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WAHLSTATT 1241 
Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren 

Nachwirkungen 
Im Auftrag der Stiftung Kulturwerk Schlesien hrsg. v. Ulrich Schmilewski 

(Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg, 1991. 264 o.) 

1241. április 9-éna Wroclaw (Breslau) -
tói nyugatra fekvő wahlstatti mezőn 
Liegnitz — vagy mai lengyel nevén 
Legnica — mellett a muhi csatával kö
zel azonos időpontban mérte össze ere
jét II. Henrik sziléziai herceg serege 
a tatárokkal. A csata ugyanazzal az 
eredménnyel végződött mint pár nappal 
később Muhinál: a keresztények tel
jes vereségével, de ezzel végére is ér
tünk a hasonlóságoknak. A muhi csa
táról — hála Rogeriusnak és Spalatói 
Tamásnak — rendkívül jól vagyunk 
informálva, a wahlstatti ütközetről a 
közel egykorú források szinte semmi 
részletet nem árulnak el. Részben en
nek is köszönhető, hogy — ismét Mu-
hival ellentétben — a csata s a csatá
ban életét vesztő Henrik körül már a 
XV. században megindult a mítoszkép
ződés. Henrik bekerült anyja, a Szilé
zia patrónájává lett Szent Hedvig le
gendájába, s a csatamezőn felállított 
emlékkápolnát a XIV. században már 
egy bencés prépostság váltotta fel. 

Már a kötetet kézbe véve elgondol
kozhatunk azon, hogy megfelelően 
használtuk-e ki a tatárjárás és a muhi 
csata 1241—1991 évi évfordulóját. Min
den bizonnyal a muhi csatáról is ér
demes lett volna egy világnyelven köz
zétenni a legújabb eredményeket s tu
datosítani, hogy a tatárjárás feltartózta
tásával milyen nagy jelentőségű euró
pai missziót vállalt fel Magyarország. 
(Szerencsére a magyarországi esemé
nyekre vonatkozó források olvashatóak 
Hansgerd Göckenjan és James R. 
Sweeney kötetében német fordításban, 
Der Mongolensturm, Graz—Wien— 
Köln, 1985. Ungarns Geschichtsschrei
ber Bd. 3. ; a magyarországi évfordulós 
kiadványokról 1. ismertetéseinket a 
Hadtörténelmi Közlemények 1991. 3. 
számában.) 

Ulrich Schmilewski a kötet nyitóta
nulmányában rövid bepillantást enged 
Szilézia történetébe a X. és XIV. szá
zad közötti időszakban. A csata későb
bi értékeléséhez érdemes tisztában len
nünk azzal, mit is jelent a „sziléziai" 
jelző II. Henrik herceg serege mellett. 
A herceg apja volt az első a lengyel 
hercegek közül, aki német telepeseket 
és lovagokat hívott területére, s a 
wahlstatti csata idejére már érzékel
hetővé vált e telepítő politika eredmé
nye: megvetették a német jogú telepü
lések sűrű hálózatának alapjait. A szi
léziai jelzőnek akár németként, akár 
lengyelként való értelmezése a csatá
ban ellentmond az 1241-re kialakult 
politikai-etnikai helyzetnek. A csata 
következményeit vizsgálva megállapít
ja, hogy az semmiképpen sem volt for
dulópont Szilézia történetében, nem 
járt jelentős népességcsökkenéssel s 
utána csak a korábbi tendenciák érvé
nyesültek: a német telepítés folytató
dása s a területi széttagolódás felerő
södése. A herceg halálát követően Szi
lézia egysége tarthatatlanná vált, s a 
század nyolcvanas éveire 11 herceg
ségre oszlott, s döntően egy cseh kül
politikai orientáció érvényesült. 

A kötet magyar szempontból legta
nulságosabb dolgozata a nálunk is is
mert és nagyra becsült Hansgerd 
Göckenjan munkája: a nyugati hadjárat 
(1236—1242) bemutatása a mongolok 
nézőpontjából. Megismerkedhetünk a 
mongolok felkészülésével, a hadjárat 
megindításának eseményeivel, az orosz, 
lengyel majd a magyar hadjárat rész
leteivel. A kötet más szerzővel össz
hangban, ő is úgy véli, hogy a lengyel 
hadjárat célja nem volt egyéb mint a 
főhadszíntér, Magyarország bekerítése, 
s így azt az esetleges külső katonai tá
mogatásnak még a lehetőségétől is 
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megfosztották. A Magyarország ellen 
támadókat összesen 60 ezerre becsüli, 
közülük a muhi csatában 20—35 ezren 
vehettek részt. Érdekes, hogy a szerző 
hitelt ad a hatalmas számoknak, s így 
IV. Béla seregét legalább 40 ezer har
cosra becsüli. Ebben Matthaeus Pari-
siensis és a perzsa Dzsuvajní látszik 
véleményét támogatni, noha joggal két
ségbevonható az utóbbi állítása, hogy 
a magyarok kétszer annyian lettek vol
na mint ellenfelük. IV. Béla hadvezéri 
képességeit nem tartja nagyra, s álta
lában a hibáiról ejt szót. A magyar 
tábornál említett szekérvár létezését 
minden további nélkül elfogadja. A 
csata magyar áldozatainak számát az 
egyik forrás 10 ezres adata szerint be
csüli meg. Az egész magyarországi ta
tár pusztítás mérlegét árnyaltabban 
vonja meg, s különbséget tesz az ál
taluk nagy erőkkel pusztított kelet
magyarországi, s a viszonylag kevésbé 
dúlt dunántúli területek veszteségei kö
zött. 

Félicitas Schmieder a tatárjárás nyu
gati visszhangját vizsgálja. Számba ve
szi a nyugati krónikások adatait s ar
ra a következtetésre jut, hogy az idő 
múltával a lengyel hadjárat s a wahl-
statti ütközet sorsa a feledés lett s el
sősorban a magyarországi hadjáratról 
emlékeztek meg. Említi azt a magyar 
feldolgozások által sokszor mellőzött 
eseményt is, hogy 1241-ben július ele
jére Nürnbergben már ki is jelölték a 
keresztény felszabadító sereg gyüleke
zésének helyszínét; a hadjárat külön
böző okokból persze nem valósult meg. 
(Erre a problémára 1. még az ismerte
tésünk végén említett Jackson-tanul-
mányt.) 

Paradox módon a kötet kevésbé si
került tanulmánya Richard von Doná
té, aki a wahlstatti csata katonai szem
pontjait tekinti át. Meglepő, hogy a 
források helyett minduntalan a mo
dern feldolgozásokra hivatkozik (mint 
például Dictionary of Battles, stb.). Ha
sonlóképpen megkerüli a Dlugosz-kró-
nikával kapcsolatos forráskritikai 
problémát, noha adatait használja. Ha 
IV. Béla seregének létszámadatait ille
tően bizonytalanságban vagyunk, ak
kor még inkább ez a helyzet a sziléziai 
herceg seregével. Richard von Donát 
1000—2000 főről ír, Schmilewski 2000-
re teszi, Göckenjan 10 ezer alá s el
ismerően említi a jegyzetben Labuda 
7500 körüli becslését. (Magunk is így 
foglaltunk állást az 1991. április 12-i 

budapesti emlékülésen.) Nem kisebb a 
bizonytalanság a Sziléziára támadó ta
tárok létszámára vonatkozóan, ami 10 
és 35 ezer között váltakozik, von Donát 
és Göckenjan 10 ezerre, azaz egy tö
ményre teszik számukat. Kérdés, hogy 
hihető-e a Vencel vezette cseh felmen
tő sereg 50 ezres létszáma, amit a szer
ző minden további nélkül elfogad. Kér
désesnek érezzük a szerző véleményét, 
miszerint a színlelt visszavonulás ide
gen volt a nyugati seregek számára 
(v.o. írásunkkal az Unger Mátyás em
lékkönyvben, Bp., 1991. 1—5. o.), va
lamint megállapítását, hogy a mongo
loknak hadigépeiket 2—3 km/h sebes
séggel magukkal kellett volna szállí
taniuk a világ túlsó végéről s nem a 
helyszínen, vagy közel a helyszínhez 
ácsolták volna össze. Ugyanakkor ér
dekesek a cseh és a sziléziai sereg tá
borhelye közötti domborzati viszonyok
ra tett megjegyzései s egyetérthetünk 
Henrik sziléziai hercegre tett megjegy
zésével is: tette hősies volt, de kato
nailag nem kellően megalapozott 
(„unklug"). Végül nem haszontalan 
megállapítanunk, hogy a szerzők által 
nagy egyetértésben használt alapmun
ka továbbra is Gustav Strakosch-
Grassmann 1893-ban megjelent mono
gráfiája, ami akár a történészek mun
kájának maradandóságába vetett csa
lóka hitünket is erősítheti. 

Winfried Irgang Jan Dlugosz-króni-
kájának a csatára vonatkozó híradását 
vizsgálja. Mára, úgy tűnik, sikerült túl
lépni a korábbi állapoton: a német tör
ténészek kétségbe vonták hitelét, míg 
a lengyelek jórészt hitelesnek tartják, 
korábbi elveszett krónikák üzenetét 
olvassák ki belőle. Dlugosz kétségkí
vül a csatával egykorú, vagy közel ko
rabeli forrásokra is támaszkodhatott, 
de ezek nem befolyásolhatták a csata 
részleteinek leírását. A csataleírás ké
sei szövegeken s a szerző fantáziáján 
alapszik, így az 1504-ben kinyomtatott 
német nyelvű Hedvig legendán. 

Tornász Jasinski írása összefügg az 
előzővel: arra keresi a választ, hogy a 
csatában részt vett-e a Német Lovag
rend? A Dlugosz által említett nagy
mester, Poppo von Osterna biztosan 
nem, mivel ő csak a század 60-as évei
ben halt meg. Tekintettel arra, hogy a 
Lovagrend területeit akkoriban más 
irányból is fenyegetés érte, csak kis 
számú német lovag részvétele valószí
nűsíthető. 
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Matthias Weber a csata mítoszát 
vizsgálja. Már a II. Henrik herceg ha
lálát követő években megfogalmazó
dik, hogy a keresztény hit és népe vé
delmében keresztény mártírhalál lett a 
sorsa. A herceg körüli legendák a 
XIV—XV. században anyja, Hedvig 
életírásai hatására alakultak, bővültek. 
A csata megítélése a reneszánsz és ba
rokk idején még nem vált a modern 
kori nacionalizmus által manipulálttá. 
Nem elsősorban Henrik német, vagy 
lengyel volta kerül a középpontba, ha
nem tettének heroizálása. Leonidas hős
tettével állítják párhuzamba, Marcus 
Curtiust emlegetik, vagy I. Ottónak a 
magyarok feletti lech-mezei diadalát. 
Lengyelország keresztény védőbástya 
szerepének első feltűnését látták a ta
tárok elleni csatában, s úgy vélték, a 
Nyugatot a hősies lengyel ellenállás 
mentette meg a tatároktól. A sziléziai 
lengyel nemesség is előszeretettel il
lesztette be családi krónikájába a csa
tában való részvétel hagyományát, 
amihez elég volt, ha a família XIII. 
századi létezéséről akadt adat (1. erre a 
kötet végén olvasható összeállítást). A 
XVIII. század végétől erősödnek meg 
azok a hangok, amelyek a csatában ki
zárólag vagy lengyel, vagy német (eset
leg cseh) sikert láttak. Szergej Szolov-
jev (+1879) a vereséget isteni bünte
tésként értékelte, mivel a lengyelek be
engedték a németeket Pomerániába és 
Sziléziába. A politikai retorikában épp
úgy szolgált a német-lengyel együttmű
ködés példájaként (a német-lengyel 
megnemtámadási egyezmény, 1934 
táján), mint a bolsevik Oroszország el
leni küzdelem szimbólumaként. A csa
ta évfordulóján, 1941-ben német rész
ről a sziléziaiak és Henrik német vol
tát bizonyították, s Bécs 1683. évi di-

Az első 30—40 oldalt elolvasva kissé-
túlméretezettnek éreztem a múltba va
ló visszatekintést. Nem értettem, hogy 
egy 1866-os hadjárat és sorsdöntő csa
ta leírását miért kell Mária Terézia és 
Nagy Frigyes kora háborúinak bemu-

csőséges megvédésével állították pár
huzamba. Az ellentétes vélemények 
1945 után is megmaradtak a historio
gráfiában, de ismertetésük meghaladná 
jelen recenzió terjedelmét. 

Werner Bein tanulmánya a csatának 
a német szépirodalomra gyakorolt ha
tását mutatja be, jól rímelve az előző 
írásra. Vera Schmilewski a csata kö
zépkori ikonográfiáját tárgyalja, míg 
a kötet zárótanulmányai (Heinrich 
Grüger; Bernhard Rupprecht) a wahl-
statti bencés prépostság történetét és 
a mai barokk templomot ismertetik. 

A kötetet hasznos, részletes biblio
gráfia zárja, amelybe az évfordulóra 
megjelent tanulmányok egy része is 
bekerült. Nemsokára a hazai történé
szeknek át kell tekinteniük az évfor
duló kapcsán külföldön megjelent 
munkákat. Ehhez most a következőket 
tudjuk még hozzátenni: Jackson, Pe
ter: The Crusade Against the Mongols 
(1241.) In: Journal of Ecclesiastical His
tory 42, 1992. 1—18.; Golinski, Mate-
usz: Templariusze a bitwa pod Legni-
ce — próba rewizij pogladów. In: 
Kwartalnik Historyczny 98, 1991. 3. sz. 
3—15. 

A kötet példamutató módon nyújtja 
egy forrásszegény esemény és annak 
tanulságos utóélete színvonalas és ér
dekfeszítő, jól illusztrált bemutatását. 
Nem utolsó sorban annak is örülhe
tünk, hogy a nehezen megszerezhető 
lengyel tanulmányok — de részben 
ilyen a német sziléziai helytörténeti 
kutatás is — feldolgozásával minden 
korábbinál pontosabb képet kapunk a 
tatárjárás számunkra sem mellékes 
északi frontjáról s annak legjelentő
sebb csatájáról. 

Veszprémy László 

tatásával, illetve hadászati elveivel 
kezdeni. Aztán, ahogy haladtam előre 
a könyvben és az évtizedekben, foko
zatosan bontakozott ki előttem az is
mert hadtörténész, Bencze László mű
vének „titka". Megértettem, hogy egy 

BENCZE LASZLO 

K Ö N I G G R Ä T Z 

A t e s v é r h á b o r ú v é g e 

(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1991. 292. o.) 
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