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(folytatás 30. lapszámunkból) 

A hír 1240 karácsonyán érke-
zett: Kijev elestével a ma-
gyar földre vezető hágó-

kig jutott a mongol haderő. IV. Bé-
la magyar király a Tomaj nembe-
li Dénes nádort küldte a királyi 
haddal a Vereckei-hágóhoz, aki-
től 1241. március 1-jén arról ér-
tesült, hogy a határvédő gyepű 
lerombolását követően a mongol 
hadak már át is keltek magyar 
földre. Az ellenséget az ország-
határnál megállítani akaró ma-
gyar sereg 1241. március 12-én 
a túlerővel szemben súlyos ve-
reséget szenvedett. Ezt követő-
en megindult a tatárok beözönlé-
se a Magyar Királyság területére.

Egy előre küldött különítmény 
révén a tatárok Eger, Pest és 
Vác érintésével felderítést haj-
tottak végre az ország szívé-
ben, majd visszatértek a Sajó-
hoz. Két másik kisebb csoporto-
sulás Abaújvárig és Fülekig nyo-
mult előre, hogy felderítse a kör-
nyéket. A következő hónapok-
ban az egész ország békés lakos-
ságára délkelettől északnyuga-
tig öt irányból – a Vöröstoronyi-, 
az Ojtozi-, a Borgói-, a Vereckei- 
és a Jablonkai-hágón át – a ta-
tárjárásnak nevezett szörnyű 
csapás zúdult: a mongol hadak 
nyolc kánjuk vezetésével támad-
tak. A fősereg Halicsból a Felső-
Tisza völgyében vonult a későb-
bi döntőnek bizonyult csata szín-
helye, a Sajó torkolata felé. Köz-
ben az északi hadoszlop Morva-
országból betörve Turulváron és 
Nyitrán át Pozsony, illetve Komá-
rom magasságáig nyomult elő-
re. A fő erőkből már korábban ki-
vált hadoszlopok Radnán, Besz-
tercén, Kolozsváron és Váradon, 
továbbá Küküllőváron, illetve 
Szebenen és Gyulafehérváron át 
Csanádhoz mentek. Az egyesü-
lést követően a megerősödött ha-
dak Szegedre vonultak, onnan a 
Tisza völgyében a Dunáig, majd 
a Száváig, s végül Zágrábig ha-
toltak. Ott várták be a további fej-
leményeket, hogy a magyar ki-
rály elfogadja-e kérésüket, hogy 
az ő felségterületéről induljanak 
a német-római császár birodal-
ma ellen.

IV. Béla, miután átlátta a teljes 
erőösszpontosítás szükségessé-
gét, megtiltotta, hogy az egész 
országból gyülekező hadak elő-
zetesen megütközzenek az or-
szágba betört ellenséggel. A ki-
rály teljes felkészüléssel akart 
a tatárok ellen fordulni, s csu-
pán egy döntő ütközetre készült. 
Egyelőre nem tudhatta, mekkora 
tatár sereg özönlött az ország-
ba, s a főerők meddig jutottak 
el. Szétküldte felderítőit és kö-
veteit, hogy sürgessék a megyei 
csapatokat, jöjjenek sietve, és 
csatlakozzanak a királyi tábor-

hoz. Ugrin kalocsai érsek hadai 
bűnös engedetlenséggel mégis 
megkísérelték az ellenség meg-
támadását, de eredménytelenül, 
mert súlyos vereséget szenved-
tek. A Vácot elfoglaló tatárok vi-
szont nem ütköztek ellenállás-
ba, mivel Váncsa nembeli István 
püspök onnan éppen Ausztria 
felé menekítette a királynét és 
annak udvartartását. Így a tatá-
rok harcérintkezés nélkül egé-
szen Pestig jutottak, hogy otta-
ni portyázásaikat követően visz-
szaforduljanak. A portyázások-
nak az volt a célja, hogy a tatá-
rok minél többet gyilkoljanak, 
pusztítsanak, és minél nagyobb 
rémületet keltsenek.

 A muhi csata

Ilyen előzmények után került sor 
a tatár és a magyar haderők nyílt 
csatájára a Sajónál, Muhi falu 
mellett, miközben a két ellen-
séges hadsereg a folyó ellenté-
tes partján gyülekezett. Már ez 
azzal az előnnyel járt a támadók 
számára, hogy magasabban fog-
laltak állást, mint az ellenük a 
síkra érkező magyarok. Ezt kö-
vetően azt a hibát is elkövette a 
magyar hadvezetés, hogy Muhi 
előtt nagyon szűk területre szo-
rítottan és szekértáborok által 
bezártan táboroztatta a beérke-
zetteket. Batu kán a part menti 
magaslatról egyenesen rálátott 
a szekerekkel körülvett magyar 
táborra, s mondta is, hogy „nyáj 
módjára szűk akolba szerkesz-
tették magukat”. Tatár szem-
szögből nézve tehát már eleve 
biztosak lehettek a győzelem-
ben, mert gyors lovaik számá-
ra ez volt a legjobb, amit a ma-
gyarok tehettek. Batu kán hadi-
tervét is ehhez igazította, és el-
határozta: beszorítja a magya-
rokat a saját táborukba, mert ott 
képtelenek lesznek csatasorba 
állni, hadrendben harcolni. Ele-
ve hátrányt jelentett a magyarok 
számára az is, hogy az egyetlen 
– Sajószögedről Kiscsécsére át-

vezető – hidat a tatárok tartották 
ellenőrzésük alatt.

1241. április 10-ről 11-re virra-
dó éjjel a hídon átkeltek a tatá-
rok, s később a teljes tatár sereg 
éjjeli átkelésre indult a magya-
rok által nem őrzött Sajóhídvég 
és Ónod közti másik hídon, sőt, 
az ettől északabbra levő közeli 
gázlókon is.

A magyar sereg összezsúfolt 
elhelyezése megbosszulta ma-
gát, mert védelmi harcra nem volt 
lehetősége. A kortárs Rogerius 
püspök így látta a kilátástalan 
körülmények között vívott har-
cot: „a király nem volt képes felál-
lítani a csatarendet. És ha a ma-
gyarok a sereg egy-egy részéből 
összevegyülten vonultak a harc-
ba, a tatárok szembejöttek ve-
lük nyilaikkal, és arra kénysze-
ríttették őket, hogy visszavonul-
janak a sereg körletébe, úgyhogy 
a szerfölött nagy hőség és a hely-
szűke következtében fáradtság 
vett rajtuk erőt. Később megté-
vesztésül a tatárok menekülő fo-
lyosót nyitottak délnyugat felé, 
Henyőszalonta irányába, hogy 
aztán részleteiben semmisít-
sék meg a Henyőn átgázoló ma-
gyar hadakat. Eközben életüket 
vesztették a legfontosabb állami 
és egyházi méltóságok, így Má-
tyás esztergomi és Ugrin kalo-
csai érsek, Gergely győri, Jakab 
nyitrai és Rajnáld gyulafehérvá-
ri püspök, Tomaj nembéli Dénes 
nádor, Gutkeled nembéli Miklós 
kroáciai-szlavóniai bán és Rátóth 

nembéli Domokos tárnokmester. 
IV. Bélát és öccsét, Kálmánt si-
került azonban kimenteni a mu-
hi csatából.”

A krónikákban olyan erősen 
túlzó megállapítások is olvasha-
tók, hogy a Sajónál „majdnem az 
egész ország katonasága odave-
szett.” IV. Béla leveleiben IV. Kon-
rád választott német királynak a 
következőket írta: „mi erős had-
sereggel akartunk és készültünk 
ellenállni, emberek és javak sú-
lyos vesztesége árán meg is üt-
köztünk velük, de sorsunk mos-
toha lévén, az Úr, akiben remé-
nyünk horgonyát vetettük, bűne-
ink miatt megengedte, hogy alul-
maradjunk”.

A muhi csatában valójában a 
nyugati harcmodor fölött győ-
zött a hatékonyabb keleti hadvi-
selés. A muhi vereség Mohácsig 
a középkori Magyarország leg-
nagyobb katonai katasztrófáját 
jelképezte.

Az ország pusztulása

A tatár fősereg a diadalmas csa-
tavívást követően Pestre támadt, 
és harmadnapra elfoglalta. Ezt 
követően a Duna mellett déli 
irányba menetelt tovább, és áp-
rilis közepére a további beérke-
ző hadak gyakorlatilag az or-
szág közepét teljesen birtokuk-
ba vették. Az egész ország terü-
letének döntő részét megszál-
ló tatár hadak arra vártak, hogy 
a Duna téli befagyásával a Du-
nántúlt is birtokukba vehessék. 
A királyi had megmaradt csapat-
egységei Abaújvár, Fülek, Nyitra, 
Trencsény, Esztergom, Fehérvár, 
Komárom, Győr, Moson, Sopron, 
Tihany, Vasvár, Zalavár, Léka vá-
raiba húzódtak vissza, hogy ott 
védekezzenek, ameddig tudnak.

1242 januárjában a dunántú-
li tatárveszély is élő valósággá 
vált. Buda, Fehérvár, Esztergom 
sorra elveszett, ám Szent már-

tonhegy ellenállt a támadásnak. 
Egy váradi klerikus így érzékel-
te a korabeli eseményeket: „Ma-
gyarországot, Mária országát 
háromszázötven éves fennállá-
sa után a tatárok teljesen elpusz-
tították...”

Egy ausztriai évkönyvíró csak 
ennyit írt: „Magyarország har-
madfélszáz éves fennállás után 
elpusztult.” A korabeli krónikák 
szerint „még a kövek is sírtak”, 
mert a tatárok nagy pusztítást 
vittek végbe az országban, meg-
támadtak minden falut és várost, 
a nép pedig a kőfalakban bízva, 
a templomokba menekült. Ezek-
re a tatárok rágyújtották az épü-
leteket, emellett raboltak, és el-

vittek mindent, ami mozdítha-
tó volt. A lakosságot legyilkolták, 
s a gyermekeket sem kímélték 
„nem lankadtak el a kitartó gyil-
kolásban”. Ott hevert az utakon 
és a mezőkön a rengeteg holt-
test, de sokakat fogságba is el-
hurcoltak. Így aztán egész Ma-
gyarország végigszenvedte a ta-
tárok pusztításait, kegyetlen-
kedéseit, s ezután már a szom-
szédos országokra került volna 
a sor, ha váratlanul közbe nem 
jön az otthon, Ázsiában maradt 
főkán halálának híre, amit a ta-
tárok hamar megtudtak. Távoli 
hazájukkal ugyanis rendszeres 
lovasposta-szolgálatot tartottak 
fenn. Alig egy évig tartó pusztí-
tás után a tatárok váratlanul el-
hagyták a Kárpát-medencét, s 
ezzel megmenekült az addig vi-
rágzó ország a teljes pusztulás-
tól. A tengermellékig eljutott ha-
dak Bosznián és Bulgárián ke-
resztül, a többiek Budától a tor-
kolatig, a Duna völgyében igye-
keztek, hogy mielőbb hazaérje-
nek. Mindenütt gyászt, pusztí-
tást hagytak maguk után.
 
(folytatjuk)

DR. GARDA DEZSŐ

Bár IV. Béla mozgósította a magyar hadakat a 

mongol támadás kivédésére, serege mégsem 

volt elég a hatalmas mongol had ellen. A magyar 

király a Nyugathoz fordult segítségért, de nem 

kapott támogatást. Bizáncban a keresztesek ál-

tal létrehozott Latin Császárság ingatag helyze-

te miatt nem jöhetett szóba a segítség.

A magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófája az ázsiaiak 13. századi pusztítása volt

Mongol támadás Magyarország ellen

IV. Béla, miután átlátta a teljes erőösszpontosítás 
szükségességét, megtiltotta, hogy az egész ország-
ból gyülekező hadak előzetesen megütköz zenek 
az országba betört ellenséggel. 

A tatárjárás ábrázolása Turóczi János Chronica Hungarorum (A magyarok krónikája) című művében (1488)

IV. Béla menekülése a muhi csatából (Képes Krónika)




