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IV. Béla 

Azon a hajnalon és azon a nap (április 11.) töménytelen nyilat szórtak a tatárok a magyarok 
seregére. A tábor egy része égett és a tűz egyre tovább terjedt. A veszteség igen nagy volt, a 
magyar sereg egy részét leverték, egy részét megsebesítették, egy részét menekülésre 
késztették és úgy pusztították el. Lekaszaboltak, lemészároltak akit csak értek. A csapatokat 
széjjelszórták és a Tisza vizének szorították. A tatárok azonban nem mozdultak, a királyra 
vártak. A király sem mozdult addig, amíg biztonságos kapu nem nyílt számára. Ezt a tatárok 
úgy értékelték, hogy erős a király védelmére álló sereg. Mint ahogyan tényleg úgy is volt. A 
szekérvárban a királyért halni kész, elszánt vitézek állták el a mongolok útját. Szembeszállt a 
királyra támadókkal a Jurle nemzetségbeli zalaszentgróti Dénes, aki Bélának ifjúkori barátja 
volt és személyes védelmét .biztosította a családban. Mikor a király csapatára valami 
ellenséges hadtest támad, Mohol fia, Ditrik rohanta meg őket és verte vissza. Sajnos ő maga 
súlyosan megsebesült, de a királyt megmentette a haláltól. A Móritz család és a Medgyesaljai 
csal Iád őse, a már előbb említett Pók nemzetségbeli Móritz reggelre szerencsésen visszatért 
kémszemléjéről a szekértáborba. Már ott volt a király közelében, mikor egy tatár kopját 
emelt Béla ellen, hogy megölje. Móritz egy ugrással rávetette magát és földre teperte a 
támadót, így mentette meg a király életét a biztos naláltól. Az Aba nemzetségbeli Demeter fia 
Nekcsei Sándor olyan derekasan harcolt az ütközetben Béla oldalán, hogy a király saját szavai 
szerint - jelenléte nélkül életét vesztette volna. Emlékezetes marad az a hőstett, amit a Szirmai 
és Szirmabesenyői család őse, első ismert törzse Raak (Rák) nevű vitéz férfiú vitt végbe a muhi 
csatában. Amikor Béla király megütközött a tatárokkal, ő maga 38 rokonával együtt 
védelmezte a királyt, és akkor nullott ki vére. Az alapító törzsnek az emlékét őrzi a Szirmaiak 
címere, mely egy zöld koszorút tartó rákot ábrázol. Ö alapíthatta Szirma helységet, melyről 
utódai nevezték magukat. Az is valószínű, hogy az ő vitézi hőstetteit őrzi a muhi pusztán, 
annak Nvékládháza felőli szélén „Rákos" nevezetű föld, illetve később tanya (ma víkendhá-
zak találhatók a helyén). A Szirmaiak igen korán fontos tisztséget töltöttek be Borsodban, 
1364-ben I. Péter a megye szolgabírája volt. 

'Részlet a szerző Muhi csata 1241 című, a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent könyvéből , mely 
a tatárjárás 750. évfordulóján jelent meg. 
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A muhi csata 

Bármilyen dicséretes és lelkes volt a magyarok királyát védelmező vitézek hősiessége és 
ellenállása - az ellenséget fel nem tartóztathatták. A déli szárny felől Szübütej csapatai egyre 
nagyobb tömegben sorakoztak fel. A szekérvárt körülvevő gyűrű mind szorosabbra zárult. 
A királyi sátor felé igyekeztek a mongol katonák és szablyájukkal elvágták a sátor köteleit. 
Persze a király már akkor nem volt ott. Viszont mikor a magyarok látták, hogy a királyi sátor 
leomlik, rettegés költözött mindenkinek a szívébe és a hanyatt-homlok futottak. 

Piano Carpini ferences rendi hittérítő, középkori utazó a tatárokhoz vezető útja során évek 
múlva látta is IV. Béla királyi sátrát, amikor Batu kán udvarába sikerült bejutnia. Azt írja, 
hogy Batu fényes udvartartást vezetett... kimagasló helyen ült, valami trónuson. Sátrai, 
melyek Magyarország királyáé voltak, lenvászonból készültek, hatalmasak és nagyon 
szépek. 
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Nyilvánvaló lett, hogy a magyar haderőnek semmi esélye nincs az ellenállásra. Amikor a 
király látta, hogy seregének zöme megtört és elveszett, maga is menekülésre szánta el magát. 
Egy török forrás Béla és Kálmán együttes meneküléséről tesz említést: a király és testvére 
Kolomanus (Kálmán) lóra ültek és elmenekültek, még egy versrészlet is szól erről: 

... Mindenki így fut el útjára, 
Senki sem néz sem előre, sem hátra, 
Mivel testvérével szökött meg a király, 
Mi lesz majd a sereggel, meglásd mi következik... 

Amikor megnyílt a lehetőség a király és kísérete előtt, észak felé vette útját. így sem tudta 
elkerülni, hogy lovas csatába ne keveredjen. Mikor IV. Béla kitörését észrevették a tatárok, 
azonnal lóra pattantak és üldözőbe vették. Kálmán herceg meneküléséről pedig azt tudjuk, 
hogy a muhi csatában megsebesülve Pest felé vette útját, onnan pedig Szlavóniába ment, 
melynek hercege volt. 

Béla király menekülése azonban nem volt könnyű, hiszen mint tudjuk, el akarták őt fogni 
a tatár fejedelmek, így állandó üldözésnek volt kitéve egész úton. Érte jöttek Mongóliából. 
Az áldozatos hősiességnek és leleményességnek jó néhány példáját láthattuk a muhi pusztán 
és máshol is. 

A Fáy család őse Rugacs vitéz élete kockáztatásával mentette meg a királyt. Amikor a király 
lova kidőlt, odaadta a sajátját, ő pedig a hullák közé feküdt és az éj leple alatt menekült el a 
hadszíntérről. Önfeláldozó nemes tettét és fiainak az ütközetben tett szolgálatait a király 
azzal jutalmazta, hogy két fiának Donnak és Barnabásnak adta a Fáj nevű földet Abaújban. 
A család címere azt a jelenetet örökíti meg, amikor Rugacs a királynak adja át a lovát. Eszerint 
egy álló hadi pajzsban, kék mezőben egy ágaskodó fehér lovat egy magyar vitéz kantáránál 
fogva tart. A pajzs feletti sisak koronájából is egy fehér ló nyúlik ki. Az Ákos nemzetségéből 
való Eme szintén a király rendelkezésére bocsátotta saját lovát. A Béla király által kiadott 
oklevélben ezt olvashatjuk: „.. .mikor a mind növekvő szerencsétlenségben lovaink kidőltek, 
ő [Erne] életével sem törődve, a mi életünket élete árán is megváltani kívánva, a saját 
menekülésére szánt lovat személyünk megmentése érdekében átadta nekünk, ö maga az 
üldözőkkel harcba bocsátkozva több lándzsadöfésből és nyíllövésből kapott sebbel vitézül 
ellenállt az ellenség rohamának, és Isten segítségével nagy nehezen ki tudta magát szabadítani 
azok gyűrűjéből.. ." 

A Forgách család ősatyja, a Hontpázmán nemzetségbeli Ivánka fia András is példaképül 
szolgált hőstettével. Már összerogyott volna a király lova, amikor András odaadta a sajátját 
Béla királynak. Erre ekképpen emlékszik a király: „...mikor a Sajónál, mint hisszük Isten 
büntetéséből - a tatárok veszedelmesen űzőbe vettek minket és mieinket, és lovunk, melyen 
ültünk, már-már kimerülten fújtatott, ez az András a benne lobogó különleges hűség 
hevében menekülésünket a magáénál fontosabbnak tartva a saját friss és gyors lovát önként 
átadta nekünk, miközben ő és fivére gyalogosan maradt hátra; fivérét aztán a tatárok meg is 
ölték..." 

A Rakovszky család első ismert gyökerei Márton és László a sajói ütközet után a király 
kíséretében voltak. Márton mint udvari káplán. Hűségük jutalmául 1245-ben Túróc 
vármegyében Rakov és Zanasan földjét kapták. 

A menekülő király úttalan utakon járva mentette életét, erdőkön és csalitos helyeken 
keresztül. Ilyenkor Jakab bán fia Jakab saját élete veszélyeztetésével, kivont karddal nyitott 
utat az erdőkben és hegyi hasadékokon át. 

A muhi csata helyszínéről menekülő király a diósgyőri szűk völgyön, a Bükkön át haladt 
Bélapátfalván, Nyitrán keresztül Pozsony irányába. Bélkő alatt üldözői utolérik, csak hű 
követőinek önfeláldozó vitézsége menti meg ismét. Itt Bélkőnél György ispán fiának Sándor 
mesternek a hősiessége derül ki, aki egyébként gyermekkorától fogva hű szolgálatokat tett 
neki. ezt a tényt egy kiadatlan okmány bizonyítja, mely az egri káptalan levéltárában 
található. E szerint mikor a „tatárok veszedelmesen közeledtek, kockára téve életét, magát 
martalékul dobta oda szabadulásunk érdekében a bélyi monostornál, súlyosan megsebesül-
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hetett volna az istentelen tatároktól..." Ennek fejében kapta Sándor mester a Borsod várához 
tartozó Polcuna, vagyis a mai Palkonya nevű földet. 

IV. Béla először a Túróc megyei Znio várában keresett oltalmat, majd Pozsonyba és 
Hainburgba menekült, ahol őt az osztrákok hercege, Frigyes, minden kincsétől megfosztja, 
fogságba veti, s csak nehezen tud megszabadulni. Értékein túl még három vármegyét követelt 
váltságdíjként. Ezen megpróbáltatások után a királyt először Horvátországba, majd Dalmá-
ciába vitte útja. A menekülő és kifosztott IV. Béla igen szomorú állapotra jutott. Ezt mutatja 
az az epizód, hogy a Tarnóczy család egyik őse a mindenéből kifosztott királynak 30 márka 
aranyat kölcsönzött. Ez a Ruthen Wladiknak nevezett vitéz orosz eredetű volt és tatár 
fogságba került, ahonnan szerencsésen megszökött és a megmentett pénzt kölcsönadta a 
királynak, aki ezt a jótéteményt később azzal hálálta meg, hogy nekiadta a Túróc megyei 
Tárnouch földjét. A család címerében megörökítette az eseményt. Az első lábával liliomot 
tartó griff alatti mezőben nyíllal sebzett futó nyúl, a Frigyes által IV. Béla személyében 
megsértett vendégjogra vonatkozó emlékként tartatik számon. 

A Dalmát-tenger mellékére menekült király megsegítésében a Frangepán család őse 
jeleskedett, nem tagadva meg eredeti szokásukat és nevük jelentését. Eredetüket Rómából 
véve, ősük kenyérosztással enyhítette a szűkölködőket és a „frangendo pane" kenyértörésből 
származik a Frangepán név. ő s ü k négy fia a tatár megszállás idején a tengerén hajókkal, a 
szárazon pedig fegyvereikkel oltalmazta a királyt. Mikor Béla a tenger mellékét a családnak 
adta - Pethő Gergely Krónikája szerint - egy cipókenyeret vett kezébe, megszegte és 
megesküdött, hogy soha el nem nagyja a családot. Ennek bizonyságára adta a két cipót tartó 
oroszlánt címerül. 

A királyt a muhi tragédia színhelyéről csak igen sok híve közreműködésével és 
áldozathozatalával sikerült kimenteni. Anélkül, hogy ott felismerték volna, el tudott 
menekülni onnan, ahol a biztos halál várt volna rá. bár a tatárok a Dalmát-tengerig üldözték, 
mégsem sikerült eredeti tervük: Béla király kézre kerítése. 

Ágoston István 

A Fáy család címere 
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