
Előzmények 
 

IV. Béla (1235-1270) a tatár hordák elől menekülő kunokat (vezérük Kötöny) 1239-ben befogad-
ta országába, úgy vélte, hogy általuk egy erős, ütőképes katonai segédhadat nyer. A jövevények az 
ország határain belül is megtartották korábbi életmódjukat, legeltető - nomadizáló állattartást foly-
tattak - ezzel sok kárt okozva a már letelepült, földet művelő magyar lakosságnak. A kunokra ezért 
joggal neheztelő tömegnek csak egy szikra kellett, hogy végképp ellenük forduljon. Az 1241. már-
ciusában Magyarországra törő tatárok gyors sikerei azt a gyanút keltették a népben, hogy a táma-
dókhoz hasonlóan élő kunok elárulták, kijátszották a magyarokat, ezért gyilkolni, üldözni kezdték 
őket. A felbőszült kunok erre dúlva, pusztítva dél felé kivonultak az országból. 

A tatárjárás után IV. Béla visszahívta Bulgáriából az "elűzötteket", s megpróbálta őket beillesz-
teni a keresztény magyar államba és társadalomba. Ehhez azonban fel kellett adniuk a nomadizálást, 
az ide-oda vándorlást, le kellett mondaniuk a pogány istenségekről, a sámánhitről, a nőrablás ősi 
szokásáról, a rablásról, a keresztény rabszolgákkal való kereskedésről. A türelmetlen pápai udvar 
sürgette a magyar királyoktól a kunok megtérítését, letelepítését, a keresztény öltözet, hajviselet, 
lakáskultúra elfogadtatását. Azonban a nomád pásztorkodáshoz szokott kunok görcsösen ragaszkod-
tak ősi életvitelükhöz, szokásaikhoz, istenségeikhez, viseletükhöz. Tudták, hogy a magyar királynak 
nagyobb szüksége van rájuk, mint nekik a királyra. Ráadásul - ellenállásukat fokozandó - a királyi 
családhoz rokoni szálak kapcsolták őket: IV. Béla fia, V. István király (1270-1272) felesége a kun 
Erzsébet volt, aki állandóan támadott "népét" a katolikus papsággal és nemességgel szemben vé-
delmébe vette. Fiát, a későbbi IV. Lászlót is ebben a szellemben nevelte. 

IV. László (1272-1290) idejére a központi hatalom semmivé foszlott, az országban anarchia, fe-
jetlenség honolt. A király legszívesebben imádott kunjai körében tartózkodott, a politikában a meg-
erősödött bárók akarata érvényesült. A főúri csoportosulások egymás elleni harcai, a kunok garáz-
dálkodásai az egyháznak (és a birtokos nemességnek) óriási károkat okoztak. A háttérbe szoruló 
püspöki kar közvetlenül a pápához, III. Miklóshoz fordult panasszal, aki a bajokat orvoslandó Fülöp 
fermói püspök személyében legátust küldött az országba. A teljhatalommal felruházott egyházi kö-
vet végső esetben akár keresztes hadat is vezethetett volna a magyarországi kunok ellen.  

A legátusnak a király által is támogatott kívánságára a kunok kezdetben hajlandónak mutatkoztak 
mindazt teljesíteni, amit Fülöp követelt tőlük. Az 1279-es tétényi országgyűlésen kényszerből meg-
hozott első (június 23.) és második (augusztus 10.) kun törvény pontosan megszabta a további teen-
dőket; pl.: a még meg nem keresztelkedett kunoknak meg kell keresztelkedni, a jogtalanul elfoglalt 
egyházi és nemesi birtokokat vissza kell adniuk. Kijelöli végleges letelepítésük helyét is: "... akik 
nemzetségükkel a Duna és a Tisza, vagy a Körös folyó mellett vagy a Maros és a Körös folyó között 
vagy ugyanannak a folyónak mindkét partján vagy a Temes és a Maros folyók között vagy ezek kör-
nyékén telepedtek le és nem másutt, hanem ugyanazon folyók mellett vagy helyeken, vagy földeken, 
amelyek felett eredetileg minden nemzetséget a maga sátraival Béla király ... telepített le.". A kun 
urak és elöljárók megkapták az ország nemeseit megillető szabadságot.  

A rendelkezések azonban em érték el céljukat, a király nem is erőltette azok végrehajtását. Noha 
a kun főemberek, Uzur és Tolon azt tanácsolták, hogy az "új dolgokat" fogadják el, a kun "közrend" 
hallani sem akart róla - nem adták vissza az elfoglalt földeket. A pontok végrehajtására kijelölt bi-
zottságok így katonai erővel próbáltak érvényt szerezni a törvénynek, ami szükségszerűen a kunok 
lázadását eredményezte; az Alföldön Csanádtól Szolnokig, a Duna-Tisza közén Tételtől Vácig for-
rongtak. Vezetőik az időközben elhalt Alpra főnök név szerint nem ismert fiai voltak. 

IV. László király a kunok pártját fogta, "egy Edua nevű előkelő kun hölgy hálójába kerülvén, tel-
jesen a kunok karmaiba veté magát". Fülöp püspök Budára zsinatot hívott össze 1279. szeptemberé-
re, s az egyházi reformokon túlmenőleg a feslett erkölcsű király megfenyítését tervezte: 

kiközösítette az egyházból, az országot pedig interdiktum alá vetette. IV. László előbb a zsinatot 
próbálta feloszlatni, majd ennek meghiúsításával magát a pápai legátust fogatta el (1270 tavasza) és 
átadta a lázongó kunoknak. Az egyházhű katolikus erdélyi vajda, Aba nembeli Finta válaszul magát 
a királyt fogatta el. A patthelyzetből az uralkodó és a pápai követ együttes szabadulása jelentette a 
kiutat, noha ennek László oldaláról nagy ára volt; esküvel kellett fogadnia, hogy a kun törvényeknek 



akárha fegyverek révén is, de érvényt szerez. A király eme pálfordulása hallatán lázadtak fel a ku-
nok, s dúlták végig az Alföldet. 

Az egyes kun nemzetségek először a szállásterületük közvetlen szomszédságában lakó főurakat 
akarták semlegesíteni, hogy azok csapataikkal ne csatlakozhassanak a már előzőleg megerősített 
katonai őrségekhez. Ennek megfelelően a Maros-Temes közti kunok az egresi monostort ostromol-
ták, a Tisza-Duna közti kun telepek a mai Sövényháza területén fekvő Sövényvárt próbálták meg 
elfoglalni. A Bodrog környéki nemzetségek Hajszentlőrincet vívták eredménytelenül. (A kun kudar-
cok legfőbb oka, hogy nem rendelkeztek a várvíváshoz szükséges főbb eszközökkel.)  

A lázadók dél felé vonulva felvették a kapcsolatot a határon kívüli kunokkal, akik Oldamir veze-
tésével a felkelők segítségére indultak. A király a határ felé vonulók után indult, hogy visszavigye 
őket szállásaikra és hogy Oldamirt kiverje az országból. Noha számtalan kun csapatot sikerült le-
győzniük a keresztény hadaknak, a végső, mindent eldöntő ütközet még váratott magára, mely Hód-
tavi csata néven vonult be a magyar történelembe.  

 
 
 
A csata időpontja 
 
Minden történelmi eseményt alapvetően három történelmi tényező határoz meg: a hely, idő és 

szereplők hármasa. Ha ezek valamelyike kétes, az az esemény körülményeit, valódiságát alapvetően 
megkérdőjelezi. Jelen esetben a Hód-tavi csatának mind az időpontja, mind pedig a helye teljesség-
gel bizonytalan, az ütközet menetéről nem is beszélve. 

Történetíróink egy része a Hód-tavi csatát 1280-ra, míg mások 1282-re datálják. A bizonytalan-
ság forrása alapvetően az írásos kútfők csekély voltában, illetve ezek egymásnak ellentmondó adata-
iban keresendő. Az ütközetet  a krónikák elfogult tolmácsolásain túl még tizenkilenc darab, IV. 
László által kiadott oklevél említi. Ezen oklevelek - amelyek szinte mindegyike feltehetően a csatát 
követően keletkezett - a kunok elleni harcokban hősiesen küzdő nemeseknek jutalom gyanánt ado-
mányozott javakat írják le. Ezek kiadási éve ismeretes. 

Szabó Károly és Pauler Gyula, valamint még Blazovich László, Kristó Gyula, Györffy György, 
Szathmáry János az 1280-as dátum mellett foglalnak állást. 

Mire alapozzák ezen véleményüket? 
Három oklevél szolgál kiindulópontul. Az első 1280. november 11-re datálható, 

Szalánkeménben  adták ki. Ebben László elmarasztal egy nemest azért, mert távol maradt a hadjá-
rattól. A második 1280. augusztus 21-én kelt, ez a Mokcsay család megnemesítő levele, a harmadik 
pedig az 1280. augusztus 24-re tehető, Fehérváron kiadott oklevél. Ez utóbbi Cheeme fia Dénes 
nemessé teszi a "Hod"-i csatában nyújtott hősies tettéért. Ezen oklevelek valószínűsítik az 1280-as 
dátumot. Azonban a későbbi kutatások feltárták a teória gyenge pontjait. Az első irat általában véve 
szól egy hadjáratról, de nem feltétlenül a kunok elleni hadjáratról. A másodikban olyan sok a he-
lyesírási hiba, hogy ez kétségessé teszi azt, hogy az oklevél IV. László király kancelláriájából szár-
mazik. Az utolsó oklevélről pedig kiderült, hogy hamisítvány, így bizonyító erejét ez is elvesztette. 

A második időpont (1282.) mellett lándzsát törő tábor fő hangadója Karácsonyi János. Ő más ok-
levelek híradásaira alapoz. Ezek egyike 1280-re tehető, s Panyit fia Lászlónak az egri káptalan előtti 
személyes megjelenéséről tudósít. Kézai Simon ugyanezen személyt a Hód-tavi csata hősi halottja-
ként említi. A Kézainál az ütközet áldozataként feljegyzett Rosd nembeli Mihály fia Demeterről is 
kiderült egy másik oklevél kapcsán, hogy 1282 elején még élt. (Ekkor mondott le Eszény elővételi 
jogáról.) Ezen információk alapján a csata csakis 1282 elején lehetett. Továbbá egy 1282-es oklevél 
a vizsgálandó ütközetet a bizonyítottan 1278-as dürnkruti csata és az 1281-es Szalánc ostroma után 
említi, egy újabb forrás pedig Gede elfoglalása (1281.) és Borostyánkő megvívása (1284.) közé te-
szi. Ráadásul a krónikák is az 1282-es esztendőt említik. 

Az elméletet elbizonytalanítja az a tény, hogy Kézai "halottlistája" nem feltétlenül tekinthető 
megbízhatónak. Könnyen megeshetett, hogy a súlyosan sebesülteket is halottként könyvelte el, s 
nem tudott arról, hogy közülük ki épült fel a későbbiekben. A Karácsonyi által bizonyítékként fel-
hozott további oklevelek is könnyen megcáfolhatók. Ugyanis több olyan okirat is található, amely a 



fentebb említett ütközetek és ostromok sorrendjéről a már bemutatottól eltérően informál. Mindezek 
tudatában az 1280-as és az 1282-es dátum sem egyértelműen bizonyított. 

Köztudott, hogy a király IV. László megjutalmazta a háborúkban hősiesen harcolókat. A számlát 
a résztvevő nemesek azonban csak közvetlenül a csata után, a friss élmény hatása alatt nyújthatták 
be sikerrel. S mivel ilyen oklevelek a kun háborúval kapcsolatban csak 1282-től kezdődően marad-
tak fenn, ezért ez a dátum valószínűsíthető inkább az ütközet időpontjaként. S ha elfogadjuk, hogy a 
küzdelem valóban egy tó közelében zajlott, akkor feltételezhető, hogy az  a nyári, illetve a kora őszi 
hónapokban történt és semmiképpen nem a téli-tavaszi időszakban, amikoris a tavat övező mocsár-
világ az erős havazás, illetve az év eleji áradás következtében teljességgel járhatatlan - azaz csata 
vívására alkalmatlan terület.  

 
 
 
A csata helyszíne (in loco Hod vocato) 
 
Az Árpád-kori ütközetek közül jó néhánynak nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen a pontos he-

lyét meghatározni. Ez az úgynevezett Hód-tavi csatára is érvényes. Akárcsak az időpont megállapí-
tásánál, itt is legfőbb problémát a források bizonytalansága, a bennük foglaltak többféle olvasatának 
lehetősége okozza. 

Kézai krónikakompozíciójában nem szól a csata helyéről, a Képes Krónika pedig az alábbiakat 
közli: "Az Úr 1282. évében, amikor Oldamir, kun ország fejedelme összegyűjtvén a kumánok [ku-
nok] seregét, a Hodnak nevezett tó környékén...". Thuróczy és később Bonfini - főleg a Képes Kró-
nika alapján dolgozva - "a Hood nevű tájára", illetőleg "a mellé a tó mellé, melyet Hoodnak hívnak" 
tették a csata helyszínét. Kérdés, hogy hová lokalizálható maga a tó. 

A Képes Krónika szerint innen akartak a lázadókat megsegíteni szándékozó Oldamir seregei be-
törni Magyarországba. Ezek alapján történészeink egy csoportja joggal hiheti azt, hogy a Hód-tó 
csak az egykori határokon kívül kereshető, mégpedig feltehetőleg "Kumániában", azaz Erdélyben 
(?). Ilyen hely lehet Arad megyében a Vinga közeli Hódos-tó. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
az Árpád-házi királyok idejében Erdély határai feltehetőleg a mainál jóval keletebbre tehetők, s így  
a krónika beszámolója úgyis értelmezhető, hogy a kun fejedelem a tiszántúli vidékről tovább nyu-
gatra, az akkori "magyarhonba" szándékozott benyomulni. Ráadásul a kutatás mai állása alapján 
bizton állítható, hogy egyetlen ismert forrás sem említ Hódos-tavas, csak Hód-tavat. 

Más kutatók a csatát a mai Hódmezővásárhely területére eső egykori Hód-tó mellé helyezik. IV. 
László egykorú oklevelei - véleményem szerint - ezt a feltevést látszanak igazolni. Az iratokban 
következetesen az áll, hogy az ütközet a "Hod"-on zajlott: "...in Hod ..."(1280.), "... in Houd ..." 
(1283.), "... in Howd ..."(1275 - hibás évszám), "... in loco Howd/Hod vocato ..."(1287.), stb. Itt 
azonban szó sincs tóról, pusztán csak "Hod" helységről. Valószínűleg a krónikaírók téves lejegyzé-
séből eredeztethető a tó melletti csatahely - megjelölés (locus Hod = Hod helység → lacus Hod = 
Hod tava). Más magyarázat szerint a krónika kompozíciók megírásakor már nem létezett Hod hely-
ség, csak a közeli tó, így természetes, hogy a tó és nem a hely kifejezést használták az auktorok. Ez 
utóbbi elképzelést azonban a történelmi - s főleg régészeti - tények nem igazolják, Hod település 
bizonyíthatóan létezett. 

"Hód mezeje pedig nem volt község, vagy falu, hanem egyszerűen vásártartó hely" - véli 
Szathmáry János, aki ilyen értelemben jelöli ki az "in loco Hod vocato"-t a csat színteréül. Ő azt a 
földnyelvet nevezi meg ezzel a kifejezéssel, ami egyrészt az elválasztó földsáv volt a Hód-tó és a 
Kis-tó között, és amit eleink töltéssel állandósítottak. Ez a földnyelv pedig az egyetlen járható út 
volt a Tisza-Maros szögének mocsárvilágában, ahol a Tiszántúlra vezető révhez Mártély falunál el 
lehetett jutni. (Ld. a térképmellékletet). Szathmáry tehát nem Hód falu létét kérdőjelezi meg, csak 
azt mondja, hogy Hód mezején és nem Hód falunál gyülekeztek a kun seregek. 

Az, hogy a forrásokban szereplő "Hod" név településre, mezőre vagy tóra utal-e a lokalizálás 
szempontjából mellékes körülménynek tűnik, hiszen mindhárom együttesen csak egy földrajzi he-
lyen, a mai Hódmezővásárhely területén volt fellelhető, így az ütközet is nagy bizonyossággal itt 
zajlott le.  



 
 
 
A csata menete 
 
Egykorú források hiányában a Hód-tavi ütközetet többnyire régészeti leletekre, nyelvészeti kuta-

tásokra, illetve szájhagyományra (!) alapozva már többen megpróbálták rekonstruálni. Ezek mind-
egyike lényegében hipotézis, tényekkel alig alátámasztható puszta feltevés. 

1. A küzdelem három napig tartott. A Hód-mezején gyülekező kun gyaloghadak (!?) a királyi se-
reg közeledtére (Várad felől) a védhető Hód-tó és Kis-tó közti átjárón át vonultak vissza, és - a kró-
nikák egybehangzó tudósítása szerint - nyilazással védekeztek a csat első napján. Így megakadályoz-
ták, hogy a királyi hadak áthatolhassanak ezen a földnyelven (neve: "campus Hod" szláv eredetű = 
átjáró). Erről a területről az ásatások során tömérdek nyílhegy került elő. A bekövetkezett felhősza-
kadás folytán azonban íjaik használhatatlanná váltak. Másnap folyamatosan visszavonultak, s eköz-
ben László csapatai az üldözésük során Tarjánnál újból megütköztek velük. Ezt bizonyítják az el-
esettek megtalált sírjai (?). A harmadik napon pedig a menekülőket a mártélyi révnél megsemmisí-
tették. Ezt a vidéken feltárt tömegsírokkal igazolhatjuk, mely "testhalmokat" a Tisza-szabályozás 
idején a leltárba vétel után a védgátba építették. Maga a helynév is őrzi a csata emlékét; a "sírha-
lom" kun nyelven " kurgán", és ennek elmagyarosodott változata lehet a ma is létező mártélyi 
Korhányi Tiszapart.  

2. A kunok a mai Hódmezővásárhely közelében gyülekeztek össze a király hadaival szemben. Ez 
utóbbi előcsapatát Borsa Lóránt vezette, aki heves rohammal támadt a kunokra. Oldamirék hősiesen 
védekeztek még akkor is, amikor ezt követően a királyi fősereg rontott rájuk. Az Elkeseredett küz-
delmet a hirtelen támadó záporeső döntötte el, amely "míg egyrészt a szél által hajtva a kunok arcá-
ba csapott másrészt íjaikat, melyek húrja az esőben megereszkedett, hasznavehetetlenné tette. Már-
pedig ez volt a kunok fő fegyvere, s így majdnem védképtelenné téve iszonyú vereséget szenved-
tek.". 

3. A magyarok három harcrendbe sorakoztak. Az első előtt és oldalt a könnyű lovasság állt, szé-
kelyek és besenyők. Középen Borsa nembeli Lóránt csapatai, tőle jobbra és balra pedig testvére Ist-
ván és Kátai Rafain ispán helyezkedett el. A második harcrendet a nehézlovasság, végül a harmadi-
kat pedig IV. László és közvetlen kísérete jelentette. A kunok felállása ismeretlen. 

Oldamir kezdte a csatát erős nyilazással, hátraszorítva ezzel a székely és besenyő lovasságot. A 
magyar nehézlovasság támadása elől kétoldalra kitértek, soraikon átengedték őket, majd bekerítve 
hátulról is nyilazták a megzavarodott királyiakat. Maga a harmadik harcrendben álló IV. László éle-
te is veszélyben forgott, de Zsidó fia János, valamint Talpas Tamás hősiesen megvédték (utóbbi 
súlyos sebet kapott). 

A kunok visszavonultak és egy döntő támadásra készültek. A magyarokat a váratlanul eleredő 
eső mentette meg, amely használhatatlanná téve az íjakat kézitusára kényszerítette a kun sereget. 
Ebben alul maradtak, s hamarosan egy részük Oldamir vezetésével Lugos felé elmenekült az or-
szágból, sokan elestek. A megfutottakat üldöző királyi egységet Kátai Rafain ispán vezette. 

4. A kunok a tó északkeleti partján, a mostani Újváros helyén gyülekeztek (itt viszonylag nagy 
sík terület húzódott). IV. László király serege Csanád felől, az ún. Rácz úton nyomult előre. (A ki-
rály utolsó oklevelekben említett tartózkodási helye Csanád volt.) A kunokat a Hód- mezején érhet-
te, itt ütköztek meg először. Ennek vezetője Tamás fia Lóránt volt, de mivel erről a területről emberi 
csontok nem kerültek elő az ásatások során, a küzdelem feltehetőleg a szomszédos területen, az ún. 
Nagy-szigeten folytatódott. Ezt bizonyítják a Szőnyi Benjámin lelkész által így feltárt szelvények-
ben talált nyílhegyek. Valószínűleg a királyi sereg egyik szárnya Kutas felől Oldamir táborának há-
tába került, s innen a kunok - áttörve a magyarok vonalán a tó átellenben lévő déli oldalán foglaltak 
állást. A "Szigetben" a küzdelem főleg nyilazást jelentett, mivel harci temetőre itt sem találtak régé-
szeink. Ismerve azt, hogy ez a többnyire mély vizellek határolt terület nem alkalmas nagy csatára, a 
küzdő felek valószínűleg továbbhúzódtak a szomszédos Tarján felé. (Az itteni halmot  Farkas Sán-
dor régész ásta meg, s számtalan emberi csontvázra bukkant.) A kunok valahol itt, az úgynevezett 
Papere táján kelhettek át a vízen (feltehetőleg akkor még töltés vezetett át rajta), s a tó északnyugati 



partján álltak fel. Itt a királyi sereg jobbszárnya tört rájuk (Farkas Sándor ezen öldöklés áldozatait 
tárhatta fel). A rövid, ám véres küzdelem a kunok visszavonulásával ért véget. Oldamir a közeli 
mártélyi síkra vonulhatott, ahol is a terepviszonyok lehetővé tették, hogy két nagy lovascsapat 
megmérkőzzék egymással. A főleg "nyílharcra" szorítkozó ütközet sokáig tartott, s itt nyílt lehető-
ség igazából arra, hogy a székely lovasok és a magyar nemesek hősiességüket bebizonyítsák uruk-
nak. A küzdelmet a megeredő zápor döntötte el tönkre téve a kunok íjait. Rátold nembeli Lóránt 
csapatának lándzsás-kardos rohama végleg megtörte a kunok ellenállását, akik közül rengetegen 
estek áldozatul. (Csontjaikat a XX. század elején feltárták, majd később a gátba temették - ld. fen-
tebb). Oldamir vezetésével a még élő kunok egy része elhagyta az országot, a többiek pedig fogság-
ba estek.  

 
IV. László király felbuzdulása, melyet "keresztény szellemben" a kunok elleni hadjáratban muta-

tott csak szalmaláng volt; a király visszaesett ismét az erkölcstelenség, a kicsapongások és tivornyák 
mocsarába. Míg a magyar uralkodó immáron behódolt kunjaival mulatott, a főurak egymással ma-
rakodtak, az ország határait pedig ellenség dúlta - így 1285-ben az elmenekült kuntöredék által fel-
bujtott tatárok. A király ekkor már nem nagyon szállt hadba ellenük. A sors iróniája, hogy IV. Lász-
lót pont szeretett kunjai ölik majd meg 1290-ben. 
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