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G O N D O L A T O K K Ö Z É P K O R I K A T O N A S Á G U N K 
S Z E S Z E S I T A L - E L L Á T Á S Á V A L K A P C S O L A T B A N 

A hadtörténet írásnak régi kutatási területe az egykori seregek utánpót lásának és ellá
tásának felderítése. Mégis igen keveset tudunk a középkori magyar hadsereg, valamint a 
várkatonaság ellátásáról. A Hadtörténelmi Közlemények korábban több katonai rendtar
tást, ellátáslistát is közölt a koraújkorból , 1 de a középkori é le lmezésről alig valamit. K u 
tatásaim során j ó néhány hasznosí tható adatot találtam az itthoni katonaság itallal való 
ellátására, jelen helyen azonban csak egymástól távol eső részleteket tudok megvizsgálni 
a magyar középkori hadi italellátás, elsősorban is a szeszesital-ellátás történetéből. 

Ki indulópontként leszögezhetjük, hogy a katonaságot nem csak étellel, hanem megfe
lelő mennyiségű itallal is el kell(ett) látni, hogy a nehézségeket elviselje, netán legyen 
bátorsága harcolni. Ezen a gondolaton továbbhaladva kijelenthetjük azt is, hogy Ma
gyarország éghajlati viszonyai úgy régen, mint manapság is rendkívül szerencsések a 
szőlőtermesztéshez, borkészí téshez. Emiatt joggal feltételezhetjük, hogy a bor volt az el
sődleges itala a magyar (magyarországi) katonáknak, és később a német je lenlét fokozta 
fel a sörkészítést 1541-től kezdve. 2 

A kumisz 

Időrendben haladva, a honfoglalókkal kapcsolatban é rdemes ki térnünk a kumiszra, 
amelyről korábban többen úgy vélték, hogy a harcosok j e l l emző itala volt. Ezzel szem
ben én úgy gondolom, hogy a magyarok szinte egyáltalán nem ittak kumiszt, hosszú 
hadjáratokra, kalandozásokra pedig biztosan nem vittek magukkal. E lméle tem szerint 
ugyanis a kietlen belső-ázsiai puszták felől nyugat felé tartó nomádok fokozatosan egyre 
kellemesebb éghajlatot, illetőleg egyre jobb italokat találtak, és emiatt gyors italváltás 
következet t be náluk. így történt a hunoknál, az avaroknál, majd a kunoknál is. Ez meg
erősítést nyer a magyarok esetében is. Julianus barát részletes leírásából (1235-1236) tud
juk, hogy a Magna Hungáriában maradt magyarok kizárólagos itala még a kumisz volt: 
„Földet nem müveinek, lóhúst, farkashúst és efféléket esznek, kancatejet és vért isznak." 3 

A honfoglalással kapcsolatban kevés írott forrás áll rendelkezésünkre , és e kevésből 
is csak V I . (Bölcs) Leó (886-912) Taktika c ímű müvét lehet felhasználni ezen a helyen: 

A teljesség igénye nélkül említhetjük pl. Borovszky Samu: Hadi articulusok 1734-ből. Hadtörténelmi Közle
mények, 1891. 569-574. o.; Gagyi Jenő: Élelmiszerek a vajdahunyadi várban 1682-ben. uo. 1912. 112. o.; Geöcze 
Litván: Hadi élelmezés az 1664-ik évi hadjáratban, uo. 1893. 728-729. o. 

2 Néhány idevágó adatot közöl Kirsch János - Szabó Lóránd - Tótli-Zsiga László (szerk.): A magyar élel
miszeripar története. Budapest, 1986. 41-45., 68-69. o. 

3 Napkelet felfedezése. Julianus, Piano Carpini és Rubruk útijelentései. (Vál., bev. és jegyz. Györffy György.) 
Budapest, 1965. 43. o. (Juliánus jelentése) A kancatejet itt feltehetően az erjesztett kumisszal azonosíthatjuk. 



„Követi őket nagy csapat ló, mén és kanca is, részint táplálékul és tejivás végett, részint 
pedig sokaság látszatának keltése véget t ." 4 

A bizánci császárról , Leóról tudjuk, hogy a gyakorlatban szerzett harci tapasztalato
kat a nomádok hadviseléséről , 5 így az ő müve különösen fontos számunkra . Az is bizo
nyos, hogy Leó a Maurikiosz császárnak tulajdonított Stratégikonból vette át müve nagy 
részét, így például a magyarokról ( türkökről) írt fejezeteit is. Darkó Jenő mutatott rá arra, 
hogy a Startégikonhoz képest Leó császár a fenti idézetet kibővítette, ugyanis az eredeti
ben csak a „részint táplá lékul" kifejezés szerepelt, míg Leónál már a „részint táplálékul 
és tejivás végett" fordulat szerepel. Fel tehetőleg személyesen is látta, hogy a harcosok 
nem csak eszik a lóhúst, hanem a lovak tejét is isszák. 6 

Milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Pusztán a fenti idézetből csak annyit, 
hogy a honfoglaló magyarok katonai akcióik során megit ták a lótejet (is). Hogy ezt meg
erjesztették-e, arról nem szól a forrásunk. Nem tartom valószínűnek, hogy a hadműve le 
tek közben ezzel foglalatoskodtak, mivel a kumisz megerjedése napokig eltart, és készí
téséhez megfelelő hőfok, kavargatás kell . Azt is nehéz feltételezni, hogy a harcosok 
fejenként j ó pár bőrtömlőnyi különböző erjedési s tádiumban levő kumisszal lovagoltak 
volna, hiszen kellett a hely a zsákmánynak is . . . Sokkal valószínűbb, hogy adott esetben 
akár egyfajta félig kész (félig kierjedt) kumiszt fogyasztottak, illetve sokkal inkább más 
szeszesitalokat zsákmányol tak . 7 Meg kell jegyezni azt is, hogy katonai szempontból a 
magasabb alkoholfokú italok a hasznosabbak, elvégre annál tovább állnak el megromlás 
nélkül, illetve annál magasabb arányban lehet vízzel keverni őket úgy, hogy még mindig 
megtartja fertőtlenítő hatását az alkohol. Emiatt az alacsony alkoholfokú kumisz nem le
hetett szerencsés a borral/sörrel rendelkező, hadakozó magyarok között . Végül kérdés , 
hogy a honfoglaló magyarságnál mennyire vo l t j e l l emző a tejallergia. A belső-ázsiai né
peknél például gyakori volt ez az allergiafajta, tehát paradox módon ezeknek a ' t e jevő ' 
népeknek fél kellett dolgozniuk a tejet, hogy el is fogyaszthassák azt.8 

Bölcs Leó fentebb idézett kijelentésével kapcsolatban ráadásul újabban komoly kéte
lyek merül tek fel. Arról van szó, hogy bebizonyosodott: a ka landozó magyarok hadivál
lalkozásaikat e lsősorban mének hátán folytatták le, és még így is je lentős számú tartalék 

Györffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Budapest, 1975. 110. o. Taktika 
X V I I I . fejezet, 55. szakasz. 

5 Darkó Jenő: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége. Budapest, 1915. (a továbbiakban: Darkó) 72. o.; 
Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, 1984. 19. o. Moravcsik szerint 
904 után készült a Taktika, tehát már a honfoglalás után. 

6 Darkó 100. o.; Kristó Gyula (főszerk.): Korai magyar történeti lexikon. Budapest, 1994. (a továbbiakban: 
KMTL) 405-406. о., V I . Leó szócikk (Szádeczky-Kardoss Samu). 

7 Ez történt például a Sankt Gallen-i kaland során is (lásd később), amikor a magyarok azért nem verték 
csapra az ott talált borokat, mert már bővében voltak ilyen zsákmánynak a szekereiken. Kovács László: Ami a 
zsákmányból megmaradt. In: Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink. Budapest, 1996. 109-110. o. 
Személy szerint valószínűnek tartom, hogy szekereket a különösen sikeres portyákon zsákmányoltak, a szeke
rekhez értő rabszolgákkal együtt, és csak a visszafelé haladáskor használták e lassú szerkezeteket. 

8 A laktóz-allergia jellemző a belső-ázsiai és a mongoloid népekre (a magyarok egy része ma is szenved et
től). Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna: Tej és tejtermékek az emberi táplálkozásban. Kaposvár, 1998. 
246. o.: „Afrika, Ázsia és Dél-Amerika, valamint néhány más etnikai csoportnál a felnőtt lakosság döntő ré
sze, hazánkban pedig 14%-a szenved laktóz maiabszorpcióban." Abban az esetben azonban, ha a tejfehérjét k i 
csapatják (megsavanyítják), a tej kumisz, joghurt vagy aludttej formájában már nekik is fogyasztható. Kiszely 
István: A magyar nép őstörténete. Budapest, 2001. 183. o. 



ló kellett a málha száll í tásához. Egyszerűen nem lehetséges, hogy ilyen nagy lótömeg 
mellett még kanca- és cs ikóménesek is kövessék a magyarokat. Hadi helyzetben emiatt 
teljesen lelassult volna a haladásuk, holott tudjuk, hogy a gyorsaság volt egyik fő fegy
verük. Sokkal valószínűbb, hogy a kancák és a cs ikók csak akkor követ ték nagy tömeg
ben a harcosokat, amikor legelőváltás történt, például konkrétan a honfoglaláskor . 9 A 
Taktika hitelét ez egyáltalán nem ássa alá, hiszen a bizánciak honfoglaláskor is láthatták 
a magyarokat, s Bölcs Leó bizonyára ezt ábrázolta. 

Ekként az egyetlen magyar kumiszivásra vonatkozó forrásunk ál ta lánossága vált b i 
zonytalanná. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy eleink ne ismerték volna az erjesz
tett lótejet vagy akár annak készítését, csupán azt, hogy aligha volt a hadakozó magyarok 
jellegzetes itala; a katonai akciók során történő lótejivás, ha előfordult, vé leményem sze
rint kényszermegoldás lehetett (harci helyzetben sok mindent megeszik-iszik az ember, 
amit otthon, a békés mindennapokban nem fogyaszt). 

Van még egy kumiszra vonatkoztatott forrásunk, éspedig Szent Gellért püspök 
Deliberatio-ja. (1044-1046 között íródott). Ő akként fogalmazott korának bizonyos fő-
embereiről , hogy azok „nem értenek máshoz, csak a lovak v ize le téhez" . 1 0 Ezt a helyet 
azután roppant szárnyaló fantáziával kapcsolatba lehet hozni a kumisszal, ha a lovak v i 
zeletét erjesztett kancatejként é r t e lmezzük ." A szöveg azonban semmi másról nem szól, 
mint arról, hogy a magyarok még mindig mennyire éltek-haltak a lovaikért, és ezt a tu
lajdonságukat figurázta k i Gellért . 

Forrásként ér tékelhető valamelyest még Thie tmár (975-1018) közlése is, aki Géza fe
jedelem (972-997) feleségéről (Saroltról?) azt írta, hogy úgy ülte meg a lovat és úgy 
ivott, mint egy katona. 1 2 Ez az ivásról szóló rész azonban a borivásra vonatkozhat, hiszen 
a kumisz ismeretlen ital volt nyugaton, és emiatt feltehetően feljegyezte volna a német 
püspök. Thie tmár szavai tehát sokkal inkább arra szolgálnak bizonyítékul , hogy a X . szá
zad második felében már 'európai italt ' ittak a magyarok. 

Roppant érdekes az is, hogy a Kárpá t -medencébe beköl töztek besenyők, majd kunok, 
a kumisz fogyasztásának még sincs egyetlen említése sem Magyarországon . Illetve egy 
1268-ra datált hamis oklevél a királyi szerviensek közé emelt név szerint felsorolt úrbé
res tárnokokat , „qui vulgariter kurmis tarnuc dicuntur" (kiemelés tőlem - M . Sz.). 1 3 Ezt 

u 
Vörös István: A magyarok hadi ménjei és igavonói az írott források és a régészeti leletek alapján. In: 

Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink, i . m. 130-134. o. Vörös arra is felhívta a figyelmet, hogy az 55. 
szakasz fordítása rosszul sikerült. Szerinte helyesen: „Követi őket az állatok [kiemelés tőlem - M . Sz.] sokasága; 
csikó és kanca-ménesek; részint élelem és tejivás végett, részint, hogy sokaság látszatát keltsék." így máris más az 
idézet feloldása! Ezzel már tényleg nem lehet hadi helyzetre vonatkoztatni a szakaszt, csakis a honfoglalásra. 

10 Karácsonyi János: Szent-Gellért, csanádi püspök, élete és müvei. Budapest, 1887. 213. o.; újabb kiadá
sa: Deliberatio Gerardi Moresanae Aecclesiae Episcopi Supra Hymnum Trium Puerorum. (Ed. et transi. Béla 
Karácsonyi et László Szegfű.) Szeged 1999. 586. о. VI I I . 147r: „. . . qui nihil sapiunt nisi lotium equ[u]orum." 

11 Kristó Gyula: Honfoglalás és társadalom. Budapest, 1996. 29. o. 
12 

Csorna Zsigmond: Szent István szőlei és borai. In: Csorna Zsignwnd és Balogh István (szerk.): Millenni
umi szőlős-boroskönyv. Budapest, 2000. 23-24. o. Itt található a fenti eszmefuttatás. Thietmáit közli például 
Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged, 1999. 113. o. (Thoroczkay Gábor fordí
tása). Bár szimpatikus a fenti gondolat, de azt meg kell jegyezni, hogy az argumentum ex silencio önmagában 
még nem bizonyító erejű. 

1 3 Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon. Budapest, 1980. I I I . к. 352. о., kumisz szócikk 
(Kisbán Eszter). Megjegyzendő, hogy a szócikk hibásan idézi a latin szöveget. A pontos szövegkiadás helye 



az említést azonban - jól lehet történt rá kísér le t 1 4 - nem lehet az erjesztett lótejjel kap

csolatba hozni, részint az oklevél nyi lvánvalóan hamis volta, 1 5 részint pedig amiatt, mert 

a kurmis a fenti szövegben nem főnév, hanem valamiféle je lzője a iurnacu-nák. 

Annál is é rdekesebb a kumisz hiánya a forrásokban, mert a pogány kultúrához tartozó 

lóhúsevésnek még a X I I I . században is van írott és régészeti forrása a Kárpát

m e d e n c é b e n ! 1 6 E lgondolkodta tó az is, hogy a nőstény ló kanca neve szláv jövevényszó , 

holott a lótartás többi szava török és finnugor e rede tű . 1 7 

Összességében az írott források alapján nagyon nehéz feladat megítélni a honfoglaló 

magyarok kumiszfogyasztását , bár Bölcs Leó nyomán biztosra lehet venni, hogy valami

lyen fokig ismerték ezt az italt (is). A korábbi párhuzamok alapján azt kell mondanunk, 

hogy a honfoglalás korában még valószínűleg fogyasztottak kumiszt, azonban nagyon 

hamar háttérbe kellett, hogy szoruljon, mert az új környezet immár más szeszesitalfajták 

készí tésének is kedvezett. Emiatt nem szerepel az írott forrásokban a kumisz, fogyasztá

sáról akár csak az avarok, a magyarok is néhány generáció alatt lemondtak. 

A sör 

A kalandozó magyarok kumiszfogyasztásánál sokkal biztosabbnak tűnik, hogy bort 

és sört ittak a hadjáratokon. A következő részben már késő középkori adatokkal foglal

kozom, éspedig főként a sörös adatokkal. Munkahipotéz isként azt fogalmaztam meg 

magamban, hogy a bor volt a legfontosabb itala a magyar hadászatnak, és ezt k ívánom 

kiegészíteni más adatokkal. 

Jerney János: Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. Pest, 1854. 81. o. Egyébként maga Jerney a kurmis-t 
a kumisszal azonosította, de nem lótejnek tartotta, hanem sörszerü italnak. 

14 Bevilaqua-Borsody Béla: A magyar serfőzés története. Budapest, 1931. (a továbbiakban: Bevilaquá) I . k. 66. o. 
1 5 Az oklevél szerepelteti például a Bethlen családot is a tárnokok között, holott a Bethlen család csak a 

XIV. században alakult k i . Révai Nagy Lexikona. Budapest, 1910. I I I . 240. о., Bethlen-család szócikk. Hason
lóan zavaró pusztán a fenti rövid idézetet ismerve is, hogy a tárnokokat soha nem szokták jelzővel ellátni (tehát 
megjelölni, hogy pontosan miért is lennének felelősek). Szainota István - Zolnai Gyula: Magyar oklevél
szótár. Budapest, 1906. 962. o., tárnok szócikk. Szamota sok tárnok személynevet és helynevet sorol fel, ám 
ezek között egy helyen sincs részletezve, hogy minek is a tárnoka lett volna az illető. Valószínűleg ez a tisztség 
teljesen általános jellegű volt. Erre vonatkozóan lásd még Benkő Lóránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti
etimológiai szótára. I I I . к. Budapest, 1976. 856. о., tárnok szócikk: „tárnok a királyi ingóság őrzője, a begyűj
tött termények gondozója stb."; KMTL 662. o., tárnok szócikk (Petrovics István). 

1 Kristó Gyula: Sírhelyekre utaló adatok korai okleveleinkben. Acta Historica, L X X I (1981). 26-27. o.; 
Matolcsi János: Állattartás őseink korában. Budapest, 1982. 252-253. o.; Paládi-Kovács Attila: A magyaror
szági állattartó kultúra korszakai. Budapest, 1993. 103. o. Vata pogánylázadása során (1046) a felkelők lóhúst 
ettek, azonban ennél sokkal fontosabb az, hogy Sarud-Pócstöltés XII—XIII. század fordulóján élt lakóinak kivé
telesen nagy (45,4%!) volt a lóhúsfogyasztása a csontleletek felaprózottsága szerint. Kristó Gyula állapította 
meg, hogy egy általa vizsgált oklevélben egy bizonyos Iván lovag a halotti torára három lovat adományozott a 
családjának (XII I . század eleje). Ez vajon a keresztény hit lassú terjedésének vagy egy újabb pogánylázadásnak 
lehetett a jele? Természetesen egyiknek sem, inkább csak a lóhúsevés nem tudott kikopni szokásainkból. 

17 Müller Róbert: A középkor agrotechnikája. In: Bende Lívia - Lőrinczy Gábor (szerk.): A középkori ma
gyar agrárium. Ópusztaszer, 2000. 28. o. 'Kanca' szavunk а XI I I . században került a magyarba egy közelebb
ről meg nem határozható szláv nyelvből. Benkő Lóránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótá
ra. I I . k. Budapest, 1971. 341. o. Feltevésem szerint, ha a kancatej és a kumisz annyira fontos lett volna eleink 
életében, akkor a kanca nevének ősi finnugor vagy török elnevezése is megmaradt volna. 



1270-ben V . István király részletes kiváltságot adott 10 házhelynyi (mansio) őrnek 
Monorosd-on (Őrimagyarosd), Vas megyében. Ebben leírja, hogy a szabadságjogokért cse
rébe minden egyes mansiónak többek között 1 köböl sört kell adnia évente a király várába 
(Monyorósd?) . 1 8 Tehát itt például a sör is jelentős lehetett a várnépek élelmezésében. 

1413-ban Árva várának kapitányát gyanúsítják azzal, hogy hat Rozombergh-i (rózsa
hegyi) polgárnak valamennyi malátáját és gabonáját elvitte, továbbá hat hordó márciusi 
sört is elszállíttatott a házukbó l . 1 9 Árva vára persze egészen északon volt, így azután bort 
nehezen zsákmányolhatot t volna a helybeliektől a várkapitány. 

Estei Hippoli t püspök egri sáfárkönyve is érdekes adalékokkal szolgál. Ennek az Itá
liából érkezett püspöknek a számadáskönyve megemlékez ik arról, hogy a püspök sört 
küldetett Eger vá rába . 2 0 A számadáskönyv tanúsága szerint Maklár falu a nagyobb ünne
peken több évben szintén sörrel kedveskedett püspökének . 2 1 Ráadásul a borterméséről 
egykor híres - Eger melletti - (Nagy)tál lya ugyancsak sört küldött a püspöknek! Feltehe
tően mindez régi magyar szokásra utal, hiszen nem valószínű, hogy az olasz püspök ra
jongott volna a sörért. 

Estei Hippol i t sáfárkönyvénél is é rdekesebb az egri püspökség Rangoni Gábor püs
pök (1475-1486) megbízásából készült 1476. évi bir tokösszeírása. Ebből nagyon megle
pő részletekről értesülünk. Kiderül ugyanis, hogy az egri vár é le lmezésére milyen sok 
sört kellett adnia a püspökség településeinek. Eger város lakosságának például kará
csonykor 32 köböl sört kellett adnia. Fe lnémet településnek (ma Egerhez tartozik) pün
kösdkor 6 köböl sört, Már ia Magda léna ünnepén (júl. 22.) 32 köböl sört, karácsonykor 
megint 32 köböllel , míg a fel támadás napján (húsvétvasárnap) még 6 köböl sört kellett 
beszolgáltatnia. Cigléd település (ma szintén Eger része) pünkösdkor 4 köböl sört tarto
zott adni, Nagytál lya (Heves vm.) karácsonykor 32 köböl , húsvétkor 6 köböl, pünkösd
kor újabb 6 köböl sört kellett, hogy adjon. Nagymaklá r település (Heves vm.) húsvétkor 
és karácsonykor 12-12 köböl sört tartozott beszolgál ta tn i . 2 2 Eger várához hasonlóan 
Szarvaskő is püspöki kézben volt, és ennek katonaságát is jórészt sörrel élelmezték. így 
Baktha településnek karácsonykor , húsvétkor, pünkösdkor és Szt. Már ton napján (nov. 
11.) por tánként (sessio) 4-4 köböl sört kellett beszolgáltatnia. Kelezen településnek szin
tén a fenti ünnepeken portánként 6-6 köböl sört kellett a vár fenntartására adnia. 2 3 

18 Hans Wagner (föszerk.): Urkundenbuch des Burgerlandes. I . Graz-Köln, 1955. 380. о. (1270) 
19 

Múlyusz Elemér - Borsa Iván (szerk.) Zsigmondkori oklevéltár. IV. k. Budapest, 1994. 204. o. (1413. 
júl. 11. Turóci konvent.) A regeszta kiadója tévesen méhsernek tartotta a márciusi sört. A márciusi sör valójá
ban márciusban főzött, erősen komiózott, sok malátából készült magas alkoholtartalmú sör volt, hogy a meleg 
nyári hónapokban se romoljon meg. 

2() 
Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500-1508. (Közzéteszi E. Kovács Péter.) Eger, 1992. 173. o. 

(1505. év. Eger „Item misit cervisiam ad Castrum emit f i . III d. XX.") 
Uo. 64. о. (1501. nov. 11. Census Sancti Martini „... Machlar pro cervisia dedit f l . unum et pro cena d. 

16"); 168. o. (1503. dec. 25. Census nativitatis Domini „[Maklár falu] Pro cervisia dedit unum fl . cum medio. 
... [Thalya - Tállya falu] Pro cervisia dedit fl. unum medio, de aliis feci gratiam..."); 332. o. (1508. marc. 30-
án Eger városa „.. . emi [. . .] cervisiam pro purgatione dicti sepulcri [Christi] d. d. 25") 

DI. 37 008. Az egri püspökség javainak összeírása 1476-ban (egri uradalom). Ív., 3r-v., 4v., 6v., 7r., 8r-v., 
9r. (MOL mikrofilm D 166). A sörön kívül Ciglédnek, Nagytállyának, Nagymakiárnak és Kismaklárnak 
borötödöt (tized+kilenced) is kellett adniuk, de nem kimondottan a vár ellátása érdekében. Jól látszik a fentebbi 
lábjegyzetből, hogy a X V I . század elejére a sörjáradékokat pénzjáradékra változtatták. 

2 3 Uo. Szarvaskő váráról 23v-24r., 25r-v. (MOL mikrofilm D 167). 



A bizonytalan mennyiségű bor mellett Eger esetében a sört pontosan meg lehet hatá
rozni ( leszámítva persze a köböllel kapcsolatos becslést) . A z 1476-os évben az összeírás 
szerint 180 köböl, vagyis kb. 1800 liter sör jutot t a várszemélyzetnek (kb. napi 5 l i t e r ) . 2 4 

Ez a legnagyobb jóindulat tal sem nevezhető e légnek az ismeretlen létszámú várnép szá
mára, de nem tudjuk, hogy a borbevételekböl mennyit fordítottak a katonák ellátására. 
Szarvaskő vár sörélelmezését megbecsülni sem tudjuk, ugyanakkor a kisebb vár eseté
ben feltételezhetjük, hogy arányában több sör jutott a várnép szomjának oltására, így k i 
sebb borbevétel-kiesést jelentett a püspökség számára. 

M i v e l az 1500-as évek elején a sörajándék már jobbára pénzjáradékká alakult át, 
1476-ban viszont még jóval kiterjedtebben élt a szokás, így ezt a söradományozás t min
denképpen régebbi eredetű szokásnak tartom az egri és szarvaskői vár esetében. 

A Brassó melletti Törcsvár sörös kiadásairól is tudunk, 1508-ban például 8 edény sört 
vettek és szállítottak fel a várba . 2 5 Ehhez képest változás, hogy 1525-től már csak malá
tát vásáro l tak , 2 6 tehát 1508 és 1525 között valószínűleg felépíthették saját sörfőzdéjüket. 

A gyulai várban 1525-ben sör és márc (a méhser egy fajtája) elkészítésére 13 köböl 
gabonát adott ki a gyulai vá rnagy . 2 7 Ez a jelentéktelen adat rámutat arra, hogy a márc 
megnevezésű ital még a X V I . század elején is létezett. Azért is érdekes ez a forráshe
lyünk, mert ez az egyetlen, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy katonáink 
méhser t is kaptak el látmányul . 

Az alföldi várnál maradva, feltehető, hogy a középkor végére ennek is megépül t a sa
já t sörfőzdéje, ahol jóféle komiózot t árpasört ihattak a ka tonák . 2 8 1526 vagy 1527 tava
szán ugyanis a gyulai várnagy 3 forintot és 88 dénárt adott k i komlóra és árpára, me
lyekből sört főznek majd a várkatonáknak és munkásoknak a Húsvét előtti nagyböjtre 
készü lve . 2 9 A sörfőzde elhelyezkedéséről soha nem értesülünk (sem Gyulán, sem más
hol), de valószínűleg a várban volt a legbiz tonságosabb helyen, így ott rendezhet ték be. 

A Felvidéken keresgélve az adatokat,1 megállapíthatjuk, hogy 1455-ben a muszinai 
vár összedőlt falain dolgozó munkásoknak kért bártfai sört az ottani vá rkap i tány . 3 0 1472-

Bogdán István: Magyarországi ür-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Budapest, 1991. (a továb
biakban: Bogdán) 218-235. o., Köböl - cubulus - Köbei. A szerző által gyűjtött adatok szerint a köböl közép
értéke 6-30 liter között változott, ugyanis a források többségében 10-17 liter közé esett a köböl nagysága 
(48%), míg 37%-ban 6-10 liter közé. A többi esetekben ezeket jelentősen meghaladó köböllel számoltak. Vég
eredményben 10 literrel kalkuláltam, de ennél jóval nagyobb is lehetett. 

" 5 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt [Brassó] in Siebenbürgen. (Ed. Julius Gross.) I . k. Brassó, 
1886. (a továbbiakban: QGST) 129. о. (1508. okt. 7. „Item pro 8 urnis cerevisiarum et vectura illarum ad 
Castrum flor. 1 asp 33.") Emellett egyébként nagymennyiségű bort szállítottak szintén a várba. 

2 6 Uo. I . k. 627., 678-679. o. 
2 7 Veress Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800). Bp. 1938. 106. о. 127. A gyulai váruradalom 1524-

1527-es számadáskönyve. 1525-1526. évből: „Ad cervisiam et marcz expositi cub. X I I I . . . " Az a tény, hogy 
gabonát adtak ezen italokért, nem bizonyítja, hogy a márcot gabonából is készítették, ugyanis a számadás
könyvben pár sorral feljebb például egy adománylevél lemásolásáért is gabonával fizettek. 

28 
Uo. 86. o. 1524. dec. 19. Pozsony. Ahorn János gyulai udvarbíró tájékoztatta urát terveiről. Többek kö

zött egy sörfőzdét (ein Brauhaus) is akart építeni a gyulai uradalomban. 
29 

Uo. 105. o. A gyulai uradalom 1524-1527-es számadáskönyve. A következő bejegyzés pontos ideje nem 
határozható meg, 1526 vagy 1527 nagyböjti időszaka előtt íródott: „Humulos ad cervisiam et ordeum ad idem 
in Quadragesima propter multas gentes castrib [sic!] et laboratores continuos emere f i . I I I d L X X X V I I I . . . " 

30 
hányi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I . k. Budapest, 1910. (a továbbiakban: hányi) 127. o. 

Tudjuk, hogy a muszinai vár katonasága is kizárólag sörrel élt, éspedig bártfai sörrel. Erről tanúskodik már egy 



ben a diósgyőri várban székelő Zbugyai István ispán egyenesen j ó sörfőzőt kért Bártfa 

városától . Holott akkoriban még Miskolc és Diósgyőr környékén kiterjedt szőlők vol

tak. 3 1 Bártfa vára felső kapujának (és a hozzá tar tozó bástyának) az őrségét kizárólag az 

ottani sörfőzőcéh tagjai ad ták , 3 2 tehát könnyű elképzelnünk, hogy saját sörükkel é le lmez

ték a többi hadfit is. Erre alább majd látunk konkrét adatot is. 

Ennyi példa alapján talán megkockáztathat juk azt a felvetést, hogy sok várunkban a 

bornál o lcsóbb sört fogyaszthatták nagy menny i ségben . 3 3 Ezt támasztja alá több magyar

országi adatsor is. Ránk maradt például a tiszaluci vám bevételeiről és felhasználásáról 

1516-1520 között vezetett számadáskönyv, amelynek az 1518-as évi kimutatása a leg

részletesebb. Itt látszik, hogy a közeli ónodi vár (Borsod vm.) örségének é le lmezésére 

mennyit fordítottak a vámjövedelemből . Kiderül, hogy abban az évben csak sört vásárol

tak a várszemélyzetnek. A legnagyobb összeget ráadásul a sör tette k i az élelmezési k i 

adások k ö z ü l ! 3 4 Összesen 113 hordó sört vásároltak a körülbelül 20 főre rúgó őrségnek. 

A várban időnként különböző mesteremberek is tartózkodtak, tehát inkább 22 emberrel 

számolha tunk á t lagban . 3 5 Ezek szerint több mint 5 hordó sör jutott évente egy vitézre. Ha 

1453-as oklevél is, amelyben Johannes de Wyelepole főesperes (!), muszinai várkapitány nehezményezi, hogy 
a bártfaiak nem adják meg a szokásos fizetséget, illetve malátát. Lásd Stanislaw A. Sroka: Dokumenty Polskié 
z Archiwów Dawnego Królestwa Wçgier. (1451-1480) I I . Krakkó, 2000. 18-19. o. (Ó-Szandec, 1453. október 
11.) A 'malátaadó' egyértelműen arra mutat, hogy a várban főzhették ki a sört. Vö. uo. 30. o. (Muszina, 1455. 
április 24.) Ugyanakkor olyan oklevelünk is van, melyben a muszinai várnagy szekeret küldött Bártfára, hogy 1 
hordó bort és 1 hordó jó sört hozasson a járandóságon felül. Uo. 113. o. (Muszina, 1467. febr. 27.) Tehát vala
mennyi bor is jutott a szokásos söradag mellett a várba. Kész sört is fuvaroztak rendszeresen Muszinára, lásd 
uo. 118. o. (Muszina, 1467. június 27.) 

1 Iványi 287. o. (1472. szept. 3. Diósgyőr); Feyér Piroska: A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-
ig. Budapest, 1981. 35-36. o.; Bessenyei József: Diósgyőr vára és uradalma a X V I . században (források). Mis
kolc, 1997. 70-89. o. (1563. aug. 22. Pozsony) A Bessenyei által leközölt oklevél a magyar kamara által a fel
lelhető diplomák alapján véleményezte a diósgyőri biztosoknak a királyhoz intézett állásfoglalását. Eközben 
kiderül, hogy a várban és az uradalomban sok bor volt, és a szőlő fontos növénynek számított, de még az ónodi 
borokat is ide szállították. Mindennek ellenére 1472-ben igényt tartottak bártfai sörfőzőre, ami a sör fontossá
gát mutatja. 

A számadásokból kiderül, hogy a bártfai sörfőzőcéhnek komoly katonai feladatai is voltak. 1500-ban 
például kizárólag fegyverekre kaptak 7 Ft-ot, 1501-ben 10 Ft-ot, míg 1502-ben 6 Ft 36 dénárt. Lásd Df. 
216 578. Bártfa város számadáskönyve 1502-1508 között. 1502. évi számadások 37. o.; uo. 1508. év 50. о. A 
bártfai felsőkaput egyedül a sörfőzöknek volt kötelessége felügyelni, ők abban az évben 8 Ft-ot költöttek erre. 
Rajtuk kívül önkéntesként a hordókészítők, a vargák és a cserzővargák is 8 Ft-ot költöttek ugyanerre a kapura. 
Tehát a sörfőzők egymagukban a fenntartási (védelmi) költség felét adták, de nekik ez kötelező is volt, míg a 
többiek önkéntesek voltak. (Az alsó kaput a többi céh tartotta fenn összesen 8 Ft-ból, tehát ez kisebb forgalmú 
lehetett. Voltak még a városfalon keresztül egyéb gyalogjáratok is, ezekre összesen 2 Ft-ot költött a város.) 

33 
A régebbi szakirodalom ezt még tagadja. Lásd Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel 

Magyarországra. Budapest, 1905. 159. o. 
3 4 Iványi Béla: A tiszaluczi vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig. Magyar Gazdaságtörténeti 

Szemle, 1906. 26-34., 36. o. (6 hordó sör 1 Ft, 9 hordó sör 1 Ft 50 d., 12 hordó sör 2 Ft volt.) Érdekes, hogy 
1517- ben nem tudunk sörös kiadásról (uo. 36. o.), 1520-ban viszont szintén csak sört vásároltak (uo. 48^49. o.). 
1518- ban a 113 hordó sör összesen 18 Ft 50 dénárba került, a következő legnagyobb tétel a marhahús volt 15 
Ft 74 dénárral. Nagy kérdés, hogy itt a sör pintje vajon 1 dénárba került-e? Mert ha igen, akkor aránytalanul k i 
csi fejadag jönne ki (0,4 dl/nap/fő). 

5 Uo. 36-37. o. Mivel így is a sör volt a legnagyobb élelmezési kiadás, értelemszerűen nem vehettek drá
gább bort. 1517-ben az 1 pint bor ára 6 dénár volt (uo. 37. o. - ez magas érték), míg 1518-ban 1 hordó sör ára 
volt 14-16 dénár, 1520-ban pedig 14-20 dénár. Ez bor-sör árkülönbség drasztikus lehetett! Véleményem szerint 
a vár számára teljesen önköltségi áron adták el a sört (talán valamiféle máslást), így pintenként az 1 dénárt sem 
érte el az ára, tehát a 14-20 dénárba kerülő hordónyi sör, talán kétszer annyi pint űrtartalmú lehetett, mint 
ahány dénárt ért. így a 0,8 liter/fő/nap söradag pontosan kijön. Mindez persze csak feltételezés. Mellesleg is-



a hordókat darabonként 1 akósnak számoljuk, akkor is 280 liter sör jutott fejenként egy 
évre, azaz legalább napi 0,8 liter. Mive l a feltételezett legalsó értékkel számol tam, ennél 
talán magasabb lehetett a napi söradag (akár a többszöröse is e lképzelhető lenne). Az 
ónodi sörvásárlásnak annyi érdekessége van még, hogy a nyári hónapokban is vettek 
sört, tehát nyáron is tudtak sört főzni a közelben (az árban nincs szignifikáns különbség) . 
Az ónodi je lentős sörfogyasztáson annál kevésbé kell csodálkoznunk, mivel a vár meg
bízott vezetőjét 1517-ben Clemens Brasium-nak h ív ták . 3 6 Az 1518-as ónodi italfogyasz
tási adatot nem változtatja meg, csupán árnyalja, hogy Már ia Magda léna napján ' p rémi 
umként ' egy hordó bort is kapott a vá rnép . 3 7 Az ónodi várnépek söröztetése mellett 
tudomásul kell venni azt is, hogy a borkocsmárlásból visszamaradt borokat is a várban 
tárol ták , 3 8 valószínűleg azért, hogy esetleges ostrom esetén biztosan legyen szeszesitala a 
védőknek. 

Tudjuk azt is, hogy Ónodhoz hasonlóan Besztercén is sörrel é le lmezték a zsoldoso
kat. Itt az 152l-es zsoldjegyzék maradt ránk, és ebből kiderül, hogy 1486-tól folyamato
san Sigismundus úr volt a városi sörfőzőmester, mert a város 1521-ben még mindig neki 
fizetett k i 4 Ft-ot inn iva lóra . 3 9 

Feltételezhetjük, hogy a füzéri várban is régtől kezdve jórészt sörön éltek a katonák. 
Konkrét adatunk csak 1567-ből van először itt működő sörfőzöről (Lengyel Szaniszló 
braxator), és 1623-től maradtak ránk itteni számadáskönyvek, melyek szerint a ka tonák 
lőrét vagy sört kaptak italul. Ha nem lőrét, akkor naponta 2-6 légely (Simon Zoltán sze
rint 20-60 icce) sört vittek fel a várba. A sört a vár alatti nevelőházban főzték (a vár egy 
kiemelkedő hegycsúcson van). A sörfőzőmester a vár személyzetéhez tartozott. Pápay 
Tamás porkolábnak és a két virrasztónak (illetve a várbeli sü tőasszonynak is) 1625-ben 
szerződés szerint napi 2-2 icce sör j á r t . 4 0 Tehát naponta majdnem 2 liter sört kaptak a 
várbeliek. Ezt erősíti meg az is, hogy a napi 20-60 icce sört kb. 10-14 ember kapta, 4 1 

ugyanis csupán ekkora volt a vár személyzete 1623-ban. Ezek azért érdekes adatok, mert 
látni (és összehasonlí tani) engedik az elfogyasztott sörmennyiséget . Fontosságuk továb-

merjük az 1518-as itteni borárakat is, mikor egy közepes hordó (media vasa) bor ára 6 Ft-ba került (az 1517-es 
adat alapján 100 pintes lehetett a hordó). Nem csoda, ha az összes bort kikocsmárolták, és sörrel itatták a kato
nákat. Lásd Dl . 26 189. Az ónodi várbirtokok borainak bevételregisztruma 1518-ban. 

3 6 Dl . 26 182. Az ónodi vár Szt. Mihály napi regisztruma 1517-ben a várföldek cenzusairól. A cenzust 
pénzben fizették a különféle falvakban lakó jobbágyok, így nem tudunk jelentősebb élelmiszerterhekről (a vár 
felé pedig élelmiszerjárandóságról). Sajnos az sem derül k i , hogy Clemens Brasium sörfőzői minőségében dol
gozott-e, és a vár számára főzött-e sört, mindenesetre a fenti számolásokból látszik, hogy tisztességtelen ha
szonra nem tehetett szert, mert önköltségi áron került a sör a várba. 

3 7 Dl. 26 216. Az emődi borkilenced (Ónod birtoka) felhasználásának regisztruma 1518-ban. И . о . 
3 8 Dl 26 225. Ónod várának 1520. évi bevételei és kiadásai. 2. o. 7 Ft értékű kimaradt bort és 12 kishordó-

nyi bort (4 Ft értékben) tároltak a várban. 
3 ; MOL 309. tekercs (mikrofilm). Beszterce város hadikiadásai. 350. o. 1521. évi zsoldjegyzék (kapcsoló

dó kiadások).; 1486-ban a város csak a sör szállítására (kereskedelem) 7 forintot és 70 dénárt költött, 
Sigismundus Braxator-nak pedig 27 Ft 14 dénárt utaltak ki sörfőzésre, míg 1487-ben összesen 35 Ft 61 dénárt. 
Innen tudjuk a zsoldjegyzék kiadáslistáján szereplő italfelelős Sigismundus-t beazonosítani. Df. 283 324. Besz
terce város számadásai. 1-3. o. (1486-1487. évek.) 

4 0 Simon Zoltán: A füzéri vára 16-17. században. Miskolc, 2000. (a továbbiakban: Simon) 132. o.; Bogdán 
197. o. 1 füzéri icce 1600-ban és 1606-ban 0,9568 liter volt. 

Simon 126-127. о. A 14 fős várszemélyzetbe tartozott bele 2-2 juhász és béres is, akik feltehetően nem 
is a vár közelében teljesítettek szolgálatot. Tehát a 10 várbeli embernek mindig kijárt legalább 20 icce sör. 



bá abban áll, hogy Füzér környékén 1264 óta ismert a Komlós-pa tak nevü vízfolyás, és 
Komlós nevü falu is tartozott a vá rurada lomhoz . 4 2 Mindez valószínűvé teszi, hogy az i t 
teni sörrel élés története a X I I I . századig visszanyúlhatott . 

A várkatonaság italait illetően azt állapíthatjuk meg, hogy még a j e l l emző (híres) sző
lősterületeken sem kizárólag a bor dominál t (lásd Eger vagy Diósgyőr fent bemutatott 
példáját). Ez alól feltehetően csak a horvát vidékek voltak kivételek, ahol egyáltalán nem 
tudunk a sör felbukkanásáról . Például a horvátországi Velika vár 1491. márciusi leltára 
szerint a várban csak bor volt, abból viszont mindjárt 15 hordóva l . 4 3 Brinye várban 1489-
ben szintén csak bort tá ro l tak . 4 4 A mediterrán je l legű országban valószínűleg abszolút a 
bor dominál t , ezt bizonyítja az 1490-es szlavón várfelülvizsgáló j egyzék is. 5 szomszé
dos várban kivétel nélkül csak bort lehetett az italok között fe l le lni . 4 5 Jajca várában 
1507-ben szintén csak bor volt fe l le lhető. 4 6 

A sör viszonylagos kedveltségét az adhatta, hogy a borhoz képest Magyarország na
gyobb részén olcsó volt. A bor ráadásul jó l e ladható kereskedelmi cikknek számított , 
míg a sört nem lehetett messzire szállítani, és emiatt drágán sem lehetett árulni. Néhány 
szerencsés középkorvégi adatunk bizonyítja ezt. Brassó elöljárósága 1520-ban a havasal
földi vajdának 66 oktáva sört küldött - bor helyett kivételesen - ajándékként 1 forint ér
t ékben . 4 7 A pozsonyi italárakkal kapcsolatban a legelső évünk, amikor összehasonlí tást 
tehetünk a bor és a sör árára 1477. Ekkor az óbor (vierdig wein) pintje 10 dénár volt, a 
söré 12 dénár (a bor csökkenésekor 12-12 dénár mindket tő) . 1478-ban 1 kandi (3 fél 
pint) sör és bor egyaránt 21 dénár volt, i lletőleg 1 kandi óbor pintje 16 dénár, míg a söré 
12 dénár volt. 1513-ban a sörnek és a bornak is 8-10 dénár volt pintje. A bor pintje 1515-
ben 6 dénár , a söré 8-10 dénár volt. 1518-ban a bor pintje 6-10 dénár, a prágai sör ára 8 

Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XII I . század végéig. Budapest, 1882. 448-449. o.; Wenzel 
Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár. VI I I . (reprint) Pápa, 2001. 257. o. (1270. év.) Ez az oklevél tud Kumlovs 
nevü földről is, illetve Kumlovs patakról is (riuuni Kumlovs). Csánki Dezső: Magyarország történelmi földraj
za a Hunyadiak korában. Budapest, 1890. I . k. 211. o.; Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza. Budapest, 1978. I . k. 144. o. Komlós falu a már említett Komlós-patak mellett feküdt. 

Szendrei János: A velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491. márczius 9. Hadtörténelmi Közlemények, 
1891.553.0. („Vasavini XV") 

4 4 Szendrei János: Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke 1489. november 27-éröl. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1888. Az üres borosedényeken kívül „due barile vini ad unum pondus". 

4 5 Kubinyi András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben. In: Hausner Gábor 
(szerk.): Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Budapest, 2005. (a továbbiakban: Kubinyi) 447^148. o. Bozsjákó 
várban 9 hordó bor, Lipovec várban 20 hordó bor, Vivodina castellumban 1 nagy hordó bor, Nagy-
Sztenyicsnyák várban 1 nagy hordó és 4 hordó (összesen 398 köböl) bor, Mutnica várban 1 közepes hordó és 1 
hordó bor volt. Dl . 26 235. 

4 6 Kubinyi 446. o.; Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Budapest, 1915. 
203. o. 1507. márc. 8-án (?) a várleltár szerint 3 hordó bor volt a várban, az egyikből 1 tenyér hiányzott, a má
sikban egyharmad volt, a harmadikban meg csak egy tenyérnyi. Mindez annyit mutathat, hogy fokozott lehetett 
a borfogyasztás, nem kellett félni, hogy sokáig „darabban marad" (és megromlik) a bor. 

4 7 QGST I . 279. o. (1520. aug. 25. „Item eidem domino waywoda Transalpinensi pro 66 octavis cerevisiae 
dono missis flór. 1.") Mivel 1 oktáva sör csak háromnegyed asperbe került, így az oktávának igen kis mennyi
ségnek kell lennie. Ezt erősíti meg Bogdán 236-237., 244. o. Szerinte az oktáva (oktály) egynyolcad vödör 
nagyságú, tehát 1 kupa (eitel), ami valószínűleg 1,37 liternek felelt meg Erdélyben. Eszerint a havasalföldi vaj
da 90 liter sört kaphatott. - Fontos látnunk, hogy ez a 34-ed asperes érték (1,5 dénár) volt az egyik legalacso
nyabb általunk ismert sörár a Kárpát-medencében. Bártfa város környékéről ismerünk még 1 denár/pint értéket 
(lásd a 49. lábjegyzetet), Pozsonyból ellenben 8-12 denár/pint sörértékeink vannak. Lásd a 48. lábjegyzetet. Az 
ugyanebben a számadáskönyvben szereplő 4 dcnáros borár talán közepesnek számított. 



denár/pint vo l t . 4 8 A Nyugat -magyarországi feljegyzésekben nem is találunk katonaságra 
vonatkozó sörös adatokat eme viszonylagos sördrágaság miatt. A Felvidéken viszont az 
1450 körülire datált bártfai zsoldfizetési táblázat segít eligazodnunk, amely megadja a 
zsoldosok számára kiszabott árakat, így még az italok árát is. Itt 1 pint sör 1 dénárba ke
rült, 1 pint méhser 2 dénárba, ugyanakkor 1 pint budai bor 4 dénárt kóstált (feltehetően 
azért, mert távoli ' luxuscikknek' számí to t t ) . 4 9 Bártfán kívül még Sopronból ismerünk 
egy 1526. évi ár i imi tációt . 5 0 

Úgy tűnik, hogy a sör - olcsósága miatt - nem csak a várkatonaságnak volt rendsze
res itala, hanem mindenféle zsoldoscsapatnak is. Érdekes adat lehet Bártfa város 1442-ik 
évi sörvásárlása a csehek (cseh zsoldosok?) számára, akik valószínűleg a városban vagy 
a közelében táboroztak. 2 nap leforgása alatt 201 kamarai forintért és 83 dénárért vettek 
sört a katonáknak, összesen minimum 23 teljes hordóval . Két hónapra rá 283 forintot 
költött a város újra sörre, feltehetően ugyanezen csehek részére . 5 1 A Bártfa melletti Eper
jes 1521-ben Nándorfehérvár felmentésére 33 fős csapatot küldött . A katonák 2 hónapi 
zsoldot, különböző élelmiszereket és 1 hordó sört kaptak az ú t ra . 5 2 

Bártfán a 'hazai' zsoldosoknak is leginkább sört adtak italul. Sok erről szóló itteni 
adatunk mellett szép példája ennek az 1442-es számadás , amelyből pontosan látszik, 
hogy a 24 név szerint ismert bártfai zsoldosnak júniustól augusztusig 1650 dénár értékű 
sört adtak, és más italfélét egyáltalán nem. 5 3 Ez naponta kb. 1 pintet, vagyis durván 1,5 
liter sört jelenthetett. Úgy érzem, hogy ennél kevesebbet - vagyis fejenként 1 dénárnál 
kevesebbet költeni zsoldos italára - nem lehetett, de nem is lett volna ildomos 1 pintnél 
szűkebb adaggal tikkasztani őket. Az ónodi adatsor is arra mutat, hogy a 0,8 literes napi 

Pozsony város számadáskönyvei. (MOL mikrofilm С 390) 1477. évi szk. 116-117., 119., 125. о.; С 399 
1513. évi szk. 65-66., 71-72. o., 1515. évi szk. 65. о.; С 400 1518. évi szk. 45-46., 57. o.; Bogdán 246. о. A 
bécsi pint 1,65 liter, a budai pint 1,69 liter volt (utóbbit használták pl. Eger környékén és a Szepességben). 

49 
Vladimír Seges: A zsoldosok fegyelmezése és élelmezése a középkorban. Hadi szabályzat Bártfáról és 

Znaimból. In: Csukovits Enikő - Lengyel Tünde (szerk.): Bártfától Pozsonyig. Budapest, 2005. 248. o. A sza
bályzatot teljes egészében magyar fordításban közli. Egyébként véleményem szerint pontosan a méhser és a 
bor felsorolása miatt valószínűsíthető, hogy a szabályzat átvétel eredménye (királyi rendelet?), és nem bártfai 
szellemi termék, hiszen Bártfán kizárólag sörrel élelmezték a zsoldosaikat. Valószínű, hogy a szabályzat 1450 
körülire datálása nem helytálló, valamivel korábbra vagy jelentősen későbbre kellene kelteznünk. Ezt mutatja 
az is, hogy az 1510-1520-as években egy másik árjegyzéket is ismerünk Bártfáról, ahol a budai bor pintje 3 
dénár, a söré továbbra is 1 dénár volt, de a méhser nem szerepelt. Lásd Df. 217 925. Bártfa város árjegyzéke új 
pénzben. (Utóbbi kitétel miatt lehet az 1510—1520-as év fordulója környékére datálni.) 1502-ben is 1 dénár volt 
a sör pintje errefelé. Df. 216 579 Bártfa város számadáskönyve 1502-ből. 605r. o.: „pro I I 4a pyr donokser 
Czur [a sört eladó neve] X V I g" 1 pint sör tehát valóban 1 guldenbe/denárba került. 

5 0 Kubinyi 453. o.; Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. Sopron, 1929. VI. 186-188. о. I I . La
jos 1526. június 1-jei mozgósítási parancsa, melyhez áriimitációt is küldött, hogy aszerint szerezzék be az 
élelmiszereket. Itt a bor budai pintje 3 dénár, a söré 1 dénár volt. 

5 1 Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Budapest, 1885. (a továbbiakban: 
Fejérpataky) 557-558., 561b. o. (1442. szeptember 9. és november 9-i kiadások.) 

" Kubinyi 451. o. 33 emberre 1 hordó sör nagyon kevésnek tűnik. Alant láthatjuk, hogy kb. 1,5 literes napi 
sörfogyasztással kell fejenként számolnunk, tehát az eperjesi söröshordónak sok akósnak kellett lennie. 

5 Fejérpataky 554a. o. Mivel az 1450 táján készült zsoldosélelmezési jegyzék szerint 1 dénár volt 1 pint 
sör, vagyis ha 1650 dénáron 1650 pintet kaptak a zsoldosok, akkor fejenként majdnem 69 pintet. A bejegyzé
sek alapján június 7-én kapták meg ezt az adagot, és legközelebb augusztus 14-én kaptak újra sört. Fejérpataky 
556a. o. (Közben más tételként szerepelnek kassai/cseh zsoldosok is, ők is kaptak sört, de nem szabad összeke
verni a két kompániát.) A fenti adat szerint tehát kb. napi 1 pint sör járt a bártfai zsoldosoknak, ami nem túl ha
talmas adag lehetett (Seges alapján 1,69 liter). 



sörmennyiség a legalsó kiszámolható érték volt, valószínűleg ott is inkább fejenként a 
napi 1,5 liter körüli sörporció lehetett az elfogadható. 

A későközépkori napi katonai söradagot tehát már láthattuk (0,8-1,5 1). Ehhez képest 
érdekes lehet a boradag kérdése. Ezt számadáskönyvekből nem sikerült k iszámítanom, 
ellenben ismerünk egy 1524-es osztrák hadjárattervezetet, melyben a bormennyiséggel is 
számol tak . 5 4 Itt 1 fertály bort számítottak naponta fejenként, ami Kubinyi András szerint 
0,4143 liter volt (tehát a sörmin imum fele). A fertály valóban körülbelül ekkora lehe
tett, 5 5 ellenben vé leményem szerint ez a mennyiség egy optimista tervezet része volt. 
Nem tudom elképzelni , hogy míg az észak-magyarországi zsoldosok napi kb. 1,5 liter 
sört kaptak, addig a szlavóniai katonák csupán 4 deci borral megelégedtek volna hadjá
rat, tehát valós életveszély közben . 5 6 Lehetséges , hogy a tervezők számítottak rekvirálás-
ra, zsákmányszerzésre , ezért a feltűnően alacsony napi adag. 

A sörellátás és az 1524-es napi fejenkénti fertálynyi bor tervezett ellátása arra enged 
következtetni , hogy a katonák italporciójára naponta 1 denárnyi összeget kalkuláltak. 
Amennyiben valóban a napi 1 denáros kiadás a reális a katonák itallal el látásánál, úgy 
borból az 1 denárnyi csak egy fertályra vagy annál alig többre lehetett elég. Vé leményem 
szerint a zsoldosok borellátására az 1 dénár nem volt elég naponta, a hadvezérnek itt más 
kiegészí tő megoldásokat is találni kellett (vagy a katonák találtak a maguk számára, job
bára a lakosság rovására) . 

Érdekes gondolat lehet, hogy a régi római hadseregben italul leggyakrabban ecetet 
(acetum) adtak bor helyett. Emiatt a Birodalom északi és nyugati felében széles körben 
elterjedt volt a sör. T ö b b katonai táborban találtak helyi sörfőzésre utaló nyomokat. 5 7 Ez 
vajon arra mutat, hogy a katonák jobban bíztak a maguk főzte sörben? A középkorban 
volt-e ilyen megfontolás a sörfőzés mögöt t? Elvégre a várkatonák pár nap alatt készen 
lettek egy-egy főzet sörrel, így folyamatosan tudták biztosítani maguknak a megfelelő 
minőségű söritalt a ki tudja milyen borral szemben. 

Az egyszerű katonák számára szánt igencsak mértékletes i ta lmennyiség annál is kont
rasztosabb, mert nem csupán a közkatonák italfogyasztására van adatunk. 1521-ből két 
magyar főúr tábori étrendjét is ismerjük, amibe természetesen a bor is beletartozott (a sör 

' Kubinyi 448-449. o.; Thallóczy Lajos - Hodinka Antal: Magyarország melléktartományainak oklevéltá
ra. I . k. Budapest, 1903. 351. o. (1524. jún. 16. Laibach) Zrínyi Miklós tervezete egy török elleni támadásra 
10.000 emberrel. Fejenként naponta 1 viertl (fertály) borral számolt italellátmányul. 

5 5 Bogdán 174-175. o. A fertály egy ritka középkori mértékegység, nagyságának megállapítása a szöveg
környezettől függ, itt tehát bizonyosan a pint negyedrészét kell értenünk rajta. 

5 6 Sajnos csak nem túl közeli adataim vannak a középkori katonai italfogyasztás nagyságára nézve. A késő 
középkorban Délnyugat-Európában a lakosság italfogyasztása évi átlag 210-509 liter között mozgott. Lynn A. 
Martin: Alcohol, Sex and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. 2001. 29-30. o. A bizánci kato
naság (buccellarii) napi borfejadagja Maurikiosz császár (582-602) idején napi 2 sextarius volt, vagyis napi 
kb. 1,1 liter. Lásd Roman Wine: Windows on a Lifestyle, (http://masca.museum.upenn.edu/roman wineii/- 
index.html). A X V I I . század második felében Monteccucoli számításai szerint a magyar hadszíntéren a kato
náknak fejenként évi kb. 3 hl sört kellett biztosítani (napi kb. 0,8 1 fejenként). Ez nagyon alacsony érték. Perjés 
Géza megállapítása szerint a 30 éves háborút követően a fejadagok látványosan csökkentek egész Európában. 
Perjés Géza: Mezőgazdasági termelés, népesség, hadseregélelmezés és stratégia a 17. század második felében. 
Budapest, 1963. 46. o. 

5 7 Adrian Goldsworthy: A római hadsereg története. Budapest, 2004. 97., 99. o. 



nem). 5 8 Kanizsai László és Szécsi T a m á s főurak 1521. szept. 22. és okt. 2. között a tá

borban csak bort ittak, de a kíséretük is. Az urak nagyrészt a többi úrral tanácskoztak, és 

ezért csak öt nap ettek-ittak saját tábori háztartásukban. Az 5 napból egyszer csupán 1 

dénárt költöttek borra (rosszmájúan feltételezhetnénk, hogy másnaposak voltak?). A 

többi 4 napon 160 denárnyi bort ittak meg ketten. A fenti árszabások szerint, ha feltéte

lezzük, hogy a táborban drágább is volt az élet, mint más magyarországi vidékeken, akkor 

sem igen számolhatunk 4 dénárnál többet a bor pintjére. 5 9 Eszerint tehát az otthon töltött 4 

napban napi 40 pint bort ittak meg ketten, tehát fejenként napi 5 pintet. Amennyiben szá

mításom helyes, ez 7-8 liter bor volt személyenként! Mai szemmel ez elfogyaszthatatlan 

mennyiségű bornak tűnik, ezért nem állíthatom, hogy számításaim helytállóak. 

Egy rövid gondolat erejéig ki kell térnünk arra is, hogy a magyarok a kortársak sze

rint iszákosak voltak. 6 0 Igaz, hogy elsősorban a főurakról tudunk ilyen információkat fel

sorolni, 6 1 de ha egy sereg vezére rossz példát mutat, akkor feltehető, hogy a sereg is el

züllik. Magyar katonák részegeskedéséről az első forrásunk Anonymus. 6 2 A dolog 

érdekessége, hogy a magyarok szerint viszont a németek voltak az iszákosak. Erről ta

núskodik a Képes krónika rövid bejegyzése 1052-ből. Miután I . András legyőzte a néme

teket, könyörületességből küldött a kiéheztetett csapatoknak „bort fölös mennyiségben. 

A németek közül sokan az ételek mértéktelen fogyasztása következtében és a tömérdek 

italtól lerészegedve és elázva ott lelték ha lá luka t . " 6 3 Ez a történet egyér te lműen egy népi 

legendára mehet vissza. Hasonlóan érdekes az 1465. január 7-én keletkezett oklevél , 

amelyben Szapolyai István, a Felső Részek kapi tánya beszámol t egy bártfai zsoldos

csapat pusz tu lásáró l . 6 4 A csapat az újévben Remete faluban több napon át dáridózott , 

" Kubinyi András: Főúri étrend tábori körülmények között 1521-ben. In: Fodor Pál - Pállfy Géza - Tóth 
István György (szerk.): Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Budapest, 2002. 256., 259. o. 

5 9 A számadások nem jeleznek különösebb minőségi borokat, tehát a közönséges borárakkal számolhatunk. 
6 0 Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Budapest, 1990. (a továbbiakban: Fenyvesi) 95. o. 

1458 nyarán, a Budán tartózkodó velencei követ így fogalmazott: „Ez a nemzet bor nélkül nem bír harcolni." 
6 1 Báthori István nádorral kapcsolatban lásd Szerémi György: Magyarország romlásáról. (Ford. Juhász Lász

ló.) Budapest, 1961. 65. o. A Dózsa-féle parasztfelkelés alatt, Nagylak ostrománál „Báthori István még ágyában 
feküdt a szerémi bor bőséges ivásától, s így a többiek is." Balogh István: Velenczei diplomaták Magyarországról. 
Szeged, 1929. (a továbbiakban: Balogh) 58. o. Francesco Massaro jelentése 1523-ból. „Azután itt van a nádor 
[Báthori István], ... aki reggeltől estig s estétől reggelig folyton részeg... Azután itt van az erdélyi vajda 
[Szapolyai János], ... nagy ellensége a nádornak is, bár egész napon át eszik és iszik vele." Ismert részeges volt 
még Szatmári György erdélyi püspök, aki „Szívesen ázik el, szokása ez a magyaroknak, akik igen gyakran lesznek 
részegek. Utána négy órát alszanak ebéd után, hogy a bor hatását eltüntessék. Itt nem szégyen részegnek lenni, 
mert itt reggel dolgoznak és nem ebéd után." Uo. 31. o. Aluise Bon jelentése 1519-ből. A magyarok részegségéről 
még lásd Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából. Budaspest, 1979. 25-29., 4 1 -
42. o.; Molnár Erik: A magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig. Budapest, 1949. 191-192. o. 

6 2 Anonymus: A magyarok cselekedetei. (Ford., jegyz. Veszprémy László.) Budapest, 1999. 26. o. 22. 
caput. Anonymus leírásában gyakori, hogy egy-egy honfoglalás során elért hadisiker után Áipád és előkelői ál
domást tartanak és mulatoznak. Az egyik helyen egyenesen így fogalmaz: „Amikor mindezt jelentették Árpád 
fejedelemnek és főembereinek, azok annyira megörültek, hogy pogányok módjára áldomást tartottak, s az 
örömhír hozóit különféle adományokkal jutalmazták. Árpád fejedelem és előkelői pedig örömükben egy álló 
héten át ünnepelve lakomáztak, és mivel az örömünnep alkalmat kínált rá, majd naponta lerészegedtek." A fen
ti idézetet semmiképpen nem tarthatjuk fikciónak, Anonymus akár saját korában is láthatta/hallhatta, hogy mi
lyen élet folyt a katonai táborban az előkelők köreiben. 

6 3 Képes krónika. (Ford. Bollók János.) Budapest, 2004. 61. o. 
6 4 Fenyvesi 95-96. o.; Iványi I . k. 240. o. A középkori szomszédaink között Csehországban már 1039-ben 

tiltani kellett a részegséget. Lásd Gabriela Basarová, Ivo Hlavacek: Ceské pivo. Prága, 1999. 16. o. 



mígnem cseh hegyirablók rajta nem ütöttek az ittas társaságon. Feltételezhetjük, hogy a 
bártfai zsoldosok között elsősorban német, szlovák és lengyel nemzet iségűek lehettek, 
akik - a magyarokhoz hasonlóan - nem vetették meg a jóféle italokat. Természetesen 
nem csak a magyar, német, szlovák katonák szerettek iszogatni, s hadjáratok idején bi
zonyos, hogy jobban kellett az italból meríthető bátorság. 

Végezetül még egyetlen (hadi) italos momentumra hívnám fel a figyelmet a M o h á c s 
előtti Magyarországon. Az 1522-es országgyűlés ugyanis rendkívüli hadiadót vetett k i , 
többek között az italokra (!) is . 6 5 Az esetleges e lőzményekről szólva meg kell eml í tenem, 
hogy a lengyel királyságban 1519-től kezdődően adóztatták a sörfogyasztást, állítólag 
minden üveg (?) után 1 tallért kellett fizetni a k incs tárnak. 6 6 A magyarországi végered
ményről csak sejtéseink lehetnek, de az mindenképpen tény, hogy i ly módon maguk az 
italok és az italgyártás részt vállaltak a török elleni fegyverkezésben. Hogy a rendelkezés 
mennyire ért célt, arra álljon itt Lőcse város példája. A lőcsei Hain Gáspár krónikájából 
tudjuk, hogy 1521. november 19-én a lőcseiek rendben befizették az 1521-es rákosi or
szággyűlésen kivetett rendkívüli adót (a dolog érdekessége, hogy tudtunkkal legelőször 
1522-ben vetettek ki ilyen adót) . Ismeretes, hogy a város tulajdonképpen alkudozott az 
adószedőkkel , de a fentiek szel lemében azért nagyjából rendesen fizetett. 6 7 Kiderült az 
is, hogy az adószedők 1522. június 19-én megint csak rendkívüli adót követeltek, sőt itt 
már a befizetett összeg is feljegyzésre került. Összesen 209 Ft adót fizetett be a város, 
amelyből 40 forintot a sörfözők miatt kellett fizetnie, 3 Ft 50 dénárt pedig a 70 hordó sö
rük miatt . 6 8 Ezek szerint csak a sör és a sörfőzés adta a hadiadó 21%-át Lőcsén! Tudom, 
hogy egyetlen adatból nem lehet általánosítani, de annyi mindenképpen látszik, hogy az 
italok adója jócskán feltölthette a kiürült kincstárat. 

Utolsó gondolatként meg kell azt említenünk, hogy sörfőzéskor a lé hőmérsékletének 
nem szabadna soha elérnie a 100 Celsius fokot (tehát önmagában ettől nem fertőtlenít), 
azonban a felhasznált komlónak köszönhetően mégis antibakteriális szerepe van. A X V I I -
X V I I I . században ennek már biztosan tudatában voltak a Magyarországon működő keresz
tény hadvezérek, 6 9 de lehet, hogy már a X V - X V I . századtól ismert volt ez az információ, 
így talán a katonák egészségének védelmében is történt a várbeli sörfőzdék megépítése 
(Gyula, Törcsvár). Várvédelemnél rossz ivóvíz esetén kimondottan életet menthetett a sör
főzés lehetősége. Azt már csak sörisszaként tehetjük hozzá, hogy az ostrom nehéz percei
ben kellemesebb lehetett pincehideg sört kortyolni, mint száraz kenyeret rágcsálni. 

6 5 Corpus Iuris Hungarici. Magyar Törvénytár. (Ford., jegyzetek: Nagy Gyula, Kolosvári Sándor, Óvári 
Kelemen. Magyarázatok: Márkus Dezső.) Budapest, 1899. I . k. 789. o. Az 1522. évi budai (rákosi?) dekrétum 
nagy része a rendkívüli adóról szólt. A 2. cikkely például részletes boradót, a 3. cikkely ellenben söradót ren
delt el: „Továbbá a serfőzők fizessenek mesterségeik után egyenkint egy forintot, továbbá minden egész edény 
[vasa] sör után tíz-tíz dénárt, a közepes nagyságú vagy kis edények után pedig 5 dénárt." Egy edény borért 
egyébként 1 forintot (tehát tízszer annyit) kellett befizetni az államkincstárba. Feltehetően mert eleve drágább 
(és elterjedtebb) volt, nagyobb adót reméltek behajtani a borból. 

6 6 Balogh 35-36. o. (Aluise Bon velencei követ jelentése 1519-ből.) 
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Hain Gáspár lőcsei krónikája. (Kiad. Bal Jeromos, Förster Jenő és Kauffmann Aurél.) Lőcse, 1910-13. 21. o. 
6 8 Uo. 21-23. o. Az adatokból, illetve a törvényhozásból kiderül az is, hogy a sörfözők bár számosan lehet

tek (Lőcsén éppen 40-en), mégsem tartoztak bele a kézműves kategóriába, azaz feltehetően nem éltek még cé
hes rendszerben. A 70 hordó sörért valójában 7 Ft-ot kellett volna fizetniük, ebből is látszik, hogy az adóbehaj
tókkal lehetett alkudni. 

61 Bevilaqua 465-466. o. 



HALMÁGYI MIKLÓS 

K Ö Z É P K O R I C S A T A K I Á L T Á S O K 

Amikor középkori történetírók lejegyezték egy-egy csata történetét, gyakran azt is 

ránk hagyták, milyen kiáltásokat hallattak a vitézek, amikor harcba indultak. Ezzel igen 

életszerűvé tették a harci jeleneteket. Némely csatakiáltás azonban gondolkodóba ejtheti 

az olvasót. Miér t használ ták éppen azt a szót csatakiáltásként, ami a forrásban szerepel? 

Egyáltalán, mi volt a szerepe a csatakiál tásoknak? Ha ezekre a kérdésekre megpróbá lunk 

választ találni, jobban megérthet jük a korabeli harcosok, hadvezérek gondolkodását , v i 

lágképét. 

A harci kiáltásokkal a vitézek egyrészt ellenfelükben igyekeztek rémületet kelteni, 

másrészt saját félelmüket leplezték. A kiál tozva rohamozó katona kilépett önmagából , 

önkívületi á l lapotba került, és félelem nélkül rohant neki az el lenséges fegyvereknek. 

Amennyiben a harcosok nem artikulálatlanul ordítanak, hanem egy meghatározot t szót 

ü temesen kiáltanak, a közösen kiáltott szó alkalmas arra, hogy összefogja a csapatot. Ez 

különösen fontos volt abban az esetben, ha kü lönböző nyelvet beszélő harcosok küzdöt

tek ugyanazon az oldalon. Emellett a közösen használt szó arra is alkalmas, hogy meg

különböztesse őket az el lenségtől . így je lszóként is működöt t . 1 Látni fogjuk, hogy a har

cosok gyakran rövid imádsággal az ajkukon indultak a küzdelembe. így a csatakiál tásnak 

bizonyos esetekben megvolt a vallásos, segélykérő szerepe is. 

M á r Bibliában is ta lálkozunk csatakiáltással . A Bírák könyvében Gedeon éjszaka ké

szül megtámadni a mídiániták táborát. A támadás előtt kitanítja vitézeit, hogy ezt kiált

sák: Az Úrért, és Gedeonért! A kiáltás tehát vallásos tartalmú. Ezzel együtt j á r a nemzeti 

jel leg is, hisz az Úr Izrael Istene volt. Az Úr neve mellett ott szerepel a vezér neve is. 2 

Stefan К. Kuczyhski: Zawolanie bojowe króla polskiego. (A lengyel király csatakiáltása. Köszönet 
Slawek Zabaglonak, aki lefordította nekem a cikket.) Zapiski Historyczne, 1985. 211-219. itt: 211.0. Bárczay 
Oszkár. A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 7/III. In: DvD könyvtár IV. A csatákban használatos jelzé
sekről az V. században élt római szerző, Vegetius is írt. Három hadi jelet (signa militaria) különböztet meg: 
csatakiáltást (signum vocale sive clamor), hangszeres jelzést (signum semivocale), és zászlójelet (signum 
mutitm sive visibile). Kuczynskï. i . m. 211. о. Később a kiáltás összekapcsolódott a zászlón látható jelképpel. 
Lásd Carl Erdnuin: Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Darmstadt, 1972. (1935) 83-84. о. A csatakiáltások 
a címerekre is rákerültek. Nem tévesztendők össze a címertanban szintén használatos jelmondatokkal, mottók
kal (devise, Wahlspruch). A csatakiáltás a címerpajzsot díszítő sisak, pajzs, oromdísz mögötti szalagra került, a 
devise pedig a pajzs alatti szalagra. A devise a címer viselőjének jellemére, cselekedetére utal. A csatakiáltást 
leginkább Franciaországban volt szokás összekapcsolni a címerrel, Magyarországon és Németországban nem 
volt szokásos. (Lásd Bárczay: i . m.) Dolgozatomban a csatakiáltásnak elsősorban nem a címertani vonatkozá
sával foglalkozom, hanem azzal, hogy csatákról szóló szövegekben hogyan jelentek meg ezek a kiáltások, 
azoknak mi a jelentésük, mi volt a szerepük. Bőséges gyűjteményt állított össze J. Dielitz: Die Wahl- und 
Denksprüche, Feldgeschreie, Losungen, Schlacht- und Volksrufe. Frankfurt, 1884. (1963) Ez azonban nemcsak 
a csatamezőn használt kiáltásokat tartalmazza, hanem egyéb jelmondatokat, mondásokat is. Ezeket 
ábácérendben közli német fordítással és a mondás használójának megadásával. A mondások eredetét azonban 
csak ritkán magyarázza, forrásokat sem ad külön- külön az előfordulásukról. Szép gyűjteményt olvashatunk a 
Wikipedia oldalán, http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_cry A bevezető szöveg után az egyes csatakiáltásokhoz 
rövid magyarázatot is kapunk, többnyire források nélkül. Hasznos oldal még a http://www.heraldica.org/ 
topics/warcry.htm itt is olvasható tartalmas bevezető, majd az egyes csatakiáltások mellett a használójukat is 
feltünteti a szerző. Forrásokat többnyire nem hoz. (Belépés 2006. nov. 23.) 

~ Bírák, 7. 16-22. Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, Budapest, 2000. A 
Biblia másik csatakiáltással kapcsolatos emlékezetes része a Jerikó elfoglalásáról szóló elbeszélés. Amikor Iz-



Hasonló jelenetet találunk egy középkori szent történetében, az V . századi Germanus 
püspök életrajzában. Germanus Auxerre püspöke volt. Püspöktársai 429-ben Bri tanniába 
küldték, hogy ott a pelágionista eretnekséget felszámolja. Miután szócsatában legyőzte a 
pelágionistákat , szász és pikt támadás érte a briteket. Germanus szervezte meg a védel
met. Az el lenség húsvét táján közeledett . Germanus megparancsolta embereinek, hogy 
kiáltsák utána, amit ő mond. A püspök ezután háromszor kiáltotta: Alleluja] A sereg utá
na kiáltotta. A kiáltást v isszhangozták a hegyek, az el lenség pedig megrémült , és megfu
tamodott. A szöveg kiemeli, hogy a britek megvetet ték a fegyverek segedelmét , és in 
kább az isteni segítségben bíztak. Azt is kiemeli, hogy vér nélkül arattak győzelmet . 
Mindez emlékeztet a bibliai Gedeon győzelmére . Germanus csatakiáltását, az alleluját 
megmagyarázza , hogy húsvét táján kerültek szembe az el lenséggel: ez az imádság hús
véti időszakban hangzik fel különösen gyakran. 3 

Tisztán vallásos tar talmú a Kyrie eleison csatakiál tás is. A görög szókapcsolat jelen
tése: Uram, irgalmazz- A Bibl iában több helyen előfordul, e lőször a I V . századból van rá 
adat, hogy a keleti keresztény szertartásban is elhangzott. Nyugaton az V . század vége 
óta imádkozza az Egyház , a szentmisébe is bekerül t . 4 T u d o m á s o m szerint e lőször a I X . 
századból van rá adat, hogy csata előtti imádságként is használták. Egy ófelnémet vers, a 
Lajos-ének számol be róla, hogy a normannok megtámadták a frank területeket. I I I . La
jos, nyugati frank király el lenük vonult, és Kyrrieeleisont énekelt a csata előtt. Serege 
vele énekelte ugyanezt, és legyőzték a normannokat. A csatát 881-ben vívták Saucourt-
nál, Észak-Franc iaországban . 5 

A Kyrie eleison következő előfordulása már jóva l ismertebb a magyar olvasó számá
ra. A merseburgi csata leírója, Liudprand örökítette meg, hogy a csata elején a kereszté
nyek részéről a kyrie eleison hangzott fel, míg a magyarok a turpis et diabolica húi húi 
frequenter auditur („az ocsmány és ördögi hui, hui-t hallatták gyakran"). 6 Felmerül t az a 
gondolat, hogy őseink nemcsak egyszerű indulatszóként hallatták a huj-huj kiáltást, ha
nem ez is egyfajta imádság volt, mint ellenfeleik részéről a Kyrie eleison. Rokonnépek 
kaj-kaj kiáltásokkal hívják segítségül az ősök szel lemét . 7 

rael fiai körbevonultak Jerikó falai körül a frigyládával, felharsantak a kürtök és a harcosok csatakiáltásban tör
tek k i . Az elbeszélésben azonban nem szerepel a kiáltás szövege. Józsue, 6. 1-20. A vezér neve jelenik meg 
Debora és Bárák énekében: Kelj föl, kelj föl Debora... Bátorság, rajta Bárák! Bírák, 5. 12. 

Vita Germani Episcopi Autissiodorensis auctore Constantio. MGH SS. rer. Merov. Passiones vitaque 
sanctorum aevi Merovingici (7.) Tomus V I I . (B. Krvsch, W. Levison.) Hannoveae et Lipsiae, 1920. 263-265. o. 
www.dmgh.de (Belépés 2006. nov. 28.); John Morris: The age of Arthur. I . London, 1977. 62. о.; Peter 
Salway: Roman Britain. Oxford, New York, 1984. 465-467., 470. o. Az alleluja héber eredetű szó, jelentése: 
dicsérjétek az Urat. Magyar Katolikus Lexikon. 1. k. Budapest, 1993. 176. o. 

4 Magyar Katolikus Lexikon. 7 k. Budapest, 2002. 584. o.; Theologische Realenzyklopädie. Berlin, New 
York, 1983. 11. k. Formeln, Liturgische I I I . 

5 W. Braune, К. Helm: Althochdeutsches Lesebuch. Tübingen, 1965. 137. o. Az ófelnémet szöveget német 
fordítással lásd még: http://www.nd.edu/~gantho/anthl-163/Ludwigslied36-39.html (Belépés 2006. nov. 25.); 
Erdmann: i . m. 83. o.; W. Haubrichs: Ludwigslied. Lexikon des Mittelalters, V. München, Zürich, 1991. 2204. o. 
A Kyrie eleison imát a forrásokban megadott formában idézem. 

6 Liudprand: Antapodosis. I I . 30. MGH Tomus V. Sciptores (in Folio) SS. Annales, chronica et históriáé 
aevi Saxonici. (3.) Scriptorum Tomvs I I I . (Ed. G. H. Pertz.) Hannoverae, 1839. 294. o. www.dmgh.de (Belé
pés 2006. dec. 11.) A Kyrie eleison forráshelyet megemlíti: Erdmann: i . m. 83. o. 88. jegyzet. 

Pais Dezső: Haj-huj-kaját. In: Kodály emlékkönyv. Budapest, 1957. 133-158. o. Egyéb irodalmakat sorol 
még föl Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. Budapest, 1977. 40-42. o. 



Merseburgi Thietmar krónikájában többször találkozunk a Kyrie eleison imádságga l . 8 

A merseburgi krónikás elmesél i , hogy a pogány liuticsok megost romol ták Brandenburg 
várát. A király ( I I I . Ottó) felmentő sereget küldött a vár megsegí tésére , a sereget azonban 
szétszórták a liuticsok, és csak kevesen jutottak be a várba. A király ezután új sereget 
gyűjtött, és maga sietett a vár felmentésére. Ahogy a liuticsok az újabb sereget meglát
ták, e lmenekül tek. A védők kitörés közben örömükben kirieleison-t kiáltottak, a felmen
tő sereg pedig válaszolt nekik. y Úgy tűnik, ebben a csatában a Kyrie eleison nemcsak se
gélykérő imádságként és harci kiáltásként működöt t , hanem egymásnak jelezni is tudtak 
így az egymástól távol levő csapatok. 

Az előző három példában pogányokkal szembeni harcban használ ták a keresztények a 
Kyrie eleison kiáltást. Thietmarnál olyan esetről is olvashatunk, amikor keresztények ke
resztények elleni csatában kiáltották a Kyrie eleisom. Schweinfuri Henrik 1003-ban föl
lázadt királya, I I . Henrik ellen. A király megostromolta a lázadó várait, közben 
Schweinfurti Henrik kívülről nyugtalanítot ta a királyi csapatokat. Egy paraszt azonban 
elárulta, hol van a lázadó gróf tábora. A király csapatai megközel í tet ték a tábort, majd, 
amikor észrevették a sátrakat, fennhangon kirieleison-t kiáltottak, hogy barátaikat össze
gyűjtsék. Az el lenség erre megfutamodott. 1 0 A csatakiáltással tehát ebben a rajtaütésnél 
is jeleztek egymásnak a harcosok. 

Magyarországon is elhangzott a Kyrie eleison csatakiáltás. Szent Gellért nagyobbik 
legendájában olvashatjuk, hogy mielőtt Csanád vezér serege Ajtony ellen indult, így k i 
áltottak: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster.u 

Vol t egy másik magyarországi ütközet is, mely kapcsolatban van a Kyrie eleison 
imádsággal . Arról az 1068-ban vívott csatáról van szó, melyben Salamon király Szent 
Lászlóval és Géza herceggel együtt legyőzte a nomád betolakodókat . Először Kézai Si
mon jegyezte föl, hogy Szent László és a magyarok legyőzték a besenyőket egy hegyen, 
amit Kyrioleisnek h ívnak . 1 2 A X I V . századi krónikaszerkesztmény már kunokat eml í t , 1 3 

és leírja, hogy a kunok egy meredek hegyre menekül tek a magyarok elől, amit a lakosok 
Kyrieeleisntk neveznek. 1 4 Hogy miért hívták így a hegyet, azt a szöveg nem magyarázza 
meg. 1 5 A hegy mellett fekszik a Kerlés nevű település. A helység a trianoni békeszerző-

8 A forráshelyet megemlíti Erdnuinn: i . m. 83. o. 88. jegyzetben. 
9 Thietmar von Merseburg: Chronik. (Neu übertragen und erläutert v. Werner Trillmich.) Darmstadt, 1974. 
1 0 Thietmar, V. 34. 
1 1 Legenda S. Gerardi episcopi. I I . (Ed.: Emericus Madzsar.) In: Scriptores Rerum Hungaricarum. (SRH) (Ed. 

Emeritus Szentpétery.) II . Budapest, 1938. 491. o. Pesty Frigyes szerint „nincs tudomásunk" róla, hogy „magyar 
részen használtatott volna" a Kyrie eleison. Pesty Frigyes: Magyarországi helynevek. Századok, 1868. 113. o. 

12 
„...in monte, qui Kyrioleis dicitur." Simonis de Keza Gesta Hungarorum. (Ed. Alexander Doma-

novsz.ky.) SRH I . 182. o. 
Ujabb kutatás szerint azok a nomádok, akikkel a magyarok ebben a csatában megütköztek, az úzok vol

tak. Kiss Attila: A kerlési csata nomádjai Kézai Gesta Hungarorumában. Belvedere Méridionale. 2004/XVI. 7 -
8. sz. 3-8. o. 

1 4 JEst enim ascensus gravissimus montis illius, qui ab incolis vocatur Kyrieleys." SRH I . 367. o. 
1 5 Bonfini szerint: „Montem accole Cyrihylem appellant, quia sylvarum quasi dominus esse videntur." An

tonius de Bonfini: Rerum ungarorum decades. (Ed. /. Fógel, В. íványi, L. Juhász.) Lipsiae, 1936. Decas I I . Lib. 
I I I . 117. (58. o.) Más szövegváltozatok Cherhelem, Erdeihely alakokat hoznak. Lásd uo. Annotaciones criticae, 
256. Magyar ford.: „A magyarok Kerlésnek nevezik azt a hegyet, mintha az erdők ura volna." Antonio Bonfini: 
A magyar történelem tizedei. (Ford. Kulcsár Péter.) Budapest, 1995. 294. o. 



désig Szolnok-Doboka vármegyében feküdt, ma Beszterce-Naszód megyében van. A 
Földrajzi nevek et imológiai szótára elfogadja, hogy Kerlés neve a Kyrie eleison-bó\ 
származik, és szláv közvetí téssel került a magyarba. 1 6 Azt azonban nem magyarázza 
meg, mért kaphatta ez a hely erről az imádságról a nevét. Láthattuk, hogy a Kyrie eleison 
ebben a korban népszerű csatakiáltás volt. Vé leményem szerint e lképzelhető, hogy Sa
lamon, László és Géza csatájában is felharsanhatott a Kyrie eleison, és a győze lem után 
erről a csatakiáltásról kapta a nevét az említett hegy és a te lepülés . 1 7 

I V . Henrik német király szászok elleni háborújában is elhangzott a Kyrie eleison, de 
nem csatakiáltásként, hanem győzelmi énekként . Brúnó , a szász háború krónikása leírja, 
hogy Henrik katonái már győztesnek hitték magukat Hohenmölsenné l , a Grona mocsara
inál vívott csatában, és elkezdték énekelni a Kyrieleisont. Ekkor ütött rajtuk Nordheimi 
Ottó, a szászok vezére, és szétszórta őke t . 1 8 

Egy csehországi forrásban is találunk érdekes adatot a csatával kapcsolatos Kyrie 
eleison imádságra. A Prágai Kozma müvét folytató Visegrádi Kanonok elbeszéli 
Sobieslav cseh fejedelem csatáját, amit 1120-ban vívott a morva Ottó herceg és szövet
ségese, Supplinburgi Lotár német király ellen. A csata közben a papok a KyrieeleisonX 
imádkoz tak . 1 9 

Egy későbbi magyar, illetve cseh vonatkozású ütközetben is felhangzott egy olyan 
csatakiáltás, mely ugyanazt jelenti, mint a Kyrie eleison. 1278-ban a morvamezei csatá
ban Habsburg Rudolf megütközöt t I I . Otakár cseh királlyal. Rudolfot I V . László is tá
mogatta magyar és kun csapataival. Az Osztrák r ímes krónika így írja le a csehek kiáltá
sát: die Bêheim ouch riefen sô: I Gospodina pomyloydo\ A Gospodina pomyloydo 

1 6 http://hu.wikipedia.org/wiki/Kerl%C3%A9s 2007.05.28.19.09; Lásd még: Gyulay Mihály: Magyar 
igazgatástörténeti helységnévlexikon. Arcanum CD-ROM. Budapest, 2006 

Kyrie eleison cseh forrásban: kiles. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I . k. Budapest, 1978. 
1 7 A szöveg persze úgy is értelmezhető, hogy a hegyet már a csata idejében is Kyrie eleisonnak hívták. 

Lásd: Pesty Frigyes: Magyarországi helynevek. Századok, 1868. 111-114. o. Pesty szerint a „a honfoglalást 
megelőző időben vagy annak első korában adták szláv népek" annak a helynek a Kerlés nevet. Szegfű László 
szerint a krónika csatajelenete hiteltelen, hiszen a lovasnomád vezér nem vezette volna seregét egy hegy tetejé
re, ahol nem tudták volna alkalmazni a lovasnomád taktikát. Szegfű László: A kerlési (cserhalmi) ütközet le-
ányrablási epizódjának nyomozása. A Juhász. Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Kiadványai. 1977. 23-
31.0. Kiss Attila szerint azonban a „gyepű mellett, a Kárpátokban" elképzelhető egy ilyen terepen kényszerből 
megvívott csata. Kiss: i . m. 8. o. 14. j . Spalatói Tamás említ egy dalmáciai hegyet, amit szintén kyrieleisonnak 
hívtak. Thomas Archidiaconus: História Salonitana. Zagrabiae, 1894. X V I I I . 61. o. Köszönet Veszprémy Lász
lónak, aki az adatra felhívta a figyelmemet. 

1 8 Brunos Buch vom Sachsenkrieg. (H. E. Lohmann.) MGH Kritische Studientexte 2. Leipzig 1937. (Über
setzt v. W. Wattenbach.) Leipzig, 1893. In: Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte. Fortsetzung. 
CD-ROM. Berlin, 1999. 122. fejezet. 

A Grona mocsarainál vívott csatát (1080) Pesty is említi: i . m. 113. o. Szerinte a Kyrie eleison a „németek
re is átragadt". Ez így nem lehet helyes, hisz a korábbi példákból láttuk, hogy a Kyrie eleison csatakiáltás ko
rábban a nyugati frankoknál és a németeknél is megvolt. 

] ) Canonicus Wissegradensis: Continuatio Cosmae. (Herausgegeben v. R. Köpke.) MGH Sriptores IX. 
Hannover, 1851. 132-148. o. Kanonikus von Wyssehrad. Fortsetzung des Cosmas v. Prag. (Übersetzt v. G. 
Grandaur.) Leipzig, 1895. 3-47. o. In: Quellensammlung zur Mittelalterlichen Geschichte. Fortsetzung. CD-
ROM Berlin, 1999. 1126. év. Egyikük látomásban látta Szent Vencelt a fehér lován a lándzsa csúcsán, amint az 
övéiért harcolt. Sobieslav csatájával (1126) kapcsolatos Kyrie eleisont Pesty Frigyes is említi: i . m. 113. o. 
Pesty arról is ír, hogy amikor a csehek és morvák 1158-ban itáliai hadjáratra készültek, szintén Kyrie eleisont 
kiáltottak: i . m. 112. o. Erre magam nem találtam forrást. 



ugyanazt jelenti, mint a Kyrie eleison, vagyis: Uram, irgalmazz! 2 0 Ez az imádság tehát 
évszázadok múlva is népszerű maradt a csaták e lőt t . 2 1 

Ugyancsak az Osztrák r ímes krónika jegyezte föl a bázeli püspök csata előtti verses 
imáját: Sant Mari, mouter und meit, /all unser nôt si dîr gecleit! („Szűz Mária, Isten anyja, 
légy szószólónk minden bajunkban!") 2 2 

Erről az ütközetről egy másik forrás, a Continuatio Vindobonensis is beszámol . Esze
rint a csatában a németek, a magyarok, sőt a kunok is Krisztus nevét kiá l tot ták. 2 3 Ez volt 
tehát az a je l szó , mely a kü lönböző nyelvű vitézeket összefogta. A morvamezei csatában 
másféle, nem tisztán vallásos tartalmú csatakiál tások is felharsantak, ezekből majd ké
sőbb hozok példát. 

Nemcsak a keresztényeknek, de a pogányoknak is megvoltak a vallási jel legű harci k i 
áltásaik. Brémai Ádámnál olvashatjuk, hogy a svédek, ha a csatában megszorultak, isteneik 
nevét kiáltották, hogy segítségül hívják őket. A keresztények Istenét is segítségül hívták, és 
azt tapasztalták, hogy О erősebb, mint a többiek, akikben gyakran megcsalatkoztak.2 4 

M é g mindig a vallásos csatakiáltásoknál maradva, lássuk a keresztes hadjáratok né
hány je lszavát! Boemund, az első keresztes hadjárat nagy alakja éppen egy várost ostro
molt, amikor hírét vette, hogy sereg indult a Szentföld visszafoglalására. Boemund izga
tottan kérdezte: milyen jelet viselnek, és mi a jelszavuk? Azt a választ kapta, hogy 
Krisztus je lé t viselik ruhájuk jobb vállán vagy a két válluk között , a csatában pedig egy 
torokból kiáltják: Deus le volt! Deus le volt! Deus le volt! Vagyis: „Isten akarja!" A for
rás egy másik helyen Antiochia os t romát beszéli el. Az egyik torony parancsnoka fel
ajánlotta Boemundnak, hogy beengedi őt a városba. Boemund megbeszél i a dolgot vité
zeivel: „Másszatok fel a létrán Antióchiába, amit tüstént birtokba veszünk, ha Isten is 
úgy akarja." Először csak kevés embert küldött a toronyba. Később maga is megindult 
serege többi részével. Amikor a tornyot már megszál lva tartók észrevették a közeledő 
erősítést, kitört belőlük a kiáltás: Isten akarja! A közeledő lovagok pedig ugyanezzel a 
kiáltással válaszoltak nekik. Behatoltak a városba, és elfoglalták Ant iochiá t . 2 5 

Ottokars Osterreichische Reimschronik. Teil 1. (Ed. Joseph Seemüller.) MGH Scriptores, Deutsche 
Chroniken. 5. 1. (Ed. J. Seemüller.) Hannover, 1890 214. o. 16151-16152. sor. www.dmgh.de (Belépés 2006. 
nov. 25.) Csata leírása magyarul Valaczkai László prózai fordításában: Kun László emlékezete. (Szerk. Kristó 
Gyula.) Szeged, 1994. 107. o. (99-111.) 

21 
A Kyrie eleison népszerű röpima volt a középkorban. Thietmar krónikájában ezt imádkozza Civakodó 

Henrik, amikor haldoklik (IV. 20.), erre tanítja a hittérítő a szlávokat ( I I . 17.). Prágai Kozma krónikájában 
Kyrie eleisont kiáltanak, amikor a püspököt vagy a fejedelmet beiktatják. Lásd Pesty: i . m. 112. o. A példák 
még szaporíthatóak. 

" Osterreichische Reimschronik. 214. 16149-16151. sor. Magyarul: Kun László emlékezete, i . m. 107. o. 
2 3 

Continuatio Vindobonensis. (Ed. G. H. Pertz.) MGH Sriptorum tomus IX. Hannoverae, 1851. 709. o. 
www.dmgh.de Sciprores; Sriptores (in Folio) (SS); 9. 709. o. (Belépés 2007. febr. 15.) A csata leírása magya
rul Lázár István Dávid fordításában: Kun László emlékezete, i . m. 96. o. (96-99.) 

2 4 Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificem. Ex recensione Lappenbergii. MGH. Scriptores 
rerum Germanicarum 8. Editio altera. Hannoverae, 1876.; Adam's von Bremen Hamburgische Kirchenge
schichte. (Übersetzt v. J. M. Lappenberg.) Leipzig, 1888. IV. 22. In: Quellensammlung zur mittelalterlichen 
Geschichte. CD- Rom. 

5 Névtelen krónikás: A frankok és a többi jeruzsálemi zarándokok tettei. In: Az első és a második keresz
tes háború korának forrásai. Budapest, 1999. (Ford. Veszprémy László.) I . 4. 21-22. о.; VI I I . 20. 66-70. o. 



1105-ben, amikor Balduin jeruzsá lemi király serege a ramlahi csatába indult, a pátri
árka azt tanácsolta, hogy a csatában a következőt kiáltsák: Christus vincit, Christus rég
nât, Christus imperat! A kiáltás Krisztus győze lmére utal. Az ő segítségével remélhet tek 
diadalt a keresztes lovagok i s . 2 6 

1456-ban, a nándorfehérvári harcokban a keresztények Jézus nevét kiáltották. Ka
pisztrán Szent János tanította őket erre. Kapisztrán obszerváns ferences volt, az obszer-
vánsok pedig nagy hangsúlyt fektettek Jézus nevének tiszteletére. Táblára írták a Megvál tó 
nevének rövidítését, az IHS-t, és fölmutatták a népnek, az emberek pedig tiszteletüket nyi l 
vánították. 2 7 Kapisztrán előtt is egy ilyen zászlót vittek Magyarországon, sőt, az agg hit
szónok botjába is Jézus neve volt be levésve . 2 8 A júl ius 14-i vízi csata előtt Kapisztrán arra 
kérte a kereszteseket, hogy „folytonosan hangoztassák vízen úgy, mint szárazon és hívják 
segítségül Jézus szent nevét". A Jézus csatakiáltás nem csupán kegyes célt szolgált, hanem 
arra is j ó volt, hogy a kavarodásban felismerjék egymást a keresztény harcosok. Kapisztrán a 
kereszt zászlóját lobogtatta a partról a harcolók felé, közben Jézus nevét kiáltva. Láthatjuk te
hát, hogy a zászló és a csatakiáltás itt is összekapcsolódik. 2 9 A július 22-i döntő csatában is
mét fontos szerepet kapott ez a kiáltás. Kapisztrán serege ezen a napon megtámadta a szultán 
táborát. A szultán lovassága visszaszorította őket, így azonban fedezetlenül hagyták az ágyú
ikat. Hunyadi felismerte a helyzetet, kitört a várból, elfoglalta az ágyúkat, és a török sereget 
kezdte velük lövetni. Az esetet szinte csodaként írja le Giovanni Tagliacozzo, Kapisztrán fe
rences társa. Elbeszélésében Kapisztrán és a keresztesek Jézus nevét kiáltva törnek előre, és 
egymás után foglalják el a török ágyúvonalakat. Amikor jön a török ellentámadás, Kapisztrán 
rendületlenül áll egy dombon szembenézve az ellenséggel, és Jézus nevét kiáltja. A rohamo
zó törökök erre megzavarodnak, és nem tudják elérni a szentet. Tagliacozzo szerint a törökök 
úgy emlékeztek vissza a történtekre, hogy folyó ólom hullott rájuk az égből . 3 0 

A következő példában a fohászszerü csatakiáltás je l szóként is szerepet kapott. 
Thuróczy János krónikájában olvashatunk egy X V . századi úrnak, Péterfia Mik lósnak 
harcairól. Miklós egy alkalommal éjszaka ütött rajta a török seregen. Állatokat terelt ma
ga előtt, és harcosaival nagy zajt csapott. Nehogy a katonái egymást üssék, megparan
csolta nekik, hogy a csatában ezt kiáltsák: Isten, Szent Mihály! A törökök is próbál ták 
utánozni a magyarok je lszavát , de csak annyit jegyeztek meg, hogy Mihály?1 Ez az eset 
is példa arra, hogy a segélykérő csatakiáltás egyben je lszóként is működöt t . 

2 6 Foucher de Chartres. Idézi Rütten, Raimund: Symbol und Mythus im altfranzösischen Rolandslied. Braun
schweig, 1970. 52. о. 

Kulcsár Péter. Kapisztrán János. Budapest, 1987. 51-53. o. 
2 8 Tagliakocius János levele Kapisztráni Szt. János csodás győzelméről, www.zmne.hu/kulso/hke/ 

1456/tag/7.jpg 46. o. (36. f. Belépés 2006. nov. 23.) Kulcsár: i . m. a következő forrást jelöli meg: Kapisztráni 
Sz. János csodás győzelme Nándorfehérvárnál 1456. július hó 22-én. Tagliakocius János... levele nyomán la
tinból ford. Kramer Bonifác. Kolozsvár, 1907. 

Kulcsár: i . m. 192. o.; Tagliacozzo: i . m. 20-21. o. 
3 0 Uo. 54-55. o. Tagliacozzo beszámolóját jellemzi, hogy csodaszerüen adja elő az ostrom történetét. Több 

csodálatos, istenítéletszerü jelenetet is előad. Azt sem hallgatja el azonban, hogy a Kapisztrán ellen támadó tö
rököket az elfoglalt ágyúkból és a várból egyaránt lőtték a keresztények. A nándorfehérvári csatában a Jézus 
kiáltást Thuróczy is említi: Johannes de Thurocz. Chronica hungarorum. I . Budapest, 1985. (Ed. lulius Kristó, 
Elisabeth Galántai.) 250. cap. 270. о.; Thuróczy János: A magyarok krónikája. Budapest, 2001. A vonatozó 
részt ford. Bellus Ibolya. 250. f. 310. o. 

3 1 Johannes de Thurocz. 213. cap. 226-227. о.; Thuróczy: i . m. 213. f. 256-258. o. 



Az eddig felsorolt középkori csatakiáltások tisztán vallásos tar talmúak voltak. T ö b b 
nyire keresztény je l legű fohászokra hoztam példát, melyek a kereszténységhez való tar
tozást fejezték k i . A felsorolt esetek többségében pogányok elleni harcban használ ták 
őket a keresztények (bár előfordult keresztények közti harcban is). Most lássunk példát 
olyan jelszavakra, melyek a vallásos tartalom mellett egy szűkebb közösséghez, kolos
torhoz, országhoz való tartozást is kifejeztek. 

Fleury-i Aimon Szent Benedek monostorának történetéről írt a X . század elején. E l 
beszél egy csatát, melyben Szent Benedek javait védelmezték. A monostor prépostja Be
nedek nevét kiáltotta, ugyanezt tették a harcosok is. A völgyek és az erdők Benedek ne
vétől visszhangoztak. Hasonló esetet olvashatunk Fleury-i Andrásnál és a Miracula 
sanctae Fidisben is. Szent Benedek segítségül hívása a monostorhoz való tartozást is k i 
fejezte. 3 2 

A Roland-énekben többször fölhangzik Nagy Károly csatakiáltása, a munjoie! M á s 
szövegekben is előfordul ez a kifejezés, mint francia csa takiá l tás . 3 3 A szót így fordítják: 
ö r ö m h e g y . 3 4 A je lszó előfordul Montjoie Saint Denis, azaz „Szent Dénes Ö r ö m h e g y e " 
formában is . 3 5 Több elmélet is született a csatakiáltás magyarázatára . Van, aki a zarán
doklatokkal hozza kapcsolatba. A zarándokok követ vittek magukkal, amit céljukat elér
ve, a zarándokhelyen leraktak. így a lerakott kövekből halmok keletkeztek. Szent Dénes 
sírjánál is ilyen domb keletkezett, ebből származna a Montjoie Saint Derűs, Szent Dénes 
Örömhegye kiáltás. M á s zarándokhelyek mellet is keletkeztek ilyen halmok. M á s ma
gyarázat szerint nem kell konkrét heggyel összekapcsolni ezt a csatakiáltást, hiszen a 
hegy a Bibl iában és a középkori szövegekben Isten közelségét , az üdvösséget j e l képez i . 3 6 

Rütten szerint az Örömhegy! kiáltás a Golgotára, illetve a mennyei Jeruzsá lemre utal. A 
hősköl temény szerint Károly kardjának, a Joiuse-nek markola tában volt egy darab abból 
a lándzsából , amivel Krisztus oldalát megnyitot ták. A munjoie szó a kard nevével , 
Joiuse-zel mutat rokonságot . Károly kardja győzhetet len fegyver, a munjoie kiáltás en
nek a győze lembe vetett biztos hitnek a kifejeződése. Roland és emberei hétszer kiáltják 
a munjoie-t, mielőtt meghalnak. Károly serege szintén hétszer hallatja ezt a kiáltást, ami
kor elpusztítják a szaracénokat . A hősi énekben Roland a szenvedő, Károly pedig az 
utolsó ítéletre j ö v ő Krisztust j e lképezhe t i . 3 7 

Erdinann: i . m. 83. o. 
3 3 K. Heisig a X. sz. végétől a X I I . sz. első negyedéig 8 említésről tud, melyek előtagjukban a mons (hegy) 

elemet tartalmazzák. Kari Hesig: Munjoie. In: Romanistisches Jahrbuch, IV (1951). 292-314., itt 296. о. For
rása: Kurt Löffel: Beiträge zur Geschichte von monjoie, nebst einem Anhang über die Sitte des Steinwerfens 
und der Bildung von Steinhaufen. Phil. Diss. Tübingen 1934. 5-6. o. 

3 4 Ordericus Vitalis, 1135 k. alkotó normann szerző szerint a frankok zászlaja  тешп  gaudium (az én örö
möm) volt. Más források azonban a mons (hegy) előtagot használták (lásd a 30. jegyzetet). Ordericus tehát 
rosszul fordította latinra a francia jelszót. Heisig: i . m. 296-297. o. 

3 5 Dielitz: i . m. 195. o. 
1 Búrczai: i . m.; Heisig: i . m. 298-314. o. Heisig szerint az üdvösség hegyének földi emlékeztetői a zarán-

dokúton levő halmok. 
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Rütten, Raimund: Symbol und Mythus im altfranzösischen Rolandslicd. 51-54. о. Érdemes megjegyez
ni, hogy Jeruzsálem közelében is volt egy hegy, amit Örömhegynek neveztek. A Jeruzsálem felé igyekvő za
rándokok innen láthatták meg először a szent várost. Rütten: i . m. 54. o. 86. j . 1108 k. keletkezett térkép, 
Mappae Mundi (Kiad. Konrád Miller.) 



A munjoie csatakiáltás egyéb előfordulásai közül egyet tudok megemlí teni . Ez Vi l lan i 
János krónikájában fordul e lő . A firenzei történetíró elbeszéli , hogyan győzte le Anjou 
Károly Hohenstauf Manfrédot , I I . Frigyes császár fiát, és hogyan foglalta el tőle Dél-
Itáliát. A döntő csatára 1266-ban, Beneventum mellett került sor. Az ütközet előtt mind
két király kiadta seregének a jelszót: Károly jelszava volt a Mongioia cavalierí, Manfré
dé a Soavoia cavalieri?% A monjoie, lovagok csatakiáltás a Roland-énekből ismerős val
lási-nemzeti je l legű je l szó . A németek jelszava, „svábok, lovagok" az azonos népcso
portbeliek együvé tartozást fejezi k i . 

Térjünk még vissza rövid időre a Roland-énekhez! A hősköl teményben szerepel, 
hogy Károly zászlótartója korábban Szent Péter nevét kiáltotta, azután tért át „ R ó m a he
lyett" a munjoie-та. Rütten ér te lmezése szerint ez azt fejezi k i , hogy Károly azelőtt hűbé
ri függésben volt a római egyház fejétől. Az új név arra utal, hogy Károly fölszabadult 
Szent Péter utódjának, a pápának felsőbbsége alól. Róma , vagyis a földi egyház betelje
sítette hivatását. A feladatát Károly veszi át, a feltámadott Krisztus je lképeként , hogy 
megalapí tsa Isten országát, a mennyei Je ruzsá lemet . 3 9 

Talál tam olyan forrásokat is, melyek megörökí t ik a Szent Péter csatakiáltást. Fentebb 
már idéztem Brúnótól , aki a szász háború történetét a szászok szemszögéből megírta. A 
szászok V I I . Gergely pápa oldalán küzdöttek I V . Henrik király ellen. Brúnó feljegyezte, 
hogy az egyik szász Szent Péter nevét kiáltotta el lensége felé, mert ez volt a szászok csa
takiáltása. Henrik embere azonban az apostol nevét becsmére lve megöl te a szász harcost. 
Egy másik szász ezután öt ölte meg, Henriket szidalmazva. 4 0 Mat i ld , toszkánai őrgrófnő 
csapatai szintén Szent Pétert hívták segítségül, amikor a pápa oldalán harcoltak. 4 1 

A kasztíl iaiak országuk híres pártfogóját, Szent Jakabot hívták segítségül csata előtt. 
A legendás clavijoi ütközetben megjelent Szent Jakab, és fehér lovon sietett Ramirez k i 
rály segítségére a mórok elleni küzdelemben. így született a Santiago (Szent Jakab) csa
takiáltás, és ezért lett Jakab mel lékneve Matamoros (Mórö lő ) . 4 2 A spanyolok hősi éne
kében, a Cid-ben is szerepel, hogy a mórok Mohamed, a keresztények pedig Santiago 
kiáltást hallatnak a csa tában . 4 3 

Magyar vonatkozású forrásokban is találunk hasonló példákat . Nálunk László király 
volt az a harcos szent, akit a csatákban segítségül hívtak. A Névte len Minori ta gesztájá-
ban olvashatjuk, hogy Nagy Lajos király idejében a székelyek és a magyarok győzelmet 
arattak a tatárok fölött. Egy tatár fogoly szerint „nem csupán a székelyek és a magyarok 
támadtak rájuk, hanem maga László, akit mindig segítségül hívnak." M á s foglyok szerint 
a székelyek előtt egy koronás lovag járt , aki bárdjával lesújtotta a tatárokat, a lovag fölött 

Villani János krónikája. Hetedik könyv, 9. 84. o. In: A három Villani. (Ford., bevezetéssel és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta: Rúcz. Miklós.) Budapest, 1909. 

3 9 Rütten: i . m. 54-55. o. 
4 0 Bruno: i . m. 97. fejezet. Lásd Erdmann: i . m. 178. o. 
4 1 Donizonis vita Mathildis lib. I I . 350-353. itt: 364. o. MGH Sriptores (in Folio) SS Históriáé aevi Salici 

(12) (Ed. G. H. Peilz.) Hannoverae, 1856. 387. o. www.dmgh.de (Belépés 2006. dec. 8.) Lásd még Erdmann: 
i . m. 178. o. 

42 
James Hall: Dictionary of Subjects and Symbols in Art. 1979. A clavijoi csatáról szóló oklevél hitelét 

kétségbevonni látszik Erdmann: i . m. 255. o. 
4 Ének Cidről. Közékori spanyol epikus költemény. (Ford. Csaba Károly.) Budapest, 2002. 29. o. 731. sor. 



pedig egy koronás úrnő lebegett. A magyarok és a székelyek tehát segítségül hívták 
Szent Lászlót , valószínű, hogy csatakiáltás formájában. 4 4 Ugyancsak a Névtelen M i n o r i 
ta jegyezte föl a következő történetet: 1355-ben Nagy Lajos vitézei az osztrák herceget 
segítették a lázadó svábokkal szemben. A magyarok ebben a csatában így fohászkodtak: 
„Szent királyok, segítsetek bennünke t ! " 4 5 A csata magyar győze lemmel végződöt t . Szent 
királyok alatt itt nyilván Szent Istvánt és Szent Lászlót kell ér tenünk. Egy harmadik csa
táról is van tudomásom, melyben a magyarok Szent László segítségét kérték. Ez a ke
nyérmezei ütközet volt (1479). Az összecsapásról készült egy szász beszámoló . Eszerint 
akkor ez volt a magyarok csatakiáltása: „Isten és Szent László n e v é b e n ! " 4 6 

A fentiekben helyi kötöt tségeket mutató vallási je l legű csatakiál tásokat vizsgál tam. 
Lássunk most példákat a tisztán világi je l legűekre . 

Juszt iniánosz bizánci császár uralmát 532-ben nagy felkelés rázta meg. A kocsiverse
nyek két nagy szurkolótábora, a kékek és a zöldek fogtak össze ellene. Az esemény le
jegyzője , Prokópiosz szerint a lázadók egymásnak adták a jelszót: Nika! Vagyis: 
„Győzz!" A felkelést Juszt iniánosz hadvezérének, Bel izárnak sikerült vérbe fojtania. 4 7 

Van példa arra, hogy a harcosok vezérük, királyuk nevét hangoztatják a csatában. A 
százéves háború korában a kasztíliai t rónviszályba egyaránt beavatkoztak az angolok és 
a franciák. Az angolok I . Pétert támogatták, a franciák Péter féltestvérét, Trastámarai 
Henriket. 1369-ben, a montieli ütközetben a spanyolok Henrik nevét kiáltották (Castille 
au roy Henry), a franciák Szűz Már ia és vezérük, Bertrand du Guesclin nevét (Nostre 
Dame Guesclin). A csatát Bertrand nyerte meg. 4 8 

A vallási csatakiál tások kapcsán már írtam a morvamezei ütközetről . Ebben a küzde
lemben világi csatakiál tások is felhangoztak. A Continuatio Vindobonensis szerint a csa
tába vonuló csehek azt kiáltották: Prága, Prága! Emlékezzünk vissza, ez volt az a forrás, 
mely szerint Rudolf király népe Krisztus nevét kiáltotta a harcban. Ez a forrás nem említi 
meg a csehek csata előtti könyörgését , a Gospodina poyloydót. Úgy tűnik tehát, hogy a 
szerző érzékeltetni akarta Rudolf seregének vallásos, Otokár seregének világias szelle
mét. Az Osztrák r ímes krónika versbe szedve más csatakiál tásokat is följegyez: 'hie 

Chronicon Dubnicense. Recensuit et praefatus est M . Florianus. Quinquae-ecclesiis. 1884. 143-167. o. 
(Históriáé hungaricae fontes domestici., I.Scriptores, I I I . ) 151-152. о.; Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról. 
(Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula.) Budapest, 2000. 50-51. o. 

4 5 Sancti reges adiuuate nos! Chronicon Dubnicense. Recensuit et praefatus est M. Florianus. Quinquae-
ecclesiis. 1884. 143-167. o. (Históriáé hungaricae fontes domestici., I.Scriptores, I I I . ) 167. о.; Geszta Lajos k i 
rályról: 63. o. Köszönet Marton Szabolcsnak, aki erre az adatra felhívta a figyelmemet. 

4 6 Szakúly Ferenc, Fodor Pál: A kenyérmezei csata (1479. okt. 13.) Hadtörténelmi Közlemények, 1998. 2. sz. 
347. o. Még néhány példa helyi szentek segítségül hívására, csatahely nélkül: angoloké Szent György, breto
noké: Saint Yves, Anjou hercegeié: Saint Maurice. Kuczynskï: i . m. 213. о. Forrásait lásd а 48. jegyzetben. 

4 7 Procopii Caesarensis Opera omnia. (Ed. J. Haury.) I—III. Leipzig, 1905-1913. I . 24. о. Idézi: Középkori 
egyetemes történeti szöveggyűjtemény. (Szerk. Sz. Jónás Ilona.) Budapest, 1999. 23. o. 

4 8 Kuczynskï: i . m. 213. o. Itt említek még néhány földrajzi jellegű csatakiáltást, melyekhez nem tudok csa
tahelyet társítani: flandriaiaknál Flandre (Flandre au lion), brabantiaknál Brabant, Hainaut grófjáé Hainautau 
noble comte, Guyenne hercegéé Guienne au puissant duc, az arragónoké Monsterrat, a burgundoké az Avalon, 
bretonoké Mala. Malo. Kuczynskï forrásai: Du Congé: Glossarium mediae et infirme latinitatis, Editio nova v. 
10, Niort 1887.; С. F. Menestrier: Les recherches du blason, IL: De l'usage des armoiries. Paris, 1673.; L . 
Gautier: La chevalerie I I I . Paris 1895.; M. Pastoureau. Traité d'héraldique, Paris 1979. Du Guesclinhez lásd 
Ph. Contamine szócikkét. Lexikon des Mittelalters, 3. München, Zürich, 1986. 1140-1141.0. 



Rome! Was der Tiutschen krîe / sô rufen die Bêheim dâf 'Budewezze Brôhâ!'.49 A néme
tek tehát Rómát kiáltottak, a csehek pedig Budweis! Prága! kiáltást hallattak. A R ó m a 
kiál tásnak vallásos tartalma lehetett, hiszen R ó m a a katolikus egyház központ ja . 5 0 

A lengyel és litván tör ténelemben is előfordult, hogy városuk nevét kiáltották a csatá
ban. Amiko r 1331-ben a lengyelek megütköztek a Néme t Lovagrend vitézeivel, a len
gyelek Cracow kiáltást hallattak. 1410-ben, a grünwaldi csatában Ulászló király pa
rancsba adta, hogy a lengyelek és l i tvánok Krakow, illetve Wilno jelszavakat használják, 
hogy fel ismerhessék egymást a csa tában . 5 1 

A németeknél is van pé lda arra, hogy családjuk, városuk nevét kiáltják a harcba vo
nulók. A X I I . századi Néme t Birodalmat gyakran tette zavarossá a Welfek és 
Hohenstaufok harca. A Hohenstaufok fészke Waiblingen vára volt, az ő csatakiál tásuk 
ennek megfelelően így hangzott: Hie Weiblingen!, a Welfeké: Hie Weif!52 

A magyaroknak is volt olyan csatakiáltásuk, mely magába foglalta az ország nevét. 
Nagy Lajos királyról dicsérő éneket szerzett egy Peter Suchenwirt nevü költő. Versében 
szó esik Lajos csatakiáltásáról: Hurta, Huna Ungerlant, I Dein chrey den pesten ist bêchant 
(„Hurrá, hurrá Magyarország , nevedet a legjobbak ismerik"). Ez a forrás nem ütközet el
beszélése kapcsán említi a csatakiáltást, hanem címerrel kapcsolatban. Suchenwirt Lajos 
király c ímerét is leírja ve rsében . 5 3 Az ausztriai költő müve tudomásom szerint az első 
magyar vonatkozású emlí tése a hurrá k iá l tásnak. 5 4 

Magyarország neve csatakiál tásként egy X V . század második feléből való francia 
versben is elő kell, hogy forduljon. 5 5 A francia költő nyolcsoros versekben dicsér keresz
tény uralkodókat , és megadja támadó, illetve védekező csatakiá l tásukat . 5 6 Támadásná l 
többnyire saját országuk nevét használták: így a lengyel király csatakiáltása Poulaine. 
Védekezésnél Szűz Máriá t (Vierge Marie), Miasszonyunkat (Notre Dame) hívták segít-

9 Österreichische Reimchronik. 213. 16074-16076. www.dmgh.de (Belépés 2007. febr. 15.) 
5 0 Az Österreichische Reimschronik egyéb harci kiáltást is tartalmaz. A magyarok és kunok üldözéskor ezt 

kiabálják: slaha slach, vâhâ va! Österreichische Reimschronik. 226. о. 17110. sor. www.dmgh.de (Belépés 
2007. febr. 15.) Magyarul: Üsd vágd, kapd el! Lásd Kun László emlékezete. 109. o. 

5 1 Kuczynski: i . m. 213. o. Az 1331-es csata forrása: Monumenta Poloniae Historica, t. 3. Warszava, 1961. 
210. o. A grünwaldi csatához: Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae Anno Christi 1410. (Z. 
Celichowski.) Posnan, 1911. 22. o. 

52 
" Forrás nélkül hozza Dielitz: i . m. 131.0. 

Bleyer Jakab: Magyar vonatkozások Suchenwirt Péter költeményeiben. Századok, 1899. 788-812. o., itt: 
810. o. A vers Bleyer szerint 1356 után keletkezhetett, hisz az utolsó esemény, amelyről megemlékezik, 
Treviso 1356-os ostroma. Zolnay müvében 1377-es évszámmal szerepel a költemény: i . m. 41. o. 

5 4 Mai formájában először 1807-ben jelent meg (Hurra!!). Valószínűleg a német hurren, rohan ige felszólí
tó módjából származik. Számos nép katonái, tengerészei használják. Származtatják török, tatár, sőt magyar 
nyelvből is. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (Főszerk. Benkő Lóránd.) I I . k. Budapest, 1970.; 
Tóth Béla: Szájrul szájra. Budapest, 19012 (2002 reprint) 5. o. Az oroszok hurráját (Úrra) tatáiból származtatja 
Dielitz: i . m. 138. o. 

5 5 A verseket tartalmazó kézirat a párizsi Bibliothèque Nationale kézirattárában van, az MS n° 24315 be
jegyzési szám alatt. A fennmaradt kézirat X V I . századi munka, a versek tartalmuk, formájuk, nyelvezetük alap
ján a XV. század második feléből valók. Kuczynski: i . m. 214. o. 

5 6 Az említett uralkodók: a német császár, valamint Franciaország, Aragónia, Ciprus, Frízföld, Spanyolor
szág, Szicília, Csehország, Lengyelország, Portugália, Norvégia, Magyarország, Skócia, Na varra, Dánia, Íror
szág és Mallorca királyai. Kuczynski: i . m. 215. o. 



ségü l . 5 7 Szicília és Magyarország esetében a költő kiemelte a töröktől való fenyegetett
séget. A versek valószínűleg egy címeres könyv, Az Arany Gyapjú Címerkönyve függe
lékeként készültek. A c ímerkönyv ugyanis nem tünteti fel a nagyurak csatakiáltásait , a 
francia királyét k ivéve . 5 8 

Térjünk most vissza a harcok, hadjáratok forrásaihoz! Thuróczy János krónikájában 
találunk egy érdekes magyar harci kiáltást. Thuróczy leírja, hogy Albert király hadjárat
ba indult a török ellen. A magyarok azonban megunták a hosszú táborozást , sokan szen
vedtek közülük vérhasban, ezért „régi szokásuk szerint farkast kiál tva" elvonultak. M i t 
jelenthet ez a kifejezés: lupum proclamare, farkast kiáltani? Thuróczy szerint ez régi 
szokás, korábbi források azonban nem szólnak ilyesmiről. A krónika krit ikai kiadása a 
Nesz tor -évkönyvre hivatkozik. Az orosz évkönyvek szerint Könyves Kálmán beavatko
zott az orosz fejedelmek viszályába, és hadjáratot vezetett Psemys lhöz Szvjatopolk kije
vi fejedelem megsegítésére. Ellenfelük, Igorevic Dávid kun segítséget hozott. A kun ve
zér, Bonjak éjszaka kiment a mezőre , és üvölteni kezdett, mint a farkas. Az igazi 
farkasok felelni kezdtek neki. A kun vezér ezután biztosra vette, hogy másnap legyőzik a 
magyarokat. így is lett. Kálmán seregét legyőzték, és a csatában két magyar püspök is 
odaveszett. Fessier Ignác Aurél valószínűnek tartja, hogy a magyarok a kunok Farkas! 
Farkas! diadalordítása alatt menekültek. Fessier szerint talán innen eredhet az a mondás , 
hogy farkast kiált.59 

Menekülés re buzdí tó magyar kiáltást az Österreichische Reimschronik is közöl . A 
stájerek 1258-ban elkergették Gutkeled István szlavón bánt, akit I V . Béla korábban Stá
jerország kapi tányává tett. A menekülő magyarok kiáltásáról ezt írja a krónika: si spilten 
iruele /fusto, mingele. Körülbelül így adható vissza: „Iramodj el, fussatok mind e l . " 6 0 Az 
1300 körül alkotó Seifried Hebling szintén feljegyzett menekülésre buzdí tó magyar kiál
tást. 1250-ben I V . Béla csapatai Ausztr iába törtek. Preussel Wernhard megtámadta a 
magyarokat. Wernhard csatakiáltását hallva a magyarok ezt kiáltották: fugát fush 
mingrel! /Hie kumt wuhart krel. Vagyis: „Fuss mind el, itt j ön Wurhár t k i rá ly ." 6 1 

A törököknél is találunk példát világi csatakiáltásra. A pápa Mátyás király egyik kö
vetétől hallotta, hogy a törökök Róma kiáltással indultak harcba, je lezvén, hogy oda tar-

Kivéve Szicília királyát, aki megfordította a sorrendet: támadásnál Nostre Dame, védekezésnél Cecillé 
(Szicília) a kiáltása. A franciáknál Notre Dame Montjoie a támadó kiáltás, és Szent Dénest hívták védekezés
kor. Anglia támadó kiáltása Saint Georges, Aragóniáé Montserrat; Kuczyiíski sajnos csak a lengyel királyról 
szóló verset idézi, a többiekről így a magyar királyról szóló versről is általánosságban szól, a magyar csatakiál
tásról is csak általánosságban ír: „a többi király, úgy mint a lengyel, támadásban az országuk vagy, mint Spa
nyolország és Navarra királyai, az országrész és város nevét (Castille, Sarragose) kiáltják". Kuczynskid. m. 
215-216. o. 

5 8 Uo. 217-218. o. 
5 9 Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum. I . (Ed. Elisabeth Galántai, hilius Kristó.) Budapest. 1985. 

222. cap. 234. о. II . Commentant 2. (Composuit Elemér Mályusz, adjuvante Julia Kristó.) Budapest, 1988. 
222. cap. 296. о. Magyarul: Thuróczy: 222. f. 266-267. о. A csatajelenetet Pauler Gyula is előadja: A magyar 
nemzet története az Arpádházi királyok alatt I . k. Budapest, 1899.2 203-235. o. Hodinka Antal: Az orosz év
könyvek magyar vonatkozásai. Budapest, 1916. 56-63. o.; Zolnay: i . m. 42. o. 

6 0 Österreichische Reimschronik. 75. о. 5625-5626. sor. Hivatkozást, fordítást lásd Ó-magyar olvasó
könyv. (Szerk. Jakubovich Emil. Pais Dezső.) Pécs, 1929. 280. o. Losonczi Zoltán: Egy német krónika magyar 
szavai. Magyar Nyelvőr, 1915. 255-262. o. Az adatért köszönet Marton Szabolcsnak. 

6 1 Joseph Seemüller, Seifried Hebling. Halle a. S. 1886. 169. о. XV. fej. 355-356. sor. Idézi, fordítja: Ó-
magyar olvasókönyv, i . m. 280-281. o. Az adatért köszönet Marton Szabolcsnak. 



tanak. A szultán Konstant inápoly bevétele után a Római Birodalom örökösének tekintet
te magát, és törekedett annak helyreál l í tására . 6 2 

Középkori csatakiáltásokról szóló át tekintésem természetesen korántsem teljes. A sor 
bővíthető, számos esetben pedig további pontosí tásra szorul. Az ál talam ismert csatakiál
tásokat igyekeztem rendszerbe foglalni. Hoztam példát tisztán vallásos je l legű jelszavak
ra, vallásos je l legű, de helyi kötöttséget is mutató kiáltásokra, végül tisztán világi je l legű 
csatakiál tásokra is. Az áttekintés talán segít abban, hogy jobban megértsük, mi mozgatta 
a harcba indulókat. 

Szakály Ferenc-Fodor Pál: i . m. 335. 
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