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A muhi csata 
h a l o t t a i

M 
íg az 1241-es muhi csata lefolyásáról, lehetséges rekonstrukciójáról számos munka szü-

letett már, addig közvetlenül a csatához köthető régészeti leletet alig ismerünk. Szem-

ben a mohácsi csatával, ahol régészeti leletek mellett írott forrásokból is tudjuk, hogy 

az elesettek egy részét a csatát követően eltemették, Muhi esetében többen is való-

színűsítették, hogy a halottak hetekig heverhettek még a csatatéren és annak környékén.

A mai Muhi falut Miskolctól délre, 15 kilométerre találjuk 

a Sajó folyó mellett. Ez a település azonban nem azonos a kö-

zépkori Muhival, mert annak a föld alatti maradványai a mos-

tani falutól néhány kilométerre nyugatra vannak; éppen ott, 

ahol ma a Miskolcra vezető autópálya Muhi-csomópontja ta-

lálható. Pontosan itt a miskolci Herman Ottó Múzeum 1995 

és 2007 között több éven keresztül végzett feltárásokat. E 

helyen ugyanis nem csupán a tatárjárás során elpusz-

tult falu maradványai kerültek elő, hiszen Muhi 

az 1241-es pusztulás után újra betelepült, és 

a később mezővárossá fejlődött tele-

pülés Dél-Borsod egyik fontos köz-

pontjaként működött tovább.

A tatárok által elpusztított falu 

újbóli benépesülésének, majd nagyon 

gyors fejlődésének az egyik legfon-

tosabb oka a település elhelyezkedése 

volt. Az Alföld és a hegyvidék találkozásá-

nál futó országos jelentőségű út Muhinál 

ágazott ketté: a Pestről ide érkező utas e 

helyen vagy tovább haladt Gömör és azon túl Lengyelország 

irányába, vagy átkelve a Sajón a Tiszántúl és Erdély felé ment 

tovább. Aki keletről jövet átjutott a Kárpátokon, és az ország 

belseje felé haladt, az többnyire Muhinál kelt át a Sajón. Így 

tettek a magyar honfoglalók is – legalábbis Anonymus gestá-

jában –, de ugyanígy jártak el időről időre az országra támadó 

idegen seregek, így a mongolok is. E csomóponti fekvés 

tehát nem csupán a település fejlődésének, de néha 

a pusztulásának is az oka volt. A legutolsó ilyen 

nagy pusztulás 1596-ban, a mezőkeresztesi 

csata idején történt. Ezt követően lako-

sai végleg elhagyták Muhit, területe 

legelővé/szántófölddé vált.

A 13. századi Muhi falu régészeti 

kutatása során 2001-ben a település 

északi szélén két ember maradványai 

kerültek elő. E leleteket azonban nem 

tarthatjuk temetkezésnek. A sekély gödör-

be ugyanis nem eltemették, hanem egysze-

rűen beledobták a két ember maradványait. 

A 

M u h i 

közelében lezaj-

lott mezőkeresztesi csata 

a tizenöt éves háború legnagyobb 

ütközete volt. Miksa főherceg császári és 

birodalmi hadai, valamint Báthory Zsig-

mond erdélyi fejedelem katonái csap-

tak össze III. Mehmed török szultán 

seregeivel. A kezdeti keresztény 

sikereket követően az ütközet 

a törökök győzelmével zárult.
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A muhi csata halottai

A sekély és szűk gödörbe bedobált halott „zsugorított” 
helyzetben feküdt, felette további emberi maradványok 
voltak

1. késtokmerevítő
2. láncingtöredék
3. vasbuzogány
4. vascsat
5. zabla
6. ezüstpénzek
7. nyílhegy
8. kovakő

Az erősen korrodálódott láncpáncél szerkezetét csak a 
röntgenfelvétel segítségével lehetett rekonstruálni

Az elpusztult muhi falu területének légi felvételén piros pont jelöli 
a tatárjárás kapcsán eltemetett halottak helyét. Akkoriban ez a terület 
még a település széle volt. A légi felvétel Muhi 15–16. századi szerkezetét 
mutatja, amikor a mezőváros főutcájának északi házsora már e temetke-
zésekre is ráépült

Amelyik halott följebb helyezkedett el, annak a csontjait 

évszázadokkal később a szántás el is pusztította. Az alul 

lévő halott pedig a kis méretű gödörbe bepréselve, térd-

ben meghajlított, felhúzott lábbal került elő. Mivel ő volt 

a gödör alján, nemcsak a csontjai maradtak meg, hanem 

a vele a gödörbe került használati tárgyai, fegyvere is.

Az itt talált leletek korhatározását 

azok az ezüstpénzek segítették, me-

lyek a gödör alsó részén található 

halott jobb alsó lábszárcsontjai 

mellől kerültek elő. Itt ugyanis 

8 darab BIELA IREX feliratú 

ezüstdenár feküdt. E de-

nárokat a numizmatikai 

kutatás kapcsolta már III. 

Bélához (1172–1196), de 

IV. Bélához (1235–1270) is. 

Az elmúlt évtized kutatásai 

során több mint 100 pénzlele-
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A muhi csata halottai
Hasonló, láncpáncéldarabkákkal 

díszített tarsolyokat találunk 

a Magyarországra 1246-ban 

és az azt követő években 

beköltöző kunok női sírjai-

ban, valamint az ugyancsak 

kelet-európai nomád szár-

mazású, alapvetően egy 

iráni típusú nyelvet beszé-

lő jászoknál is.

A tarsoly mögött, a ha-

lott övében egy buzogány 

került elő.

Az elmúlt évtizedig 

a muhi lelethez hasonló, 

nyolcszög alakú, vasból 

készült, fölfelé szélesedő 

buzogány sem a 13. szá-

zadból, sem az azt meg-

előző és az azt követő év-

századból nem volt ismert 

Magyarországon; egy új 

típusnak volt tekinthető 

tehát ezen a területen. 

Mára azonban már négy 

ilyen darabról is tudunk. 

Korhatározásuk pedig 

épp a muhi lelet mellett előkerült pén-

zek segítségével lehetséges. A 11–14. 

századot tekintve ilyen darabot sem 

a kései kelet-európai nomád, sem 

az orosz anyagból nem ismerünk. 

A mi leletünkkel rokon, zömében 

bronzból öntött buzogányfe-

jek a 12–13. században Iránban 

bukkantak fel, de hasonló tí-

pusok a 11–13. század között 

a Mameluk Birodalomban is 

előfordultak.

Az, hogy a Muhiban is megtalált 

nyolcszög alakú buzogányokat ponto-

san ki is használta a Kárpát-medencében, 

nem dönthető el. Úgy tűnik, ez a típus csak egy 

egészen rövid időszakban, 1241 táján jelen-

hetett meg nálunk – ezért került elő eddig 

ilyen kevés belőle –, és azután rövid idővel 

később el is tűnt.

tet áttekintve megfi gyelhető volt, hogy a külföldi pénzek mel-

lett magyar pénzként majdnem kizárólag ezek a típusok 

szerepelnek a tatárjárás kori kincsleletekben. E de-

nárokat tehát IV. Béla verethette az 1235–1241 

közötti években.

A sírgödörben az érmék nem 

összetapadva, hanem két sor-

ban elhelyezkedve feküdtek, 

de – a honfoglaló magyarok-

nál megismert, lószerszámok 

bőrszíjára felvarrt pénzekkel 

ellentétben – ezek nem voltak 

átfúrva. Valószínűleg a ha-

lottnak a harisnyájába vol-

tak beletűrve – ismert ez 

a „pénztárolási mód” más 

ásatásokból is –, és így 

kerülhettek ezek is ebbe 

a gödörbe. A pénzek alap-

ján pedig valószínűsíthet-

jük, hogy az ide dobott két 

ember a muhi csata idején 

halhatott meg.

A gödör alján lévő 

halott derekán egy öv, 

az övre felfűzve pedig 

számos további érdekes 

tárgy került elő. E tárgyak között volt 

két darab tenyérnyi láncpáncéltöredék 

is. A rendkívül rossz állapotban meg-

maradt nagyobbik láncingtöredék 

röntgenfelvételén elkülöníthetők 

az 1,5–1,7 cm átmérőjű láncsze-

mek is. A röntgenfelvétel alapján 

az is egyértelmű, hogy minden 

egyes láncszembe 4 másik 

láncszem kapcsolódott. A tö-

redékekről készült fotóna-

gyításokon valamilyen szövet 

lenyomatát is meg lehet fi gyelni. 

Az övön lévő tárgyak egymást értelme-

zik: a láncingtöredékek mellett tűzszerszám 

– egy csiholóvas és a hozzá tartozó kovakő, va-

lamint egy tarsolyzáró vaskapocs is volt. A te-

nyérnyi láncingdarabok valószínűleg egy 

tarsolyt díszíthettek. Az erősen korrodált 

felületükön megőrződött szövetmaradvány 

alapján a tarsoly nem bőrből, hanem vala-

milyen szövött anyagból készült. 

Tulajdonosa a jobb oldalán, 

az övére fűzve viselte, s a tűz-

szerszámait tartotta benne. 

A középkori buzogány eredete Bel-

ső-Ázsiában keresendő, ahonnan 

nomád és bizánci közvetítéssel jutott 

el Európába a 11. század folyamán. Tö-

meges alkalmazása hazánkban csak a ku-

nok 13. századi beköltözése után következett 

be. De már az ezt megelőző évszázadban is 

használhatták. A 11–14. századból számos buzo-

gányformát ismerünk. A legjellemzőbbek a négy-

tüskés, a levágott sarkú kocka alakú, a négytüskés 

dudoros, a tizenkét tüskés, valamint a gömb vagy 

hordó alakú buzogányok. Ezeket követő-

en a 14. század második felétől 

megjelennek a tollas 

buzogányok 

is.

A vége felé kiszélesedő, nyolcszög keresztmetszetű vas buzogányfejjel a 13. század 
közepén egy új buzogánytípus jelent meg az Árpád-kori Magyarországon

A mamelukokról lásd 84. oldal

A muhi lelet egyik párhuzama: 
nyolcszög keresztmetszetű, hasáb 
alakú vasbuzogány a Magyar Nem-
zeti Múzeum gyűjteményből
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A halott derekán lévő tárgyakat tovább vizsgálva, a buzo-

gány mögött függött eredetileg a halott kése. Erre már csak 

az itt talált késtokmerevítő utalt, ami egy vasból készült, két, 

párhuzamosan futó szárból álló tárgy. Eredetileg bőrrel von-

ták be, ebbe a bőrtokba helyezték a kést, ami a mi esetükben 

már nem volt meg. A késtokmerevítő a 12–14. század közötti 

időszakból a Kárpát-medencében számos lelőhelyről ismert, 

elsősorban várakból. A muhi lelet az első viszont, amelynek 

kapcsán egyértelműen meg lehetett fi gyelni viselésének mód-

ját: a tarsoly mögött, az övre akasztották, esetünkben a jobb 

oldalon.

A halott lábánál volt egy zabla is. Ez a fajta bordás hurkolású 

nagykarikás csikózabla a magyarországi régészeti leletanyag-

ban számos olyan párhuzammal bír, melyek alapján haszná-

lóját a kelet-európai steppéről származónak is tekinthetnénk. 

Több olyan sírban is előkerült hasonló, melyet az 1241 után 

Magyarországra visszatelepült kunok temetkezéseiként tart 

számon a régészeti kutatás.

A muhi gödör számos olyan kérdést is felvet, amire sajnos 

nem tudunk válaszolni. Leginkább az érdekelhetne minket, 

hogy a gödörben alul talált halott vajon melyik oldalon is har-

colhatott. A buzogány használata, a láncpáncéltöredékekkel 

díszített tarsoly viselésének szokása, a nagykarikás-hurkos kap-

csolódású csikózabla párhuzamai együttesen keleti kapcsola-

tokat mutatnak. A kés viseleti módja viszont teljesen általános 

szokás a 12–14. századi Magyarországon is. Ez tehát nem utal 

keleti kapcsolatokra. A pénzeket bárki begyűjthette, bármelyik 

oldalon is harcolt, noha nem valószínű, hogy a mongolok vásá-

rolni akartak volna velük. Ugyanakkor tudjuk, hogy az országra 

támadó mongol hadak előőrseiben számos, a mongolok által 

Kelet-Európában talált nép – köztük kunok is – harcolt. Az ő vi-

seletük, fegyverzetük megegyezett az 1239-ben IV. Béla által 

Magyarországra befogadott Kötöny kun fejedelem által irá-

nyított törzsek viseletével és fegyverzetével. A magyarok egy 

része talán ezért is vélte úgy, hogy Kötönyék kunjai valójában 

a mongolok kémei. Ez a félreértés végül Kötöny fejébe került, 

a kunok pedig pusztítva, fosztogatva hagyták el az országot 

a mongol támadás előestéjén.

Lehet tehát, hogy sosem tudjuk meg, kik is kerültek a Muhi 

melletti sekély gödörbe, sem pedig azt, hogy melyik oldalon 

is harcoltak az itt elhunytak, de az szinte bizonyos, hogy a fi -

atal magyar állam egyik sorsdöntő és vészterhes pillanatának 

szemtanúiról van szó, ami rendkívüli jelentőséget kölcsönöz e 

Borsod megyei leletegyüttesnek.

C C C

13–14. századi várainkból, 
településfeltárásokból 
több helyről ismerünk 
vasból készült késtok-
merevítőt. A muhi halott 
derekán talált példány az 
egyetlen, ahol viselésének 
pontos módját is megis-
merhettük

A halott lábánál talált zabla 
feltehetően nem véletlenül 
került a sírba
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