
A Kiskunság területét 1241-ben több véres hadjárat 

is érintette. A Kötöny (Kuthen) nevű fejedelmük meggyil-

kolását megbosszuló és az országból dél felé, vidékün-

kön keresztül kivonuló kunok, de még inkább a mongol 

hódítók mély nyomokat hagytak maguk után. 

Lelő-hely

K ö t ö n y 

(v a g y Ku th e n) 

fejedelem: a kun törzsek 

szövetségének vezetője volt az 1220–

1230-as években. 1223-ban Kötöny az orosz 

fejedelmekkel kötött szövetséget, de az egyesült 

orosz–kun seregek megsemmisítő vereséget szenved-

tek a Kalka-folyó menti csatában. 1241  -ben Magyar-

országra menekült a tatárjárás elől 40.000 sátorral, 

fegyvereseivel és azok családjaival. Tatár kém-

nek gyanítva a budai tömeg végül Kötönyt 

felkoncolta családjával együtt. Fejedelmük 

halála után a kunok dúlva, fosztogatva 

elhagyták az országot.
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A TATÁRJÁRÁS KORÁNAK EMLÉKEI A KISKUNSÁGBAN

HOMOKBA TEMETETT
FALVAK ÉS TEMPLOMOK

A tatárjárás hazánk történetének egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A mongo-

lok betörése és közel egyéves pusztítása maradandó nyomot hagyott történelmünk-

ben. Megváltozott az Alföld településszerkezete és etnikai összetétele is. A Kiskun-

halas melletti Tázlár-Templomhegyen, a környék egyik legismertebb régészeti lelőhelyén, 

nyomon követhető eme események sora, egy Árpád-kori település élete, pusztulása, majd 

újbóli felvirágzása a kunok betelepülése révén.

Tázlár középkori település rekonstrukciós rajza 

„Magyarország ennyi vészből 

riadtan az égre néz föl,

pusztulás zúg tajtékozva,

mintha csak az ős káoszba

hullna vissza a világ”

(Siratóének Magyarországról,
 mikor a tatárok pusztították)
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Homokba temetett falvak és templomok

A kunok kivonulásával egy időben, 1241 tavaszán 

a mongol hadak és csatlósaik több hullámban törtek 

be Magyarország területére. A hadjárat fontosságát 

jelzi, hogy mindegyik Dzsingisz fi ú valamilyen magas 

rangú leszármazottja képviseltette magát. A sereg 

déli szárnya Erdély felől Kádán, Büdzsek és Borundaj 

vezetésével a Maros mentén tört előre. Amerre jártak, 

mindent felégettek, elpusztítottak, kifosztottak. A tör-

ténészek szerint a mai Kiskunság területén a tatárjárás 

pusztításának mértéke 50–80%-os volt, míg a korabeli 

templomok/templomos helyek pusztulása ennél is 

magasabb mértékű lehetett. Ez nem is csoda, hiszen a 

tatárok célja a Dunától keletre és északra eső részeken 

a teljes megsemmisítés volt. Ezzel mintegy előkészítet-

ték a területet a második, az egész ország elfoglalására 

irányuló, de végül meg nem valósuló hadjáratuk előtt.  

A tázlári homokdombon és környékén 2003 óta 

folytatunk feltárást. A lelőhely fontosságára utal, hogy 

a korábbi terepbejárás során 700–800 m hosszúságban 

és 300–500 m szélességben észleltük Árpád-kori és 

késő középkori települések (falvak, szállások) nyomait 

a templom körül. A tázlári templom akkori kiemelke-

dően fontos szerepét jelzi, hogy azt számos további Ár-

pád-kori falu vette körbe 3–5 kilométeres körzetben. 

A templomot körbevevő árkok a levegőből (a két külső árok pirossal jelölve)

A külső árokban megfi gyelt pusztulási réteg embercsontokkal
és abroncsos favödör maradványával
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A nép nyelvén Templomhegyként nevezett lelőhe-

lyen a 10. századtól jelentek meg a magyarok. Itt építették 

fel falvaikat, ide temetkeztek, majd a 11–12. század fordu-

lóján valamikor réti mészkőből templomot is emeltek itt. 

A méretesebbek közé tartozó (13,5×9 méter), félköríves 

szentélyzáródású falusi templom köré létesült a már ke-

reszténnyé vált Árpád-kori népesség temetője. A temp-

lom belsejében és körülötte mára már több mint félezer 

temetkezést tártunk fel az Árpád-korból, és még több ezer 

további sír lehet a föld alatt…

A lelőhely érdekessége, hogy a sírmezőt és a templo-

mot hármas körárok övezte. Az árkok a temető aktuális ha-

tárait is jelezték, valamint elválasztották a szakrális teret a 

profán világtól. Több jel arra utal azonban, hogy ezen árkok 

a védelem, az erődítés szempontjából is fontosak lehettek.

A legnagyobb és legkésőbb megásott külső gyűrű egy 

markáns 2,5–3,5 méter széles árok volt, ami egy 90–110 

méter átmérőjű területet övezhetett. Ebből számos vas 

szerszám, balta, kapa, sarló, két sarkantyú, juhnyíró olló, 

övcsat, kés, ajtóvasalás, abroncsos favödör pántja, számos 

középkori tégla, ép malomkő, valamint nagy mennyiségű, 

nagyobb és égett kőtöredék, köztük sok faragott kváderkő 

került elő, ami a templom erőszakos pusztulására utalt. Az 

árkok alsó részén égett, faszenes, feltehetően a tatárjárás 

időszakából származó pusztulási rétegben leégett épület 

deszkafalai is megfi gyelhetőek voltak, amelyek egykor az 

árokba dőltek. Mivel a külső árok minden Árpád-kori sírnál 

későbbi volt, ezért valószínűleg azt közvetlenül a tatárjá-

rás előtt áshatták ki, majd a bekövetkező pusztulás nyo-

mai kezdték megtölteni.

Homokba temetett falvak és templomok

Temetőárokban elrejtett főzőedények
(fazekak, bogrács) Temetőárokba vetett felnőtt hason fekvő váza

 Tatárjárás kori aranyozott függő a Templomhegyről
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A Kiskunságban sok helyen, így a közeli Csen-

gelén, Szankon, Kiskunfélegyházán, Kunfehértón, 

Szabadszálláson is hasonló jelenségek kerültek elő. 

Csengelén sikerült megfi gyelni a régészeknek, hogy 

az árkokból kitermelt földből sáncot emeltek, a belső 

árok belső partját pedig vastag oszlopokkal erősítet-

ték meg, melyek közé vesszőből font kerítést emel-

tek. A tatárjárás vérzivataros időszakában védekez-

hettek így a helyiek – bár többnyire hasztalan.

Tázláron a középső árokban találtunk egy hason 

fekvő felnőtt csontvázat is, ami vagy az árokba hul-

lott, vagy pedig temetési szertartás nélkül lökhették 

oda harci cselekmények során. 

A zűrzavaros és véres időszakban az itt élők 

igyekeztek elrejteni az értékeiket. Szintén a kö-

zépső árokban 9 ép, illetve a restaurátori munkának 

köszönhetően összeragasztott edény került elő. 

Ezek közül az egyik a szabadtűzön főzésre használt 

bogrács, a további nyolc pedig különböző méretű 

fazék/bögre volt. Talán élelmet rejthettek el ben-

nük. Fémkeresés során találtunk olyan ékszereket 

is, amelyek tipikusan a tatárjárás kori kincsleletek 

részei voltak általában. A kincseket elrejtők már so-

hasem térhettek vissza értük…

A kincsle-

let olyan régé-

szeti lelet, melyet tulajdonosa 

a vész elől elrejtett, bízván abban, 

hogy a veszedelem után visszatér érte. A 

kincsleletek általában edényekbe rejtett ér-

mék vagy ékszerek, de előfordulnak eldugott 

mezőgazdasági eszközök és fegyverek is, 

melyek a középkorban nagy értékkel 

bírtak. A kincsleletek sok esetben a 

véletlen folytán kerülnek 

felszínre.

A középső árokban 

egy ehhez hasonló helyzetű 

férfi  hátrakötözött kezű vázát is feltártuk. 

Ezt az elhunytat azonban már a tatárdúlás 

utáni évtizedekben, teljesen profán okból lök-

hették az árokba. Félhettek tőle még holtában is, 

hiszen a büntetések és a rendellenes temetkezési el-

járások szinte minden formáját megkapta: fordítva 

és hasra fektetve temették, végtagjait összekö-

tözték, fejéhez a rontást elhárítandó 5 sarlót, 

lábához pedig kést tettek, testét körberak-

ták az Árpád-kori templom kö-

veivel.

Homokba temetett falvak és templomok

A külső árok a feltárt sírokkal
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A település a lakók minden védekezési kísérlete elle-

nére 1241-ben elpusztult, s elnéptelenedett. A templom-

nak pedig csak az alapozó árkait találtuk meg. Az idő el-

tüntette a falak nyomait. Nagy kérdés, hogy kinek a lelkén 

szárad a falu és népessége pusztulása. Az országból Kö-

töny meggyilkolása után dúlva-pusztítva kivonuló kunok 

és nyomukban járó mongolok egyaránt felelőssé tehető-

ek ebben az ügyben.

Hamarosan azonban visszatért Tázlár-Templom-

hegyre az élet. A tatárjárást követő évtizedekben vagy a 

búvóhelyükről visszatérő magyarok, de sokkal inkább az 

itt megtelepülő, IV. Béla által a tatárjárás után visszahívott 

kun csoportok beköltöztek a templom közelébe az erődí-

tett külső árkon belülre. Nyilván újabb támadástól féltek, 

ezért települtek védett helyre. S itt építették fel meglepő 

fejlettségű, bélelt falú, nagy méretű veremházaikat, való-

Homokba temetett falvak és templomok

 Árpád-kori veremház rekonstrukciója (Kiskunfélegyháza-Amler-bánya, a szerzők feltárása)

 Bélelt falú, félig földbe mélyített épület az Árpád-kori temető területéről
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színűleg még a félelemtől vezérelve, de 

már a romokat eltakarítva. Az egyik ház 

kemencéjének tűzfogóját például vélhe-

tően a templom tégláiból építették meg.

A kunok nagyobb számban a 13. szá-

zad második felében, a 14. század elején 

telepedtek meg itt. A 15. század első fe-

lében a romos, de még részben álló falú 

templom helyére újat építettek. A Temp-

lomhegyen végül a késő középkorban egy 

újabb virágzó falu jött létre, de ennek tör-

ténete már más lapokra tartozik.

C C C

V e -

r e m h á z : 

négyszögletes vagy 

téglalap alaprajzú, félig földbe 

mélyített, ágasfás-szelemenes szerke-

zetű épület (lakóház vagy műhely), 

melynek tetőszerkezete a talajon 

ül. A középkori veremházak sa-

játossága, hogy azok sarkában 

fűtésre alkalmas kemencét 

vájtak/építettek.

12. századi anonim érmék a lelőhelyről

 Páncéling ellen használatos nyílhegy a lelőhelyről 

 A temetőárokba rendellenesen temetett elhunyt váza
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