
Tatárjárás-
kérdések és válaszok

A témaválasztás indoka
A mongolok tavaly ünnepelték meg Temüdzsin Dzsingisz kánná „válásának” 800. évfordulóját. 1206-
ban választották meg nagykánná a mongol törzseket egyesítő vezért, aki ekkor vette fel a világszerte 
ismert nevét. Az évfordulóhoz kapcsolódva Mongólián kívül is sokan felelevenítették a történelem
legnagyobb egybefüggő birodalmának múltját. Újabb többrészes film is készül Dzsingisz kánról, 
nemzetközi együttműködéssel. Az orosz rendező által dirigált stáb, köztük a japán főszereplő 
többnyire Mongóliában és más ázsiai országokban készítette el az első részt, melyet 2007 őszén 
kezdtek el játszani a moszkvai mozik. Több országban egyes ismert múzeumok nagy tömegeket vonzó
kiállításokat szervezetek, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum is.
Budapesten a Dzsingisz kán kiállításhoz természetesen egy másik „bemutató” is kapcsolódott, a
Tatárjárás. A Nemzeti Múzeum ez utóbbi, a Magyarországot sújtó 1241/42-es mongol inváziót
bemutató kiállítása némi változtatással 2007. októberétől vándorútra indult. A négy vidéki és két 
határon túli várost érintő „vándorlást” a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága koordinálja az alábbi 
címmel: Gyermekemet az országért- Tatárjárás (1241-1242). A cím a Szent Margit legendához, illetve
a már legyőzött ország váratlan megmeneküléséhez kapcsolódik. A szervezés mellett Békés megye az 
egyik helyszínt is biztosítja, a kiállítást 2008 júliusától tekinthetik meg az érdeklődők Békéscsabán. 
A téma kutatásának aktualitását növeli a 2007 nyarán újrakezdett kaszaperi ásatás is. A tatárjárás
szemtanújaként és a szörnyű események megörökítőjeként ismert Rogerius leírta egy Pereg nevű falu 
ostromát, melyet árkok és sáncok védtek. A Békés megyei feltárás igazolhatja a tatár fogságból
szabadult váradi kanonok írásának hitelességét, illetve azt, hogy az említett település az Orosházához
közeli Kaszaper elődje volt. 
Mindezek alapján szakmai és laikus körökben egyaránt felvetődnek a tatárjáráshoz és a mongol 
birodalomhoz kapcsolódó korábbi és újabb kérdések is.
Ezek szerint vannak még tisztázatlan kérdések a témával kapcsolatban? Nem ismerjük eléggé a muhi
csata részleteit, a király menekülési útvonalát vagy a Kubiláj kán palotáját felkereső Marco Polo 
kalandjait?
Bőséges és jól publikált információk állnak a rendelkezésünkre, de a kérdések fontosak. Egyrészt a 
kérdezés a tudomány lényege, másrészt az utóbbi húsz év bővelkedett a témához kapcsolódó régészeti 
feltárásokban, továbbá a fellelhető források, elemzések, tanulmányok, tankönyvek sorozatban 
tartalmaznak ellentmondásokat. Néhány ezek közük: a hazánkra rontó tatárok száma 30 ezertől a 
félmillióig, a magyar áldozatok nagyságrendje pedig a 300 ezer főtől az egymillióig terjed. Néhol azt 
olvashatjuk, hogy Muhinál „csatáról nem is beszélhetünk”, csak a magyar katonák tömeges
lemészárlásáról, más írásokból viszont megtudhatjuk, hogy a „tatárok óriási veszteséget szenvedtek”.
Az Arany Hordát Dzsocsi alapította (vagy Batu kán?) és 1395-ig tartotta rettegésben a környezetét
(vagy 1502-ig?), a tatárnak tartott harcosai pedig valójában mongolok voltak (vagy a szlávok által
kipcsáknak nevezett kunok, esetleg egy jelentős részük bolgár és mordvin volt?). 
Valószínűleg ez a kérdésekből álló rövid ízelítő is meggyőző lehet arról, hogy a mongol-tatár 
problémakör is tartalmaz még kutatási és publikálási kihívásokat, szükséges a régészet, az írott
források, a nyelvészet, a genetika és más tudományterületek eredményeinek újbóli összevetése.

A kérdések csoportosítása
1. Kérdések, melyekre alapvetően ismertek a válaszok
Az ide tartozó és időnként újra felvetődő kérdésekre alapvetően egyértelműek és viszonylag jól 
ismertek a válaszok. Néhány példa ezekre:
Milyen okok miatt vonultak ki a győztes tatárok? Miért vesztettünk Muhinál? Miért nevezzük 
Európában tatároknak a mongolokat? Hogyan változott meg IV. Béla politikája a tatárjárás után?
2. Kérdések, melyeknek kevésbé közismertek a válaszai
Voltak-e komoly veszteségei a tatároknak hazánkban? Miért nincsenek tatár régészeti leletek? Miért
nem jöttek vissza a tatárok? Miért nem kaptunk segítséget a nyugati hatalmaktól? Milyen negatív
hatásai voltak IV. Béla 1242 után hozott, szükségszerű intézkedéseinek? Milyen mértékben járult hozzá 
a tatárjárás Erdély etnikai viszonyainak megváltozásához? Melyek voltak a tatárok (mongolok) gyors,



világhódító sikerének fő okai? Hogyan erősödhettek meg a moszkvaiak a tatár uralom alatt? Hogyan 
zsugorodott össze a mongol birodalom egy kis népességű állammá?  
3. Kérdések, melyek ma is válaszra várnak
Néhány példa:
Hol volt a muhi csatában fontos szerepet játszó híd helye a Sajón? Mekkora volt a hazai veszteség
mértéke? Összesen hány várnál került sor komoly ostromra? Mennyire lehet komolyan venni a mongol
területeken előforduló, magyarokra vonatkozó forrásokat, leleteket (pl. az altáji mongol sírok egyik 
felirata: magyar uruü, azaz: magyar törzs)? Hiteles források esetén: Elhurcolt és ” tatárrá
váló”magyarokról van szó vagy a volgai bolgárok mellett élő, Julianus által is felkeresett magyarok 
maradványairól?
Ez a tanulmány a 2. kategóriába sorolt felvetések közül szelektál, konkrétan a felsorolt problémák
közül most négy kérdéskör kerül nagyító alá: a tatárok magyarországi veszteségei, a világhódítók
sikerei, az orosz-tatár összefüggések, illetve a bomlás háttere.

Veszteségek Magyarországon
A tatárok fő ereje, Batu vezetésével 1241. márciusában a Vereckei-hágón (Orosz-kapu) keresztül tört 
be az országba. A hágót védelmező nádor csapatai megsemmisítő vereséget szenvedtek. A tatár 
előőrsök néhány nap múlva már a Pest környékét és Vácot pusztították, illetve kisebb összecsapások 
volta köztük és a gyülekező magyar hadak között. A tatár főerők Északkelet-Magyarországon 
táboroztak. A IV. Béla vezette magyar sereg a tatár előőrsöket üldözve kelet felé nyomult. A döntő 
összecsapásra a Sajó mellett, a mai Muhi közelében került sor 1241. április 11–12-én. A magyar erők 
létszáma 20-25 ezer fő lehetett (az egyes helyeken olvasható 60 ezer fő erős túlzás), a mongol sereg 
pedig 30-35 ezer főt tehetett ki.  
A király a Sajó nyugati oldalán vert tábort, másnap akarta egy döntő ütközetben legyőzni az országra 
tört ellenséget. Tudta, hogy az ellenség egyik legnagyobb erőssége a rendkívüli mozgékonysága, ezért 
a csapatait együtt tartva táboroztak le, szekérvárral védve magukat. Másnap elsősorban ez a beszorított 
helyzet okozta a sereg vesztét, bár sok történész szerint önmagában még nem volt hiba tábor
kialakítása, sőt több szempontból indokolt volt Béla helyszínválasztása. 
Egy magyarokhoz szökött orosz („rutén”) rab éjjel hírt hozott a tatárok támadási szándékáról. A király
testvére, Kálmán herceg és Ugrin érsek a Sajó hídján átkelő tatárokat meglepte és valószínűleg komoly 
veszteséget okozva megfutamította őket. A csatáról később a kínai évkönyvek is beszámoltak, ez
alapján sok tatár harcos halt meg a hídnál zajló első ütközetben, a kán vértes testőrségéből is 
többen elestek, sőt Batu az egyik vezérét, Bakatut is elvesztette. Szintén a (mongol uralom alatt 
készült) kínai forrás számol be arról, hogy a kán már a hadművelet felfüggesztésén gondolkodott, de 
Szübetej (Szubodáj) átkaroló támadásra beszélte rá őt. Batu kán elfogadta vezére javaslatát, és az 
újabb éjszakai támadás már véglegesnek bizonyult a honvédő erők számára. 
Kálmán hercegék a hídnál kivívott győzelmüket túlértékelték és a hídőrség kivételével nyugovóra 
tértek, pedig a nehézlovas katona csak felöltözve, csatasorba állva tudta katonai erejét érvényesíteni. A
hídőrség egy kisebb ellenséges erővel szemben talán sikeresen védekezhetett volna, de ott a kán 
vezette a tatárok támadását, a nomád harcosok több helyen is átkeltek a Sajón. Ezzel a lehetőséggel a 
magyarok nem számoltak. Sejbán erői gázlót találtak, Szübetejnek ez nem sikerült, így késéssel ugyan, 
de egy alkalmi híd segítségével átjutottak a folyón. A magyarok részéről ezután még történt egy 
reménytelen kísérlet az ellenség megállítására. A csatáról szóló egyes későbbi írások (tankönyvek, 
diákoknak szóló könyvek) az első, Sajón való tatár átkelési kísérlethez hasonlóan ezt a védekezési 
próbálkozást is kihagyják, úgy állítva be a csatát, hogy az csak a tábor bekerítéséről és az ezt követő 
mészárlásról szólt, bár kétségtelen, hogy ez volt az ütközet legfontosabb része. A tábor védelmében
Kálmán és Ugrin vezetésével vállaltak harcot kisebb erők, illetve ekkor véreztek el mind egy szálig a 
templomos lovagok is. A tatárok ezt követően bekerítették a magyar szekértábort. Ezután komoly 
veszteségeik a muhi csatában már nem lehettek a támadóknak, bár a rossz magyar szervezés miatt
néhány egység később érkezett a helyszínre és így segíteni tudott a táborból kitört, illetve a tatárok 
által néha tudatosan kiengedett kisebb egységeknek. A király is néhány harcos önfeláldozásának
köszönhette az életét. A tatárok magyarországi veszteségét a várak ostroma is növelte.
Ennek ellentmond, hogy napjainkig (2007 ősze) csak egy, a tatár sereghez kapcsolódó, de nem mongol 
harcos sírja került elő (XX. század elején, Rakamaz mellett). 
A megoldást a külföldi források tanulmányozása adhatja:



„ A tatárok földjén két temető van, az egyikben hantolják el a kánokat, a vezéreket és az 
összes nemesurakat, bárhol érje őket a halál, ha lehetőség kínálkozik rá, ide hozzák őket. 
A másik temetőben azokat helyezik el, akiket Magyarországon öltek meg, ott ugyanis 
sokan lelték halálukat.” (Plano Carpini pápai követ a tatárok temetkezési szokásairól, a
követ 1245-ben járt Batu kánnál)

A siker okai
Dzsingisz kán eredeti neve Temüdzsin volt, ami fémművest, kovácsot jelent. Fokozatosan egyesítette 
a mongol törzseket (mongolok, tatárok, merkitek, burjátok, ojrátok, najmanok, keraitok), akiknek
követei 1206-ban a kánok kánjává választották, ekkor vette fel a Dzsingisz („tenger hatalmú”) nevet
is. Hódítóként és államszervezőként is kiemelkedő személyiség volt. Tízes alapon (tized, század, 
ezred, tumen) szervezett hadserege a nomád harcmodort tökélyre fejlesztve és időnként a modern 
hadviselés elemeit (pl. ostromgépek, páncélzat) is felhasználva több birodalmat is felszámolt.
Ezeknek a birodalmaknak, meghódított országoknak a belső ellentéteit, hadseregük gyenge pontjait 
minden esetben jól ismerték a mongolok, és könyörtelenül kihasználták a hibákat.
A Kara-Kitaj állam esetében a szűk uralkodó elit és a muszlim lakosság közti vallási és egyéb 
ellentéteket használták ki. A Közép-Ázsiában lévő iszlám birodalom, Horezm  rengeteg katonával 
rendelkezett, de a megerősített városaik kőfalaiban bízva a hadsereg egységei szétszórva védekezésre 
rendezkedtek be. Az ostromgépeket is használó könnyűlovas nomád harcosok így külön-külön 
számolták fel a birodalom híres kereskedővárosait. A mai Kína területén, a tangutok irányította 
Hszihszia fővárosának vesztét a közeli Sárga- folyó egyik csatornája jelentette, a mongolok víz  
elterelésével győztek 1227-ben, a lakosok többségüket megölték, a Tangut-dinasztiát pedig teljesen 
kiírtották.
Minden győzelemmel tovább erősödtek a mongolok, a tapasztalat mellett felhasználták a meghódított 
területek erőforrásait is, így az embereket és azok tudását, szakértelmét is. A pusztába terelték az 
elfoglalt területek mestereit (pl. a fegyverkovácsokat), akiknek száma Hszihszia esetében a 30 ezret is
elérhette. Szintén ezrével (egyes forrásokban tízezrével) vitték a kovácsokat Horezm (többek között a
mai Üzbegisztán területét érintő egykori birodalom) elpusztított városaiból is.   
A mongolok nem pazarolták az embereik életét sem, lehetőség szerint vazallusi viszonyra törekedtek, 
a megszállás, pusztítás nem az egyetlen megoldás volt a terjeszkedésre. Az alávetett, meghódított
népek megbízható tagjait egységeik között szétszórva katonaként használták fel, másokat
kényszeríttették a harcra, illetve a hadsereg kiszolgálására. A veszteségeiket pedig a sok feleségnek és
az ágyasoknak köszönhetően rövid időn belül „pótolták”.  

„ …a harcba a magyar foglyokat küldték először…a tatárok pedig a hátuk mögött 
meghúzódva nevettek pusztulásukon…a várárkot betemetve elfoglalták a falut…csupán
azok maradtak meg, akik hirtelen a földre vetették magukat és mások vérétől bevérezve el 
tudtak rejtőzni.” (Rogerius Pereg ostromáról) 

Pereg (vélhetően az Orosházához közeli mai Kaszaper elődje) szomorú sorsa mellett a mai Nagyvárad 
(Oradea) esete is megőrizte a sikeres tatár taktika néhány elemét. 
A tatár fogságba került, majd onnan megszökött váradi kanonok, Rogerius írásos beszámolói alapján a
tatárok Váradon is alkalmazták a meglepetésre alapozott taktikájukat. A városba betört lovasok
visszavonultak, majd napokig vártak kb. öt mérföld távolságban. Kisebb egységeik ugyan időnként 
visszatértek, de kerülték az összecsapást a várból kirontó magyar harcosokkal. A várba menekült
lakosokban hamis biztonságérzet alakult ki, úgy gondolták, hogy a tatárok nem merik megostromolni
a várat, ami fatornyokkal megerősített, árokkal kiegészített sáncvár volt és viszonylag komoly 
helyőrséggel rendelkezett. Néhány nap elteltével sokan már a falakon kívül, a városban lévő házaikban 



töltötték az éjszakát, amikor hajnalban a komoly támadás érte a várost. A várat hét ostromgéppel
gyengítették a támadók, majd a kegyetlen mészárlás következett. A korábban elmenekülők és a túlélők 
néhány nap múlva előmerészkedtek, de akkor újból visszatért az ellenség. 
Magyarországon és szinte minden más hadszíntéren sikeresen alkalmazták a taktikai visszavonulás
módszerét, színlelt meneküléssel csalták csapdába az üldözés közben felbomló hadrendű ellenfeleiket. 
(Évszázadokkal korábban a kalandozó őseink hasonló sikerrel alkalmazták ezt a taktikát, sőt Itáliában 
az egyik győzelmük „forgatókönyve” erőteljesen hasonlított a muhi csata menetére, csak ott mi 
győztünk.) 
A tatár fősereg rendkívüli mozgékonyságát az adta, hogy nagyobbrészt könnyűfegyverzetű lovasokból 
állt. Létszámukat növelte az a sokféle népcsoport, amely fegyverzetét megőrizve, önként vagy 
kényszerből csatlakozott hozzájuk. A tatár harcosok mozgó kovácsműhelyekre és a tartalék lovakra is 
számíthattak.
A katonák védelmét bőr vagy vassisak, bőrpáncél, esetleg rövid ujjú sodronying biztosította. Az állati 
vizeletben keményített lóbőr vértezet védelmet biztosított, ugyanakkor viselője lényegesen 
könnyebben mozgott, mint a nehéz vaspáncélt viselő európai ellenfele. A legfontosabb támadó 
fegyverük az íj és a nyíl volt. A mongol törzsszövetség katonái különféle nyílhegyek közül
válogathattak, az adott harci helyzetnek megfelelően cserélték ezeket. Egyes nyílhegyek az ijesztő 
hang kiadását szolgálták. Kiváló minőségű acélból kovácsolt, páncéltörő nyílhegyek is a 
rendelkezésükre álltak. Ezekből kilencet tartalmaz egy hazai lelet (Ártánd). A szúrófegyverek könnyen 
megbonthatták a láncot, ezt próbálták megnehezíteni azzal, hogy a karikák végeit egymásra illesztve
szétkalapálták és két szegeccsel is rögzítették.
Közelharcban szablyát, néha buzogányt használtak. A felszerelés kötelező tartozéka volt a szekerce és 
a kötél. Ez utóbbiaknak a Kárpátok hágóinál készített úttorlaszok elhordásában vették hasznát, persze
a hadifoglyok tömegeit ilyen esetekben is felhasználták. A kengyelek ívelt talpalója puha talpú lábbeli
viseletére utal. A kengyelvasat úgy képezték ki, hogy viselője gyorsan tudjon fékezni, fordulni.  

Az Arany Horda és az oroszok
Az oroszokat sújtó tatár uralom számos kérdést vet fel. Hogyan erősödhetett meg Moszkva a tatár 
uralom alatt? Miért tartott még 100 évig a megszállás a moszkvaiak kulikovói győzelme után? Mikor 
szűnt meg valójában az Arany Horda? Miért tudták az oroszok 1480-tól kezdve olyan könnyen 
legyőzni a tatárokat? 
Több felvetett problémára jelenthet részmegoldást az tény, hogy a tatár uralom az oroszok esetében
elsősorban fennhatóságot jelentett és nem megszállást. Néhány részlet az összes kérdést tisztázhatja. 
Dimitrij moszkvai fejedelem1380-ban legyőzte a tatárokat a Don melletti Kulikovónál. Ezt 
kihasználva függetlenedett az Arany Hordától szomszédos Fehér Horda kánja, majd saját uralma alá
vonta az orosz államokat uraló tatárokat és ő indított bosszúhadjáratot Moszkva ellen 1382-ben. A 
várost elfoglalta, de a fejedelem elmenekült. A megerősödő másik mongol birodalom, Timur Lenk 
állama súlyos csapást mért az európai tatárokra, így annak kánja el akarta kerülni a kétfrontos harcot,
ezért Dimitrij fiát elismerte Moszkva fejedelmének, sőt beleegyezett abba is, hogy Nyizsnij-Novgorod 
ura is ő legyen. Timur Lenk a Horda kánját legyőzve saját emberét ültette az európai mongol hadak 
(tatárok) élére. Sokan utólag ezt a Horda bukásának tekintik (1395). Valójában az Arany Horda új
vezetője megerősítette a tatárok orosz államok feletti fennhatóságát, igaz Moszkva bevétele 1408-ban 
nem sikerült, de az újra erős sztyeppei államalakulat hűbérúri jellegét még 1480-ig elismerte Moszkva 
és fizette az adót a tatároknak. A megállapodás azonban egyfajta kompromisszum volt, hiszen a
későbbi orosz főváros fejedelmei újabb területeket egyesítettek saját uralmuk alatt, miközben egy 
vazallus állam vezetői voltak. Moszkva megerősödésével párhuzamosan a Batu kán által létrehozott 
Arany Horda fokozatosan részekre szakadt, az 1440-es évek végére szétesett és helyét a kazanyi
(1437-től, más források szerint 1438-tól 1552-ig), az asztrahányi (1450-től, más források alapján1459-
től 1556-ig) és a krími kánság (1449- 1783) foglalta el, ezek között ugyan még létezett valamilyen 
formális szövetség (Nagy Horda), de a XVI. század elejére ez is megszűnt. Sokan ezt az ún. Nagy 
Hordát még az Arany Horda továbbélésének tekintik, illetve egyes könyvek a korábban említett három
utódállam mellett negyedik kánságként tartják számon (illetve néhol külön, ötödik területként említik
a szibériai kánságot).



1480-ban a doni Nagy Horda kánja megpróbálta behódoltatni a gyakorlatilag már független Moszkva
fejedelmét, III. Ivánt. A tatárok gyengeségére, ugyanakkor kiváló taktikai érzékére utal, hogy ehhez a
hadjárathoz a lengyel királyt is szövetségesként nyerték meg. Moszkvát azonban a krími tatárok
segítették ki, a lengyel erők lekötésével, ezt látva a Horda katonái visszavonultak, így gyakorlatilag 
harc nélkül és tatár segítséggel rázta le a legerősebb orosz fejedelemség a közel két és fél évszázados 
nomád fennhatóságot. A moszkvaiakat kisegítő krími tatárok akkor már öt éve a törökök vazallusai 
voltak. A Nagy Kánság pedig 1502-ben megszűnt, az ezt követő időszakot már egyetlen történész sem 
tarja az Arany Horda korának, igaz annak utódai, a kazanyi és asztrahányi kánságok még kb.
félévszázadig léteztek. Legtovább (1783) a krími kánság vitte tovább Batu kánék egykori katonai
dicsőségét, igaz már csak oszmán vazallusként.  

A bukás folyamata, okai
A mongol volt a világ legnagyobb összefüggő birodalma, több mint 100 millió ember élt az uralmuk 
alatt. A mai Mongóliának kb. 2,5 millió lakosa van, a mongol törzsek által lakott pusztákon Dzsingisz
kán előtt egyes becslések szerint ennél több ember élt. Hogyan zsugorodott össze egyetlen kis 
népességű állammá az egykori oly félelmetes birodalom? Egykor a harcosok és azok családtagjai is 
többen voltak, mint a mai Mongólia lakói. Az egyes térségek népsűrűsége pedig akkor lényegesen 
kisebb volt, mint napjainkban, például a Kárpát- medencében (történelmi Magyarország) ma közel 30
millió ember él, a tatárjárás előtt pedig 2 millió lakosa lehetett a területnek. Ez alapján a mai mongolok 
népességi súlya azonos létszám esetén is kisebb, mint a XIII. század legelején. A mongol birodalom
szétesésének alaposabb vizsgálata azonban árnyaltabbá teszi a mongol leszármazottak jelentőségének 
megítélését.
A magyarországi tatárjárás idején Ögedej volt a nagykán, Dzsingisz utóda. Ögedej 1241 végén
bekövetkezett halála után fia, Güjük lett az új nagykán, majd 1251-ben Dzsingisz kán másik unokája,
Möngke követte őt az egyre inkább széteső birodalom élén. Ő testvérét, Hülegüt küldte a Közel-Kelet 
ellen, aki 1256-ban Iránt, majd két évvel később a mai Irak fővárosát, Bagdadot is elfoglalta, az 1260-
ban Egyiptom ellen vonuló hadai azonban vereséget szenvedtek. Részben azért mert az ellenséget a
Batu kán alapította Arany Horda akkori kánja, a muszlim hitre áttért Berke is támogatta. Mongolok a
mongolok ellen, még pontosabban unokatestvérek (Dzsingisz kán unokái) egymás ellen.
Hülegü testvére, Möngke nagykán iránti hűségét kifejezve ilkánnak (alárendelt kán) nevezte magát, 
így jött létre a mai Pakisztántól (Indus folyótól) Törökországig terjedő  Ilkán Birodalom. Az Arany 
Horda, a Csagatáj Birodalom (Türkesztán), illetve a nagykánságból kialakuló Kubiláj kán vezette
birodalom tekinthető még a mongol hódítások közvetlen földrajzi utódának.  
A mongolokat tehát elérte a birodalmak végzete, túlgyőzték magukat. Egyetlen ember képtelen volt a 
hatalmas területet és az újabb, minden irányba indított hadjáratokat összefogni, az utódok között
azonban elkezdődött a testvérharc. 
Az egyes részbirodalmak helyenként még tovább terjeszkedtek, gyakran egymás ellen is harcoltak. Az
Ilkánokat az Arany Hordától elsősorban a Kaukázus választotta el. Az ettől északra betörő ilkán 
hadakat 1263-ban a Kaszpi-tenger partján a Horda serege legyőzte, de két évvel később már az 
Ilkánok győztek a legnagyobb tó partján, a Kaukázustól délre merészkedő tatár hadak felett. 1270-ben 
a mai Afganisztán területén legyőzték a Csagatáj mongol sereget. 
Abban az évben, amikor Marco Polo hazatért Velencébe (1295), az Ilkánok élére Ghazan került, aki
dédapja névválasztásának (alárendelt kán) ellentmondva felrúgta a hűbéri viszonyt a nagykánnal. 
Az 1335-ben kihalt a birodalmat alapító Hülegü családja, 1353-ban széthullott az Ilkán Birodalom,
helyét a törökök vették át. Igaz az 1370 és 1405 között uralkodó Timur Lenk (utolsó nagy mongol
hódító) az 1402. évi ankarai csatában legyőzte a törököket és részben az Ilkánok birodalmának 
területén hozta létre saját szultánságát. Az oszmánok azonban rövid időn belül megerősödtek, illetve 
Timur támadásai a másik két mongol államalakulatot, a Csagatáj Kánságot és az orosz területeket
uraló Arany Hordát is meggyengítették.
A családtagokkal együtt több millió mongol harcos egy etnikailag nagyon heterogén törzsszövetséget
jelentett, nem csak mongol törzsek (tatárok, merkitek, burjátok stb.) alkották soraikat, hanem más
nyelvcsaládba tartozó népek töredékei is.
Az Arany Horda katonáinak jelentős része kun volt. A pusztákon tömegesen megtalálható kunok 
nyelvét egy idő után átvették a mongol-tatár vezetőik, sőt a területükön élő és a XIII. században saját 
érseki és püspöki központtal rendelkező örmények is ezt kezdték el használni. A később tömegesen



Lengyelországba vándorló örmények csak a XVI-XVII. században hagyták el a sokak által tatárnak
tartott kipcsák (kun) nyelvet, amit egyébként a krími tatárok is használtak.
A mai Oroszországban élő több milliós tatár közösség is a türk kunra visszavezethető nyelvet beszéli, 
az egyértelmű nyelvi-etnikai besorolásukat viszont tovább nehezíti, hogy jelentős részük a volgai 
bolgárok leszármazottjának tartja magát.
A Horda hadseregét, népességét tehát nemcsak az Európában tatároknak nevezett mongolok alkották,
soraikban nagyon sok kun (kipcsák), volgai bolgár és baskír harcolt, de mordvinok (finnugorok),
kalmükök, kazárok és más népek is képviselve voltak az általuk uralt térségben.
Az Arany Horda 1395-ben súlyos vereséget szenvedett a szintén mongol Timur Lenk seregétől és 
további kánságokra esett szét: kazanyi, asztrahányi és krími kánságokra. Az oroszok ezt kihasználva
1480-ban lerázták a tatár fennhatóságot, majd a következő évszázadokban már ők foglaltak el 
területeket a korábbi hódítóktól. A kazányi (1552) és az asztrahányi (1556) tatár központokat
viszonylag rövid idő elteltével foglalták el, az 1475-ben török vazallus állammá vált Krími Kánság 
azonban még sokáig ellenállt. A Krím-félszigetet végül 1783-ban sikerült az oroszoknak elfoglalniuk
és a keleti szláv birodalomhoz csatolniuk.
Az orosz hódítás azonban nem jelentette a tatárok teljes pusztulását, Ázsiába menekülését. Az egykori
hódítók viszonylag jól beilleszkedtek a Cári Oroszországba és leszármazottaik ma is milliós
nagyságrendben élnek az egykori cári birodalom (illetve Szovjetunió) utódállamaiban. A békés
együttélésre utal az a tény is, hogy a XVII. század közepén az orosz nemesség 15-20%-a tatár
származású lehetett. A mongolok (tatárok) egy része tehát beolvadt az orosz népbe. Hasonló
folyamatok játszódtak le a kazah, kirgiz, üzbég népek kialakulása során is. Az Arany Horda egykori
területének ázsiai peremén (az Ural folyón túl), illetve részben a szintén mongol Csagatáj puszták
egyes részein alakultak ki a különböző türk és mongol népek keverékéből a nomád kazahok. Három 
kánságot hoztak létre, ezek közül kettő 1730-tól orosz fennhatóság alá került. A harmadik kánság 
(Nagyobb Horda) csak az 1860-as évektől vált az orosz terjeszkedés áldozatává. 
A tatárok egy része kereskedőként részt vett a keleti orosz terjeszkedésben, sokan urbanizálódtak, 
asszimilálódtak, de modernizálásukkal együtt járt a területi szétszóródásuk felerősödése is. 
A cári Orosz Birodalomból átalakított szocialista szövetségi állam, az 1991-ig működő Szovjetunió 
területén jött létre a Tatár Autonóm Köztársaság (1920), melynek területe leginkább az Arany
Hordából kialakuló Kazanyi Kánság helyén található. Szovjet-Oroszországon belül (1922-től 
Szovjetunió) a következő tatár terület a Krími Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság volt, a terület 
annak ellenére kapta meg az autonómiát, hogy a lakosságnak csak kb. 25%-a volt tatár. Később, 1923-
ban megszervezték a mongol határhoz közeli Burját- Mongol ASzSzK-t is, de ez az autonóm
köztársaság korábban a Nagy Kánság területén helyezkedett el. Az Arany Horda területéből kialakult 
kánságok helyén szervezett szovjet (és ezen belül Oroszországhoz tartozó) autonóm tatár területek
közül csak a Volga menti (kazanyi) bizonyult hosszú életűnek. Sztálin utasítására 1944-ben legalább 
100 ezer krími tatárt deportáltak Közép-Ázsiába, elsősorban Üzbegisztánba, közülük ezrek haltak 
éhen. Ugyanebben az évben közel 12 ezer tatár szenvedett a hírhedt GULAG táborok fogságában
(1942-ben 29 ezren). A kitelepítés indoka az ellenséggel való együttműködés volt. 1967-ben 
rehabilitálták őket, de a hazatérést nem engedték. A Krím- félsziget a Szovjetunión belül 1954-ben 
Ukrajnához került, ami 1991-től önálló állam. Szintén függetlenné vált Üzbegisztán is, így a többnyire 
odatelepített tatárok hazatérési esélyei nem sokat javultak.
Az oroszországi tatárok az 1920-as évek végétől a cirill betűs írást használják és ma már a városban 
élők inkább oroszul beszélnek. Az ún. tatár nyelv is a türk kun nyelvből ered, a tatárok jelentős része 
pedig volgai bolgár származásúnak tartja magát és szerintük csak az őket legyőző egyik mongol törzs, 
a tatár (máshol: Ta-Ta) miatt ragadt rájuk ez a név. Valóban igaz, hogy az Arany Horda hadseregének
csak egy része, főleg a vezérkara lehetett mongol. Az orosz földön élő tatárok (többnyire az Arany 
Horda katonáinak leszármazottai) ma főleg az iszlám szunnita ágának hívői. Számuk és származásuk 
pontos megállapítását nehezíti, hogy sokáig a Szovjetunióban minden türk (török) népet tatárnak
neveztek. Egyes örmények még ma is azeri tatárnak nevezik az azerbajdzsánokat, illetve Moldovában
a gagauzok számítanak tatárnak.
A Szovjetunión belüli Oroszország területén 1979-ben kb. 5 millió tatár élt (a lakosság 3,6%-a),
legtöbben Tatárföldön (Tatár Autonóm Köztársaság): 1,6 millió fő. További 940 ezren a szomszédos 
Baskíriában (egykor Magna Hungária), 150 ezren Szibériában (a Fehér Horda leszármazottai), a
többiek pedig kisebb diaszpórákban éltek Oroszország szerte. Az 1991-ig létező Szovjetunió többi 



tagállama közül a legtöbb tatár (1979: 649 ezer fő) Üzbegisztánban élt, jelentős részük az ide deportált 
krími tatárok leszármazottai. 1989-ben az oroszországi tatárok 69%-a folyékonyan beszélt oroszul. Az
„orosz” tatároknak csak 26%-a élt a Tatár Autonóm Köztársaság területén, ahol kisebbségbe kerültek.
Szintén kisebbségbe kerültek a mongolok a Burját- Mongol Autonóm Köztársaságban. A burjátok
mellett a szovjet kutatók a kalmüköket is mongol népnek tekintették. Az ottani nyelvészek az altáji
nyelvcsaládon belül általában ma is külön kezelik a mongol és a török-tatár nyelveket, népeket.
A Szovjetunió megszűnésekor (1991) az Orosz Föderáció lakosságának 3,8%-t tették ki a tatárok. A 
függetlenné váló Ukrajna területén lévő Krím- félszigeten a 2,5 millió lakosból kb. 15 ezer főt tettek ki 
Batu kán harcosainak ivadékai 1993-ban.
Földrajzilag tehát nemcsak a mai Mongólia, hanem rajta kívül az Oroszországhoz tartozó tatár
autonóm terület is őrzi az egykor a Kárpátoktól Koreáig terjedő birodalom emlékét. Genetikailag 
pedig sok nép fiaiban és lányaiban „jelen vannak” a mongolok. Mongólia esetében viszont a genetika
segítségével új jelentést kapott a nemzet szó: a mai mongol állampolgárok 16%-a valamilyen szinten
Dzsingisz kán leszármazottja. De hogyan lett a legnagyobb mongol részbirodalomból, Kubiláj
nagykánságából napjainkra Mongólia?
Kubiláj 1271-ben alapította meg a Kínát 1368-ig uraló mongol Jüan dinasztiát. Marco Polo az ő 
birodalmában járt az 1272 és 1292 között. Ebben az időszakban (1279-ben) foglalták el Dél-Kínát 
(Szung Birodalom) a mongolok, illetve ebben a két évtizedben indultak útra a nagykán (és egyben
kínai császár) hadai a mai Japán, Burma (néhány éve. Mianmar), Vietnam és Indonézia (Jáva szigete)
ellen. A hadjáratok közül a szigetek elleni támadások egyértelmű kudarcot vallottak (Japán, Jáva). 
Japán szigeteit az „isteni szél” (kamikaze) mentette meg, elsüllyesztve a jórészt folyami hajókból álló
inváziós flottát. A nagykán tengernagyai néha sikereket is elértek, még az 1270-es években Dél-India
és Ceylon (ma Srí Lanka) királysága ellenállás helyett egy ideig adót fizetett a mongoloknak. Kubiláj
központját a mai Mongóliában lévő Karakorumból a kínai Tatuba (Peking) tette át, nyári palotája 
pedig a szintén kínai földön található Sangtuban volt.
A mongolok uralma 1368-ban szűnt meg Kínában egy népfelkelés miatt, egy évvel később pedig 
Koreából vonultak ki. Dzsingisz kán utódai viszonylag gyorsan a Nagy Fal mögé szorultak. 1380-ban
egy kínai hadjárat már Mongólia ellen indult és elpusztult az ősi főváros, Karakorum is. 1636-ban 
pedig a dél-mongóliai fejedelmek mongol kánná nyilvánították a kínai mandzsu császárt. Mongólia
pedig különvált, Belső- Mongólia ma is Kínához tartozik. A Mongóliaként ismert állam szovjet 
segítséggel óvta meg magát a kínai, illetve egy alkalommal a japán terjeszkedéstől. A szovjet segítség 
politikai árát mi is jól ismerjük, Mongólia csak 1991-től tekinthető teljesen szuverén államnak. A 
Lenin sugárútból pedig Dzsingisz kán sugárút lett…

Összegzés:
Historia est magistra vitae. Általában indirekt módon, de a múlt valóban tanít. A tatárjárás, illetve a
mongol birodalmak körüli kérdések tisztázási kísérletei újra igazolják a közismert tényeket is: nem
lehet eltekinteni a forráskritikától, továbbá ellengethetetlen az egyes tudományok, tudományterületek
együttműködése.  
A felvetett problémakörnek pedagógiai vonzata is van. A tankönyvekben, szakmai jellegű írásokban a 
mai gyakorlatnál jobban kellene hangsúlyozni az egyes információk hitelességi szintjét. Melyek a
biztos információk, melyek a bizonytalanok és mi tartozik a legendák körébe? Milyen források állnak
rendelkezésünkre, ezek mennyire tekinthetők megbízhatónak, milyen ellentmondásokat rejtenek?    
A tatárjárásról szóló kiállítások, a látogatók remélt tömegei talán növelik a szakmai érdeklődést is a 
téma iránt és sikerül „lefújni a port” erről a kérdésről is, hiszen a tudomány világában nincs lezárt ügy. 

Ajánlott honlap:
www.tatárjárás.hu
(ékezet nélkül: www.xn--tatrjrs-jwacb.hu)
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