekig élt muszlim közösség. 37 Kelet-Európában ez az időszak
volt az iszlamizáció első hulláma. Az iszlám következő korszaka a mongol hódítás
után jelentkezett, és ez az időszak bekapcsolta az iszlám világba Kelet-Európa egy
újabb részét is, a Krím félszigetet. Az iszlám sikeresen gyökeret eresztett a Kaukázus
keleti felében, a Volga középső folyásánál és a Krímben is. Utóbbi két helyen, különösen a Kaukázus keleti részén ma is erőteljesen jelen van. Ennek a kezdetei a kazár
korszakra mennek vissza.
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Az ezredforduló után röviddel véget ért a kelet-európai kereskedelemnek ez a
látványos virágzása. Ennek okait egyrészt a közép-ázsiai politikai viszonyok megváltozásában és az ezüstexport leállásában, másrészt pedig Kelet-Európában, a Kazár
Kaganátus eltűnésében és a Kijevi Rusz kereskedelemi aktivitásának csökkenésében
vélik megtalálni a kutatók. 38
Röviden összegezve: 1) A 6-7. században a bizánci-perzsa szembenállás volt
hatással a kelet-európai steppe politikai viszonyaira, különösen a Kaukázus környékén.
Az ókorban is használt kereskedelmi utak és a régóta meglévő kereskedelmi kapcsolatok az eurázsiai steppeöv és a szomszédos birodalmak között továbbra is fennmaradtak. A bizánci-türk közeledés rövid életű volt, sem gazdasági, sem politikai vonatkozásban nem befolyásolta a kialakult gazdasági és politikai struktúrákat. 2) Az iszlám
hódítás bekapcsolta Közép-Ázsiát az Arab Kalifátus gazdasági rendszerébe. Ennek a
határai északon Kelet-Európáig értek. Körülbelül ebben az időszakban a K a s z p i Volga-Kaukázus vidéke központtal létrejött a Kazár Kaganátus, amely politikailag
független volt mind a Bizánci Birodalomtól, mind pedig a kalifátustól, és befolyását
kiterjesztette Kelet-Európa nagy részére. Képes volt arra, hogy sikeres közvetítő legyen a nemzetközi kereskedelemben, és ezzel egy időben egyfajta integráló szerepet
játsszon Kelet-Európában. 3) A közép-ázsiai és a kelet-európai átalakulás egymás
szomszédságában, de egymástól függetlenül ment végbe. A két terület kapcsolatában
két lehetőség rejlett: terjeszkedés egymás rovására vagy az együttműködés. A kezdeti
szembenállás után az együttműködést választották. Ezzel Kelet-Európa nagy része
szintén be tudott kapcsolódni ebbe a nagy gazdasági rendszerbe. A 9-10. században a
kereskedelemről tudósító források viszonylag nagy bősége nem csak a muszlimok
érdeklődésével magyarázható. Nem arról van szó, hogy a korábbi időszakban kevesebbet jegyeztek le erről a területről (vagy a források mára már megsemmisültek): a
dirhemek tömeges megjelenése önmagában is bizonyítja ezt a változást. Kelet-Európa
fokozott bekapcsolódása a világkereskedelembe és szoros gazdasági és kulturális kapcsolódása az iszlám világhoz számos új jelenségben mutatkozott meg: városok megjelenése ott, hol korábban nem voltak ilyen előzmények, az írásbeliség, az államszervezet, az intézmények, a nagy világvallások (kereszténység, iszlám, zsidó vallás) terjedése. Ezek egy része a Bizánci Birodalom felől érkezett, más része azonban az iszlám
világból. A „kazár modell" azonban rövid életű volt, megszűnésével egy időben a
keleti kereskedelem is lehanyatlott, nem szűnt meg, de elsősorban a volgai bulgárokra
korlátozódott. Volgai Bulgárián kívül Kelet-Európa másik nagy politikai központja a
Dnyeper-vidéken volt, a Ruszban (a steppén sem a besenyők, sem az utánuk bevándorló kunok nem tudtak a kazárok államához hasonló központosított birodalmat létrehozni, de ahhoz erősek voltak, hogy a Rusz déli irányú terjeszkedését lehetetlenné tegyék). A Rusz földrajzi fekvése és bizánci orientációja miatt nem volt érdekelt a Kelethez való szoros kapcsolódásban. Ezzel Kelet-Európa történetében egy új időszak
kezdődött.
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