
Címlapsztori

Az  egykori források részletes leírásai 

alapján a tatárjárásnak már a kor-

társakat is megdöbbentő 

eleme volt az emberek brutális, töme-

ges legyilkolása. A települése-

ket a mongol csapatok feldúlták, 

felégették, a menekülő embere-

ket nemtől, életkortól, társadalmi 

státusztól függetlenül lemészárol-

ták. Az emberveszteséget ennyi év 

elteltével már nehéz megállapítani, 

de a mértéktartó becslések szerint is 

legalább 300.000–400.000 ember esett 

áldozatául a módszeres pusztításnak. 

A tatárok rajtaütéseit rablás, fosz-

togatás, nemi erőszak, a lakosság el-

hurcolása, valamint tömeges gyilkosság kísérte. 

„Elvitték a zsákmányt és ott csak az asszonyi 

és emberi holttestek maradtak, egyesek 

darabokra vágva, egyesek egészben 

[…] a mezőkön és az utakon sok 

halandónak a teste feküdt, né-

melyik levágott fejjel, némelyik 

darabokra szabdalva, a falvakban 

és egyházakban pedig, amelyek-

ben menekülést kerestek, összeégve.” 

A tatárjárás szörnyűségeit szemé-

lyesen is átélő Rogerius mester szavai 

érzékletesen tükrözik azt az állapotot, 

mely a mongol invázió nyomában nap 

mint nap megtapasztalható volt a meg-

szállt országrészekben.

Buzár Ágota – Bernert Zsolt – Rosta Szabolcs

Csak
erős 

„egyesek darabokra vágva, egyesek egészben”

idegzetűeknek…

A 

t at ár-

járás okozta em-

berveszteség mértékéről 

a mai napig folynak viták. Egyes ku-

tatók szerint az akkori lakosság fele elpusz-

tult, de az óvatos becslések szerint is legalább 

15%-os veszteség érte az országot, alig több 

mint egy év alatt. Az I. világháború kb. 4%-

os, a II. világháború 6,5%-os arányával 

összehasonlítva látható, hogy a ta-

tárjárás az emberéleteket tekintve, 

arányaiban a magyar történelem 

legnagyobb katasztrófája volt.

A tatárok elől 
elmenekülni nem tudó 
nő a gyermekeivel
a kemencében keresett 
menedéket. Cegléd, 
Bürgeházi-dűlő (fotó: 
Bartuczné Farkas 
Ildikó, ásatásvezető: 
Gulyás Gyöngyi)
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„egyesek darabokra vágva, egyesek egészben” – Csak erős idegzetűeknek…

Az utóbbi két évtizedben sokasodott meg azon régészeti lelőhelyeknek a száma, ahol a leírásoknak leginkább megfelelő 

jelenségekkel találkozhatott a magyar régészet. A tatárjárás megőrződött pillanatképei az olyan, főként síkvidéki Árpád-kori te-

lepülések maradványai, amelyekben a falu életének végét jelentő pusztulási rétegben leégett épületek, értékes használati tár-

gyak, valamint állati tetemek és eredeti helyzetében fellelt, gyakran megégett emberi testek és vázrészek vannak. A fertőzésve-

szély elkerülése vagy a támadók visszatérésétől való félelem miatt a halottakat gyakran sietve, sekély sírgödrökbe temették el.

Az esetek többségében azonban a maradványok gödrökből, árkokból, épületek romjai alól kerülnek elő, ami azt valószínűsíti, 

hogy a környéken teljes volt a pusztítás. A feltárt házak, településrészek a menekülés egy-egy megrázó percéről tanúskodnak.

Ma már számos helyszínről ismerjük az atrocitások nyomait. Dunaföldvár mellett 33 egyén gödrökbe, vermekbe dobált ma-

radványait tárták fel, melyek közül mindössze két csontváz volt ép: a többi halottnak – zömmel gyermek- és serdülőkorúnak –, 

csak a testrészei kerültek elő. Szankon egy Árpád-kori házban nagy mennyiségben kerültek elő rendszertelenül, többségükben 

nem anatómiai rendben heverő emberi csontok. Az ásató régész, Wilhelm Gábor véleménye szerint az egyetlen épületben lévő 

legalább 34 egyén – főként nők és gyerekek – csontjainak helyzete arra utal, hogy az égetés után bolygatták meg a vázakat, talán 

értékek után kutatva.

„Thereusok sokan lettek,

s Thereusnál bűnösebbek:

szülő gyermekét levágja,

feni fogát önhúsára,

ki belőle vétetett.

Éhség tombol őrült, véres,

testvér a testvérre éhes,

jó barát a jó barátnak,

az idegen bárki másnak

húsából nyer életet.”

Planctus destructionis regni Ungarie per Tartaros, 

vagyis a „Siratóének Magyarországról, 

mikor a tatárok pusztították” 

című irodalmi mű, 

1242

idegzetűeknek…

Még a nagy felületű régészeti feltá-

rások során sincs lehetőség egy teljes Ár-

pád-kori falut teljes terjedelmében feltárni, 

a településeknek több-kevesebb részlete 

kerül csak elő. Így az ehhez hasonló hely-

színeken is jelentősen több áldozattal 

lehet számolni. Különösen jó példa erre 

az Orosháza melletti egykori falu, ahol 

annak ellenére, hogy az útépítés so-

rán csak az egykori település vékony 

szeletét lehetett megkutatni, így is 

mintegy 22 ember vázát és testré-

szeit találta meg Gyucha Attila 

és Rózsa Zoltán. Az erőszakos 

cselekményekre utal, hogy

az egyik sípcsonton fegyvertől 

származó vágásnyomot, egy gyer-

mek felsőtestében pedig egy rövidkard 

vagy tőr hegyét találták meg. A pusztítást 

a teljes település kiterjedésére vetítve, 

a feltáratlan részeken még további több 

száz maradványt feltételezhetünk. A tele-

püléseken szerteszét heverő holttestekből 

kiindulva, a ma ismert helyszínek többsége 

a hirtelen rajtaütés jegyeit viseli magán.

Ezektől némileg eltér a bugaci mo-

nostort övező egykori nagy Árpád-kori 

központ területén tapasztalt helyzet, mely 

a tatárjárás kori emberi dráma egy másik 

jelenetét villantja fel előttünk. Az épületek 

között öt gyermek és egy fi atal nő holt-

teste került elő. A gyermekek egy sorban, 

felhúzott lábbal feküdtek kiterítve egy ház 

udvarán. A kortárs, Spalatói Tamás a bruta-

litás további mélységeit tárja elénk: „De hát 

miért emlegessem fel azt a kegyetlenséget, 

amely a városokban és falvakban nap mint 

A tatár pusztítások nyomán gyakran csak 
temetetlen holttestek, testrészek maradnak 
(fotó: Nagy Gyula Területi Múzeum, Orosháza, 
Gyucha Attila ásatása)

A nagytestű kutya koponyáján 
jól látszik a kardvágás és 
buzogányütés nyoma. Bugac 
(fotó: Rosta Szabolcs)
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nap látható volt? Amikor az összeterelt gyenge asszonyokat, öregeket és gyermekeket sorba ültették, s hogy a ruhájuk ne mocskolódjon 

be vérrel, s hogy a hóhérok se fáradjanak ki, előbb lehúzatták ruháikat; felemeltették karjaikat, és az odaküldött hóhérok csak akkor 

döfték tőreiket könnyedén a szívükbe; és így irtották ki valamennyit.” A fenti idézet tökéletesen megfeleltethető a monostornál ta-

pasztaltaknak, vagyis az áldozatok minden kísérő lelet nélkül, valószínűleg lecsupaszítva lettek megölve. A lemeztelenítés nyil-

ván még inkább felerősítette a szerencsétlen foglyok kiszolgáltatottságérzését. A levetkőztetés mellett különösen a gyermekek

és nők sorba ültetése az a momentum, melyet nemigen lehet minden alap nélkül, csak úgy pusztán kitalálni. A leírás semmi-

képpen sem toposzjellegű, mindenképpen közeli, az eredeti adatközlő által személyesen átélt élményeket mutat be. Különösen 

annak fényében, hogy az antropológiai vizsgálat szerint egy 25–30 év körüli fi atal nőt és az egyik 14 éves gyermeket ülő vagy 

guggoló pozícióban érte el a végzete. A monostor mellett tapasztaltak drámaiságát tovább fokozza, hogy a kivégzett gyermekek 

és fi atalok körül elszórtan fi atal leölt állatok csontvázai hevertek. Az egyik árokban fekvő agárszerű, nagytestű kutya koponyáján 

kardvágás és egy nagy erejű, talán buzogány okozta ütés nyoma látszik. Nem lehetünk messze a valóságtól, ha úgy véljük, hogy

az egykori házőrzőt, fi atal gazdáinak hősies védelme közben érte el végzete. Arra azonban már nem találunk logikus magyaráza-

tot, hogy mi szükség volt minden élőlény, számos kisborjú, ló és egy macska kiirtására is.

A biztosan a tatárjárás során elpusztított emberek ant-

ropológiai vizsgálata egy feltűnő, igen jellegzetes helyzetet 

mutat. Az áldozatok kor és nembeli eloszlásában ugyanis erős 

egyenetlenség látható. Szankon 17 gyerek mellett 17 női ál-

dozat volt a felgyújtott épületben. Kiskunmajsán két épület-

ből összesen 19 gyermek és fi atal mellett 13 nő és mindössze 

2 férfi  maradványát határozta meg az antropológiai elemzés. 

Több helyszín számottevő nagyságrendű számadata alapján 

megállapítható, hogy az áldozatok között 60% a gyermek és 

a fi atal, illetve 34% a nő. Ehhez képest a felnőtt férfi ak aránya 

kirívóan alacsony. A tatárjáráshoz kapcsolható tömeggyilkos-

ságok egyik fő jellegzetessége tehát, hogy az áldozatok között 

hatványozott számban jelentkeznek a gyerekek és a nők.

A mongol invázió éveiben a lakosok nem vethették be 

földjeiket, nem tudták a gabonát behordani, ezért élelmiszer 

hiányában tömegesen éheztek/haltak éhen. Egyes történet-

írók szerint az éhínség még jobban pusztította a magyar né-

pet, mint a tatárok kegyetlenkedései. A falvakból elmenekülő, 

a tatárok elől erdőn-mezőn bujkáló emberek nemcsak a fák 

kérgét, a föld porát ették, hanem kutyák, macskák, sőt embe-

rek (főként gyermekek) húsának fogyasztására is rákényszerül-

tek. Mindezeket a leírásokat sokáig csak a Magyarországot ért 

csapásról készült túlzó irodalmi alkotásoknak gondolhattuk, 

azonban 2016-ban érdekes esetre bukkantunk Kiskunmajsán. 

Egy tatárjárás kori elrejtett érmekincs hitelesítése nyomán 

végzett leletmentésen, két Árpád-kori épületben legalább 34 

„egyesek darabokra vágva, egyesek egészben” – Csak erős idegzetűeknek…

 A házak között sorba 
ültetett, legyilkolt 
gyermekek maradványai 
kerültek elő. Bugac 
(fotó: Rosta Szabolcs)
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egyén csontmaradványait találtuk meg. A többségében erő-

teljesen megégett gyermekcsontokon több esetben lehetett 

megfi gyelni apróbb vágásnyomokat, amelyek nem gyógyul-

tak, de a csonttal együtt bekövetkezett elszíneződésük alapján 

a halál ideje körül keletkeztek. A vágások legalább öt egyént 

érintettek, és a végtagok hosszúcsontjain fi gyeltük meg 

azokat. A vágásnyomsorozat egy 8 év körüli gyermek comb-

csontján volt leginkább szembeötlő. A történeti embertan 

a jelenséget eddig a hazai középkori anyagból nem ismerte. 

A vágásnyomok ebben a formában semmilyen ismert fegyver 

vagy egyéb eszköz által ejtett hagyományos sérüléshez sem 

hasonlítanak. Az antropológiai és archeozoológiai elemzés is 

arra az eredményre jutott, hogy a párhuzamos éles vágások 

jellege megegyezik a háziállatok csontjain gyakran megfi -

gyelhető nyúzás, íneltávolítás nyomaival. Ilyen vágásnyomok 

leginkább akkor képződnek, mikor éles eszközzel húst fejtenek 

le a csontokról. Az ebből eredő következtetés szerint a megta-

lált embercsontról valaki húst vághatott le. Az emberhús elfo-

gyasztására az éhezésből eredő túlélési ösztön mellett egyéb 

magyarázat nemigen kínálkozik. 

Ezek alapján felvethető, hogy a település lakói – legalább-

is részben – a pusztítással együtt járó éhezés áldozatai lettek. 

Minden emberi szörnyűsége mellett a kiskunmajsai lelőhely-

nek kiemelkedő tudományos értéke van, hiszen úgy tűnik, 

ez az első természettudományos bizonyítéka a forrásokban 

egyébként gyakran említett kannibalizmusnak. 

Aligha akad régész, aki bármely régészeti korszak temető-

jének feltárása során ne találkozott volna az élet természetes 

– vagy esetenként talán kevésbé természetes – végével. A ter-

mészetellenes vagy az egyértelműen erőszakos halállal való 

szembesülés azonban ettől mégis különbözik. Hatványozot-

tan igaz ez akkor, ha az elhalálozás módja különös kegyetlen-

ségre utal, vagy ha az tömegesen mutatkozik. Különösen lesúj-

tó, amikor a társadalom leginkább védtelen elemei, gyerekek 

és nők tragikus pusztulását kell elkönyvelnünk. A fenti lelőhe-

lyeken ez a kíméletlen pusztítás kézzelfoghatóan jelentkezik, 

a nyomok pedig kétséget kizáróan az 1241–1242. évi tatárjárás-

ra mutatnak.

C C C

6 és 14 év körüli 
gyermekek egymást 

ölelő csontvázai. Bugac 
(fotó: Rosta Szabolcs)

8-9 éves gyermek combcsontjának 
hátsó felszínén párhuzamos, egyre 
gyengülő vágásnyomok láthatók

„egyesek darabokra vágva, egyesek egészben” – Csak erős idegzetűeknek…

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

2120


