
„Ebben az évben Magyarországot, mely háromszázötven 

éven át fennállott, a tatárok hada elpusztította” 

Rogerius mester: Siralmas ének 

 

Mesélnek a fák 

A délegyházi vackorfa 

 

 

A fa szomorú történetet mesél. Így szól az 

önkormányzat hírverésén: 

„A nép hagyománya szerint a tatárjárás 

idejében ennek a fának az elődjének árnyé-

kában pihent meg akkor Magyarországon 

portyázó tatár sereg fővezére Batu kán. A 

kán a fa hűvös árnyékában verte fel sátrát 

és itt ülve hozta meg az elítélt magyar rabok 

halálos ítéletét. A hagyomány szerint a ki-

végzett rabokat gúlába rakták, mivel akko-

riban "felfelé" temetkeztek. A régi temetőt 

"Taligás dombnak" nevezték el, amely a mai 

napon is megtalálható Délegyházán, a vad-

körtefától mintegy 500 m-re, a volt Görgey 

birtok szomszédságában. Elbeszélések sze-

rint a talaj itt a mai napig üregesen kong a 

korábbi temetkezések miatt.” 

Nem mindig dicsőséges a történelem, van-

nak szomorú lapjai is. De ha a népnek a sa-

ját történelem könyve van a kezében, me-

lyet rendesen maga írt és nyelvén fiainak 

mesélhet belőle, akkor szerencsésnek 

mondhatja magát és még szép jövőt is ter-

vezhet.  

Bizony, a tatárjárás történelmünknek gyá-

szos lapja. Kétszer is sújtotta az országot, 

1241. és 1242. között az első és 1285-ben a 

második. A fa Batu kán emlékét őrzi, tehát 

a körülötte játszódó szomorú történet az 

első tatárjárás idejére tehető. Ennek kell hát 

utána járnunk.  

Kezdjük azzal, hogy a tatárjárás nem is ta-

tárjárás, hanem inkább mongoljárás. Azt 

tudjuk, hogy honnan jön a név. A Fekete-

tengertől északra lakó, törökkel rokon tatá-

rokat a mongolok meghódították, akik csat-

lakoztak a hadsereghez és maguk is részt 

vettek Magyarország lerohanásában. De 

hogy ez a tévedés miért maradt fenn a törté-

netírásban? És folytassuk azzal, hogy Batu 

kán meg nem volt kán. Legalább is akkor, 

mikor Magyarországon harcolt. Csak ké-

sőbb nyerte el ezt a címet. De nézzük, ho-

gyan kerülnek ide a mongolok, Dzsingisz 

kán unokái?  

 

Délegyháza címere, benne a vackorfával 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rogerius_mester


A mongol hódítás előzményei 

Dzsingisz kán, a hatalmas mongol biroda-

lom megálmodója 1206-ban kezdte uralko-

dását, amikor Magyarországon egy éve II. 

András volt trónon. Ebben az időben Kínát 

több dinasztia egymással párhuzamos ural-

kodása gyengítette, az iszlám keleti felén a 

szeldzsukok buktak, és helyükön bontako-

zott a fiatal Horezmi Birodalom, Kelet-Eu-

rópát három jelentősebb erő tagolta, a Rusz 

Fejedelemség, a Volgai Bulgária, és a ku-

nok, akik soha nem alkottak egységet, Nyu-

gat-Európát pedig a pápaság és a császárság 

közötti küzdelem osztott meg. Terülj-terülj 

asztalkámat varázsoltak az egymással hada-

kozók az országokra éhes mongol biroda-

lom elé. Dzsingisz 1227-ig, haláláig lakmá-

rozott a világasztalról, majd utódjai folytat-

ták a hódításokat. Ebben az időben  Ma-

gyarországon még mindig II. András ural-

kodott. Hát így kerültünk mi is terítékre. 

Tehát az erős Mongol Birodalom lendület-

ben volt. Az 1235-ben, történetünk előtt hat 

esztendővel Karakorumban tartott kurultáj a 

nagy nyugati hadjárat megindításáról dön-

tött, amivel Batunak nyílt  lehetősége a ha-

talom közelébe jutni. Csak megjegyzem, 

hogy a közelmúltig a kurultáj jelentését 

csak a történelemkönyvekből ismertük, ma 

meg már Bösztörpusztán részt is vehetünk 

rajta. Batu Dzsingisz kán négy fiának egyik 

unokája. A hadjárat meghirdetésekor már 

csak két fiú élt, a legidősebb Ögödej, a 

nagykán és Csagatáj, aki rangban természe-

tesen megelőzte az unokát. Batunak lehető-

sége nyílt egy sikeres hadjárattal bizonyí-

tani vezetői erényeit. 130000 fős hadsereg-

gel vette irányba nyugatot. Egy évvel ké-

sőbb, 1236-ban legyőzte a Volgai Bolgáror-

szágot, 1237 telén kelt át a Volgán, 1240-

ben pedig lerombolta Kijevet. A lengyelek-

nek, morváknak szerencséje volt, mert csak 

10000 fős csapatocskát küld Batu rájuk 

1241 januárjában. Április 9-én a döntő leg-

nicai csatában tönkreverte az egyesített né-

met-lengyel lovagsereget. A csatában II. 

Henrik lengyel fejedelem is meghalt. Len-

gyelország szerencséjére a mongolok a 

csata után Morvaországon keresztül Ma-

gyarországra zúdultak, és csatlakoztak Batu 

kán főseregéhez.  

 

Dzsingisz kán 

 

Julianus barát 

Julianus barát a magyarok őshazájának ku-

tatására és még ki tudja, hogy milyen más 

céllal keletre indult, és 1235-ben elérte a 

volgai bolgárok országát. Az ebben az év-

ben, 29 évesen Székesfehérváron megkoro-

názott IV. Bélának, II András és a Bánk 

bánból jól ismert merániai Gertrudisz gyer-

mekének két hírt hozott. Egy jót, mi szerint 

megtalálta a keleten maradt magyarokat és 

egy rosszat a készülő mongol támadásról. 

Julianus barát 1237-ben megpróbált vissza-

térni az általa Magna Hungariának nevezett 

magyar őshazába, de azt közben a mongo-

lok elpusztították. Egy levelet is hozott ma-

gával: 

„Én a kán, az Égi Király küldöttje, kinek ha-

talmat adott a földön, hogy a meghódolókat 
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a maguk viszonyai között fenntartsam, az el-

lenszegülőket pedig eltiporjam: csodálko-

zom rajtad, magyarok királyocskája, hogy 

amikor már harmincadszor küldök hozzád 

követeket, vajon miért nem küldesz vissza 

közülük egyet sem hozzám? Sem követeidet, 

sem levelet nem küldtél viszont hozzám. Tu-

dom, hogy gazdag és hatalmas király vagy, 

hogy sok az alattvaló katonád, és, hogy 

egyedül uralkodsz egy nagy királyságban, 

és éppen ezért saját jószántadból nehezen 

hódolsz meg előttem. Pedig jobb és üdvö-

sebb lesz reád nézve is, ha önként hódolsz 

meg előttem. Értesültem arról is, hogy a 

kúnokat, az én szolgáimat pártfogásodba 

vetted. Ezért meghagyom neked, ne tartsd 

őket továbbra is magadnál, hogy ellensé-

geddé ne legyek miattuk. Könnyebb ugyanis 

a kúnoknak kivándorolniok, mint neked; 

minthogy azok ház híján sátraikkal ide-oda 

vándorolnak, talán elkerülhetnek engem, de 

te házakban lakozol, neked váraid és vá-

rosaid vannak, hogy menekülsz meg hát ke-

zemből?!”  

 

Tehát IV. Béla pontosan tudott a mongolok 

szándékáról. Azt is tudta, hogy a magyarok 

és a mongol birodalom nincs egy súlycso-

portban, ezért segélykérő leveleket küldött 

az egymással harcban álló pápának és a né-

met–római császárnak, valamint a francia 

királynak, de nem kapott katonai segítséget. 

Bíztató szavakat annál többet, mindenkitől. 

Pedig Béla egész királyságát felajánlotta 

Frigyesnek, ha segít kiűzni a tatárokat Ma-

gyarországról. Frigyes segítséget ugyan 

nem küldött, de a császár a magyar függet-

lenséget nem akarta elismerni. Ezért aztán a 

tátárok kiűzése után IV. Bélának Frigyessel 

gyűlik meg a baja. A pápával sem állt job-

ban a helyzet. Az 1222-ben, II. András által 

kiadott Aranybulla nem tetszik III. Honori-

usz pápának és  a só  kereskedelméből szár-

mazó adóra is fáj a foga. A vita odáig fajul, 

hogy az egyházfő 1232-ben interdiktum alá 

helyezte egész Magyarországot. Ma már ne-

héz felfogni ennek a súlyát, de egy hasonló 

helyzetben IV. Henrik, német király ca-

nossat járt, hogy hatalmát megtarthassa.  

Tehát egyedül kellett IV. Bélának Batuval 

szembe nézni! 

 
 

IV. Béla (Képes krónika) 

 

A muhi csata 

A vatikáni levéltárban fennmaradt Julianus 

barát feljegyzése a tatárok harcmodoráról 

(„Levél a tatárok életéről”):  

„Hanem hogy valamit az ütközetről is je-

lentsek, beszélik, hogy messzebbre lövik ki 

nyilaikat, mint ahogy más népeknél szoká-

sos, és, hogy az ütközet első összecsapása 

alkalmával – ahogy mondják – nemcsak, 

hogy nyilaznak, hanem úgy látszik, mintha 

nyíleső esnék. Említik, hogy az ütközetben a 

kardot és lándzsát kevésbé használják. Ék 

alakú csatarendjüket pedig így építik ki: 

minden tíz ember élén áll egy tatár, ismét 

minden száz ember élén egy százados. Ezt 

annyi fortélyossággal csinálják, hogy a 

megjelenő kémek se tudjanak valami módon 
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elrejtőzni közöttük (és) az ütközetben leka-

szaboltak számát is minden késedelem nél-

kül meg lehet állapítani. És a különböző ele-

mekből összegyűlt népség nem képes sem-

miféle hűtlenség elkövetésére sem. Mind-

egyik – tíz egyénből álló – csoportot külön-

böző nyelvű és nemzetiségű egyénekből ál-

lítják össze. Az általuk uralt összes tarto-

mány királyait, vezéreit és mágnásait, 

amennyiben feltételezhető róluk, hogy va-

lami módon ellenállást fejthetnek ki, kése-

delem nélkül meggyilkolják. A katonákat 

pedig, és a háborúban bátor, egyszerűbb 

népséget a háborúra felfegyverkezve maguk 

előtt hajtják akaratuk ellenére (is). Ellenben 

azokat a földmíveseket, akik a harcra ke-

vésbé alkalmasok, hátrahagyják, hogy gon-

dosan megműveljék a földeket. (…) A kato-

nákkal szemben pedig, kiket a harcba kény-

szerítettek, ha jól harcolnak és győznek, 

(csak) kevéssé hálásak, ha pedig elesnek az 

ütközetben, nincs gond rájuk; de ha a harc-

ban meghátrálnak, könyörület nélkül meg-

ölik őket a tatárok. (…) A megerősített vá-

rakat nem ostromolják meg, hanem előbb 

feldúlják a környéket, a népet foglyul ejtik, 

majd ugyanannak a vidéknek a népét össze-

terelik és harcra kényszerítik: saját erődít-

ményük megostromlására.”  

 

 
 
Béla király menekül az őt üldöző mongolok elől (Képes 

krónika) 

Julianus barát leírása szerint a király nem 

sok jóra számíthatott vereség esetén. A két 

sereg 1241. április 11-én ütközött meg egy-

mással. Mint tudjuk, a magyar királyi had 

vereséget szenvedett.  Béla királynak kalan-

dos körülmények között sikerült elmenekül-

nie Ausztriába, ám ott II. Frigyes foglyul ej-

tette, és csak jelentős váltságdíj, illetőleg te-

rületi engedmények fejében hagyta távozni. 

És még innen remélt segítséget Magyaror-

szág!  

A mongol fősereget a Duna állította meg. A 

mongolok a mögöttük hagyott várakat nem 

ostromolták és a dunai átkelő helyeket is si-

keresen védhették Béla seregei. Aztán 

hogy-hogy nem megtörtént az, ami igen rit-

kán szokott, befogyott a Duna. A magyarok 

eszeveszetten próbálták feltörni a jeget, de 

Batu seregei gond nélkül átkelhettek rajta. 

A Dunántúlon üldözték tovább a királyt. 

Béla Zágrábon keresztül Dalmácia felé me-

nekült. A mongolok harcmodora szerint 

amíg a király életben van, addig nincs győ-

zelem.  

Béla király az Adriai-tenger partján talál-

ható Trogir sziget várában húzta meg ma-

gát, amelyet a mongol csapatok nem tudtak 

elfoglalni, Bosznián át távoztak az ország-

ból.  
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Zrínyi Miklós az 1664. január-februári téli hadjárat során 

ejthette fogságba a torzszülött tatárt 



Visszavonulás 

 

Batu kán szobra, kép a Google keresőből 

A hirtelen távozás okát ki így meséli, ki 

úgy. Nincs egyetértés, csak találgatások 

vannak. Azt mondják, sőt azt tanítják, hogy 

meghalt Ögödej nagykán és a kán választó 

kurultájra Batunak is haza kellett menni. 

Ögödej valóban meghal, de még 1241 vé-

gén, tehát jó félévvel az előtt, hogy Batuék 

kiviharzottak volna az országból. Erre a vá-

lasz az, hogy a nagykán halálának a híre fél 

év alatt ért el a birodalom legnyugatibb vé-

gébe. Elképzelhetetlen, hogy a birodalom 

legfontosabb híre lassabban járjon, mint 

óránként harminc, naponta kétszáz-kétszáz-

ötven kilométer, a hadsereg miatt is jól szer-

vezett hírvivő lánccal. Másfelől Batu soha 

nem ért haza a kánválasztásra, csak Bulgá-

riáig vonult vissza. Sőt, soha nem is vett 

részt kurultájon. Pedig nagyon várták. Hol 

betegségre, hol katonai kötelezettségeire hi-

vatkozott. Versenybe soha nem szállt a 

nagykáni címért. Akkor hová ez a nagy 

igyekezet? És ezután kezdik el Batu nehéz-

ségeit felsorolni: belső lázadás, csapadékos 

tavaszi időjárás, élelem hiánya, a háttéror-

szág nagy távolsága. De a magyarok érde-

mei véletlenül sem járulnak hozzá a mongo-

lok elűzéséhez. Pedig történelmi tény, hogy 

a mongolok nem foglalták el az országot, 

legtöbb vára tartotta magát. IV. Bélának 

Rómába küldött leveléből tudjuk, hogy Fe-

hérvár, Esztergom, Veszprém, Tihany, 

Győr, Pannonhalma, Moson, Sopron, Vas-

vár, Újhely, Zala, Léka, Pozsony, Nyitra, 

Komárom, Fülek és Abaújvár állt. Ezek biz-

tosan, de álltak más várak is. A legújabb ré-

gészeti feltárások arra engednek következ-

tetni, hogy a magyaroknak nem is volt olyan 

vészesen nagy a vesztesége. Például nem 

„túl sok” tömegsír került napvilágra, olyan 

amilyenről a délegyházi vackorfa mesél. A 

régészek arra következtetnek, hogy a népes-

ség 10-12% veszett oda és nem 50%, ahogy 

eddig gondolták. És hozzá kell tenni, hogy 

a mongoloknak is voltak veszteségeik. 

Egyébként meg IV. Béla a mongol dúlás 

után közvetlenül II. Frigyes ellen harcolt. 

Tehát harcképessége sem csorbult jelentő-

sen a mongoljárás után. 

Lehet, hogy lassan fény derül arra, hogy IV. 

Béla visszaverte a mongolok támadását? 

Ja, nemhogy a tatárjárás mongoljárás, de 

Batu ebben az időben még nem kán. Visz-

szavonulása után alapít kánságot az általa 

meghódított és uralt részén a birodalomnak. 

Ez az Aranyhorda vagy Dzsocsi uluszán, a 

mai Délnyugat-Oroszország, Ukrajna és 

Kazahsztán területén, mint a Mongol Biro-

dalom részbirodalma, majd egyik utódál-

lama. 

 

Az Aranyhorda területe, kép a Google-ból 
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Klissza vára, a kép a Google keresőből lett letöltve 

 

Az ország újjáépítése 

Még a fa meséjéhez tartozik az ország újjá-

építésének története is. Tehát a mongoljárás 

után Batu kán magának országot épít, IV. 

Béla pedig újjáépíti a magyar királyságot. A 

földvárak helyett kővárakat épít. Az ehhez 

szükséges pénzt pedig a királyi jövedelmek 

bérbeadásából fedezi.  

A dalmáciai hónapok megviselhették a ki-

rályi családot, Bélát és feleségét Laszkarisz 

Mária bizánci hercegnőt. Itt halt meg nyolc 

gyermekük közül kettő, akit Split székes-

egyházban helyeztek örök nyugalomra. De 

itt született Klissza várában Margit leányuk 

1242. január 27-én, akit az újjászületés re-

ményének zálogjaként, Magyarország meg-

mentéséért az Úrnak ajánlottak. Béláék má-

sodik Margit nevű lányából lesz aztán  

 

 

Árpád-házi Szent Margit. Csak, hogy ne 

gondoljuk, hogy Laszkarisz Mária nem 

szült több gyermeket, 1250-ben született 

meg Béla fiúk, Szlavónia hercege, a tizedik 

gyermek. 

De búcsúzzunk el a történelmi események-

től, nézzünk utána  Délegyházának! 

 

Délegyháza 

Ha meghalljuk Délegyháza nevét, akkor 

mindenkinek először a meztelenül strando-

lók jutnak eszébe. A fővárostól nem mesz-

sze, de a kíváncsi szemektől elrejtve, a dél-

egyházi sóderbányák felhagyott tavait ke-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Klissza
https://hu.wikipedia.org/wiki/1242
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_27.


resték fel a nyolcvanas évektől a meztelen-

kedni vágyók. Ebből született a Naturista 

Oázis Kemping és a szabadstrand, melyet a 

település látnivalói között említ a négyszáz 

éves vadkörtefa társaságában. 

A sódert, amit a tavak helyéről kibányásztak 

annak idején a Duna szállította idáig és 

rakta le. A Ráckevei-Duna ma sincs mesz-

szebb hatezer méternél. A község területén 

lévő 12 tó háromszáz focipálya méretű. Az 

első kocsi kavics, melyet itt termeltek ki 

1930-ban indult Budapestre. Aztán minél 

többet építkeztek, betonoztak a fővárosban, 

annál jobban ment Délegyházának is.  

A kavics mellett a termelőszövetkezet él-

tette a települést, mely ebben a formájában 

1949-ben született meg Alsó- és Felső-Dél-

egyháza, valamint Galla-hegy egyesítésé-

vel. 

Délegyháza fiatal, de olyan helyen fekszik, 

mely igencsak jelentős volt, mondjuk mikor 

Taksony vezér szállásterülete itt volt a kö-

zelben. 

És hogy járhattak-e itt Batuék seregi? A leg-

valószínűbb, hogy a dunai átkelés alkalmá-

val. 

De, ami talán a mi történetünkben a legfon-

tosabb, hogy a 3700 lelket számláló telepü-

lés őrzi, védi a vadkörtefát, még címerébe is 

belerajzoltatta. 

 -

 

Délegyház, a kép a Google-ből letöltve 

Vadkörte 

Gyakori fa az európai földrészen és a Kár-

pát-medencében. Talán mindenki ismeri, 

felismeri, sőt falatozott kicsinyke fanyar 

gyümölcséből. A gyermekek pedig Csukás 

István kedves figurájának kedvenc eledele-

ként ismerik.  

Tudományos neve a Pyrus pyraster (L.) 

Burgsd., melynek igen kacifántos a törté-

nete. A név mögötti zárójelben ágaskodó, 

árva L. betű Linné nevének rövidítése. Igen 

nagy tiszteletből került ide, mert ő a vadkör-

tét és a termesztett nemes körtét egy fajnak 

tekintette. Aztán Burgsdorff volt, aki két 

körtét, a nemeset és vadat két külön fajnak 

írta le. Az ő nevét jelöli a Burgsd. rövidítés. 

A pirus latinul körtét jelent, de mikor Linné 

leírta, valószínű elvétett és Pyrusnak írta. 

Így kedves botanika tanárok, ha a diákok a 

körte tudományos nevében az y-t elvétik, 

nem ők a hibásak, hanem a mester! De jön-

nek még további csavarok. A pyraster pedig 

két szóból lett összerakva. A latin pirusból 

ypszilonos elírással és a görög asterből, 

csillagból, merthogy a magház csillag 

alakú. Na, de akárhogy, ez lett a hivatalos 

név, másként nem szólíthatjuk szegény szí-

vós fánkat, aki még ezt az elnevezési kala-

majkát is kibírta. 

Nemcsak a megszólításra, de egyébre sem 

kényes. Szereti az erdőt is, annak a szélét is, 

a pusztát is, kedveli a jó talajt, de a köveset, 

sziklásat is elviseli. Nem panaszkodhatunk 

rá. Csak a Nappal van jó barátságban, de az 

a barátság is már inkább csak felnőtt korá-

ban alakul ki.  

Teremtője nem mért neki oly hosszú életet, 

mint a tölgynek, da hosszabbat, mint a nyár-

nak.  

A megszállott faimádók 26 db két ölnél na-

gyobb törzskörméretű vackorfát tartanak 



nyilván. A legnagyobbhoz Jandala Attila 

vezet el Zircre, az északi szélesség 47 fok, 

13 perc, 05 másodperc és a keleti hosszúság 

17 fok, 50 perc, 14 másodperc által megha-

tározott helyre. A képről az olvasható le, 

hogy ez a fa is olyan erdő szélén álló ha-

gyásfa lehet. A listájukban nem szerepel a 

délegyházi vackorfa, lehet, hogy fel lehetne 

venni? Korát nem merem megbecsülni. 

Azt is tudjuk, hogy honfoglaló őseink is 

szerették, feltárt sírjaikban gyakran leltek 

rá. És gyakori hagyásfa, olyan fa, melyet 

szívesen hagytak telek határt vagy irányt je-

lölni.  

Termése szeretni való. És egy nagy csatan-

golás kellős közepén rálelni egy Isten háta 

mögötti helyen egy ilyen hagyásfára, mely-

nek pirosasan mosolygó, cseppnyi körtécs-

kéit lelegeljük a tövises ágai közül. Felejt-

hetetlen élmény. 

Fáját is sokra becsülik. Az időjárásnak nem 

áll ellent, de faragni, fúrni, vésni, marni, 

esztergályozni szeretik.  

 

A zirci körte a dendrománi honlapjáról 

 

A fa ápolása 

 

 

A délegyházi vackorfa 

A faért aggódó önkormányzat öt esztendő-

vel ezelőtt a fa állapotának romlását észlelte 

és Ócsvári Gáborral megvizsgáltatta. Gábor 

a vizsgálat után megtervezte a fa ápolásának 

munkáit is. Javasolta a korona ápolását, az 

odvas törzs kezelését, és ami a legfonto-

sabb, a törzs hasadásának megállítását. Az 

önkormányzat az ápolási munkákat meg-

rendelte, de mire faápolóink kiértek, a fa 

még rosszabb állapotba került, a törzs to-

vább hasadt. A segítség az utolsó pillanat-

ban érkezett. Munkatársaink a koronából a 

száraz ágakat kivágták, az odvas törzset ki-

tisztították és a törzs kettéhasadását tám-

rendszerrel és kötelekkel állították meg. 

Álljon itt nevük köszönet képen. A munká-

kat Petrencs Krisztina szervezte, Vértesy 

Máté irányította és az ápolás mestere Renkó 

Géza volt.  

Azóta elröppent öt esztendő. Ideje volna 

Délegyháza védett fáját meglátogatni! Úgy-

hogy, ha már a mentőcsapatot név szerint 

megszólítottam, akkor ezúton kérem meg 

őket, hogy vigyázó szemüket vessék rövid 

időn belül a fára. Tegyenek róla, hogy so-

káig őrizhesse a történelmi események ta-

nulságos emlékét.  



 

 

 

Tanulságok 

Sokat tudunk nevezetes fáinkról. Köszön-

hető Lengyel Bálintnak, Hanusz Istvánnak, 

Gáyer Gyulának, Jávorka Sándornak, akik 

részletesen írtak a régi, öreg, nevezetes fák-

ról még a múlt század fordulóján. De talán 

legtöbbet Kaán Károlynak köszönhetünk, 

aki a trianoni döntés után a megmaradt ki-

csiny kis országunk fáit vette számba. Nem 

mondom, hogy minden sort olvastam a régi 

fákról, de elég sokat ahhoz, hogy rácsodál-

kozzam arra, hogy a délegyházi vackorfáról 

semmit sem találtam. Lehet, hogy a fa őrizte 

történet annak idején elbújt, aztán meg bú-

vópatakként előtörve most újra tanít ben-

nünket? Ha így van, akkor még figyelemre 

méltóbbak tanulságai. 

Az első, amiről mesél a fa, hogy egyszer 

egy hatalmas birodalom támadt az országra. 

A tatárjárásnak nevezett mongoljárást a tö-

rök hódítással hasonlítják össze. Van hason-

lóság, de a különbségek is figyelemre mél-

tóak. Batu seregei „csak” másfél évet dúlták 

az országot. Raboltak, de adót nem tudtak 

szedni, és nem tudták a birodalmuk részévé 

tenni. Tehát Béla seregeit elverték, de a 

nemzet az önrendelkezését meg tudta tar-

tani. Nem így a közel másfélszáz éves török 

hódoltság idején. De aztán a sort folytathat-

nánk az osztrák, majd a szovjet uralommal 

is.  

És éppen ez a fa meséjének másik tanul-

sága. A legnehezebb helyzetből is van kiút. 

Ha a nemzet erős, egészséges, akarata van a 

fennmaradáshoz akkor gyermekei számára 

is tud jövőt építeni.  

A történet során még arra is érdemes fi-

gyelni, hogy Béla a mongol ellenei küzde-

lemben nem számíthatott segítségre. Sőt, a 



mongoljárást szenvedett országra II. Fri-

gyes a pápai rosszallás ellenére még rá is tá-

mad.  

De tanulság ám az is, hogy a történelmet 

sokféle képpen lehet írni. „Jaj annak a nép-

nek, melynek történelmét mások írják.” És 

a mongoljárás történetében az az érzése az 

embernek, mintha az ellendrukkerek ma-

gyaráznák az eseményeket: Béla megfuta-

modott, a mongolok a fél országot kiirtot-

ták, majd mikor dolguk akadt máshol, el-

vágtattak. 

Én pedig még legutoljára egy csodálatos 

kincsre hívnám fel a meseolvasó figyelmét: 

„Él nemzet e hazán”. Mert nem is gondol-

juk, de sok nemzetnek nincs ám hazája, 

ahogy a történetünkben megnevezett tatá-

roknak sincs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mongolok pedig éppen úgy örülnek or-

száguknak, mint mi. Nekem pedig a mon-

goljárásról, a két népről mostanában a Kas-

sai Lajosról szóló csodálatos film egy rövid 

jelente jut eszembe, mikor Mongóliában ta-

nítja Dzsingisz kán utódait a lovasíjászatra, 

arra a pusztai harcmodorra, mellyel szem-

ben Béla nem talált akkor hatékony ellen-

szert.  

További jó egészséget a Délszegyházi vac-

korfának! 
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