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A steppei eredetű harci műveltség nyomai és megjelenítése a X I I I . század végéig 

Az Árpád-kori hadtörténet , ezen belül a steppei eredetű könnyülovas íjász haditaktika 
továbbélése régóta foglalkoztatja a hazai kutatást. 1 Úgy látszik, ez az érdeklődés 1990 
óta örvendetesen megélénkült , ami a szakirodalmi termésre is jó t ékony hatást gyakorolt: 
mindezt egyfelől régebbi munkák átdolgozásában és újrakiadásában, másfelől pedig az 
újonnan, nem egyszer új szempontok szerint született e lemzésekben lehet lemérni . 2 

Mindazonál ta l a régi magyar harci műveltségről valamit is mondó írott kútfők e lemzése
kor eddig nem jutott kellő érvényre a szerzők tárgyszemléletét , valamint hadtudományi 
jár tasságát (illetve jára t lanságát) tekintő szempont. Pedig az eleink hadviseléséről alko
tott (vagy alkotható) mozaikszerű kép több középkori szerző megnyi lvánulásából bonta
kozik k i . Fontos, hogy ezek a nagyobb részt latinul, kisebb részben görögül írt, s túl
nyomó többségben idegen földön készült feljegyzések nem had tudományos képzet tségű 
emberek tollából születtek; pontosan szólva ilyen művel tség nem mutatható ki róluk. 
Egyetlen biztos kivétel V I . (Bölcs) Leó bizánci császár (886-912) volt, akinek ér tekezé
se, a Taktika a korai magyar hadviselés tudatos forrása. 3 Nem véletlenül, hiszen a Kelet
római Birodalom vezetése megbízható és naprakész ismeretekkel kellett, hogy rendel
kezzék az íjfeszítő népekről : északi és keleti határain rendre ilyen kultúrájú törzsek, 
törzsszövetségek, nomádál lamok éltek. Háborús szokásaikat részint maga kárán, a betö
rések szenvedő alanyaként tapasztalta k i , részint diplomáciai megfontolásból ismerte 
meg, hogy adandó alkalommal a maga javára fordíthassa erejüket, akár egymás el lené
ben is kijátszhassa őket. A több évszázados ál lami-müveltségbeli folytonosság pedig 
nem engedte az így szerzett ismereteket feledésbe merülni , hanem az időszerű tudniva
lók régi hagyományra épültek, nem kellett folyton újratanulni őket. E körü lmények kö
zött jöt t létre a Taktika is, amelynek oly jó l ismert részleteit a továbbiakhoz é rdemes tö
mören felidézni. Leó szerint a magyarok fő erénye, hogy ügyesen kilesik a kedvező 
alkalmat, és az el lenséget nem nyers erőfölénnyel, hanem csel és váratlan rajtaütés által 
győzik le. Fegyverzetük kard, bőrpáncél , íj és kopja, a harcba tömör e l rendezésű ezre
dekben vonulnak. A főseregen kívül van tartalék erejük, ezzel tőrbe csalják elővigyázat-
lan el lenségeiket . Távolharcban, lesállásban, bekerí tésben, színlelt meghátrá lásban és 

' Rónai Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. A magyar nemzeti ezeréves küzdelmeinek katonai története. 
1. Budapest, 1895. (Rónai Horváth, 1895.) Borosy András: A X I - X I V . századi magyar lovasságról. Hadtörté
nelmi Közlemények, új folyam 9 (1962). 2. sz. (Borosy, 1962.) 119-174. o. 

2 B, Szabó János: Gondolatok a X I - X I V . századi magyar hadviselésről. A fegyverzet, a harcmód és a tak
tika összefüggésének kérdései. Hadtörténelmi Közlemények. 114. (2001). 1. sz. (B. Szabó, 2001.) 81-83. o. 

1 Tény, hogy a különböző hadvezéri jelentésekből összeállított, és a Maurikios császár (582-602) szemé
lyéhez, kötött Strategikon című katonai kézikönyv szövegét messzemenően kiaknázó harcászati útmutatót írt 
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Moravcsik Gyula: Bölcs Leó Taktikája, mint magyar történeti forrás. Századok, 85 (1951). 334-353. о. A V I -
V I I . század fordulóján írt Strategikonról újabban lásd Sziídeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 
557-töI 806-ig. Budapest, 1998. (ATF) 80. o. 



visszafordulásban, szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket . Az üldözést tekintve 
kitartóak és kímélet lenek. 4 E je l lemzés erősen egybecseng egy térben-idöben egyaránt 
távol keletkezett leírással. Sima Qian a nyugati Han-dinasztia császári udvarának főtör-
ténésze a Kr . e. I I — I . század fordulóján így mutatta be az ázsiai hunok taktikáját: „Távoli 
harchoz az íjat, míg közelharchoz a rövid dárdát és a kardot használják. Ha a harcban si
kereik vannak, e lőrenyomulnak, ha nem, visszahúzódnak. Nem tartják szégyennek a 
megfutamodást . Ha úgy vélik, fölényben vannak, igyekeznek azt kihasználni , és nem tö
rődnek azzal, hogy viselkedésük illetlen vagy igazságtalan [ . . . ] Ügyesen tudják csal
étekcsapatokkal kelepcébe csalni és elpusztítani az ellenfelet. Ha megpillantják az ellen
séget, lecsapnak rá, mint portyára éhes madárcsapat , de ha megszorí t ják őket, szét
rebbennek, és el tűnnek, mint a köd . " 5 A hatalmas kulturális távolság miatt bizton kizár
ható mindenfajta szövegkapcsolat ; annál ér tékesebbek azok a párhuzamok, amelyek nem 
csak a szemlél t - ázsiai hun és európai magyar - taktikák, hanem a szemlélők között is 
fennállnak. Sima Qian és Bölcs Leó mind egy-egy letelepült birodalom - a kínai és a b i 
zánci - folyamatos hagyományán , meg-megújuló hadi és poli t ikai tapasztalatain alapuló 
felvértezettséggel szólhattak a nomádokról : a végeláthatat lan eurázsiai steppe átellenes 
végein tudatos, elméleti igényű e lemzések születtek. 

Ehhez képest a X . század Nyugat-Európája teljes polit ikai széttagoltságban élt, amiért 
is a magyar t ámadások el lenszerét saját súlyos veszteségei árán kellett k imunkálnia akár 
egy erős állami egység létrehozásával (ami csak a század derekára sikerült a szász d i 
naszt iának), akár a taktikájukról szerzett ismeretek terjesztésével. Ez utóbbi lehetőséggel 
azonban nem éltek. Az a két egyházi férfiú Regino és Liutprand, aki ér tékelhető leírást 
közölt eleink harci mesterségéről , nem fordult meg csatatéren; akik meg győzelmet arat
tak a magyarok felett, mint Arnu l f bajor herceg (907-937) 913-ban, I . (Madarász) Hen
r ik német király (919-936) 933-ban, avagy fia, I . (Nagy) Ot tó német király, majd császár 
(936-973) 955-ben, azok nem készítet tek összegzést harci tapasztalataikról az utókor 
okulására. Ugyanakkor a X . század elején alkotó Regino prümi , majd trieri apát és a nála 
két nemzedékkel fiatalabb Liutprand cremonai püspök kitételei a fegyverforgatásban já 
ratlan emberek szemléletét tükrözik, akik katonák e lmondásai ra támaszkodtak. Adatköz
lőiket viszont figyelmesen hallgathatták, mivel az általuk feljegyzettek egybecsengenek 
Bölcs Leó szavaival. 6 E két keresztény híradás mellé állí tható a X . század közepén élt 
muszlim történetíró, Maszúdi okfejtése, amely a Bizáncon aratott 934. évi magyar
besenyő győzelmet elemzi. Miután érzékletesen ecseteli a görög hadrend előtt malomke-
rékszerűen forgó besenyő íjász lovasosztagok támadását , a bizánciak megfutamítását a 
magyar főerő nyílzáporának, s az azt követő, rendezett ál lapotban véghezvit t lovasro
hamnak, sőt kardokkal vívott kézi tusának tulajdonítja. 7 

Bölcs Leó , Regino Liutprand és Maszúdi egyaránt azokról a magyarokról szólt, akik 
még kizárólag vegytiszta lovasnomád taktikájukkal tűntek fel Európa-szer te . Közismert , 

4 Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, 1984. (ÁMTBF) 19. o. 
5 Sima Qian: A hunok legkorábbi története. (Ford. Du Yaxiong és Horváth Izabella.) Budapest, 2002. 17-

19., 41—43. o. A kínai történetírás atyjaként tisztelt szerző Kr. e. 145 és 90 között élt. Életéről, a „Shi Ji Törté
nelmi Feljegyzések" értékéről lásd Du Yaxiong bevezetőjét uo. 5-11. o. 

6 Kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. Szeged, 1995. (HKÍF) 198., 215-216. o. 
7 Uo. 55-56. o. 



hogy az 1000 utáni korszak mily gyökeres vál tozásokat hozott Magyarországon az élet 
minden területén. Ez alól a hadviselés mestersége sem volt kivétel, de a változások ideje, 
mértéke ma is vita tárgya. A fenti bevezető után a steppei harcmód Árpád-kori továbbélé
séről alkotott képet k ívánom árnyalni, képzettségemnek megfelelően az írott kútfők alap
ján, tiszteletben tartva más megközel í tésmódok (kiváltképp a régészet) létjogosultságát is. 

Borosy András részletes historiográfiai át tekintésében bemutatta, hogy az 1914 előtti 
történeti és régészeti kutatás egységes álláspontja alapján a X I - X I V . századi magyar lo
vas taktika, bár némi nyugati hatás érződöt t rajta, de a könnyűlovas íjász hadviselésre 
épült, és ha a magyar haderő súlyos vereséget szenvedett, akkor ez a kár tékonynak m i 
nősített lovagi harcmodor számlájára volt í randó. 8 Ennek teljes tagadását jelentette Tóth 
Zoltán elmélete . Szerinte a X I I . századra a régi fegyverzet és taktika kihalt, a nyugat el
hata lmasodását tapasztalni, a magyar sereg portyázó könnyűlovassága jórész t besenyők
ből állt . 9 E végletes ál láspontot a két vi lágháború közötti hadtörténészek, M a r k ó Árpád, 
Doberdói Breit (Bánlaky) József, nem fogadták el, hanem közbülső nézetet képviseltek; 
Borosy András az ellentétek feloldására a nagy tömegű, de kis harcér tékű átmenet i t ípu
sú lovasság elméletét terjesztette e l . 1 0 Részben vele is vitatkozva, azonban sok újszerű 
felvetéssel közölte gondolatait B . Szabó János a X I - X I V . századi magyar hadviselésről , 
a fegyverzet és a taktika összefüggéseiről . Szempontjaival illő és méltó részletesen fog
lalkozni; attól függetlenül, hogy tanulmányából számomra érthetetlenül teljességgel mel
lőzi Doberdói Breit József nagy munkáját , amely pedig a legrészletesebb magyar hadtör
ténelmi szintézis. 

B . Szabó János szerint egy nép esetében nem az egyes fegyvert ípusok ismeretéből , 
hanem alkalmazásuk gyakoriságából , valamint együt tes használatuk módja alapján ér
demes következtetni arra, hogy a vizsgált nép csapatai milyen harcmódot követtek. Rá
mutat arra, hogy amíg a hazai krónikák számos helyen emlí tenek páncélos vitézeket (ér
te lemszerűen jórész t a király környezetében) , addig az idegen szerzők szinte egyönte tűen 
könnyülovas í jászoknak írják le a magyar harcosokat. Kiemelkedő szerepet tulajdonít a 
csataleírásoknak, bennük látja a takt ikarekonstrukció lehetőségeit . Úgy véli, hogy a ma
gyar hadtörténetben a X . század eleje és a X I V . század vége között csupán 14 olyan csa
ta akad, amelynek lefolyása az írott kútfőkből legalább hozzávetőlegesen kiolvasható. 
Ezek: Augsburg 910, Merseburg 933, azonosíthatat lan helyen Bizánc ellen 934, 
Augsburg 955, Ménfő 1044, Przemysl 1099, Olsava 1116, Lajta 1146, Zimony 1167, 
M u h i 1241, Kroisenbrunn (Morvamezö) 1260, Dürnkrut (Morvamező) 1278, Nápoly 
1349 s Nikápoly 1396." Bár tény, hogy a B . Szabó János által választott időszakba nem 
esik bele a I X . század végén, pontosabban a 899. szeptember 24-én aratott brentai diadal, 
de ezt kár volt mellőzni. Gombos Ferenc A l b i n jóvol tából ugyanis a mai középkor tudo
mány számára a legapróbb részleteibe menően ismert az itáliai hadjárat minden mozza
nata, benne a Brenta folyó melletti összecsapásban alkalmazott lesvetés, ami hatalmas 

8 Borosy. 1962. 131-133.0. 

* Tóth Zoltán: A hadakozó nép. In: Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar művelődéstörténet I . Ősmüvelt-
ség és középkori kultúra. Budapest, é. n. [1939.] 275-276. o. Tóth Zoltán további, ide vonatkozó müveinek 
bibliográfiai adatait lásd Borosy, 1962. 134. o. 

10 Borosy, 1962. 134., 137-151. o. 
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tika összefüggésének kérdései. Hadtörténelmi Közlemények, 114 (2001). 1. sz. {B. Szabó, 2001.) 81-83. o. 



magyar győzelmet hozott a mintegy háromszoros túlerőben lévő I . Berengar itáliai király 
(888-924) serege fölöt t . 1 2 A X . századi példák közül viszont egy másik fontos hadi ese
mény maradt k i , a 907. júl ius 4-én és 5-én Pozsonynál vívott győztes csata az országra 
támadó keleti frankok ellen, a Kárpát -medence magyar bir tokbavételét megpecsé te lő , 
sorsdöntő je lentőségű fegyver tény . 1 3 2003-ra Négyesi Lajos elkészítette a pozsonyi csata 
korszerű fe ldolgozását . 1 4 I t t a ránk maradt korabeli feljegyzések szűkszavúságát Aven-
tinus (Johannes Turmair) bőven mért humanista előadásával el lensúlyozza, és joggal, h i 
szen a késő-középkor i szerkesztésű Annalium Boiorum régi, azóta elveszett forrásokat 
használt fel. Négyes i szerint a magyarok ekkor a hagyományos lestaktika mesteri alkal
mazásának köszönhet ték sikerüket, amelynek során a sereg egyik része heves arctáma
dás után színlelt visszavonulással ingerelte üldözésre a bajorokat, akiket aztán a két má
sik elrejtett, erős csapat oldalba támadot t . 1 5 A pozsonyi csata egyik kevéssé méltatott 
vonatkozása, amely a X . század hadi krónikáját is érinti, hogy ezután csak 123 év múlva, 
1030-ban érte birodalmi nagyságrendű germán támadás Magyarországot . A 900-as évek 
hadjáratait hangzatos, ám kissé felületes X I X . századi kedélyességgel „ka landozás" né
ven tartja számon az utókor. Ezek lefolyását, a taktikai eleinek esetenkénti a lkalmazását 
a hadtörténeti figyelem folyamatos érdeklődése k ísér i . 1 6 A rákövetkező Árpád-kirá lyság 
nagyobb csatái mellett azon kisebb hadi események, ütközetek lefolyására is tekintenünk 
kell, amelyekről a taktikára utaló leírás maradt fenn, és amelyeken a Magyar Nagyfeje
delemség hadviselési hagyatéka (vagy legalább annak egy-egy eleme, mozzanata) ismer
szik meg. 

A legkorábbi példa I . (Szent) István király (1000-1038) államszervező harcaihoz vezet 
bennünket. 1028 körül Ajtony és Csanád döntő mérkőzésekor a nagyobbik Gellért-legenda 
leírása alapján Kristó Gyula felvetette, hogy a királyi sereg Tiszáig történt visszavonulását 
az ősi magyar taktika ihlette. 1 7 A két ellenséges tábor, Oroszlános (Csanád) és Nagyősz 
(Ajtony) mintegy 40 km távolsága ugyanis önmagában teszi valószínűtlenné, hogy ezt 
egyetlen éjszaka alatt tegyék meg Csanád előző napi ütközetben megfáradt katonái. Sajnos 

Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása. Hadtörténelmi Közlemények, 28 (1927). 
429-519. o. Tanulságos e helyt felidézni Doberdói Breit József véleményét a brentai csata politikai következ
ményeiről, ami csattanós választ ad Bölcs Leónak a magyarok megbízhatatlanságát ecsetelő kitételére. „Az a 
tény, hogy a magyar hadak Olaszországot 20 éven át - 900-tól 921-ig - békében hagyták, legjobb bizonyítéka 
a magyarok szótartásának és minden kétségen felül álló megbízhatóságának. Ez a legjobb jele annak, hogy a 
magyar fejedelmek és vezérek a megkötött egyességeket becsületesen betartották." Doberdói Breit József: A 
magyar nemzet hadtörténelme. I I . Rész. Külföldi kalandozások a vezérek korában. Budapest, 1929. (Doberdói 
Breit, 1929a.) 42. o. (Örvendetes tény, hogy Doberdói Breit József munkája 2001 folyamán CD-ROM formá
ban új kiadást ért.) A szerző nézete annyi módosításra szorul, hogy magyarok 900-921 között többször is jártak 
Itália földjén, de mindig I. Berengar - pénzen vett - szövetségében harcoltak, sose ellene. Újabban lásd Bóna 
István: A magyarok és Európa a 9-10. században. Budapest, 2000. [Bóna, 2000.) 43-44. o. 

13 Bóna, 2000. 34. o.; Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szeged, 2003. (Kristó, 
2003.) 25., 31. o. (A könyv első változata 1986-ban jelent meg.) 

14 Négyesi Lajos: A pozsonyi csata. (907. július 4.) In: Hermann Róbert (szerk.): Fegyvert s vitézt... A 
magyar hadtörténet nagy csatái. Budapest, 2003. (Négyesi, 2003.) 11-25. o. 

1 5 A régi adatok humanista köntösbe öltöztető előadása erős kritikát igényel. HKÍF 267. o.; Négyesi, 2003. 16. o. 
1 6 A különböző időben írt, különböző felfogású összegzések közül lásd Doberdói Breit, 1929a.; Bóna, 

2000. 36-65. o.; Kristó, 2003. 26-58. o.; Veszprémy László: Korai hadtörténetünk. In: Rácz Árpád (szerk.): 
Nagy Képes Millenniumi Hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Budapest, 2000. (Veszprémy, 2000.) 12-14. o. 

17 Kristó, 2003. 69. о. 



az összecsapásról egyedül a nagyobbik Gellért-legenda szól részletesen, ám e hagiográfiai 

mű jellegénél fogva, valamint hogy csak a X I V . század végén nyerte el mai formáját, vaj

mi csekély hadtörténeti értéket képvisel. Szövegéből csupán a királyi had elrejtőzése a kö

kényéri csalitosban, továbbá a felderítő szolgálat mindkét oldalról tapasztalható élénksége 

hasznosítható; ez utóbbi Bölcs Leó azon állításával cseng egybe, miszerint a türkök törzsei 

fürkészők. 1 8 Csakhogy a kémek alkalmazása nem kizárólagos steppei sajátosság. 

Valamivel több taktikai mozzanat maradt ránk I I . Konrád német császár (1024-1039) 

magyarországi hadjárata kapcsán. Wipo , az uralkodó udvari történetírója miután megle

pő tárgyilagossággal a bajorok hibájából eredezteti a m a g y a r - n é m e t el lenségeskedést , 

arról szól, hogy István király több betöréssel zaklatta Bajorországot, ezt bosszulta meg 

Konrád császár, amikor 1030 nyarán Magyarországra rontott. Wipo ezután természeti 

akadályokról tudósít, amelyek Konrádot visszafordulásra kényszerí tet ték; Reichenaui 

Hermann világkrónikájából kiderül, hogy csak a Rábáig jutott el a német sereg. 1 9 A sike

res válaszcsapást megörökí tő Altaichi Évkönyvekben újabb adalékok olvashatóak: „Visz-

szatért [Konrád] Magyarországról katonaság és minden e redmény nélkül azért, mert a 

sereget az éhínség gyötörte; a magyarok Bécset is e l fogla l ták ." 2 0 A „felperzselt föld" vé

delmi taktikája a megszáll t területről nyerhető utánpótlást lehetetlenítette el, a Bécs 

megvételé ig követhető magyar e l lentámadás pedig arra vall , hogy az akkori Bécs igen 

szerényen erődített város lehetett, ha úgyszólván lendületből szállták meg István király 

harcosai. Innen tehát az ellátás tönkretétele, a gyors ellentámadási képesség emelendő k i . 2 1 

18 Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged, 1999. (ÁKÍF) 413-414. o.; 
ÁMTBF 18. o. 

i y ÁKÍF 181., 221. o. 
2 0 ÁKÍF 239. o. Az Altaichi Évkönyvek kötetben szereplő részletének fordítása Makk Ferenctől való. Az 

1030-ban végbement magyar támadásról tudósító altaichi évkönyves bejegyzés újraértelmezését kínálja 
Herwig Wolfram. A „Chonradus imperátor [. . .] Rediit autem de Ungaria sine militia et in nullo proficiens, 
inde quod exercitus fame periclitabatur, et Vienni ab Ungris capiebatur" (Oefele, SS. Rer. Germ. 18.) kitétel 
szerinte nem Bécs magyar elfoglalásaként értelmezendő, hanem úgy. hogy a kiéhezett sereget Bécsnél vagy 
Bécsben a magyarok foglyul ejtették. Felveti, hogy a „Vienni" forma nem alany-, hanem helyhatározói esetet 
tükröz, amely alanyesetben „Viennis" lenne. Wolfram, Herwig: I I . Konrád magyarpolitikája. In: Veszprémy 
László (szerk.): Szent István és az államalapítás. Budapest, 2002. 514. o. Okfejtése, bár logikus, de nem meg
győző. Nem számol a tulajdonnevek bizonytalan ortográfiájával, továbbá a város itt előforduló nevét nem veti 
össze a Salzburgi Évkönyvek „Wenia" változatával, holott egy korábbi írásában ő maga is egyértelműen Bécs 
jelentésben értelmezi! Wolfram, Herwig: Magyarok, frankok, bajorok. História, 2001. 5-6. sz. 12. o. Az anna
les 881-nél az alábbi kitételt közli: „Primum bellum cum Ungaris ad Weniam. Secundum bellum cum Cowans 
ad Culmite." Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum. Edidit Societas Aperiendis Fontibus Rerum 
Genranicarum Medii Aevi. Tomus XXX/2. Lipsiae, 1934. (MGH. SS.) 742. o. Heinrich Bresslau lábjegyzet
ben ismerteti azt, hogy a Salzburgi Évkönyvek „Wenia" és az Altaichi Évkönyvek 1030-as „Vienni" helynevé
nek azonosítása felől megoszlanak a vélemények. Lásd uo. 

2 1 Az 1030. évi események védelmi szempontú összegzését lásd Szabados György: A magyar honvédelem 
a német háborúk idején 1030-1052. In: Frisnyák Sándor - Csihák György (szerk.): Gyepük, várak, erődítmé
nyek és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében (895-1920). Nyíregyháza-Zürich. 2004. (Sza
bados, 2004.) 37. o. Régebbi hadtörténetírásunk szerint ez alkalommal is a nomád taktikával kell számolnunk. 
„István fegyverbe szólította a magyar nemzetet, de nem ment Konrád elé, hanem a régi szittya hadviselési mód 
szerint a vidéket, melyen a német sereg átvonult, kiköltöztetvén és elpusztíttatván, az ellenséget már evvel 
visszaűzte. A német seregben ugyanis csakhamar az éhség jelentkezett..." Rónai Horváth, 1895. 33. o. Az 
1030-1031. év harcainak legrészletesebb feldolgozását lásd Gombos F. Albin: Szent István háborúja I I . Konrád 
német-római császárral 1030-ban. In: Serédi Jusztinián (szerk.): Emlékkönyv Szent István király halálának k i 
lencszázadik évfordulóján I I . Budapest, 1938. (SZIE) 109-132. o. 



A X I . század derekán ál landósultak a m a g y a r - n é m e t háborúk . 2 2 Elbeszélő kútfőink
ről, amelyek mind gyakrabban villantanak fel a csatákból egy-egy taktikai mozzanatot, 
itt annyit szükséges megjegyezni, hogy végső soron két egyenlő értékű szempont ütkö
zik, k i -k i a maga elfogultságát hordozva. A német vé leményt az eseményekkel egykorú 
Altaichi Evkönyvek képviselik, a magyar álláspontot a XIV. századi krónikaszerkeszt-
mény tárja elénk, ám az ide vonatkozó fejezetek egy önálló formában fent nem maradt, a 
X I . század második felében írott gestából s zá rmaznak . 2 3 Aba Sámuel király (1041-1044) 
1042. évi félsikerű hadjárata je l legét tekintve a 900-as éveket idézi. Érdekes , hogy az 
Altaichi Evkönyvek a magyar támadók erdő rejtette, titkos felvonulását a szlávok szoká
sával rokonítja, kü lönösebb indoklás né lkü l . 2 4 Az 1043. esztendő csak a határvédelmi té
nyezőket tekintve rendelkezik fontosabb forrástani hozadékkal , a mesterséges torlaszok 
első eml í téséve l . 2 5 

1044. júl ius 5-én I I I . Henrik német uralkodó (1039-1056) Négyesi Lajos legújabb 
helymeghatározása szerint a mai Ménfő és Gyirmót között csapott össze Aba túlerőben 
lévő se regéve l . 2 6 A csata e lőzménye és lefolyása korai hadtörténetünk legalaposabban 
kielemzett, sokat vitatott eseményei közé tartozik. Rónai Horváth Jenő úgy vélte, Aba 
helyesen tette, hogy nem szorította be nagyszámú seregét a Rába, Rábca, Hanság közötti 
szűk t é r re . 2 7 Vele szemben Doberdói Breit József hibául rótta fel Aba király Győr ig tör
tént visszavonulását , mondván , nem volt szerencsés a ménfői csatatér kiválasztása, mivel 
az nem lévén vizenyős, mocsaras, semmilyen hátrányt nem jelentett a németek számára. 
Később egyenesen úgy ítélt, hogy a csata intő például szolgálhatott arra, hogy a néme
tekkel nyílt csatába bocsátkozni nem ajánlatos, ellenben István király 1030. évi sikeres 
védekezése Konrád ellen megmutatta a módot , mint lehet legjobban kifogni a hatalmas 
túlerővel fellépő néme teken . 2 8 Ez a párhuzam nem állja meg a helyét. Az Altaichi Év
könyvek írója hangsúlyozta, hogy Henrik a birodalmat sújtó éhínség, tehát az ellátási 
gondok miatt csupán kis létszámú sereggel indult útnak. A magyarokról ezt írta: „a tá
volban fegyveresek megszámlálhata t lan hadrendjei tűntek fel, amelyek - mintha erdő 
nőtt volna k i - a felettébb tágas mezőt elborították. Arra készültek, hogy a mi kis sere
günket mindenfelől bekerítik, így közülünk senki sem lesz képes - még futással sem -

2 2 A köztörténeti háttérről lásd Makk Ferenc: Magyar külpolitika (896-1196). Szeged, 1996. (Makk, 1996.) 
72-97. o. 

2 3 A krónikakutatás izgalmas területe az ősgesta, avagy őskrónika keletkezési ideje, ezen belül külön feje
zetet képez az Altaichi Evkönyvekkel fennálló szövegkapcsolata. Az alapvető vélekedéseket - további szak
irodalom megjelölésével - lásd Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája. Budapest, 1906. 129-
130. o.; Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII—XIII. századi leszármazói. Budapest, 
1925. (Hóman, 1925.) 93-107. o.; Horváth János: Árpád-kori latinnyelvü irodalmunk stílusproblémái. Buda
pest, 1954. (Horváth, 1954.) 305-315. o.; Gerics József: Legkorábbi gestaszerkesztéseink keletkezésrendjének 
problémái. Budapest, 1961. 46-84. o.; Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések - új 
válaszok. Budapest, 1993. 184-188. o.; Kristó Gyula: A magyar történeti irodalom a kezdetektől 1241-ig. Bu
dapest, 1994. 114. o.; Veszprémy László: Megjegyzések korai elbeszélő forrásaink történetéhez. Századok, 138 
(2004). 325-347. o. 

2 4 ÁKÍF 244. o. 
2 5 ÁKÍF 249., 386. o.; Szabados, 2004. 38-39. o. A korábbi szakirodalommal. 
26 Négyesi Lajos: A ménfői csata. Hadtörténelmi Közlemények, 107 (1994). 3. sz. 144. o. 
27 Rónai Horváth, 1895. 37-38. o. 
28 Doberdói Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. II I . Rész. A királyság megalapítása. Harcok az 

ország függetlenségéért (972-1074). Budapest, 1929. (Doberdói Breit, 1929b.) 53-59., 80. o. 



elkerülni a ha lá l t . " 2 9 A magyar király tehát helyesen jár t el, amikor széles síkon akarta 
érvényesí teni létszámfölényét, valamint a lovas íjászok lóerejét. Két tényezővel azonban 
ő sem számolhatott . „De íme, heves forgószél támadt a mieink oldalán és hatalmas port 
zúdított ellenfeleink s z e m é b e . " 3 0 Valóban kellemetlen lehetett az erőteljes nyugati szél 
el lenében helyt állni, hát még nyilazni! Azonban a fenti néhány sor - az Altaichi Ev
könyvek ideülő szavaival élve - porhintés. A kemény, véres küzdelem végső fordulatát a 
XIV. századi krónikaszerkesztmény, avagy (némi leegyszerűsítéssel) a Képes Krónika 
hagyományoz ta ránk. „S mint mondják, Aba királyé lett volna a győzelem, ha néhány, 
Péter királlyal barátságban maradt magyar földre nem veti zászlóit, és el nem fut ." 3 1 Va
gyis Aba Sámuel vereségét árulás okozta. A mellette maradt titkos el lenzék időzített 
megfutamodása a nagy sereglétszámot Aba hátrányára fordította, amennyiben csapat
egységeik tömege fokozta a zavar látszatát. A csatára következő hónapok során a Képes 
Krónika e lmondása szerint könnyülovas íjász gyepüőrök rendszeres járőrszolgála ta mű
ködött , a nagypolitika zűrzavara dacára : 3 2 „A tetemek bűze miatt ezen a vidéken két hó
napig ember jószerivel át nem haladhatott; az íjászok megölték őke t . " 3 3 1044-ből tehát 
két kü lönböző minőségű, de egymással összefüggő helyzetben is elénk tűnnek a magyar 
könnyűlovas íjászok: a csatában, illetve a já rvány elleni védekezés során, tekintettel arra, 
hogy az öldöklés nyáridőn folyt. 

A m a g y a r - n é m e t háborúk újabb szakasza I . András királyságára (1046-1060) esett. 
1050-re I I I . Henrik megerősít tet te Hainburgot. „Amint ezt meghallotta az el lenség, ve
szélyt sejtve benne, szeptember 22-én rátört várunkra. És az egyik barakkban (sátorban) 
kétszáznál is több nyílvesszőt gyűjtöttek össze, ám egyik sem sebzett közülük embert." 3 4 

A j á m b o r altaichi annalista a lovasnomád múltból őrzött harcmód egyik jellegzetes meg
nyilvánulását írta körül, anélkül , hogy különösebben tudatában lett volna ennek: e két
száznál is több nyílvessző által átjárt „tabernaculum" szélvészgyors lovasroham ferge
teges nyílzáporának tárgyi emlékei t őrizte meg. A különleges gyorsaság bizonyítéka, 
hogy egyetlen sem csapódot t emberi testbe, vagyis célzás nélkül, lóhátról kilőtt sortűz 
érte a barakkot (sátrat). 

1051-ben hatalmas birodalmi hadsereg élén, több irányból támadt I I I . Henrik. „And
rás király és Béla herceg az összes gabonakazlat és szénaboglyát felégettette, a lakosokat 
minden állatukkal együtt messze elvezette azokról a vidékekről , amelyeken a császár ké
szült átvonulni . így amikor a császár behatolt Magyarországra , és a felégetett vidékekre 
ért, sem katonáinak, sem lovainak nem talált é l e lme t . . . " - szólt a magyar krónika a „fel
perzselt föld" hadmüvele t s ikeréről . 3 5 Ismételten hangsúlyozom: ezt a fegyvertényt csak 
úgy lehet értékén megbecsülni , ha számításba vesszük, hogy a váratlan betörési útirány 

2 9 Á K Í F 250-25 l . o . 
3 0 Uo. 253. o. 
31 Szentpétery, Emericus (ed.): Scriptores Rerum Hungaricarum I . Budapestini, 1937. (SS. Rer. Hung. I.) 

331. о.; Képes Krónika. (Ford. Bellus Ibolya.) Budapest, 1986. (KK) 103. o. 
32 Szabados, 2004. 42. o. 
3 3 SS. Rer. Hung. I . 332-333. о. 
34 Gombos, Albiniis Francisais: Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae I . Budapestini, 1937. (CFHH I.) 

100. o. A „tabernaculum" eredeti „sátor" fordítását lásd Doberdói Breit, 1929b. 67. o. 
3 5 SS. Rer. Hung. I . 347. о. 



miatt (a fősereg a Zala és a Zselic patak forrásai felől vonult fel, míg a hadtáp a Dunán 
úszott le) András és Béla azt sem tudta előre eltervezni, honnan kell kiüríteni a lakossá
got! Ezt a gyors döntést csak egy mozgékony társadalom hajthatta végre i ly j ó ered
ménnyel , vagyis a korabeli magyarság életszemléletében az ál landó területhez való kö
töttség igen kevéssé é rvényesül t . 3 6 Az éhező németek hadjárata az ország belsejében 
feneklett meg. Ott „a magyarok és a besenyők minden egyes éjszaka keményen sanyar
gatták, mérgezet t nyilakkal öldösték őket, sátraik közé kötelet feszítettek, így sok embert 
elraboltak [ . . . ] a teutonok a rájuk záporozó, az őket e lemésztő nyílesőtől félve földbe ás
ták magukat, és maguk fölé borítván pajzsaikat, az élők a halottakkal egy sírba feküd
tek." 3 7 A Képes Krónika itt a Vér tes-hegység mondáját közli, amely a vértjüket e ldobáló 
menekülők kudarcáról nevezi el a hegyet. Négyesi Lajos találó párhuzamot vont a 907-
ben Pozsonynál és az 1051-ben a Kelet -Dunántúlon egyaránt sikerrel érvényesí tet t 
harcmodor lélektani elemei (az el lenség bekerí tése, folyamatos zaklatása) k ö z é . 3 8 1050 
és 1051 együttes tanulsága egy fontos forrástani körülmény figyelembe vételével vonha
tó le: az Altaichi Evkönyvek és a XIV. századi krónikaszerkesztmény szövege e ponton 
már teljesen szétvált egymástó l . Az előbbinél előforduló, Hainburg környékén nyílfelhőt 
felbocsátó lovasságról nem emlékezik meg a hazai írott hagyomány; a Vértes környéki 
magyar és besenyő íjász portyázókat pedig érthető módon a német évkönyv mellőzi , 
csupán a magyarok ellen viselt háború haszontalanságát , a magyar földön jár t emberek 
és lovak sanyarú sorsát siratja. 3 9 A könnyülovas magyar íjászok feltűnése i lyenformán 
egy-egy független híradatnak köszönhető . 

1068-tól a változatosság kedvéért keletről fenyegetett veszély. A Magyar Királyságot 
fennállása során először steppei eredetű nép támadta meg. M a már egyér te lmű, hogy a 
Képes Krónika kunjain (102. fejezet) valójában úzok é r t endők . 4 0 A Moldva felől betörő, 
fosztogató úzokat az észak-erdélyi Kerlésnél semmisí tet te meg a magyar sereg. A króni
ka kifejezetten hangsúlyozza az úzok íjászatra épülő küzdelmét , magyar részről viszont 
csak Géza hercegnél tünteti fel az íj használatát: „Géza herceg, minthogy mindig körül
tekintő volt, az enyhébb emelkedőn felhágva nyilakkal rontott a kunokra [úzokra ] . " 4 1 A 
kerlési csata szempontunkból ér tékelhető je lentősége az, hogy a Magyar Királyság és 
egy támadó nomád sereg küzdelméből az előbbi került k i győztesen. 

I . (Szent) László királysága alatt (1077-1095) két keleti betörés érte Magyarországot . 
E lőbb 1085-ben Kutesk úz harcosai, majd 1091-ben Kapolcs vezér hadai dúlták, foszto
gatták az erdélyi és az alföldi részeket. László mindkétszer személyesen vezette győze
lemre seregét, sőt a Kapolcs halálán felbőszült nomádok bosszúhadjáratát be sem várta, 

36 Szabados, 2004. 45. o. 
3 7 SS. Rer. Hung. 1. 348-349. о.; Bellus Ibolya fordítása alapján. KK 117-118. o. 
38 Négyesi, 2003. 21. o. 
1 9 CFHH. I . 100. o.; vö. SS. Rer. Hung. I . 347-351. о. 
4 0 SS. Rer. Hung. I. 366. о. A szakirodalomban először Kossányi Béla ismerte fel, hogy e „kunok" neve 

úzokat takar, legújabban Kiss Attila mutatta ki e nézet helyességét. Kossányi Béla: Az úzok és a kománok tör
ténetéhez a XI—XII. században. Századok, 58 (1924). 519-537. o.; Kiss Attila: A kerlési csata nomádjai Kézai 
Gesta Hungarorumában. Belvedere Méridionale, 16 (2004). 7-8. sz. 3-8. o. Részletes elemzését lásd Vö: Úzok 
a Képes Krónikában. A nyugati úz (oguz) törzsek és a Magyar Királyság a X I . században. Lásd ugyanebben a 
számban, a Közlemények rovatban. Itt köszönöm meg Kiss Attilának, hogy rendelkezésemre bocsátotta kéziratát. 

4 1 SS. Rer. Hung. I . 368. о. 



hanem az Al-Duna mellé vonult, ott csatát kezdeményezet t , és az első összecsapásban le
terítette az ellenség vezérét, Ákos t . 4 2 Nem tudni, hogy e katonai események alatt a ma
gyarok milyen taktikához folyamodtak, 4 3 de az biztos, hogy a X I . század második felé
ben elég alkalmuk nyílt a steppei hadviselést kívülről, az ellenfél nézőpontjából 
szemlélni , az ide vonatkozó ismereteket eleven tudásként alkalmazni. A sikeres honvé
delmet tekintve kitűnő eredménnyel . Mindezt a soron következő háború helyes értékelé
séhez nélkülözhetet len észben tartani. 

Könyves Kálmán király (1095-1116) 1099 folyamán az orosz belviszályba avatko
zott fegyveresen. Ekkor történt, hogy az el lenséget segítő Bonjak kun vezér Przemysl 
mellett tőrbe csalta a magyarokat az alábbi módon. Előhadul Altunapát küldte, aki az el
ső arcvonalat lőtte nyíllal, majd megfutott. Azok meg utána rontottak, s amint elhaladtak 
Bonjak előtt, ez oldalba küldte szekercéseit , Altunopa pedig visszafordult. Nem enged
ték vissza a magyarokat, hanem több felől reájuk rontva tömegbe szorították őket, „mint 
ahogy a sólyom öldökli a ger léke t" . 4 4 A balvégzetű csata lefolyását az Orosz Evkönyvek 
lapjain lehet olvasni. A Képes Krónika rövidebben szól a vereségről , viszont egy ízig-
vérig keleties üldözési jelenetet is megörökít : „Az egyik kun, Monoch nevezetű kemé
nyen üldözőbe vette a magyarokat. Öt a király legjobb harcosa Máté támadta meg, hogy 
elfogja. De amaz menekülés közben hátrafelé nyilazva átlőtte Máté lábát, s ha sok baj
társa összeillesztett pajzsokkal nem védte volna meg, a haláltól meg nem szabadult vol
na." 4 5 Vi lágosan látszik a steppei harcművészet sikeresen alkalmazott eszköztára; 
amelynek ekkor a magyarok vallották kárát. A vereség első értékelője, Rónai Horváth 
Jenő mértéktartóan ítélt: „Kétségtelen dolog, hogy a magyar sereg egy kisebb kún sereg
gel szemben, mely által magát meglepni, saját harcmódja szerint kijátszani engedé , csú
fos vereséget szenvedett."4 6 Az orosz kútfő közlője Hodinka Antal azonban ennél jóval 
messzebbre merészkedett . „Becsapódni és nem ismerni két külön dolog" - utasította el 
Rónai Horváth felfogását, s határozottan kijelentette, hogy a magyarok ekkorra elfelejtet
ték régi eleik taktikáját . 4 7 Ez a nézet szinte kötelező érvényre jutott a későbbi szakiroda
lomban. Igaz, akadt olyan vélemény, miszerint ez Szent László nyolc évvel korábbi győ
zelmeinek fényében érthetetlen, de Hodinka elméletét - Doberdói Breit József kivéte-

4 2 SS. Rer. Hung. I . 408^14. о. 
4 j 1091 nyarán, Kapolcs betöre'se idején László Szlavóniában hadakozott. A támadás hírére amilyen gyor

san csak tudott, hazatért, és a Temes folyó vidékén, Pogányosnál zúzta szét az ellenséget. Doberdói Breit Jó
zsef itt egy káprázatos gyorsaságú hadmozgást vázolt. László király menetteljesítménye a horvátországi 
Likától Temesvár környékéig az alábbiak szerint alakulhatott: 1. szakasz. (Lika-Zágráb-Varasd-Vaska) 335 
km; 2. szakasz: onnan a legrövidebb út Pogányosig újabb 400 km. Nem tudni, a 735 km utat pontosan mennyi 
idő alatt tette meg; napi 30 km menetteljesítményt számolva s hozzáértve a pihenőket, 25-30 nap kellett hozzá. 
Július végén még Velebitnél járt, de augusztus egyik (utolsó?) szombatján, Temesvár környékén aratott diadalt. 
Ezt így értékelte: „Legalább a vezérek korabeli portyázások alatt sem a magyar lovas, sem a magyar ló nem 
tudta azt, hogy mit is jelent a fáradtság, és nem valószínű, hogy László lovassága sokkal mögötte maradt volna 
dicső elődjének." Doberdói Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. IV. Rész. A hódító hadjáratok és a 
keleti háborúk időszaka (1077-1235). Budapest, 1929. (Doberdói Breit, 1929c.) 15-16. o. Merész elmélete el
lenőrzést igényel. 

44 Hodinka Antal: Az Orosz Évkönyvek magyar vonatkozásai. Budapest, 1916. 61. o. 
4 5 SS. Rer. Hung. I . 425. о. (A krónika idézett szöveghelyét a magam fordításában közlöm.) 
4 6 Rónai Horváth, 1895. 63-64. o. 
47 Hodinka Antal: Kálmán királyunk 1099-iki peremysli csatája. Hadtörténelmi Közlemények, 14 (1913). 344. o. 



lével - a közelmúlt ig mind e l fogadták . 4 8 Végre 2001-ben B. Szabó János komoly érveket 
hozott fel Hodinka állítása ellen. Szerinte a steppei lovas népek hadviselése az egymás 
elleni harcok során formálódott k i , így a színlelt megfutamodást és a lesvetést egymáson 
a lkalmazták először. Ha a módszer t i smerő ellenfél minden alkalommal meg tudta volna 
különböztetni a színlelt és a tényleges megfutást, akkor ez hamar kikopott volna a gya
korlatból. A 933. és a 970. év vereségeiből még senki nem következtetet t arra, hogy ad
digra a magyarok és a besenyők elfeledték eredeti takt ikájukat . 4 9 Számtalan esetet lehet
ne felhozni e vélemény erősítésére, ahol ugyanazon harci kultúra hordozói csaptak össze, 
és nem győzhetet t mind a két fél: akár a V I . század közepéről a türköktől vereséget 
szenvedő, nyugatra vándorló avarokét (Theophylactus Simocatta); 5 0 akár az 1230-as 
évekből a keleten maradt magyarokét , akik e lmondták Julianusnak, hogy ők korábban 
vereséget mértek a tatárokra (Ricardus); akár szintén az 1230-as évekből Kuthen kun ve
zér esetét, aki ugyan két alkalommal győzedelmeskedet t a tatárok felett, de harmadjára 
készület lenségében meglepték, és menekülésre kényszerí tet ték (Rogerius). 5 1 A párhuza
mok helyett azonban é rdemesebb a magyar példatárat folytatni. 

Az 1100-as évek első feléből két, harminc év különbséggel megvívot t csatát köt össze 
sajátságosan a hazai írott emlékezet í té letmondása. A Képes Krónika 153. fejezete rész
letesen szól I I . István király (1116-1131) uralkodása elején az Olsava folyó mentén zaj
lott csatájáról. Lesújtó véleménnyel van az előhad tel jesí tményéről . „Az igen hi tvány be
senyők és székelyek seb nélkül menekül tek a király táboráig ." I I . Géza (1141-1162) 
1146. évben a Lajta és Fischa folyó közén lefolyt harcának felütése sem fest v idámab
ban. „A gaz besenyők és a hitvány székelyek mind egyszerre futamodtak meg, akár a j u 
hok a farkasok elől, holott szokás szerint a magyar csapatok előtt jár tak ." (165. fejezet. 5 2) 
A X I I . századi gestaíró tehát harminc év tárgyalásán belül két ízben is elveri a port a k i 
rályi sereg előtt j á ró könnyülovas íjászokon. Szigorú bírálata érthető lenne akkor, ha 
mindkét futás kedvezőt len fordulatot hozott volna. Azonban ez korántsem így történt. A 
két összecsapás kimenetelének megállapítása előtt egy újabb közös vonást kell hangsú
lyozni, ezúttal a forrásadottság területén. Szerencsére mindkét esetben ismeretes a szem
benálló felek álláspontja, méghozzá oly bőséggel , amellyel utoljára csak a ménfői csata 
megörökí tői emlékeztek tárgyukról . 

1116. május 13-án I I . István véres csatát vívott Vladiszláv cseh herceggel az Olsava 
folyó mellett. A XIV. századi krónikaszerkesztményhöl az derül k i , hogy a király eredeti
leg tárgyalni indult a magyar-cseh határra, de egy Solt nevezetű ember álnok fondorko-
dásával egymásnak ugrasztotta a feleket. Az akkor 15 éves István íjászokat vezényelt a 
cseh táborhoz, anélkül, hogy fővezéreivel tanácskozott volna. Erre a csehek megszalasz
tották a besenyő és székely elővédet , sőt még I I . Istvánt is menekülésre kényszerítet ték, 

4 8 Doberdói Breit József, aki szintén elismeri a nomád taktika győzelmét, joggal hiányolja a források közlé
séből a Kálmán oldalán történő orosz közbeavatkozást. Doberdói Breit, 1929c. 39-40. o. A Hodinkát követő 
álláspontot lásd Berkc>-Gyalókay-Markó-Pilch, 1933. 45. о.; Bo rosy András: Magyarország hadügye és hábo
rúi a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig. In: Liptay Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete I . Buda
pest, 1984. (Borosy, 1984.) 39. o.; Kristó, 2003. 94. o. 

49 B. Szabó, 2001. 92-93. o. 
5 0 ATF 14. o. 
5 1 SS. Rer. Hung. I I . Budapestini, 1938. 541., 553. о. 
5" SS. Rer. Hung. I . 436., 456. о. (A krónika idézett szöveghelyét a magam fordításában közlöm.) 



majd nekiláttak a királyi tábor módszeres dúlásának. A vereséget Janus nádorispán fordí
totta győzelemre , aki meglepte és lekaszabolta a fosztogatókat. Ezután követet küldött a 
király után, hogy mielőbb hírt adjon a kedvező fordulatról . 5 3 Az idős cseh krónikaíró, 
Cosmas prágai d é k á n , 5 4 szinte teljesen más képet festett a történtekről. A cseh herceg 
észlelte, hogy a magyarok három, hospesekből álló hadegysége kijött a túlparton lévő tá
borukból . Úgy vélte, harcra készülődnek, ezért fegyverbe szólította övéit, majd átkelt a 
folyón. Az összecsapásban hamar alulmaradt, s megfutamodott. A hadiszerencsét a lvezé
rei fordították a csehek j avá ra azzal, hogy egy emelkedőt megkerülve hátulról törtek a 
mit sem sejtő király táborára. Istvánt is csak Lőrinc érsek tudta kimenekí teni a végve
szélyből. A herceget megfutamító „hospes" lovasok időközben visszatértek, de látván 
övéik futását, ök is visszavonultak. A menekülő magyarok pedig üldöző el lenségnek 
nézték őket, emiatt nagy zavar támadt, és sokan a Vág folyóba vesztek. 5 5 A két fél 
szemmel láthatóan a maga igazát magyarázza; a leírások közös eleme, hogy a győztes 
vert helyzetből fordít, mindenesetre a magyar király e lmenekül . Hadtör ténet í rásunk álta
lában Prágai Cosmas hitelét becsüli többre, ekképp az olsavai csatát magyar vereségként 
könyveli e l . 5 6 Kordé Zoltán, aki hasonlóképpen foglalt állást, részletesen elemezte a küz
delem lefolyását. Szerinte a kortárs cseh krónikás e lmondása azért hitelesebb, mivel „a 
magyar kútfő szemmel látható szépítő törekvésével szemben" az Annales Gradicenses is 
megerősít i Cosmas tudósítását a csehek győzelméről ; ráadásul a krónikakompozíc ió 
ezen kitétele csak néhány évtizeddel az esemény után keletkezett. 5 7 A kétféle elfogultság 
vitájában perdöntő lehet egy pártatlan forrás. Lássuk, mennyire pártatlan ez az évkönyv! 
A tágabb szövegösszefüggést szemlél te tendő az alábbi olvasható 1116-hoz jegyezve: 
„Háború volt a csehek és a magyarok között , azonban a csehek hátat fordítva a morvák
nak hatalmas öldöklés közepet te leverték a magyarokat. Ez idő tájt hunyt el Kálmán k i 
rá ly . " 5 8 Azáltal , hogy az események sorrendjét felborítva Könyves Kálmán halála elé i l 
leszti a háborúskodást , az Annales Gradicenses eleve gyanússá válik; ilyen hibát csupán 
kései bejegyzéssel lehet véteni. Ráadásul az évkönyv kri t ikai kiadásából kiderül, hogy a 
I X . század vége és az 1140 közötti időszakhoz Prágai Cosmas volt az annalista elsődle
ges forrása , 5 9 vagyis ez a cseh-morva évkönyv nem az eseményektől független terület és 

5 3 SS. Rer. Hung. I . 436-437. о. 
5 4 Cosmas 1045-1125 között élt, és még halála évében is írta krónikáját, vagyis az események idős, de te

vékeny tanúja volt. Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. (Hrsg. Bertold Bretholz.) Monumenta Germaniae 
Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. Nova Series. Tomus II . Berolini, 1923. V I I - I X . o. (Einleitung.) 

5 3 CFHH I . 807. o. 

Rónai Horváth, 1895. 69. o.; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Áipádházi királyok alatt. I . 
Budapest, 1899. (Pauler, 1899.) 229. o.; Doberdói Breit, 1929c. 65. o.; Hóman Bálint: Magyar történet I . 
1935. 365. o.; Makk, 1996. 166. o.; Kristó, 2003. 97. o. 

Kordé Zoltán: A székelyek a XII . századi elbeszélő forrásokban. Acta Historica, Szeged, XCII (1991). 18. o. 
5 8 CFHH I . 136. o. (Az évkönyv idézett szöveghelyét a magam fordításában közlöm.) 

9 A morvaországi Hradisban található Szent István monostorban írt, s 1145-ig vezetett kódexet 1150 körül 
szállították át Opatovice Szent Lőrincről elnevezett monostorába. Wilhelm Wattenbach: Annales Gradenses et 
Opatowicenses (Praefatio). MGH SS. (Edidit Georgius Heinrichus Pertz.) Tomus X V I I . Hannoverae, 1861. 
643-644. o. Bár tény, hogy az 1116-os bejegyzésre vonatkozó mondathoz ezt a bizonytalan megjegyzést fűzte 
Wattenbach, de bővebben nem indokolta, miért vélekedett így: „Ipsum illud cum Ungaris praelium intelligi 
arbitror, et hanc sententiam non e Cosmae Chronico, sed aliunde petitam existimo." Uo. 649. o. Az évkönyv 
több tárgyi, időbeli tévesztéseinek kritikáját lásd uo. Mindazonáltal a főszövegnél csak annyi oldaljegyzet áll, 
hogy „Cosm. I I I , 42." 



lakosság í rás terméke! A külső szemlélő elfogulatlan álláspontja híján helyénvaló inkább 
bizonytalan kimenetelűnek tartani az összecsapást . Sőt, ha figyelembe vesszük azt a 
tényt, hogy I I . István az Almos-ági gestafolytatás egyik fekete báránya volt, akinek vélt 
vagy valós hibáit előszeretettel ostorozó klerikus a király hadi tetteinek megí té lésekor 
sem mutatott kíméletet . Kimerí tően ecseteli például a magyarok nagy veszteségeit , ame
lyeket az 1128. évben, egy bizánci támadás során szenvedtek e l . 6 0 Tehát a magyar d i 
nasztián belüli ágváltás (1131) utáni erőteljes történetírói átértékelés kizár mindenfajta 
I I . István-párti elfogultságot, múltszépítő törekvést, vagyis kizárólag e szempont alapján 
magyar győze lem valószínűsí thető az Olsava mentén. A székelyek és besenyők futamo
dása mellett akad még egy taktikai elem a hazai krónikában, ami a steppei ihletésű har
cászatra emlékeztet : amint Janus nádor meghallotta, mit művel az el lenség, „csendben és 
óvatosan fegyverbe állította övéit, azzal támadást intézett a tábort dúló csehek ellen." 6 1 A 
meglepetésszerű győztes roham sokkalta életszerűbb, mint Cosmas története a menekülő 
magyarokról , akik cseh katonáknak nézik a tőlük olyannyira elütő fegyverzetű könnyű-
lovas íjászokat! 

1146. szeptember 11-én a Lajta és a Fischa folyó közén I I . Géza tekintélyes létszámú 
serege megütközött I I . („Jasomirgott") Henrik bajor herceg és osztrák őrgróf (1156-tól 
osztrák herceg) fegyvereseivel. Ennek előzménye, hogy az akkor mintegy 16 esztendős 
magyar király hamar megelégelte Könyves Kálmán állítólagos fiának áskálódását, és külö
nösen zokon vette a trónkövetelő Borisznak nyújtott birodalmi segítséget, ami miatt Po
zsony rövid időre idegen fennhatóság alá került. A Lajta mentén vívott csatáról két, vitat
hatatlanul elfogult, ugyanakkor az eseményekkel lényegében egykorú történetíró tudósít. A 
magyar álláspontot változatlanul az Almos-ág névtelen udvari gestaírója képviselte, a né
met véleményt pedig Ottó freisingi püspök gestája tartotta fenn. Ottóról érdemes megje
gyezni azt, hogy az Ausztriát kézben tartó Babenberg-családból származott, egyszersmind 
I . (Barbarossa) Frigyes német-római császár (1152-1190) anyai nagybátyja volt; ebből 
egyenesen következik erős német-osztrák kötődése, amit a császári és az őrgrófi/hercegi 
családdal fennálló közeli vérrokonság igen szorosra font. Magyar oldalon ilyen befolyásoló 
tényezőről nem tudunk. A Képes Krónika először az ifjú magyar király karddal való fel-
övezéséről emlékezik meg, majd úgy kezdi a Lajta menti csata bemutatását, hogy az a j ó 
németföldi kémszolgálattal, meg a magyar erök számbeli fölényével a 102 évvel azelőtt, 
Ménfőnél történteket idézi fel. Szerencsére a fejlemények a ménfőitől eltérően kedvezőbb 
fordulatot vettek. A gőgösen támadó németek elől ugyan „elmenekültek" a „hitvány" be
senyők és a „gaz" székelyek, de a Belus bán vezette második arcvonal érzékeny vesztesé
geket okozva áttörte a teuton hadsort, végül a király válogatott vitézei élén kézitusába bo
csátkozott . 6 2 Freisingi Ottó is feljegyezte a magyar uralkodó felövezését, aztán a hadrend 
felállításakor a két előretolt íjász különítmény feladataként a németek távoltartását jelöli 
meg, majd tőlük élesen megkülönböztetve Belus bán egyenes csatasoráról szól. Elismeri, 
hogy míg Henrik kémei nem jeleskedtek, a magyarok hírvivői annál jobban teljesítették 
küldetésüket. Neheztel az őrgróf seregvezéri fegyelmezetlensége miatt, ami a hadrend fel-

0 SS. Rer. Hung. 1. 439-442. A Karasó patak melletti vérontásról a győztesek két történetírója, loannes 
Kinnamos és Niketas Choniates egyaránt megemlékezik V. ö. ÁMTBF 196-197., 268. 

6 1 SS. Rer. Hung. I . 436. о. 
6 2 Uo. 455^456. о. Vö. a ménfői csata krónikás emlékezetével. Uo. 331. o. 



bomlását okozta. Igaz, a szétzilált sorokban támadó németeknek azt a dicsőséget tulajdonít
ja, hogy az egy-egy ispán vezette két íjász elő-csapatot majdnem teljesen megsemmisítet te, 
de a báni és a királyi csatasor fegyelmezett helytállását, végezetül övéi vereségét s menekü
lését nem tagadhatja el. A Gesta Friderici I. Imperatoris szövegének itt több megfontolás
ból is kijár a történetkritika. Az I . könyv 31-33. fejezete csapongó tárgykezelésével indula
tos írói magatartásról árulkodik. A Magyarország földjének és népének leírását adó 32. 
fejezet becsmérlő kitételei még tovább rontják a történetmondó hitelét . 6 3 A csata közben 
elért sovány német részgyőzelmet, tudniil l ik az íjászok felmorzsolását pedig könnyen cá
folhatjuk, hiszen ha a német lovasság zilált sorokban támadott, úgy a könnyülovas elővédet 
kisebb hatékonysággal tudta volna elsöpörni, mint tette azt a Száva mellett 21 év múltán 
Dénes ispán a maga fegyelmezett vérteseivel. Ottó tehát itt (is) erősen túloz. Ehhez képest 
a magyar krónika csataképe kidolgozott részleteivel hiteles szemtanúk elmondásait tükrözi, 
éppen csak - amint a X . század nyugati íróinál már utaltam rá - most sem ők vezették a 
pergamenen szántó írótollat. Mindezek fényében viszont új értelmet nyer a 165. krónikafe
jezet eddig mellőzött kitétele. A szövegösszefüggés kedvéért érdemes a csata egy mozza
natát újra, bővebben felidézni. „A gaz besenyők és a hitvány székelyek mind egyszerre fu
tamodtak meg, akár a juhok a farkasok elől, holott szokás szerint a magyar csapatok előtt 
jártak. És akkor, még mielőtt a magyarok összecsaptak volna, néhány magyar csapat is 
megrémült a teutonok dühé tő l . " 6 4 Vagyis a színlelt megfutamodásban részt vettek a ma
gyar hadsereg magyar etnikumú egységei is! Anélkül, hogy a gestaíró feddése elérte volna 
őket. Az 1100-as évek derekának krónikásától így nem volt idegen a sérelmek etnikai j e l 
legű indoklása, 6 5 és itt a hazai kútfő hadászati értékét tovább csökkenti a „furor 
Teutonicorum" toposz használata, meg a németek viselkedését az eretnekekéhez hasonlító 
moral izálás . 6 6 Összegezve az 1116. és 1146. esztendő hadi eseményeit , megállapítható, 
hogy a besenyők és a székelyek egyrészt azért kaptak igazságtalan elmarasztalást, mert 
idegen etnikumként tartattak számon, másrészt - és főleg - amiatt, mert a nyugatias-
egyházias műveltségű történetíró teljesen más világban élt, másfajta tudást hordozott, mint 
a steppéről hozott harci hagyatékot ápoló magyar hadvezetés. A m i egy feltételezhetően 
(1116) és egy bizonyosan győztes csata (1146) esetében különösen feltűnő. A régi taktika 
megnyilvánulásait a tudatlan szemlélő látószögén keresztül szűrve közvetítette, ilyenfor
mán hangsúlyozatlanul, felismerés nélkül hagyva azt a tényt, hogy a katonai segédnépeken 
kívül a „magyar" magyarok körében is fel-felbukkan egy-egy archaikus nyom. Ilyen volt 
János nádor csendben előkészített, váratlan, sikeres el lentámadása (1116), egyes magyar 
hadegységek cselvetésszerü megfutása a székely, besenyő lovassággal együtt, valamint az 

6 3 CFHH I I I . Budapestini, 1938. 1766-1768. о. 
6 4 CFHH III . Budapestini, 1938. 456. о. (A krónika idézett szöveghelyét a magam fordításában közlöm.) 
65 Makk, 1974. 258-259. o. 
6 ( 1 A „furor Teutonicorum" kitétel kialakulására, nyugat-európai és magyarországi elterjedésére lásd Krístú 

Gyula: A magyar nemzet megszületése. Szeged, 1997. 179-183. o. Kristó ekkor korábbi nézetekkel vitatkozva 
úgy véli, hogy a „furor Teutonicorum" kifejezést először а XI I I . század elején alkotott Gesta Hungarorum 
Christianorum szerzője írta le. Mivel azonban a „furor Teutonicus" kitétel a Kr. u. I . századi Lucanus Pharsaliá-
jából származik, s e mű a Szent László-kori pannonhalmi összeírás tanúsága alapján megvolt a kolostor könyvtá
rában, ezért nem zárható ki az a korábbi magyarázat, amely szerint innen kerülhetett a XII . századi magyar történe
ti irodalomba. Veszprémy László hívta fel a figyelmemet arra, hogy az itáliaiak Lucanus nélkül is okkal illették 
ezen „antik" jelzővel a németeket, Barbarossa Frigyes 1100-as évek derekán vezetett pusztító hadjárataira emlé
kezve, s hogy e minősítés nem véletlenül ekkortól vált gyakorivá. Szíves tájékoztatását ezúton köszönöm. 



a tény, hogy Freisingi Ottó az 1146-os csatában a magyar előhad két külön (besenyő és 
székely) comes vezérlete alatt harcoló íjászszárnyáról beszél. Mive l az ispán a király által 
odaállított főrangú világi tisztségviselő volt, ez további érv a X I I . századi magyarság köré
ben eleven hagyományként ható régi taktika mellett, hiszen az alvezérek - az eredmény ál
tal is igazoltan - ismerték saját katonáik harci képzettségét. A székelyek és besenyők élére 
állított vezető ispáni mivoltából következően nem közülük való és velük egyazon „nemze
tiségű" (etnikumú) személy, hanem a királyi akarat által föléjük kinevezett ember vol t . 6 7 

I I . Géza az Árpád-ház egyik legharciasabb uralkodója volt. 1148 és 1152 között orosz 
földön, 1149 és 1155 között kisebb megszakí tásokkal Bizánc ellen hadakozott, vagyis 
több éven keresztül kétfrontos háborúban állt Magya ro r szág . 6 8 Sajnos krónikáinkon egy
re inkább eluralkodott a szűkszavúság, i lyenformán megint egyedül idegen kútfőkre ha
gyatkozhatunk. A Bizánc ellen viselt háborúk közül először 1150-böl maradt fenn a régi 
magyar haditaktika szempontjából értékelhető tudósítás. 1150-ben Géza je lentékeny 
fegyveres segítséget küldött a raskai szerbeknek. Ioannes Kinnamos bizánci történetíró 
szerint Bágyon ispán vezérletével magyar, besenyő és mohamedán káliz lovasok érkez
tek I I . Uros nagyzsupánhoz. Az al-dunai hadmozdulatok kapcsán Kinnamos megemlí t i , 
hogy „miközben meneteltek, az el lenség lesben álló emberei rejtekhelyükről e lőugorva a 
rómaiak balszárnyára támadtak. A császár azonban felismerte, hogy csak kevesen van
nak, nem méltatta őket arra sem, hogy megforduljon, mert célegyenest haladva folytatta 
az üldözést, abban a reményben, hogy talán sikerül kézre keríteni a főzsupánt, vagy azt a 
bátorságban kitűnő férfit [Bágyont] , aki addig a napig vezette a paionokat. A lesben ál
lók anélkül , hogy valami emlí tésre méltó dolgot tettek volna, megint szé tosz lo t tak ." 6 9 

Mánuel császár kortársa és történetírója itt az 1116-ban, az Olsava mentén seb nélkül 
megfutamodó besenyők és székelyek taktikáját idézi emlékezetünkbe. A király által kül
dött segédcsapatok je lentékeny része besenyőkből és kálizokból állt, ebből kizárásos 
alapon csak lovasnomád módra kivitelezett lesvetés következik, de a seregben bőven 
akadtak „hun" és „paion" névvel felruházott magyarok is. Hogy ők felszereltségüket 
tekintve inkább a besenyők és kálizok könnyűlovasságához hasonlí tot tak (vagy legalább 
egy részük biztosan, mint 1146 őszén), és inkább az övékéhez hasonló természetű had
müvele tekben vettek részt, azt Kinnamos előadása támogatja, amellyel a magyarokat ha
tározottan elkülöníti a „vértes dalmaták" (vagyis a nehézfegyverzetű szerbek) tömegé
tő l . 7 0 Az érem másik oldalán Bágyon ispán és Mánuel császár párviadala áll. A magyar 
vezér helytállásáról önkéntelen tisztelettel emlékezik Ioannes Kinnamos és fiatalabb kor
társa, Niketas Choniates. 7 1 

6 7 A székely és besenyő elővédről ítélkező régebbi szakirodalmat lásd Hónian Bálint: A székelyek eredete. 
(1921) In: Uő: A történelem útja. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002. 154. o.; Györffy György: A széke
lyek eredete és településük története. In: Uő: A magyarság keleti elemei. Budapest, 1990. 13. o. (A tanulmány 
1941-ben született.) Ezt a hadtörténeti kérdést, historiográfiai vonzataival együtt, közlés előtt álló írásomban 
elemzem. Szabados György: A X I I . századi magyar hadtörténet forrásproblémáiból. Aetas, 2007. (Sajtó alatt.) 

68 Makk, 1996. 186-190. o. 
6 4 ÁMTBF 202. o. (Az idézett gyűjteményben olvasható fordítások Moravcsik Gyulától valók.) A X I I . szá

zad közepén megszaporodnak a kálizokról szóló adatok. Kinnamos éppen a Tara menti csatával kapcsolatban 
írja le a káliz és besenyő jelenlétet. Ez arra mutat, hogy a káliz és besenyő egyaránt katonai segédnépnek szá
mított. Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest, 2003. 45-46. o. 

7 0 ÁMTBF 20l .o . 
7 1 Uo. 203-204., 269. o. 



I I . Géza korából még egy ízben lehet feltételezni a magyarok színlelt futását: 1154-
ben Basileos Tzintzilukes alvezér fegyelmezetlenül meggyorsí tot ta egysége menetét , s a 
császártól elszakadva „miután egyes előőrsökre bukkant, és ezeket megszalasztotta, a 
hunok osztagának közepébe tört be [ . . . ] amikor aztán megtudták [a magyarok], hogy a 
császár hátul jön , a sereget pedig Basileios vezeti, felbátorodtak, és megfordulva szem
beszálltak a rómaiakkal . " Ioannes Kinnamos a bizánci vi tézség buzgó ecsetelése dacára 
kénytelen elismerni övéi vereségét. Niketas Choniates nyíltan szól Basileos kudarcáról . 
„A harcban a paionok kerekedtek felül, és ő a seregnek több mint a felét elvesztette, mert 
megfutott az el lenség elől, azok pedig sokáig üldözték őke t . " 7 2 Az írói sallangot lehántva 
az valószínűsí thető, hogy a magyar sereg színlelt futással magára vonta Basileos seregét, 
majd elsöprő erejű e l lentámadása valóságos futásra kényszerí tet te a bizánci vezért és 
vert hadának maradványai t . 

13 évvel később, 1167. júl ius 8-án Zimonynál , a Száva és az Al-Duna összefolyásá
nál véres összecsapásban mérte össze erejét Magyarország és Bizánc . Most is kizárólag 
görög tükörben szemlélhetjük az eseményeket , ám minthogy Kinnamos és Choniates 
több ízben is kiegészíti egymást , sőt ellentétes értesüléseket közöl , ez mindenképpen jó t 
tesz az árnyal tabb képalkotásnak. A magyar hadvezér Dénes ispán volt, a bizánciakkal 
szemben már kipróbált katona. Három fegyvernem alkotta mintegy 15 ezer fős seregét: 
páncélos nehézlovasság, íjász könnyűlovasság s a szintén könnyebb fegyverzetű gyalog
ság. Harminchat ispán a vármegyei (várispánsági) osztagokat vitte csatába, a Magyar K i 
rályság fegyveres erejének mintegy felét. A hadsereg összetételéről , továbbá a haditerv
ről egy elfogott magyar tájékoztatta a görögöket . Andronikos Kontostephanos császári 
hadvezér fordítva rendezte el hadait. Az első csatasorba a besenyő-pe rzsa könnyűlovas
ságot, a másodikba a nehézfegyverzetű gyalogosokat, valamint a perzsa íjászokat vezé
nyelte. A harmadik arcvonalba főseregét, benne a harcedzett császári testőrcsapatot, to
vábbá a hosszúlándzsás itáliai, szerb zsoldosokat sorolta, s maga is itt foglalt helyet 
(Kinnamos). A szárnyaktól kissé távol tartalék erőket állított fel (Choniates). A görög 
terv szerint az előretolt lovas íjászok a jó l bevált steppei gyakorlat szerint nyilazással , 
színlelt megfutással kellett, hogy megbontsák Dénes páncélos e lőhadának zárt alakzatát. 
A magyar főparancsnok azonban nem ment lépre, ehelyett iszonyatos erővel , fegyelme
zetten nyomult előre, s így az el lenséges könnyűlovasok színlelt megfutamodását való
divá változtatta: azok ész nélkül menekül tek a Száváig (Kinnamos). A szárnytámadás el
döntetlen maradt. Mindkét oldalon a jobbszárny diadalmaskodott, így az összecsapás 
tengelye délkele t -északnyugat felé fordult. Védte lenné vált a bizánci fősereg a magyar 
páncélos tömb előtt, amelynek nyomában ott közeledett Dénes derékhada. Kontostepha
nos belátta, hogy a középre húzódó jobbszárnyat felmorzsolja a királyi hadrend, s a küz
delem egész súlya őreá hárul, ha nem zárkózik fel. így amidőn a fővezérek seregtestei 
egymásnak roppantak, már nem volt semmiféle tagolódás: két hatalmas tömb csapott 
össze. Kezdetét vette az általános közelharc (Kinnamos). „ M o z g ó és pikkelyeit meresztő 
sárkányként hul lámzot tak a hadseregek. Dénes azonban, mint egy fal, rendíthetet lenül 
nyomult előre, és Kontostephanos meg a körötte felsorakozottak felé feszítette lándzsá
ját . Amikor a rómaiak felvették a harcot, dárdákat hajigáltak egymásra , s egy ideig tá
madások, e l lentámadások váltakoztak. Hanem amint a dárdák összetörtek és a dárdanye-

7 2 Á M T B F 212-213., 272-273. o. 



lek halmazaiból gát keletkezett a seregek között, hosszú kardjaikat rántották k i , úgy 
csaptak össze újra és küzdöttek tovább ." A csatát a bizánci vasbuzogány döntötte el. A 
törött lándzsák, kicsorbult kardok után ez maradt az egyetlen használható fegyver 
(Choniates). 7 3 

A zimonyi csata sok szempontból tanulságos; e helyt az alkalmazott taktikai elemeket 
tekintem át. A hadtörténetírást j ó ideje foglalkoztatja, hogy Dénes miért állította fel az 
eladdig bevált gyakorlathoz képest fordítva a magyar fegyvernemeket. A vereségből 
visszavetített vé lemények általában a nyugati taktikai gondolat híveként marasztalják el, 
továbbá azért, mert amíg a bizánciak kombinálni tudták a különböző minőségű seregré
szek harcát, addig Dénes nem használta fel kellő módon seregének könnyebb fegyverze
tű harcosait. 7 4 A megítélést nem könnyíti meg, hogy mindkét görög történetíró hallgat a 
magyar könnyűlovas íjászalakulatok harc közben kifejtett tevékenységéről , Kinnamos is 
csupán je lenlé tük tényét rögzíti . Ioannes Kinnamos másutt feltűnő hibát vét, és hadá
szatban való járat lanságáról tesz tanúbizonyságot , amikor leszögezi: az a magyarok szo
kása, hogy válogatott harcosaik töltik be az é lvona la t . 7 5 Ez a magyar hadi taktika tökéle
tes félreismeréséből adódik, legfeljebb az egyszeri 1167-ben érvényes fordított hadrend 
ál ta lánosságba vetítése. Pedig azt, hogy mikor milyen páncélos haderő állt az Árpádok 
rendelkezésére , a külkapcsolatok pillanatnyi alakulása határozta meg. I I I . István ebből a 
szempontból kedvező helyzetben volt, mert ügyes polit ikával erős német szövetségesre 
tett szert, amit 1166 folyamán osztrák házasságával vont szorosabbra; ennek kedvező 
hozadékát , esetünkben a nehézfegyverzetű zsoldosok utánpótlását a csa tamezökön is 
kamatoztatta. 7 6 1167 júl iusában Zimonynál egy kétségkívül ízig-vérig nyugatias újítás 
szintén feltűnt a magyar seregben, ez pedig a szekér vontatta zászlóskocsi , ami értelem
szerűen csak olyan sereg számára válhatott hasznossá, amelyben a nehézlovasság és gya
logság kombinál t a lkalmazására került sor, hiszen a gyorsan mozgó , cselt vető könnyű-
lovasoknak nem volt szüksége erre a szilárd taktikai igazodási pontra. 7 7 Dénes hadvezéri 
intézkedéseit Choniates egy helytelen közlése alapján is érte bírálat. Szerinte „fogalma 
sem volt arról, hogy az adott helyzetben mit kell tennie, ezért a parancsnoksága alatt álló 
sereget nem osztotta jobb- és balszárnyra, nem különítette osztagokra és szakaszokra, 
hanem egy akkora hadat egyetlen egységbe gyúrva- tömörí tve , ahogyan volt, és feltor-
nyosítva, mint fekete felhőt, úgy közeledett durva elbizakodottsággal eltelten." Ezzel 
szemben Kinnamos világosan említi a szárnyak küzde lmét . 7 8 Choniates, vagy inkább 
hírközlője bizonnyal a páncélos lovasságot nézte egész hadrendnek. M i v e l a Száva menti 
csata a lkalmából a steppei lovasnomád hadviselés elemei kizárólag bizánci oldalon buk
kannak fel, érinteni kell a basileus ide vonatkozó tapasztalatait. John Birkenmeier, a té-
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ma jelenkori monográfusa hangsúlyozza, hogy a Komnenosok a hazai erők mozgósí tása 
mellett mindig is támaszkodtak a zsoldosokra. 7 4 Az Tkoniumi Szul tánság ellen viselt had
járat során Mánuel császár személyesen találkozhatott a steppei hadviseléssel , a második 
keresztes hadjárat á tvonulása alkalmából (1147) a legújabb nyugat-európai harci gyakor
latból kapott ízelítőt, ha tetszett neki, ha nem. 8 0 Besenyő , kun, perzsa lovas íjászokat 
akármikor felfogadhatott, és gyakran egészítette k i velük haderejét. A pusztai segédcsa
patok harcértéke változó volt: Brindisinél (1156) megfelelő, Zimony mellett értékelhetet
len (1167), a Maiander folyó partján viszont kiváló, csatadöntő je lentőségű (1177).*' 
Összességében véve e lmondható , hogy a Száva partján megütköző magyar és bizánci 
hadsereg felállása hasonlított egymásra , hiszen mindkét oldalt egyaránt erősítették a ke
leti taktika szerint hadakozó íjász lovasok, illetve a nyugatit képviselő nehézpáncélosok. 
Dénes fegyelmezett e lőrenyomulásával (akárcsak I . Henrik német király 933-ban) elhárí
totta az el lenség színlelt megfutamodásában rejlő veszélyt, i lyenformán a nomád hadvi
selési mód ismeretéről nem a támadó-a lkalmazó, hanem a védekező-elhár í tó szerepkör
ben tett ékes tanúbizonyságot . Ebbél i é rdeme akkor is letagadhatatlan, ha később a 
forgandó hadiszerencse elpártolt tőle. 

Hosszú szünet után először 1233-ban látjuk viszont a magyarság steppei eredetű harci 
tudásának elemeit. Ekkor „a magyarok betörtek Stájerországba, és tűzzel, meg fosztoga
tással dúlták. A stájerek összegyűltek, és vezér nélkül kezdték el őket üldözni. A magya
rok hosszan csalogatták őket határaikról, cselt vetettek, megfordultak, majd előröl és há
tulról támadtak rájuk." (Continuatio Sancrucensis)*1 

A X I I I . század tárgyalásakor megkerülhetet len a tatárjárás, és az 1241. április 11-én 
történt, gyászos kimenetelű muhi csata említése. 1241 tavaszán az eurázsiai steppe vala
ha volt egyik legnagyobb hadserege zúdult Közép-Európára . Az 1241-1242. év hazai 
fejleményeiről bőséges szakirodalom értekezik, különös tekintettel a muhi vereség tagla
lására . 8 3 Ebből annyi tartozik tárgyunkhoz, hogy az újabb kutatás több e lemében is iga
zolta a magyar hadvezetők intézkedéssorozatát . Négyesi Lajos elismeréssel adózik Kál
mán herceg április 10-én éjszaka indított támadásának, amellyel meglepte és szétverte a 
tábortűznél melegedő tatár előőrsöt. Kálmán ugyanis ekkor a könnyűlovas steppei harc
mód hagyományosan gyenge pontját, az íj sötétben való használhatat lanságát , s a táma
dási kedv ebből fakadó hiányát használta k i . Batu a magyarok váratlan táborverése és a 
herceg éjszakai támadása miatt többször volt kénytelen módosí tani elgondolását . 
Négyesi meggyőzően érvel amellett, hogy a muhi csatavesztés nem egy eleve elrendelt 
vereség volt, hanem a magyar felderítés hiányossága és a legfelső vezetés alkalmatlansá-
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ga okozta azt. 8 4 A tatárok ellen a siker reményében bevethető eszközök, taktikák megí té
lésekor Veszprémy László szerint a magyarok igyekezete arra irányult, hogy elkerüljék a 
nyílt mezei megmérközés t , ahol az erőhátrány egyket tőre kiütközött volna. A Kalka 
menti ütközetre (1223) utalva helyénvaló védekezési módként értékeli a magyar szekér
tábor felállítását, amely főleg a gyors és meglepetésszerű átkaroló hadmozdulatokra ké
pes könnyülovassággal szemben volt indokolt és t anácsos . 8 5 Kálmán herceg példája ezek 
alapján Dénes ispánét idézi fel, amennyiben a nomád steppei hadviselés ismeretéről szin
tén nem annak alkalmazójaként , hanem megelőzö-elhár í tó szerepben tanúskodott . Sajnos 
a legfőbb döntéshozó I V . Béla király (1235-1270) szerény katonai képessége eltagadha-
tatlan volt. Erre tesz egy finom megjegyzést a magyar krónikás: „békeszerető férfiú volt 
ugyanis, hanem a hadvezetésben és a csatákban egyáltalán nem volt s ze rencsés . " 8 6 

Ez a történetírói értékelés éppenséggel nem az 1241 tavaszán, hanem az 1260 nyarán 
elszenvedett magyar vereséget összegzi . A Kroissenbrunn közelében vívott első morva
mezei csata egyik megelőző hadművele te ugyanakkor olyan magyar győzelemről tanús
kodik, amely a keletről hozott harcászati hagyaték ékes példája. Erről csak külső, de sze
rencsére jó l értesült forrásból, Ottokar von Steier Osztrák Rímes Krónika c ímű alkotása 
alapján tájékozódhatunk. István ifjabb király - a későbbi V . István (1270-1272) - nagy
számú lovasságával , mintegy 10 000 fővel átkelt a Morva folyón, ahol egy 500 fős válo
gatott nehézlovasokból álló csapat szállt vele szembe. István serege színleg hátrált, cselt 
vetett az osztrákoknak, majd az Ameis völgyében körülzárta és lemészárol ta őke t . 8 7 A 
Kroissenbrunn-nál felvonuló magyar haderő nagy etnikai tarkaságot mutatott. Más ik kút
főnk, a cseh Annales Ottakariani a kun, magyar és székely, a különféle szláv, oláh, bö
szörmény és izmaelita katonák mellett ortodox hitű görög, bolgár és orosz harcosokat, 
eretnek bosnyákokat sorol. 8 8 Ottokar von Steier kitér az ameisthali ütközet győztese inek 
népi hovatartozására: a kunokat és a magyarokat „ Valben" és „ Unger" néven különböz
teti meg. 8 9 Az ifjabb király csapata az Ameis folyó völgye után Morvamezőn szintén egy 
nomád módra harcoló különí tményként tűnt k i , amint a cseh páncélosokat erős nyílzá
porral fogadta. 9 0 M á s kérdés , hogy I I . Ottokár cseh király (1253-1278) győzelmét ezzel 
nem akadályozhat ta meg. 

1278. augusztus 26-án a második morvamezei csatában a n é m e t - m a g y a r szövetséges 
haderő győzelmet aratott a cseh király felett; I I . Ottokár maga is halálát lelte a harcme
zőn. Doberdói Breit József értékelése szerint ezt a döntő harcot a szövetségesek jó l át-

84 Négyesi Lajos: A muhi csata. 1241. április 11. Hadtörténelmi Közlemények, 110 (1997). 2. sz. 296-310. o. 
85 Veszprémy, 2000. 38. o. 
8 6 SS. Rer. Hung. I . 469. о. 
8 7 С FH H III . 1792. о.; Kristó, 2003. 178. о. 
8 8 C F H H I . 165. о. 
8 9 Uo. I I I . 1792. о. Kevéssel alább, a morvamezei csatában magyar oldalon résztvevők között megemlíti a 

székely (Zokel") és az oláh („Walachen") segéderőket is. Uo. 1763. o. Érdekes, hogy a Magyarországról való 
nomádokra egy korábbi író, az 1213/1214 körül elhunyt Lübecki Arnold is a „Valwen" kifejezést használja. 
Ezt a Chronica Slavorum kritikai kiadása így oldja fel: „Intellegendae sunt copiae Emmerici regis de Ungaria, 
natione Cumani et Petschenegae." MGH SS. (Edidit Georgius Heinrichus Pertz.) Tomus X X I . Hannoverae, 
1869. Itt Imre király (1196-1204) németföldre küldött lovas segédcsapatairól esett szó. 

40 Doberdói Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme. V I . Rész. A tatárjárás utáni hadjáratok az Ár
pádház kihaltáig (1242-1300). Budapest, 1930. (Doberdói Breit, 1930.) 49. о. 



gondolt terv szerint vezették és irányították, amely figyelembe vette a sereget alkotó 
fegyverzet, felszerelés és harcmód tekintetében két, egymástó l elütő rész, a magyar és a 
német-osztrák j e l l emző sajátosságait. így azokat nem egyszerre, hanem e g y m á s után, 
ahogyan az egyéni szokásaiknak leginkább megfelelt, vetette latba. Ennek fo lyománya 
lett, hogy a csata nem mutat kerekded, egységes képet, hanem valószínű lefolyását a 
részletharcok sorozatából kell összeál l í tanunk. 9 1 Ezt az alapvetően helytálló e lemzést 
annyiban kell pontosítani , hogy a keleti és nyugati jelleg kettőssége nem a németek és a 
magyarok közötti különbségben, hanem a magyar hadseregen belül mutatkozott meg. 
Sőt az Osztrák Rímes Krónika e lőadásából az is kiderül, hogy az íjász, könnyülovas egy
ségeket nem lehet kizárólag a kun etnikumhoz kötni. „A kunok elhatározták, hogy felve
rik az ellenséget, s közben kikémlelik, milyen is a csehek hada [ . . . ] a kunok elbántak az 
őrséggel, amely nem sokáig tudott nekik ellenállni, amint nyilazva és kardjukat suhog
tatva rárontot tak a csehekre..." A kunok vitán felül nomád harci je l legéhez alább hason
ló képet kapunk a „magyar" magyarokról . „Az ifjú László királyt aztán távolabb vitték 
az ütközettől , el a mezőről , fel egy hegyre, ahonnan látott és hallott mindent, ami a tágas 
mezőn lejátszódott. így szokták ezt a magyarok [ . . . ] ők ugyanis csak könnyű vértezetű, 
gyors par ipákon tudnak lovagolni, s ha kergetni kezdik őket, ostorral biztatják gyors fu
tásra lovaikat." Az érem másik oldalán az idősebb trencséni Csák Máté és Gutkeled Ist
ván országbíró tündökölt , akik Ottokar von Steier őszinte csodálatát kiváltva „olyan für
geséggel forgolódtak a csatában, mintha csak Franciahonban tanulták volna a harc 
fortélyait. S ha akadna bárki, aki azt vetné a szemükre , hogy nem kitartók és ál lhatatosak 
fegyverben, a hőség és a csata pora közepet te , bizony azt kellene mondania, hogy tudnak 
sváb módra harcolni, ha megfelelően felszerelik magukat lóval és páncé l la l . " 9 2 Vissza
utalva az Osztrák Rímes Krónika könnyűfegyverzetű lovasként bemutatott magyarjaira 
és kunjaira, kétségtelen, hogy a kun etnikum a magyar vezetés által biztosított erő kisebb 
részét alkothatta. Veszprémy László becslése szerint a teljes segélyhad 7-8000 fő lehe
tett, ebből 2-3000 kun. A későbbi magyar királyi oklevelek alapján Veszprémy rámuta
tott arra, hogy elsősorban nyugat- és észak-magyarországi , a csatatérhez közelebb lakó 
nemesek szálltak táborba, vagyis nem volt országos mozgós í t á s . 9 3 

I V . (Kun) László király (1272-1290) kunokhoz fűződő el lentmondásos viszonya jó l 
ismert. Ennek egyik je l lemző fejezete a vitatott időben és helyen végbement Hód-tavi csa
ta. Az eseményeket megörökítő kétféle hazai előadás, Kézai Simon gestája és a Képes 
Krónika közül csak ez utóbbi tár elénk érdemi részleteket. A kunok vereségében fontos té
nyezőként tünteti fel a hirtelen támadt esőt, az íjak elázását . 9 4 Bár Czimer Károly nyíltan 

91 Doberdói Breit, 1930. 180-181. о. 
92 Kristó Gyula (szerk.): Kun László emlékezete. Szeged, 1994. 103., 107-108. o. Az Osztrák Rímes Kró

nika részletét Valaczkai László fordította. 
9 3 Veszprémy László: A morvamezei csata. (1278. augusztus 26.) In: Hermann Róbert (szerk.): Fegyvert s 

vitézt... A magyar hadtörténet nagy csatái. Budapest, 2003. 34. o. 
9 4 A Képes Krónika 1282-re teszi a csata lefolyását. SS. Rer. Hung. I. 471^472. о. Szabó Károly és Pauler 

Gyula ezzel szemben 1280 mellett foglal állást. Szabó Károly: Kun László 1272-1290. Budapest, 1886. 99-
100. o.; Pauler, 1899. I I . 372. o. Az 1280-at valószínűsítő újabb véleményt lásd Blazovich László: IV. László 
harca a kunok ellen. Századok, 111 (1977). 941-945. o. Az eddig idézett szerzők mind a mai Hódmezővásár
hely környékére helyezik csatát. Ezzel szemben Czimer Károly az összecsapás helyszínéül Erdélyt jelöli meg, 
és visszatér a krónikás 1282-höz. Czimer Károly: Az 1282. évi hódi csata helye és lefolyása. Hadtörténelmi 
Közlemények, 30 (1929). 385-416. o. (Czimer, 1929.) Újabban Zsoldos Attila arra az eredményre jutott, hogy 



megvallja, hogy a csatáról taktikai elbeszélés vagy leírás nem maradt fenn, az oklevelekből 
nyomon követhető, a viadalban a királyi seregvezérek személyéből és méltóságából követ
keztetve színes harci tablót vázol fel. Eszerint a kunok ellen zömében könnyűlovasok, k i 
sebb részben páncélosok alkotta haderő vonult k i . A magyar elővédet könnyülovas széke
lyek és keresztény besenyők képezték, akik kun ellenségeikkel megegyező módon harcol
tak. 9 5 Ám kútfőadat híján a mégoly logikus elemzés sem emelkedhet a bizonyosság szintjére. 

A következő eset különlegességét az adja, hogy a könnyűlovas íjász haditaktikát egy 
Nyugat -Magyarországon honos és birtokos, német eredetű főúri család vitte sikerre, rá
adásul nem országos je lentőségű háborúban, hanem csupán helyi érdekű összetűzésben. 
1285 őszén az állandósult magyar -osz t rák határvi l longások során német lovagok törtek 
be; el lenük Héder nembeli Kőszegi Iván vonult fel Boros tyánkőnél , három testvérének 
és nyugat-magyarországi birtokosok katonáival . Az Osztrák Rímes Krónika bő elbeszé
lése szerint amint a német sereg hallotta, hogy jönnek a magyarok, a végbeli osztrák, stá
jer urak, akik tudták, mi a magyar nyíl, azt tanácsolták, vonuljanak vissza, mert a magya
rokkal nem lehet úgy harcolni, mintha francia lovagok volnának. Hol futni, hol támadni 
kell, amint az alkalom kívánja. De a svábok szégyennek tartották a hátrálást, s abban bíz
tak, hogy a nyíltól védi őket nehézfegyverzetük. A kun módra kiáltozó magyar lovasok 
gyors összecsapás után hamar színlelt futásba kezdtek, szétrebbentek. A svábok álltak 
egy tömegben , osztrák, stájer közöttük. Iván megparancsolta, hogy ezekhez senki ne kö
zelítsen, hanem csak vegyék körül őket, lőjenek messziről embert, lovat, amíg ki nem 
merülnek, és meg nem adják magukat. Amint a német támadott , kitértek előle, majd 
másfelől lőttek. Öt órája tartott a harc; repült a németekre a nyíl, a dárda, ember és ló 
egyre hullott. Csak egy mód maradt már, hogy megmentsék életüket; kimerül ten megad
ták magukat. 9 6 

Az utolsó Árpád-kori példa I I I . András király (1290-1301) korából való. 1298 nyarán 
a magyar uralkodó Habsburg Albert és Nassaui A d o l f német főhatalomért vívott küz
de lmébe avatkozott be segédcsapatok küldésével , el lenségből lett szövetségese, Albert 
oldalán. Július 2-án a göllheimi csatában Albert vegyes fegyverzetű hadserege élén dön
tő győzelmet aratott, A d o l f pedig hősi halált halt. 9 7 Ennyiben tehát a Göl lheimnél történ
tek a második morvamezei (dürnkruti) csatát idézik fel. Két német kútfő is ér tékes ada
tokat közöl a magyarok viseletéről és fegyverzetéről . „Ausztr ia hercege [Albert] a 
fejedelmek hívására e lőrenyomult , emberek végeláthatatlan sokaságával , magyarokkal 
és kunokkal, akik mind nyíllal és íjjal szoktak harcolni. Voltak vele osztrákok is, ők vas
fegyvereket használ tak." (Chronicon Colmariense.) „Ausztr ia hercege [ . . . ] hatszáz ma
gyart hozott magával segítségül, akik íjukkal gyorsan tudtak hátrafelé nyilazni, s minden 
vértezet nélkül lovagoltak. Hosszú hajukat asszonyok módjára befonva viselték, hosszú 

az Alföldön vívott csata 1282. szeptember 17-e és október 21-е közé keltezhető. Zsoldos Attila: Téténytől a 
Hód-tóig. (Az 1279 és 1282 közötti évek politikatörténeti vázlata.) Történelmi Szemle, 39 (1997). 96. o. 

95 Czimer, 1929. 412^-13. o. Az ezt követő véleményt lásd Berkó-Gyalókay-Markó-Pilch, 1933. 72. o. 
% CFHH I I I . 1830-1835. о. A lényeg szerinti tömörítést Pauler Gyula prózai fordítása alapján végeztem. 

Pauler, 1899. I I . 390-391. o. Ottokar von Steier csataleírása erősen emlékeztet Bölcs Leó taktikaelemzésének 
alábbi részletére: „jobbára a távolharcban, a lesben állásban, az ellenség bekerítésében, a színlelt meghátrálás
ban és visszafordulásban, és a szétszóródó harci alakzatokban lelik kedvüket." ÁMTBF 20. o. 

97 Wertner Mór: Magyar segítőcsapat a göllheimi csatában. (1298. július 2.) Hadtörténelmi Közlemények, 
16(1915). 59-84. o. 



szakállukat pedig akár, mint a német lovagrend tagjai. E magyarok, úgymond , oly bátrak 
és gyorsak voltak, hogy nem volt az a folyó, amelyen át ne tudtak volna kelni, akár úsz
va, akár lóháton úsztatva." (Ellenhardus.) 9 8 Az Árpád-kor alkonyáról , idegen, nyugati 
krónikások szemszögéből felsejlő kép láttán olybá tűnik a magyarok fegyverzete és k i 
nézete, mintha a X . században megáll t volna felettük az idő. Ellenhard hosszú, befont 
hajú magyarjai pedig már jóval tágabb, steppei léptékű viselettörténeti pá rhuzamba állít
hatók egy időben, térben és nyelvezetben egyaránt távoli e lőzménnyel . Hitval ló 
Theophanes az 558 elejére tehető, konstant inápolyi avar követjárásról így nyilatkozott: 
„bejött Bizáncba azoknak, akiket avaroknak mondanak, a furcsa népe, s összefutott az 
egész város megnézésükre , mert soha ilyen népet még nem láttak. Hátul nagyon hosszú 
volt a hajuk szalagokkal megkötve és befonva." {Chronographia.)99 Visszatérve 1298-
ba, szerencsére nem csupán a fegyverzetről , viseletről van adatunk, hanem az ennek 
megfelelő harcmódról is. I I I . András 1299-ben kelt, Pós István és fiai j avá ra kiállított k i 
váltságlevele egyebek mellett a göllheimi helytállásra is utal. „Az említett István urával, 
tudni i l l ik Demeter mesterrel elérkezve Strasbourg városa körül a Rajna folyó mellé és 
onnan e lőrenyomulva szeretett atyánkkal , Albert úrral, római királlyal és Demeter mes
terrel indult hűséges familiárisaink társaságában az el lenségre, A d o l f volt római király
nak és népének cselt vetve, el lenük csodálatosan s dicsőségesen harcoltak." 1 0 0 

Az írott kútfők alapján 399 éves időszakon belül 28 csatát találtam, amelyen lemérhe
tő a steppei eredetű magyar könnyülovas íjász haditaktika Árpád-kori megléte . M i v e l ez 
idő alatt eleink több ízben kerültek szembe ugyanezen nomád harcmódot a lka lmazó el
lenséggel , ezért azokat az eseteket is számításba vettem, ahol a magyar fél nem a táma
dó, hanem az elhárító szerepét je löl te k i magának (avagy arra kényszerült) , hiszen egy 
adott taktika ismeretét nem csupán annak követése, hanem az a szerint vetett csel elkerü
lése is bizonyítja. Összefoglalásul a következő 28 eset sorolandó fel: Brenta 899, Po
zsony 907, Augsburg 910, Merseburg 933, ismeretlen helyen Bizánc ellen 934, 
Augsburg 955, Arkadiupolis 970, Oroszlános 1028, Rába vonala és Bécs 1030, Aba Sá
muel németföldi hadjárata 1042, Ménfő 1044, Hainburg 1050, Vértes 1051, Kerlés 1068, 
Al-Duna 1091, Przemysl 1099, Olsava folyó 1116, Lajta-Fischa folyó köze 1146, A l -
Duna 1150, Al-Duna 1154, Zimony 1167, Stájerország 1233, Muhi 1241, Ameis folyó 
völgye és M o r v a m e z ő 1260, M o r v a m e z ő 1278, Hód-tó 1282, Boros tyánkő 1285, 
Göl lhe im 1298. A fenti 28 példa a forrásadatokkal bizonyítható (kivételes esetekben az 
okkal valószínűsíthető) harci cse lekményeket jelenti , már ami a lovasnomád taktika is
meretének tetten érhetőségét i l le t i . Nem lehet elégszer hangsúlyozni , hogy ez a mozaik
szerű kép tú lnyomórészt idegen földön, egymástól függetlenül készült feljegyzésekből 
áll össze, amely általában nem hadtudományos képzet tségű emberek értesülését és szem
léletét tükrözi . A 899 és 1298 között történt 28 harci eseményből 7 ju t a Magyar Nagyfe
jede lemség , 21 a nyugati keresztény monarchiák közé illeszkedett Magyar Királyság ko
rára. Jóllehet az általam feltérképezett csaták száma és megosz lása egyaránt függ a 

9 CFHH I . 546. о., I I . 877. o. Az Ellenhardnál olvasható „armatúra" kifejezés a szövegösszefüggés alapján 
itt inkább vértezetet, mint fegyverzetet jelent. 

4 9 Szádeczky-Kardoss Samu fordítása. ATF 18. o. Az avarok hajviseletéről más források is csodálkozva 
szóltak. Lásd uo. 

100 Kristó Gyula (szerk.): Középkori históriák oklevelekben (1002-1410). Szeged, 2000. 182. o. (89. sz.) 



háborúk gyakoriságától és a forrásadottságtól, de az Árpád-kor i hadtörténet eme sajátos 
szempont szerint összerendezet t fejezeteinek sora egy valamit mindenképpen bizonyít : 
eleink steppéről hozott könnyülovas íjász hadviselése élő hagyomány maradt a keresz
tény királyság századai alatt, és nem kellett azt a Magyarországra folyamatosan beköl tö
ző nomádoktó l - besenyőktől , úzoktól , kunoktól és egyéb népelemektől , akár törzstöre
dékektől - minduntalan új ra tanulni . 1 0 1 

Ez a szándékoltan egyoldalú (hiszen a nomád hagyaték oldala volt e dolgozat tárgya) 
ábra természetszerűleg csak a másik oldallal, a nyugati eredetű újításokkal együtt állhat 
össze az Árpád-kor t valóban je l l emző összképpé. Az ősi magyar harci művel tség 1301 
utáni nyomai is megérdemelnének egy teljességre törekvő fe l térképezés t . 1 0 2 Az eddig 
ismert pé ldák alapján viszont a könnyű- , nehéz- és az átmeneti t ípusú lovasság fogal
ma, 1 0 3 további , több szempontú e lemzést igényel. Ehhez talán Négyes i Lajos dolgozatá
ból lehetne ki indulni , amelynek fontos mondanivalója szerint a könnyű- és a nehézlovas 
elkülönítése nem a harcos felszerelésének tömegére , hanem a háborúban alkalmazott el
já rás minőségére vonatkozik, elválasztva a nagy manöverszabadságú, nagy tűzerejű, tá
m a d ó je l legű portyázó lovasságot az alapvetően védelmi je l legű, területbiztosító, közel
harcra berendezkedett helytálló lovasság tó l . 1 0 4 A könnyűlovas taktika tanulmányozá
sakor azonban a mégoly értékes régészeti , steppetörténeti , had tudományi megközel í tés
módok és analógiák sem feledhetik azt a tényt, hogy a magyar az egyetlen nép, amelyik 
nomádál lami szervezetét nyugat-európai mintájú, letelepült á l lamisággal váltotta fel. 
I lyenformán a keletről hozott taktika nyugati környezetben nyomon követhető tovább
élése egyedülál ló vi lágtörténelmi je lenség . 

1 0 1 A XII I . századi példák elősorolásakor így szándékosan nem tértem ki a kunok tömeges beköltözésére, akik
ről számarányuknál és belső szervezettségüknél fogva egyáltalán feltételezni lehetne azt, hogy a könnyülovas íjász 
elővéd feladatkörét képesek lehettek volna önmagukban is betölteni. Forrásaink a székelyek és a besenyők, majd a 
kunok társaságában rendre említenek magyar etnikumhoz sorolt magyarokat, általában főhangsúlyos helyen. 

102 B. Szabó, 2001. 82-83. o.; Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988. 214-215. o. 
1 0 3 Lásd B. Szabó, 2001.; Borosy András: Megjegyzések B. Szabó János Gondolatok a X I - X I V . századi 

magyar hadviselésről című tanulmányához. Hadtörténelmi Közlemények, 114 (2001) 2-3. sz. 444-447. o. 
104 Négyesi Lajos: Gondolatok a lovasság csapatnemeiröl. (A könnyű- és nehézlovasság problematikája.) 

Bende Lívia - Lőrinczy Gábor - Szalontai Csaba (szerk.): Hadak útján. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 
10. konferenciája. Szeged, 375-378. o. 



THE ANCIENT HUNGARIAN TACTICS IN THE WRITTEN SOURCES 
OF THE AGE OF THE ÁRPÁD DYNASTY. 

Traces and Manifestations of the Warfare of the Steppes until the Late 13th Century 

Summary 

Hungarian military historians have long been interested in the supposed continuation of the 
strategy rooted in the warfare of the steppes, which was based on mounted archers. Nevertheless, 
the sources giving account of the ancient Hungarian tactics have not yet been thoroughly analysed 
from the point of view of their authors' objectivity and experience in military science. The mosaic
like picture of our ancestors' strategy was painted by several authors, though. It is significant that 
these records, mostly written abroad, had not been composed by people with education in military 
science, or at least that kind of knowledge is not available about them. A notable exception is 
Byzantine Emperor Leo V I , whose dissertation titled Tactics is a careful source of ancient 
Hungarian strategy, which is no mere chance, as those in charge of the Byzantine Empire had to 
obtain authentic and up-to-date information on the nomadic peoples that lived on the northern and 
eastern borders of the realm. 

The author of the study considers the written sources according to the abovementioned criteria. 
The study discusses the great battles of the age of the Árpád dynasty, as well as those less 
significant military events and actions that are mentioned in any description where tactics are be
ing dealt with, along with those engagements that recall (at least elements of) the strategy of the 
Hungarian Principality. During the period that is being discussed, Hungarians often faced op
ponents that applied the same nomadic strategy as they did. Therefore, the author also analyses the 
occasions when the Hungarian troops chose (or had no other option but to choose) the defensive 
instead of the offensive role. After all, being familiar with the tactics does not only lie in the ability 
to employ them, but to avoid the traps, too. 

From the period between 899 and 1298, the author takes 28 examples as the manifestation of 
the warfare of the steppes in the age of the Árpád dynasty. Out of the 28 military events, 7 took 
place during the era of the Hungarian Principality, while 21 happened during the period of the 
Kingdom of Hungary, the newly established western-type Christian monarchy. This particular 
systématisation of the military history of the age of the Árpád dynasty demonstrates the following 
fact: the strategy rooted in the warfare of the steppes, based on mounted archers, had remained a 
living tradition during the centuries of the Christian monarchy, and Hungarians did not need to 
learn it again and again from the nomadic peoples that kept on immigrating into Hungary. Since 
Hungarians are the only people who were able to change their nomadic state organisation into wes
tern-type statehood, the continuation of their eastern-type tactics in a western environment is a 
unique phenomenon in world history. 



LA TACTIQUE ANCIENNE HONGROISE DANS LES SOURCES ÉCRITES DE L'ÉPOQUE D'ÁRPÁD. 

Les traces et la représentation de la culture militaire de la steppe jusqu'à la fin du 13e siècle 

Résumé 

La recherche nationale s'intéresse depuis longtemps à la survie, à l'époque d'Árpád, de la tac
tique de cavalerie légère d'archers issue de la steppe. Toutefois lors de l'analyse des sources écri
tes relatives à la culture militaires ancienne hongroise, la manière de voir et la compétence 
(l'incompétence) en matière de stratégie de ces auteurs n'ont pas été mises en avant. Pourtant 
l'image que nous avons sur la stratégie de nos ancêtres se compose, comme une mosaïque, d'écrits 
de plusieurs auteurs. I l faut souligner que ces observations, nées à l'étranger pour la plupart, ont 
été rédigées par des non-spécialistes en art militaire, en tout cas leurs, connaissances en la matière 
ne peuvent être prouvées. I l existe une seule exception certaine, l'empereur byzantin Léon VI dont 
l'ouvrage intitulé Tactique est une source authentique de la stratégie ancienne hongroise. Ce n'est 
pas un hasard, puisque le commandement de l'Empire byzantin devait disposer d'informations 
crédibles et tenues à jour sur les peuples archers: ses frontières nord et est étaient en général peu
plées par des tribus, des alliances de tribus et des États nomades archers. 

L'étude examine les enseignements à tirer des sources écrites selon les critères esquissés ci-
dessus. Outre les batailles importantes de l'époque d'Árpád, elle tient également compte des ba
tailles et des événements militaires moins importants pour la tactique desquels des sources ont été 
conservées et qui révèlent des éléments de la stratégie du Grand-duché de Hongrie. Comme à cette 
époque nos ancêtres ont été plusieurs fois confrontés à un ennemi appliquant la même tactique 
nomade, l'étude traite également les cas où les Hongrois n'étaient pas les attaquants, mais ont 
choisi (où étaient contraints) le rôle défensif, parce que connaître une tactique revient aussi à pou
voir déjouer les stratagèmes issus de cette même tactique. 

Sont examinés dans la période de 899 à 1298, 28 exemples de la manifestation de la tactique de 
la steppe à l'époque d'Arpád: 7 sur ces 28 événements militaires ont eu lieu à l'époque du Grand-
duché de Hongrie et 21 à l'époque du Royaume de Hongrie intégré dans les monarchies chrétien
nes occidentales. Même si le nombre et la répartition des batailles répertoriées dépendent à la fois 
de la fréquence des guerres et des sources disponibles, mais ces chapitres de l'histoire militaire de 
l'époque d'Árpád prouvent clairement une chose: la tactique de cavalerie légère d'archers issue de 
la steppe a été conservée par les Hongrois durant les siècles du royaume chrétien. Par conséquent, 
on ne devait pas l'emprunter aux éléments de peuples nomades qui arrivaient régulièrement en 
Hongrie. Étant donné que le peuple hongrois fut le seul à transformer son organisation nomade en 
un État de type occidental, la survie de la tactique issue de l'Est dans un environnement occidental 
est un phénomène unique dans l'histoire universelle. 



DIE ALTE UNGARISCHE TAKTIK IN GESCHRIEBENEN QUELLEN DER ARPADENZEIT 

Die Spuren und die Darstellung der Kämpfe mit Steppenursprung 
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 

Resümee 

Das Weiterleben der Bogenschützen-Kriegstaktik mit leichten Kavalleristen Steppenursprungs 
in der Arpadenzeit beschäftigt die heimische Forschung schon seit langer Zeit. Trotzdem kam bei 
der Analyse der geschriebenen Quellen, die etwas bezüglich der alten ungarischen Kampfbildung 
aussagten, derjenige Aspekt nicht entsprechend zum Tragen, der die Gegenstandsansicht, sowie 
die militärgeschichtliche Bewandertheit (Unkenntnis) der Verfasser in Betracht zieht. Dabei wird 
das mosaikartige Bild, das über die Kriegsführung unserer Vorfahren geschaffen werden kann, von 
mehreren Verfassern dargestellt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese mehrheitlich ausländi
schen Aufzeichnungen nicht aus der Feder von Personen mit militärwissenschaftlicher Bildung 
stammen, bzw. dass solch eine Bildung in ihrem Falle nicht nachgewiesen werden kann. Die ein
zige sichere Ausnahme war der byzantinische Kaiser Leo V I . , dessen Abhandlung mit dem Titel 
Taktik eine bewusste Quelle der frühen ungarischen Kriegsführung ist. Nicht zufällig, da die Füh
rung des Oströmischen Reiches über verlässliche und aktuelle Informationen von den Bogenschüt
zen-Völkern verfügen musste: an den nördlichen und östlichen Grenzen des Reiches lebten ständig 
Stämme, Stammesverbände und Nomadenstaaten mit solch einer Kultur. 

Die Studie folgt den Lehren der geschriebenen Quellen auf Grund der oben dargelegten Aspek
te. Neben den größeren Schlachten der Arpadenzeit beachtet sie auch den Ablauf derjenigen klei
neren Kriegsereignisse und Gefechte, über die ein Hinweis auf die Taktik erhalten geblieben ist, 
und bezüglich derer das Kriegsführungserbe des Großfürstentums Ungarn (oder zumindest ein be
stimmtes Element oder Moment) zu erkennen ist. Da unsere Vorfahren in dieser Zeit mehrfach ei
nem Feind gegenüberstanden, der dieselbe Nomadenkriegsart anwandte, zieht die Studie auch die
jenigen Fälle in Betracht, in denen die ungarische Partei nicht eine angreifende, sondern eine 
abwehrende Rolle übernahm (sich selbst diese Rolle gab, oder in diese Rolle gezwungen wurde), 
da die Kenntnis einer bestimmten Taktik nicht nur durch das Befolgen dieser, sondern auch durch 
die Vermeidung der gemäß dieser angewandten List nachgewiesen wird. 

In der Zeit zwischen 899 und 1298 untersucht die Studie 28 Beispiele hinsichtlich der Manifes
tation der Steppentaktik in der Arpadenzeit. Von diesen 28 Kriegsereignissen entfallen 7 auf die 
Zeit des Großfürstentums Ungarn, 21 auf die Zeit des Königreichs Ungarn, das sich unter die west
lichen Monarchien eingliederte. Obwohl die Zahl und Verteilung der aufgedeckten Schlachten von 
der Häufigkeit der Kriege und der Quellengegebenheiten abhängt, beweist die Reihe der Kapitel 
der Militärgeschichte der Arpadenzeit, die auf Grund dieses besonderen Aspektes geordnet wur
den, eines ganz gewiss: die Kriegsführung der Ungarn mit den Bogenschützen der leichten Kaval
leristen, die sie von der Steppe mitgebracht hatten, blieb während der Jahrhunderte des christlichen 
Königreichs eine lebendige Tradition, die von den ständig nach Ungarn ziehenden Nomadcnvolks-
elementen nicht immer neu erlernt werden musste. Da das ungarische Volk das einzige ist, das sei
ne Nomadenstaatsorganisation mit einer sesshaften Staatlichkeit nach westeuropäischem Vorbild 
ablöste, ist das Weiterleben der aus dem Osten mitgebrachten Taktik im westlichen Umfeld, das 
nachvollzogen werden kann, eine einmalige Erscheinung in der Weltgeschichte. 



Дьердь Сабадош 

СТАРАЯ ВЕНГЕРСКАЯ ТАКТИКА В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭПОХИ АРПАДА 

Следы боевой выучки, проходившей в степи, 
и изображение ее до конца  XI I I столетия. 

Резюме 

Долгая жизнь боевой тактики лучников легкой кавалерии эпохи Арпада, имевшей степ
ное происхождение, уже долгое время занимает умы отечественных исслледователей. При 
всем при этом при анализе письменных источников, свидетельствовших о старой венгер
ской боевой выучке, не был отражен аспект подхода исследователей к предмету, а также их 
опыт (или неопытность) в военно-научных исследованиях В то же время мозаичная карти
на, которая может быть создана об образе ведения боевых действий нашими пркедками, 
развертывается на основании работ многих исследователей. Важно однако, что большинст
во этих описаний происходят не от руки людей с военно-научным образованием, вернее, 
такое образование не проявляется в их трудах, и большинство авторов были заграничного 
происхождения. Единственным определенным исключнием был византийский император 
Лео, труд которого под названием  Тактика стал сознательным источником, из которого мы 
узнаем о ведении боевых действий венграми того времени. Это не случайно, ибо руково
дство Восточной Римской империи должно было располагать надежными и актуальными 
сведниями о народах, вооруженных луками, так как на северных и восточных границах им
перии жили племена и племенные союзы, а также государства-номады, обладавшие именно 
такой культурой. 

В настоящей работе прослеживаются уроки письменных источников согласно вышеиз
ложенным аспектам. Наряду с анализом более крупных сражений эпохи Арпада автор ис
следует ход более мелких военных событий и сражений, о тактике которых сохранились 
некоторые описания, и по которым можно познакомиться с наследством военного искусства 
Венгерского Великого Княжества (или по крайней мере с одним из ее элементов или эта
пов). Так как в этот период наши предшественники неоднократно вступали в противостоя
ние с противником, применявшим те же самые приемы кочевых народов при ведении бое
вых действий. Поэтому исследователь останавливается также и на тех видах боевых 
действий, когда венгры определяли для себя не наступательную тактику, а в случае, если 
они были вынуждены, использовали тактику отражения или следовали определенной так
тике противника, дабы избежать засады, ловушки. 

Автор рассматривает  28 примеров из периода  899 до 1298 годов, в которых проявилась 
степная тактика венгров эпохи Арпада. Из этих  28 событий 7 приходятся на период Венгер
ского Великого Княжества, 21 - на период существования Венгерского Королевства, кору-
женного на манер западных христианских монархий. Хотя число и распределение выявлен
ных битв в одинаковой мере зависит от частоты войн и наличия достоверных источников, 
ряд разделов исследований, построенных согласно этому своеобразному аспекту истории 
эжпохи Арпада, во всяком случае подтверждает, что ведение боевых действий с помощью 
легких кавалеристов-лучников, вооруженных стрелами, вынесенных из степей во время ко
чевых походов венгров в период существования христианских королевств, и это венгры не 
должны были заново усваивать от кочевых народов, постоянно поселявшихзся в их окру
жении и нападавших на Венгрию. Венгры были единственным народом, который сменил 
кочевую государственную организацию на западно-европейскую, поселившись в Карпат
ском бассейне. Поэтому его боевая тактика, принесенная с востока, могла быть прослежи
ваема в западном окружении. Ее сушествование явилось уникальным явлнием в мировой 
истории. 


