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TATÁROK ÉS MAGYAROK 
(1241-1242) 

Az átértékelés igénye 

„Mert én ezt a kérdést nem valakinek a leleplezése vagy hírnevének csorbítása céljá
ból vizsgáltam meg, hanem inkább okulásért, hogy akik olvassák, megértsék; akik meg
értik elhiggyék; akik elhiszik tartsák meg; és akik megtartják, fogják fel, hogy közel 
vannak a végpusztulás napjai, és az idők sietnek a nemlét felé. És tudja meg mindenki, 
hogy ezeket én nem meggondolatlanul beszélem el, mert aki a tatárok kezébe kerül, an
nak jobb lett volna meg sem születnie, és az úgy érzi, hogy nem a tatár, hanem a pokol 
tartja fogva."1 Rogerius mester ezekkel a veretes szavakkal vezette be a tatárok magyar
országi pusztításáról írt Siralmas énekét, amely bibliai csapásként elevenítette meg a tör
ténteket. 1241-1242 eseményei, mint az országot megrendítő katasztrófa épültek be a 
történeti tudatba. Rogerius müvének értékéből semmit el nem vonva különbséget kell 
tennünk a középkori és modern értelmezések között. Rogerius „rendet tett a Kozmosz
ban" azon az alapon, hogy a középkor világa igényelte az Úr büntetését a vereség ma
gyarázataként. A modern szakirodalom szemléletét szintén a halottakkal teli, füstölgő, 
megsemmisült és romba dőlt ország katasztrófaképzete határozta meg, azaz megtörtént a 
„bibliai tíz csapás" átemelése a középkorból napjainkba. Azonban ami hiteles a XIII. 
századi nagyváradi kanonok tollából ugyanaz hamisan hangzik egy másik kor emberétől. 

Ezen pusztulásmítosz nemzetkarakterológiai megokolása található Félegyházy József 
a Siratóének Magyarországról, mikor a tatárok pusztították című versről írt mondatában: 
„Szerzője bár név szerint ismeretlen, de a költeményéből előcsillogó, izzó magyar faj
szeretet, a magyar múlt iránti rajongás, a pusztulás fölötti őszinte kesergés kétségtelenné 
teszi, hogy az író a magyar fajtához tartozott."2 Ezek után a célunk az, hogy 1241-1242 
eseményeit elszakítsuk az ahhoz hozzátapadt, a gondolkodást torzító vereség és veszte
séglistáktól. Azt kell kiemelnünk, hogy a középkori Magyar Királyság az elitrétegek és a 
nép szintjén, a központi ellenállás és a regionális ellenállás szintjén, az elvesztett ütkö
zet, a tatár megszállás ellenére sem omlott össze. A magyar nép és a magyar állam olyan 
erőtartalékokkal, kulturális alapokkal rendelkezett, amelyekkel szemben a hódítók győ
zelmeik ellenére is alulmaradtak és a nagykán halálától függetlenül arra kényszerültek, 
hogy az ország területét elhagyják. 

Az átértékelés igénye alapján született meg ezen tanulmány. A tatárok és a magyarok 
viharos találkozójához a szerző „keletről érkezett," nem mint a magyar középkor, hanem 
mint az Arany Horda kutatója. A tatárokkal kapcsolatban azonnal megjelenik előttünk 
egy róluk alkotott negatív kép. A tatárokról írni azt jelenti, hogy ismételten ki kell tér
nünk pusztításaikra és öldökléseikre. Azért tudták meghódítani Eurázsiát Koreától a Ke
leti-Kárpátokig, mert mindent tudtak a háborúról, és annak eszköztárát válogatás nélkül 

Rogerius mester siralmas éneke. In: A tatárjárás emlékezete. (Szerk. Katona Tamás.) Budapest, 1981. (A 
továbbiakban TE) 111-112. o. 

2 
Félegyházy József: A tatárjárás történeti kútfőinek kritikája. Vác, 1941. 49. o. 
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alkalmazták. Továbbá a tatárok azért voltak képesek arra, hogy megszervezzék a Mon
gol Birodalmat és több száz évig fennálló utódállamait, mert értettek a kormányzáshoz. 
A hadviselés és a kormányzás pedig két különböző dolog, amelyeket nem lehet össze
mosni. A magyarországi történések esetében is meg kell különböztetni a harci cselekmé
nyeket a kormányzási kísérlettől. 

A tatár pusztítás mértékét, az ország életére gyakorolt hatását először Zichy Ladomér 
értékelte át 1934-ben.3 Véleménye szerint a tatárjárás a magyar történelemben és köztu
datban túlságosan nagy helyet foglal el. „Távol áll tőlem, hogy az 1241-i eseményekben 
IV. Bélát, mint győztest tüntessem fel. Csak azt akartam kifejteni, hogy bármilyen kitű
nően fegyelmezett és harcedzett sereg is, ha csak 40 000 emberből áll, megfelelő bázis és 
utánpótlás nélkül olyan hatalmas országot, mint IV. Béla Magyarországát meghódítani 
nem bírhatta."4 

Csorba Csaba 1991-ben a következőképpen fogalmazott: „Mondjuk ki nyíltan és egyér
telműen: a tatárok ellen kegyetlenül véres, de végül győzelemmel végződő háborút vívott 
IV. Béla. A legnagyobb nyílt csatát ugyan elvesztette, a háborút azonban megnyerte!"5 

Veszprémy László 1994-ben pedig így összegezte a kutatás jelenlegi állását: „Annak 
ellenére, hogy a tatárjárással kapcsolatban az utóbbi évtizedekben nem került elő újabb 
forrás, a kézikönyvek korábbi elemzéseit mai ismereteink több vonatkozásban is megha
ladják."6 

Zichy Ladomér a tatárjárást azon az alapon ítélte meg, hogy az ország elfoglalására 
felvonuló sereg elégtelen nagyságú volt, következésképpen elsőként arra kell kísérletet 
tennünk, hogy tisztázzuk a tatár seregek összlétszámát. 

A tatár seregek összlétszáma 1236-ban 

Az európai országokat megtámadó tatár hadsereg létszámát Olchváry Ödön 1902-ben 
300 000 főre becsülte, amelyet a következőképpen indokolt: „...oly nagyszabású válla
latnál, mely évekre terjed, s melyben egy fél világrész meghódítása, várak és erősített vá
rosok leverése jön számításba, a több százezerre menő létszám szinte hadiszükségletet 
képez."7 

Az európai hadjáratra vonuló tatár csapatok létszámát V. B. Kosejev elemezte igen 
alaposan. Kiindulópontja az volt, hogy a modern szakirodalom a hódítók létszámát téve
sen csökkentette le 30 0008 főre. Két oldalról közelítette meg a kérdést. Egyrészről Ke-

" Zichy Ladomér. A tatárjárás Magyarországon. Pécs, 1934. 
Zichy: i. m. 111. o. 
Csorba Csaba: A tatárjárás. Budapest, 1991. 66. o. 
Veszprémy László: Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez. Iskolakultúra, 1994. 15-16. sz. 28. o. A tanul

mány bővített változatát lásd Tatáijárás. (Szerk. Nagy Balázs.) Budapest, 2003. (A továbbiakban: TJ) 384-394. o. 
Olchváry Ödön: A Muhi csata. Századok (a továbbiakban: Sz), 1902. 311. o. 
Mihail Heller közölte a 30 000 fős létszámot elvetve a korábbi nézetek több százezres létszámát. Heller, 

Mihail: Az Orosz Birodalom története. I. Budapest, 1996. 62-64. o. Heller 4000 mongollal és 25 000 tatárral, 
mint vazallus seregrésszel számolt. A mongol hadseregben nem csak a tatárok, de tucatnyi más nép is harcolt, 
akiket hozzá kell számítanunk az összlétszámhoz. Kelet-Európa népei: a volgai népek, a kunok, a mordvinok 
az oroszok, Közép-Európában a lengyelek, a csehek, a magyarok nem adták meg magukat, hanem csaták és 
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let-Európa népeinek ellenállását értékelte, másrészről számba vette a hadjáratban részt
vevő Dzsingiszidákat és főbb katonai parancsnokokat, azon az alapon, hogy mindegyik 
rendelkezett fegyveres kísérettel. A tulajdonképpeni mongol csapatok létszámát 50-
60 000 főre, a szövetséges ázsiai török népek erejét pedig 80-90 000 főre becsülte, azaz a 
teljes haderő r3O-ľ50 000 katonát sžamlalt.^ontMárta ezzelegyezően 120-140 000 fő^ 
ben állapította meg az összlétszámot.10 Vásáry István nem közölt konkrét adatot a mon
gol sereg létszámára vonatkozóan, de leszögezte azt, hogy Kelet-Európa meghódításához 
az egész birodalom erőforrásait mozgósítani kellett.11 Cserepnin Kargalov számítását kö
zölte, amely szerint 1237-ben Batu seregeinek összlétszáma 120-140 000 főre becsülhe
tő.12 Saunders szerint ez a sereg, amelyben két jövendő nagy kán is szolgált 150 000 főt 
számlált.13 

Kosejev a következtetéseit Julianus és Rasíd-ad-Din adataival erősítette meg. Julianus 
jelentése szerint „...seregükben van kétszázhatvanezer nem az ő felekezetükből való 
szolga és százharmincötezer fajtájukbeli".14 Rasíd-ad-Din perzsa történetíró a jobb 
szárny (38 000) és a bal szárny (62 000) együttes létszámát 100 000 főben, a Dzsingisz 
által fiainak és fivéreinek átadott csapatokat pedig 28 000 főben határozta meg.15 Adataik 
nagyon közel állnak egymáshoz, anélkül, hogy feltételeznénk bármilyen irányú átvételt. 

Julianusnál ott szerepelt a „kétszázhatvanötezer nem az ő felekezetükből való szol
ga", akik a tatár hadszervezet hasar nevű alakulatát képezték. A hadműveleti terület pol
gári, fegyvertelen lakosságát összeterelték és arra kényszerítették őket, hogy különböző 
feladatokat lássanak el. A hasar töltötte fel az ostromlott erődök árkait, vezette el a fo
lyókat a medrükből, roham esetében elsőként ment a falakra, vagy mint a Kárpátokban 
történt, szétszedte a szorosokat lezáró torlaszokat. Schütz Ödön Kodzsend ostromát hoz
ta fel példának, ahol a hasar létszáma két és félszer meghaladta a tatár csapatok számát.16 

A hasar méreteit a Volga és a Kárpát-medence közötti hadműveleti területen nem lehet 
meghatározni. A tatárok által hadi célokra felhasznált fegyveres és fegyvertelen alakula
tok együttes létszámát több százezer főre becsülhetjük. 

ostromok sorára kényszerítették a támadókat. Egy olyan hadi vállalkozás végrehajtására, amely a Volgánál 
kezdődik és az Adriánál ér véget elégtelen 30 000 fő. 

Kosejev, V. B.\ Jiso raz o csiszlennosztyi mongolszkava vojszka v 1237-godu. Moszkva. Voproszi 
hisztorii, 1993/10. 131-135. o. 

Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Pécs, 1998. 109. o. 
Vásáry István: Az Arany Horda. Budapest, 1986. 54. o. 

12 
L. V. Cserepnin: Mongolo-tatari na Ruszi (XIII v.). In: Tataro-mongoli v Ázii i Evrope. (Szerk. Sz L. 

Tyinvinszkij.) Moszkva, 1970. (A továbbiakban: TM) 185. o. 
Saunders, J. J.: The History of the Mongol Conquests. London, 1971. 81. o. 
Julianus jelentése második útjáról. TE 108. o. 
Rasíd-ad-Din: Szbornyik letopiszej I. (Szerk. Petrusevszkij, I. P.) Moszkva-Leningrád, 1952. 267-277. o. 

A mongolok titkos történetében (a továbbiakban: MTT) és Rasíd-ad-Dinnél szereplő, a „nép szétosztására" vo
natkozó számadatokat Ligeti Lajos vetette össze. Ligeti Lajos: A mongolok titkos története. Budapest, 1962. 
111. és 177-178.0. 

16 Schütz Ödön: A mongol hódítás néhány problémájáról. Sz 1959. 220-221.O. Az ostromló sereg 20 000 
tatárból, a hasar pedig 50 000 főből állt. Dzsuvajni, Ala-ad-Din Ata-Malik: The history of the world-conqueror. 
(Ford. Boyle, John Andrew.) Manchaster, 1958. 92. o.; Rasid-ad-Din: i. m. 201. o. 
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A tatár seregek létszáma 1241-ben 

Rogerius szerint a tatár sereg összlétszáma 500 000 fő volt.17 Bánlaky (Breit) József 
vele egyezőleg szintén félmillióra becsülte azt.18 A XIX. századi vagy a XX. század eleji 
szakirodalom szintén több százezres vagy százezren felüli értékkel számolt. Ezzel szem
ben Zichy Ladomér az 124l-es összlétszámot 30-40 000 főben határozta meg.19 Csorba 
Csaba a Magyarországot megtámadó seregek teljes erejét 30-40 000 főre becsülte.20 

Veszprémy László Batu főseregét 20-25 000 főre taksálta.21 Négyesi Lajos a Borosy 
András által kalkulált szintén 20-25 000 fős számot (Muhi csata) fogadta el.22 A Mongol 
Birodalom háborúit tanulmányozva a legújabb - 1990-es évek - magyar szakirodalom
mal szemben egy nagyobb becslést javaslunk. 

James Chambers szerint Batu egyesített fegyveres ereje 1240 decemberében nem ha
ladta meg a 100 000 főt.23 

Az 1236-os hadilétszám a következők szerint alapozza meg 124l-es becslésünket: A 
mongolok titkos története Dzsuvajni és Rasíd-ad-Din egyetlen eseménysorozatként ábrá
zolták az 1236-1242-es európai hadjáratot Az 124l-es hadjáratban mind a négy 
Dzsingiszida ág képviseltette magát. A Dzsocsi ágból jelen volt Batu, Orda és Sejban, a 
Csagataj ágból Büri és Bajdar,24 az Ögödej ágból Kadan és Kajdu a Toluj ágból pedig 
Büdzsék. Továbbá részt vettek a hadieseményekben Szübeetej,25 Borundaj és nojonok. 
Ez az összetétel megegyezett az 1236-os vezérkarral Möngke és Güjük kivételével, akik 
1240-ben hazatértek Mongóliába.26 

A tatárjárás hadi eseményeit vizsgálva kísérletet teszünk arra, hogy meghatározzuk a 
csapatlétszámokat. A kérdéssel foglalkozó szerzők az egyes támadó seregek létszámát 
minimálisan 30 000 főre, maximálisan 500 000 főre taksálták. Saját becslésünk alapja a 
Kosejev által meghatározott 1236-os létszám, legfőképpen azért, mert ugyanazon össze
tételű tatár vezérkar irányította az 1241-es hadjáratot is. 

Milyen tényezők alapján becsülhetjük meg az 124l-es hadilétszámot? Pontos adato
kat nem tudunk, azonban van néhány szempont, amelyek alapján kísérletet tehetünk egy 
viszonylag helytálló számadat meghatározására. Kijev ostroma előtt Möngke és Güjük 
testőrségükkel visszatértek Mongóliába, amely osztag létszáma néhány ezer fő lehetett. 
A hadjáratnak a Volga és a Kárpátok közzé eső veszteségeit nehéz megbecsülni, de né-

17 Rogerius TE 122.0. 
Bánlaky (Breit) József: A magyar nemzet hadtörténete. IV. Budapest, 1930. 44. o. 
Zichy: i. m. 24. o. 
Csorba: i. m. 28. o. 

21 

Veszprémy: i. m. 30. o. 
Négyesi Lajos: A Muhi csata. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK), 1997/2. 306. o. 

~ Chambers, James: The Devil's Horsemen. The mongol invasion of Europe. London, 1979. 81. o. 
Bajdar azonos volt Petaval. Vö. Zichy: i. m. 23. o.; Bánlaky (Breit): i. m. 41. o.; Rogérius TE 123. o. 
Az MTT-ben Szübeetej neve a Szübeetej-baatur formában szerepel. A baatur jelentése vitéz, hős és 

megegyezik a magyar bátor szóval. MTT 141. o. A Rogeriusnál szereplő Bohetor valószínűleg megegyezik 
Szübeetejjel. 

" Vö. MTT 130. o.; Zimonyi István: Egy mongol hadifogoly vallomása az 1240-es kijevi ostrom idején. 
Keletkutatás, 1988. 39-45. o. 
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hány tízezer fővel bizonyosan számolhatunk. Ezt a veszteséget azonban a mongol had
szervezet felépítése szerint tagolni kell. Legkisebb arányban a mongol katonaság sérült, 
nagyobb arányban az ázsiai szövetségesek és legfőképpen a frissen besorozott egységek. 
Nagyon határozott az a tendencia, hogy felhasználták a leigázott népek katonai erejét^ 
amelyet egyáltalán nem Mméltek. A kelet-európai hadjárat egyik igen érdekes jellemzője 
az, hogy a néhány hónapos fegyveres harcok után majdnem egyéves időszakok követ
keztek, amikor nem tudunk konkrét harci eseményekről. Feltehetően a tatárok ekkor 
szervezték meg a frissen meghódított területek pacifikálását, azaz, amikor a Dzsingiszida 
vezérkar felvonult a Kárpát-medence meghódítására viszonylag rendezett hátországot 
hagyott maga mögött. Ez számunkra azért fontos, mert kevesebb egységet kellett hátra
hagyni. 

Nem tudjuk pontosan meghatározni hány harcos tért vissza Möngkével és Güjükkel, 
nem tudjuk szabatosan megadni a tatárok veszteségeit, továbbá azt sem lehet kiszámíta
ni, hogy hány főre volt szükség Kelet-Európa biztosítására. Azt viszont tudjuk, hogy a 
Dzsingiszida elitnek egy igen tekintélyes része felvonult, amely nagyon kategorikusan 
azt jelentette, hogy minden katonai erőt összpontosítottak. 

Ha a térképre pillantunk, a Kárpát-medence területe mintegy 300 000 km2. A mai 
Lengyelország keleti határán fekvő Chelm és a sziléziai Liegnitz között északon egészen 
a Visztula alsó folyásáig, majdnem a torkolatig tatár seregek tevékenykedtek. Lengyelor
szág területe 310 000 km2.27 Morvaországot, Havaselve északi részét és Moldva nyugati 
felét, valamint a Kárpátoktól észak-keletre eső területet Kijevtől számítva szintén hozzá 
kell vennünk a háborús övezethez. A hadműveleti terület nagysága önmagában is meg
követelte a legnagyobb fokozatú katonai koncentrációt. 

Becslésünk szerint az 1236-os 50-60 000 főnyi „mongol fajtájú" harcosból többet 
mint 25-30 000 főt nem lehetett összevonni (Möngke és Güjük testőrsége, veszteségek, 
hátország). A Volgánál felvonuló 80-90 000 főnyi ázsiai szövetséges kontingensből talán 
35-45 000 fővel kalkulálhatunk. Összesítve 60-75 000 fős létszámot kapunk. A mongol 
és nem mongol egységek ekkor már lassan egy emberöltő óta Dzsingisz hadseregének 
részét képezték, az erdei népek 1207, az ujgurok 1209, a karlukok 1211, a horezmi kip-
csakok 1221 óta.28 Ezek a hadviselésben jártas, a kánt híven szolgáló csapatok, és semmi 
okunk nincsen arra, hogy kétségbe vonjuk hadrafoghatóságukat. 

Azonban az 124l-es seregszemle itt nem ér véget. A tatárok legyőzték Kelet-Európa 
népeit és besorozták őket hadszervezetükbe. Spalatói Tamás szerint „a legyőzött külön
féle nemzetekből, de főleg kunokból igen nagyszámú harcosuk van."29 Rubrucq és egy 
magyar püspök megnevezte a segédcsapatok között a mordvinokat.30 C. de Bridia jelen
tésében a következőket írta le: „Batu pedig kivonult Oroszországba, a bilerek azaz Nagy 
Bulgaria ellen (ment) és elfogva saját seregébe sorozta őket."31 Rasíd-ad-Din szerint 
Dzsocsi eredeti „mongol" testőrségéhez orosz, cserkesz, kipcsak, madzsar és egyéb csa-

' Nagy Világatlasz. Budapest, 1988. 194. o. 
28 Vö. MTT. 

Spalatói Tamás: A salonai és Spalatói főpapok története. TE 184. o. 
" Rubrucq TE 235. o.; Egy magyar püspök Guillaume d'Auvergne párizsi püspöknek. TE 289-290. o. 
31 

C. de Bridia jelentése. In: Julianus Barát és a Napkelet felfedezése. Budapest, 1986. 193. o. 
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patokat is besoroztak.32 Ha név szerint nem is nevezik meg az egyes etnikumokat, a többi 
forrás is beszél a legyőzöttek besorozásáról. A tatár seregbe Kelet-Európa minden népe 
beletartozott a volgai és a kaukázusi népek, a mordvinok, az oroszok és legfőképpen a 
kunok. Összlétszámukat pontosan nem lehet megbecsülni, azt viszont biztosan állíthat
juk, hogy több tízezer fős seregtestet alkottak. Mivel meg kell adnunk egy számot -
35-45 000 fővel számolunk -, amellett tesszük, hogy tisztában vagyunk azzal, ezen érték 
felfelé is, de lefelé is nyitott. Nem pontos értékként adjuk meg, hanem inkább arányként 
a mongol és az ázsiai török kontingensek mellett. 

Kelet-Európa népei nem önként csatlakoztak a Dzsingiszidák hadjáratához, hanem 
mint legyőzöttek erre kényszerültek. A tatárok szemében nem voltak sem lojális, sem 
megbízható egységek, de ennek ellenére mindenütt ott harcoltak az első vonalban, sehol 
nincsen nyoma annak, hogy kötelékben megtagadták a kapott parancsot, vagy átálltak, 
azon egyszerű okból, mert hozzátartozóik a tatárok hatalmában voltak. 

Itt érdemes megfogalmaznunk néhány gondolatot. Mennyiben lehetünk biztosak ab
ban, hogy a kunok ilyen tragikusan élték meg a helyzetüket? Elitjük, amelynek az lett 
volna a feladata, hogy győzelemre vezesse harcosaikat, vagy behódolt, vagy elmenekült. 
1242 után, amikor a birodalmi hadsereg egységei hazamentek Ázsiába, egy nagyon cse
kély létszámú mongolság maradt együtt a nagyságrendekkel nagyobb létszámú kunok
kal, akik olyan sokan voltak, hogy csak Egyiptomban több tízezres hadsereg telt ki belő
lük. Kunok szolgálták testőrként a Jüan császárokat Pekingben, kunok éltek 
Magyarországon és a Balkánon. A sokkal nagyobb létszámú kelet-európai kunság meg 
sem próbálta azt, hogy szembeforduljon a sokkal kisebb létszámú mongolokkal. Az el
lenfelekből fegyvertársak lettek, a kényszer emlékét ellensúlyozta a közösen vívott háború, 
az együtt végigküzdött csaták és a szerzett zsákmány. A mongol-kun szövetség megala
pozta az 124l-es hadjáratot, és erre az együttműködésre épült a kelet-európai tatár állam. 

A kelet-európai kontingens létszámát mintegy irányszámként javasoljuk. Táblázatba 
foglalva az 124l-es seregszemle a következőképpen alakul: 

25-30 000 fő mongol katonaság 
35-45 000 fő ázsiai szövetségesek 
35-45 000 fő kelet-európai vazallus csapatok 

összesen: 95-120 000 fő. 

Ha a hadműveleti feladatok szerint megpróbáljuk felosztani az egyesített létszámot, 
akkor a következő szempontokra kell figyelnünk. Az északi vagy lengyel szárny három 
függetlenül operáló tümenre, a déli vagy erdélyi szárny szintén három hadtestre vált 
szét.33A lengyelországi csapatok feladata a főhadszíntér biztosítása, az útjukba kerülő 
mezei seregek gyors szétverése, majd a másodlagos hadszíntérről az elsődleges hadszín
térre, azaz a Kárpát-medencébe történő bevonulás. A déli vagy erdélyi szárny feladata 
szintén a fősereg biztosítása, de itt ki kell emelnünk a nehéz terepviszonyokat és azt, 

Rasíd-ad-Din: i. ra. 275. o. 
A hadtesten és a tümenen itt olyan seregrészt értünk, amely önálló harctevékenységre képes. 
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hogy míg a lengyel katonai segítség esetleges, addig az erdélyi és a kunországi csapatok 
bizonyosan ott vannak a királyi seregben, ha nincsenek helyben lekötve. Ezek alapján a 
északi hadseregcsoportot tartjuk a legkisebbnek. A déli szárnyat azért véljük nagyobb
nak, mert az általa végrehajtott feladat nehezebb, és ezen hadszíntér eseményei közvet^ 
lenül befolyásolták IV: Béla központi seregének létszámát. 

Batu főseregének azon igen nehéz feladat jutott, hogy a két másik szárny nélkül 
egyedül verje szét a magyar fősereget. A Batu, Szübeetej és Sejban vezette hadseregcso
port tevékenységében semmi olyan tényező sincs, amely szerint szándékukban állt be
várni a szárnyak csapatait. A Kárpátokon történő áttörés után néhány nappal Sejban elő
őrsei már Pest alatt vannak, és nagyon határozottan vonják maguk után a magyar 
központi sereget. A tatár fősereg az, amelyet nem osztottak szét külön hadműveleti fel
adatokra, hanem egyben tartották az igencsak respektált királyi sereggel tervezett ütközet 
miatt, következésképpen ennek kellett a legnagyobb létszámúnak lenni. Batu személyes 
jelenléte szintén maga után vonta azt, hogy ide összpontosítsák a legtöbb erőt. 

Ezek alapján a következő felosztást javasolhatjuk, amely szintén becslés. Nem állítjuk 
azt, hogy ezer főre helyes a számításunk, de azt igen, hogy az eltérő helyzetnek és felada
toknak megfelelően, arányaiban helyesen értékeltük az egyes hadseregcsoportok súlyát. 

északi vagy lengyel szárny: 25-30 000 fő34 

déli vagy erdélyi szárny: 30-35 000 fő 
Batu főserege: 40-55 000 fő35 

összesen: 95-120 000 fő 

A hasar létszámát csak hozzávetőlegesen lehet megbecsülni. Spalatói szerint az 
Orosz-kaput 40 000 fejszés tisztította meg.36 A torlaszok széthordása állandó magyar ka
tonai ellenállás mellett történt, így a hasar komoly veszteségei miatt nagy létszámú em
bertömeget kell feltételeznünk. A déli vagy erdélyi szárny esetében legalább három 
megerődített szorossal kell számolnunk. A későbbiekben az erdélyi ostromok azért sike
rültek, mert ott összpontosult a hasar, illetve az egyéb műszaki alakulatok körülbelül két
harmada. A hasar esetében több tízezer fővel számolhatunk. 

A tatár seregek létszámának meghatározásakor figyelembe kell vennünk az ellátás 
problémáját. Zichy Ladomér pontosan azon az alapon csökkentette le összlétszámukat, 
mert véleménye szerint télen megoldhatatlan több százezer ló ellátása.37 Egy tatár har
cosra legkevesebb 3-4 vezetéklovat számolhatunk, amely 95-120 000 katona esetén mi
nimálisan 300 000 lovat jelent. Ez a lóállomány azonban nem egy szűk területen össz-

Veszprémy László szerint a Lengyelországba betört tatár csapatok összlétszámát maximálisan 35 000 fő
re becsülik. Veszprémy: i. m. 34. o. Chambers szerint az északi szárny létszáma két tümen, azaz 20 000 fő volt. 
Chambers, J.: i. m. 81. o. Szkrinyikov a lengyelországi seregcsoport erejét három tümenre becsülte. 
Szkrinyikov, R. G.: Isztorija Rosszijszkaja. IX-XVII. vv. Moszkva, 1997. 137. o. 

Si nor Dénes a szárnyakon harcoló tatár seregek létszámát legkevesebb 40 000 főre, a Batu vezette főse
reget pedig 65 000 főre becsülte. Sinor Dénes: A mongolok nyugaton. TJ 322. o. 

36 Spalatói TE 174. o. 
1 Zichy: i. m. 18. o. 
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pontosult, hanem eloszlott a Kárpát-medencében. A vezetéklovak számának megbecs
lése a sereglétszám meghatározása mellett szintén nagyon bizonytalan. Azt valamennyi 
forrás leírja, hogy nagyszámú vezetéklovat használtak legfőképpen azért, hogy a gyors 
mozgást fenntartsák. A vezetéklovak egy része az alakulatokat kísérte, másik része pedig 
ménesekben követte a seregeket. A kiváló mongol lóállományt kiegészítették az ázsiai 
török népek hasonló minőségű ménesei. A kelet-európai-síkság pedig az a terület, ahol a 
lótenyésztésnek és a lotartásnak komoly hagyományai voltak. Bármennyire is túlzottnak 
tűnik a lóállomány becslése, nem magát a lovak számát tekintjük elsődleges szempont
nak, hanem azt, hogy a tatár elit ezt a mennyiséget vajon képes volt-e összpontosítani 
1241-ben? Ha elfogadjuk a fenti sereglétszámot, akkor ahhoz a megfelelő lóállománynak 
csatlakoznia kellett. 

A Karakórumba utazó Piano Carpininek Kijevben azt tanácsolták, hogy az európai lo
vakat cserélje le, mert takarmány híján elpusztulnak, ellenben a tatár lovak a hó alól is ki
kaparják az élelmüket.38 A mongol taki vastagcsontú, zömök, erős ló, amely kitűnően elvi
seli a szélsőséges időjárást.39 Zichy Ladomér érve, hogy a téli Kárpátokon ilyen sok lóval 
nem lehet átkelni, szintén nem fogadható el, mert ezek a lovak Mongóliából kiindulva ju
tottak el a Duna mellé, útjuk során átkeltek többek között az Altajon és a Tiensanon. 

A harcosok reggel híg köleskását ittak, este meg húslevet.411 A szárított húst és a szárí
tott túrót vízzel felöntve fogyasztották.41 A szárított „tejféleségről" Marco Polo is írt.42 

Ez a szárított hús és szárított túró a konzerv szerepét töltötte be, nem romlott meg, kis 
helyen lehetett tárolni és fedezte a nagy létszámú seregek élelmezését. A Kárpátokon 
történt átkelés lóveszteségét a magyar lóállomány pótolta, ahogy a marhacsordák és a 
juhnyájak a harcosok konzervkosztját. 

Létszámviszonyok a birodalmi hadjáratok tükrében 

A létszámviszonyok vizsgálata előtt külön kell választanunk a birodalmi hadjáratokat 
és a „felderítö-üldöző" jellegű expedíciókat. Ez utóbbinak a klasszikus példája 
Szübeetej, Dzsebe és Tokucsar 1220-1222-es hadi vállalkozása, amely a menekülő 
horezmi sah üldözésével kezdődött, és mint kelet-európai felderítő hadjárat fejeződött 
be. Ugyanilyen akció volt Kadan 1242. évi támadása Horvátországban és Dalmáciában. 
A „felderítő-üldöző" hadjáratokat az jellemezte, hogy nojonok vezették vagy egy-két 
Dzsingiszida, és a bevetett haderő létszáma mindössze néhány tümen volt. Ezzel szem
ben a birodalmi hadjáratok legfőbb ismérve az, hogy abban az összes Dzsingiszida ág 
hercegei és azok katonasága részt vett. Ide sorolhatjuk - ezúttal eltekintve a kínai hábo
rúktól - az 1219—1221-es horezmi, az 1236-1242-es európai és az 1256-1260-as közel-
keleti hadjáratokat. Mindhárom offenzíva célja Horezm, a Bagdadi Kalifátus, a Dast-i 
Kipcsak és a Magyar Királyság esetében a hódítás volt. 

Piano Carpini TE 254-255. o. 
39 

Hankó Béla: A magyar háziállatok története. Budapest, 1954. 75-76. o. 
40 Piano Carpini TE 225-226. o. 
41 Rubrucq TE 212-215. o. 
*" Marco Polo utazásai. Budapest, 1963. 123. o. 
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A Mongolok titkos története nem adott meg létszámot, Dzsuvajni és Rasíd-ad-Din 
ugyanazokkal a számokkal dolgozott. A két utóbbi szerző sem határozta meg a mongol 
hadsereg összlétszámát, de szerepeltettek olyan több tízezres párhuzamosan tevékenyke
dő seregcsoportokat, amelyek együttesen 100 000-es vagy annál nagyobb erőre utal
nak.43 Petrusevszkij szerinlra: hoTe^rnrhadjaTatra^elsöraközott trirodaTmTTiadséreg Tét
száma nem haladta meg a 120-150 000 főt.44 Tyihvinszkij ugyanezt 150 000 főben 
határozta meg,45 Berthold Spuler pedig 150-200 000 főre becsülte azt.46 Hansgerd 
Göckenjan és James R. Sweeney szintén 150 000 fős összlétszámmal számolt.47 

Szükséges lenne az, hogy valamennyi birodalmi hadjáratot külön tanulmányban ele
mezzük, azonban az elérhető források és a szakirodalom egy részének áttekintése után az 
a benyomásunk támadt, hogy ezen hadi vállalkozásoknak lehetett egy optimális körülbe
lül 100-150 000 fős létszáma. Feltételezésünk szerint ekkora hadseregre volt szükség ah
hoz, hogy legyűrjenek bármilyen ellenállást, és megszervezzék az önálló hadseregcso
portok párhuzamos tevékenységét. A mongol, a szövetséges és a vazallus katonaság 
létszámát, arányait szintén külön-külön kell értékelnünk. 

A tatárok célja: a casus belli 

A keleti vagy nyugati forrásokat tanulmányozva, Péter oroszországi érsek vallomásá
ból vagy Güjük kánnak a pápához intézett leveléből tudjuk azt, hogy a Dzsingiszidák 
számára természetes volt minden uralkodó és minden nép behódolása. Hadi sikereik 
alapján ez a meggyőződés érthető, aki pedig nem hódol meg, az magára vonja a katonai 
csapást.48 Támadásuk előtt mindig felajánlották a meghódolást, amelynek fejében a kán 
hatalmának elismerését, segédcsapatokat és adót követeltek. Hódító szándékaik mellett a 
szakirodalomban széles körben ismert az a tény, hogy a kunok befogadása szintén hábo
rús ok volt. Mindkét érv mellett Magyarország megtámadásának az volt a legsúlyosabb 
oka, hogy a keleti irányban terjeszkedő Magyar Királyság beleütközött a nyugat felé vi
haros gyorsasággal hódító Mongol Birodalomba. 

1205-ben II. András felvette a Halics és Lodoméria királya címet.49 Innentől kezdve a 
magyar katonai jelenlét állandósult egészen 1234-ig, amikor meghalt II.András harmadik 
fia, András halicsi fejedelem. 1227-ben Bare (Bajbarsz) és Membrok kun fejedelmek elis
merték a magyar király főségét, amelynek következtében Magyarország hatalmi befolyása 
messze túlterjedt a Kárpátokon.50 1233-ban Béla herceg kancelláriájában a magyar király 

43 Rasíd-ad-Din: i. m. 198., 209., 221. o.; Dzsuvajni: i. m. 83., 116. o. 
Petrusevszkij I. P. : Pohod mongolszkih voiszk v Szrednuju Aziju v 1219-1224 gg. i jevo poszledszvija. TM 117. o. 
Tyihvinszkij, Sz. L: Tataro-mongolszkie zavoevanija v Ázii i Evrope. TM 5. o. 

46 Spuler, Bertold: Die Goldene Horde. Wiesbaden, 1965. 376. o. 
Göckenjan, Hansgerd - Sweeney, James R.: Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und 

Zeitgenossen 1235-1250. Graz-Wien-Köln, 1985. 27. o. 
48 

Yvo de Narbonne levele. TE 300. o.; Germanus Gyula: Mongolok Magyarországon. Sz 1910. 316-319. o.; 
Julianus jelentése második útjáról. TE 106. o. 

49 
Magyarország történeti kronológiája. (Szerk. Benda Kálmán.) Budapest, 1986. 127. o. 
Vö. Török József: Szerzetes és lovagrendek Magyarországon. Budapest, 1990.; loan Ferenf: A kunok és 

püspökségük. Budapest, 1981.; Makkal László: A milkói (kun) püspökség és népei. Debrecen, 1936. 
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címei között megjelent és állandósult a Kunország királya titulus.51 Azaz a magyar kirá
lyok elvitatták a mongol kánok jogát a Dast-i Kipcsak nyugati részére. Az 124l-es hadjá
rat, mintegy mellékesen felszámolta a magyar fennhatóságot Havaselvén, Moldvában, és 
pontot tett királyaink halicsi hatalmi igényeire, azaz összeomlott a Magyar Királyság keleti 
politikája. A konkrét casus belli pedig Kötöny és népének befogadása volt 1239-ben. 

A magyarok, a kerál (IV. Béla) elutasították a meghódolást, befogadták a kunokat, 
igényt tartottak Kunországra valamint Halicsra, emellett a tatár támadás negyedik oka a 
Kárpát-medence éghajlati és földrajzi viszonyaiban kereshető. IV.Béla IV. Ince pápához írt 
1250-es levelében megfogalmazta, hogy a tatárok azért akarták elfoglalni Magyarországot, 
mert „...e helyen csodálatosan jól tudnák elhelyezni családjaikat és állataikat, alkalmasab
ban mint bárhol másutt".52 Rogerius szerint a tatárok az egész Dunán túli - mai értelemben 
a Tiszától keletre elhelyezkedő országrészek - Magyarországot felosztották egymás kö
zött.53 Jan Dlugosz krónikájában azt olvashatjuk, hogy a Muhi csata után „a tatárok szál
láshelyüket Magyarországra helyezik mintegy azzal a szándékkal, hogy ezt a területet vég
leg birtokba veszik."54 Pasuto szerint a tatárok a nyugatra költöző nomád népek hagyomá
nyos útvonalát követték, Batu konkrét célja pedig az volt, hogy támaszpontot építsen ki a 
magyar síkságon.55 Pasuto és Saunders is párhuzamot vont az Alföld és a Mugáni-sztyepp 
között. Az Alföld Közép-Európa szívében a Mugáni-sztyepp Azerbajdzsánban kiválóan 
alkalmas volt arra, hogy azokat Batu lovassága takarmánybázisává alakítsa át, és onnan ki
indulva tovább szélesítse hatalmát Nyugat-Európa, illetve a Közel-Kelet felé.56 A legrövi
debben megfogalmazva, a Kárpát-medence megszállása azt jelentette volna, hogy nem a 
Volga mellől, hanem a Duna-medencéből folytatják háborújukat a Nyugat ellen. 

A tatár haditerv 

A tatár haditerv forrása a katonai eseményeket rögzítő térkép, amelynek időpontjai, 
eseményei a berajzolt hadmozdulatok félelmetes látképet tárnak a kutató szeme elé. A 
tatár haditerv szerint három oldalról kell megtámadni és ezáltal harapófogóba zárni Ma
gyarországot, úgy, hogy közben felszámolják a lengyel és a morvaországi katonai ellen
állást. A tatár haditerv Pauler Gyula megfogalmazásában a következő: „Szokása volt a 
tatároknak, hogy ha valamely országot megtámadtak, azt, mint a haj tó vadászatnál a va
dat, körülvették, elszigetelték - s azután hadaikat concentrikus támadással az ország szí
vében egyesítek."57 

' Magyarország történeti kronológiája. 143. o. 
52 IV. Béla levele IV. Ince pápának. TE 343. o. Vö. Zichy: i. m. 14. o. 
" Rogerius: i. m.: 133. o. 
' Jan Dlugosz.. A lengyel királyság évkönyvei. TJ 224. o. A szerző és krónikája XV. századi, így óvatosan 

kell értékelnünk. Font Márta közölte G. Labuda feltevését, amely szerint Dlugosz müvének XII. század köze
pétől XIII. század végéig terjedő része egy elveszett lengyel krónikából származik. Font Márta: II. András 
orosz politikája és hadjáratai. Sz 1991. 113. o. Ha ez a hipotézis igaz, akkor a krónika tatárjárásra vonatkozó 
részének forrásértékét megnöveli. 

"' Pasuto V. T: Mongolszkij pohôd v glub Ebropi. TM 209. o.; Saunders, J.J.: i. m. 84. o. 
56 Uo. 215.0. 
* Pauler Gyula: A sajómezei csata 1241. április 11. HK 1893. 3. o. 

— 669 — 



A cél ország elleni több irányból egyidejűleg végrehajtott támadás bevett tatár harci 
taktika volt. Az egyetlen oszlopban felvonuló tatár hadsereg miután megérkezett a had
műveleti területre több, függetlenül operáló hadseregcsoportra vált szét. Ilyen kiinduló
pont volt a horezmi hadjárat alkalmával Otrar,58 esetünkben pedig Kijev vagy inkább a 
volhíniai^Vragyimirtfcadomer).59 Juiianus második jelentésében pedig arról számolt be, 
hogy négy tatár hadsereg készül megrohanni a Kijevi Ruszt.60 Ezek a külön-külön tevé
kenykedő seregcsoportok egyetlen összehangolt szervezetet alkottak, az MTT-ben a 
horezmi hadjáratra vonatkozóan a következő mondatot találjuk: „Dzsebét elküldte elő-
hadnak, Dzsebe hátvédéül Szübeetejt küldte, Szübeetej hátvédéül Tokucsart küldte."61 

Ez pedig csak az elővéd volt. Jelen szisztéma lehetővé tette az egymás utáni szinte fo
lyamatos csapássorozatot. A helyszín lehetett a Muhi-síkság vagy a Kárpát-medence 
egész területe. 

Az északi vagy lengyel szárny csapatai Bajdar, Orda és Kajdu parancsnoksága alatt 
vonultak fel. Három tümenre válva szét elsődleges feladatuk az volt, hogy szétverjék a 
Kárpátoktól északra található mezei seregeket, majd Csehországon és Morvaországon 
keresztül, a Vág völgyén leereszkedve északnyugatról hátba támadják Magyarországot. 

A déli vagy erdélyi szárny alakulatai Kadan, Büdzsék, Büri és Borundaj vezetésével 
három (?) önálló tüment alkottak. A milkói kun püspökség elpusztítása után be kellett 
törniük Erdélybe, majd a Szamos, a Körösök és a Maros völgyét követve ki kellett jutni
uk az Alföldre. Mindkét szárny közös feladata az volt, hogy északról, illetve délről biz
tosítsák a fősereget, a saját hadműveleti területeiken harcra kényszerítsék és felszámol
ják azokat a csapatokat, amelyek segítséget nyújthattak volna IV. Béla központi 
seregének.62 

A Batu, Szübeetej és Sejban vezette fősereg feladata az volt, hogy áttörjön az Orosz
kapun, a Tisza völgyén leereszkedve minél előbb elérje Pestet, majd maga után csalogat
va, egy általuk kiválasztott helyszínen egyedül legyőzze a királyi hadat. 

A tatár haditerv szerint feladataik sikeres végrehajtása után valamennyi alakulatnak a 
Duna-Tisza közötti területen kellett összpontosulni április második felében. Stratégiai 
elgondolásuk a hadműveleti terület nagyságát, a benne résztvevő csapatok létszámát, az 
egyes feladatokra kiszabott határidőt figyelembe véve a Kárpát-medence történetében 
páratlan volt, talán csak a 895-ös honfoglaláshoz hasonlítható. 

Nagyon pontos földrajzi ismeretekkel rendelkeztek Közép-Európáról. Hírszerzésük 
hatékonysága katonai szervezettségükkel vetekedett.63 Alaposan felkészültek a Magyar 
Királyság elleni háborúra. Azon figyelmeztetés, amelyet Dmitrijtől, Kijev katonai pa
rancsnokától kaptak 1240 decemberében a magyarok erejét illetően, csak megerősítés 
volt számukra.64 Julianus 1237-ben, második útjáról hazatérve meghozta Ögödej kán65 
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levelét, amelyből nyilvánvalóvá vált az, hogy már ekkor, négy évvel a támadás előtt tisz
tában voltak Magyarország erejével: „Tudom, hogy gazdag és hatalmas király vagy, sok 
katonád van és egyedül kormányzói egy nagy országot."66 

Ez a szinte napra pontosan kidolgozott és végrehajtott haditerv akkor érthető meg tel
jes nagyságában, ha mellé állítjuk a magyar haditervet. 

A magyar haditerv 

1240. december 6-án elesett Kijev, amely esemény híre karácsony körül érkezhetett 
meg a magyar vezetéshez. 1241. január elején IV. Béla a nádort, Tomaj nembeli Dénest 
küldte az Orosz-kapu védelmére. Ugyanekkor az egész országban kihirdette azt, hogy el
lenséges támadás várható, mindenki készüljön fel, ha a király parancsa megérkezik, 
azonnal induljon a kijelölt gyülekezőhelyek valamelyikére. 

Dénes nádor nem túlságosan nagy létszámú, azonban kiválóan képzett bandériumával 
indult el, amelyhez igen nagy valószínűséggel csatlakoztak az északkeleti határszél helyi 
csapatai. Sólyom fia Pósa, az erdélyi vajda szintén összevonta a rendelkezésére álló erőt. 
Egyik sereg sem volt elhanyagolható erejű, főleg akkor nem, ha figyelembe vesszük, 
hogy kiépített védművekre támaszkodhattak. A helyi fegyveres erő összegyűjtésén, a há
gók lezárásán túl legfontosabb feladatuk az információszerzés volt. Rogerius azon meg
jegyzése, amely szerint a tatárok Magyarországnak Oroszországgal határos vidékét el
pusztították, arra vonatkozhatott, hogy a mongol vezérkar tisztában lévén a felderítés 
fontosságával, szervezetten akadályozta azt.67 

Egy magyar felderítőt név szerint is ismerünk, Pok nembeli Móricot, a király 
főpohárnokmesterét, aki a tatárjárás után birtokadományban részesült. „A tatárok betöré
sekor ugyanis, amikor táboruk kikémlelésére és erejük szemrevételezésére küldöttük, ő 
ezt és a vele kapcsolatos feladatokat hűségesen teljesítette, s e vitéz szolgálatban ügyes 
vakmerőséget tanúsítva alig menekült meg a haláltól."68 

A szakirodalomban több helyen található véleményekkel szemben IV. Béla semmifé
le hanyagsággal sem vádolható. Az erdélyi vajda a helyén volt, az északkeleti határok 
védelmét az ország második embere, a nádor irányította. A IX. Gergely pápa által 1241. 
március végére Rómába összehívott zsinatra igyekvő Csák nembeli Ugrin érseket más 
püspökökkel együtt a király visszahívta.69 A február végi budai tanácskozás, a március 
10-én megérkező nádori küldött hírei, majd magának Tomaj nembeli Dénesnek Budára 
érkezése nem tisztázta, csak összekuszálta a helyzetet. Magyarország az elmúlt száza
dokban több ízben szembenézett azzal a helyzettel, hogy besenyők, úzok vagy kunok be
csaptak az országba, majd zsákmánnyal megrakodva éppen olyan gyorsan távoztak. A 
király tudott arról, hogy a tatárok áttörtek az Orosz-kapun, szinte bizonyosan tudott -
annak ellenére, hogy ennek írásbeli nyoma nem maradt - a milkói kun püspökség meg-
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támadásáról, és voltak hírei a lengyel helyzetről. Ezek azonban nagyon friss és nagyon 
bizonytalan hírek voltak. IV. Béla nem rendelkezett pontos információkkal, de az min
denképpen óvatosságra intette, hogy a lengyel végektől az Al-Dunáig képletesen és na
gyon is materiálisán „égett a határ". Abban a hálátlan helyzetben volt, hogy míg egyik 
oldalon teljes^rejévei kibontakozott a tätáf offenžíva^addTg a másik oldalon kénytelen 
volt kivárni az eseményeket. 

A királyi tanácsban a hogyan tovább kérdésére két fő álláspont körvonalazódott. Az 
egyik vélemény szerint nem kell megütközni a tatárokkal, hanem egyszerűen meg kell 
várni, amíg kivonulnak az országból, a másik tábor ellenben azonnali csatát sürgetett.70 

Csatára kényszerítve 

A tatárok a magyar fősereget az 1222-es kalkai csatában alkalmazott haditerv alapján 
akarták legyőzni. Akkor a tatárok megfutottak az őket „üldöző" orosz-kun szövetséges 
sereg elől, amelyet 8-12 napon át csalogattak maguk után. Az „üldözők" ennek követ
keztében már azt hitték, hogy a tatárok nem mernek nyílt csatát vívni velük. Ezután a 
Kalkán magabiztosan átkelő orosz-kun csapatokat részenként szétverték.71 

1241. március 12-én a tatárok áttörtek az Orosz-kapun, legyőzték a nádor seregét, 
majd 3-4 nap múlva már a Pest alatti magyar tábort hergelték, „karnyújtásnyira" tőlük 
égették fel Vácot, és megfutamították Ugrin érseket. A Muhi csata tárgyalásakor megbi
zonyosodunk arról, hogy Ugrin vitéz katona, rettenthetetlen harcos, de emellett nagyha
talmú, gőgös férfi, aki megszégyenülve, sértett önérzettel tért vissza a táborba, azonnali 
csatát követelt, szava pedig követőkre talált.72 Azokban a napokban Pest és a magyar tá
bor környékén nyoma sem volt Batu főseregének, annak az ismeretlen hadseregnek, 
amellyel lassan húsz éve ijesztgették az országot. Kisebb-nagyobb fosztogató csapatok 
jelentek meg, majd tűntek el, a lenézett pogányok megcsúfolták a keresztényeket.73 

Ezzel párhuzamosan a magyar elit és a katonaság azt tapasztalta, hogy saját oldalu
kon ott vannak a befogadott kunok, közben pedig az ellenséges oldalon szintén kunokkal 
kell harcolniuk, így mintegy két tűz között érezték magukat. Ebből a helyzetből egyene
sen következett a Kötöny elleni merénylet. A magyarok kunellenességének, Kötöny 
meggyilkolásának és a legrosszabbkor bekövetkezett belháborúnak nem egy elfogott 
kun, nem is egy felheccelt tömeg volt az oka, hanem az országlakosok azon általános ta
pasztalata, hogy mindenütt találkoztak a tatárok által tömegesen bevetett kun csapatok
kal. Batu és vezérkara tudatosan hajtotta maga előtt a frissen legyőzött népek harcosait 
hátországának biztosítása miatt, és tudatosan vetette harcba a kunokat, hogy a magyaro
kat szembeállítsa Kötönnyel. 

1241 tavaszán minden a tatárok akarata szerint történt, a vazallus kun csapatok beve
tésével elérték a magyar-kun szövetség felbomlását. Az üldözésükre kivonuló magyar 
sereg nem Batu több tízezres főseregével számolt, hanem fosztogató csapatokkal, akik 
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nem mertek kiállni velük szemtől szembe. A tatárok nem rombolták le a Sajó hídját, az
zal a nyilvánvaló szándékkal, hogy az „üldözésen" vérszemet kapott magyar sereget át
kelés közben részenként verjék szét. 

Az átkelés kulcstényező az események rekonstruálásában. Az első homokszem itt 
csúszott be a mongol hadigépezetbe, ugyanis IV. Béla megálljt parancsolt, és nem kelt át 
a túlsó partra. Béla katonai képességének megítélése Ákos mestertől napjainkig egye
temlegesen negatív.74 Saunders sommás megfogalmazásában: „The King was an incom
petent commander."75 A híd stratégiai fontossága abban mutatkozott meg, hogy a tatár 
támadást egyetlen ellenőrizhető pontra szűkítette. A megállással a király rávette a tatáro
kat arra, hogy ők kényszerüljenek végrehajtani az átkelést. Ismerve Béla hadvezéri mű
ködését az Ausztria birtoklásáért vívott háborúkban, nagyon nehéz katonai képességét 
pozitívan megítélni, de döntésével 1241. április elején megmentette a magyar sereget at
tól, hogy belesétáljon a csapdába. 

Kötöny meggyilkolása megakadályozta azt, hogy a kalkai csata után, most a Muhi sí
kon ismét találkozzon Szübeetej és a kun fejedelem. Az intenzív orosz-magyar kapcso
latokon túl, amelyek lehetővé tették a többoldalú információszerzést, a Sajó menti meg
állás mögött a kun fejedelem figyelmeztetését érzékeljük. Előzetesen az a véleményünk, 
hogy a magyar haditerv jó volt, a csatából pedig Kötöny és serege sorsdöntő módon hi
ányzott. 

A szekérvár 

A források és a szakirodalom a vereség okának a zsúfolt szekérvárat tartották, amely
ben nem tudott felsorakozni a sereg. Ezen hiedelem forrása Spalatói Tamás igen érzékle
tes leírása, amelyet a témával foglalkozó majd minden rekonstrukcióban teljes terjedel
mében elolvashatunk.76 Rogerius nem nevezte meg a szekérvárat, de leírásából feltéte
lezhetjük annak meglétét.77 

Zichy Ladomér tagadta a szekérvár építését, mert véleménye szerint a kora tavaszi 
idő miatt nem érkezhetett be az összes szekér, továbbá a magyar vezetés célja az volt, 
hogy legyőzze Batut a lengyel és az erdélyi segédcsapatok megérkezése előtt.78 Veszp-
rémy László szerint a sereg vonulása lassú volt, így azt a szekerek követhették.79 Né-
gyesi Lajos szerint a Sajó menti táborverésnek a sereg fáradtsága volt az oka, és a tatárok 
által elpusztított terület nem tudta ellátni a sereget, így be kellett várni a málhavonatot.80 

Zichy érvelése azért hibás, mert az átkaroló hadmüvelet a kortárs szemlélő előtt csak 
április közepére vagy inkább végére vált felismerhetővé, ráadásul a magyar vezérkar, 
közülük is Kálmán herceg és Ugrin érsek csak a csata reggelén döbbentek rá arra, hogy a 

Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Budapest, 1993. 127-128. o. 
Saunders, J. J.: i. m. 86. o. 
Spalatói TE 175. o. 
Rogerius TE 130. o. 
Zichy: i. m. 44. o. 
Veszprémy: i. m. 32. o. 
Négyesi: i. m. 298. o. 

— 673 — 



tatár fősereggel állnak szemben. Ha a magyar vezetés megoldotta azt, hogy a sereg már
cius közepére nagyrészt összegyűljön Pesten, akkor azt is meg tudták oldani, hogy a sze
kerek lépést tartsanak vele, ráadásul a Sajó mellett a sereg két-három81 napot eltöltött. 

A tatár hadszervezet részletesen kidolgozott menetrend szerint_ tevékenykedett, vitat> 
hatatlanurtöbbét tudott aľmágyárokról, mint azok őróluk. IV. Béla éppen azon az utolsó 
ponton tudott megálljt parancsolni, mielőtt végleg besétáltak volna a tatár csapdába. A 
tábor megerősítésében ismét párhuzamot találunk a kalkai csatával, ahol az orosz-kun 
szövetséges sereg mezei veresége után a kijevi csapatok még napokig kitartottak. Az 
erődített tábor biztos pontot jelentett a bizonytalan helyzetben a nagyon ravasz ellenféllel 
szemben.82 A vereség okának a szűken berendezett tábort azért nem lehet megnevezni, 
mivel onnan a magyar csapatok háromszor rendben kivonultak és oda háromszor vissza
tértek. A tábor csak a csata legutolsó fázisában lett szűk, amikor a tatárok felgyújtották 
azt. A megerődített tábor a magyar haditerv sarokpontját jelentette, az a szilárd bázis 
volt, ahonnan az alakulatok ismételten kitörhettek, hogy az átkelő ellenséges osztagokat 
- mivel azok visszavonulását a Sajó lezárta - megsemmisítsék. 

A csatarekonstrukció szempontjai 

A korabeli források, Rogerius és Spalatói Tamás pontosan leírták a csata főbb esemé
nyeit (a híd el-, majd visszafoglalása, átkelés a Sajón, két csata a táboron kívül, a tábor 
bekerítése, a menekülés), azonban azzal a közlésükkel, hogy az egész tatár sereg hajnal
ban,83 illetve 7 óra tájban84 bekerítette a magyar tábort, mindent összezavartak. 

Ha azt feltételezzük, hogy a tatár sereg kora reggel bekerítette a magyar tábort, akkor a 
csatarekonstrukció a következőképpen néz ki: A tatár sereg bekeríti a tábort és elkezdi azt 
felgyújtani. Az érsek és a herceg kitör onnan, majd a túlerő ellen visszavonul oda, később 
más egységekkel megerősödve másodszor is kivonul, kemény küzdelemben ismételten 
visszaszorítják kiinduló pontjára. Ezalatt a sereg nagyobbik része kényelmesen készülődik, 
tudomást sem véve a tatár főseregről, az égő táborról, a kétszer visszaszorított hadtestről, 
nem hajlandó hadrendbe állni, majd végül pánikba esik és menekülni kezd. Ezek voltak a 
főbb események, de nem egyszerre, hanem egymás után logikus sorrendben. 

Mi lehetett az oka annak, hogy a keleti források nehezen kivívott győzelemnek írták le a 
csatát? Milyen helyzetben merült fel a visszavonulás gondolata? Mi kényszerítette Batut 
arra, hogy bevesse saját páncélos testőrségét? Mindezt egy bekerített és pánikba esett se
reggel szemben.85 Sinor Dénes miután megállapította azt, hogy az „összecsapás kimenete
le... minden kétséget kizár", Piano Carpini alapján megfogalmazott egy igen érdekes gon
dolatot: „A magyar ellenállás hatékonyságának mértékét a támadók körében okozott 

„Mindamellett minden éjjel ezer katonát állítottak fel a hadsereg őrzésére." Rogerius: i. m. 129. o. Ebből 
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egy éjszaka szerepel. Spalatói: i. m. 175. o. A szekérvár megépítése, a magyar sereg várakozása, a tatárok fel
készülése és támadása több eltöltött napra utal. 
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pusztítás ritkán figyelembe vett nagysága jelzi."86 Hogyan következik, egy „előre lefutott
nak" elkönyvelt csatából ekkora veszteség? A tatár veszteség mértékének egyetlen magya
rázata véleményünk szerint az lehet, hogy a Muhi csatában a tatárok nem tudtak kitérni a 
magyarok ismételt arctámadásai elől, mivel a Sajó a hátuk mögött volt. 

Az átkelés 

Amikor IV. Béla megállította a sereget a Sajó hídja előtt, és nem kelt át azon, annak 
ellenére, hogy nem mozdult, mégis átvette a kezdeményezést, várakozásával ugyanis ar
ra kényszerítette Batut, hogy cselekedjen. Ahhoz, hogy a tatárok legyőzzék a magyar se
reget, először át kellett kelniük az innenső partra, az átkeléssel pedig azt kockáztatták, 
hogy részenként verik szét őket.87 

Négyesi Lajos tanulmányában külön részt szentelt az átkelésnek. Ugy érvelt, hogy 
Batu eredetileg az egész sereget a hídon akarta átvinni, amelyet ekkor még nem őriztek. 
A rutén fogoly figyelmeztetése után a híd magyar kézre került, és ezért „Batunak ismét 
módosítani kellett elgondolását".88 (Az első terv az lett volna, hogy ők csapnak le az ép
pen átkelő magyarokra.) „A főerők átkelését továbbra is a hídon akarta végrehajtani, 
azonban a hídőrség elűzése érdekében Sejbant egy megkerülő osztaggal az északra fekvő 
gázlókhoz küldte, Szübeetejnek ugyanakkor jelentős erőkkel a Sajó alsó folyásánál kel
lett átjutnia, hogy a magyar tábort és sereget hátba támadja."89 

Hajói értem Négyesi Lajos rekonstrukcióját, akkor eredetileg az egész sereg a hídon 
kelt volna át, a híd magyarok általi elfoglalásával ezután módosították a tervet, hogy 
Sejbant északra, Szübeetejt pedig délre küldték. Itt hibát látok a gondolatmenetben, mi
vel ezen elképzelés szerint az átkelés a hídon, illetve a gázlókon, valamint a híd építése 
egyidőben folyik. Azon elgondolás, amely szerint mialatt Batu és Sejban egységei meg
kezdik az átkelést, addig Szübeetej még hidat ácsol, és majd valamikor megérkezik a 
csatába, az egész tatár haditervet feltételes módba helyezi. Az átkelés és a híd építése 
között nem lehet egyidejűség, csak előidejüség. 

A magyar sereg április 8-9-én érkezett meg a Sajóhoz, ahol hozzálátott az erődített 
tábor létesítéséhez. A tatár vezérkar ennek alapján dolgozta ki a támadás tervét. A tatár 
csapatoknak Szübeetej terve szerint három helyen kellett átkelniük a Sajón. A hídon Ba
tu, tőle északra a gázlón vagy inkább gázlókon Sejban, délre pedig Szübeetej az általa lé
tesített hídon.9" 

A híd megépítése olyan műszaki feladat volt, amelyet - véleményünk szerint - egyet
len éjszaka alatt technikailag nem lehetett kivitelezni. A híd megépítéséhez már április 

86 S/nor: i. m. 319-320. o. 
87 „A hídépítés, általában a folyón való átkelés minden hadseregben a legkényesebb müveletek egyike." 

Perjés Géza: Mohács. Budapest, 1979. 41. o. 
88 Négyesi: i. m. 303.O. 
89 Uo. 304. o. 
90 A szakirodalomban felvetődött az, hogy Szübeetej csapatai nem is hídon, hanem tutajokon keltek át. 

Négyesi: i. m. 304. o. A tatár csapatok folyami átkelését külön tanulmányban kellene kidolgozni, a tutajok 
használatának lehetőséget azért vélem elvetendőnek, mert a mocsaras, sekély Sajón a katonákkal és lovakkal 
megterhelt járművek számára véleményem szerint nem volt meg a kellő vízmélység. 
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10-én hozzá kellett kezdeniük. A hídhoz szükséges faanyag kitermelése a kisebb feladat, 
ezt a hasar hamar megoldotta. Sokkal komolyabb műszaki kihívás volt a híd felépítése, 
amelyet éjszaka fáklyafénynél nem lehetett végrehajtani. Az éjszakai munka ellen szól a 
technikai nehézség mellett, az, hogy egy fáklyafényes tevékenység sokkal feltűnőbb 
mint a nappali. A híd elkészítése ennélfogva talán két lépcsőben történt, a csata előtti nap 
folyamán és a csata napjának kora reggelén. Az átkelést lelassította az, hogy a sebtiben 
megácsolt hídon a lovasság gyalogosként, kantárszáron vezetve a lovakat kelhetett át, az 
innenső parton pedig be kellett várni az összes egységet, amely egy teljes tümen eseté
ben szintén hosszú ideig tartott. A hidat elég messze kellett felépíteni a magyar tábortól, 
tehát ezt a távolságot is értékelnünk kell. Érdemes tekintetbe vennünk azon lehetőséget, 
hogy a már elkészített híd a nagy megterhelés miatt átkelés közben válhatott ideiglene
sen használhatatlanná. Mindezen okok együttesen okozták azt, hogy Szübeetej elkésett a 
csatából. Számításba kell vennünk még azon lehetőséget, hogy a parancsnoksága alatt ál
ló hadtest létszáma nagyobb volt, mint 10 000 fő. 

Batu kizárólag annak alapján adott parancsot az éjszakai átkelésre és a hajnali harc 
megkezdésére, hogy a Szübeetej által készített híd készen van, vagy már majdnem kész. 

A hídcsaták 

A magyar vezérkar semmilyen konkrét információval nem rendelkezett sem a tatár 
sereg helyzetéről, sem annak szándékairól, hiszen a híd őrizetlen volt. A tatár fősereg 
létszámát 40-55 000 főre becsülhetjük, amely, még ha a kisebb számot is vesszük figye
lembe, akkor is kétszeres túlerőt jelent a magyarokkal szemben. Az alábbi felosztást ja
vasolhatjuk: 

Sejban: 5000 fő 
Batu: 25 000 fő 
Szübeetej: 10 000 fő 
összesen: 40 000 fő. 

Sejban osztagának meghatározásakor két szempontot kell figyelembe vennünk. Na
gyobb erővel kellet rendelkeznie, mint a hídőrség, mert annak szétverése nélkül a csata 
el sem kezdődhet. A gázlón vagy a gázlókon történő éjszakai átkelés lassú folyamat, 
ezért túl nagy létszámmal nem számolhatunk, már csak azért sem, mert Sejban osztagá
nak hajnali rajtaütése nyitotta meg a csatát. Időre volt szükség a Sajó innenső oldalán a 
csapatok összerendezésére és a hídfő megközelítésére. Súlyos érvként értékeljük azt, 
hogy Sejban osztagának a hídőrség legyőzése után a híd előtt közvetlenül biztosítani kel
lett a fősereg átkelését. Ezer fős osztag erre elégtelen. Az átkelés biztosítása miatt vetjük 
el azon nézetet, hogy Sejban ekkor megtámadta a magyar tábort. 

Szübeetej osztaga a derékhadtól teljesen elkülönülve vonult fel. A tatár haditerv a koc
kázatos átkelés miatt eleve számolt azzal, hogy szükség lehet a hadtest erőteljes beavatko
zására, azaz olyan létszámúnak kellett lennie, amely képes megfordítani a csata menetét. 
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A Batu vezette katonaság létszámát önmagában nem lehet megindokolni. A két szárny 
viszonylag behatárolható mérete mellett az összes többi egység a hídnál várakozott. 

Négyesi Lajos, Borosy András alapján a tatár sereget a következőképpen osztotta fel:91 

Sejban: 1000 fő 
Batu: 10-12 000 fő 
Szübeetej: 10-12 000 fő 
összesen: kb. 21-25 000 fő 

Számításaik azon alapultak, hogy reggel 8 órára az egész sereget át kellett hozniuk a 
Sajó innenső partjára. A szakirodalom a magyar sereg létszámát a tatár had létszámával 
megegyezőnek, mintegy 20-25 000 főre becsülte.92 

A rutén szökevény jelentette a tatár hadmozdulatot a magyar vezetésnek. Kálmán 
herceg és Ugrin érsek átkelés közben, valamikor éjfél körül rajtaütöttek a már innenső 
oldalon tartózkodó ellenséges alakulatokon, „legtöbbjüket megölték, másokat pedig a 
hídhoz szorítva a folyóba fullasztottak".93 Már ez az összecsapás megmutatta az elkövet
kező csata alapvető jellegzetességét: a tatárok a számukra hátrányos közelharcot kényte
lenek vállalni a csatarendben támadó nehézfegyverzetü magyarokkal szemben!94 A kézi
tusa pedig egyértelműen a magyar elitegységeknek kedvezett. Az, hogy mégis vissza
szorították őket mással nem magyarázható, mint lehengerlő számbeli fölénnyel. 

Ugrin érsek és Kálmán herceg osztaga, miután körülbelül 100095 főnyi őrséget ha
gyott a hídnál, a hajnali órákban - Négyesi Lajos szerint három óra tájban - visszatért a 
táborba. Az egész sereg felébredt, hiszen mindenki hallani akarta a híreket. 

A tatár haditerv annyiban módosult, hogy Batu és Sejban csapatainak egyesülésük 
előtt fel kellett számolni a hídőrséget. Batu akkor indította meg szemből az arctámadást, 
amikor Sejban rohamot vezényelt az innenső parton. Négyesi Lajos szerint 1000 ember 
elméletileg 15-30 perc alatt át tud kelni a gázlón.96 Ha egyetlen gázlóval számolunk -
inkább többnek kellett lennie - az 5000 lovas az éjszaka folyamán átkelhetett a Sajón. 

Sejban logikusan akkor kezdte meg a támadást, amikor pirkadni kezdett, s ez hajnali 
fél 6 után lehetett. Négyesi Lajos értekezett arról, hogy az íjat éjjel nem lehet használni.97 

A tatárok a támadás előtt valószínűleg teljesen körbevették a híd környékét, hogy az 
esetleges futárokat elfogják. Amikor Sejban megindította a támadást a hídon át, Batu 
azonnal rohamot vezényelt. A forrásokban szereplő hadigépeket98 bevethették, de erre 

91 Négyesi: i. m. 304-306. o. 
" Borosy András: A tatárjárás. In: Magyarország hadtörténete. (Főszerk. Liptai Ervin.) I. k. Budapest, 1984.45. o. 

93 Spalatói TE 175. o. 
94 Vö. B. Szabó: lm. 90-91. o. 
95 Rogerius TE 129. o. 

Négyesi: i. m. 304. o. 
97 Uo. 302-303. o. 

A tatárok tüzérségüket Kínából és Horezmből szerezték be. Nehéz és könnyű katapultot, ballistát, raké
tákat használtak. A lövedékeket gyúlékony, robbanó keverékekkel töltötték meg. A kisebb hadigépeket szét-
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nem volt szükség, a bekerített hídőrség esélytelen volt a győzelemre. A gyűrűből kitört 
katonák szerencsére felriasztották a tábort. A tatárok a híd elfoglalása ellenére is igen sú
lyos helyzetben voltak, mert Batu serege csak ekkor, körülbelül fél hét után (!) kezdhette 
meg az átkelést, tudva azt, hogy a magyarok értesültek az áttörésről, és támadni fognak. 

Kálmán herceg, U grin kalocsai érsek és Rembald de Carumb magiste 
első mezei csatája a tatárokkal 

A tatár áttörés hírére „Kálmán király azonban és Ugrin érsek meg a templomosok 
csapatának egyik mestere nem a gondtalan alvásnak adták át magukat, mint a többiek, 
hanem mint serény férfiakhoz illik, az egész éjszakát fegyverben és ébren töltötték, s 
amikor a lármát meghallották azonnal kirohantak a táborból. Aztán felöltve harci fegyve
reiket, egy csapatba tömörülve, bátran az ellenséges hadsorok közé rohantak, és egy ide
ig hősiesen harcoltak ellenük."99 

A szakirodalomban és a forrásokban ezen hadtest létszámáról adat vagy becslés nem 
található. A templomosok csapata néhány száz főt számlálhatott.100 Az érsek és a herceg 
katonai kísérete külön-külön megközelítőleg 1000101 főre tehető, amely szerint a hadtest 
2-3000 harcosával számolhatunk. Létszámuk nem volt nagy, de hadrendbe sorakoztak, 
és valamennyi első osztályú, képzett katona volt. Kristó Gyula szerint a XII. századtól a 
lándzsás roham „csatadöntő szerepűvé növekedett".102 

A magyar katonák védő, illetve támadó fegyverzete a következő volt: szalagos sod
ronypáncél, lemezkés páncél, pikkelypáncél; kerek, mandula vagy csepp alakú pajzs; 
henger vagy hordó alakú sisak, fazék sisak, vaskalap; harci balta; 80-90 cm hosszú, a tö
vénél 5-6 cm széles egyenes kard; hajítódárda vagy döfőlándzsa, esetleg mindkettő 
együtt; végül pedig íj.103 A templomosok, a herceg és az érsek katonáinak döntő többsé
ge a legjobban felfegyverzett és legjobban kiképzett harcos volt. Közelharcban, nem 
számítva a mongol parancsnokok ugyancsak páncélos testőrségét, messze fölötte álltak a 
különböző tatár alakulatoknak. 

szedve szállították, a sereghez tartozó hadmérnökök pedig helyben állították elő a nehezebb szerkezeteket. 
Chambers: i. m. 63-65. o. 

Spalatói TE 176. o. 
Borosy András szerint a szerzetes lovagrendek Magyarországon „legfeljebb csak néhány száz" harcos

sal rendelkeztek. Ugyancsak leírta azt, hogy a Muhi csatában számos johannita lovag is elesett. Borosy András: 
Egyház és honvédelem az Árpád-korban. HK 1987/2. 232. és 220. o. Ponce d'Aubon szerint a liegnitzi csatá
ban a templomosok közül 6 fráter, 3 lovag, 2 altiszt és 500 egyéb fegyveres halt meg. TE 303. o. A liegnitzi 
csatában részt vett templomosok létszámából nem következik az, hogy a Muhi csatában is pont ennyien voltak, 
de nem hiszem, hogy túl nagy eltérés lenne a két kontingens között. 

Spalatói Tamás a magyar főpapokról azt írta, hogy „hatalmas katonai erőket vonultattak fel". Spalatói 
TE 173. o. Rogerius szerint Aristald radnai ispán 600 válogatott fegyveressel rendelkezett. Rogerius TE 123. o. 
Ugrin kalocsai érseket, mint vitéz, a csatákat és a háborút kedvelő férfit ismertük meg. Ahogy a kalocsai érsek 
fölötte állt egy ispánnak méltóságban, ugyanúgy felette állt a katonai kíséret szempontjából is. A bogumilok el
len az 1220-as évek elejétől vezetett hadjáratokat, katonai képzettsége és harcedzett katonasága tehát volt. 
Borosy HK 1987/2. 211-213. o. és Kanyó Géza: Kálmán herceg. Katholikus Szemle, 1895/2-3. 420., 428-430. o. 

102 i 
Kristó Gyula: Az Arpád-kor háborúi. Budapest, 1986. 265. o. 

103 Uo. 248-265. o. 
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Reggel 8-9 óra tájban 14-15 000104 tatárral számolhatunk, amely minimális becslés 
szerint is több mint négyszeres számbeli fölényt jelent. A magyarok feladata egyszerű 
volt: rá kellett rohanni az ellenségre és beszorítani őket a folyóba, ahogy az elmúlt éjjel 
történt. A tatárok feladata szintén egyszerű volt: meg kellett akadályozniuk, hogy a ma
gyarok elérjék a hidat, mert ha elérik, akkor megnyerték a csatát. Sejban ezért az egész 
seregnek arctámadást parancsolt. A magyar lovasság itt a szó szoros értelmében darálni 
kezdte a könnyebb fegyverzetű, akkor zömében még nem is mongol egységeket, de 
„igen kevesen voltak a tatárok végtelen számához képest".105 Közben a hídon folyamato
san özönlöttek át az újabb és újabb alakulatok. Kálmán herceg és Ugrin érsek ekkor 
döbbentek rá arra, hogy a tatár fősereggel állnak szemben, vissza kellett vonulniuk az ál
taluk felsorakozottnak hitt derékhadhoz. 

A második mezei csata 

A visszatérő magyar osztag megdöbbenve tapasztalta azt, hogy a sereg nem állt csata
rendbe. Ugrin érsek „mivelhogy rettenthetetlenül szókimondó férfi volt, fennhangon kezd
te a királyt hanyagságáért korholni, majd Magyarország minden zászlósurát tunya gyáva
sággal vádolni, mert ekkora veszedelembe kerülve sem életükkel nem törődnek, sem az 
ország megmentésére nem készülnek... A három említett vezér tehát minden késedelem 
nélkül újra kiment a táborból."106 A templomosok másodszor, Ugrin érsek és Kálmán her
ceg csapatai harmadjára vállalták a harcot. Velük tartottak más egységek is, amelyek pa
rancsnokait nem nevezték meg a források. A 20-25 000 ezer főre becsült sereg talán fele, 
talán harmada, de mindenképpen csak egy része vonult ki a harcmezőre. Figyelembe véve 
azt, hogy a királyt nem hagyhatták testőrség nélkül, a tábort őrizni kellett, és voltak olya
nok, akik nem csatlakoztak egyik csapathoz sem, a kivonuló hadtest létszámát 10 000 főnél 
kisebbre kell becsülnünk. Velük szemben ekkor - 11 óra körül - Batu és Sejban teljes se
rege átkelt a Sajón, számuk az óvatos becslés szerint is elérhette a 25-30 000 főt. 

Ismét frontális támadásra és kézitusára került sor. A XI-XIV. századi forrásokban a 
magyar sereg egyszer mint könnyűlovas, másszor mint nehézlovas had bukkan fel. B. 
Szabó János ezt az ellentmondást, úgy oldotta fel, hogy a különböző fegyverzetű egysé
geket az adott helyzetnek megfelelően vetették be.107 A Muhi csatában ez azt jelentette, 
hogy a páncélos ék mögött a többi könnyebb fegyverzetű egység, mint „nehézlovasság" 
vonult fel, azaz zárt alakzatban támadott és kézitusát vívott. A híd mögött felállított sze
kérvár, a Sajón átkelt tatárok ellen bevetett magyar páncélos ékek mind előre kiszámított 
haditervre utalnak. 

A Muhi csatához kapcsolódó mindenfajta negatív képzetünk ellenére ezt a rohamot 
semmiféle vád nem illetheti. A reggeli ütközet ismétlődött meg csak nagyobb méretben 
és hevesebb küzdelemmel, mert mindkét fél tudta, hogy aki itt alulmarad, az elveszti a 

Négyesi Lajos szerint 10 000 lovas egy óra alatt tud átkelni a hídon. Négyesi: i. m. 306. o. Ha fél héttől 
számítjuk az átkelés kezdetét, akkor 8-9 órára egy teljes tüment átdobhattak az innenső partra, amelyhez még 
hozzá kell számítanunk Sejban osztagát is. 

105 SpalatóiTE]16. o. 
106 Uo. 
107 B. Szabó: i. m. 98. o. 
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csatát. Négyesi Lajos hívta fel a figyelmet Carpini jelentésének egyik szakaszára, amely 
szerint: „Batu azonban kirántotta kardját, és rájuk szegezte mondván: Ne fussatok! Ha 
megfutamodtok, senki sem menekül meg, ha pedig meg kell halnunk, haljunk meg mind 
egy szálig."108 Szübeetej életrajza így hangzik: „Batu serege a hídnál harcolt, de vissza^ 
szorították,^és^ vértesei ̂ cözüt TíarmTnc embert veszített.,rm Négyesi Lajos fogalmazta 
meg: „nagyon kritikus helyzetnek kellett kialakulnia ahhoz, hogy a vérteseket harcba 
vessék."110 A híd ismét kulcstényezővé lépett elő, meg kellett tartani bármi áron. A ma
gyar hadtest a közelharcban gyengébb, de jóval nagyobb létszámú tatár sereget vissza
szorította egészen a folyóig. Ez volt a csata kritikus pillanata.111 Batu kénytelen volt be
vetni páncélos testőrségét, amely egység harcértékét és fegyverzetét tekintve még a 
mongol egységek közül is messze kiemelkedett. A testőrség volt az utolsó tartalék, 
amellyel Batu rendelkezett. A tatár harcosok bőr vértezete többrétegű tenyérnyi széles 
lemezekből összeállított hadiöltözet volt. Hasonló technikai megoldással készítették el a 
fém páncélzatot is, embert és lovat egyaránt elláttak vele.112 Magát a bőrpáncélt a sebez
hető helyeken a nyakon, a mellkason, a karon a térden fém, esetleg csontlapocskákkal is 
megerősítették.113 A korabeli források már a bőrvértet is igen erős védőfelszerelésként 
mutatták be. A nehézlovasok lándzsája mintegy 3,6 méter (12 láb) hosszú volt.114 A kü
lönböző típusú kardok, szablyák, buzogányok és fokosok szintén ott szerepeltek a hadi
arzenálban. 

A templomos és johannita lovagokkal megerősített magyar vértesek az Eurázsia 
számtalan harcmezején edződött tatár nehézlovassággal kerültek szembe. A Muhi csatára 
vonatkozó keleti források elismerő megjegyzései arra a véres közelharcra utalhattak. 
„Végül is Ugrin olyan hősiességgel vitézkedett az ellenség legsűrűbb csapatai között, 
hogy őt mint mennykőcsapást, nagy lármával kikerülték."115 Nem tudjuk, hogy a mongol 
testőrség rohama fordította-e meg a csata menetét, vagy Szübeetej érkezett meg. Való
színűnek azt tartjuk, hogy Batu vértesei csak megállítani tudták Ugrin, Kálmán és 
Rembald de Carumb támadó ékeit. Miután Szübeetej körülbelül déltájban megérkezett, 
csapatai minden oldalról bekerítették a magyar egységeket, akik ezután „a túlerő roha
mát már nem bírták elviselni."116 „Batu a Kerel elleni hadjárat idején történtekről beszél
ve így szólt: Amit akkor szereztünk, az mind Szübeetej érdeméből van.""7 

Veszprémy László megfogalmazta azon véleményt, hogy IV. Béla életben maradása 
sokkal fontosabb volt, mint egy lovagisan megvívott csata.118 Az ország szempontjából 

Carpini TE 236. o.; Négyesi: i. m. 309. o. 
Jüan Dinasztia története. TE 83. o. 
Négyesi: i. m. 309. o. 
Pauler Gyula már 1893-ban leírta a csata kritikus pillanatát, amikor Batu „kivont karddal" űzte vissza 
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az volt a helyes, hogy a király nem hagyta el a tábort. Nagyon kétséges az, hogy a teljes 
létszámban felsorakozott magyar sereg, miközben kemény közelharcot vív Batu és 
Sejban alakulataival, képes lett volna-e arra, hogy kivédje Szübeetej hadtestének bekerí
tő csapását. Szinte bizonyos, hogy végzetes és csatadöntő támadás lett volna. A magyar 
fölényt azon konkrét helyzet biztosította, hogy közelharcra tudta kényszeríteni a tatáro
kat. Ellenben Batu vezérkara és csapataik olyan bonyolult, összetett és összehangolt mű
veleteket tudtak végrehajtani, melyekhez mérhetőre Európában senki nem volt képes. 
Ennek révén a számukra hátrányos helyzetet győzelemre fordították át. A magyar hely
zeti előnyt csak úgy lehetett volna győzelemre vinni, ha biztosítják a magyar sereg hátát, 
megakadályozzák Szübeetej átkelését, amely feladat Kötönyre és a kunokra várt volna. 
A csata elveszett, de a tatárok a Muhi síkon megtanulták tisztelni a magyar katonaságot. 

A táborban 

A csatával kapcsolatban nagyon komolyan felvetődik a felelősség kérdése. Miért csak 
a sereg fele, harmada ment ki harcolni? IV. Béla a sok ellenkező vélemény ellenére ké
szült az ütközetre. „A király buzdította övéit, hogy férfiasan készüljenek a harcra; és 
nem kevés zászlót osztott ki saját kezűleg a főemberek között."119 Ennek ellenére sem 
mentek ki a csatába. A magyar előkelők a hadrendbe sorakozás kényszerítő szükségét 
egészen a déli órákig nem látták. Indulásuk óta a tatárok folyton elmenekültek előlük, 
nyomát sem látták az ellenséges seregnek, éjszaka Ugrin és Kálmán győzött a hídnál, 
ugyanők másnap reggel ismét kivonultak harcolni, a többiek ezen megnyugodva folytat
ták a reggeli készülődést.120 Tehát reggel még mindig nem volt nyoma a tatároknak. Az 
előkelők a megelőző napok és hetek eseményei alapján úgy gondolták, hogy olyan rabló 
hadjárattal van dolguk, mint amelyet a kunok szoktak végrehajtani hisz „hallomásból 
tudtak arról, hogy Magyarországban ilyesmi már akárhányszor megtörtént".121 Akár az 
orosz fejedelmek, úgy a magyar urak sem tudták felmérni azt, milyen katonai erővel áll
nak szemben, azért, mert ilyet soha azelőtt nem tapasztaltak. Azonban túl egyszerű lenne 
ha csak felelőtlenséggel elintéznénk az ügyüket. 

„Azt szerették volna, hogy vereséget szenvedjen a király és ezután ők kedvesebbek 
legyenek neki."122 Rogerius a tatárjárásról írott művét azzal kezdte, hogy felsorolta a ki
rály és a bárók gyűlölködésének okait. IV. Béla ellenükre hozta be a kunokat az ország
ba, apja báróit eltávolította a hatalomból, csorbította jogaikat, visszavette az adományo
zott birtokokat, bevezette az írásbeli kérvényezés rendszerét.123 A király a nádor és az 
országbíró kivételével apja, II. András valamennyi főtisztviselőjét menesztette.124 A fele
lőtlenség talán menthető, de a kegyvesztettségük miatt cserbenhagyni a királyt már nem 
bocsánatos tett. Ráadásul az már végleg menthetetlen cselekedet volt, hogy ezek a har-
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cokban addig részt sem vett csapatok „inkább elszökdöstek".125 Spalatói Tamás megfo
galmazása szerint „ki-ki csak önmagával törődött"126 

A magyar hadtest visszaszorítása után a tatárok valóban körülvették a magyar tábort 
és hozzákezdtek a felgyújtásához. Ennek ellenére Négyesi Lajos véleménye szerint a 
megerődített táborban hatékonyan védekezhettek volna.12t AmikorTaz első menekülő 
magyar egységek elhagyták a tábort a tatárok - saját szempontjukból nagyon okosan -
utat engedtek nekik. Ez végleg felbomlasztotta a rendet, a Muhi csata itt, ezen a ponton, 
valamikor a kora délutáni órákban végleg elveszett. 

A tatárok és a magyar államszervezet 

Mihail Juraszov szerint a tatárok stratégiai helyzete 1241-1242 folyamán alapvetően 
megváltozott. Véleménye szerint 1241 márciusában Magyarország meghódítása és meg
szállása volt a fő cél. Ezen elképzelés 1241 kora nyarán megváltozott a csatatéren el
szenvedett veszteségek és a hátországban kitartó „egész sor nyugati szláv erődítmény" 
miatt. 1242-ben a hadicél kimerült a királyi kincstár megszerzésében.128 

Az ellenálló nyugati szláv erődök indifferens tényezők a magyarországi hadjárat 
szempontjából. Orda és Bajdar feladata nem az ottani várak elfoglalása volt, hanem a 
magyarországi hadszíntér biztosítása. Lengyelország és Csehország területén ekkor nem 
tartózkodott tatár katonaság, így nem volt kinek ellenállni. A Kárpát-medence és a Kelet
európai-síkság területe egymással közvetlenül határos bármiféle szláv retesz nélkül. 

Juraszov megállapításai közül helyes az, hogy a tatárok az annexiót előkészítő hódító 
háborút terveztek és hajtottak végre, avégett, hogy Magyarország területén berendezzék a 
Mongol Birodalom legnyugatibb tartományát. Következésképpen Batu legfőbb célja az 
volt, hogy teljesen szétzúzza a magyar államszervezetet, értjük ez alatt a királyt, a katonai 
vezetőréteget és magát a katonaságot. 1241 tavaszának és a Muhi csatának az eredményét 
azon mérhetjük le, hogy a magyar államszervezetet megsemmisítette avagy nem. 

A király 

A tatároknak egy idegen ország meghódítása során alapvető céljuk elfogni vagy 
megölni az uralkodót. Az indítékok világosak, az uralkodó az, aki megszervezi az ellen
állást és az uralkodó az, aki meghódol. 1205-ben Szübeetej parancsot kapott, hogy fogja 
el a merkit Toktoa fiait, a Mongolok titkos története megfogalmazásában bármi áron: 
„Ha szárnyuk nő és az égre felrepülnek, Szübeetej, te akkor szongor-sólyommá válsz, 
ugye felrepülsz, hogy elfogjad őket? Ha mormotákká válnak, a körmükkel ásva a földbe 
bújnak, te ásó leszel, és ugye nyomukat követve megkeresed őket? Ha halakká változ
nak, s a Tenggisz tóba belebújnak, Szübeetej, te leszel a halászháló, és ugye kifogod 
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őket?"129 1206-ban Dzsebének kellett „előkeríteni" a najman Gücsülük kánt.130 1220-ban 
Szübeetej és Dzsebe külön sereg élén veszik üldözőbe Muhammad horezmi sahot, mia
latt Dzsingisz a sah fiát, Dzselal-ad-Dint az Indusig kergette. 

Még egy szempont megragadható a tatárok és az idegen uralkodó kapcsolatában, a kán 
előtt meghódoló király, fejedelem nem csak az adott ország alávetettségét jelöli tulajdon
képpen jogi formában, de ezzel párhuzamosan a tatár udvarban, a tatár államban megszi
lárdítja a kán tekintélyét. Ennek megfelelően a Muhi csata után a tatárok vadásztak IV. 
Bélára, aki mellett Kálmán herceg is kiemelt célpont volt. 1242. január és március hóna
pokban Kádán hadjárata Szlavónián át a tengerpartig egyetlen célt követett, hogy elfogják 
a királyt. Nagyon érdekes, hogy katonai győzelmeik után a tatárok számára alapvető fon
tossággal bírt a meghódítandó ország uralkodója, akinek hódolása legitimálja uralmukat. 

A király döntése, az, hogy a menekülést választotta, mindenképpen tudatos tett volt. 
A Muhi csatából menekülnie kellett, a Dunántúlról is, Horvátországból és Szlavóniából 
is. Nem lehetett a serege mellett, mert puszta jelenlétével veszélybe sodorja azt. Nem 
zárkózhatott be olyan várba, amely a szárazföldön van, mert minden tatár erőt odavonz. 
Magyar uralkodó ilyen helyzetbe ezidáig még nem került, nem volt az országnak egy 
olyan szeglete, ahol menedékre lelt volna. IV. Béla nagyon is tisztában volt azzal, hogy 
semmilyen körülmények között nem kerülhet tatár fogságba. Vele együtt a katonai elit és 
a katonaság is kisiklott a tatár harapófogóból. 

Az egyházi vezetőréteg 

A Muhi csatában elesett Csák nembeli Ugrin kalocsai érsek, Rátold nembeli Mátyás 
esztergomi érsek és Gergely győri püspök.131 Az egyházi előkelőknél érdemes megáll-
nunk néhány gondolat erejéig. Nehéz megítélnünk azt, hogy a tatárok mennyiben válasz
tották el egymástól a világi és egyházi méltóságviselőket. Itt csak óvatos megjegyzést 
tehetünk, a tatárok eddig nem találkoztak olyan egyházi hierarchiával, amelynek vezetői, 
lényegében katonaként, részt vettek a harcokban. Ez nem történt meg sem Kínában, sem 
a nomád népeknél, sem a muszlim területeken, sem a buddhisták esetében, de az oro
szoknál sem. Magyarországon azt tapasztalták, hogy a vallás, az egyházi szervezet és a 
katonáskodás összefonódott. A tatárok vallási türelme közismert, miután Magyarország 
meghódítása és a területén való berendezkedés volt a céljuk, fel kellett tenniük azt a kér
dést: hogyan kezeljék az ellenük fegyverrel harcoló katolicizmust? 

A Muhi csatában elesett Ugrin helyére Benedek választott kalocsai érsek, Mátyás he
lyére Báncsa nembeli István választott esztergomi érsek került.132 A tatár berendezkedés, 
az ország további sorsa szempontjából az volt az igazán fontos, hogy az egyházi szerve
zet pótolta a veszteségeit. Hiába szállta meg a tatár sereg az ország nagyobbik részét, ha 
az egész magyar egyházszervezet a két érsek, végül is IV. Béla kezében maradt. 
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A világi vezetőréteg 

Az új nádor Buzád-Hahold nembeli Arnold, majd 1242 őszétől Kán nembeli László 
lett. 1241 májusától Geregye nembeli Pál a korábbi fejérmegyei ispán viselte az ország
bírói tisztségei, megszervezte^a Duna-vonal védelmét, és *z újjászerveződő mezer sereg 
parancsnoka volt.133 Kálmán herceg halála után Tűrje nembeli Dénes lett a horvát
szlavón bán. A Barcaságban elesett Pósa helyett Ádám fia Lőrinc lett az új erdélyi vajda. 
Továbbá csak felsorolásszerűen, az új tárnokmester Csák nembeli Máté, az új pohár
nokmester Pok nembeli Móric, az új főasztalnokmester Rátold nembeli Lóránd.134 

A magyar államszervezet élén álló legfőbb világi méltóságviselők a nádor, az ország
bíró, a tárnokmester, a horvát-szlavón bán, az erdélyi vajda 1241. április-májustól a he
lyükön vannak. A Muhi csata vesztesége esetükben is viszonylagos, mert az elesetteket 
pótolták. Az ország katonai vezetőrétege, amelyet a tatárok mindig elsődlegesen próbál
tak megsemmisíteni, a helyén maradt. 

A katonaság 

A magyar katonai ellenállás a Muhi csata végét követő menekülés során sem szűnt 
meg. Azok a katonák, akik kimenekítették IV. Bélát és Kálmán herceget, azontúl, hogy 
az irodalomba kívánkozik a királymentés, ezzel a tettükkel megkérdőjelezték a tatárok 
által nehezen kivívott győzelem értékét. 

A teljesség igénye nélkül a katonai ellenállás a következő volt: Geregye nembeli Pál 
a Duna innenső oldalán szervezte a mezei csapatokat. Az aragóniai Simon ispán részt 
vett a Muhi csatában, majd megvédte Esztergomot. Ákos nembeli Fülöp ispán, egyike a 
királymentőknek kivédte a Kemlék vára elleni tatár csapást. Kozma és Achilles ispán, 
akik szintén ott harcoltak a Sajónál, megőrizték Pozsonyt a Magyarországot orvul 
hátbatámadó II. Frigyes ellen. A Felvidéken Szoboszló fia Bogomér ispán, miután éppen 
hogy megmenekült a Muhi csatából, visszaverte a Trencsén ellen támadó tatár sereget. A 
nyitrai hospesek megvédték Nyitrát.135 

1242 elején a dunántúli, a szlavóniai, a horvátországi ostromok kivétel nélkül sikerte
lenek voltak. Geregye nembeli Pál a mezei had élén a nyugati határszélre vonulva kitért 
a nyílt csata elől. A tatároknak sem a mezei csapatokat, sem a helyi ellenállást nem sike
rült felszámolni. A kép teljességéhez feltétlenül hozzátartozik az a kiegészítés, hogy 
1241. április 1 l-e után a Felvidék nem került Batu hatalma alá, azért mert a tatárok nem 
tudták elfoglalni a felvidéki várakat. 

A szakirodalomban több helyen olvasható, hogy a Dunántúl és néhány erődített hely 
kivételével az egész ország Batu hatalma alá került. Az a néhány erődített hely egész 
Felső-Magyarországot jelentette. Ha Erdélyt az ott átvonuló tatár seregek útvonalán kí
vül vizsgáljuk, figyelembe vesszük a földrajzi viszonyokat és az erdélyi hadjárat egy hó
napnyi időtartamát, akkor nagyon kétségesnek tarthatjuk a teljes megszállást. 
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Érdemes lajstromba szednünk a tatárjárás utáni katonai eseményeket. A tatárok kivo
nulása után a magyar csapatok már 1242-ben visszavették Kőszeget és Sopront, valamint 
felszámolták a rabló várakat. Az 1240-es évek derekán egymást követték Ausztriával és a 
halicsi fejedelemség területén vívott harcok. Az 1250-es években magyar hadjáratok 
folytak Ausztria, Morvaország, Stájerország, Karintia és Bulgária ellen.136 A fenti ese
ménysorból nem a katonai erő megtörése szűrhető le tapasztalatként, hanem ellenkező
leg, katonai aktivitás tanúi vagyunk. 

A magyar nép és a jásza 

1241. április végén a tatár seregek Magyarország közepén egyesültek. Batu, Sejban, 
Szübeetej, Orda, Bajdar és Kajdu csapatai Pest környékén, Kadan, Büdzsék, Büri és 
Borundaj alakulatai pedig Szeged körzetében. A mongol vezérkar összegyűlt, hogy érté
kelje a hadjárat addigi eseményeit és döntsön a további teendőkről. 

A tatároknak, amikor elfoglaltak egy országot, akkor a katonai győzelem után el kel
lett ismertetni a hatalmukat. A kán előtt meghódoló, legyőzött uralkodó nyilvánosan jel
képezte a tatár elit és saját népe előtt az alávetettség elfogadását. Ez a meghódolás a ma
gyar király esetében nem történt meg. IV. Béla és a katonai elit nem adta fel az 
ellenállást, a magyar katonaság pedig a Muhi csata ellenére sem semmisült meg. Az 
MTT és Rasíd-ad-Din történeti munkája tele van olyan eseményekkel, amikor Dzsingisz 
valamelyik sikeresen vívott csatája után a vesztes fél harcosai csatlakoztak a győzőkhöz. 
Dzsingisz a kalakaldzsiti csata után seregszemlét tartott, amely szerint 1300 saját és 
1300 szövetséges harcossal rendelkezett.137 Rá három évre, 1206-ban kánná választása
kor kinevezte 95 ezredesét.13s A Mongol Birodalom úgy nőtt eurázsiai méretűvé, hogy 
folyton csatlakoztak hozzá. Magyarországon semmi ilyesmi nem történt, ha a 600 kény
szersorozott radnai vértest leszámítjuk, a magyar katonaság nem állt át.139 Mai szemlélő
nek ez magától érthetődik, ellenben a XIII. század mongol vezéreinek az volt a termé
szetes, hogy a legyőzöttek csatlakoznak a győztesekhez. 

A felvidéki várak sikeresen kivédték a tatár ostromokat 1241. március és április folya
mán. Zichy Ladomér ezt azzal indokolta, hogy erre Batu katonai ereje kevés volt.140 To
vábbá felsorolt 162 magyarországi várat, várost és egyéb megerősített helyet.141 Összegyűj
tötte azt a körülbelül 40 települést, amelyet a tatárok elfoglaltak.142 Zichy Ladomér adatait 
megerősítette Csorba Csaba, aki szerint a megerődített helyek száma „együttesen nem cse
kély, jóval több mint kétszáz".143 A tatár seregek összlétszámára vonatkozó eltérő becslé
seken túl a külön operáló erdélyi seregek megmutatták, hogy viszonylag kis létszámmal is 
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el tudtak foglalni várakat és városokat. Inkább meglepő az, hogy a tatár csapatok április 
végi egyesülésük után nem kezdtek hozzá a rendszeres ostromokhoz. 

A szakirodalomban több helyen felmerült az, hogy a magyar katonai ellenállás miatt 
a tatárok nem tudtak átkelni a Dunán.144 Az átkelés eltolódásának okaXsorba Csaba sze-
rint"az_volt7lrogy~áž"ääcfig megszállt területeket kellett biztosítani „amelyen inkább át-
száguldottak, mintsem elfoglalták", illetve az erősítéseket várták. Csorba Csaba a tatárok 
dunai átkelésének megakadályozását nem tartja katonailag megoldhatónak.145 Ha a ma
gyar sereg a Sajó egy viszonylag rövid szakaszán nem tudta elhárítani Batu átkelését, 
akkor az éppen újjászerveződő magyar hadszervezet sem volt képes arra, hogy az egye
sített tatár seregek a Dunán bárhol elképzelhető átkelését megakadályozza. 

A felvidéki várak ismételt ostromának elmaradása és a dunai átkelés elhalasztása 1241 
április végétől 1242 januárjáig katonai okokkal nem magyarázható.146 A nyílt mezőn a tatár 
csapatok győztek, ebből a magyar vezetés azt a tapasztalatot vonta le, hogy nem szabad ve
lük ismét megütközni. A magyar mezei sereget újjászervezték, így hiába erősebb a tatár 
hadsereg, ha nincs módja megverni azt. A tatárok elfoglaltak egy sor várat és várost, tehát 
technikailag meg tudták oldani ezek ostromát, de annyi erődített település állt ellen, hogy 
parttalan dolog lett volna hozzákezdeni rendszeres megostromlásukhoz. Magyarországon 
véget ért a Dzsingiszidák számára azon megszokott gyakorlat, hogy a legyőzöttek csatla
koztak a győzőkhöz, ezzel tulajdonképpen abban a pillanatban leállt a terjeszkedés. 

A patthelyzetet a tatárok úgy próbálták feloldani, hogy kihirdették a jászát, azon az 
alapon, hogy ha a király, a katonai elit és a katonaság nem fogadja el őket, akkor majd a 
nép megteszi azt. A tatár iga kötelező képzete miatt ez a feltevés tarthatatlannak tűnik, 
azonban figyelembe véve a tatárok által kormányzott területek és népek nagyságát, telje
sen logikus felvetés. 

A jásza a dzsingiszi törvényeket jelentette.147 Egész terjedelmében nem maradt fenn, 
a Dzsingisznek tulajdonított szólások gyűjteménye Rasíd-ad-Din krónikájának a végén 
található.148 Ezek a példázatok inkább a hadseregre és a vele kapcsolatos teendőkre, 
alapelvekre vonatkoznak. A tatár berendezkedésről Rogerius hagyott ránk információtö
redékeket. Érdemes figyelni olyan megjegyzésekre, mint: „aki a hűségükre megadja ma
gát, annak bizonyos határideig megadatik a biztonságos hazatérés lehetősége... újból be
népesedett a föld... és minden falu azt választotta királyául a tatárok közül, akit akart... 
Kenézeket, ügyintézőket állítottak az emberek fölé, hogy igazságot tegyenek... A kené
zek majdnem minden héten összegyűltek... Inkább azt választottam tehát, hogy a kené
zekkel a hadsereghez megyek."149 

Zsoldos: i. m. 59. o. 
Csorba: i. ra. 55-56. o. 
Boyle megfogalmazott egy feltételezést, amely szerint a tatárok 1242 áprilisa után a Nyugat-Európa el

leni támadást készítették elő. Boyle, John Andew: The mongols and Európa. In: The Mongol World Empire. 
1206-1370. London, 1977. 339. o. A magyar katonai ellenállás megtörése előtt és a magyar katonaság csatla
kozása nélkül erre véleményünk szerint nem volt mód. 

147 Vásáry: i. m. 194-201. o. 
148 Rasíd-ad-Din: i. m. 259-265. o. 
149 Rogerius: i. m. 140-141. o. 
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Az európai hadjárat igen érdekes jellegzetessége az, hogy a néhány hónapos harci 
cselekményeket majdnem éves „üres" időszakok követték. A Volgai Bulgaria 1236 
őszén bekövetkezett alávetése után „csend lett", egészen 1237 decemberéig. Ezután 1238 
kora nyarától egészen 1239 késő nyaráig, majd 1239 késő őszétől 1240 őszéig szintén 
szünet következett. A mordvinok makacs, de lokális ellenállásán és a kunok legyőzésén 
túl a tatárok ezekben az egyes hadjáratokat megszakító ciklusokban megszervezték az 
éppen meghódított területeket. A gyors lerohanást követte a sokkal hosszabb időt igény
bevevő integrálás folyamata. 

Batu 1241. április végétől azért nem folytatta a hadműveleteket, mert megszervezte a 
tatár uralmat az Alföldön és Erdélyben. Kísérletet tett arra - a tatár öldöklés biblikus ké
pei után nehéz ezt feltételezni -, hogy megnyerje a lakosságot. Megpróbálta rendezni a 
közállapotokat. A tatár berendezkedés elfogadását avagy elvetését nem a tatárok által a 
harctéren elkövetett kétségkívül véres atrocitások befolyásolták és nem is a jásza konkrét 
pontjainak „jósága vagy rosszasága", hanem az alapvetően eltérő, kibékíthetetlen kultu
rális különbségek. 

A tatárok katonailag megszállták Magyarország közepét, a fegyveres erő Kelet-
Európából pótolható, tehát legfőképpen nem katonai nehézségeik voltak. Itt, a Kárpát
medencében egy számukra teljesen ismeretlen kultúrával találkoztak, amely hódítási 
szándékukra nem úgy reagált, ahogy várták A választóvonal nem Európa meg a keletről 
jött népek között húzódott, hanem Európa és a keletről jött magyarok álltak ugyanazon 
oldalon, szemben a keletről jött tatárokkal. 

Jelenleg csak jelezni tudjuk, de kérdés formájában meg kell fogalmaznunk a követke
ző gondolatot: A tatárok „pogánysága" emlékeztette-e vajon az országlakosokat saját ré
gi „pogányságukra"? Ezt a problémát az 1246-ban visszaköltöző kunokkal és a követke
ző évtizedek kulturális eseményeivel érdemes együtt vizsgálnunk. Az 124l-es tatár 
felszólításnak, hogy mint Kelet-Európában a kunok, úgy most a magyarok hódoljanak 
meg és fogadják el a mongol kánokat uraiknak, nem volt foganatja. Kategorikusan meg
fogalmazva a földműves elutasította a nomádot. Az ellenállás mértéke volt az a kapcso
lat, amely összefűzte a tájat és a benne lakó embert. László Gyula szerint: „A föld leg
alább annyira emberré változik, mint amennyire földdé alakul a rajta élő ember. Láttuk 
azt, hogy a magyar föld a honfoglaláskor úgyszólván nyers föld volt, amelyen a termé
szet a saját törvényei szerint uralkodott. Ezt a földet a magyar ember teremtette olyanná, 
amilyen ma, tehát a föld az ő nevelése s ő a föld neveltje."150 A tatárok ezt a viszony
rendszert, életközösséget nem tudták széttörni. A népet és a földet összekapcsoló hely
hez kötött egymásrautaltság erősebb volt, mint a tatárok által felkínált sokkal nagyobb 
horizontú helyhez nem kötött birodalmi alternatíva. 

A tatárok rádöbbentek arra, hogy a király, a katonai elit, a katonaság után maga a nép 
sem fogadja el őket. 1242 elején tettek még egy kísérletet arra, hogy elfogják IV. Bélát, 
majd véglegesen151 elhagyták Magyarország területét. 

László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1944. 62. o. 
151 Az összes többi tatár hadjárat célja, beleértve az 1285-ös támadást is, már nem a hódítás, hanem a zsákmá

nyolás volt. John Andrew Boyle a tatárok ismételt támadásával kapcsolatban Rubrucqra hivatkozva közölte, hogy 
már régen visszatértek volna Magyarországra, de azt a sámánok nem engedték. Boyle, John Andrew: The Mongol 
World Empire 1206-1370. London, 1977. 340. o.; Rubrucq útleírását lásd Julianus Barát és a napkelet felfedezése. 
Budapest, 1986. 349-350. o. Boyle összehasonlította egymással az 1240-es és az 1250-es éveket. Az 1240-es éve-
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A kivonulás okai 

A tatárok Magyarországból történő kivonulásának magyarázatára Greg S. Rogers négy 
lehetséges alternatívát vázolt fel: a politikai-, a földrajzi-, a katonai kimerülés és a. lépcső
zetes hódítás okait. 15IjVeszprémy László fogalmazta meg azon tételt, hogy a visszavonulás 
oka az volt, hogy a tatár seregek elérték akciórádiuszuk határát. Mindezen nézetekkel 
szemben a kivonulás alapvető okát abban látjuk, hogy ellentétben Kelet-Európával, ahol 
megvalósult a mongol-kun „szövetség", amely megalapozta az Arany Hordát, a Kárpát
medencében semmilyen jellegű mongol-magyar „együttműködés" nem jött létre. 

A „politikai okon" a következőket értjük: Batu azért vonult ki Magyarországról, mert 
meghalt Ögödej a nagykán, és részt akart venni a kuriltajon.153 1242-ben Batu nem sietett 
haza Mongóliába, és az 1246-ban összeült kuriltajon sem jelent meg.154 Piano Carpinit 
erőltetett menetben küldte el Karakorumba és fogadta amikor onnan visszatért, de maga 
nem mozdult a Volga mellől.155 

A „lépcsőzetes hódítás" elvén azt értjük, hogy a tatárok először felderítő hadjáratot 
vezettek, majd ezt követte a teljes hódítást célzó második támadás. Ezek szerint 1241-
ben nem is akarták elfoglalni Magyarországot.156 Jelen dolgozatunkban kifejtettük a kü
lönbséget egy felderítő jellegű hadjárat és egy birodalmi vállalkozás között. Az 1241. évi 
tatár támadás célja - a résztvevő Dzsingiszida elit, a hozzájuk tartozó katonaság, a had
műveletek földrajzi kiterjedés és szervezettsége miatt - a Kárpát-medence elfoglalása és 
a területén történő tartós berendezkedés volt. 

A „katonai kimerülés" miatti kivonulás legfőbb képviselői az orosz történészek. Né
zetük szerint Oroszország végtelen térségein az oroszok ellenállása miatt a hódítók ereje 
kimerült. Ezen nézet első megfogalmazója Friedrich Engels.157 E nézetben politikatörté
neti gyökerek és nacionalista érzelmek jelenlétét tételezzük fel. Az oroszok hősies ellen
állásából semmit el nem tagadva, a tatár veszteségek megállapításánál mindenképpen fi
gyelembe kell venni a tatár seregek szervezeti felépítését. Azaz a tulajdonképpeni 
mongol, a szövetséges és a vazallus egységek között kell megosztanunk a veszteségeket. 

A visszavonulás „földrajzi okán" a Sinor Dénes által megfogalmazott „logisztikai 
kényszert" értjük, amely szerint a tatár seregek olyan nagy mennyiségű lóval rendelkez
tek, hogy azokat a Kárpát-medence nem volt képes ellátni. 

ket Batu és Güjük szembenállása határozta meg, ellenben az 1250-es években egyetértés volt Batu és Möngke kö
zött, így a belpolitikai háttér nem jöhet számításba. Ha eltekintünk attól, hogy Bagdad sokkal gazdagabb zsák
mányt jelentett, mint Székesfehérvár, akkor a kérdés megválaszolhatatlan. A párhuzamos háborúra - az 1230-s 
években Kína és Európa - volt példa. Mit tudhattak a sámánok a magyarokról? A Magyarországon elesett harco
sok részére külön temetőt létesítettek. Piano Carpini TE 223. o. A magyar katonai ellenállás mértéke, mint a visz-
szatérés tiltásának oka, azért nehezen hihető mert maguk a tatárok, azaz a hadsereg vissza akart térni. Kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy a sámánok vétójának hátterét nem tudjuk vizsgálni még feltevések szintjén sem. 

Greg S. Rogers: An examination of historians' explanations for the mongol Withdrawal from East 
Central Europe. East European Quarterly, XXX. No. 1. Spring, 1996. 21. o. 

153 

Vö. Saunders, J. J.: The History of the Mongol Conquests. London, 1971. 88. o. 
Rasid-ad-Din: i. m. II. 80. o.; Vásáry; i. m. 81. o. 

155 Carpini TE 259. és 269. o. 
156 Schütz : i. m.232. o. 
157 Greg S. Rogers: i. m. 12. o. 
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Pasuto szerint a mongol hódításokat akkor tudjuk helyesen értékelni, ha azt Európa és 
Ázsia népeinek honvédő háborújának tekintjük. A Magyarországról történt kivonulásuk 
oka a Kelet- és Közép-Európában elszenvedett katonai veszteség volt.158 

Szkrinyikov négy okot sorolt fel: meghalt Ögödej; 1242 elején a kunok nagy erőket 
gyűjtöttek össze, ennek következtében Batunak biztosítani kellett a Dast-i Kipcsak terü
letét; a csapatok leharcolt állapotban voltak; az európai hadjárat fő célpontja a kelet
európai sztyepp volt.159 Az 1242 elején történt kun felkelés nyomát a megadott forráshe-
lyen - Rasíd-ad-Din II. 40. o. - nem találtam. Az Ögödej halála utáni feszült belpolitikai 
helyzetben, Batu és Güjük majdnem nyílt csatába torkolló viszályában egy jelentős ke
let-európai kun ellenállás kulcstényezővé lépett volna elő. Ez esetben Batu nem kényel
mes lassúsággal vonul vissza, nem tölti 1242-1243 telét Bulgáriában, hanem viharos 
gyorsasággal már 1242 kora nyarán a Volga mellett terem, és felszámolja a hátországát 
fenyegető veszélyt. 

Jegorov az Arany Horda történeti földrajzával foglalkozó müve elején röviden érte
kezett a tatár kivonulás okairól. Kiemelte a katonai veszteségeket, amelyek annál na
gyobbak lettek, minél mélyebbre törtek be Európába, s ezzel párhuzamosan fokozódott a 
helyi lakosság ellenállása. Felvetette annak lehetőségét, hogy a Közép-Európa elleni tá
madás Batu „magánakciója" volt. Ögödej halálhírét ürügynek tekintette a hadjárat befe
jezéséhez, ellenben a trónöröklés kérdése a hercegek viszálya miatt már nem volt elha
nyagolható tényező. Több más szerzőhöz hasonlóan megfogalmazta azon véleményét, 
hogy a tatár csapatok leharcolt állapota nem tette lehetővé a további hadmüveleteket.160 

Azzal nem értünk egyet, hogy az 124l-es támadás Batu „magánakciója" lett volna, 
mivel a Magyarország elleni hadjáratban valamennyi Dzsingiszida ág képviseltette ma
gát. A tatár csapatok leharcolt állapotához azt mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy 
1241. április második felétől egészen 1242 januárjáig a Kárpát-medencében nem folytak 
hadmüveletek. 

Sinor Dénes szintén elvetette azon tételt, hogy a tatárok kivonulásának a nagykán ha
lála volt az oka, hanem úgy vélte, hogy visszatérésüket Kelet-Európába „logisztikai 
kényszer okozta". Azaz a tatárok olyan nagy mennyiségű lóval rendelkeztek, amelyet a 
Kárpát-medence nem volt képes ellátni. Batu 1242 márciusában adott parancsot a visz-
szavonulásra.161 Kadan március végén, április elején vonult ki Dalmáciából.162 A Kárpát
medence kiürítése lassan történt, egyrészről azért mert nem kellett tartani magyar táma
dástól, másrészről a zsákmány nagysága és a foglyok sokasága a kivonulást lelassítot
ta.163 IV. Béla május közepén indult el Trauból.164 Ha azt feltételezzük, hogy a tatárok 
visszavonulásának oka a legelőhiány volt, abban az esetben két egymással teljesen 
szembenálló megállapítást tehetünk. A tatárok tavasszal kezdődő kivonulása és a kárpát-

8 Pasuto: i. m. 204. és 216. o. 
159 Szkrinnyikov, R. .G.: i. m. 137-138. o. 

Jegorov, V. L: Isztoricseszkaja geogorafija Zolotoj Ordi v XIII-XIV. vv. Moszkva, 1985. 26-27'. o. 
Szűcs: i. m. 11. o. 

162 Spalatói TE 190. o. 
Rogerius TE 145. o. 
Szűcs: i. m. 22. o. 
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medencei legelők megújulása egyidöben történt, azaz a tatárok a frissen sarjadó mezőket 
hagyták el. Ha a tatárokat 1241-42 telén - amikor befagyott a Duna - nem befolyásolta a 
legelőhiány, akkor még kevésbé feltételezhetjük ezt a természet megújulása idején. Batu 
1242/43 telét Bulgáriában töltötte, a lóállomány feljavítása már 1242 őszére megtörtént. 
Ebben a^esetben mHarthattarvissza^ tatárokat a Magyarországba történő visszatéréstől? 

A lelegeltetéshez, mivel igen speciális kérdés, csak néhány megjegyzést fűzhetünk. A 
középkori Magyarországot, mint termékeny, ligeterdős, vizekben és mocsarakban gaz
dag területet jellemezhetjük. Amennyire valóságos probléma a lelegeltetés a víztelen 
belső-ázsiai sztyeppéken, éppen olyan nehezen elképzelhető a Kárpát-medencében. 

Továbbá a legelőkérdés nem szűkíthető le az amúgy igen nagy kiterjedésű Kárpát
medencére. A tatárok nem csak az Alföldön, Erdélyben, hanem a Szeret, a Prut vagy 
akár a Dnyeszter völgyében, az Al-Duna havaselvei és bolgár oldalán egyaránt legeltet
hettek. A Kárpát-medence és közvetlen környezete mögött ott volt az egész Dast-i Kip-
csak. Ezen kontinensnyi régióban anélkül rendezkedhettek be, hogy nyugatról vagy az 
oroszok részéről támadó hadjáratokkal kellett volna számolniuk. A tatárok számára pe
dig nem jelentett logisztikai problémát a legeltetés megszervezése az ellenőrzésük alatt 
álló területeken. 

Veszprémy László szerint a tatárok kivonulásának okai között szerepelt az, hogy az 
ország a muhi csata ellenére is képes volt ellenállásra és hadereje nem semmisült meg. A 
legérdekesebb érve viszont az, hogy a tatár csapatok határainknál érték el katonai akció
rádiuszuk határát.165 „A hatósugár, az akciórádiusz a hadseregek működésének határa, 
amelyet mozgásuk sebessége, az utánpótlás és a hadjáratra rendelkezésre álló idő szab 
meg."166 Perjés Géza a magyar-török háborúk tanulmányozása után vonta le következte
téseit. Az akciórádiuszt Konstantinápolytól számolta, amely behatárolta a konkrét harci 
cselekményekre fordítható időt. Sem a török fősereg, sem a szultán soha nem telelt át 
Magyarországon. Az ellátás és az utánpótlás miatt feltétlen szükség volt a Dunára. A tö
rök hadsereg napi menetteljesítménye mintegy 15 km.167 

A következőkben megvizsgáljuk azt, hogy a török hadseregre vonatkozó szempontok 
mennyiben érvényesek a tatárokra. A török hadsereg napi menetteljesítményét a gyalo
gos janicsárok, a vontatott ágyuk és a hadtáp sebessége szabta meg. A tatárokat egyik té
nyező sem befolyásolta. Március 12-én áttörtek az Orosz-kapun, három nap múlva elő
őrseik már Pest alatt voltak. Az ellátás és az utánpótlás tekintetében a tatár seregek nem 
függtek sem a Dunától, sem a töröknek oly fontos gabonától. Batu és teljes serege az Al
földön telelt át. A törökök konkrét harci tevékenysége nyárra és az őszre korlátozódott, 
ellenben a tatárok az év bármely szakában képesek voltak hadviselésre. 

Úgy tűnik, hogy a tatár csapatok akciórádiuszának határait a tenger, a Dél-kelet-ázsiai 
dzsungel és a Dzsingiszida elit megosztottsága, majd egymás elleni háborúi jelölték ki. 
A szultáni sereg Konstantinápolyból vonult ki és oda tért vissza, a tatárokat ilyen állandó 
központ nem korlátozta. Karakorumot, mint fővárost csak Ögödej (1229-1241) uralko
dása idején építették ki. Az egész Mongol Birodalomból összegyűjtött csapatok 1236-

Veszprémy: A késő Árpád-kor hadi eseményei. In: Nagy képes milleniumi hadtörténet. (Szerk. Rúcz 
Árpád.) Budapest, 2000. 39. o. 

166 Perjés: i. m. 79. o. 
167 Uo. 68-85. o. 
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ban megkezdték az európai hadjáratot, és anélkül folytatták egészen 1242-ig, hogy visz-
szatértek volna Karakorumba vagy akár Mongóliába. A hadjárat hét éve alatt a tatár csa
patok hátországa a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger feletti sztyepp volt. Az oroszok és a 
kunok elleni támadások után ide tértek vissza. Batu főhadiszállása ez a „mozgó Konstan
tinápoly" követte a hadműveleti területet, és a Volgától eljutott egészen a Dunáig. A Ba
tu által megszervezett Arany Horda akciórádiusza a Volgánál kezdődött. Ha legyőzték 
volna Magyarországot, és az Alföldön megszervezik a legnyugatibb uluszt, akkor annak 
akciórádiuszát a Dunától kellene számítani. Azaz a tatár seregek hatósugara mindaddig 
növelhető, amíg új és új uluszt tudnak létrehozni. Bármely ulusz megszervezésének alap
feltétele az, hogy legyen olyan terület ahol meg tudják oldani az adott seregcsoport lóál-
lományának legeltetését. Ilyen szélső pont nyugaton a Kárpát-medence, amely nem a ta
tár akciórádiusz végét, hanem a legnyugatabbra kitolt tatár ulusz hatósugarának kezdetét 
jelentette volna. 

Röviden összefoglalva, a kivonulás okait abban látjuk, hogy a tatárok eredeti célkitű
zéseiket nem tudták végrehajtani, azaz a királyt, a katonai elitet és a katonaságot nem 
tudták sem kiiktatni, sem kikényszeríteni azt, hogy meghódoljanak. A magyar nép és a 
tatár kormányzat viszonya tételesen szinte alig értékelhető. A kán és az alattvalók kap
csolatára a teljes alárendeltség a legjellemzőbb, azonban két egymáshoz kapcsolódó té
nyező döntő módon átszabta ezt a viszonyrendszert: a tatárok lélekszáma és a Kárpát
medence földrajzi viszonyai. 

Fjodorov-Davidov a temetőfeltárások alapján állapította meg azt, hogy a Dast-i Kip-
csak területére kevés mongol költözött be. Sírjaik a Volga alsó szakasza mentén találha
tók, a Dontól nyugatra csak elvétve fordulnak elő.16í! A Mongol Birodalom egész terüle
téről 1236-ban összevont katonaság 1242-ben hazament Mongóliába, Turkesztánba. 
Kelet-Európában Dzsocsi fiai, katonai kíséretük és azok családjai maradtak. Kosejev 
4-10 000 főre becsülte Dzsocsi testőrségét.169 Rasíd-ad-Din szerint Dzsocsi 4000,l7() az 
MTT szerint 9000 harcost kapott.171 Mindössze körülbelül ennyien maradtak Kelet-
Európában, ahol a kunok és egyéb nomád népcsoportok behódolása megszilárdította a 
hatalmukat. 

Tegyük fel azt, hogy katonai sikereik, a Muhi csata, a dalmáciai hadjárat után beköl
tözik a Kárpát-medencébe egy igen csekély létszámú mongol népesség. Szembetalálja 
magát egy ellenséges etnikummal, annak még ellenségesebb elitjével, mindezt egy olyan 
földrajzi környezetben, amely hatalmas természetes csapdához hasonlítható. A beköltöző 
mongolok Magyarországon egy őket el nem fogadó nép tengerében találják magukat, 
gyakorlatilag bekerítve és csapdába esve. Az 1241 áprilisától bekövetkező csendnek az 
volt az oka, hogy a fenti tényezőket Batu és vezérkara végiggondolta, amelynek követ
keztében a katonai győzelmet arató tatár seregek kénytelenek voltak visszavonulni és 
feladni eredeti elképzeléseiket, mert hatalmuknak semmiféle alapja sem volt, így a leg
nyugatibb ulusz, a Kárpát-medence tarthatatlanná vált számukra. 

Fjodorov-Davidov. Az Aranyhorda földjén. Budapest, 1983. 72-76. o. 
Kosejev: i. ni. 132. o. 
Rasíd-ad-Din: i. m. 274. o. 
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János Zsolt Pintér 

TATARS AND HUNGARIANS (1241-1242) 

Summary  

. f ^ h % S t ľ d y o h a S b e e n W r i t t e n t 0 m e e t t h e c l a i m of reassessment. The author approached the issue 
S L S ^ Ä " " 1 C l a S h " f r 0 m t h e e a S t"' a S t h e r e S e a r c h e r ° f t h e GoldenPPHordíÍ, and not of 

In the case of the plot in Hungary, the author differentiates between military actions and the at 
tempt at governing. Prior to the analysis of the military events, he specifies thľtota Trench of the 
Tatar troops that took part in the European campaign (approximately 150,000), and thai; o certain 
^ ( w Ä C Ľ ŕ ? ( 2 i " 3 0 f i M°Tl **"*' 35^5,000 Asian aUies^ and about Í5-45 000 Eastern European vassals, which is altogether 95-120,000, plus the so called hasar) 

ľh ^nľo0fP25We300dno I S T*™ *T " T ^ to t h e ° P e r a t Í O n a l t a s k s : t h e n o r t h - or Pot lie zÄ&ÄÄrwing of 30~35,000 and the main body under 
In the author's opinion, the Tatar attack was brought about by the expansion of Hungary's sphere 

Ha v c h T ^ f / e r n t 0 r f ,?*> c l r e d °y *c Mongol khans (Walachia, M o S J S ^ S S i f f S S Halych). The actual casus belli was the settlement of the Cumans in Hungary in 1239 
In compliance with the Tatar operational plan, Hungary had to be attacked from three direc-

ľwaľä S 3 Ä Í Ä Í ? Í S t T W 0 U l d b e C m s h e d i n P o I a n d a n d M o - v i a at the sa^e't me. 
it was a standard method of Mongol war tactics to attack the target country from more directions 
Subsequent to having arrived in the theatre of operations in one column/the T t o ? f o r c e ľ ^ í d 

S y ľ i n T o ľ v S Ä f n t O P e r a t Í O n a l g r0UPS- SUCh a S t a r t i n g P O i n t WaS Kiev o / X ľ o l ľ 
According to the plan, ail the forces had to converge in the region between the Tisza and Danube 

rivers in the second half of April. Considering the size of the operational area, the strength of ľ h ľ p t 
h ľ h S v X r " t h ^ h t

R
s c h e d u l e l t h e str*egic plan outlined a campaign t h a t Z ^ Z ^ n 

the history of the Carpathian Basin, and might only be compared to the Magyar conquest 
ch in °Pľ°K t 0 e, V1ľWS r e f l e c t e d i n specialised literature, the author claims that King Béla IV 
should not be accused of any kind of carelessness, as the voivod of Transylvania w^siľhis p oper 
place and the defence of the northeastern borders was controlled by the palatine, the second dľgni 
nľfor R o ľ e T L ^ *?* ^ T ^ ** a r C h b Í S h ° P U g r i n a n d 0 t h e r b i shoPS w h o ^ S -

K L R Í ľ ľ v ho P P ? i C0UîCl1 s u m r n o n e d by p0Pe Gregory IX, at the end of March 1241. 
events w h i ľ i h e T ľ f ' £** n 0 t ^ n Properly informed, so he had to wait for the outcome of the 
events, while the Tatar offensive had been evolving beyond control 

a l l i a n c e o n h ľ i l l ? ? 1 ' * * TfT ^ ľ * "" t h d r g 0 a l s ; t h ey e v e n m a n a g e d t 0 disintegrate the alliance of the Hungarians and Cumans through the deployment of Cuman vassals on their side 
^ h ľ r ľ 8 h n a n TT-had n o t

u
e x P e c t e d t 0 face the main force of Batu, as they had onWreTkoned 

withthe chase of soldiers on the loot that would not even have dared to confront them 
tn th?nS y, CUSSeS t h e B a t t l e ° f M u h i a n d t h e subsequent military events, with special regard 
ľn ľnH R a n C a m p a i g n t 0 C a p t U r e K i n g B é l a I V ' a n d P r o v i d e s a comparative ana les of Mon ssasÄsrEventually'the author takes a Lr stand °n the mi 

When having taken a country, the Tatars had to have their power recognised by the defeated 
monarch. The sovereign's public surrender in front of the Tatar elite and his own peopfe symboh ed 
he subjugation of the country. This submission did not happen in the case of Hungary S BélľlV 

defe fattun1yAfterdnde Tr^ŤS' f ^ ^ « ^ h a d n 0 t b e e n * * 5 in spiľe of i^ 
üeteat at Muhi. After the victory of the Tatar troops in the battlefield, Hungarian leaders came to the 
conclusion that another encounter with the enemy should be avoided! The H u n ^ S ľ e l ľ S n i y h ï 
been reorganised but the stronger Tatar troops did not have the chance to defeat it. The Tatars cap 
tured several fortifications and towns, because they had the technical skills, but there were mTyoth-

^ Ä ? the' S ? { t W 0 U l í h a V e b e e n i r T a t i o n a l t 0 lay siege to all of them ^ c o m 
mon practice of the defeated joining the victors, as the Mongols had previously experienced 
elsewhere, could not be achieved in Hungary, which meant the failure of ferthL e x p S o n ? 
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Thus, a stalemate had been reached, which made the Tatars promulgate the laws of Genghis 
Khan. Batu did not continue the campaign from the end of April 1241, because he was busy organ
ising the Tatar regime in the Hungarian plains and Transylvania. It is hard to imagine with our 
background knowledge on Tatar cruelty, but Batu made an attempt to win the population over. He 
tried to regulate public affairs. The refusal of the Tatar regime in Hungary should be explained by 
the clashing cultural aspects, and not so much by the bloody atrocities committed by the Tatars in 
the battlefields, or the "good" or "bad" character of the Tatar laws. 

János Zsolt Pintér 

LES MONGOLS ET LES HONGROIS (1241-1242) 

Résumé 

Cette étude souhaite reconsidérer le sujet. En tant que spécialiste de la horde d'or et non pas de 
la Hongrie médiévale, l'auteur "arrive de l'Est" pour traiter la rencontre houleuse entre les 
Mongols et les Hongrois. 

Pour les événements de Hongrie, l'auteur distingue les actions de combats de la tentative de 
gouverner. Avant l'analyse des événements militaires, il tente de déterminer l'effectif global des 
troupes mongoles dans la campagne européenne (quelque 150 000 personnes) ainsi que l'effectif 
des différentes troupes (25 à 30 mille soldats mongols, 35 à 45 mille alliés d'Asie et 35 à 45 mille 
soldats dans les troupes vassales d'Europe orientale, soit 95 à 120 mille personnes au total, plus 
ledit hasar). En fonction des opérations à mener, cette armée était divisée en trois parties principa
les: aile septentrionale ou polonaise (25 à 30 mille personnes), aile méridionale ou transylvanienne 
(30 à 35 mille personnes) et le gros de l'armée de Batu (40 à 55 mille personnes). 

Selon l'auteur, l'attaque mongole était motivée par l'extension de l'autorité hongroise sur les 
territoires revendiqués par les khans mongols (dont Moldavie, Pays couman et Halitch). C'est 
l'accueil de Kötöny et de son peuple qui fournit le casus belli concret en 1239. 

Selon le plan de campagne des Mongols, la Hongrie devait être attaquée de trois côtés et prise 
ainsi en tenailles de manière à éliminer aussi la résistance militaire en Pologne et en Moravie. 
Attaquer le pays cible simultanément de plusieurs directions était la tactique habituelle des 
Mongoles. Après l'arrivée de l'armée mongole en une seule colonne sur le théâtre d'opérations, 
celle-ci se divisa en plusieurs groupes indépendants. En 1241, son point de départ fut Kiev ou 
plutôt Vladimir (Ladomer) de Volhina. 

Conformément au plan stratégique mongol, toutes les unités devaient être concentrées entre le 
Danube et la Tisza dans la deuxième moitié de mois d'avril. Compte tenu de l'étendue du théâtre 
d'opération, des effectifs impliqués et des délais impartis pour les différentes actions, leur 
conception stratégique était unique dans l'histoire du bassin des Carpates, seule la conquête du 
pays par les tribus hongrois y est comparable. 

Contrairement à certains avis exprimés dans la littérature spécialisée, l'auteur estime que Béla 
IV ne peut être accusé d'aucune négligence. Le voïvode de Transylvanie était à sa place et la 
défense des frontières nord-est était dirigée par le palatin, deuxième homme du pays. De plus, le 
roi a rappelé l'archevêque Ugrin et les évêques en route vers le concile de Rome convoqué par le 
pape Grégoire IX pour fin mars 1241. Cependant Béla IV ne disposait pas d'informations fiables. 
Il se retrouva alors dans une situation inconfortable: tandis que d'un côté l'offensive mongole se 
déploya complètement, de l'autre, il fut obligé de voir venir les événements. 

Au printemps 1241, tout se déroula selon la volonté des Mongols qui obtinrent, à l'aide des 
troupes coumanes vassales, la désintégration de l'alliance entre les Coumans et les Hongrois. 
L'armée hongroise se lançant à leur poursuite ne s'attendit pas à se retrouver en face du gros de 
l'armée de Batu qui comptait plusieurs dizaines de milliers de soldats. Après avoir traité de la 
bataille de Muhi et des événements militaires suivants, en particulier la campagne de Dalmatie 
visant à capturer Béla IV, l'étude analyse la différence de l'organisation de l'État mongol et 
hongrois avant de prendre position sur la raison du retrait des Mongols, sujet très controversé. 

— 693 — 



Après la victoire militaire et l'occupation d'un pays, les Mongols ont fait reconnaître leur 
pouvoir. Le souverain vaincu jurant fidélité publiquement au khan symbolisait, devant l'élite 
mongole et son peuple, l'acceptation de la soumission. Mais dans le cas de Béla IV, cet acte de 
soumission n'a pas eu lieu. Béla IV et son élite militaire n'abandonnèrent pas la résistance, et 
l'armée hongroise ne fut pas détruite dans la bataille de Muhi. Les troupes mongoles remportèrent 
la victoire en plein champ^et le commandement hongrois"en déduîFquTÎ valait mieux d'évitée un 
autre affrontement. L'armée champêtre hongroise fut réorganisée. L'armée mongole eut beau être 
plus forte si elle n'eut pas l'occasion de le prouver. Les Mongols occupèrent toute une série de 
forts et de villes, mais le nombre de communes fortifiées qui résistaient encore fut si important que 
ce n'était pas la peine de les assiéger. La pratique habituelle selon laquelle les vaincus rejoignaient 
les vainqueurs n'a pas eu lieu en Hongrie, ce qui a immédiatement arrêté l'expansion. 

Pour débloquer la situation, les Mongols déclara le iassa, les lois de Gengis. Dès fin avril 1241, 
Batu arrêta les opérations militaires, car il organisa la domination mongole sur la Grande Plaine et 
en Transylvanie. Il tenta de gagner la population et d'améliorer les conditions générales. Ce ne 
sont pas les atrocités incontestables commises par les Mongols sur les champs de bataille, ni les 
dispositions bonnes ou mauvaises du iassa qui ont influencé l'acceptation ou le rejet du régime 
mongol, mais les différences culturelles irréconciliables. 

János Zsolt Pintér 

TATAREN UND UNGARN (1241-1242) 

Resümee 

Die vorliegende Studie entstand auf Grund des Anspruchs der Umwertung. Zum „stürmischen" 
Treffen der Tataren und Ungarn gelangte der Verfasser „von Osten her", also nicht als Forscher 
des ungarischen Mittelalters, sondern als Forscher der Goldenen Horde. 

Bezüglich der Geschehnisse in Ungarn unterscheidet der Verfasser die Kriegsereignisse vom 
Regierungsversuch. Vor der Analyse der Militärereignisse versucht er, die Gesamtstärke der nach 
Europa ziehenden tatarischen Truppen (etwa 150 000 Mann), sowie die einzelnen Truppenstärken 
zu bestimmen (25-30 000 Mann mongolische Truppen, 35-45 000 Mann asiatische Verbündete 
und etwa 35-45 000 osteuropäische Vasallentruppen, also insgesamt 95-120 000 Mann, sowie die 
sog. Hasar). Gemäß den Kriegsoperationsaufgaben gliederte sich dieses Heer in drei Hauptteile: 
nördlicher oder polnischer Flügel (25-30 000 Mann), südlicher oder Siebenbürgischer Flügel (30-
35 000 Mann) und das Hauptheer von Batu (40-55 000 Mann). 

Der auslösende Grund für den tatarischen Angriff war nach Meinung des Verfassers die 
Ausweitung des Machteinflusses Ungarns auf Gebiete, auf die die mongolischen Khans Anspruch 
erhoben (Walachei, Moldau, Kumanenland, Holitsch). Das konkrete casus belli bedeutete die 
Aufnahme von Kötöny und seinem Volk im Jahre 1239. 

Gemäß dem tatarischen Kriegsplan musste Ungarn von drei Seiten her angegriffen und dadurch 
in eine Greifzange genommen werden, während in der Zwischenzeit der polnische und 
moldawische militärische Widerstand aufgelöst wurde. Der zeitgleiche Angriff aus mehreren 
Richtungen gegen das Zielland war eine bewehrte Kriegstaktik der Tataren. Die in einer Kolonne 
auf das Kriegsoperationsgebiet aufmarschierende tatarische Armee spaltete sich in mehrere, unab
hängig voneinander operierende Armeegruppen auf. Solch ein Ausgangspunkt war 1241 Kiew 
oder viel mehr Wladimir (Ladomer) in Wolchinien. 

Dem tatarischen Kriegsplan zufolge mussten sich in der zweiten Aprilhälfte sämtliche 
Verbände im Gebiet zwischen Donau und Theiß zusammenfinden. Ihre strategische Idee war -
unter Beachtung der Größe des Kriegsoperationsgebietes, der teilnehmenden Truppen und der für 
die einzelnen Aufgaben festgesetzten Fristen - in der Geschichte des Karpatenbeckens beispiellos 
und kann vielleicht nur mit der ungarischen Landnahme verglichen werden. 

Entgegen der Meinungen, die in der Fachliteratur mehrfach aufzufinden sind, kann man Béla 
IV. keinerlei Fahrlässigkeit beschuldigen. Der Woiwode von Siebenbürgen war auf seinem Platz, 
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die Verteidigung der nordöstlichen Grenzen wurde vom zweiten Mann im Land, dem Palatin 
geleitet. Erzbischof Ugrin aus dem Geschlecht Csák und andere Bischöfe, die zur Synode, die 
Ende März 1241 in Rom von Papst Gregor IX. einberufen worden war, unterwegs waren, wurden 
vom König zurückbeordert. Béla IV. verfügte jedoch über keine verlässlichen Informationen und 
befand sich in der undankbaren Lage, dass sich auf der einen Seite die tatarische Offensive mit 
voller Kraft entfaltete, er jedoch auf der anderen gezwungen war, die Ereignisse abzuwarten. 

Im Frühling 1241 geschah alles nach dem Willen der Tataren; mit dem Einsatz der Vasallen-
Kumanen-Truppen erreichten sie die Auflösung des ungarisch-kumanischen Bündnisses. Das 
ungarische Heer, das sie verfolgen sollte, rechnete nicht mit dem Hauptheer von Batu mit 
mehreren zehntausend Mann, sondern mit plündernden Truppen, die sich nicht trauten, sich ihnen 
Auge in Auge zu stellen. 

Nach der Analyse der Schlacht von Muhi und der darauf folgenden Ereignisse, insbesondere 
des dalmatinischen Feldzugs, der die Ergreifung von Béla IV. als Ziel hatte, kommt die Studie auf 
den Unterschied zwischen der mongolischen und ungarischen Staatsorganisation zu sprechen und 
bezieht schließlich in der viel diskutierten Frage des Auszugs der Tataren Stellung. 

Die Tataren mussten, wenn sie ein Land besetzt hatten, nach dem militärischen Sieg ihre Macht 
anerkennen lassen. Der sich dem Khan unterwerfende, besiegte Herrscher symbolisierte öffentlich 
das Akzeptieren der Unterworfenheit vor der tatarischen Elite und seinem eigenen Volk. Diese 
Unterwerfung erfolgte im Falle des ungarischen Königs nicht. Béla IV. und seine militärische Elite 
gaben den Widerstand nicht auf und die ungarischen Truppen wurden trotz der Schlacht bei Muhi 
nicht vernichtet. Auf offenem Felde siegten die tatarischen Truppen: die ungarische Führung 
schloss daraus, dass sie sich nicht noch einmal mit ihnen messen dürfen. Das ungarische Feldheer 
wurde neu organisiert. Das tatarische Heer mag zwar stärker gewesen sein, aber es hatte keine 
Möglichkeit, die Ungarn zu schlagen. Die Tataren eroberten eine Reihe von Burgen und Städten, 
sie konnten also technisch gesehen die Erstürmung dieser handhaben, aber es leisteten so viele 
befestigte Siedlungen Widerstand, dass ihre regelmäßige Erstürmung uferlos gewesen wäre. In 
Ungarn endete für die Dschingisiden die bewehrte Praxis, dass sich die Unterlegenen den Siegern 
anschlössen. Mit dieser Tatsache hatte im Grunde in diesem Zeitpunkt die Expansion ein Ende. 

Die Tataren versuchten die Pattsituation so aufzulösen, dass sie die Jasa, die Dschingis-
Gesetze verkündeten. Batu setzte ab Ende April 1241 die Kriegsoperationen deshalb nicht fort, 
weil er die tatarische Herrschaft auf der Großen Ungarischen Tiefebene und in Siebenbürgen 
organisiert hatte. Er versuchte - obwohl diese Vermutung nach den biblischen Bildern des 
tatarischen Gemetzels schwierig ist - die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Er versuchte die 
öffentliche Situation zu ordnen. Die Akzeptanz oder Verwerfung der tatarischen Einrichtung 
wurde nicht durch die zweifelsohne blutigen Atrozitäten auf dem Schlachtfeld und auch nicht 
durch die „Richtigkeit oder Falschheit" der konkreten Punkte der Jasa beeinflusst, sondern durch 
die grundsätzlich unterschiedlichen, unversöhnlichen kulturellen Unterschiede. 

Янош Жолт Пинтер 

ТАТАРЫ И ВЕНГРЫ (1241-1242 ГГ.) 

Резюме 

Эта работа была создана на основании требования времени сделать переоценку. К бур
ной встрече татаров и венгров автор „прибыл с востока" не как исследователь венгерского 
средневековья, а как исследователь Золотой Орды. Рассматривая историю венгерских собы
тий, автор разделяет боевые действия и эксперименты, связаннвые с правления. Прежде, 
чем приступить к анализу военных событий, он делает попытку определить общую числен
ность войск татар, выступивших в военный поход на Европу, (всего до 150 000 человек), а 
также установить численность отдельных войск (25 000-30 000 монгольских воинов, 
35 000-45 000 союзников из Азии и до 35 000-45 000 войск вассалов из Восточной Европы, 
то есть всего 95 000-120 000 человек, а также т.н. пазаг.) Согласно опертивным задачам это 
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войско расчленялось на три главных части: северный или польский фланг (25 000-30 000 
человек), южный или Трансильванский фланг (30 000-35 000 человек) и главное войско Ба
тыя (40 000-55 000 человек). Причиной, вызвавшей наступление татар, по мнению автора, 
было распространение державного влияния Венгрии на территории, на которые претендо
вали монгольские ханы (Валахия, Молдавия, Половецкие земли и Галиция). Конкретный 
са$ига ЪеПГозначалолринятие Кётён*итеетшрода в 1239 то ду.— 

Согласно военному плану татар на Венгрию нужно было напасть с трех сторон и тем са
мым заключить в клещи таким образом, чтобы по ходу действий смести военное сопротив
ление поляков и венгров. Проводимое одновременно с нескольких направлений наступле
ние против избранной страны было обычной боевой тактикой татар. Татарская армия, 
выступавшая в одной единственной колонне, по прибытию на оперативную территорию, 
разбивалась на несколько, независимо действующих армейских групп. Таким исходным 
пунктом в 1421 году был Киев или скорее Владимир на Волыни (Ладомер). В соответствии 
с татарскими военными планами все воинские части должны были сосредоточиваться в ме
ждуречье Дуная и Тиссы во второй половине апреля. Грандиозность оперативной террит-
рии их стратегического замысла, численность участвовавших в боях войск, принимая во 
внимание срок, определенный для выполнения задач, были беспримерными в истории Кар
патского бассейна, это можно было сравнить пожалуй лишь с обретением родины венграми. 

В противоположность мнениям, с которыми можно встретиться в специальной литера
туре, короля Белу IV невозмжно было обвинить в халатности. Трансильванский воевода 
был на своем месте, обороной северно-восточных границ руководил второй человек стра-
ны-наместник венгерского короля. Спешивший в Рим на созванный папой Григором IX на 
конец марта синод архиепископ Чак Угрин вместе с другими епископами был отозван коро
лем. Однако Бела IV не располагал надежными сведениямии, находился в том неблагодар
ном положении, когда, с одной стороны, оффенсива татар развернулась с полной мощью, а 
с другой стороны, он вынужден был выжидать происходящие события. 

Весной 1241 года все происходило согласно воле татар, с вводом вассальных половецих 
войск был достигнут распад венгерско-половецкого союза. Венгерская армия, начавшая их 
преследование, рассчитывала не на главное войско Батыя численностью в несколько десят
ков тысяч, а всего лишь на какие-то мародерские войска, которые не решались бы открыто 
встртиться с венграми. Автор рассматривает битву при Мухи и последовавшие за этим собы
тия, особенно переговоры и поход в Далмацию в целях захвата Белы IV в плен. В статье ана
лизируется разница монгольской и венгерской государственной организации, и в заключение 
автор занимает позицию в вызвавшем большие споры вопросе о выходе татар из Венгрии. 

Татары, завоевав страну, после своей военной победы добивались признания своего гос
подства. Преклнившийся перед ханом, побежденный правитель страны публично символи
зировал перед татарской элитой и своим собственным народом свое подчинение. Но такого 
покорения в случае венгерского короля не случилсь. Король Бела IV и его военная элита не 
отказались от сопротивления, а венгерское воинство не было уничтожено даже вопреки 
битве при Мухи. Татарские войска одержали победу в открытом поле, из этого венгерское 
рукводство сделало тот вывод, что с татарами больше нельзя вступать в открытое сражение. 
Венгерская полевая армия была вновь реорганизована, н напрасно армия татар была силь
нее внгерской, когда не было возможности встретиться с ней в открытой битве. Татары за
хватили целый ряд крепостей и городов, таким образом в техническом отношении они мог
ли осадить эти города и объекты, Но перед татарами находилось столько укрепленных 
форпостов, что было немыслимо приступить к их систематической осаде. В Венгрии окон
чилась та обычная для Чингиз-хана практика, когда побежденные присоединились к их по
бедителям. Тем самым был положен конец татарски экспансии. 

Патовое положение татары пытались разрешить таким образом, что они провозгласили 
]а$га - джингизские законы. Начиная с конца апреля хан Батый потому н продолжал воен
ные операции, что ему нужно было организовывать господство татар в Большой Венгерской 
низменнсти и в Трансильвании. Он сделал попытку привлечь на свою сторону местное на
селение, хота после библейских картин, на которые походили татарские расправы, можно с 
трудом представить, что она удалась. Батый пытался упорядочить обстановку в стране, На 
принятие или отклонение татарских порядков влияли не те беспощадные расправы, которые 
совершали татары на поле битвы, и не „добро или зло" конкретных пунктов }а$га, а в ос
новном непримиримые различия в кульутуре обоих народов. 
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