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The exploration of the Hungarian Invasions between 899 and 970 is an important part of 
Hungarian historical studies. The paper endeavours to refine the traditional chronology of the
Invasions which was based mainly on Albin F. Gombos s̓ collecting work and on Gyula Kristó s̓ 
monography, using the new, mainly international literature of the topic. A characteristic example 
of the results is the clarification of the date of the Hungarian attack against Verdun. Previously this
event was dated to 921, while the non-Hungarian literature dates it with convincing arguments to 
926. A new inventory of the sources can help us to define the real documentative value beyond
hagiographic motives. The presented cases represent only a fraction of the invasions whose 
chronology can be refined, and it looks like that while the number of devastations attributed to
Hungarians can be decreased, it can also be increased by hitherto unknown ones with the help 
of some new data. The majority of the sources suggest that the plunderings can be attributed to a 
relatively small number of brisk troops. They did not leave great devastation everywhere, there were 
some cases when the settlement or the church survived, and the memory of this survival could have 
been preserved in the descriptions of the miraculous help of saints. No new mention was found, 
however, about the involvement of the Hungarians in local struggles for power (besides the cases 
in Italy).
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Az utóbbi időben számos új monográfia és tanulmány foglalkozott a magyar kalando-
zásokkal.1 Legutóbb Bernard S. Bachrach helyezte azokat mérlegre, s úgy találta,2 hogy 
közülük többen mintha pusztán a magyarok által okozott pusztítás mértékének felnagyí-

1 A tanulmány a Balassi Intézet bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjával (2013) készült. Az újabb szak-
irodalomból lásd: Kellner 1997. Itáliai vonatkozásban: Aldo Angelo Settia: Gli Ungari in Italia e i mutamenti 
territoriali fra VIII e X secolo. In: Giovanni Pugliese (ed.): Magistra Barbaritas. I barbari in Italia. Milano, 
1984. 185–218. o.; Uő: De re militari. Pratica e teoria nella guerra medievale. Roma, 2008. 247–273. o., általá-
ban: Reindel 1953.; Giesler 1997. 55–76. o.

Meglepő módon a hazai kutatásban nem használták a Regesta Imperii nyomtatott kiadását, valamint folya-
matosan frissített online oldalait, vö.: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de. (Az utolsó 
letöltés időpontja: 2014. január 20.) Legutóbb: Szabados György: Magyar államalapítások a IX–XI. században. 
Szeged, 2011.; Bíró – Langó 2013. Itt köszönöm meg Langó Péternek és Szabados Györgynek, hogy az újabb 
szakirodalmat önzetlenül rendelkezésemre bocsátották.

2 Bernard S. Bachrach: Magyar–Ottonian Warfare. À propos a New Minimalist Interpretation. Francia, 
21. (2001) 211–230. o.
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tásáról vagy éppen minimalizálásáról lenne szó. Elemzéseiben azonban meglepő módon 
a hangsúlyt a létszámadatokra helyezi, s úgy találja, hogy mindkét fél esetében sokkal 
nagyobb létszámú csapatokkal kell számolni, melynek következtében az okozott károk is 
többszörösen értendők. Ugyanakkor a források problémájával alig foglalkozik, miként a 
kalandozások által érintett területek társadalmi fejlődése is hidegen hagyja. Pedig az újabb 
elemzések éppen a források hitelességével és megbízhatóságával foglalkoznak, illetve arra 
a nyilvánvaló tényre utalnak, hogy a forrásokból a X. században eltűnő egyházas helyeket, 
településeket, vagy éppen az épülő új erősségeket nem lehet minden esetben és kizárólag 
a magyar kalandozásokkal kapcsolatba hozni.3 A források kritikáját illetően eddig jósze-
rével csak Albert DʼHaenesnek a mai belgiumi térséget érintő tanulmányával, majd ered-
ményeit finoman korrigáló Alain Daerkens könyvével, valamint Hervé Mouillebouche 
tanulmányával számolhatunk.4 Ugyanakkor egészen új lehetőséget nyitnak a kutatás előtt 
a nyugati kolostori évkönyvek új kiadásai, amelyek a másoló kezek megkülönböztetésével 
a későbbi betoldásokat is megragadhatóvá teszik.5 Hasonlóképpen az oklevelek felhasz-
nálása is hagyományosan háttérbe szorult, mivel ezek gyakorlati okokból Gombos nagy 
gyűjteményéből hiányoznak.6 Jelen írás elkészülte annál inkább is aktuális, mert az alsó-
ausztriai gnadendorfi honfoglalás kori lelet mozgásba hozta a régészeti kutatásokat,7 mely-
hez a történészek eddig nem nagyon szóltak hozzá.8 A legutóbbi reprezentatív összefogla-

3 Heidi Pantermehl: Mythos Ungarn – Auf Spuren der Reiterkrieger im Pfälzerwald. In: Heinrich-
Tamaska 2013. 209–232. o.; Lukas Werther: „...ipse locus ... a monachis inhabitatus...ab Ungaris destructus”. 
In: Heinrich-Tamaska 2013. 233–264. o.; Aldo A. Settia: Chiese, strade e fortezze nellʼItalia medievale. Roma, 
1991. 99–112. o., ahol Dubyre hivatkozva egyenesen az arab és magyar kalandozások gazdaságot élénkítő 
hatásáról szól: uo. 29. o.

4 Albert DʼHaenens: Les incursions hongroises dans l e̓space belge (954–955). Histoire ou historiogra- 
phie? Cahiers de Civilisation Medievale, 4. 1961. 423–440. o., lásd még Gina Fasoli válaszát: Encore des 
Hongrois? Cahiers de civilisation médiévale Xe–XIIe siècles, 5. (1962) 461–462. o.; Alain Dierkens: Abbayes 
et chapitres entre Sambre et Meuse (VIIe–XIe siècles): Contribution à l'histoire religieuse des campagnes 
du Haut Moyen Age. (Beihefte der Francia 14.) Sigmaringen, 1985. 230–231. o.; Hervé Mouillebouche: Les 
Hongrois en Bourgogne: le succès dʼun mythe historiographique. Annales de Bourgogne, 78. (2006) 2. sz. 
127–168. o.

5 Prinz 1982.
6 Lásd pl. a 919-es, 927-es éveket.
7 Ernst Lauermann Falko Daim (Hg.): Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich). 

(Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Band 64.) Mainz, 2006.; Révész László – Ta-
kács Miklós: Honfoglalás kori magyar ifjú sírja az ausztriai Gnadendorfban. Budapest, 2006.; Falko Daim: 
Ernst Lauermann – Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich). (Monographien des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseum.) Mainz, 2006.; Falko Daim (Hrsg.): Heldengrab im Niemandsland. 
Ein frühungarischer Reiter aus Niederösterreich. (Mosaiksteine – Forschungen am Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum, Band 2.) Mainz, 2006. Ebben különösen: Mechtild Schulze – Dörrlamm tanulmánya: Spuren 
der Ungarneinfälle des 10. Jahrhunderts. 43–62. o., amihez lásd még Nevizánsky Gábor: Magyar jellegű régé-
szeti leletek Cseh-és Morvaországban. In: Magyarok térben és időben. Nemzetközi Hungarológiai Konferen-
cia, Tatabánya–Esztergom 1996. május 28–31. Szerk. Fülöp Éva Márta. Tata, 1999. 125–139. o.

8 A régészeti–történeti jellegű munkák közül lásd Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. 
Budapest, 2000.; Kovács 2011., de a kronológiai és lokalizálási kérdéseket ő sem érintette. Ezekre nézve mind-
máig mérvadó: Lüttich 1910.; Fasoli 1945., Szabolcs de Vajay: Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes 
in die europäische Geschichte (862–933). (Studia Hungarica 4.) Mainz, 1968.; Györffy György: Honfoglalás, 
megtelepedés és kalandozások. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal – Czeglédy Károly 
– Róna-Tas András. Budapest, 1977. 123–156. o.; Kristó 1980. 229–308. o. Carlo Di Cave műve (L̓ arrivo degli 
Ungheresi in Europa e la conquista della patria. Spoleto, Centro Italiano di Studi sull A̓lto Medioevo, 1995.) 
itáliai vonatkozásban is sajnos a korábbi magyarországi szakirodalom adatait használta, s így szempontunkból 
érdektelen.
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lások is alapvetően Lüttich, Fasoli, Vajay, Kristó, Kellner, Bóna és Szabados kronológiáját 
követik, minimális korrekciós javaslatokkal.9

A probléma részben az elveszett forrásokkal is kapcsolatos: mekkora hitelt adhatunk 
az 1500 körül alkotó Aventinusnak, aki a bajor kolostorokban több hónapos kutatóutakra 
indult, s valóban számos hiteles forrás csak az ő lejegyzésében maradt fenn? Rögtön ilyen 
a visszatérő magyarokat ért katonai kudarc 900-ban. Erről csak Aventinus, vélhetően az 
elveszett Régi salzburgi évkönyvek alapján tudósít „Ungari ad Linza interfecti” megjegy-
zéssel, a 899-es évnél, aminek éve azonban a többi, helynevet nem jelölő, de szintén bajor 
győzelemről szóló híradás alapján biztosan javítható 900-ra. Ráadásul a szintén általa írt 
Bajor évkönyvben a helynevet nem is hasznosítja, talán kronológiai problémák miatt.10 
Ugyanakkor a Freisingi nekrologium még a csata napját is megőrizte, november 20., a 
Fuldai évkönyv résztvevőként Richar passaui püspök mellé még Liutpold őrgrófot is oda-
helyezi, az Altaichi évkönyv pedig 1200 áldozatról tud. Ezzel jól egybevág, hogy Linz 
nevét ismerjük már 799-ből, így a lokalizálásnak semmi akadálya.11 Jelen írásunkban a 
szakirodalom újabb eredményeiből gyűjtöttünk egybe néhány jellemzőt, melyekben kö-
zös, hogy a hagyományos datálás korrekcióját teszik időszerűvé, legalább is annak lehe-
tőségét vetik fel.

A továbbiakban időrendben haladva bemutatjuk azokat a kalandozásokat, ahol az 
újabb szakirodalom alapján mód nyílik a magyarok megjelenésének, a helyszínnek vagy 
az időpontnak a pontosítására.

***
(907) A 907. évi pozsonyi csata lehetséges időrendjét az utóbbi években sikerült 

tisztázni.12 Legutóbb Torma Béla Gyula megfejtette az Aventinusnál szereplő augusztu-
si dátumok eredetét is, melyeket a Reichenaui necrologiumban tudott azonosítani, s en-
nek megfelelően hipotetikusan egy későbbi, augusztusi összecsapással is számol.13 Így 
Torma 907-ben, Aventinus nyomán, feltételez még egy Enns melletti csatát, amelyben a 
bajorokat üldöző magyarok ismét győzelmet aratnak. A július elejei csatára vonatkozó 
nekrológiumok eltérő napjait a csata elhúzódó, több fázisból álló jellegével lehet össz-
hangba hozni, miként egy magában álló datálást, 907. július 21-ét a salzburgi érsek halála 
helyett annak eltemetésével megmagyarázni. A koraújkorban – feltételezve teteme vagy 
annak egy részének hazaszállítását – a freisingi püspök sírját is megpróbálták megkeresni 

9 Bíró – Langó 2013. 265–335. o.
10 Reindel 1953. 25–32. o.
11 Christian Rohr: Zur Genese von Linz, Wels, Steyr und Enns im Früh- und Hochmittelalter. In: Christian 

Rohr (Hg.): Vom Ursprung der Städte in Mitteleuropa. Jubiläumsschrift zur 1200. Wiederkehr der Erstnennung 
von Linz. Linz, 1999. 127–158. o., itt 140. o.

12 Egy elfeledett diadal (A 907. évi pozsonyi csata). Szerk. Torma Béla Gyula – Veszprémy László. (A 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára. Sorozatszerk. Veszprémy László.) Budapest, 2009.

13 Torma Béla Gyula: Megjegyzések a 907. és 910. évi magyar kalandozások időrendjéhez. Hadtörténelmi 
Közlemények, 125. (2012) 463-482. o. Torma érvelése szerint Aventinus augusztusi dátuma, a kalandozók 
ismert üldözési sebességét (5–6 km/nap) figyelembe véve, Enns alá érkezésükkel eshetett egybe. Előzményére 
lásd: Torma Béla Gyula: Csata a Brenta folyónál, 899. Hadtörténelmi Közlemények, 121. (2008) 425–447. 
o., amit – félreérthető módon – szó szerint idézünk, lásd: Sorsdöntő csaták a magyar történelemben. Szerk. 
Eperjessy László – Nagy Mézes Rita. Budapest, 2013. 8–11. o.
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a freisingi dómban, ami azonban sikertelennek bizonyult, miközben a kérdés monográfu-
sa kétségbe vonja annak lehetőségét, hogy a csatából az elesett vezéreket elszállíthatták.14 
Ezt a kategorikus kijelentést azonban túlzásnak érezzük.

(908) A következő évből, 908-ból részletesen a türingiai kalandozásról tudunk, ami-
kor – többek szerint Eisenach közelében – megölik Rudolf würzburgi püspököt, Burchard 
türingiai őrgrófot és Egino badanachgau-i grófot.15 Az időpontot a würzburgi püspök ha-
lála napjából tudjuk (augusztus 3.).16 Azt, hogy a csata Eisenach közelében lett volna, csak 
későbbi – bizonytalan hitelű – türingiai hagyományból, Johannes Rothe 1421 körül befe-
jezett türingiai krónikájából tudjuk.17 Eisenachot nyugodtan az utólagosan megszületett 
helyi hagyomány szüleményének tekinthetjük.

(909) A magyarok Svábföldre támadnak, majd nagy zsákmánnyal térnek vissza. 
Tudjuk, hogy vasárnap, július 30-án támadják meg Freisinget, a dómhegyet nem tudják 
elfoglalni, de a közeli templomokat, Szent István (Weihenstephan) és Szt. Veit templo-
mát felgyújtják, mégpedig egy pénteki napon, augusztus 4-én. Néhány nappal később, 
augusztus 11-én az alsó-bajorországi folyó, Rott mentén a bajor sereg megtámadja a ma-
gyarokat és komoly vereséget mér rájuk. Meglehet, hogy a forrás „tempore Arnulfi ducis” 
szóhasználata valóban Arnulf személyes távolmaradására utal, miként Vajay és Giesler 
gondolja. Kérdés, hogy a később szentté avatott freisingi püspök, Lantbert személyéhez 
(937/938–957) kapcsolt csoda, imádságára felhő takarta el a dómot, ami először XII. szá-
zadban tűnik fel, mennyire tekinthető hitelesnek. A dóm így ennek a csodának köszönheti 
megmenekülését, ami talán inkább ehhez az évhez kapcsolható – mint Maß véli18 –, vagy 
937-hez, amikortól Lambert betöltötte a püspöki hivatalt (937-957).19 Az események drá-
maisága inkább a 909-es évet valószínűsíti, egyúttal a püspök és a csoda későbbi össze-
kapcsolásának a lehetőségét is nyitva hagyja. (Hasonló kronológiai következetlenség majd 
a brémai kalandozásnál is előfordul, lásd a továbbiakban.) Az eseményeknek év nélküli, 
de napra pontos datálások a freisingi nekrológiumnak köszönhetők.20

(910) Az évhez kapcsolódó bizonytalanságokat jól mutatja a Sandaui bencés apát-
ság esete, amit Aventinus latin és német bajor krónikájában további tucatnyi apátsággal 
együtt az elpusztultak között említ meg. Ezek legtöbbjére nincsen kontroll forrásunk, 
így kérdés, hogy valóban mindegyikre vonatkozóan hitelesnek tekinthető-e a felsorolás: 
Ötting, Siebersteten, Staffelsee, Polling, Wessobrunn, Diessen, Siverstatt, Thierhaupten, 

14 Maß 1986. 102. o. 
15 Kristó 1980. 239. o.
16 MGH SS 13. k. 330. o.: III Non. Aug.
17 Johannes Rothe: Thüringische Landeschronik und Eisenacher Chronik. Hrsg. von Sylvia Weigelt. 

(Deutsche Texte des Mittelalters, 87.) Berlin, 2007. A hagyományt késeinek mondja már Dümmler 1887–1888. 
3. k. 552. o., Kristó maga is a „talán” szót használja Eisenach vonatkozásában: Kristó 1980. 239. o., miként Bíró 
– Langó 2013. 299. o. is, igaz, ők Eisenbachot írnak, nagyon helyesen kérdőjellel.

18 Maß 1986. 102–103. o.
19 Bodo Uhl: Die Traditionen des Klosters Weihenstephans. Bd. 1. München, 1972. 18. o. Veit Arnpeck 

például 955-re tette, nyilvánvaló kronológiai okokból.
20 Reindel 1953. 93. o.
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Schäftlarn, Schliersee, Tegernsee, Terenbach, Benediktbeuern, Schledorf. Kristó mérték-
tartóan csak Tegernsee-t és Sandaut említi, meglehet Vajay nyomán.

Sandau esetében a képet az utóbbi évtizedekben végzett régészeti kutatások sem tudták 
megnyugtatóan tisztázni.21 Összességében hihető, hogy a települést elérték a magyarok, 
hiszen a térségen többször is átvonultak. A kolostor romjai 2 km-re Landsbergtől észak-
ra találhatóak a Lech mentén, s a kolostor előnyös fekvését bizonyítja, hogy Sandautól  
2 km-re nyugatra vezetett a római kortól használt Via Claudia. A probléma az, hogy egé-
szen a X. század közepéig, 1055-ig Aventinus az egyetlen forrásunk a kolostor létezésére 
(Bayerische Chronik, II, 103.). További gond, hogy az apátságok felsorolásban olyan he-
lyeket is említ, pl. Siverstattot, ahol még nem sikerült korai templom létére utaló nyomokat 
találni, vagy más esetben az apátnév, amit sanduinak mond, inkább Mattsee-ra illik.22 
Tekintettel arra, hogy Sandauban sikerült megtalálni egy templom (apátság?) romjait, az 
ásatásokat összegző régész történelmi áttekintésében optimista, az optimizmust azonban 
nem mindenki osztja.23 Meglehet, hogy csak egy kápolna állt itt (Zell), s csak a későbbi 
birtokperek idején igyekeztek az alapítást a VIII. századba visszahelyezni, amelynek az 
elhomályosulására jó indoknak tűnhetett a kápolna/apátság pusztulása, azaz annak a ma-
gyarok általi feldúlása. Kérdés, hogy az egyik sírban talált – vélhetően magyar nyílhegy 
– mennyi bizonyító erővel rendelkezik,24 illetve, hogy a háromszoros égésnyomok milyen 
történelmi eseményeket dokumentálnak. Végeredményében Aventinus hosszas felsorolása 
erős kritikával kezelendő, s településenkénti értékelése még várat magára.

Hasonlóképpen bizonytalan a rendkívül rossz forrásadottságokkal rendelkező, a 
Staffelsee Wörth nevű szigetén fekvő kolostor elpusztítása, amit az 1990-es években 
folytatott régészeti feltárások erősen megkérdőjeleztek.25 Annak ellenére, hogy a korszak 
egyik jelentős apátsága volt, a híres nyelvemlék, a Wessobrunner Gebet termőhelye, a 
kolostor pusztulásáról azonban semmit sem lehet tudni. A régészeti feltárás pusztítás jeleit 
nem, a tűzvészét megtalálta, ugyanakkor tudjuk, hogy a magyarok a többi szigeten talál-
ható monostort általában megkímélték, pl. Reichanau, Chiemsee esetében.26

A 910-es évnek másik meghatározó eseménye volt a magyarok győzelme. Torma Béla 
többekkel, így Gieslerrel egyezően a magyarok 910. évi augsburgi győzelmének lokalizá-
lását, amit Liudparnd örökített meg (Liutprand Antap. II, 3), nem érzi hitelesnek. Torma 
szerint a Liudprandnál leírtak a 907. évi Enns melletti feltételezett csatára vonatkozhatnak, 
a 910-es év győztes csatája pedig nem Augsburgnál volt. A leírásokban valóban összekeve-

21 Ferdinand Kramer: Zur Geschichte des frühmittelalterlichen Klosters Sandau am Lech. In: Sandau. 
Archäologie im Areal eines altbaierischen Klosters. Hg. von Hermann Dannheimer. München, 2003. Bd. 1. 
Textband, 227–243. o.

22 Így Aventinusnál Alpuni szerepel, míg Mattsee-ben dokumentáltan Albuinus.
23 Ludwig Holzfurtner: Destructio monasteriorum. Untersuchungen zum Niedergang der bayerischen 

Klöster im zehnten Jahrhundert. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige Bd. 96. St. Ottilien, 1985. 65–86. o.

24 Kramer 2003. 241. o.
25 Maximilian Georg Kellner: Die Lechfeldschlacht, ein Ereignis zwischen historischer Forschung und 

populärwissenschaftlicher Darstellung. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie (Magyarország 
képe a német történetírásban). Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 
Band 13. Hg. von Márta Fata. Stuttgart, 2004. 289–298. o., itt 291–292. o. Hivatkozik Brigitte Haas és Barbara 
Wührer munkájára, hasonlóképpen korábban: Kellner 1997. 9. o.

26 Ugyanakkor Kellner utal arra is, hogy a Strassburg közeli Eschau kolostorát a Rajna egy szigetén felpré-
dálták. Kellner 1997. 99. o.
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redik a 910-es év két jelentős csatája. Az első ütközetben a Necrologium Romaricense alap-
ján június 12-én a magyarok megölik Gospertus comest. A győztes csatára talán Leichling 
bei Dingolfingnál kerülhetett sor. (Liuhhinga, Loiching an der Isar bei Dingolfing). Majd
június 22-én egy újabb győztes csatában megölik Gebhard grófot és Liutfredet. Ugyanak-
kor a közeli Neuching (Nuchinga) mellett a bajorok27 győzelmet arattak.28

Torma érvelése alapján valószínűsíthető, hogy a támadás áprilisban vagy májusban kez-
dődött. A korai eseményekre vonatkoztatható egyetlen időpont a reichenaui nekrológium 
június 12-iki dátuma, mely nagy valószínűséggel annak a nagyobb összecsapásnak az 
emlékét őrzi a svábok és magyarok között, amelyikben elesett Gozpertus gróf. Ez lehetett 
a sváb ellenállás utolsó epizódja.

A következő eseménykör szerint a bajorok felé nyomuló magyar had megütközött a 
frankokkal és a bajorokkal (Sváb évkönyv). A hírből kiderül, hogy itt a mozgósított fran-
kok és bajorok egyesített hadáról lehet szó. Ez tűnik a legnagyobb csatának, melyben a 
két szembenálló fél főerői vettek részt. A források alapján nem azonosítható helyszínen 
lezajlott csatához kapcsolható Gebhard hercegnek, az egyesített frank–bajor hadak vezére 
elestének június 22-i dátuma.

A harmadik eseménysor utolsó ismert története Bajorországhoz kötődik. Az Aventinus 
kivonat szerint Neuchingnál egy bajor csapat megtámadta a zsákmánnyal hazatérő ma-
gyarokat. Ennek értékelése is változó, Torma szerint nem volt nagy vereség, Holzfurtner 
szerint komoly és elrettentő bajor sikerről van szó. Kristó Gyula ehhez az évhez kap-
csolja Abbach említését is. A Regensburg melletti Abbach feltűnésének nem tulajdoní-
tanánk nagyobb jelentőséget, Kézai krónikájából, illetve a magyar krónikákból kerül át 
Aventinushoz. Tekintettel arra, hogy rajtuk kívül más forrás nem említi, a helynév ka-
landozásokhoz való kapcsolását leginkább Kézai leleményének kell tekintenünk, akiktől 
átkerült a magyar krónikába (krónikaszerkesztés), s onnan Aventinus művébe.29

(911/912) Érdekes az Annales Laubacenses híre 911-re, miszerint a magyarok a Raj-
nán túl egészen Maifeldig és Ahrgauig jutottak, szó szerint megismételve 912-nél, amit 
csak az MGH kiadás helyez 926-hoz.30 Vajay Szabolcs Maienfeld és Aargau azonosítása 
nagyban eltér az előbbitől, s azt Giesler nem is támogatja.31 Reindel amellett érvel, hogy a 
regensburgi évkönyv egy évet csúszik, így a 912-es adatok valójában 911-re értendők, s a 
bizonytalan datálás ebből fakad..32

27 Van, aki határozott bajor győzelemnek értékeli, s beilleszti Arnulf herceg sikeres védelmi politikájába, 
lásd: Ludwig Holzfurtner: Gloriosus dux. Studien zu Herzog Arnulf von Bayern 907–937. (Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte. Beiheft 25. Reihe B.) München, 2003. 48–50. o. Vö: Cornelia Baumann, Hans 
Dachs, Karl Puchner: Historisches Ortsnamenbuch von Bayern. Oberbayern, 3. Bd. München, 1989. 134. o. 
Ernst Klebel: Probleme der bayerischen Verfassungsgeschichte: gesammelte Aufsätze. München, 1957. 136. o. 
szerint Erding melletti helység lehet.

28 Reindel 1953. 97. o.: felveti, hogy a két hasonló hangzású és olvasatú helynév azonos is lehet, s ebben az 
esetben Neuching bei Erding lehet az eredeti alak.

29 Kristó még ismeretlennek nevezi Abbachot: Kristó 1980. 241. o. Szintén kétségesnek tartja hitelét Reindel 
1953. 97. o., egyúttal lokalizálja is, miként Veszprémy László (ed.): Simonis de Kéza, Gesta Hungarorum. Bu-
dapest–New York (Central European Medieval Texts, Vol. 1.) is, 91. o., korábban kétségeivel együtt Reindel 
1953. 97. o.

30 Dümmler 1887–1888. 3. k. 555. o., 3. jegyzet.
31 Az RI 916–17-hez helyezi az Ahrgau-ig való előrenyomulást.
32 Reindel 1953. 98. o.
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(915) Az évről viszonylag bőségesen rendelkezésünkre állnak a források. Ezek egy 
része sajnos csak a felkeresett tartományokat nevezi meg, s sokkal bővebbet nem tudunk 
meg. Érdekes, hogy egyetlen városnevet őrzött meg az emlékezet szász földről, Valun-t, 
amit sokáig nem is tudott azonosítani a kutatás.33

Az év legjobban ismert eseménye a Fuldai apátság megostromlása, et usque ad 
Fuldam, monasterium pervenerunt; vastantes omnia venerunt usque ad Fuldam.34  
A fuldai apátok katalógusa szerint Huoggi apát bátran ellenállt, visszaverte a magyarokat, 
sőt az évben bekövetkezett halála, 915. június 9,35 terminus ante quem-ként datálja is a ma-
gyarok támadását36 Novissime autem paganis monasterio irruentibus meritis s. Bonifatii 
audacter, ut erat valde audax et prudens, resistebat et de ipsis finibus viriliter eiecit,37 
Az apátságot védő külső fal sérülhetett, amit Huoggi apát utóda állít helyre. A Regesta 
Imperii szerint ez időben egybeeshetett azzal, amikor Konrád király májusban a Bodensee 
melletti Hohentwielt ostromolta, egyébként sikertelenül.

Az évnek bonyolultabb kérdése, hogy valóban a csehekkel együtt harcoltak-e a magya-
rok, vagy csak az évkönyvírók párosították össze a különböző nemzetiségű fosztogatókat. 
A szakirodalom hajlik arra, hogy a 915-ben, illetve 918-ban említett brémai kalandozást 
ennél az évnél vegye fel a kronológiába.38 Az itt leírt csoda mesés jellege azonban erős 
kétséget ébreszt, hogy valóban élő hagyománya volt a magyarok pusztításának, illetve, 
hogy valóban a magyarok voltak-e. Giesler hívja fel a figyelmet arra, hogy Brémai Ádám 
alapján nem könnyű datálni a brémai egyháztartomány (parochia) dúlását Hoger érsek 
idején, azaz 909–916 között. Ráadásul a rövid Brémai krónika a dúlást az érsek második 
évére, azaz 910/911-re teszi. Ezzel szemben Reginward érsek idején (nagy valószínűség-
gel 917–918-ban) esik meg a csoda, ami a brémai egyházat megmenti. Egyet lehet érteni 
Gieslerrel abban, hogy ennek a hagyománynak a magja is 915-ben keresendő. A történet-
író Brémai Ádám Unnis érsek idejére (918/919–936) is tesz egy kalandozást, amit 919-re 
szoktak tenni, ám Giesler – joggal – ezt is a 915. évhez csatolja. Szintén fontos megállapí-
tása, hogy pontos évet maga Brémai Ádám sem ad meg, csak Vajay Szabolcs az, aki a szö-
veget félreértve talál egy ilyen évet. Végeredményében magunk is arra hajlunk, hogy nem 
Brémát, hanem az egyháztartományt érték el a magyarok, s ennek emléke adott alapot a 
kései hagyományképződéshez. A csehekkel való együttes említést, a katonai együttműkö-
dés vélelmezését is ennek megfelelően óvatosan értékelném.39

Gina Fasoli és Kristó Gyula a 915-ös évhez sorol egy bizonyos Eresburgnál lefolyt 
csatát,40 ami azonban tévedés, mivel ott a keleti-frank király, Konrád és ellenfelei csaptak 

33 Valun-ra: Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien und 
reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 6., vollständig überarbeitete Auflage.
München 1999. 29. o.: Astfalahun Volksname, Ostfalahun, Hastfala, Astfelde, Valun, Falhon, ma Polenz. Valun 
korábbi azonosítási kísérleteire Kellner 1997. Ungarneinfälle, 54. o. (Verdun, Valognes, Falun.)

34 Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, MGH SrG 50. k. 155. o.; Anna-
les Hildesheimenses, MGH SrG 8. k. 20. o.

35 Annales necrologici Fuldenses MGH SS 13. k. 166, 191.
36 Gombos 1. k. 154. o.
37 Catalogus abbatum Fuldensium, MGH SS 13. k. 273. o.
38 Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 1. k. 54., 55; MGH SS 7. k. 303. o., Dümmler 

1887–1888 3. k. 596. o. 2. jegyzet, Gombos 1. k. 12. o., Kovács 2011. 108. o.
39 Óvatosan fogalmaz ebben a vonatkozásban Giesler 1997. 57. o. is.
40 Gombos 1. k. 120. o.
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össze. Ugyan Eresburgnál Konrád testvére, Ebehard vereséget szenvedett, de az ezt köve-
tő hadmozdulatokban Konrád felülkerekedett, s a későbbi király, Henrik megalázkodott, 
majd kibékültek egymással. Az erről tudósító források közül is kiemelkedik a Corvey-i 
évkönyvek, melynek a hazai szakirodalomban visszhangtalanul maradt új kritikai kiadá-
sa.41 Joseph Prinz a 658-tól vezetett évkönyveknek a X. századi bejegyzéseit vizsgálta, a 
bejegyzést végző másoló kezek azonosításának módszerével. Nincsenek túl nagy szám-
ban magyar vonatkozású adatai, de azok értékesek. A bejegyzések vizsgálata azt mutatja, 
hogy a másolókat izgatta a kronológiai rend helyreállítása, beszúrták a Húsvét tábla sza-
bad részeibe az információkat, ha arra szükség volt, vagy éppen kivakarták, ha úgy látták, 
hogy nem a megfelelő helyre másolták.

A 915. évi bejegyzésnek az is az érdekessége, hogy kiderült, a magyarokkal („G” má-
soló) egy évben bejegyzett „és csata Heresburgnál”egy másik másoló kéz („I” másoló) 
jegyezte be. Ez teljesen egybevág azzal, hogy a csatának semmi köze sem volt a magya-
rokhoz, s az ezzel foglalkozó művekbe tévesen került be.

Gina Fasoli a Corvey annales-ban szereplő 917-es adatot is 915-höz vonja. A Corvey-
kapcsolatos események datálása azonban problémás. A krónikában ugyan olvasható, hogy 
„Hunni vastant monasterium et omnia vicina”, s még Kristónál is szerepel a kronológi-
ában.42 Annál is problémásabb, mivel az Annales Corbeiae Saxonicae antiqui subinde 
continuati43 újkori hamisítvány, amit semmiképpen nem lehet a Corvey monostor feldúlá-
sával összekapcsolni, sőt ejteni kell a források sorából.44 Hasonlóképpen a dán határvidé-
kig való előrehaladás említése45 tekintettel a forrás kései, XV. századi voltára nem tűnik 
hitelt érdemlőnek.

(917) Kellner próbálkozott a Vita S. Deicoli-ban megörökített kalandozás datálásának 
a korrekciójával, melynek során a Vogézektől délre fekvő Lure kolostorát dúlták fel. Waitz 
937-re, míg Lüttich 926-ra datálta, Kellner pedig még tovább lép vissza, Bázel 917. évi 
felgyújtásához, illetve az ahhoz kapcsolódó hadjárathoz kapcsolja.46 Érdekes, hogy ehhez 
a hadjárathoz igyekeztek kapcsolni egy, a bázeli Münsterben fennmaradt sírkövet, amelyet 
II. Rudolf püspök kőszarkofágjaként azonosítottak. A történet nem problémátlan, mert a 
július 20-án elhunyt püspököt sehol másutt nem említik, I. Rudolf püspök pedig évekkel 
korábban július 29-én halt meg. A szöveg maga sem egyértelmű, mivel csak pogányokat, 
s nem magyarokat említ: „Rudo(lf)us ep(iscopu)s a paganis occisus XIII. Kl. Augusti”. 
Maga a felirat lehet X. századi, de inkább a század későbbi évtizedeiből származhat.47 Ha 
tényleg így van, akkor Würzburg – helyesebben a mainzi St. Alban egyház – évkönyvének 
januári dátuma is korrigálandó, s egy sokkal hihetőbb nyári időpontra módosítható.

41 Prinz 1982.
42 Kristó 1980. 245. o.; Fasoli 1945. 127–128. o.; Gombos 1. k. 119. o.
43 Gombos 1. k. 119. o.
44 Johannes Backhaus: Die Corveyer Geschichtsfälschungen des 17. und 18. Jahrhunderts, in 

Veröffentlichungen der Historischen Kommisssion für Westfalen, [Reihe 10:] Abhandlungen über Corveyer 
Geschichtsschreibung, Bd. 1. Münster, 1906. 18–22. o.

45 Gombos 1. k. 683. o.
46 Kellner 1997. 28–30. o.
47 Carl Pfaff – Wilfried Kettler (Hg.): Corpus inscriptionum medii aevi Helvetiae. Bd. 3. Die Inschriften 

der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Bern und Solothurn bis 1300. Freiburg, 1992. 46–47. o., Nr. 12. 
Elfogadja az értelmezést: Arno Borst (Hg.): Mönchtum, Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters 
Reichenau. (Vorträge und Forschungen, 20.) Sigmaringen, 1974. 142. o.
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(918) Hasonlóképpen Kellner vonta be fejtegetéseibe a Vita S. Idae-t, ami a Lippstadttól 
nyugatra fekvő Herzfeld an der Lippe monostorának feldúlását meséli el.48 E datálástól 
maga Lüttich sem zárkózott el.49

(919) Ami bizonyos, hogy a magyarok egy csapata 922 előtt a ma Düsseldorfhoz tar-
tozó Gessersheim apácakolostorát (Kanonissenstift) dúlja fel. Szerencsésen fennmaradt 
Hermann (I.) kölni érsek 922. augusztus 11-i oklevele,50 amelyben elmeséli az apácák há-
nyattatását. Az időpontot sajnos nem tudjuk meg, de kiderül, hogy a magyarok (akiket 
az oklevél kétszer is nevükön nevez) felgyújtották a monostort, az ott maradókat megöl-
ték vagy elhurcolták: „exusto per Ungaricam tyrannidem monasterio in loco Gerritsheim 
nuncupato in honorem sancti Salvatoris ac sanctae Mariae sanctique Ypoliti martyris 
constructo”. Az apátnő, Landswint az apácákkal Kölnbe menekült, mivel a helyszínen 
megerősített hely nem állt rendelkezésükre. Tudjuk, hogy magukkal vitték Szent Hippolyt 
(Ipoly) ereklyéit, amit az apácák a kölni Szent Orsolya templomból csak 1953-ban kapnak 
vissza. Maga az apácakolostor rendkívül korai alapítású, 905-ben említik először. A levél 
ismeretében egyértelmű, hogy a kolostort nem a normannok, akik szintén pusztítottak a 
környéken, hanem a magyarok dúlták fel. Felmerült a normann-verzió is,51 de úgy látjuk, 
hogy az oklevél eseményekhez való közelsége kizárja ezt. A legutolsó nagy magyar táma-
dás adja meg a dátumot, ami 919-ben volt, s a magyar támadás tényét fogadja el a Regesta 
Imperii is. Ezzel összefüggésben közli majd X. János pápa a kölni érsekkel, Wigreddel, 
hogy az apátnő kérésére a Hermann által újraalapított kölni apácakolostort védelmébe 
vette az alapítást pedig megerősítette (925–926).52

(921. november–december) A Regesta Imperii az év végéhez teszi az itáliai hatalmas-
ságok összeesküvését Berengár ellen: „Italienses nuntiis directis [scil. ad Rodulfum regem] 
hunc venire, Berengarium vero expellere petunt” (Liutprand II, 60).53 Az összeesküvők a 
Veronától 50 mérföldre fekvő Brescia melletti Bergenben, talán a hegyekben gyűlnek 
egybe, ahova Berengar felkérésére a magyarok lecsapnak Dursac és Bugat vezetésével. 
Erről tudjuk, hogy Odelrich palotagróf életét veszti, Adalbert, Ivreai őrgróf és Giselbert I, 
Bergamo grófja fogságba esik. Adalbertet a magyarok nem ismerik fel, átöltözik egyszerű 

48 Kellner 1997. 37. o.
49 Lüttich 1910. 174. o., de már korábban Justus Möser: Osnabrückische Geschichte mit Urkunden, 1720–

1794. Bd. 1. Osnabrück, 1780. 404. o.
50 Jelzete: Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, Urkunde HUA. Remélhetően a levéltár összeomlása 

nem károsította az oklevelet. A témával legutóbb művészettörténeti szempontból foglalkozott Angela Gfrerer: 
Das ehemalige Damenstift Gerresheim unter Einbeziehung der Quellen zur Rekonstruktion, liturgischen 
Nutzung und Ausstattung des Gründungsbaues. (Univ., Dipl.-Arbeit.) Wien. 2013. Átfogóan: Uwe Ludwig: 
Kölner Namen im Gedenkbuch von San Salvatore/Santa Giulia in Brescia. In: Uwe Ludwig (Hg.): Mittelalter 
an Rhein und Maas. Münster, 2004. 43–56. o., itt 53. o. Az oklevél szövegét lásd a függelékben, kiadásai kö-
zül csak kettőt említünk: Hermann Cardauns: Rheinische Urkunden des 10–12. Jahrhunderts. Annalen des 
Historischen Vereins für den Niederrhein, 26/27. (1874) 332–371. o., itt 333–334. o.; Quellen zur Geschichte 
der Stadt Köln. Hg. von Leonard Ennen, Gottfried Eckertz. Bde. 1–2. Köln, 1860-67. 1: 458. o.

51 Hugo Weidenhaupt: Aus Düsseldorfs Vergangenheit: Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Düsseldorf, 1988. 
21. o.

52 RI II,5 №. 69., in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/0925-00-00_3_0_2_
5_0_73_69 (A letöltés időpontja: 2013. július 9.)

53 RI I,3,2 №. 1372., in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/0921-11-00_1_0_
1_3_2_1383_1372 (A letöltés időpontja: 2013. július 9.) Kristó 1980. is így datálja, 252. o.
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miles-nek, s egy vazallusával kiváltatja magát, Giselbertet azonban Berengár elé vezetik, 
aki megbocsát, ám az ismét Rudolffal veszi fel a kapcsolatot. A 920-as Dursac-Bugat ne-
vekkel jelzett hadjáratot Vajay – megkérdőjelezhető érveléssel –923-ra teszi az Albericus 
Trium Fontium alapján.54

(924/926 Herford) A herfordi helytörténeti irodalom – a hagyományt követve – jobbára 
926-ra teszi a magyarok támadását, noha tudják, hogy a dátum bizonytalan. Abból, hogy 
Henrik király 927. március 18-án kiadott oklevelében55 említi a magyarok pusztítását, az a 
megelőző évek bármelyikében megtörténhetett. A X. század közepéről való Marienvision 
szépen leírja a magyar támadást: sokukat fogságba hurcolták, valamint, hogy Eggernél a 
menekülőket elfogták és többüket megölték.56 Erre később is évente zarándoklattal emlé-
keztek („memoria dominarum occisarum”).57

(926, Verdun) Kérdéses, hogy Verdunt mikor támadták meg és gyújtották fel a ma-
gyarok, amit például Laurentius de Leudio gesztája is megörökített.58 Kristó – részben 
nyilván Vajay nyomán – 921 tavaszát ír, de az időpontot – joggal – bizonytalannak tartja.59 
Németh András a Dado-féle levél vizsgálata kapcsán foglalkozott a kérdéssel. Érvelé-
se szerint a magyarok 913-ban tűntek fel először Lotaringiában, majd később 917-ben és 
919-ben és 926-ban. Gondolatmenete szerint a magyarok Dado halála után 925-ben jutottak 
Verdunig, amit Vajay Szabolcs tévesen tesz 921-re, miként Bernuin 925-ben kezdődő püs-
pökségét is tévesen 920-ra tette. A datálás támpontját Dado életrajzi adatai jelentik, mivel az 
a támadást püspökségének 37. évére teszi. Dado püspökségének kezdőévét saját kijelentéséből 
és Bertariustól tudhatjuk meg, miszerint 880-ban lett püspök, tehát a tűzvésznek 917-ben kel-
lett történnie. Németh szerint a verduni kalandozás tehát 924 végén vagy 925-ben történt, míg 
azt – hasonló érvelés nyomán – még jobban a történeti kontextusban helyezve Giesler 926-ra 
teszi. A nálunk eddig nem hasznosított, Verdun-nel foglalkozó szakirodalom is 926-ra teszi a 
magyar támadást, a Verduntől dél-nyugatra fekvő Beaulieu-en-Argonne, az Argonne-erdőben 
fekvő bencés apátság megkímélésével egy évben. Nem utolsósorban a 926-os datálással az 
itteni események jól felfűzhetők arra a hadjáratra, ami Vonque felégetésével és Reims fe-
nyegetésével járt együtt.60

54 921-re datálja Jörg Jarnut: Bergamo 568–1098. Verfassungs-Sozial-und Wirtschaftsgeschichte einer 
lombardischen Stadt im Mittelalter. Wiesbaden, 1979. 30. o. Erre lásd még: Bíró – Langó 2013. 304. o. 920 
februárjáig jelzi az eseményeket. Kovács László 924-hez hozza: Kovács 2011. 109. o.

55 Monumenta Germaniae Historica. Die Urkunden der deutschen. Könige und Kaiser, 1. Nr. 13.
56 Fundatio oratorii S. Mariae ad Crucem, http://www.geschichtsquellen.de/repOpus_02373.html (A letöl-

tés időpontja: 2013. július 9.) in MGH SS 15/2. k. 1053–1054.o.; Gombos 2. k. 971–972. o.
57 Martin Kroker: Kaiser, Könige und fromme Frauen. Das Reichsstift Herford in ottonischer, salischer 

und staufischer Zeit. In: Olaf Schirmeister (Hg.): Fromme Frauen und Ordensmänner: Klöster und Stifte im 
heiligen Herford. Herford, 2000. 77–126. o., itt 91–94. o. Más szerzők 924 és 926-os támadásról beszélnek, 
Elisabeth Ziegler: Mit Mitra und Krummstab. Die Äbte des Reichsklosters (der Reichsabtei) Hersfeld. Bad 
Hersfelder Jahresheft, 16. (1970) 6–22. o.; Rainer Pape: Die Zerstörung Herfords durch die Ungarn im Jahre 
926, Herforder Jahrbuch 2. (1961) 1–8. o.; Klemens Honselmann: Die Herforder Marienvision: Ein unbekannter 
Bericht aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterländische Geschichte 
und Altertumskunde, 131/32. (1981/82) 243–256. o.

58 Gesta episcoporum Virdunensium. MGH SS 10. k. 491. o.; Gombos 2. k. 1395. o.
59 Kristó 1980. 253. o., követi: Kovács 2011. 108. o.
60 RI II,1 №. 12e, in: RI, 926-ra teszi, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/0926-00-00_1_0_2_1_1_

50_12e (A letöltés időpontja: 2013. július 9.) Kellner 1997. 24. o., miként tette már Lüttich 1910. 72. o. is. Lásd 
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(925–926) A hagyományos történetírás 925–926-ban feltételezte, hogy a magyarok 
elfoglalják és kifosztják a dél-itáliai Oriat és Tarantót. Salernói Romuald (Chronica ad 
annum 926) vezette félre a magyar kutatást: „Ungri venerunt in Apuliam et capta Auria 
civitate ceperunt Tarentum,” ami azonban nyilvánvaló félreértés. Ezt már a Regesta 
Imperii készítői is kétségbe vonták, elsősorban Antonio Papagna munkája alapján.61 
Az olasz szerző ugyanis a feltételezett 925/926-os magyar hadjáratot szépen cáfolja, s 
valószínűsíti, hogy a szaracén támadással egy időben a magyaroknak semmi esélyük 
sem volt a nekik tulajdonított támadás végrehajtására. Ebben az esetben annál is ké-
nyelmesebb helyzetben vagyunk, mert a két város elfoglalását számos korabeli forrás 
megörökítette. A szaracénok a velük vonuló szlávokkal 925 júniusában érkeztek meg a 
déli partvidékre, s összecsaptak a bizánciakkal. Elfoglalták a térség két gazdag városát, 
Oriát és Tarantót, hatalmas vérengzést és pusztítást végezve, majd ugyanők 926-ban 
Sipontot vették birtokba. 62

(933) A magyarul hagyományosan merseburgi csataként emlegetett csatát németül 
általában Riadei-ként emlegették. A Widukindnál említett csatahely, Riade azonosítása 
újabban Ritteburggal szokásos, bár hangsúlyozzák az azonosítás hipotetikus voltát. A hely 
lokalizálására hagyományosan két lehetőség kínálkozott: az Unstrut-Helme találkozásá-
nak mélyedésében keresték, vagy a Saale folyó középső részén, a mai Merseburg vidékén. 
Ma a szerzők az első megoldás mellett vannak, mivel a leírásban szereplő dicitur-ból kö-
vetkezően lakott helynek kellett lennie, míg ilyet egyelőre nem azonosítottak Merseburg 
közelében, így mára a német kutatók közül többen az Unstrut és Helme folyók találkozá-
sához helyezi a csatát.63

Fennmaradt egy másik összeütközés emléke, de helye kérdéses (vö. Widukind 1.38.). 
Kései forrás alapján az Elm-nél,64 míg egy másik csapatuk megostromolt egy várat, amit 
a későbbi emlékezet Jechaburggal azonosított,65 Widukind ebben az esetben sem nevezi 

még: F. G. Hirschmann: Verdun, in Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Berlin–New York, 1968. 
32. k. 173. o.; Frank G. Hirschmann: Verdun im Hohen Mittelalter. Eine lothringische Kathedralstadt und ihr 
Umland im Spiegel der geistlichen Institutionen, 2 Bde. (Trierer Historische Forschungen 27.) Trier, 1996.

61 RI I,3,2 №. 1376, in: RI, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/0922-02-00_1_0_1_3_2_1387_1376 
(A letöltés időpontja: 2013. július 9.); Antonio Papagna: I Saraceni e la Puglia nel secolo decimo. Bari, 1991. 
35–37. o.

62 Hagyományos datálására lásd: Bíró – Langó 2013. 310. o., 927/928-ra.
63 Lutz Fenske, Thomas Zotz: Die deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und 

übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters. Band 2. Thüringen. Vierte Lieferung: 
Nordhausen (Schluss)-Saalfeld (Anfang). Göttingen, 1991. Ritterburgra: 402–419. o.; Caspar Ehlers: Die 
Integration Sachsens in das fränkische Reich (751–1024). Göttingen, 2007. 318. o.

64 Eberhard von Gandersheim: Reimchronik. MGH Dt. Chron. 2. k. 418. o.
65 A kései Annales Palidenses (Pöhlde) MGH SS 16. k. 61. o. alapján Jechaburg-nál, lásd még: Hans-

Werner Goetz: Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsbewußtsein und „Fiktionalität” in der 
hochmittelalterlichen Chronistik, dargestellt am Beispiel der Annales Palidenses. In: Johannes Laudage 
(hg.): Von Fakten und Fiktionen. Mittelalterliche Geschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufarbeitung. 
(Europäisches Geschichtsdarstellungen 1). Köln–Weimar–Wien, 2003. 225–257. o., újra kiadva: H.-W. 
Goetz: Vorstellungsgeschichte. Gesammelte Schriften zu Wahrnehmungen, Deutungen und Vorstellungen im 
Mittelalter. Bochum, 2007. 523–546. o.
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meg a helyet, ahol Henrik nővérét kincseivel zárták körül. Jechaburg neve egyébként csak 
a XII. században fordul elő,66 majd csak Johannes Rothe (†1434) krónikájában Gicheborg 
alakban.67

***

Összefoglalva úgy látjuk, hogy a források utólagos számbavétele és összehasonlítása 
az írott források vonatkozásában is pontosabb képet nyújthat, illetve a hagiográfiai topo-
szokon túl a híradások valós forrásértékének megállapításához segíthet hozzá. A bemu-
tatott esetek csak egy töredékét jelenítik meg a pontosítható kalandozásoknak, s úgy tű-
nik, hogy miközben a magyarokkal kapcsolatba hozható pusztítások száma csökkenthető, 
újabb adatok bevonásával eddig ismeretlenekkel bővíthető is. A források többségéből az 
a kép bontakozik ki, hogy viszonylag kisszámú, de mozgékony csapatok hajtották végre a 
zsákmányolást. Nem mindenütt végeztek nagy pusztítást, volt, ahol a település vagy egy-
ház megmenekült, s ennek emléke őrződhetett meg a szentek csodás segítségét bizonyító 
leírásokban. Meglepő módon a telelés nem riasztotta vissza őket, ami ismét arra utal, hogy 
a helyi hatalmasokkal korántsem csak ellenséges viszonyt tudtak kialakítani. Ugyanakkor 
egyetlen újabb utalás sem került elő arra nézve, hogy a helyi hatalmi harcokba – Itálián kí-
vül – bevonták volna őket, s a dolgozatban nem tárgyalt kulcsfontosságú 954–955. évi né-
met polgárháborúban játszott szerepük is mindmáig homályos, bár kétségbevonhatatlan. 
Ez részben érthető, hiszen tilalmas és elítélendő cselekedet volt „pogányokkal” szövetkez-
ni, ugyanakkor az ellenfelek ilyet nem is mulasztottak el volna megemlíteni. Inkább arra 
gondolnánk, hogy a nyugatra elindult egységek felbérelhetők voltak ad hoc katonai akci-
ókra, melyekre azok készségesen rendelkezésre is álltak. Mindez nem mond ellent annak, 
hogy kivételes években nagy számban és nagyobb ütközetre megvívására is felkészülve 
vonultak ki, mint például 899-ben és 955-ben. A nyugati szakirodalom megerősíti vélemé-
nyünket, hogy Vajay Szabolcs áttörést jelentő fejtegetései, még ha a maguk teljességében 
nem is igazolódtak be, a helyi politikai erőkkel való együttműködésnek – a bajorokon, 
Bergengáron és I. Ottó ellenfelein is túlmenően – számos apró jelét vélelmezhetjük, még 
ha írásos forrásokkal a nagy diplomácia szintjén bizonyítani nem is tudjuk. Az újabb vizs-
gálatok tendenciájukban egyébként a bizonyítható pusztítások számát csökkenteni fogják, 
hiszen sokkal többet írtak a magyarok rovására, mint az a valóságban bizonyítható. Nem 
feledkezhetünk meg persze arról sem, hogy nem minden esetben regisztrálták a magyarok 
károkozását, ami így a „minimalisták” által csökkentett egyenleget magától értetődően 
kiegyenlítheti.

66 Sächsische Weltchronik, MGH Dt. Chron. 2. k. 160. o.
67 Lásd: Johannes Rothe: Thüringische Landeschronik c. művét a 17. jegyzetben, 26. o.
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FÜGGELÉK

Hermann (I.) kölni érsek 922. augusztus 11-i oklevele68

„…Qui loca sacra rationabiliter gubernat, eisque famulantibus stipendia augmentando deliberat, 
egat remunerationem in futuro sibi praeparat. Ideoque in nomine sanctae et individuae Trinitatis 
ego Hermannus sanctae Coloniensis ecclesiae divina opitulante clementia archiepiscopus, omnibus 
sanctae matris ecclesiae filiis ac filiabus praesentibus et futuris scilicet notum fieri volo. Quia
exusto per Ungaricam tyrannidem monasterio in loco Gerritsheim nuncupato in honorem sancti 
Salvatoris ac sanctae Mariae sanctique Ypoliti martyris constructo, cunctisque et ipsius venerabilis 
abbatissae Lascuindae omniumque honorabilium sororum divinitus utique sibi subiectarum 
habitaculis specialibus profecto et communibus pari modo flammivomis consumptis incendiis,
mancipiis quoque interfectis atque captivatis et in exilium abductis, omnibusque quae habuere 
direptis, ipsa etiam praenominata Deo devota abbatissa una cum sanctimonialibus sibi unanimiter 
adhaerentibus sororibus ex improviso ac subitaneo Ungarorum impetu mortis periculum formidando 
Coloniensis civitatis confugia adeuntibus, nullumque per omnia in praefato loco castellum, vel aliud 
quodcumque tutamentum habentibus, ut in Dei omnipotentis famulatu, veluti propitia divinitate in 
primis coeperunt, permanere mererentur, per amicorum probabilium interventum monasterium 
sanctarum virginum extra muros Coloniae erectum ad laudationem Dei et sanctae Mariae ac 
ipsarum undecium millium virginum sibi a nostra concedi mediocritate devote poposcerant, ea 
pro certo ratione quo se cum sibi subiectis omnibus sub patrocinium ac defensionem primitus 
Christi domini ac almi patroni nostri Petri, necnon et sub alas pastoris eiusdem sanctae Coloniensis 
ecclesiae cum ipsius praefati martyris reliquiis submittendo quicquid praedii vel haereditatis sive 
ex traditione Gerrici bonae memoriae viri, vel quicquid post eius obitum ab aliis religiosis viris sive 
feminis traditum fuisset, sine diminutione totum ad integrum ad altare sancti Petri infra Coloniam 
honorifice in principali loco fundatum spontanea contraderent voluntate suscepturae.”

68 Lelőhelye: Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, Urkunde HUA. Kiadása: Quellen zur Geschichte 
der Stadt Köln. Hg. Leonard Ennen, Gottfried Eckertz. Bde 1–2. Köln, 1860–1867. 1. k. 458. o., nr. 8.
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