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Belháborúk. 

Géza fejedelem és a magyarok első királya, Szt.-István ural-
kodása a béke és a szervezkedés időszaka. A magyar nemzet, a 
külföldi kalandozásokról lemondva, egész erejét a haza biztosítá-
sának, az ország különféle viszonyai rendezésének szenteli. A nem-
zet fölveszi a kereszténységet, a királyság megalapíttatik s mint 
központi hatalom intézi a nemzet sorsát. 

E békés munkálkodást háború zaja, többnyire a pogány vallás 
küzdelme a kereszténység ellen, csak ritkán szakítja meg. 

így közvetlen Géza fejedelem halála után, 998-ban, Koppány 
vezér fölkel Géza utódja István ellen, hogy őt és vele a keresztény-
ségetmegbuktatván, a pogányság, az ős magyar vallás uralmát vissza-
állítsa. István seregét a kipróbált, tapasztalt Vecelin gróf vezette, 
maga pedig, Hunt és Pázmán lovagok által kisérve, vett részt a 
Veszprémet ostromló Koppány ellen vívott csatában. A Szt.-György 
és Szt.-Márton lobogója alatt harczoló seregé lett a győzelem, 
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maga Koppány elesett s teste négyfelé vágatván, az ország négy 
részében függesztetett fel. 

Majd a koronázás után néhány évvel, 1003-ban, Gyula erdélyi 
vajda, az utolsó magyar törzsfő, tett hasonló kisérletet, hasonló 
eredménynyel; Gyula nejével és két fiával fogságba került s végül 
mégis kénytelen volt a keresztséget fölvenni. 

A Gyula elleni hadjáratnak mintegy folytatása volt az, melyet 
István Kean, a Gyulával szövetségben álló bolgárok és bessenyők 
vezére ellen indított s szintén győzelmesen fejezett be; más forrá-
sok szerint azonban e háború szoros összefüggésben van a nagy 
görög-bolgár háborúval, melyben István serege Vazul császár szö-
vetségében 1018 táján vett részt s így a bolgárokat leküzdeni 
segédkezett. Ez alkalommal a sereg tömérdek zsákmányt nyert ; 
maga István Szt.-György ereklyéit vette osztályrészül. 

Végül részben hasonló természetű az Ajtony vagy Ahtony 
ellen vezetett hadjárat. Ajtony, mint a hagyománj'beli Glád örö-
köse, a Maros és Duna közt levő terület fölött uralkodott s midőn 
Gyula leveretésén megrettenve, a bolgárok meghódítója, II. Vazul 
görög császárnak fogadott hűséget, nemcsak a nyugoti vallás, de 
az ország egysége ellen is vétkezett. Megbüntetésével s országának 
visszahóditásával István Csanád vezért bízta meg, ki korábban 
maga is Ajtony alatt vezérkedett. 

A küzdelem 1029-ben a nagyőszi síkon Oroszlámos közelé-
ben ment végbe. Ajtony legyőzetett s életét is vesztvén, feje Esz-
tergom várfokára tűzetett. 

A német háborúk István, Péter és Aba Sámuel idejében. 

A felsorolt hadi eseményeknél nagyobb fontosságú a Német-
ország ellen folytatott küzdelem. Az augsburgi csata óta, melyben 
először állott az egész egyesített németség a magyar hadakkal 
szemben, a magyar nemzet a német királysággal háborút nem 
viselt s a viszony a két nemzet közt, kivált István házassága foly-
tán, barátságos volt. Midőn azonban a német trónra II. Hen-
rik, István sógora, halálával II. Konrád került, a ki nagyra-
vágyó s harczias fejedelem levén, fejét egy újabb világbirodalom 



alakításán törte, e viszonynak szükségkép rosszabbodni kellett, 
mert eszméinek megvalósítására, Magyarországnak a német csá-
szárság felsősége alá liajlítása föltétlenül szükséges volt. így tehát 
csak okot kellett a háborúra keresni. 

II. K o n r á d hatlj árata Magyarország e l l en ,1030-ban. 
A külső okot a háborúra az adta meg, hogy István király a császár 
követét, Wemer strassbnrgi püspököt, kit a császár fontos meg-
bízással Konstantinápolyba küldött, Magyarországon át nem bocsá-
totta, sőt mivel a király elleni fondorlatai nyilvánvalók lettek, az 
országból kiutasította. 

Konrád elhatározta a háborút s Bretiszláv morva herczeggel, 
István pedig a lengyel fejedelemmel kötött szövetséget. A határ-
széli villongásokat a bajorok, a tulajdonképeni háborút azonban a 
magyarok kezdték meg, a bajor földet régi szokás szerint dúlni, 
pusztítani kezdvén. 

Konrád serege julius elején Moson és Sopron közt tört be az 
országba, míg szövetségese Bretiszláv Pozsony felé, majd — a 
Duna balpartján maradva — egész Esztergomig dúlt. István fegy-
verre szólította a magyar nemzetet, de nem ment Konrád elé, 
hanem a régi szittya hadviselési mód szerint a vidéket, melyen a 
német sereg átvonúlt, kiköltöztetvén és elpusztíttatván, az ellen-
séget már evvel visszaűzte. A német seregben ugyanis csakhamar 
az éhség jelentkezett, majd a Fertő mocsaras vidékein keletkezett 
betegség, mi a császárt arra kényszeríté, hogy már a Bábától visz-
szafor dúljon. 

Most törtek elő István magyarjai s a visszavonulókat folyton 
űzve és konczolva, a német sereget csakhamar felbomlasztották, 
mire az egyes csapatokban menekült hazájába. A magyarok elfog-
lalták Bécset, — melynek neve ekkor fordúl elő először a törté-
nelemben — a császár pedig «visszatért sereg nélkül, mit sem 
végezve». 

A következő évben a császár fia és helyettese, Henrik bajor 
herczeg, Istvánt Magyarországon fölkeresve, megkötötte a békét, át-
engedvén a magyaroknak a Lajtha és Fischa közti területet, továbbá 
a Morva folyó jobb partját Nikolsburgig és a Tháyáig. 

Nagy fontosságú dolog volt ez kétségtelenül, mert a néme-
teknek megmutatta, hogy a magyarok egyes külföldön kalandozó 
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hadait megverhetik ugyan, de az ország területi épségét büntet-
lenül megsérteni nem szabad. 

P é t e r hadjárata , 1039—1040-ben. Szent István utóda, 
Urseolo Péter, nem nyerte meg a magyarok rokonszenvét, sőt erő-
szakoskodásai miatt ellene csakhamar erős ellenzék támadt. Péter, 
hogy az ország figyelmét más irányba terelje, szövetségbe állott 
Bíetiszláv cseh herczeggel III. Henrik német király ellen, s 1039 
őszén és a reá következő télen hadaival az osztrák határgrófságot 
pusztíttatta. 

1040-ben, midőn Henrik betört Csehországba, Péter három 
magyar dandárt — talán a pozsonyit, trencsénit és nyitrait 
küldött Bretiszláv támogatására s a csehek, a magyar dandárok 
segítségével, a németeket Csehországból csakugyan ki is szorí-
tották. Részletekkel azonban e hadjáratról nem rendelkezünk. 

A b a S á m u e l b e t ö r é s e Bajorországba , 1042-ben. 
Midőn Péter 1041-ben trónjától megfosztatott, III. Henrik német 
királyhoz futott és annak pártfogását kérte. A magyarok által he-
lyébe emelt Aba Sámuel ennélfogva jogosan tartott egy német 
háborútól, s midőn Henrikhez 1041. végén küidött követsége onnét 
ki nem elégítő válazszal tért visszsa, elhatározta, hogy a háborút 
azonnal — mielőtt Henrik hadait összeszedhetné — megindítja. 

Előkészületeit nagy titokban megtevén, már 1042. február 
havában három oszlopban betört a keleti és a karinthiai határgróf-
ságba. A király maga a fősereggel a Duna jobb partján nyomúlt 
elő, egyik alvezére a Duna balpartján, a másik Styriába. 

Az Aba király által vezetett fősereg csapatai csendesen, majd 
észrevétlenül nyomúltak át a Wienerwaldon, majd február 15-én 

, Tullnnál egyesülvén, megkezdék a dulást, mely a Traisen folyóig 
terjesztetett ki. A sereg azután roppant zsákmányával együtt 
háborítatlanúl tért vissza Magyarországba. 

Kedvezőtlenebb volt a másik két oszlop sorsa. A Duna bal-
partján pusztító oszlop a zsákmányolást ugyan akadály nélkül haj-
totta végre, de midőn hazafelé tért, a Morva folyó tájékán a keleti 
határőrgróf Adalbert és fia Lipót hadával találkozott. A magyar 
vezér, a helyett, hogy az aránylag csekély számú németet egyesült 
erővel támadta volna meg, csapatát három részre osztá, egyik a 
foglyokat őrzé, másik magyar módra az ellenség hátába küldetett 



s csak a megmaradt harmadrész állott Adalberttel szembe. A néme-
tek heves támadása azonban e csapatot szétugrasztotta, majd a 
foglyokat védő csoportot is, melyet a fölszabadúlt foglyok is segíté-
nek felkonczolni, úgy hogy mire a harmadik csoport megérkezett, 
már elkésett és társai sorsában osztozott. Maga a vezér is csak a 
Morván való átúsztatással menekült, de otthon a király szemei 
kitolatásával büntette meg. A karinthiai oszlop hasonlókép járt, 
amennyiben a visszatérés alkalmával Gottfried, a karinthiai Lam-
bacli Arnold fia, Pitten körül váratlanul megtámadta, s nagy 
részét levágván, a foglyokat és a zsákmányt tőlük elszedte. 

III. H e n r i k e l ső hadjárata a m a g y a r o k e l l en , 
1042-ben. Aba király dulásának és pusztításának híre nagy mél-
tatlankodást szült Németországon s így Henrik a Kölnben tartott 
birodalmi gyűlésen a birodalom teljes egyetértésével határozta el 
a magyarok elleni háborút. 

A német sereg, melyhez Bretiszláv cseh és Adalbert osztrák 
csapatai is csatlakoztak, még 1042. nyarán megindúlt Magyar-
ország ellen. A seregben volt Péter, kit Henrik a magyar trónra 
visszahelyezni Ígérkezett, továbbá Endre herczeg, Szár László 
fia — a másik trónkövetelő is. A sereg számereje ismeretlen s 
az évkönyvek által általában «igen nagy»-nak mondatik. 

A betörés Magyarországba Bretiszláv tanácsára, ki már 
1030-ban egész a Garamig jutott, a Duna balpartján s körülbelül 
szeptember elején történt. Henrik ugyanis feldúlta előbb Hainburg, 
az akkori Heimenburg várát, de a moson- és sopronvidéki lápok 
közé, már csak az esős nyár miatt is, behatolni nem bátorkodván, 
a Dunán átkelt és elfoglalta Pozsonyt, melyet feldúlt. A magyar 
sereg ellenállást nem gyakorolt s csupán körülrajzotta, háborgatta 
a németeket. 

A német sereg egész a Garamig hatolt s miután a magyarok 
az alkudozásoknál Péter visszafogadását megtagadták, Henrik az 
elfoglalt terület fölé, melyet német fenhatóság alá hozni szándé-
kozott, Endre herczeget helyezte, mellé és az eifoglalt várakba 
német őrséget helyezvén. Ezután Henrik nagy diadallal visszatért 
Németországba. 

A diadalmas hadjárat azonban a valóságban teljesen ered-
ménytelen volt, mert nemcsak hogy Péter vissza nem helyeztetett, 
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de Endre sem maradhatott az országban, mert Aba mindjárt a 
németek távozása után megtámadta és kiűzte a német őrségekkel 
együtt. Az ország területe tehát már az év végén ismét fel-
szabadúlt. 

H e n r i k m á s o d i k hadjárata , 1043-ban. Aba Sámuel a 
hadjárat aránylag szerencsés vége daczára belátta, hogy Henrik 
veszedelmes ellenfél, minélfogva 1042-ben Goszlárban, 1043-ban 
pedig Paderbornban és Regensburgban alkudozott a béke meg-
kötése érdekében, de sikertelenül. Henrik a háború folytatását 
határozta el, még pedig ezúttal a hadjáratot nem a Duna balpart-
ján, hanem a jobb parton, a Dunántúl vidékére tervezvén. 

Támaszkodva egy jól fölszerelt hajóhadra, melyből a sereg 
élelmeztetett, Henrik 1043 augusztus elején újból megindúlt 
Magyarország ellen. Aba nem volt a háborúra elkészülve és alig 
tudott hirtelenében annyi erőt összeszedni, hogy a Mosoni-Ivaput 
és a Rábcza-vonalnak Kapuvár és Abda körüli erődítéseit meg-
szállja, serege megmaradt részével a Rába jobb partján áll-
ván föl. 

Midőn pedig a németek nagy számáról értesült, daczára annak, 
hogy magyarjai a csatára erősen készültek, a sikerben semmikép 
sem bízva, új alkudozást kezdett, mely végre békére vezetett. 

Ámde a béke föltételei szigorúak voltak : Aba visszaadja az 
ország azon részét, melyet István a Lajthán és Morván túl a né-
metektől elfoglalt; visszaadja a foglyokat, vagy azokért vérdijat 
fizet; fizet 400 márka aranyat (körülbelül 150,000 frt); visszaadja 
Gizella özvegy királynénak a mit tőle elvett; ad 400 prémes men-
tét s mindezt András napig, a teljesítés biztosítására kezeseket 
adván. 

Bizony fényes eredmény volt ez, melyet Henrik elért, még 
pedig a nélkül, hogy kardját hüvelyéből kivonta volna; e mellett 
a mellékczélt, hogy Pétert trónjára visszahelyezze, Henrik bátran 
elejthette. 

H e n r i k h a r m a d i k hadjárata , 1044-ben. Aba nem tel-
jesítette a béke föltételeit, de sőt midőn helyzetét az országban, 
összeesküvők és elégedetlenek lemészárolásával, megerősödöttnek 
vélte, maga készült Henriket országában megtámadni. 

Mihelyt Henrik erről a hozzá menekült magyaroktól érte-



sült, a háború nyomban való megindítását határozá el, hogy Abát 
meglephesse. 1044 junius havában együtt voltak a császári dan-
dárokon és a határőrgrófság csapatain kívül a bajor és a cseh hadak 
Ostmarkban s csendesen vonúltak a magyar határ felé. Német 
évkönyvek csak 6000-re teszik Henrik seregének erejét, míg 
ugyanakkor a magyarokét 200,000-re, mi nyilvánvaló és otromba 
képtelenség. Bizonyos, hogy Aba serege, melyet Győrnél összpon-
tosított, a németekénél számosabb volt, de ily aránytalanságról szó 
sem lehet. Oly gyáva nyulak a magyarok sohase voltak, hogy két-
százezernyi seregöket hatezer német megverje. 

A magyar elégületlenek szintén Henrikhez csatlakoztak. 
Aba a németek közeledéséről, erejéről és terveiről értesülvén, 

Henriknek békét és a tavalyi béke föltételeinek busás tteljesítését 
ajánlotta, de azon föltétel alatt, ha a hozzá menekült magyarokat 
kiadja. Henrik azonban tárgyalásokba nem bocsátkozott, hanem 
Sopron felől, a Fertőtől délre, az országba betörött és Abát csatára 
hívta. A megállapodás abban történt, hogy az ellenséges seregek 
július 3-án a Fertő és a Hanság mocsaraitól délre (tehát körülbelül 
Kapuvár és Nyék közt) találkoznak. Aba azonban a dolgot jobban 
meggondolván, miután egyrészt saját helyzetét a Rábcza és Rába 
vonalaktól nyugotra hátrányosnak tartotta, másrészt a németeket 
a folyók és mocsarak közé csalván, Henrik seregét megsemmisít-
hetni vélte, a kitűzött időben és helyen nem jelent meg. 

Henrik ennek folytán tovább nyomúlt előre. Az alsó folyá-
sában a magyarok által megtorlasztott Rábcza Babothnál útját 
állta ugyan a németeknek, de csak rövid időre, mert a Henrik tábo-
rában levő magyarok a sereget a Rábczán fölfelé, majd egy gázlón 
a folyón átkalauzolták. Jiilius 5-én Henrik Arpásnál a Rábához 
érkezett s azon átkelve, a mai koronczó-győri úton vonúlt előre. 
A német sereg 17 csapatban nyomúlt elő — miből egy író annak 
számerejét 17,000 főben véli megállapítandónak — s Ménfő tájé-
kán váratlanúl a magyar seregre bukkant, mely a síkságot el-
özönlötte. 

Aba Sámuel itt szándékozott a harczot elfogadni. 
A m é n f ő i c s a t a , 1044 j u l i u s 5 -én . A ménfői csata 

kritikusai kifogásolják, hogy Aba király miért nem állotta útját a 
németeknek már a babothi sánczoknál, tehát a Rábczánál, továbbá 
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1044. hogy miért választotta a ménfői síkot, mely cselvetésre stb. nem 
alkalmas. Az elsőnek természetes oka az, hogy Aba nagyszámú 
lovas seregét a Rábcza, Eába és a Hanság által képezett szűk térre 
veszély nélkül nem vihette, ha pedig ez állásban délfelől még meg 
is kerülik, a veszély még sokkal nagyobb. A másikat ismét a nagy-
számú lovasság magyarázza meg, mely a ménfői síkon elég fejlő-
dési és harczteret nyert, mi máshol hiányzott. Kérdhetnők azonban, 
hogy miért nem támadta meg Henrik hadát a Kábán való átkelés 
közben ? Nos, ennek magyarázatát is megleljük Aba király azon 
elbizakodásában, hogy ő, Pauler szerint, Henriket nemcsak meg-
verni, hanem seregét megsemmisíteni is akarta. Ha Aba király 
valóban oly nagy túlerővel rendelkezett, mint azt a németek 
fennen hangoztatják, akkor Aba e szándéka nem is volt elbiza-
kodás, hanem jogos törekvés s akkor úgy a csatatér megválasz-
tása, mint a követett eljárás helyes is volt. A dolog azonban más 
véget ért. 

Henrik seregét a Rábán való átkelés után azonnal csata-
rendbe állítá s a német harczmód szerint, tömör, összetartó oszlo-
pokban nyomúlt elő, míg a magyarok széles arczvonalban, a szár-
nyakat az ellenség átkarolására ívalakban előre tolva, közeledtek. 
A magyarok ép az első njúlzáport készültek a németekre zúdítani, 
midőn hirtelen szélvihar támadt és a port, mint óriási felhőt, a 
magyarok szemei közé hajtván, ez a nyílazást megakadályozta. A 
magyarok tehát a bevezető nyílharcz nélkül voltak kénytelenek a 
rohamot végrehajtani, mi ennek folytán hatástalan volt; nem igen 
boldogúlhattak a kézi tusával sem, melylyel a tömör sorokban álló, 
nehéz fegyverzetű németek és csehek ellen nem sokra vitték. Mind-
amellett valószínű, hogy a győzelem Abáé, mert a számbeli nagy 
túlerő végre is csak érvényesül, ha a döntő pillanatban Aba seregének 
nagy része a királyt cserben nem hagyja; pedig ez történt. A nép-
szerűtlenné vált zsarnokot a magyarok seregestől hagyták el s 
zászlóikat a földre dobva vagy Henrik mellé állottak, vagy a csata-
teret elhagyták. 

A magyar sereg hadrendje erre rögtön felbomlott és a király 
híveivel együtt futásban keresett menedéket. Tömérdek esett most 
el a futás alatt, még több került fogságba, mert Henrik az üldözést 
6 mérföldre folytattatta. A németek kezébe került Aba aranyos 



lándzsája, a főhatalom jele, is. A németek vesztesége jelentéktelen 
volt, mi a csata e lefolyása mellett természetes is. 

Henrik az üldözés befejeztével szőrruhába öltözve, mezitláb, 
térdelt a feszület elé, Aba és népe pedig futott a Tisza felé. 

A német sereg elfoglalta Győrt, hol Aba neje, gyermekei és 
kincsei kerültek a győzők kezei közé, majd Henrik formaszerű 
diadalmenetben vonúlt Székesfehérvárra, a királyi székvárosba, 
hol Pétert trónjára visszahelyezé, s magával vivén Aba lándzsáját 
és Magyarország koronáját, hazájába visszatért. A lándzsát és koro-
nát Henrik azután a pápához Rómába küldé. 

Abát Péter nemsokára elfogatta és kivégeztette. 
1045 május 26-ánpünkösd vasárnapján, Péter és vele Magyar-

ország meghódolt a Fehérvárra hívott Henrik, mint hűbérúr előtt. 
Magyarország tehát — habár csak rövid időre is — a német császár-
ság hűbéres tartománya lőn. 

Ez volt a ménfői csatavesztés következménye. 

A német háborúk I. Endre és I. Béla idejében. 

Az 1046-ik évi forradalom letaszítá Pétert alig elfoglalt trón-
járól s helyébe a csanádi gyűlés Szár László fiát, Endrét, hívta 
meg a trónra. Midőn Endre Magyarországba jött, a Vatta által föl-
idézett pogány reakczió ülte véres orgiáit, melynek Szt. Gellért 
püspök is áldozatúl esett; Endre ezt rögtön meg nem gátolhatta, 
de midőn testvére, a szintén pogány hitre visszatért Levente halá-
lával a pogányság főtámaszát elveszítette, a kereszténységet az 
országban ismét helyreállította. 

Mindent elkövetett Endre egyszersmind arra is, hogy III. Hen-
rikkel békés viszonyt tartson fenn s őt Péter trónfosztása és halála 
miatt minden módon kiengesztelni igyekezett; de hiába. Henrik 
új háborút határozott Magyarország ellen, Péter és a németek 
legyilkoltatásáért és a pogányság által a keresztény hit ellen elkö-
vetett merényletért, mint nemkülönben azért, mert nem volt való-
színű, hogy Endre, ha a trónon megmaradni akar, a császárnak 
Magyarország fölötti fenhatóságát elismerje; ha ezt teszi, Péter 
sorsára jut. 

1044. 

Győr. 
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Szerencsére, Henrik a birodalom viszályai által több éven át 
le volt kötve s így Endre időt nyert. Ezt egyrészt a keresztény 
vallás és a belviszonyok megerősítésére, másrészt a harczképesség 
emelésére fordította. Ez utóbbi tekintetben kitűnő segítője lőn 
testvére, a hadban jártas, hősies lelkületű és harczedzett Béla, kit 
Lengyelországból behívott, neki vezéri czímen az ország egy harma-
dát (az északnyugotit) átadta s örökösévé nevezte. 

A háború nemsokára kitört. 
A l ia i i iburgi hadjárat 1050-ben. A magyarok és néme-

tek közti főküzdelemnek a hainburgi hadjárat csak mintegy elő-
játékát képezi s benne nem is a két nemzet ereje, hanem csak alá-
rendelt hadak jutnak összeütközésbe. 

Gebhard, regensburgi püspök, tisztán harczvágyból, különös 
ok nélkül, 1050. tavaszán betört az ország nyugoti határain s dús 
zsákmányt szerzett. A magyarok nem késtek a kölcsön visszaadá-
sával s berontva az Aba által átengedett s Henrik által új határ-
grófsággá tett területre, a Neumark-ba, azt feldúlták, fővárosával 
Hamburggal együtt, melynek templomát is szétrombolták. 

Henrik természetesen ez eseményt kihívásnak tekinté s biro-
dalmi gyűlést tartván Nürnbergben, a magyarok elleni háború 
határozatba ment. 

Még ez év augusztus végén fölkészültek a birodalom délkeleti 
részének hadai s a később a császár által vezetendő nagyobb had-
járathoz hadászati alapot szerzendő, szeptember közepén mindenek 
előtt Hainburg várát kezdték fölépíteni. 

A magyarok erről értesülve, szeptember 22-én éjjel megtá-
madták a németek Hainburg körüli erődített táborát s azt 
annyira eláraszták nyilaikkal, hogy csak egy sátor tetején 200 nyíl-
vesszőt olvastak meg. Ennek daczára a roham nem vezetett sikerre, 
sem azok, melyeket a magyarok a következő hét napon át ismé-
teltek. A nyolczadik napon végre a németek kitörtek a táborból s 
az ostromlók közül sokakat levágván, a magyarokat elűzték. 

A magyarok azonban nemsokára visszatértek s most arra 
törekedtek, hogy a vár faházait felgyújtsák. Már több ház lángban 
állott s mivel a németek most első sorban az oltással foglalkoztak, 
a magyarok új rohamot intéztek. Ámde ép a döntő pillanatban a 
szél átcsapott a már leégett részek felé s csakhamar kialudt. Erre 



a nénietek egyesűit erővel a magyarok ellen fordúltak s azokat 
heves küzdelem után a vár alól újból elűzték. 

A vár ezután akadály nélkül fölépült. 
H e n r i k n e g y e d i k hadjárata 1051-ben. Bárha a há-

ború immár küszöbön állott, Endre király mégis még mindig 
működött annak megakadályozásában és e czélból a pápa közben-
járását is igénybe vette. De mind hiába; Henrik el volt tökélve a 
háborúra. 

1051 julius havában a német birodalom egész hadereje össze-
gyülekezett Begensburgnál, «hogy a császári tekintély ellen fel-
lázadt magyarokat megtörjék és őket a keresztény vallásra vissza-
térítsék*). Az összes német törzsek : szászok, frankok, svábok, bajo-
rok, továbbá a burgundok, lombardok, lengyelek, csehek, mind 
összesereglettek, hogy e nagy nemzeti és vallásos háború dicsősé-
gében részt vegyenek. 

Augusztus közepén indúlt meg a német birodalom hadserege 
a Duna jobb partján Passauból, s kisérve az élelemszállító hajóhad 
által, a magyar határnak tartott. Ámde a Lajtha, a Fertő és Rábcza 
vidéke a magyarok védő készületei és a nyári nagy esőzések folytán 
annyira hozzáférhetetlen volt, hogy a németek sem a mosonyi, 
sem a soproni kapun át Magyarországba be nem törhettek. Henrik 
ekkor magát azon merész vállalatra határozta el, hogy hadászati 
alapját, a Dunát, elhagyva, délnyugotnak kerül le és a járhatatlan 
határerdő mögött, a Rába és Zala forrásai körűi tör be. E czélból 
az élelmi szereket a hajókról lovakra rakva, miután Gebhard 
püspököt a hajóhaddal a Duna mentén lefelé, Bíetiszlávot a csehek-
kel a Duna balpartjának pusztítására küldé, a sereggel megindúlt. 

Endre király és hadainak fővezére, Béla herczeg, nem voltak 
kétségben a német császár támadásának veszélyessége felől, s míg 
egyrészt a nyugoti kapukat a folyók megtorlasztása, védőműveik 
kijavítása stb. által megerősítették, másrészt módot kerestek a 
németek elleni sikeres védekezésre. A ménfői csata intő példával 
szolgálhatott arra, hogy a németekkel nyílt csatába ne bocsátkoz-
zanak, ellenben az 1030-ik évi hadjárat, István király védekezése 
Konrád ellen, megmutatta a módot, melyet követni czélszerü. 

A magyar fővezérlet csakugyan e kipróbált módhoz folyamo-
dik. Az egész úton, melyet a németek előreláthatólag követni fog-
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nak, tehát a határtól Fehérvárig, a lakosokat kiköltöztette, az élelmi 
szereket és lótápot biztosabb vidékre hordatta, vermekbe rejtette 
vagy ha ez nem volt lehetséges, fölgyújtotta, vagy a folyókba szó-
ratta; szóval a németek útját sivataggá változtatta, melyen a sereg 
élelmet még aranynyal fölmérve sem kaphatott. E mellett a magyar 
portyázó csapatok szünet nélkül körűlszágúldották a német sereget, 
oldalukba és hátuk ellen vakmerő támadásokat intézve, vagy el-
árasztva őket nyilaikkal, fölverve őket északai nyugalmukból. 

Henrik serege tehát, melynek útja körülbelül Zalaegerszegen 
keresztül Tapolczának, Veszprémnek mehetett Fehérvárra, ily körül-
mények közt hamar éhinségre jutott, mely oly nagy volt, hogy néha 
még magának a császárnak sem volt kenyere. 

A császár elérte tehát Fehérvárt, de itt nem várta hódoló 
király és nép, mint 1044-ben, hanem zárt kapuk, fegyveresekkel 
megrakott falak és bástyák, kívül pedig csak nyomor és ínség; 
ellenség pedig, melyet leküzdeni, legyőzni lehetett volna, nem 
mutatkozott sehol, bár lándzsáinak és nyilainak hegyét a sereg 
szünet nélkül érezte. Henrik belátta, hogy a hadjárat czélját el 
nem érheti, most tehát szándékával fölhagyott s a hadjárat 
folytatását a jövő évre halasztva, mindenekelőtt csak haza vá-
gyakozott. 

Mégis fordúlt tehát a Vértesek és a Bakony közti, u. n. moori 
horpadáson (Bodajkon) át Győr felé; de e visszavonulás rémséges 
volt. Már az első éjjeli tábort Bodajkon megrohanták a magyarok 
s oly sűrűn nyilaztak, hogy a német lovagok gödröket ásva s azok 
nyílását paizsaikkal befödve, kénytelenek védekezni. A magyarok 
az őröket levágják, behatolnak a táborba és hurkokkal rántják ki 
a német urakat a sátrakból. Általában a magyarok most már nagyobb 
csapatokban jelentek meg, a sereg útját elállták, úgy hogy minden 
lépés tért fegyverrel kellett kiküzdeni; a folyók hídjait elpusztították, 
gázlóit fegyveres csapataik őrizték, lépten-nyomon ölték, vágták 
az éhségtől elcsigázott, a menetekben és szüntelen küzdelemben 
kimerült németeket; ember, ló rakásra hullott s az útat, melyen 
haladtak, a hullák és fegyverek sokasága födte. A «Vértes» hegy-
ség nevét is a hagyomány a németek elszórt vértjeinek tömegétől 
származtatja. 

Győrnél remélte a császár, hogy Gebliard püspök hadával 



és hajórajával érintkezésbe lépvén, a nyomor véget ér. De itt új 
csalódás érte. 

A magyar vezérek ugyanis elfogván a püspöknek a császárhoz 
intézett, magatartására utasítást kérő levelét, Miklós püspökkel a 
császár nevében levelet írattak Gebhardnak, őt arra utasítván, hogy 
miután már a császár is visszatér, a hajóhaddal fordúljon vissza 
és a császárt Regensburgban várja meg. Gebhard püspök e levél 
folytán csakugyan sietve visszatért Németországba, vele együtt tért 
vissza a Duna jobb partján Bretiszláv lengyel-cseh hada is. 

Ily körülmények közt a császár nem tehetett egyebet, mint a 
visszavonulást a kétségbeesés elszántságával folytatni. A Rábcza-
vonalon Abdánál volt az utolsó s legnagyobb küzdelem a vissza-
vonuló németek és az átjárást védő magyarok közt. A császár nagy 
erőfeszítéssel kiküzdötte ugyan az átkelést, de nagy veszteség árán, 
mit növelt még azon körülmény, hogy a hidat a sereg teljes 
átvonulása előtt felgyújtották, minek következtében a vissza-
maradtak a magyarok fegyverei alatt hullottak el. 

E visszavonulás és az avval kapcsolatos üldözés, melyhez 
csak az új korban, Napoleon 1812-ikévi visszavonulása hasonlít-
ható, nagy katonai esemény és a magyar vezérek, valószínűleg 
Béla herczeg, hadvezéri képességének fényes bizonyítéka. 

Henrik seregének túlnyomó nagy része megsemmisült, a had-
járat teljesen meghiusúlt. Október 25-ike körűi ért a császár Ham-
burgba, hol a sereg maradványai valószínűleg szétoszoltak. 

H e n r i k ö töd ik hadjárata , 1052-ben. Endre király 
a hadjárat szerencsés lefolyása daczára még mindig hajlandó volt 
a békére s míg az osztrák határgróffal fegyverszünetet kötött, 
Henriknek is, előbb az osztrák őrgróf, majd a pápa, IX. Leó által, 
békeajánlatokat tett. De Henrik harczot és győzelmet akart, nem 
békét. 

Julius közepén ismét hatalmas német birodalmi sereg indúl 
ki Regensburgból, hogy Magyarországba törjön. 

A császár magát nyilván óvatosabb s rendszeresebb hadmű-
ködésre határozván, seregét együttartva mozog s mivel a Duna bal 
partján szándékozik működni, mindenek előtt Pozsonyt fogja ostrom 
alá. Julius végén a német birodalmi sereg és hajóhada, tömérdek 
ostromszerrel ellátva Pozsony alatt állott s azt vízen és szárazon 
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ostromolni kezdé. Ámde Pozsony, melyet Henrik 1041-ben ellen-
állás nélkül foglalt és pusztított el, időközben erős vár lett s szívós 
ellenállást gyakorolt. A vár védői: Endre, Oros, Vojteh, Yilunpard 
és Márton a várat jó vitézekkel, élelemmel és fegyverekkel bőven 
ellátták s a császár minden kísérletét, úgy a gépek támadását, mint 
a rohamokat, sikeresen hiúsították meg. 

Endre és Béla pedig ezalatt a magyar sereget összegyűjtvén, 
vele Pozsony közelében készen állottak. 

Már hetek óta tartott az ostrom, midőn a német sereget egy 
váratlan csapás érte. A magyarok egy jeles búvára, Zothmund, a 
német hajókat egy éjjel a víz alatt megfúrván, azok a Dunába 
sűlyedtek. Nagy zavarba ejtette ez az ostromló sereget s mindinkább 
valószínűvé vált, hogy Pozsonyt elfoglalni képes nem lesz; de Henrik 
az ostromot ennek daczára folytatta. 

Ekkor, szeptember hóban, érkezett a császári táborba maga 
Leó pápa, hogy a harczoló felek közt a békét személyesen közve-
títse. Henrik, belátva a 8 heti ostrom teljes sikertelenségét, 
a korábbi föltételek alatt — hogy t. i. Endre évi adót fizessen — 
hajlandó lett volna a békére; de most már Endre nem volt arra 
hajlandó s bár a pápa kiátkozással fenyegette, a békét ez alapon 
el nem fogadta. 

A császár serege azonban, az erőlködés haszontalan voltát 
belátva, hazaszéledt és a háború békekötés nélkül véget ért. 

Henrik soha se látta többé Magyarországot s a Péter által az 
országra rótt hűbéri viszony megszűnt. 

Magyar b e t ö r é s e k N é m e t o r s z á g b a , 1053—1054-
ben. Nemhogy béke következett volna be, de sőt a háború tört ki 
újra — de ezúttal csak kisebb arányokban. 

Konrád bajor herczeg birodalmi átokkal sújtatván, Magyar-
országba menekült s Endrétől támogatást kért. Endre ezt megadta 
s 1053 végével egy erős magyar sereg tört be Karinthiába, azt pusz-
tította és elfoglalta Hengstburg várát. De a magyar őrség már a 
tél végén elpusztította a várost s hazatért. 

1054-ben két magyar sereg tört be Németországba. Az egyik 
ismét Karinthiát, a másik Ausztriát és Bajorországot pusztította, 
megúiítván a rettegést, melylyel a magyar név a németeket a X. szá-
zadban eltöltötte. 



A hadjárat azonban következmények nélkül maradt. A ma-
gyarok a dulást megelégelvén, zsákmányukkal visszatértek. 

1055-ben már szívélyes viszony fejlődik Henrik és Endre 
közt s a magyar király fia, Salamon, eljegyzi a német császár leánj'át, 
Judithot. 

A végleges béke 1058-ban köttetett meg, midőn az özvegy 
császárné leányát a Morva mezőn a magyaroknak átadta. A csá-
szári hűbéruralom mint múló köd szertefoszlik, s egyetlen kára az 
országnak csak az, hogy az Aba által átengedett terület az osztrák 
őrgrófságnál megmarad. 

Endre és Béla háborúja 1060-ban. 

Endre király, midőn testvérét, Bélát, Magyarországba hívta, 
nemcsak az ország egy harmadát adta át neki, de őt a trónon is 
örökösévé nevezte. Midőn azonban Salamon fia született, Endre ez 
ígéretét visszavonta s fiát még 5 éves korában megkoronázva, 
III. Henrik leányával összeházasította. Béla e mellőzést egyelőre 
elszenvedte ugyan, de a viszály a testvérek közt kitört, s Béla a 
híres várkonyi jelenetben, midőn Endre által a koronával és kard-
dal megkínáltatván, ez utóbbit választá, nem szíve szerint csele-
kedett. Nem is késett rögtön elmenekülni Lengyelországba, ott 
sógora fiánál, Merész Boleszlónál, segélyt szorgalmazandó. 

Endre tudta, hogy Béla nem azért ment Lengyelországba, 
hogy előle rejtőzzék, hanem hogy lengyel segítséggel igényeinek 
érvényt szerezzen s tapasztalva, hogy a magyarság inkább hajlik 
Bélához mint hozzá, Németországban keresett támogatást, s lelt 
is. Midőn tehát Béla három lengyel dandár élén az országba 
visszatért, Endre, a ki nejét, fiát Salamont, menyét Juditot és 
kincseit Tibolcl ispán kíséretében Ernő osztrák őrgrófhoz Mölk 
várába küldte, vetélytársát német haddal várta. A felparancsolt 
német hadakból azonban egyelőre csak Vilmos, weimári herczetj 
és Eppo zeitzi püspök dandárai érkeztek meg; a többi még útban 
volt. Endre legalább még a cseheket akarta bevárni; de a néme-
teknek, midőn a Béla által előretolt hadak csekély számát látták, 
nagy harczkedvük támadt s Béla csapatait, a király ellenkezése 
daczára, követték a Tisza felé, s a Tiszán át. 

1053—1054. 

1055. 

1058. 

1060. 



1000. 

Tisza. 

Moson. 

1001. 

106:1. 

Ámde a Tisza mögött Béla zászlói alatt időközben fölös 
számú magyarság összegyülekezett s a német vezérek ugyancsak 
meg voltak lepve, midőn a lengyel dandárok mellett egy hatalmas 
magyar sereget is fölvonulni láttak. Szívesen visszafordúltak volna 
most már, de Béla hadai a Tisza átjáróit elfoglalták, s így Endre 
és a német vezérek a harczot kénytelenek voltak elfogadni. 

A csata a Tisza mellett (hol, nem ismeretes) ment végbe s 
Béla fényes győzelmével végződött. 

Béla nyomon követte a megfutamodott német hadat, mely 
ellen az ország népe is fölkelt, úgy hogy midőn Endre a mosonyi 
kapuhoz ért, ezt már oly erősen megszállva találta, hogy az áthato-
lás lehetetlen volt, bár már akkor a csehek is a németekkel valának. 

Itt, Moson tájékán, ment végbe a elöntő küzdelem, melyben 
a német-cseli sereg majd teljesen megsemmisült. Eppo püspök 
már fogva volt, ép úg}7 a cseh vezér, kinek szemeit kitolták. Fogva 
volt már maga Endre király is, ki lováról lebukván, a lovak és 
szekerek által összetapostatott. Csak a weimári herczeg védte még 
magát egy dombon Botto bajor vitézzel, az egész éjen át, s a fegy-
vert csak reggel, teljes kimerülés után tették le. 

Az összezúzott, fogoly királyt Zirczre vitték, hol néhány óra 
múlva meghalt. Tihanyon temették el. 

A német segítség nem volt képes Salamon királyságát meg-
menteni. A trónra Béla lépett. 

IY. Henrik hadjárata Salamon visszahelyezésére 1063-ban. 

Béla király uralkodása, bárha az 1061-iki utolsó pogány 
lázadás elfojtása vérontás nélkül végbe nem mehetett, egészben 
véve békés és üdvös volt. Csak a német háború lehetősége volt a 
vészes felleg, mely a királyt folyton fenyegette. Mert Salamon 
érdekében nemcsak anyja, hanem több magyar főúr is működött a 
német udvarnál, míg végre a még gyermek IV. Henrik tanácsosai 
10G3-ban komolyan háborúra készülődtek. 

Béla szívesen elkerülte volna az újabb német háborút s e 
végből ismételten követségeket küldött a német udvarhoz, de siker 
nélkül. így tehát készülni kellett a háborúra s Béla nem is rnulasz-



tott el semmit. A határokat, az ország kapuit, megerősíttette és 
védőőrséggel látta el, majd sereget gyűjtött és ép akkor volt elin-
dulandó, midőn Dömösön a tanácskozások alkalmával királyi széke 
alatta összetört s ő súlyosan megsebesült. Halálos betegen vitték 
őt szeptember vége felé a határra a sereghez, mely már a németek-
kel harczban állott. 

A németek vezérei, Adalbert brémai érsek és Nordheimi 
Ottó bajor herczeg, a támadást Moson felé kezdték. Salamon hívei 
a németeket a nádasokon át Moson keleti részére vezették, míg 
Henrik arczban, tehát nyugot felől támadt. A jól sikerűit kettős 
támadás a mosoni kapu védő őrségét annyira zavarba ejtette, hogy 
az erőd rövid idő alatt a németek kezébe jutott. 

Most kellett volna tehát Béla királynak seregével közbelépni, 
de ez be nem következett, mert Béla nyomban Moson eleste után 
sebeiben meghalt. 

Fia, Géza, nem óhajtotta a kimenetelére kétes harczot föl-
venni, s testvéreivel: Lászlóval és Lamberttel, Lengyelországba 
menekült. IV. Henrik teliát akadály nélkül bevonúlt Székesfehér-
várra, hol Salamont atyja trónjára helyezte és megkoronáztatta. 
Arról azonban, hogy Magyarország a német birodalomnak hűbé-
rese legyen, szó sem volt. Henrik október vége felé seregével együtt 
visszatért Németországba. Salamon és Géza herczeg egyébként a 
következő 1064-ik év elején Győrött kibékültek. 

Salamon hadjáratai. 

Salamon és Géza kibékülésének megvolt az a nagy előnye, 
hogy a már rég húzódó, az országra oly kártékony belviszályok 
egyelőre szüneteltek. És ime, mihelyt a nemzetben az egyetértés 
megszilárdúlt, azonnal látjuk annak hatalmas erőnyilvánulását. 

Csak mellékesen érintjük a horvát hadjáratot, melyen Sala-
mon és Géza hada 1067-ben Géza herczeg sógorának, Zvonimir-nek 
a karantánok által elfoglalt területeket visszaszerzi, és a csehek 
elleni háborút, midőn a lengyel Boleszló pártján álló s a király 
valamint Géza herczeg által vezérelt magyar had visszaűzi a 
csehek egy Trencsényig benyomúlt oszlopát. Majd betörnek a 
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magyarok Csehországba, egy részét feldúlják, a cseh hadat pedig, 
miután annak óriás termetű vezérét Bátor Opos, Mártonnak (az 
1050-ik évben Pozsony egyik védője) fia és Yecelin unokája, 
párbajban megölte, megfutamították. 

Bővebben foglalkozunk ellenben a bessenyők elleni és a 
belgrádi hadjárattal. 

A k u n o k v a g y b e s s e n y ő k e l l e n i hadjárat ,1068-ban. 
A bessenyők, kik a bolgárokkal egyetemben őseinket Etelközből 
kiszorították, belső meghasonlás folytán ketté váltak; egy részök 
Bulgáriában Szófia és Nis tájékán telepíttetett meg a byzanczi 
császárság által, más részök Etelközben maradt. Ez utóbbit a kunok 
vagy úzok rokon, de vad népe szorongatta s végre Etelközből 
kiűzte. A hontalanok Oroszországban és Magyarországban kerestek 
új hazát s a kunok által nyomban követve, sőt talán együtt nyo-
múltak nyugot felé. 

1068-ban e kun vagy bessenyő nép a Borgói szoroson át 
betört Erdélybe, majd a Meszes hegységtől északra fekvő gyepü-
kön át a Szilágyságot özönlötte el, feldúlta az Ermellékét egész 
Bihar váráig, s számos fogolvlyal, gazdag zsákmánynyal Szat-
máron át a Szamos és Lápos völgyében Erdélybe tért vissza. 

Alig értesült a magyar kormány e betörésről, azonnal össze-
gyülekeztek a magyar hadak és élükön Salamon királylyal, Géza 
és László herczegekkel Erdélybe vonúltak, hogy a rabló sereg útját 
állják, zsákmányától megfosszák. A Meszesen átkelve, a magyar 
sereg a kunokat megelőzte s a Kis-Szamos melletti Doboka várnál 
állapodott meg, az ellenséget bevárandó. Ámde a kunok ezalatt a 
Nagy-Szamos és a Sajó völgyén át Besztercze felé tartottak és így 
a magyar sereget észak felé kikerülték. A király erről egy Fáncsika 
nevű abauji kém által tudomást nyerve, a kunok után eredt s 
éjjel elérte őket. A kunok vagy bessenyők a mai Kerlés tájékán 
táboroztak. 

Másnap, pénteki napon, a magyarok megáldoztak és csata-
rendben vonúltak a pogányok ellen. Ősid, a bessenyők vezére, a 
magyar sereg közellétéről mit sem tudva, azok előhadának táma-
dását semmibe sem vette; de midőn meggyőződött, hogy nagy 
ellenséges sereggel van dolga, a kerlési dombra, a magyar iro-



dalomban, Cserhalom név alatt híressé vált magaslatra vonúlt, a 
magyarok támadását itt bevárandó. 

A magyarok előhada nem is késett a támadással és a kunok-
nak a domboldalon levő, az ellenséget nyílzáporral fogadó részét 
esakhamar visszaszorítcftta a hegyre. Az előhadat a király nyom-
ban követte a meredek lejtőn, míg Géza és László a mendékesebb 
oldalon, maguk előtt íjjászaik által útat nyittatva, hatoltak föl s 
így támadásuk a kunok oldalát érte. Az összecsapás heves volt, 
maga László herczeg öt pogány vitézt ölt meg az első rohamban, 
s a kunok előbb hátrálni kezdének, Hiají! minden irányban szét-
futottak. Hanyatt-liomlok rohantak le a kunok, a magyarok nyom-
ban utánuk, «a kunok tar fejét úgy vágván, mint a nyers tököt D. 

Majd az egész kun-bessenyő had odaveszett, a magyar fog-
lyok mind megszabadúltak, a zsákmány mind megkerült. 

A be lgrádi hadjárat , 1071-ben. A megelőzők szerint 
bolgár földön megtelepedett bessenyők — talán a görögök biztatá-
sára — átkeltek a Száván Yalkó vármegyébe és a vulkai, mai 
kórogyi mocsarak mentén a buziási síkságot feldúlták, kifosztották. 

A magyarok Belgrád, később Nándorfehérvár, görög lakos-
ságát azzal vádolták, hogy a bessenyők támadását elősegítették és 
a békét az által, hogy a bessenyőket saját területükön átbocsátot-
ták, megszegték. A király és a herczegek Szalánkeménben össze-
gyűjtötték hadaikat s Belgrádot ostromlandó, a város alatt a Száva 
bal partján táborba szállottak; hajóhaduk egy része a Száván való 
átkelést volt közvetítendő, más része pedig a vízen fogta a várat 
körűi. 

A belgrádi görögök és bolgárok meg akarták akadályozni a 
magyaroknak a Száván való átkelését és gyors vitorlás hajóikon 
járva, «gépeikkel kénköves tüzet fújtak a magyarok hajóira s az 
olthatatlan tűzzel azok közül többet a víz közepén meggyújtottak*. 
Ez a lőpornak, vagyis helyesebben a görög tűznek első alkalma-
zása a magyarok ellen, mely a görögök előtt már rég ismeretes 
volt s félve titkoltatott. 

De a magyar hajók sokasága legyőzte a «tűzokádó*) görög 
hajóhadat és a Száván való átkelés végbemenvén, a magyarok a 
várost a szárazföldön is úgy körűivették, hogy «a paizsok egymást 
érték». 

Cserhalom. 

1071. 

Belgrád 
(Nándor-
fehérvár). 

Horváth: Magyar Hadi Krónika. 4 
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A várbeli görögök, kiknek vezére Niketász clux vagy sztrate-
^osz volt, most a baj okozóihoz, a bessenyőkhöz fordultak segít-
ségért, kik azt hívén, hogy csak Yid bácsi ispán jött át boszút 
állani, nem is késtek és Kosár vezérök alatt megrohanták a magya-
rokat. A roham az Iván ispán által vezetfett soproni dandárt érte, 
de ez egymaga elég volt a bessenyők hadának szétverésére s mire 
a király és a herczegek a reggeli mellől felugrálva fölkészülének. 
az ellenség már meg volt semmisítve. Számos fogoly és tömérdek 
zsákmány jutott a magyarok kezébe, s a király a herczegekkel a 
várossal szemben egy halomra ülve, a városbeliek szeme láttára 
hordatá maga elé a bessenyő foglyokat, a levágott fejeket, a lova-
kat, szőnyegeket stb., mi reggeltől «délestig» tartott. 

De Niketászt ez el nem rettenté s rendszeres ostromhoz kel-
lett fogni. A várvívás eszközei még az ókoriakkal azonosak levén, 
ácsokkal 8 magas fatornyot készíttettek, hogy onnét nyilakat és 
köveket lehessen a város belsejébe vetni; a tornyok elé sövény-
ellenzők, a térközökre pedig faltörő kasok alkalmaztattak. A város 
falait ugyan több helyen tövig lerombolták, de a görögök, kiknek 
soraiban nemcsak bolgárok, de zsoldba fogadott szaraczénok is 
harczoltak, kiket a magyarok «szerecsenek »-nek neveztek, a várost 
oly vitézül védelmezték, hogy azt rohammal bevenni nem lehetett. 

Két hónapig folyt már a sikertelen ostrom, midőn végre egy 
fogoly magyar leány a várost felgyújtotta. Az erős keleti szél csak-
hamar lángba borítá az egész várost, mire a magyarok a tört rése-
ken át benyomúltak s a védőket felkonczolták. Niketász a meg-
maradottakkal a várba vonúlt vissza. 

De a görögök a várat már nem merték védelmezni s Niketász 
azt szabad elvonulás föltétele mellett feladta. A foglyok és a zsák-
mány, mely tömérdek kincset képviselt, a király által igazságtalanúl 
osztatván föl, az közte és a herczegek közt meghasonlást idézett elő. 

Ennek daczára Géza herczeg részt vett még a hadjárat foly-
tatásában, melynek folyamán a magyar seregek 1072-ben elfoglal-
ták Nis várát, a Morava völgyében. De a viszály a sértő, büszke 
király és az atyja I. Béla halálával méltatlanúl mellőzött Géza 
herczeg közt, mégis nemsokára nyílt háborúra vezetett. 



A Salamon és Géza közti háború 1074-ben. 

A király és bátyja közti viszályt Vid bácsi ispán, Salamon 
kedvelt tanácsosa, folyton szította, s a hadi készületeket mindkét 
fél már 1073-ban megkezdte. Salamon egyszersmind támogatásra 
hívta fel III. Henrik császárt, míg Géza öcscsét, Lászlót, segítség 
szerzése végett Oroszországba, Lampertet pedig Lengyelországba 
küldé. Salamon 1074 elején magyar és német hadaival Szegszárd 
fölött Kesztölcznél már táborban állott, de László és Lampert még 
mindig nem tértek vissza. Ezt akarta Yid fölhasználni s a királyt 
rábeszélte, hogy Gézát, a ki most Igfan erdejében vadászott, orvúl 
megtámadják és elfogják. Ámde a szegszárdi apát előbb követ által, 
majd személyesen is értesítette Gézát a veszélyről; Géza sietve 
gyűjtötte össze tiszántúli 4 dandárját s a cseh határ felé szándé-
kozott vonúlni, hogy a Salamonnal való megütközés előtt László 
magyar dandáraival és cseh-morva segélyhadaival egyesüljön. 
Ámde Salamon még a Tiszán való átkelés előtt utolérte. 

A k e m e j i ü tközet , 1074 f e b r u á r 26 . Géza a Tiszán a 
kemeji síkon Egyeknél szándékozott átkelni, midőn a király serege 
megjelent. Négy dandárral a király, állítólag 30 dandár erejű* 
serege ellen a harczot fölvenni nem lehetett, csak küzdeni az átke-
lésért, a menekülésért. Ennek egy véletlen jött segítségére. Géza 
4 dandárából 3 áruló módon egyetértett Salamonnal s a felek 
abban állapodtak meg, hogy az áruló dandárok, Petrád, Bikás és 
Szaonok, a csata kezdetén paizsaikat fölemelve a harcztérről meg-
futnak. Ámde Salamon elfeledte e megegyezést egész seregével 
közölni, s így midőn az áruló dandárok az ütközet kezdetén meg-
fordúlva futni kezdének, a király seregének nagyobb része ezek 
üldözésére ment s csak a kisebb rész esett Géza egyetlen hű 
dandárának. 

E harcz alatt, melyben az Aba nemzetségbeli Péter és Bátor 
Opos egymással mérkőzvén, a Géza-párti Péter elesett, Géza her-
czeg időt nyert néhány hívével Cothoydnál (Kota ér ?) a Tiszán át 
elmenekülni. Hű dandára azonban elveszett; de elvesztek az áruló 
dandárok is, melyek ispánjaikkal együtt felkonczoltattak. 

Az ütközet után Salamon, Géza erejét megtörtnek vélvén, a 
4* 
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Tiszán, ugyanott a hol Géza, szintén átkelt és nyugodtan Pest 
felé tartott. 

Ámde a dolog nem állott ily kedvezően. László nemcsak 
megnyerte az ügynek sógorát, Ottó morva herczeget, a ki tetemes 
haddal jött segítségére, de egyesítette Géza herczegségének még 
fenmaradt összes dandárjait, szám szerint 11-et s már Yáczhoz 
közeledett, midőn menekülő bátyjával, Géza herczeggel, találkozott. 

A seregek most már számra nem oly nagy mértékben külön-
böztek s a küzdelmet újból föl lehetett venni. 

A m o g y o r ó d i csata, 1074 márcz ius 14-én Salamon 
már Pesthez közeledve hallá, hogy Géza és László nagy sereg 
élén jönnek ellene, de Vid ispán, ki a herczegek haderejéről 
csak fitymálva beszélt, aggodalmait, melyeket a hü Ernei fölkel-
tett, csakhamar eloszlatta. 

Salamon serege Gödöllő és Mogyoród, Géza hadai Czinkota 
felé nyomúltak elő s márczius 12-én már csak a csömöri magasla-
tok választották el az ellenfeleket. A csatát mindkét fél másnapra 
várta, de az összecsapást a sűrű tavaszi köd lehetetlenné tette s az 
egész nap készültségben, de események nélkül telt el. 

Márczius 14-én hajnalban a hadak csatarendbe állottak. 
Géza seregének jobb szárnyát a csehek és morvák képezték 

Ottó herczeg alatt, a középen Géza herczeg állott, a nyitrai dandár 
élén, a bal szárnyon László herczeg, a bihariak élén. Mindegyik 
hadtest négy-négy harczvonalban volt tagozva. László herczeg a 
bal szárnyon Géza zászlóját lobogtatta, arra számítva, hogy Sala-
mon erejének nagyobb részével Gézát fogja keresni, kinek hadát 
már egyszer a kemeji síkon megverte. 

Salamon hadának jobb szárnyát maga a király, közepét, 
mely németek és csehekből állott, Marquard és Szvatopluk, a bal 
szárnyat Yid ispán vezette, ki a bácskai erős dandárral egymaga 
vállalkozott a morva had megsemmisítésére. 

Az összecsapásnál csakugyan Yid került először harczba, 
de a morvák a bácsi dandárt csakhamar visszaverték; maga Yid 
is az első rohamnál rögtön elesett. 

A másik szárnyon Salamon kezdetben László hadának tar-
tott, de midőn fölismerte, hogy ott nem Géza, hanem László her-
czeg hada áll — László egy egész fejjel magaslott ki mindig a 
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seregből — hirtelen balra kanyarodással a középnek tartott. E for -
dulat kétszeresen hibás volt; először, mert általa saját középhada 
elé került, s a németeket és cseheket a harczban megakadályozta, 
másodszor mert e mozdulat folytán jobb oldalát és hátát László 
támadásának önként kiszolgáltatá; de még czélját sem érte el 
mert Gézával a középhad élén nem a kemeji ütközetben megvert 
dandár, hanem a nyitrai erős, pihent dandár állott. 

László nem is késett a kínálkozó előnyt kihasználni s első-
nek kiugratván, egész erővel Salamon hada oldalának esett; derék 
bihari vitézei nemsokára hátul is körűifogták a király hadát, mely-
nek éle a nyitraiakkal állott kemény harczban, mire Salamon vi-
tézei oszladozni kezdének. 

A két szárny ily módon megveretvén, a közép sem maradha-
tott állva, s rövid idő múlva Salamon serege teljes futásban volt. 

Yid, mint említettük, elesett, ép úgy a derék Ernei; Mar-
quard és Szvatopluk megsebesülve fogságba estek; maga Salamon 
serege romjaival együtt futott, s Szigetfőnél a Csepel sziget déli 
végén, a Dunán átkelvén, Mosonba menekült. 

Géza utána ment a határig, de Salamont Pozsony és Moson 
birtokában meghagyta; amosoni és soproni kaput megerősíttetvén, 
visszatért Fehérvárra s hívei unszolására a trónt elfoglalta. 

IV. Henrik második hadjárata Salamon visszahelyezésére 1074-ben. 

A mogyoródi csata után Salamon természetszerűleg ismét 
sógorához, IV. Henrik német császárhoz, fordúlt segítségért; ámde 
az saját birodalma zavaros belügyei miatt segélyt nem nyújthatott-
Midőn azonban Salamon követsége Henriknek Wormsban az or-
szágot mint hűbért felajánlotta, eskü mellett évi adó fizetését, a 
szerződés biztosítására pedig 12 kezest és Magyarország 6 legerő-
sebb várát felajánlotta, ez ajánlatot Henrik többé nem mellőz-
hette, s daczára annak, hogy a német fejedelmek a megjelenést 
különféle ürügyük alatt megtagadták, elhatározta a háborút Mag}*ar-
ország ellen. 

Augusztus második felében indúlt meg a német hadsereg 
Magyarország alávetésére. Géza ugyanazon eljárást követte, melyet 



atyja 1051-ben, mint Endre király fővezére, III. Henrik ellen 
követett. Biztos levén abban, liogy a németek Pozsonyból, mely 
még Salamon kezében volt, a Duna bal partján fognak előnyo-
múlni, a vidéket egész a Garamig mindenből kipusztíttatta, hogy 
katonái élelmet, lovai takarmányt ne leljenek; maga pedig a vizek 
által jól megvédett Csallóközben vonúlt meg s itt várta be a német 
hadjárat lefolyását. 

Henrik hajóhadával csak Pozsonyig tudván lejutni, midőn 
seregével a Yágig, majd a Nyitráig előnyomúlt, az éhség kezdett 
jelentkezni. A német sereg azonban nem tágított, s azon remény-
ben, hogy beljebb majd Géza seregére bukkan, egész Yáczig ha-
tolt előre. 

De itt a helyzet már válságos kezdett lenni; az emberek és 
lovak halomra hullottak az éhségtől és az ezzel kapcsolatban 
lenni szokott, nyavalyáktól; másrészt a Géza király által ajándé-
kokkal megvásárolt Sieghardt aquilejai patriarcha, Henrik taná-
csosa, sőt a hadak kapitányai is, erélyesen sürgették a visszatérést ; 
végül maga a sereg is háborogni kezdett. Mind ez a királyt végre 
arra bírta, hogy — bár eddig még semmiféle eredményt el nem 
ért — visszafordúljon. 

A német sereg tehát szeptember második felében visszatért. 
Henrik azonban a vállalat balsikere daczára birtokába vette a 
magyar földnek a Lajthától a Fertőig terjedő részét, melyet neki 
Salamon fölajánlott. Salamon neje, bátyjával Németországba ment, 
a trónjától megfosztott király pedig Pozsony várába zárkózott, liol 
László hadai majd állandóan körülfogva tartották. 

Gézát e hadjárat után nemcsak a pápa, hanem Byzancz is 
elismerte s YH. Dukasz Mihály császár neki koronát is küldött, 
mely a magyar szent koronának ma is fő alkotó része. 

Három évvel később Géza meghalt, de utódja ekkor sem 
Salamon lett, mert az ország Magyarország királyává egy szívvei 
és lélekkel a nemzet első hősét, Lászlót választotta meg. 

1074. 
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