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Bevezetés 

A X I - X I V . századi magyar hadsereg fegyverzetének és taktikájának összefüggéseivel 
foglalkozó első tanu lmányom 2001-ben jelent meg e folyóirat hasábjain. 1 Azóta számos 
jószándékú észrevétel , baráti tanács érkezett hozzám a témával kapcsolatban, s ezek kö
zül a kiváló középkorkuta tó hadtörténész, Borosy András dicsérő szavakkal kísért k r i t i 
kai megjegyzésének volt a legnagyobb je lentősége számomra , ami a historiográfia terén 
mutatkozó némely h iányosságomon túl, arra is rávilágított, hogy a középkori magyar lo
vasság érdemi vizsgálatát és kategorizálási problémái t az addiginál is tágabb történeti és 
földrajzi környezetbe ágyazva kellene helyezni. 2 A hangsúly már abban a tanulmányban 
is a lovasság nyílt csatákban való a lkalmazására esett, mert úgy vélem, hogy ha nem is 
ezek a „ legt ip ikusabb" középkori háborús cse lekmények , 3 mégis ezeknek a legjobbak a 
forrásadottságai a vizsgált korszakban, és ezekben a harci cse lekményekben mutatkozik 
meg szinte sűrített formában a résztvevők hadikultúrája - beleértve ebbe a rendelkezésre 
álló erők összetételét, minőségét és a szembenálló felek vezéreinek gondolkodásmódját is. 

Az egyes csatákkal kapcsolatos észrevételeimet mégis szinte kizárólag a X I - X I I I . szá
zadi hadieseményekre korlátoztam. A fegyverzet és taktika összefüggései vizsgálatakor a 
I X - X . századi csatákra azért nem került sor, mivel ezek esetében úgy tűnt a szakirodalom
ban „kétség sem merült fel aziránt, hogy a magyar seregek a hagyományos könnyüfegy-
verzetben küzdöttek". Ennek a szemléletnek a jegyében határoltam el a I X - X . századot, a 
„kalandozó" hadjáratok időszakát a későbbi korszaktól, anélkül, hogy tüzetesebb vizsgálat 
alá vetettem volna az akkor és később vívott csaták különbségeit vagy hasonlóságait. En
nek az volt az oka, hogy más kutatókhoz hasonlóan magam is azt feltételeztem, hogy „a 
magyar vezérek a X . századi gyakorlattal és a steppei nomádok szokásaival ellentétben az 
ismert nagyobb csatákban már nem alkalmazták önállóan a könnyűlovasságot döntő csa
pásmérő erőként". Az elmúlt években azonban több kutató eredményei is e megállapítás 
újragondolására késztettek. Egyfelől Négyesi Lajos több X . századi hadiesemény rekonst-

1 B. Szabó János: Gondolatok a X I - X I V . századi magyar hadviselésről. Hadtörténelmi Közlemények, 114 
(2001). 75-98. o. 

2 Borosy András: Megjegyzések B. Szabó János: Gondolatok a X I - X I V . századi magyar hadviselésről c. 
tanulmányához. Hadtörténelmi Közlemények, 114 (2001). 2-3. sz. 445-447. o., különösen a magyar hadsere
gen belül a kunok szerepét hangsúlyozó részek. 

3 A magyar irodalomban erről: Veszprémy László: Hadügy a középkor Nyugat-Európában. Társadalom és 
honvédelem, 4 (2000). 108. o.; Veszprémy László: A középkori hadtörténetírás és forrásai. Hadtörténelmi Köz
lemények, 119 (2006). 520-521. o. 



rukcióját is felvázolta, s eközben logikusan tovább gondolta a X . századi magyar fegyver
zet és taktika összefüggéseire vonatkozó - mára már hagyományosnak nevezhető - néze
teket.4 Rekonstrukciói alapját így az a következtetés képezte, hogy mivel a nyugat-európai 
ellenfeleikkel szemben a magyarok nem rendelkeztek a közelharc zárt rendben történő 
megvívásához szükséges felszerelésessel, taktikájukban ezt a hiányosságot minden esetben 
a steppei hadviselésben kulcsszerepet játszó megtévesztéssel, meglepetésszerű támadással 
egyenlítették k i , azaz tulajdonképpen nem is feltételezhetjük, hogy képesek és hajlandók 
lettek volna egy adott helyszínen, a nyugat-európai hadművészetben szokásos módon az el
lenséggel szemtől szemben nyílt csatákat vívni. Másfelől megismertem Russel Mitchel 
amerikai fegyvertörténész kísérleteinek eredményeit , melyekben a nyilazás hatásait vizs
gálta sodrony ingekre,5 s ezek - valamint az idevágó szakirodalom - alapján úgy vélem teljes 
mértékben át kell gondolni a védőfelszerelés, a páncélok jelentőségét a steppei - és így a hon
foglalás-kori magyar hadviselésben is, ennek messzire mutató következményeivel együtt. 6 

A magyar honfoglalás egyik legfontosabb eseménye , a 907. évi bresalauspurc-i csata 
1100 évfordulója j ó alkalmat ad a régi e lképzelések felülvizsgálatára, a középkori ma
gyar hadviselésről kialakult összkép további árnyalására. A tanulmány első részében -
anélkül, hogy a teljességre kívánnék törekedni a lehetséges források át tekintésében - né
hány esetleírás és „elmélet i" összefoglaló alapján arra a kérdésre keresem a választ, hogy 
a középkorban, pontosabban a X I V . század előtt vívtak-e nyílt csatákat a steppei népek, 
és ha igen, miként. A tanulmány második részében pedig ezek tanúságai alapján -
amennyiben vannak ilyenek - fogom megvizsgálni , hogy fel lehet-e esetleg fedezni az 
Árpád-kor jó l ismert, sokat tárgyalt csatái esetében is hasonló metódusokat . 7 

/. Vívott-e nyílt csatákat a steppei népek lovassága? 

1. Egy taktikai „kakukktojás"? 
A magyarok és besenyők csatája a bizánciakkal 

A magyarok legtöbb X . századi csatájáról csak igen kevés forrás áll rendelkezésünk
re, s ezek alapján nem is nagyon lehet kétségbe vonni Négyesi és mások következte tésé
nek helyességét . Akad azonban egy részletesebb leírás is az egyik eseményről , al-

4 Négyesi Lajos: A pozsonyi csata. In: Fegyvert s vitézt... A magyar hadtörténelem nagy csatái. (Szerk. 
Hermann Róbert.) Budapest, 2003. 17-24. o.; Uő: Az augsburgi csata. Hadtörténelmi Közlemények, 116 
(2003). 223-229. o. A rekontrukciók elméleti hátteréről: Négyesi Lajos: Gondolatok a lovasság csapatnemei
ről. (A könnyű- és nehézlovasság problematikája.) In: Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak konfe
renciája. (Szerk. Bende Lívia - Lőrinczy Gábor - Szalontai Csaba.) Szeged, 2000. 375-378. o.; Négyesi csata
rekonstrukcióinak régészeti megalapozottságára igen jó példa: Mesterházy Károly: Tegez és taktika a 
honfoglaló magyaroknál. Századok, 28 (1994). 330. o. 

5 Mitchell, Russel: Archery and Mail: Experimental Archaeology and the Value of Historical Context. Kéz
irat. A vizsgálatok még Magyarországon kezdődtek el Hidán Csabával közösen. Vö. Hidún Csaba: Különböző 
nyilzási módok és a Szent lászló-legenda íjászábrázolsáai. Studai Caroliensia, 7 (2006). 443-444. o. 

6 Ezt a feladatot egy most készülő tanulmányban készülök elvégezni. 
7 E helyen szeretnék köszönetet mondani Balogh Lászlónak, Donnán Emesének, Fodor Pálnak, Ivanics 

Máriának, Regös Andreának, Sudár Balázsnak és Veszprémy Lászlónak akik segítették munkámat és ismeret
lenül is Peter В. Goldennek, akinek War and Warfare in the Pre-Cingissid Western Steppes of Eurasia című ta
nulmánya adta a döntő lökést e cikk megírásához. 



Maszúd í Aranymezők c ímű művében, amelynek hitelessége ugyan nem minden tekintet
ben megkérdőjelezhetet len, ám a korszakkal foglalkozó hazai tör ténészek körében ma
napság mégis ál talánosan elfogadott forrásként szerepel, ha a X . századi magyarok takti
kájáról esik szó . 8 

Eszerint a Hidzsra 320. éve után - vagy épp abban az esz tendőben - , azaz 932-ben a 
Fekete-tengertől északra élő négy török nép, amelyek közé az író a Kárpát -medecében 
letelepült magyarokat is besorolta, háborúba keveredett a Bizánci Birodalommal, s 
együttes erővel ostrom alá vették a bizánciak - máig nem teljesen megnyugta tó módon 
beazonosí tot t - W.l.n.d.r. v á r o s á t . 9 1 . Romanosz Lekapénosz császár (920-944) azonban 
erős felmentő sereget küldött a városhoz. A seregben nagyszámban voltak kereszténnyé 
lett arabok is (akik arab módra lándzsával voltak felszerelve), akiket az os t romlók tár
gyalások útján igyekeztek elvonni a bizánciak pártjáról. Mive l ez a kísérlet sikertelenül 
végződött , a „két fél menten harcba bocsátkozott . A kikeresztelkedettek s a rum-ok a tö
rökökkel szemben előnyben voltak, mert kétszer annyian voltak, mint a törökök. Az é j 
szakát csatasoraikban töltötték, a négy török király haditanácsot tartott. Ekkor a baganak 
királya azt mondta nekik: »Ruhazzatok rám holnap a főparancsnokságot!« Ebbe bele is 
egyeztek. 

Amin t reggel lett, a jobbszárnyon több lovascsapatot helyezett el, amely mindegyike 
ezer embert számlált ; ugyanígy a balszárnyon is. Miután a (had)nép csatasorba állt, a lo
vascsapatok a jobbszárny felől előretörve a rum cent rumára nyílzáport zúdítottak, s a 
balszárny felé húzódtak, viszont a balszárny lovas osztagai a rum centrumát elborítva, 
azok helyét foglalták el, akik a jobbszárnyról távoztak. A nyilazás szünet nélkül tartott, 
mialatt a lovascsapatok szünet nélkül következtek egymás után, mint a malomkerék . A 
törökök centruma, nemkülönben jobb- és balszárnya mozdulatlan maradt. [ . . . ] 1 0 

A kikeresztelkedettek s a rum-ok soraikban e lharapózó zavar, s a feléjük zúduló foly
tonos nyílzápor láttán, soraikban megzavarodva a (török had) nép ellen támadást intéz
tek, miközben a törökök mozdulatlan csatasorába ütköztek. A lovascsapatok utat enged
tek nekik, mire a törökök mind egyszerre hatalmas nyílzáporral fogadták őket. Ez a 
nyílzápor okozta a rum-ok megfutamodását . A nyilazás után ugyanis a törökök támadá
sukkal megszerezték a győzelmet , mert csatarendben állva nem zavarodtak össze. M i 
közben a lovascsapatok jobb és balfelől száguldoztak, a (török hadjnép kardját vette elő; 
a látóhatár elsötétült, a lovak egyre jobban nyerí te t tek." 1 1 

* Holott sem az időpontot, sem a helyszínt nem sikerült véglegesen tisztázni - és a bizánci források is hall
gatnak az eseményről. 

4 Több inteipretáció is létezik, legújabban Zimonyi István és Hansgerd Göcknejan jó okkal Bulgarophygon 
városa mellett tették le a voksukat. Zimonyi István: Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. Buda
pest, 2005. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 22.) 181.o. 

1 0 Az itt következő kimaradt részlet a fordításokban az előzőekben már leírt eljárás ismétlésének, értelme
zésének tűnik. Czeglédy Károly több ponton is eltérő módon fordította ezt a szövegrészletet Kmoskó Mihály-
tól, s itt a legnagyobb az eltérés. (HKÍF) 

11 Kmoskó, 2000/2. 183-184. o. „összecsapott a két sereg, és a kereszténnyé lett mohamedánok és a bizán
ciak kerültek előnyösebb helyzetbe, minthogy kétszer annyian voltak, mint a turkok. A seregek éjjel is csata
rendben maradtak, a négy király pedig haditanácsot tartott. A besenyők királya ezt mondta: »Bizzatok rá a ve
zetést holnap korán reggel !« Ebbe bele is egyeztek. 

Mikor megvirradt, a besenyő király sok lovasosztagot rendelt a jobb szárny mellé, mindegyik osztag ezer 
lovast számlált, ugyanígy a bal szárny mellé is. Mikor azután felsorakoztak a csatasorok, a jobb szárny 



A X . században élt, bagdadi születésű, muszlim földrajztudós müvében található szö
veg több, figyelemre méltó információt is tartalmaz a kelet-európai steppén élő, általa tö
röknek tartott besenyő és magyar nép taktikájáról. 

1. A csatára azért került sor, mert meg akarták akadályozni az általuk - valamilyen 
módon - ostromlott város felmentését . 

2. Csata előtt szabályos csatarendben, centrumra, szárnyakra és a szárnyakon kisebb 
osztagokra tagolva sorakoztak fel a bizánciakkal szemben, 

3. Amíg gyorsan mozgó osztagaik nyilazása az ellenfél sorainak ritkításával, annak mo
rálját rombolta, fő erőik az ellenfél számára elérhető távolságban nyugodtan várakoztak. 

4 . Amikor a bizánciak végül rendezetlenül támadásra indultak, az elöljáró osztagok 
félrehúzódtak, s utat adtak nekik a fősereg felé, így a bizánciak rohamát már a fősereg 
nyí lzápora állította meg. 

5. Ezután két oldalról rá támadtak a megzavarodott ellenfélre, és kardot használva kö
zelharcba bocsátkoztak vele és megsemmisí te t ték azt. 

Ez a közismert , sokat idézet szöveg tehát elég világosan leír egy, különösebb forté
lyok, hadicselek nélkül, szemtől -szemben megvívot t nyílt csatát, amelyben a csatatéren 
manőverező íjászlovasság ügyes a lkalmazása és a fősereg koncentrál t nyí lzápora hozta 
meg a sikert. Az, hogy ez az esemény ebben a formában megtörtént-e valaha, számomra 
korántsem egyér te lmű, annyi azonban bizonyos, hogy leírója legalábbis e lképzelhetőnek 
tartotta ezt, s leírásából az derül k i , hogy nem feltételezte, hogy az általa töröknek neve
zett népek a fegyverzetük miatt lettek volna hátrányban egy ilyen összecsapásban. 

2. A közép-ázsiai törökök taktikája 

Al-Maszudi valószínűleg a felek között közvetí tő muszlim kereskedők révén szerzett 
tudomást a bizánciakkal vívott csatáról, a török népek harci szokásaira vonatkozóan 
azonban emellett is bőséges ismeretanyag állt rendelkezésére . A terjeszkedő muszlim ka
lifátus már a V I I . században, Perzsia meghódí tása után háborúba keveredett a Közép-
Ázsiát uraló török fejedelemségekkel , s a harcok évszázadokon keresztül folytak, míg a 
térség népei meg nem tértek az Iszlám népei közé. A harcok első időszakáról a kor nagy 
történetírója, a l-Tabarí közölt páratlanul érdekes információkat az „Evkönyvek" c ímű 
munkájában, amelyere a l -Maszúdí is hivatkozott müvében . 

A nagy, nyílt csatákat többnyire nélkülöző harcok közepette Kr. u. 737-ben igen fon
tos összecsapásra került sor Juzjan-nál a türges törzs feje, a magát a nyugati türk 

lovasosztagai a bizánciak derékhadára törtek, és nyílzáport zúdítottak rá, miközben átmentek a bal szárnyra. A 
bal szárny lovasosztagai is felvonultak, és nyílzáport zúdítottak a bizánciak derékhadára, miközben odáig jutot
tak, ahonnan a jobb szárny lovasosztagai kiindultak. A nyilazás így állandóan folyt, a lovasosztagok pedig fo
rogtak, mint a malomkerék. Maga a türk jobbszárny, középhad és balszárny azonban nem mozdult. [ . . .] 

Mikor pedig a kereszténnyé lett mohamedánok és bizánciak látták, hogy miként bomlanak fel soraik, s ho
gyan tér rájuk vissza állandóan a nyílzápor, rendezetlen soraikkal támadásba mentek át, s az addig mozdulatla
nul álló türk [fő-]sereget rohanták meg. A [türk] lovasság utat is nyitott nekik. Utána azonban egyetlen hatal
mas nyílzáporral bontották el őket. Ez a nyílzápor lett az oka a bizánciak megfutamodásának: a türkök ugyanis 
a nyílzápor után rendezett sorokban végrehajtott támadásukkal megszerezték a győzelmet. Az ő soraik ugyanis 
rendezett állapotban maradtak és nem bomlottak fel. A lovasosztagok jobbról és balról száguldoztak. Előkerül
tek a kardok is. Elsötétült a láthatár, és sürün hangzott a lovasok kiáltása." 



kagánok utódának tekintő Szulu Csor és a muszlim hódí tók között. A türges kagánt egy 
e redményes vállalkozása után olyankor sikerült meglepnie a muszlimok vezérének, 
Aszad bin Abdullahnak, amikor csapatai nagy részét már elbocsátot ta maga mellől . Az 
el lenség váratlan megjelenése ellenére a kagán még fel tudta állítani saját csapatait a 
harchoz: a csapatok zöméből két szárnyat formált, míg maga és 400 fős testőrsége egy 
dombon foglalt állást lófarkas zászlójával és j e lző dobjaival. Bár az arab túlerő diadal
maskodott, a törökök mindaddig nem szüntették be a harcot, amíg a kagán zászlaja nem 
került az el lenség kezére. Szulu Csornák ugyan végül sikerült e lmenekülni , de az arabok 
diadala így is je lentős volt: a kagán je lvényei mellett kezükre került a kagán felesége, va
lamint harcosainak 4000 páncélöl tözéke is . 1 2 

Idővel a közép-ázsiai török népek - legalábbis névleg - az iszlám odaadó híveivé 
szegődtek, s a X I . században egy, az oguz törökökből kivált népcsoport , a Szeldzsuk d i 
nasztia vezetésével rövid időre sikeresen újraegyesítették az iszlám kalifátus területeinek 
nagy részé t . 1 3 A keresztes hadjáratok vitézeinek e birodalom rész-, illetve utódál lamaival 
gyűlt meg leginkább a bajuk, ahol a seregek magját szinte mindenütt steppei törökből k i 
állított ún. gúlám katonaság adta. 1 4 A „szaracénok" elleni harcot sokáig szinte egységes 
egészként kezelő nyugati történetírásban valósággal forradalmi változást hozott R. C. 
Smail 1956-ban megjelent monográfiája, 1 ' ' aki elsőként igyekezett alaposan leírni a törö
kök igen szofisztikáit hadviselési metódusai t . A kisázsiai Szeldzsukok kivételével a töb
bi közel-keleti á l lamban kisebbségben lévő törökök, a steppei népekre j e l l emzőnek tar
tott színlelt megfutamodások és rajtaütések mellett a r i tkább nyílt összecsapásokban 
előszeretettel a lkalmazták a „frankok" átkarolására a - az európai szakirodalomban az 
oszmán törökök révén elhíresült - félhold alakú csatarendet.1 6 

A nyugat-európai keresztesek mellett a bizánciak is számos keserű leckét kaptak a szel-
dzsukoktól, akiknek jellegzetes egyedi harcmodoráról Anna Komnéna is megemlékezett : 
„Nagyon hosszú tapasztalatból tudta [ I . Alexiosz császár], hogy a török csatasor különbö
zik más népek csatasorától. A jobb-, a balszárny és a centrum külön csapatokat alkottak, 
olyan sorokkal, amelyek - úgymond - el voltak vágva egymástól . Hogyha baloldalon vagy 
jobboldalon támadtak, akkor a közép is akcióba lépett, s a sereg maradéka hátul olyan for-
gószélszerü támadást csinált, ami a csata elfogadott hagyományát teljesen összezavar ta ." 1 7 

Az iszlám idővel a közép-ázsiai pusztákon maradó török népek között is meggyöke
resedett, s a X . században létrejött a térségben a török népek első muszlim hatalma, a 
karahanidák á l l ama . 1 8 Itt készült el a X I . században M a h m ú d Kásgár í hatalmas lexikog-

12 Esin, Emel: Tabari's Report ont he Warfare with the Turgis and Testimony of Eight Century Central 
Asian Art. Central Asiatic Journal, X V I I (1973). 141-144. o. 

Cahen, Claude: The Turkish Invasion; the Selchukids. In: A History of the Crusades. II . (Ed. Setton, Kenneth 
Meyer.) Philadelphia. 1955. 135-176. o.; Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Budapest, 2003. 112-118. о. 

14 Pipes, Daniel: Slave Soldiers and Islam. The Genesis of a Military System. New Haven, 1981.; 
Beckwith, Cristopher I . : Aspects of the Early History of the Central Asian Guard Corps in Islam. Archívum 
Eurasiae Medii Aevi, 4 (1984). 29-43. o. 

15 Smail, R. C: Crusading Warfare, 1097-1193. Cambridge, 1995 (first published 1956). 
16 Smail: i . m. 79. o. 
17 Anna Comnena: The Alexiad. (Translated Sewter, E. R. A.) Hammondsworth, 1982. i i i . o.; vö. 

http://www.fordham.edu/halsall/basis/AnnaComnena-Alexiadl5.html (Letöltve 2007. március 7.) 

Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története. Budapest, 2003. 107-112. o. 



rafia müve A török nyelv könyve (Dívánu lugáti't-turk), melynek egyes szócikkei a kara-
hanida hadsereg manőverei t is említik, s a színlelt v isszavonuláson alapuló „fiastyúk
csatarend" (ülker cserig) mellett megemlékez ik a jobb- vagy balszárnyon végrehajtott , 
„veseütés" (bögürle) nevü átkaroló manőverről , amelynek célja az, hogy a t ámadók az 
ellenfél arcvonala mögöt t törjenek be az el lenséges csatarendbe.1 9 

Ugyancsak a X I . században készült Júszuf Hássz Hádzsib Balaszagúní török nyelvű 
királytükre, A boldogságra vezető tudás (Kutadgu Bilig),2{) mely hosszasan értekezik az 
ideális hadvezér tulajdonságairól , és egyes részletei a hadviselésre vonatkozó stratégiai 
és taktikai passzusokat is tartalmaznak. 2 1 Az általános hadelméleti tanácsokon és a hadi
cselek javal lásán túl igen egyszerű, ámde bölcs - és a magyar hadtörténet tekintetében is 
figyelemre méltó - tanácsokat tartalmaz a mű a csaták megvívásával kapcsolatban is: 
„Ha az el lenséges had számos, a tiéd pedig kevés, ne siess megütközni , e lőbb készítsd el 
jó l magadat. Ha van alkalom a kiegyezésre , egyezkedj; ha pedig nincs, küzdj meg. [ . . . ] 
Ha hadad mozgására nincs alkalmas tered, küldj egy követet s azalatt tégy egy kanyaru
latot. Fékezd szóval az embereidet, ne készülj az ütközetre. Ha pedig nem lehet, s az el
lenség közeledik és meg akar ütközni: akkor már tovább ne vonakodjál , fogadd el az üt
közetet és harcolj v i t ézü l . " 2 2 

„Néhány egység maradjon leshelyen. Szálljanak le a lóról az íjászok, veled együtt az 
első sorban. A ősz és a határozott katonák legyenek legelöl, mert őket már megedzette a 
csata és engedelmesek. Az alacsonyabb rangú, fiatal emberek nagyon szerethetik a csa
tát, de amint hátat fordítasz nekik, a le lkesedésük alábbhagy. Ezért rakjál megbízható 
embereket az elővédbe, hátra és néhányat a szárnyakra, balra és jobbra is ." 2 3 

A vizsgált korszak végén, a X I I . és X I I I . század fordulóján keletkezett az Afganisz
tánt és India északi részét uraló Gúr ida szultánok szolgálatában álló Fahru 'd-dín 
Mubáraksah : Adabu'l-harb va's-sadzsaa c ímű hadtudományi m ü v e , 2 4 melyben főként a 
régebbi irodalomra támaszkodva külön-külön tárgyalja a „ rumiak" azaz a bizánciak, a 
jemeni arabok, a perzsák, az indiaiak és a törökök csatarendjét is. Ez a mű megkülönböz
teti a törökök csatarendjét - melyet a leírás szerint egymás mellett álló csapatokból állt 
össze - a régi szaszanida perzsa csatarendtől , amely viszont szárnyakra és centrumra ta
gozódot t . 2 5 A szöveg között azonban található néhány sematikus vázlat is, amely mintha 
épp fordított helyzetet mutatna: a perzsa csatarend élén a lovasság van egy nagy homorú 
ívben elrendezve, ami mögöt t főként a gyalogság csoportjai kapnak helyet, míg a 

19 al-Kásgárí, Mahmud: Compendium of the Turkic dialects. (Ed. and transi. By Dankoff, R.-Kelly, J.) 
Duxbury, Massachusetts, 1982-1985. 1. k. 128. o., 2. k. 319. o. 

20 Yusuf Khass Hajib: Wisdom of Royal Glory. (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for Princes. 
(Translated , with an Introduction and Notes by Robert Dankoff.) Chicago-London, 1983. (Publications of the 
Center for Middle Eastern Studies, 16.) 114-123. o. 

2 1 Idevágó részleteinek szemelvényes magyar fordítása: Thúry József: A régi magyar és török hadviselés 
című írásából. Hadtörténelmi Közlemények, 1. (1888). 570-571. o.; Uő: Zrínyi Miklós hadtudományi elveinek 
forrásai. Uo., 3. (1890). 36-58. o. - az angol fordítás bővebb és némileg el is tér Thúry szövegétől. 

22 Thúry, 1890. 48. o. 
23 Yusuf Khass Hajib: i . m. 117-118. o. 

4 Le traité iranien de l'art militaire Adab al-Harb wa-s-Saga'a du xii i siècle. (Ed. Zajackowsky, Ananiasz.) 
Warsaw, 1969. 

25 Zajackowsky: i . m. 148. o.; angol frodítása Martinez, Arsenio P.: Some Notes on the Il-Xânid Army. 
Archívum Eurasiae Medii Aevi, 6. (1986). 130. о. 



„kagán" , azaz valószínűleg a karahanida uralkodók csa tarendjében 2 6 kilenc csoportot kü
lönböztet meg. Az élen a két szárny lovassága és gyalogsága, középütt pedig a „szív
ben", az emír és a vezír áll a fegyvertárral . 2 7 A két szárny mögöt t a bal oldalon a szintén 
gyalogságból és lovasságból álló oldalbiztosító alakulat, a jobb oldali mögött pedig az 
átkaroló, támadó csoport - kettejük között pedig a hárem és a lábasjószágok kaptak he
lyet. Leghátul pedig még három - katonai szempontból kisebb je lentőségű - csoport a 
nyájakkal, a foglyokkal és a betegekkel. 2 8 

3. A kelet-európai steppe népeinek taktikája 
a bizánci hadelméleti irodalomban 

A kutató igen szerencsés helyzetben van, mert az állí tólagos 934. évi csatában részt 
vevő bizánciak ebben az időszakban nem csak saját hadművésze tüket dokumentá l ták na
gyon gondosan, hanem ellenfeleik harci szokásait is, amelyekből a hasznosí thatónak vélt 
elemeket átemelték saját rendszerükbe. 

A steppei népek hatását már világosan tükröző V I I . század eleji ún. Maurikiosz-féle 
Taktika két olyan bizánci lovassági manőver t is tartalmaz, amelyek elnevezésük szerint a 
steppei népekhez köthetők. A bizánciak talán az alánoktól vehették át a lovasság két 
részre osztását, a védők (defensorok) és támadók (cursorok) rendszerét is , 2 y ám a saját 
harcrendjüktől eltérő módon ezek az eltérő funkciójú csapatok az „alán-csatarendben" 
egyetlen vonalban sorakoztak fel, amelyben a „defensorok" egységei széles távközöket 
hagynak a „cursosorkanak" - az ilyen csapattestek a bizánci lovasságban je lentős rész
ben íjakkal voltak felszerelve - , akik az első támadás után visszahúzódtak ide, és vagy a 
„defensorokkal" együtt indultak döntő rohamra, vagy a térközökben nagy ívben megke
rülik saját egységeiket és másodszorra az ellenfél szárnyát támadják. 3 " 

Bár a leírás alapján nem lehet teljes pontossággal rekonstruálni a folyamat pontos 
menetét , úgy tűnik, hogy a fentebb leírt besenyő-magyar taktika elveit - az íjászok ismé
telt támadásai s az el lenség megingatása után döntő roham a várakozó se regzömmel 
együtt - ebben is fel ismerhetjük. 3 1 

" 6 Nicolle a kínai példákkal való hasonlóság okán ezt a csatarendet a kara-kitajokhoz köti - de meglátásom 
szerint a közel- és közép-keleti térségben fellehető példák, így például al-Tabarí leírásával mutatkozó egyezé
sek miatt egyáltalán nem kell feltétlenül Kínából eredeztetni. 

2 7 Nicolle két helyen kétféleképpen értelmezi a középső ábrát: egyszer a vezér és kísérte a „fegyvertárral" 
{Nicolle, David: The Armies of Islam 7th-11th century. London, 1982. [Man-At-Arms, 125.] 5. o.), másszor pedig 
pusztán páncélos lovasságként (Uő: Armies of the Muslim Conquest. London, 1993. [Man-At-Arms 255.] И . о . ) 

2 8 Bár e vázlat nem ad konkrét útmutatást e csatarend „használatához", de az egyes csoportok elnevezésé
ből és egymáshoz viszonyított helyzetükből arra lehet következtetni, hogy nyílt csata és nem a színlelt megfu
tamodás vagy más cselvetés alkalmával használatos rendet mutat be. 

2 9 Das Strategikon des Maurikios. (Ed. Dennis, Georg T.) Wien, 1981. (Corpus fontium históriáé 
Byzantinae, 17.) 118-119.0. 

„Ezt moirákra osztják fel, melyek kettő vagy négyszáz lábra állnak fel egymástól. A támadó csapatok -
mint egy üldözés során - galopban haladnak előre, majd pedig visszafordulnak, és becsúsznak a fő vonal üres 
helyeire. Ott aztán megfordulnak, és - a védőkkel együtt - nekimennek az ellenségnek. Egy másik manőver so
rán az üres helyeken a támadó seregek megfordulnak és úgy támadnak az egység két szárnya ellen, hogy az 
eredeti »relativ« pozíciójukat megtartják." Dennis: i . m. 218-219. o. 

31 Dennis: i . m. 219. o. 



Emellett volt még egy sajátos - külön népvándorláskori vagy későbbi népnévhez nem 
kötött - „szkí ta" lovassági gyakorlat is: „A szkíta gyakorlat sajátossága, hogy a zászlóal
jak [az eredeti görög szövegben turma] megkülönbözte tés nélkül szerepelnek, más szó
val az iméntiek ér te lmében nem különülnek támadókra (cursores) és véde lmezőkre 
(defensores). Egyetlen csatarendbe kell rendezni őket s nem három, hanem csak két ez
redre [az eredeti görög szövegben mo/rara - ez esetben inkább csapattest ér te lemben] 
bontani. A hadosztály [az eredeti görög szövegben meros - ez esetben inkább csatarend 
ér te lemben] két szárnya mintegy bekerítésre mozdul és egymás felé hajlik, majd egy 
megfelelő területet körülfog: a jobbszárny kívül, a balszárny belül kerül, körvonalban 
haladnak el egymás mellett, közben egymással ellentétes irányban hajtanak." 3 2 

Az előző fejezetben feltűnő elemek kombinációja tükröződik ebben a leírásban: két 
részre osztott csatarend, amely az el lenség átkarolására és bekerí tésére törekszik. 

Emellett a „sajátnak" tartott, bizánci csatarendek leírásaiban további olyan elemekre 
lehet bukkani, melyek - már Darkó Jenő szerint is - szintén a steppei népek taktikájának 
adaptációjáról tanúskodnak, s nyi lvánvalóan rokon vonásokat mutatnak a „kagán" fen
tebb ismertetett csatarendjével: a jobbszárnyon túl külön egy átkarolásra alkalmazott 
csapat, míg a bal oldalon egy ugyanilyen el lenséges manőver ellen biztosító oldalvéd 
kapott helyet. 3 3 Míg az ellenféllel szemben felállított csapatok között a X . században már 
nem különböztet tek meg „defensorokat" és „cursorokat" , az oldalvéd és az átkaroló csa
patok a X . századi hadelméleti irodalomban is felbukkannak m é g . 3 4 

A saját csapatok által alkalmazott csatarendek mellett bőséges leírást ad a Taktika a 
bizánciak által ekkoriban igen jó l megismert avarok és türkök csatarendjéről is - mely, 
mint az közismert , Bölcs Leó Taktikájában apró változtatásokkal a magyarok és bolgá
rok csatarendje szerepel: „Csupán a türkök és avarok fordít gondot hadirendre s így a 
többi szkíta népnél nagyobb erővel vívják az ember ember elleni harcokat [ . . . ] A harc
ban nem, mint a rómaiak és a perzsák, három hadosztá lyban [...] állítják fel a sereget, 
hanem különböző ezredekben [ . . . ] , tömören összekötve egymással az ezredeket, hogy 
valahogy egyetlen csatasornak látszódjék. A derékhadon kívül van tartalékerejük, melyet 
kiküldenek lesbe állni ( . . .) vagy szorongatott csapatrész megsegí tésére tartogatnak [ . . . ] 
A rendek mélységét nem egyformán alakítják, hanem ahogy jön , inkább a mélységre for
dítva gondot, és az arcvonalat egyenletessé és tömörré teszik. A távolharcban, a lesállás
ban, az el lenség bekerí tésében, a színlelt meghátrá lásban és visszafordulásban és az ék 
a lakú , 3 5 azaz szétszóródó harci alakzatokban lelik kedvüke t . " 3 6 A mű írója fontosnak tar
totta külön kiemelni a türkök és avarok csatarendjének tagoltságát is: „ezt szem előtt 

32 Dennis: i . m. 218-219. o.; magyar fordítása: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai I . 
Szeged, 1992. (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 5.) 82. o. 

3 3 Darkó Jenő elfogult túlzásoktól sem mentes elemzése: Turáni hatások a görög-római hadügy fejlődésé
ben. Hadtörténelmi Közlemények, 35. (1934). 31-32. o. 

3 4 Legutóbb erről Tősér Márton: A dorostoloni hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények, 115 (2002). 340-341. o. 
3 5 Az ék formáció ugyan nem tűnik magától értetődően „szétszóródó" harci alakzatnak, de az ókori görög 

taktikai írók számon tartották ennek „szkíta" eredetét. Darkó: i . m. 18-19. o. Lehetséges, hogy az író olyan k i 
sebb csoportokat értett ék alatt, amelyek tagjai szorosan összetartva mozogtak, és együtt hatoltak be az ellenség 
soraiba. Lásd a 33. jegyzetet. 

36 Dennis: i . m. 363-365. o., Szádeczky-Karodoss: i . m. 83. o.; A Bölcs Leó-féle későbbi verzió: Morvacsik 
Gyula: Az Árpád-kor magyar történelem bizánci forrásai. Budapest, 1988. 20. o. Bár ezek az „alakzatok" egy
mással is kombinálható manővereket jelenthettek, külön-külön is értelmezhetőek. 



tartva rendezték már a régiek a szükséghez képest különféle csapatokba vagyis hadosz
tályokba és ezredekbe a katonaságot , mint ahogyan manapság az avarok és türkök teszik; 
ők ezt a fajta (tagolt) alakzatot betartják és ebből kifolyólag rövidesen he lyrehozzák a 
harcok folyamán soraikban előforduló részleges meghátrá lásokat . Mert nem egyetlen 
csatarendbe rendeződnek, mint a rómaiak és a perzsák, akik így annyi t ízezer lovas harci 
döntését egyetlen kockára teszik fel; e l lenkezőleg ők (az avarok és türkök) hátrafelé le
választva külön második, sőt megesik, hogy harmadik csatarendet is képeznek, ha külö
nösen nagy l é t számúak . " 3 7 

E hadtudományi kéz ikönyvek steppei szereplői közül sem az avarok (pl. 587/588-ban 
Hadrianopolisnál , 592-ben a Balkán-hegységben, 599-ben a Duna mentén) , sem a bulgá
rok nem kerülték el a nyílt, sőt kézi tusába torkolló csatákat, s ezekben többször (így 813-
ban Versinikiánál , 917-ben pedig Acheloosnál) a bizánciak maradtak a lu l . 3 8 Ha ezután a 
magyar kalandozások alkalmával nem is túl gyakran került sor hasonló esetekre, a X I . 
század közepétől a besenyők folyamatos támadásai ismét j ó néhány nyílt csa tához vezet
tek a B a l k á n o n . 3 9 

4. A mongolok taktikája a X I I I . században 

A X I I I . században egy új steppei lovasnép, a mongolok hadereje tünt fel a közép
keleti és kelet-európai térségben. Elképesztő gyorsasággal kiépülő birodalmuk titkát 
kémlel te minden potenciális ellenfelük, így - bár saját maguk nem örökítet ték meg takti
kájukat elmélet i í rásokban - , több fennmaradt külföldi követjelentés is tartalmaz taktiká
jukról leírásokat. A nyugati világban ezek közül Piano Carpini 1247-es beszámolója a 
legismertebb. Bár ő is leszögezte, hogy a mongolok „ha elkerülhetik - nem szívlelik a 
nyílt összecsapást" , azért beszámolt róla, hogy az általuk alkalmazott különféle cselveté
sek és a „pszichológiai hadvise lés" gazdag kelléktára mellett, „mikor ellenben megüt
közni készülnek, az összes harcsorokat pontos csatarendbe állítják. A vezérek, i l letőleg a 
hadsereg vezetői nem bocsátkoznak harcba, hanem messze, az el lenséges sereggel szem
közt állnak fel [ . . . ] Az ellenfél élvonalával szembe foglyokból és velük hadakozó idegen 
népekből csapatokat küldenek, esetleg néhány tatár [azaz mongol] is velük tart. Az erő-
sebb harcosokból alakult csapatokat messze elküldik jobbra és balra, hogy az ellenfél ne 
lássa; eképpen bekerít ik és közrefogják az ellenséget, s így mindenfelől megindít ják a 
harcot. [ . . . ] S ha az ellenfél történetesen keményen küzdene, utat hagynak neki a mene
külésre ." 4 0 Emellett a ferences barát azt is megemlí te t te a mongolok elleni hadviseléshez 
adott tanácsai között, hogy ha némelyek nem volnának kel lőképpen felvértezve „azok 
haladjanak a többiek mögött , mint a tatárok teszik", 4 1 azaz szerinte a mongolok a legjob
ban felszerelt harcosaikat állították a csapatok élére. 

• Dennis: i . m. 110-113. o.; Szádeczky-Kardoss: i . m. 81. o. 
3 8 Az avarokkal vívott csatákra: Szádeczky-Kardoss: i . m. 70., 94., 132-133. o. A bolgárok elleni harcokra: 

Haldon, John: The Byzantine Wars. Battles and Campagnes of the Byzantine era. Stroud, 2001. 76-78., 87-88. o. 
39 Gyóni Mátyás: A paristrioni „államalakulatok" etnikai jellege. In: A. Magyar Történettudományi Intézet 

Évkönyve 1942.89-177. о. 
4 Piano Carpini: Kezdődik az általunk tatároknak nevezett mongolok históriája. In: Julianus barát és Nap

kelet felfedezése. (Vál., a bevez. és a jegyzeteket írta Györffy György.) Budapest, 1986. 134-135. o. 
41 Carpini: i . m. 148. o. 



Carpini beszámolójánál jóval kevésbé ismert a kínai Szung-dinasztia követének tíz 
évvel korábbi je lentése, amely - bár több ponton egyezik az előbbivel - mégis sokkal 
artifikáltabb, s számos kevéssé ismert részlet is feltűnik benne, ezért é rdemesnek tűnik 
hosszabban idézni belőle: 

„Erősségük a mezei harcban rejlik. Ha nem érzik előnyben magukat, nem nyomulnak 
előre. Az ellenség mozgásából felismerik, az mennyire erős vagy gyenge. Száz lovas 
már körül tud fogni egy tízezres hadsereget, és ezer lovas kirajzva el tud özönleni egy te
rületet és el tud foglalni száz l i - t [50-60 km] . Ha arról van szó, hogy erős ellenállást kell 
megtörniük és át kell hatolniuk az el lenséges arcvonalon, teljes egészében a támadóékre 
hagyatkoznak. Általában tíz esetből mindössze háromszor fordul elő, hogy a páncéloso
kat engedjék előre. Ha behatolnak az el lenség sorai közé, hármas-ötös vagy négyes-ötös 
csoportokban tartanak össze. Sohasem állnak össze nagyobb csapatokká, amelyeket az 
el lenség körülfoghatna. Ál ta lánosságban a gyalogosan e lőnyben részesítik a zárt harc
rendet, a lovon pedig az oldott rendet. Ha az ellenség oldott rendben harcol, ők is lazíta
nak a csatarendjükön, ha az kötött rendben harcol, ők is összezárnak. A m i a gyors lovas
támadásaikat i l leti - akár közelről , akár távolról, akár kevesen, akár sokan, akár 
összezártan vagy szétszórtan, felbukkanva vagy el tűnve - úgy jönnek , mintha az ég sza
kadna le, és úgy mennek, mint a vil lámlás. Úgy nevezik ezt, hogy »katonak mint holló
raj «, vagy »csil lagszoras taktika«. Amikor a zárt rendből kirajzanak, megnézik, merre 
mutat a vezér lovaglóostora, az oldott rendből a visszazáráshoz pedig a dob hangjára 
hallgatnak. Ezek náluk a jelek. A közelből egy szempil lantás alatt ezer li-re [nagyon 
messzire] el távolodnak. Ha éjszakára gyülekeznek, füstjelekre figyelnek a távolban, és 
ebből ismerik fel, hova tartoznak. A harchoz éppenséggel j ó nekik a l egkeményebb hi
deg: ha nincs hó, köveket dörzsölgetnek és imádkoznak az éghez. [Az ilyen varázsköve
ket esövarázsla thoz használták. A hóból ez esetben valószínűleg ivóvizet nyertek.] 

A győzelmek 

Ha le akarnak győzni egy ellenséget, felkapaszkodnak egy közeli magaslatra, és on
nan kémlelnek a távolba. Először ellenőrzik a vidéket, és felmérik, milyen az el lenség 
helyzete. Külön súlyt fektetnek arra, hogy zűrzavart okozzanak az ellenségnél és azt k i 
használják. Éppen ezért, amikor az e lővédek ér intkezésbe lépnek egymással , egy csapat-
nyi lovas rögtön megtámadja az el lenség arcvonalát . Ha az már az első összecsapásnál 
meginog, az el lenség lé tszámára való tekintet nélkül azonnali e lőrenyomulásba kezde
nek, olyanba, amilyet még százezer emberrel sem tudna feltartóztatni. Ha nem inog meg 
az ellenfél, az első egység két oldalra kitér, és a következő egység ismétli meg a roha
mot. Ha még másodjára sem tudnak behatolni az el lenséges sorok közé, előretör a hátsó 
egység is. Mialatt e lőrenyomulnak, próbálják húzni az időt, és kidolgozni egy tervet, 
aminek alapján csapataik a jobb- és balszárnyról bekerít ik és hátba támadják az ellenfe
let. Ha a csapatok minden oldalról összezártak, az utoljára ta lálkozók dobbal jelet adnak, 
mire egy szempil lantás alatt minden oldalról egyesül t erővel lecsapnak. 

Ezen a taktikán kívül van még néhány másik is. Például: egy egység kerek pajzsokkal 
a karján lóról szállva, gyalogosan lő. Ha az ellenséget eltalálja az első nyílzápor, szét fog 
futni két oldalra, és ha szétfut, zűrzavar keletkezik. Ezt aztán kihasználják a tatárok, és a 
lehető leggyorsabban behatolnak az el lenség sorai közé. Ha az el lenség kedvező alkal
mat talál arra, hogy a gyalogos csapatokat a lovassággal letiporja, a gyalogosok mögött i 
lovascsapatok törnek előre, e l lentámadásba lendülnek, és megfutamítják az ellenséget. 



Ha az el lenség valahogy erősebben elsáncolja magát , és összes taktikájuk csődöt 
mond, felheccelt marhacsordákat és vadlovakat hajtanak feléje, zűrzavart okozva ezzel. 
Ezek után csak ritkán fordul elő, hogy ha nem győzik le az el lenség sorait. 

Ha az el lenség lándzsaerdőt [a spanyollovas kínai megfelelőjét] fordít fejéjük, hogy a 
lovakat távol tartsa, és rohamukat megtörje, akkor a lovasok bekerítik és messziről figye
l ik őket. Időről időre nyílzáport zúdítanak rájuk, ami felőrli és megingatja az ellenséget. . 
Ha már hosszabb ideje tart ez a szembenál lás , az ellenfélnek ki kell mozdulnia táplálé
kért, vagy hiány keletkezik tűzifában és vízben. Nem marad más választása, kockáztatnia 
kell , és akkor a tatár csapatok támadásba lendülnek és térdre kényszerí t ik őke t . " 4 2 

Míg az Európa elleni mongol hadjáratok ismert nagy csatáiban a mongol sereg visel
kedését látszólag könnyűszerrel be lehet skatulyázni a „steppei nomád" fogalmához szo
rosan hozzárendel t színlelt visszavonulás (Kalka, 1223, Wahlstatt/Liegnitz/Legnica, 
1241) vagy váratlan rajtaütés (Muhi , 1241) kategór iá jába, 4 3 más térségekben az esemé
nyek sokkal árnyal tabb képet sugallnak. A mongol hadsereg működéséről ugyanis - kü
lönösen a muszlim világban - igen nagy tömegű forrásanyag maradt fenn, így a mongo
lok és az egyiptomi mamelukok összecsapásairól vagy az egyes mongol u tódál lamok 
egymás elleni hadakozásairól „ese t tanulmányok" meglepő sokasága készült az elmúlt 
év t i zedekben . 4 4 Ebben a térségben a szembenál ló felek hadainak összetétele (mindkét fél 
nagyméretű lovasseregeket mozgatott a harctéren), felszerelése (az íj használatának k i 
tüntetett szerepe mindkét oldalon), gondolkodásmódja (a mongolokkal a je lentős részben 
kelet-európai steppékről származó kunokból és cserkeszekből álló egyiptomi sereg vette 
fel a harcot), azaz hadikultúrájuk nagymértékű hasonlatosságokat mutatott, hogy minden 
eltérés dacára i s 4 5 nyugodtan kizárható a „más ik" fél taktikájának olyan fokú idegensze
rűsége, mint amit az európai és az európán kívüli hadseregek esetében feltételezhetnek a 
kutatók. Ezért is tűnik fontosnak kiemelni, hogy az Egyiptomot uraló mamelukok és a 
Perzsiában megte lepedő mongolok évt izedekig tartó viszálya rendre nagy, nyílt csaták
ban csúcsosodot t k i : Ain-Dzsalut (1260), Homsz (1260), Abulujsztan (1276), Homsz 
(1281), Vádi a l -Haznadár - Homsz mellett (1299). 4 6 Ezekben természetesen nagy szerep 

42 Haenisch, Erich-Yao Ts'ung-wu- Olbricht, Peter-Pinks, Elisabeth: Meng-ta pei-lu und hei-ta shih-leh. 
Chinesische Gesandtenberichte über die frühen Mongolen 1221 und 1237. Wiesbaden, 1980. 187-191. о. (A 
mongol hadviselésről szóló egész fejezet magyar fordítása már megjelenés alatt van: B. Szabó János: Tatárjá
rás. A mongol hódítás és Magyarország. Budapest, 2007.) 

4 3 S analógiaként lehet őket használni más steppei népek hadicselekkel megnyert csatáihoz, lásd például 
Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest, 1993. 10-11. o.; Uő: A magyarok és Európa a 9-10. szá
zadban. Budapest, 2000. (História Könyvtár, Monográfiák, 12.) 31-32. o. 

4 4 Például az 1260-as ain-dzsaluti csatáról - a téma korábbi, bőséges irodalmának ismertetésével Smith, 
John Mosson Jr.: Ayn Jalut: Marniuk Success or Mongol Failure? Harvard Journal of Asiatic Studies, 44 
(1984). 307-345. о.; vö. Amitai-Reuven, Preiss: Ayn Jalut Revisited. In: Medieval Warfare, 1000-1300. (Ed. 
France, John.) Aldershot, 2006. (The International Library of Essays on Military History) 363-391. о.; Ugyan
erről és az 1270-es herati csatáról Mariniez: i . m.; vö. Biran, Michal: The Battle of Herat (1270): A Case of 
Inter-Mongol Warfare. In: Warfare in Inner Asian History (500-1800). (Ed. Cosmo, Nicola di.) Leyden, 2002. 
175-219. o.; Kubiláj és Kajdu 1301. évi nagy összecsapásáról Biran, Michal: Qaidu and the Rise of the 
Independent Mongol State in Central Asia. Richmond, 1997. 52-54. o. 

4 5 John Masson Smith Jr. és Reuven Amitai-Preiss nézetkülönbségeiről e tekintetben: Smith, John Massen 
Jr.: Nomads on Ponies vs. Slaves on Horses. Journal of the American Oriental Society, 118 (1998). 54-62. o. 

46 Amitai-Preiss, Reuven: Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281, Cambridge, 
1995.; Uo: Whither the Ilkhanid Army? Ghazan's first Campaign into Syria (1299-1300) In: Warfare in Inner 
Asian History (500-1800). (Ed. Cosmo, Nicola di.) Leyden, 2002. 221-264. o. Nem volt ez másként korábban 



jutott a lovasság manővere inek, a fentebb ismertetett szárny támadásoknak, á tkaroló ma
nővereknek, de ezek az összecsapások ennek el lenére nyílt csaták voltak, melyeket fő
ként nem a „steppei nomádokná l " - sokak által - elengedhetetlennek tartott hadicselek 
döntöt tek el. Ugyanakkor több ízben feltűntek olyan je lenségek, például a kínai követje
lentésben említett lóról szállt íjászok alkalmazása, melyet a sztereotip „steppei 
lovasíjász" kép nem tartalmaz, holott a mongolok 1230-ban Dzsalálu 'd-dín Manguber t í 
hvárezmi sah, majd 1276-ban Abulujsztannál és 1299-ben Vádi a l -Haznadár a mamelu-
kok el lenében is a lkalmazták ezt a módszer t . 4 7 

//. A „kalandozások" és a keresztény királyság korának csatáiról 

M i k o r legyen csata? - Arkadiopolisz (970), Ménfő (1044), Lajta-folyó (1146) 

M a már egyre szélesebb körben elfogadott állítás, hogy nemcsak a steppéken, hanem 
a középkori Nyugat -Európában és Bizáncban is egyformán kerülendőnek tartották a 
mindent egy lapra feltevő, kockázatos nyílt csa tákat , 4 8 s úgy tűnik sikerült megszabadul
nunk attól az igen széles körben elterjedt, ámde téves X I X . századi eredetű hiedelemtől , 
hogy a háborúk célja mindenkor és minden körü lmények között a csaták megvívása 
vo l t . 4 9 Felmerülhet tehát némi kétkedés azirányban is, hogy vajon a nyugati t ípusú ne
hézlovasság számának feltételezett növekedése arányosan növelte volna a magyar had
vezérek hajlandóságát a nyílt csaták vállalására, vagy hogy egy csata felvállalása pusztán 
egyes hadvezérek, Belos bán, Dénes ispán vagy épp I V . Béla egyszemélyes döntéséből , 
téves vagy helyes helyzetértékeléséből következet t , így talán néhány - katonai szem
szögből nyugodtan triviálisnak mondha tó - szempont is érdekessé válhat, ami a magyar 
hadtörténetírás hagyományos sémáiba eddig többnyire nem került be. 

Idegen földön - legalábbis elméleti leg - többnyire nagyobb lehetőség volt a kockáza
tos csaták előli kitérésre, mint a településterület védelmében, hiszen a könnyen manőve
rező magyar lovascsapatok még a 933. évi merseburgi kelepcéből is képesek voltak 
megszabadulni, amikor felismerték, hogy a szászok csapdát állítottak nekik. 5 0 (Aligha 
véletlen viszont, hogy több alkalommal is hazatérés közben érték sikeres t ámadások a 
zsákmánnyal megrakott, immár nehezebben mozgó magyar hadakat. 5 1) Szinte kivételes

sem: Gücsülük кага-kitáj uralkodó hadát 1216-ban a fővárosa, Balaszagun melett vívott csatában verték meg 
(Biran, 2005. 83. о.), a hvárezmi hadsereggel pedig 1216/1218-ban a kipcsak steppen, 1220-ban az iráni 
Daulatábádnál, illetve 1221-ben az Indus-folyó mellett mérték össze fegyvereiket. Ez utóbbi talán Dzsingisz 
kán leghíresebb nyílt csatája a nyugati világban. 

47 Amitai-Preiss, 1995. 171-174., 223-224. o.;Amitai-Preiss, 2002.254. o. 
4 8 A csaták alárendelt szerepéhez a nyugat-európai hadviselésben Gillingham, John: Richard I and 

Scienece of Warfare. In: Anglo-Norman Warfare: Studies in Late Anglo-Saxon and Anglo-Norman Military 
Organization and Warfare. (Ed. Strickland, Matthew.) Rochester, 1992. 194-207. o. A bizánciak „csatakerülö" 
hadművészeti elveiről és ezek megvalósulásáról Tősér Márton: Az arkadiopoliszi csata - az utolsó kalandozó 
hadjárat, 970. Hadtörténelmi Közelmények, 117 (2004). 599-603. o. 

4 4 Melynek egyik jó példája a kiváló katona, Hazay Samu tanulmánya: A X. századbeli magyar hadügyről. 
Hadtörtéiemi Közelmények, 1 (1888). 549-561. o. 

50 Veszprémy László: Megjegyzések a magyarok taktikájáról a merseburgi csatában. Hadtörténelmi Közle
mények, új folyam, 34 (1987). 315- 317. o. 

51 B. Szabó János: Gondolatok a 9-10. századi magyar hadviselésről. A Krími Kánság vizsgálatának bevo
nása a „kalandozó" hadjáratok kutatásába. In: Fegyveres nomádok, nomád fegyveresek. Budapest, 2004. (Ma
gyar Őstörténeti Könyvtár, 21.) 132. o. 



nek tekinthető, hogy a már említett, 934-ben (?) bizánciak ellen vívott csatára és a 955. 
évi augsburgi vereségre is egy-egy megerősí tet t város ostroma miatt került sor. 

Á m ha időnként sor is került egy-egy nagyobb nyílt összecsapásra, akkor is - a 
Kudatgu Biligben is megfogalmazott - egyszerű és ésszerű elvek érvényesül tek: például 
túlerőben lévő sereggel - akár a feltételezhető minőségi különbségek dacára is - nyilván 
szívesebben vállaltak csatát. 970-ben Arkadiopol isznál szinte bizonyos, hogy a magya
rok és szövetségeseik, a ruszok, bolgárok és besenyők hadai komoly túlerőben voltak a 
bizánciak seregéhez képes t . 5 2 A magyar krónikák szerint 1044-ben Aba Sámuel Ménfő
nél azért is vállalt csatát a gyalogságát hátrahagyó Ottó seregével , „mert néhány bajor 
közölte vele, hogy a császár csak kevés emberrel jö t t ellene". 5 3 A magyar túlerő Aba sa
já t csapatainak árulása nélkül talán meg is hoza volna a várt eredményt , hiszen az 
Altaichi Evkönyvek szerzője is igen érzékletesen írt a nyomasztóan népes magyar csapa
tokról „amelyek - mintha erdő nőtt volna k i - a felettéb tágas mezőt e lbor í to t ták" . 5 4 A 
túlerő fontos motiváció lehetett az 1146. évi Lajta-menti csata kezdeményezésekor , ahol 
a magyar krónika szerint épp azért kereste a magyar sereg osztrák területen a csatát, mert 
„egy Guncel nevű to lmács , aki mind a két nyelvet jó l ismerte, hírül adta a királynak, 
hogy közeledik a teutonok serege. És azt mondta, ez a legjobb alkalom, hogy a király rá
j u k rontson, mert kevesen vannak, és nem jöt t el mindenki, akit segítségül h ív tak . " 5 5 

A másik fontos tényező, ami egy nyílt csata felvállalására sarkallhatta a magyar vezé
reket, az az ellenfél átkelése egy folyón, ami igen komoly gondokat okozhatott a táma
dónak, s óhatatlanul erői megosztásához, rendjének lazulásához vezetett. Nemcsak a 
mongolok használták ki tehát 1223-ban a Kalkánál a folyót, mint „ se regmegosz tó" és 
zavarkeltő tényezőt, hanem - különösen a folyókra t ámaszkodó nyugati és déli határ vé
de lmében - a magyarok is több ízben: 1044-ben Ménfőnél a Rábán, 1128-ban Haramnál 
és 1165-ben Zimonynál a Dunán, 1271-ben pedig e lőbb Mosón környékén a Dunán , 
majd a Lajtán, végül pedig a Rábcán átkelő ellenséget támadták meg. 5 6 

Mindenképpen „nyugat iak"-e a keresztény királyság hadvezéreinek 
taktikai mintái? - Zimony ( 1167), Muhi ( 1241 ) 

A zimonyi csata az első hadiesemény, mely esetében a régebbi kutatók zöme szinte 
egyönte tűen arra az álláspontra jutott, az ősi magyar taktika „e lhagyása" okozta a ma
gyarok kudarcát . E vélekedések szerint az 1167-es csata alkalmával Choniates és 
Kinnamos által leírt magyar csatarend ellentmond mindannak, amit az „ősi" magyar lo-

- Ez lehet az egyik oka annak, hogy miért is mehettek bele különösebb habozás nélkül a bizánciakkal ví
vott nyílt csatába a besenyők tőrbecsalása után. Vö. Tősér Márton: Az arkadiopoliszi csata - az utolsó kalan
dozó hadjárat, 970. Hadtörténelmi Közelmények, 117 (2004). 603-605. o. 

5 3 Képes Krónika. (Ford. Bellus Ibolya.) Budapest, 1986. (Pro Memoria) 103. о. 
5 4 Az államalapítás korának írott forrásai. (Szerk. Kristó Gyula.) Szeged, 1999. 250-251. o. A csatáról szóló 

legújabb, igen részletes tanulmány: Négyesi Lajos: A ménfői csata. Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 136-146. o. 
5 5 Képes Krónika, 206. o. 
5 6 Az 1271. évi harcokra: Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Budapest, 1993. 150. o.; vö. Kristó Gyula: Háború 

és hadviselés az Árpádok korában. Szeged, 2003. 184. o. A déli határon a Duna olyan széles természetes akadályt 
képezett, hogy ott már egy hídfő kiépítését is a siker reményében akadályozhatták a magyarok. (B. Szabó János-
Somogyi Győző: Elfeledett háborúk. Magyar-bizánci harcok a X - X I I I . században. Budapest, 1999. 66., 83. o. 



vassági taktikáról tudni lehet: „Azok felálltak, ittak, majd gyorsan fegyvereik után nyúl
va a megszokott módon csatarendbe álltak. Mert mindig az a szokásuk, hogy válogatott 
harcosaik töltik be az élvonalat . A császár, aki ezt már régen tudta, ezért megparancsolta 
Andronikosnak, hogy fordítva állítsa fel a csatasort."5 7 A magyar vezérnek „fogalma sem 
volt arról, hogy az adott helyzetben mit is kell tenni, ezért a parancsnoksága alatt levő 
sereget nem osztotta jobb- és balszárnyakra, nem különítette osztagokra és szakaszokra, 
hanem egy akkora hadat egyetlen egységbe gyúrva, tömörí tve, ahogyan volt [ . . . ] úgy 
közeledett [ . . . ] Maga az el lenséges sereg valójában ijesztő és félelmetes látvány volt: 
csupa lovas és dárdás. Nem csupán az emberek viseltek lábig érő teljes fegyverzetet, ha
nem még a lovakon is homlokszí jakat és szügykötőket lehetett látni, és homlok- és 
szügy védők borították őke t . " 5 s 

Az, hogy a bizánci szemtanuknak nem volt betekintése a magyar csatarend belső 
szerkezetébe, így azt miért írták le homogén „masszának" , már Pauler Gyula és az ő 
nyomán Darkó Jenő is meg tudta magyarázni az avarokról , türkökről , magyarokról , bul-
gárokról író bizánci taktikák n y o m á n . 5 9 Ha azonban abból indulunk k i - mint az már 
szinte hagyományosan szokás - , hogy a steppei taktika csak és kizárólag könnyűfegy
verzetű lovasíjászokra épült, ezeket a sorokat valóban nem lehet másként ér te lmezni , 
mint idegen harcosok és valami idegen metódus megjelenését a magyar takt ikában. 
Csakhogy számot kell vetnünk azzal is, hogy a középkorban számos steppei nép, az avar, 
a türk, a kazár, a kitan, a dzsürcsi , a mongol rendszeresen alkalmazott könnyű- és nehéz
lovasságot egyszerre a harc té ren , 6 0 s ilyen esetben - mint azt Piano Carpini leírásában és 
a kínai követjelentésben is láthattuk - , a mongolok vagy a dzsürcsi Csin-dinasztia X I I . 
századi alapítója, a hazai szakirodalomban kevéssé ismert Akuta is időnként a jó l védett, 
páncélos harcosokat állították az é lvonalba . 6 1 így, bár a nehézlovasság ilyen módon való 
felhasználása talán nem tartozott a leggyakrabban alkalmazott csatarendek közé a steppei 
népek körében, mégsem tarthatjuk kizárólag „nyugat i" sajátosságnak. 

A zimonyi csatához hasonlóan a muhi csata esetében is többek többször is felrótták, 
hogy a magyarok nagy mértékben eltértek őseik hagyománya i tó l . 6 2 Néhány kutató még a 
Spalatói T a m á s leírásában kulcsfontosságú szekérvár létezését is kétségbe vonta, mások 
pedig nem győzték kárhoztatni ezt a „nyugat i" újdonságot, mely állítólag lehetet lenné 
tette az oly nagyra értékelt hagyományos magyar lovasharcászat kibontakozását a csatá
ban. 6 3 M i v e l Veszprémy László - Köhler nyomán - már meggyőzően igazolta, hogy a 

• Moravcsik: i . m. 243. o. 
5 8 Uo. 289. о 
59 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. 2. kiadás. 1. k. Budapest, 1899. 

315. o.; Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete. Hadtörténelmi Közlemények, 1937. 153. o. 
60 Hidán Csaba: Mit jelent a könnyű-, és mit jelent a nehézlovas? Terminológiai problémák az „eurázsiai 

nomád" lovassággal kapcsolatban. Társadalom és honvédelem, 4 (2000). 7-20. o.; Wittfogel, Kari A. - Feng 
Chia-slieng: History of Chinese Society. Liao (907-1125). Transactions of the American Philosophical 
Society, New Series 36 (1946). 531. o. 

6 1 A dzsürcsi lovasság taktikájáról Martin, Desmond: The Mongol Army. Journal of the Royal Asiatic 
Society, 75 (1943). 69. o. 2. j . Ennek okairól készülő tanulmányomban fogok bővebb magyarázatot adni. 

62 Pauler Gyula: Néhány szó hadi viszonyainkról a XI—XIII. században. Hadtörténelmi Közlemények, 1 
(1888). 501-526. o.; Bárczay Oszkár. Két hadiesemény a X I I I . századból. Uo., 6 (1893). 485-490. o.; Marczali 
Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). Budapest, 1896. 470., 472. o. 

6 3 A kérdés irodalmának alapos áttekintése Borosy András: Történetírók a tatárjárásról. Hadtörténelmi Köz
lemények, (1991) 3-20. o.; A régi megközelítés végiggondolatlan pontjairól: B. Szabó, 2001. 87-90. o. 



szekérvár használata meglehetősen széles körben el volt terjedve Európában, a lkalmazá
sát valóban gondolhatnánk valamiféle „nyugat i" ha tásnak . 6 4 

Á m még ez esetben is adódnak „s teppei" párhuzamok. Az avarok Singidunum város
ának védelmére építettek szerkérvárat 595-ben, 6 5 a ka landozó magyarok esetében pedig a 
924. évi Saint Galleni portya leírásában találni igen fontos részleteket. A híres kolostor 
kifosztása után ugyanis egy felbukkanó el lenséges csapat miatt a magyarok egybegyűl 
tek és zsákmányukkal egy harcra alkalmasabb mezőre vonultak, ahol „a csatasort - a kö
rü lményekhez képest - serényen felállítva, a kocsikat és az egyéb málhát körben elhe
lyezve egymás t váltva őrködtek az éj fo lyamán . " 6 6 Ez esetben tehát a vonuló csapat 
szekerekkel megerősí tet t táborba húzódott éjszakára, hogy megakadá lyozzon egy várat
lan rajtaütést - épp abból okból , ami miatt I V . Béla katonái is tették ezt a Sajónál. 

A szekerekkel körbevett tábor - a közhiedelemmel el lentétben - remek megerősí tet t 
állásként szolgálhatott nyílt csatákban is a steppei í jászlovasság számára. A besenyők a 
X I . század közepén például kifejezetten előszeretettel küzdöttek szekérvárra támaszkod
va: „Ahogy a besenyők várták a bizánciak támadását - miközben kocsijaik falként vették 
körbe őket - , némely bizánci oszlop sebesen és kiabálva rohant a barbár tábor felé. A 
nyilazó barbárok, a nyilak által okozott sebesülésekkel pánikba ejtették ellenségeik [a b i 
zánciak] lovait, és rákényszerí tet ték a bizánciakat , hogy megszégyenülve e lmenekül je
nek. [ . . . ] Egy másik összecsapás is történt, amikor a bizánciak hasonló vereséget köny
veltek el: a bizánciak elmenekül tek, a besenyők pedig kitartóan üldözték őke t . " 6 7 

A besenyők később 1087-ben, 1091-ben I . Alexiosz, végül pedig 1122-ben I I . János 
császár ellen is hasonló taktikával harcoltak. A hozzájuk hasonló módon főként lovon 
küzdő, ám közelharcban valószínűleg fölényben lévő bizánciak így nem tudták egyköny-
nyen elérni a hevenyészet t védővonal mögül rájuk nyilazó harcosokat - I I . János is csak 
a gyalogos varang gárda bevetésével tudta áttörni a szekerek vonalá t . 6 8 Védelmi harcaik
ban az oroszok el lenében a kunok is alkalmaztak szekérvárakat , s ennek a rögtönzöt t vé
delmi eszköznek a használata még a X I V . században is teljesen szokványos dolog volt az 
Európában felbukkanó kisázsiai törököknél is . 6 y (Egyes kései példákból az is kiderül, 
hogy a szekérvár korántsem korlátozta minden esetben a mozgékony lovasság hatékony 
a lka lmazásá t . 7 0 ) 

6 4 Veszprémy László: Új szempontok a tatárjárás történetéhez. In: Mohács. (Szerk. Nagy Balázs.) Budapest, 
2003. (Nemzet és Emlékezet.) 390. o.; A szekérvár - már Salamon Ferenc által is felvetett - nyugati eredetet 
már Thúry József vitatta. Thúry, 1888. 591. o. 

65 Szádeczky-Kardoss: i . m. 109. o. 
6 6 Ekkehard krónikája: A honfoglalás korának írott forrásai. (Szerk. Kristó Gyula.) Szeged, 1995. 251. o. 
6 7 Michael Attaliates történeti müve e részletének angol fordítása: Kaegi, Walter Emil: The Contribution of 

Archery to the Turkish Conquest of Anatolia. Speculum, 1964. 103. o. 
68 Anna Komnene: Alexias. http://www.fordhani.edu/halsall/basis/AnnaConinena-Alexiad07.html. as http://www.-

fordham.edu/halsall/basis/AnnaComnena-Alexiad08.html. (Letöltve 2007. március 5-én); Kinnamos, John: The 
Deeds of John and Manuel Comnenus. (Trans. Brand, M. Charles.) New York, 1976. 15-16. o.; Sotnogyi Győ
ző: Idegen népelemek a Komnénosz-kor bizánci hadseregében. Kézirat. 

6 9 Oikonomides, Nicolas: The Turks in Europe (1305) and Serbs in Asia Minor (1313) In: The Ottoman 
Emirate: 1300-1389. (Ed. Zachariadou, Elizabeth.) 1993. 164. o.; Razin, Evgenij A.: A hadművészet története. 
И. к. Budapest, 1961.98.0. 

7 0 Például a X V I . századi lengyel hadművészetben: B. Szubó János: A mohácsi csata és a „hadügyi forrada
lom". I I . rész. A magyar hadsereg a mohácsi csatában. Hadtörténelmi Közlemények, 118 (2005). 591. o. 



Mindezen túl a steppei hadviselésre vonatkozó források akár még azt a feltevést is 
megengedik, hogy Muhiná l nem egyszerűen egy hevenyészet t szekérvár oltalmazta a 
magyar tábort: Spalatói Tamás szövege szerint ugyanis a magyarok nemcsak szekerek
kel, hanem pajzsaikkal is körbevet ték sátraikat . 7 1 A perzsa Gardízí leírása szerint a X . 
századi kazárok is pajzsokkal vették körül a táborukat, melyeket az egyes katonák fel
szereléséhez tartozó cövekekhez rögzítettek, s az így összeállított pajzsfalat igen gyor
san, kevesebb, mint egy óra alatt fel lehetett á l l í tani . 7 2 Némi leg hasonló módon, pajzsok
ból összeállított tábori erődí tményt még az oszmán- törökök is alkalmaztak a X V . 
században . 7 3 

A muhi csatáról kialakult sztereotip kép ismeretében talán mégis az a l egmeghökken-
tőbb, hogy maguk a mongolok is használtak bizonyos esetekben ideiglenes tábori erő
dí tményt a csatáikban. Amikor 1272-ben a Közel-Kelet meghódí tásán fáradozó mongol 
hadsereg egyik seregteste az Eufrátesz felső folyása mentén található al-Bira (a mai T ö 
rökország területén található Birecik) várát ostromolta, egy 5000 fős mongol különít
mény lóról szállva a folyó egyetlen közeli gázlójával szemben felépített - mongolul sibe-
nek nevezett - pal iszáddal megerősí tet t állásba vette be magát , hogy így akadályozza 
meg a vár felmentésére induló, túlerőben lévő egyiptomi mameluk hadsereg átkelését az 
Eufrá teszen . 7 4 

Elképzelhető-e a folyamatosság? - Brenta-folyó (899), 
Augsburg (955), Kroisenbrunn (1260), Dürnkrut (1278) 

Az el lenség közelségében egy folyón való átkelést viszont speciális „s teppei" manő
verként szokás leírni, melyet csak és kizárólag a nomádok könnyűlovassága volt képes 
végrehajtani. Az jóval kevésbé közismert , hogy az ilyen manőverek természetesen igen 
komoly veszélyeket hordoztak a támadó fél számára is, mint azt az 1260. júl ius 12-én le
zajlott kroisenbrunni - más néven morvamezei csata - is bizonyítja. Ezúttal a körülmé
nyek a Morva folyó két partján felsorakozó cseh-osz t rák és magyar sereg számára egy
aránt kedvezőt lennek tűnhettek. Az eseményt tárgyaló krónikákban olvasható több tíz-, 
sőt százezres lé tszámadatok alapján arra gondolhatunk, mindkét fél igen je lentős haddal 

7 1 „Composuerunt ergo se quasi in quodam artissimo stabulo cuncli, circumponentes currus et clipeos 
undique quasi pro munimneto castrorum" Gombos F. Albin: Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo 
ducum et regnum ex stiipe Árpad descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCÍ. Budapest, 
1937-1938. 2234. o.; „Úgy rendeződtek el tehát, mintha valamilyen szűk karámban volnának mindnyájan, kö
röskörül állítva szekereiket és pajzsaikat, mintegy a tábor védelméül." Tatárjárás, 54. o. 

7 2 Gardízí első magyar fordítása A magyar honfoglalás kútfői. Budapest, 1900. (Reprint: 1995.) 157-158. o.; 
Martinez, Arsian P.: Gardizi's Two Cahpters on the Turks. Archívum Eurasiae Medii Aevii, 2 (1982). 154-155. о.; 
Göckenjan, Hansgerd—Zimonyi, István: Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens 
im Mittelalter: die Gayhani-Tradition (Ibn Rusta, Gardizi, Hudud al-'Alam, al-Bakri und al-Marwazi). 
Wiesbaden, 2001. 168. o. Talán hasonló ideiglenes hun tábori erődítményről számolt be a catalunumi csata 
kapcsán Jordanes is. lordanes: Getica. (Közreadja Kiss Magdolna.) Budapest, 2004. 83-84. o., lásd: Golden, 
Peter В.: War and Warfare in the Pre-Cingissid Western Steppes of Eurasia. In: Warfare in Inner Asian History 
(500-1800). (Ed. Cosmo, Nicola di.) Leyden, 2002. 138. o. 

73 Mihajlovic, Konstanin: Memoirs of a Janissary. (Transi, by Stolz, Benjamin.) Ann Harbor, 1975. 165. o. 
Elképzelhető, hogy hasonló védelmi berendezést még az 1526. évi mohácsi csatában is használtak az oszmá
nok. Vö. B. Szabó János: A mohácsi csata. Budapest, 2006. 130. o. 

7 4 Amitai-Preiss, 1995. 129-131. o. 



készült a Közép-Európa feletti dominanciáér t folyó végső küzdelemre: a cseh király, Ot
tokár hadai, ha lé tszámukban nem feltétlenül múlták is felül I V . Béla hadait, a csatadön
tő erőnek tartott nehézlovasság szempontjából szinte biztosan fölényben voltak a j obbá ra 
könnyülovas csapatokat felvonultató magyarokkal szemben. 7 5 Tekintettel azonban arra, 
hogy a cseh-osz t rák félnek élelmezési nehézségei támadtak, nagyon is e lképzelhető, 
hogy azoknak a krónikásoknak az adatai álltak közelebb a valósághoz, akik szerint ab
szolút ér te lemben is létszámfölényben voltak I V . Béla seregével szemben. 7 6 Ráadásul a 
két sereget elválasztó folyó mindkét fél számára komoly akadályt jelenthetett, és a ko
rábban szétszórtan gyülekező csapatok elleni váratlan támadás - korábban már jó l bevált 
- lehetősége Ottokár csapatainak összevonása után már nem állt fenn. 7 7 A patthelyzetet a 
cseh király korántsem önzetlen ajánlata oldotta fel: jú l ius 12-13-ra fegyverszünetet aján
lott a magyaroknak, hogy azok nyugodtan átkelhessenek csapataikkal a Morván , s ebbe 
némi habozás - és állítólag a kunok vezéreivel folytatott tanácskozás - után I V . Béla be
le is ment. 7 8 Ezután következet t be a középkori magyar hadtörténet egyik legjelentősebb 
és l egmeghökkentőbb kudarca: a t rónörökös, István herceg vezetésével a folyón éjszaka 
átkelő magyar előhad a fegyverszünettel mit sem törődve harcba bocsátkozott az ellenség
gel, s mielőtt a teljes magyar sereg átkelhetett volna a Morván, a csata lényegében már el is 
veszett.7 9 

Erről a csatáról - tudtommal - eleddig nem készült egyetlen modern magyar, cseh 
vagy osztrák feldolgozás sem, még a Babenberg-örökségér t folytatott harcot nagy részle
tességgel feldolgozó Szende László is elkerülte részletes elemzését , holott katonai szem
pontból rendkívül izgalmas kérdéssel , szinte már rejtéllyel állunk szemben. 

Az egyik lehetséges - és a magyar hadtörténetírásban szokványosnak mondha tó ma
gyarázat erre - , hogy pusztán egy véletlen incidens sodorta volna a végzetes küzde lembe 
a szemben álló feleket. 8 0 Ehhez társul időnként az a feltételezés is, hogy a I V . Béla korá
ban már olyannyira áthatotta volna valamiféle furcsán értelmezett „lovagi szellem" a 
magyar hadvezetés t , 8 1 hogy pusztán emiatt egy számára nyi lvánvalóan előnytelen állás-

75 Szende László: Harc a Babenberg örökségért (1246-1261). Sic ituradásira, 11 (1999). 290-294. o. 
7 6 Az élelemzési problémákról: Ottokár von Steiern: Reimchronik. In: Gombos, Albinus Francisais: 

Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae I I I . Budapestini, 1938. 1793. о. Ottokár 1260 nyarán addig szokatlan 
erejű erőket vonhatott össze, hiszen korábban egyetlen nagyobb csatára sem került sor, annak ellenére, hogy a 
magyar és kun könnyűlovasság IV. Béla lengyel és halicsi szövetségeivel rendszeresen dúlta az ellenséges 
határmenti területeket. Szende: i . m. 269-287. o. 

77 Szűcs: i . m. 87. o.; Szende: i . m. 294-296. o. 
78 Ottokár von Steiern: Reimchronik. i . m. 1794-1795. o. 

™ Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szeged, 2003. 178-179. o. 
8 0 Rónai Horváth Jenő azon az alapon vetett el minden más lehetőséget, hogy „a felek közül a magyar volt 

az, kinek a harc megkezdése érdeke ellen vala, mert hiszen a sereg még átkelő félben tehát harcászatilag a leg
kedvezőtlenebb helyzetben volt; az átkelés megzavarása a magyar seregre, mely erejét a küzdő térre vonni nem 
volt képes, csak végzetes lehetett." Magyar Hadi Krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai 
története. 1. k. A honfoglalástól a mohácsi csatáig. Budapest, 1895. 134. o. Ezzel szemben például Négyesi La
josban felmerült az a gondolat, hogy Ottokár tulajdonképpen a „színeit megfutamodás" egy módosított verzió
jával csalta lépre a magyarokat. Négyesi Lajos: A morvamezei csaták. A publikálatlan kézirathoz Négyesi La
jos szívessége folytán jutottam hozzá. 

8 1 Jellemző módon Doberdói Bánlaky (Breit) József ennek az eseménynek az értékelésekor sem jutott el 
oda, hogy bármi célszerűséget vagy értelmet keressen a magyar fél cselekedeteiben. A magyar nemzet hadtör
ténelme. V I . Rész. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242-1300). Budapest, 1930. 49-50. o. 



ban kívánt csatába szállni, ám ez a vélekedés a körülmények és a fej lemények ismerté
ben igen sok fenntartással keze l endő . 8 2 

Az ugyan jobban belátható lenne, hogy a „lovagi szemlélet te l" talán jobban áthatott 
csehek és osztrákok számára mi lehetett az alku e lőnyös oldala: amellett, hogy a magyar 
sereg - hátában a folyóval - kedvezőt lenebb pozícióba került, a csata előtt Ottokár is na
gyobb területen tudta szétosztani, nagyobb területről tudta élelmezni szűkölködő csapa
tait. Mindezzel I V . Béla és vezérei is t isztában lehettek, sőt erre a körülményre akár ter
vet is építhettek: a szétszóródott , gyanútlan el lenségre még készületlen ál lapotában kell a 
vízi akadályt könnyedén leküzdő könnylovassággal megsemmis í tő csapást mérni . 

Bár mindez természetesen csak egy a lehetséges magyaráza tok közül, az, hogy Otto
kár király a pápához írt levelében pontosan eszerint adta elő az események menetét , né
mileg növeli a valószínűségét : a magyarok e lőhada már 11-éről 12-ére virradó éjszaka 
átkelt a folyón, s 12-én - mint a fentebb ismertetett adatokból kiderült a steppei hadvise
lésben igencsak elterjedt - félkör alakú csatarendben váratlan támadást intézett Ot tokár 
stájerekből álló utóvédje ellen. A király riadóztatta távolabb tar tózkodó csapatait is, s 
személyesen sietett a megtámadot tak segí t ségére . 8 3 

Bár a cseh király beavatkozása után kibontakozó harc részleteiről nem rendelkezünk 
túl sok információval , azt a felvetést, hogy az ekkor k ibontakozó harc legfontosabb mo
mentuma az lett volna, hogy a kunok és magyarok sűrűn záporozó nyilai nem tudtak kárt 
tenni a t ámadó cseh és osztrák nehézlovasságban, nyugodtan elvethetjük, hiszen tizen
nyolc évvel később a magyarok és kunok ugyanilyen fegyverekkel igen komoly károkat 
tudtak okozni a cseheknek a második morvamezei csa tában . 8 4 Az azonban bizonyos, 
hogy az átkelt magyar seregrész egyik legfontosabb parancsnoka, István herceg igen szo
rult helyzetbe került, talán meg is sebesül t , 8 5 a vezér eltűnése pedig könnyen okozhat pá
nikot a seregben - ami ezúttal be is következett . A megfutamodók összekeveredtek a fo
lyón át a segí tségükre igyekvőkkel , a kavarodásban sokan a vízbe vesztek, s végül az 
egész magyar sereg - állítólag a folyón való átkelés közben sokezres veszteségeket 
szenvedve - a még érintetlen csapatokkal együtt , táborát hátrahagyva megfutott. 

Noha egy ilyen eset sosem vet túl j ó fényt az előzetes megál lapodást megszegő félre, 
a siker sok mindenért kárpótolhat: amint azt a 899. évi brentai diadal is megmutatta, akár 
háromszoros túlerőben lévő, megál lapodásra nem hajló el lenséggel szemben is komoly 
eredményt lehetett elérni. Ez esetben csupán a Gombos F. A lb in által pé ldaadó gondos-

8 2 Hiszen a királyi haditanácsban helyet kaptak a kunok vezérei is, s a trónörökös, a későbbi V. István is, 
aki épp 1260 júniusában adott leckét Ottokár vitézeinek a „steppei" hadviselésből. A magyarországi lovagi kul
túra korlátairól: Kurcz Agnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. Budapest, 1988. 

8 3 Ottokár cseh király levele IV. Sándor pápához az Annales Ottakariani-ban. In: Gombos, Albinits 
Francisais: Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae I . Budapestini, 1937. 166. о.; Doberdói Bánlaky (Breit) 
József - aki szintén az akaratlan incidens hipotézise mellett állt ki - csupán egy felderítő csapat akciójából ve
zeti le az összecsapást, noha ez a „felderítő csapat" szerinte, miután „a csehek elsáncolt táborára akadt, talán, 
hogy abba mélyebb betekintést nyerjen, a csoport parancsnoka több irányból jövő koncentrikus támadást ren
delt el a sibenbrunni tábor ellen" A magyar nemzet hadtörténelme. VI . Rész. A tatárjárás utáni hadjáratok az 
Árpádház kihaltáig (1242-1300). Budapest, 1930. 48-49. о. Ha hihetőnek tartjuk Ottokár állítását, akkor ez 
fegyvernyugvás idején aligha nevezhető természetes viselkedésnek - különösen nem а XIX. század katonai is
koláiból kikerült, első világháborús veterán számára. 

84 Kristó: i . m. 179. o.; vö. Kristó: i . m. 192. o. 
85 Szende: i . m. 297. o. 



sággal elemzett e s e m é n y 8 6 - mely oly sok a magyar vitézséget és hadi rátermettséget , sőt 
zsenialitást ecsetelő leírást ihletett meg - egy apró momentuma érdemel figyelmet: 
Liudprand beszámolója szerint ugyanis a sikeres magyar támadás a Brenta folyón ke
resztül azért is hatott a meglepetés erejével „mert a keresztények a béketárgyalások alatt 
a hosszas várakozást elunták és szétszéledve evéshez lá t tak" . 8 7 Amin t az a fentiekből re
mélhetőleg kitűnt, az a lehetőség, hogy efféle „pogány módra" , tárgyalások látszatával 
altassák el az ellenfél éberségét , az 1260. évi morvamezei csata esetében is fennáll. 

Tizennyolc évvel később majdnem ugyanazon a helyen a magyar hadak nyílt csatá
ban látványos revansot vettek Ottakáron a korábbi kudarcért . Az 1278-as morvamezei 
csata Közép-Európa egyik legjobban dokumentál t középkori hadieseménye , a rá vonat
kozó főbb német, osztrák és cseh forrásokat mintaszerűen vizsgálta meg Andreas 
Kusternig osztrák ku ta tó . 8 8 Figyelemre méltó azonban, hogy az általa már 1982-ben kö
zölt rövid csataleírás ennek ellenére lényegében Köhler tábornok X I X . századi művén 
nyugszik, mely szerint a magyar csapatok Habsburg Rudolf több lépcsős csatarendjének 
első lépcsőjében kaptak volna helyet - épp úgy, ahogyan I I . Frigyes is oda állította köny-
nyűlovasságát az 1237. évi cortenuovai csatában, ahol császár oldalán az ifjú Habsburg 
Rudolf is harcolt. (Magyarországon utoljára 1890-ben publikált ehhez hasonló leírást 
Köhler nyomán Soós E l emér . 8 9 ) Ennek az elképzelésnek az e l lentmondásaira már 1893-
ban felhívta a figyelmet Bárczay Oszkár, aki az eltérő lá tásmódú forrásokat, valamint 
Köhler és vitapartnereinek álláspontját is figyelembe véve úgy próbálta meg Köhler 
hipotézésinék gyönge pont já t 9 0 k iküszöbölni , hogy a csatában részt vevő egész magyar 
hadat Rudolf jobbszárnyára helyezte, ami után lehetővé vált, hogy I V . László magyar és 
kun harcosai szinte külön csatát vívjanak a valószínűleg velük szembe állított csehekkel 
és morvákka l . 9 1 Amennyiben elfogadjuk ezt a feltevést - márpedig a források anomáliának 
magyarázatára ennél jobb megoldást a kutatók eddig nem tudtak felmutatni - , ez esetben 
nyugodtan ki is zárhatjuk a szövetséges hadak más részeit a vizsgálódások köréből . 9 2 

86 Gombos F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása. Hadtörténelmi Közlemények, 28 (1927). 
464-471 o. 

8 7 Liudprand történeti munkái. (Ford. Jurkovich Emil-Gombos F. Albin.) Budapest, 1908. 52. o. 
88 Kusternig, Andreas: Erzählende Quellen des Mittelalters: die Problematik mittelalterlicher Historio

graphie am Beispiel der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 1278. Wien, 1982. Ehhez hasonló módszeres
séggel ebből a korszakból jószerével egyetlen magyar vonatkozású hadiesemény középkori forrásait sem dol
gozta fel soha senki! Vö. Zsoldos Attila: Ápád-kori hadtörténetírásunk mai állása. Új eredmények, régi 
adósságok. Hadtörténelmi Közlemények, 2000. 420. o. 

Kusternig: i . m. 14-15. o.; Köhler, Gustav: Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegfürung in der 
Ritterzeit von Mitte des 11. Jahrhunderts bis zu den Husitenkriegen. Breslau, 1889. 3. k. 324. o.; Sőós Elemér: 
Az 1278. évi morvamezei csata. Hadtörténelmi Közlemények, 3 (1890). 459^4-77. o. így Pálóczi Horvát And
rás már mint a hazai véleményektől eltérő álláspontot ismertette Kusternig leírását. Besenyők, kunok, jászok. 
Budapest, 1989. 61-62. o. 

Tudniillik azt, hogy az első lépcsőben feltételezett magyarok harcairól lényegében nem írnak a különféle 
német seregtestek összecsapását megörökítő szövegek, holott eszerint a magyaroknak épp ezek között kellett 
volna tevékenykednie a csatában. 

91 Bárczay Oszkár. Két hadiesemény a XIII . századból. Hadtörténelmi Közlemények, 6 (1893). 491-497., 672-674. o. 
y~ Az ő nyomán kisebb nagyobb változásokkal ez az elképzelés került be szinte minden fontosabb hadtörténeti 

összefoglaló munkába. Lásd: Doberdói Bánlaky (Breit) József: A magyar nemzet hadtörténelme. V I . Rész. A ta
tárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242-1300). Budapest, 1930. 150-153. o.; Borosy András: A ma
gyar királyság hadügye és háborúi a tatárjárástól az Árpád-ház kihalásáig (1242-1301.) In: Magyarország hadtör-



A magyar hadsereget három csoportra osztották: az elsőt Csák Máté nádor, a másodi
kat Gutkeled István országbíró vezette, míg a harmadik csapat az ifjú király, I V . László 
körül csoportosult. 9 3 Bár az újabb irodalomban az az elfogadott álláspont, hogy az első 
két seregtest egymás mögöt t állt volna a csatarendben, valójában ehhez a források sem
miféle fogódzót nem adnak, így épp ilyen valószínű feltételezés lehet az is - ahogyan er
re egykor Soós és Bárczay is utalt 9 4 - hogy egyetlen vonalban álltak egymás mellett, az
az tulajdonképpen a szövetségesek balszárnyán álló magyar sereg két „szárnyát" is 
alkothatták. 

Tőlük távolabb foglalt helyet I V . László és kísérete, amit hagyományosan a király i f 
j ú korával szokás magyarázni , holott I I . Géza sem volt idősebb, amikor 1146-ban a Laj
ta-menti csatában átesett a „tűzkeresztségen". Annál figyelemre mél tóbb, hogy mindkét 
csatában hasonló volt a két ifjú király pozíciója: a derékhadtól távolabb foglaltak állást 
kíséretükkel - míg az ellenfél vezére az osztrák herceg és a cseh király a csatasorokban 
harcolt. A Rímes Krónika szerint „így szokták ezt a magyarok, s nyíltan meg is mondják, 
hogy királyuk túlontúl becses számukra , semhogy személyesen vegyen részt a harcban: 
Ő k ugyanis könnyű vértezetű, gyors par ipákon tudnak lovagolni, s ha kergetni kezdik 
őket, ostorral biztatják gyors futásra lovaikat. Minthogy azonban a szerencse forgandó, 
erre nem bízzák magukat." 9 5 Amellett, hogy ez a részlet egyér te lmű utalást tartalmaz a 
magyarok manőverező könnyülovasságon alapuló taktikájára, azt is elárulja, hogy a ma
gyar sereg fővezérének „harcálláspontja" úgy lett kiválasztva egy hegyen, hogy I V . 
László „látott és hallott mindent, ami a tágas mezőn le já tszódot t" 9 6 - pontosan úgy, aho
gyan az egy csapatait háttérből irányító steppei hadvezér esetében is történt volna. 9 7 

Bár a Rímes Krónika nyomán a legtöbb új összefoglalás fontosnak tartja hangsúlyoz
ni a magyar nehézlovasság, különösen pedig a két seregtest „ sváb-módon" harcoló vezé
reinek szerepét, nem árt emlékeztetni arra, hogy ezek a vezérek a Liber Certarum 
Historiarum szerint épp azért lettek felkérve a feladatra, mert kiválóan értették az íjász
lovasság harcának minden csínját-bínját . 9 8 A csata egyetlen magyar krónikásának, I V . 
László feltehetően jó l értesült udvari papjának, Kézai Simonnak a tudósítása pedig azt 
támasztja alá, hogy a magyaroknál ennek még mindig elég nagy je lentőséget tulajdoní
tottak: „László király pedig [ . . . ] a cseh sereg közelébe vonult és minden oldalról körbe
zár ta . 9 9 Azután a lovaikat és őket magukat a király magyarjai és kunjai nyilaikkal sebeket 

ténete. (Főszerk. Liptai Ervin.) 1. k. Budapest, 1985. 54-55. o.; Kristó: i . m. 190-192. o.; Veszprémy László: In: 
Fegyvert s vitézt... A magyar hadtörténelem nagy csatái. (Szerk. Hermann Róbert.) Budapest, 2003. 32-33. o. 

9 3 A három magyar csapatról: Annales Sancti Rudberti Salisburgenses. In: Kusternig: i . m. 54—55. о. A 
csapatok vezéreiről: Ottokar von Steiern: Reimchronik. (Ford. Valaczkai László.) In: Kun László emlékezete. 
(Szerk. Kristó Gyula.) Szeged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) 105-106. o. 

9 4 Soós: i . m. 469-470.; Bárczay: i . m. 673. o. 
95 Ottokar von Steiern: Reimchronik. (Ford. Valaczkai László.) i . m. 107. o. 
9 6 Uo. 
9 7 „A vezérek, illetőleg a hadsereg vezetői nem bocsátkoznak harcba, hanem messze, az ellenséges sereggel 

szemközt állnak fel" Carpini: i . m. 134. o. 
9 8 Kusternig: i . m. 146-147. o. 
9 9 Az Annales Ottakariani a magyarok megnevezése nélkül arról tudósít, hogy a cseh sereget a félhold ala

kú csatarendben támadta az ellenség és be is bekerítette (Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium 
Históriáé Hungaricae I . Budapestini, 1937. 168. о.; német fordítása: Kusternig: i . m. 167. o.), s ezt a szöveg
részletet Bánlaky (Breit) József Kézai szövegének párhuzamaként a magyar had tevékenységének leírásaként 



osztva úgy tönkreverték, hogy Milota , Ottokár hadseregének a fővezére, akiben a sereg
nek a zöme különösképpen bízott, mivel nem volt képes ellenállni a magyarok támadá
sának és nyilainak 1™, övéivel együtt megfutamodott." 1 0 1 Úgy tűnik, hogy a fő vonalaiban 
az 1146-os és az 1278-as csata némiképp hasonlóan alakult: a magyaroknak mindkét eset
ben sikerült feltartóztatni az ellenséges támadást - talán épp eközben került sor a sokat idé
zett közelharcra, ahol az egyik seregvezér, Csák Máté is életveszélybe került mikor leesett 
lováról - , s olyannyira megtörni az ellenfél harci morálját, hogy az meg is futamodott. 1 0 2 

Ezúttal azonban nem volt szükség a királyi kíséret beavatkozására , viszont sor került 
még egy igen fontos eseményre : a magyar seregben küzdő kunok harc közben megtá
madták és kifosztották a cseh tábort. 

Kézai nem határozza meg ennek az eseménynek a pontos időpontját, csupán annyit ír, 
hogy „ezen csatározások közben" ," 1 3 azaz még a cseh sereggel folytatott harc alatt került 
sor erre a támadásra. Ezt erősíti meg a Rímes Krónika is, ami szerint „nem is várták k i a 
csata végét , sem pedig a gyülekezőt , s míg a két király serege a csata idején foggal
körömmel összeakaszkodot t , és egymásba keveredett, a kunok nem tudták megál lni , 
hogy mindenfelől meg ne rohanják a két sereg sá t ra i t " . 1 0 4 Ha a magyar vezérekről - is
mételten valamiféle „ lovagiasság" okán - esetleg nem is állítja a szakirodalom, hogy 
szántszándékkal , j ó előre az ellenfél hátába küldték volna a kunok egy csapa tá t , 1 0 5 a kun 
vezérekről bizton feltételezhetjük, hogy - akárcsak a magyarok 955-ben Augsburgná l -
nagyon is hajlottak a csekély ellenállás és dús zsákmány reményében egy ilyen nagysza
bású átkaroló hadművele t re , amelynek mindemellett igen komoly szerep juthatott Otto
kár harcban álló seregeinek bomlasztásában i s . 1 0 6 

értelmezte. A magyar nemzet hadtörténelme. V I . Rész. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig 
(1242-1300). Budapest, 1930. 156-157. o. 245. j . Andreas Kusternig azonban úgy vélekedik, hogy ez esetben 
a szöveg írója valószínűleg Ottokár király 1260. évi levelét használta fel az újabb esemény leírááshoz. 
Kusternig: i . m. 172. o. 

1 0 0 Fontos megjegyezni, hogy ebben az időszakban korántsem csak a mai terminológiával könnyűfegyver
zetű lovasként leírható magyar harcosok használtak íjat! Borosy András: Hadi érdemek Magyarországon a 
X I I I . században. Hadtörténelmi Közlemények, új folyam, 32. (1985). 525., 230. o.; Szűcs: i . m. 22. o. 

1 0 1 Kézai Simon krónikája. (Ford. Bollók János.) In: Kun László emlékezete. (Szerk. Kristó Gyula.) Sze
ged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) 94-95. o. 

1 0 2 Az osztrák sereg támadásának elakadásáról és megfutamodásáról: Freisingi Otto: I . Frigyes császár tet
tei. (Ford. Gombos F. Albin.) Budapest, 1913. (Középkori krónikások X V - X V I . ) 110. o. A cseh támadás visz-
szaveréséről és a magyar vezér veszedelméről: Bárczay: i . m. 674. o. 1. j . ; Doberdói Bánlaky (Breit): i . m. 155. o.; 
Veszprémy, 2003. 35. о. 

103 Kézai: i . m. 95. o. 
104 Ottokar von Steiern: Reimchronik. (Ford. Valaczkai László.) i . m. 109. o. 
1 0 5 Vö. Annales Sancti Rudberti Salisburgensis. In: Kusternig: i . m. 54-55. o. 
1 0 6 955-ben Augsburgnál Ottó például kénytelen volt megbontani felvonulásban lévő csatarendjét, hogy 

szembeszálljon a hátába került magyar erőkkel. A honfoglalás korának írott forrásai. (Szerk. Kristó Gyula.) 
Szeged, 1995. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7.) 225-226. o. A tizenöt éves háború harcaiban szerzett 
tapasztalatok birtokában lévő Istvánffy Miklós történész azt állította, hogy a magyar sereg futását a tábor eles
tének híre váltotta ki Mohácsnál. Mohács. (Szerk. B. Szabó János.) Budapest, 2006. 185-186. o. 



Összegzés 

A magyar hadtörténetírás alapjait a X I X . század végén rakták le igen kiváló kutatók, 
s az akkoriban megfogalmazott - s úgy tűnik mindmáig i ránymutató - állításaikat termé
szetesen az akkor rendelkezésükre álló forrásanyag alapján tették meg. Ebben - képzett
ségüknek megfelelően - tú lnyomó többségben voltak az európai latin és görög nyelvű 
források, míg a sok szempontból „gyermekc ipőben" j á ró orientalisztika korántsem tudott 
ezekkel azonos tömegű és értékű forrásanyagot párba állítani a „r i tkának" számító keleti 
nyelvekben többnyire járat lan hazai tör ténészek s z á m á r a . 1 0 7 Ez az aránytalanság jelle
mezte a X X . század hadtörténeti szemléletét messzemenően befolyásoló nemzetközi hírű 
nagy német és angol összefoglalásokat i s . m Azó ta nemcsak a nyugat-európai „ lovagi" 
hadviselésre vonatkozó szemlélet formálódott át gyökeresen a nyugati szakirodalom
ban, 1 0 9 hanem az Ázsiára vonatkozó és fordításokban nagy vi lágnyelveken is hozzáférhe
tő tudásanyag is igen je lentősen bővült , sőt az elmúlt bő huszonöt évben szinte robbanás
szerű áttörés következet t be az ázsiai témájú publikációk terén. Mindezen vál tozások 
hozadékai azonban néhány kutató munkái kivételével lassan tudatosulnak a hagyomá
nyosan középkorász irányultságú hazai hadtörténeti szakirodalomban. 1 1 0 

Jelen tanulmány célja épp az volt, hogy az Árpád-kor hadtörténetének egy szeletét át
tekintve rávilágítson arra, hogy a rég meggyökeresedet t vé lemények asszociációs háttere 
je lentősen bővíthető, s így a nagyon hiányos és nem is kifejezetten dokumentác iós cél
zattal készült forrásanyag utalásai nem kevésbé megalapozott, ámde a korábbiakkal akár 
szöges el lentétben álló vé lemények megfogalmazására is módo t adhatnak - például az 
Árpád-kor csatái esetében. Mive l a források töredékessége miatt minden ilyen ér te lme
zés végeredményét tú lnyomó részben az ér te lmezés mögöt t álló asszociációs háttér szab
j a meg, bár a különféle hipotézisek igazolására nyilván nincs minden kétséget kizáró 
mód, mindebből remélhetőleg kitűnik, hogy önmagában sem egy „nyugat i" sem egy „ke
le t i" nézőpontot nem tekinthetünk re levánsabbnak a másiknál . 

Végezetül szeretném kiemelni a je lentőségét annak, hogy amíg a hazai hadtörténet
írás nem rendelkezik olyan letisztult képpel - mint például amilyet John France készített 
a keresztes hadjáratokon részt vevő nyugat-európai hadakról és a velük szemben álló kö 
zel-keleti muszlim erők lényegi kü lönbsége i rő l 1 " - , nagyon nehéz érdemi megállapí tá-

E tekinteben volt igen figyelemre méltó a kiváló turkológus, Thúry József munkássága, aki a oszmán 
hódítás korára vonatkozó páratlanul értékes - nyomtatásban vagy modern török nyelven túlnyomó részben még 
ma sem olvasható - krónikarészletek lefordítása mellett kísérletet tett a középkori és koraújkori magyar hadtör
ténet egyes kérdéseink új megvilágításába helyezésére is, ámde ez a kísérlete, az európai hadtudományban való 
járatlanságra miatt kudarcra volt ítélve. 

108 Oman, Charles: The Art of War in the Middle Ages. London, 1885.; Uő: A History of the Art of War in 
the, Middle Ages. A.D. 378-1485; Vol. I—11. London, 1898. 2. ed. 1924.; Delbrück, Hans: Gesichte der 
Kriegskunst, l ^ t . Bands. Berlin, 1923. 

1 0 9 Kiváló példa erre a John France által összeállított 2006-ban megjelent tanulmánykötet, mely az elmúlt 
fél évszázad nagyjelentőségű, szemléletformáló írásaiból lett összeállítva. France: i . m. 

1 1 0 Ahol egyelőre még Jan-Frans Verbruggen a lovagi hadviselés korszerűbb megközelítését tartalmazó 
1954-ben hollandul, több mint húsz évre rá pedig angolul publikált kiemelkedő fontosságú könyvének nyomait 
sem mindig lehet felfedezni. The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. New York-
Oxford-Amsterdam, 1976. Az elmúlt években ezt az új szemléletet elsősorban Veszprémy László sok szem
pontból úttörő jellegű írásai képviselik hazánkban. 

111 John France: Crusading Warfare and Its Adaptation to Eastern Conditions int he Twelfth Century. In: 
In: Medieval Warfare, 1000-1300. (Ed. France, John.) Aldershot, 2006. (The International Library of Essays 
on Military History) 50-55. o. 



sokat tenni arról, hogy mit is jelentett a középkori Magyarországon a hadviselésben a 
„nyugat i " vagy „lovagi" és „kelet i" vagy „steppei" elem, amit pedig oly gyakran állítot
tak szembe egymással - holott a népvándorlás korában a steppei hatások igencsak elérték 
Nyugat-Európát is, s ennek maradandó nyomai egyre határozottabban ki ra jzolódnak." 2 

Ma már ugyanis elég világosan látszik, hogy - a lovagokkal szemben pozitívan elfogult 
források ellenére - , a középkorban a nyugat-európai taktika feladata nem pusztán a nehézlo
vasság hatékony alkalmazása, hanem a lovasság és annak létszámát időnként hétszeresen is 
meghaladó gyalogság koordinációja volt. így Magyarországon - ahol a gyalogság szerepéről 
szinte teljességgel hallgatnak az Árpád-kori források - sem lehet a nyugati taktika adaptáció
ját pusztán a nehézlovasság térnyerésével leírni, amikor az Árpádoknak és vezéreiknek még a 
keresztény királyság korában is a nyugati gyalogság „helyét" betöltő könnyűlovasság és a fel
tehetően kis létszámú nehézlovasság tevékenységét kellett összehangolnia. 1 1 3 Emiatt is kérdé
ses a nyugat-európai taktika szélesebb körű alkalmazása, ha annak egyik alappilére, a gyalog
ság társadalmi okokból csak a X V . századra nyert értékelhető szerepet a magyar 
hadikultúrában, miközben rendre megfeledkezünk arról, hogy a könnyű- és nehézlovasság 
együttműködésére - egyszerűen a hasonló seregszerkezet okán - már a honfoglalást jóval 
megelőzően születtek megoldások a steppei népek hadikultúrájában. Jelen munka egyik leg
fontosabb célja épp az volt, hogy ilyen új szempontok felvetésével járuljon hozzá egy új és az 
eddigieknél remélhetőleg átfogóbb összkép kialakításához az Árpád-kori hadviselésről. 

1 1 2 A teljesség igénye nélkül: Bacharch, Bemard S.: A History of the Alans in the West from their first 
appearance in the sources of classical antiquity through the early middle ages. Minneapolis, 1973.; Nickel, 
Helmuth: Wer waren Köng Artus' Ritter. Über die gesichtliche Grundlag der Artussagen. Waffen und 
Kostümkunde: Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde, X V I I (1975). 1-23. o.; 
Littleton, С. Scott -Malcor, Linda A.: From Scythia to Camelot: A Radical Reinterpretation of the Legends of 
King Arthur, the Knights of the Round Table, and the Holy Grail. New York, 2000. (Magyar változata: 
Szkítiától Came loti g, Nyíregyháza, 2005.) Az Arthur legenda iráni eredetéhez és az iráni népek európai törté
netéhez, hatásaihoz még: Makkay János László: A sárkány és a kincsek. Századok, 130 (1996). 733-822. o.; 
Veszprémy László: A színlelt visszavonulás középkori megítéléséről. In: Unger Mátyás emlékkönyv. (Szerk. 
E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László.) Budapest, 1991. 1-5. o. S mennyivel meglepőbb fejlemé
nyeket hozhat mindez, mint amit Tóth Zoltán remélt, amikor azt állította: „a középkori Európa haditörténeté
nek ismerői viszont meglepődve kell, hogy konstatálják: íme a Nyugat a Száváig ért" Tóth Z , 1934. 130. o. 

1 1 3 Az ebben rejlő lehetőségek sokféleségét, rugalmasságát vázoltam fel 200l-es tanulmányomban, amely 
lényegében független a nehézlovasság „nyugati" vagy „keleti" jellegétől, amit jelen tanulmányban a steppei 
népek történetéből vett új analógiák is megerősítenek. 



János В. Szabó 

THE BATTLES OF THE AGE OF THE ÁRPÁD DYNASTY REFLECTED IN THE WARFARE 
OF THE PEOPLES OF THE STEPPES 

Summary 

Founded on archaeological reasoning, an idea has taken root in Hungarian military 
historiography: when discussing the military events of the 9th and 10th centuries, it is held that the 
Hungarian armies of the conquest era and the age of "adventures" tried their best to avoid fighting 
open battles. This belief suggests that the warfare of the peoples of the steppes was exclusively 
based on the tactic of ambush and open battles did not take place at all. According to this 
interpretation, the situation only changed after the military reforms of the reign of the Árpád 
dynasty, when the western type heavy cavalry took control of the battlefields. 

In the first part of the study, the author cites examples from the historical and military literature 
of the Byzantine and Muslim world, aiming to demonstrate that the "tactical repertory" of the 
peoples of the steppes included the concept of the open battle and that of the order of battle, al
though these were of little importance. In this aspect, the sources on the warfare of the 13th 
century Mongols are exceptionally rich. Therefore, it does not tally with the facts to say that the 
warfare of the peoples of the steppes was entirely based on machinations and ambush. 

The second part of the study examines the possibility of finding elements of the warfare of the 
steppes in the events of the age of the Árpád dynasty, and tries to find out whether there was a 
continuity of any sort in strategy between the 9th—10th centuries and the 11 th—13th centuries. Even 
though the data are insufficient, it has become clear in the course of the analysis that Hungarians, 
in accordance with general tactical rules, were willing to get engaged in open battles in certain 
cases, such as the occurrence of numerical superiority or being defended by a river. The strategy 
based on the manoeuvres of the masses of mounted archers; the order of battle arranged according 
to the model of the warfare of the steppes; and the place and role of the warlord all demonstrate 
that there are many parallels between certain events of the 13th century, the battles of the peoples 
of the steppes, and the military actions of the age of "adventures." 

Consequently, the establishment of the Christian kingdom was not necessarily followed by such 
significant changes to the Hungarian strategy as was previously suggested by Hungarian his
toriography. The more and more widely available eastern sources, however, provide a picture more 
detailed than ever on the "eastern" characteristics of the warfare of the age of the Árpád dynasty. 

János В. Szabó 

LES BATAILLES DE L'ÉPOQUE D'ÁRPÁD À LA LUMIÈRE DE LA TACTIQUE 
DES PEUPLES DE LA STEPPE 

Résumé 

L'historiographie hongroise a de plus en plus tendance à considérer, au sujet des événements 
militaires des 9 e et 10e siècles, que les armées hongroises de l'époque de leur arrivée en Hongrie et 
de celle des « incursions » ont tout fait pour éviter les batailles ouvertes. Cela laisse penser que la 
tactique des peuples de la steppe résidait exclusivement en attaque surprise et en embuscade sans 
assumer des batailles ouvertes et que cette situation n'aurait changé qu'après les réformes militai
res de l'époque d'Árpád qui ont conduit à la domination, sur les champs de bataille, de la cavalerie 
lourde de type occidental. 



La première partie de l'étude souhaite souligner, sur la base d'exemples tirés de la littérature 
historique et de théorie militaire du monde byzantin et musulman, que la bataille ouverte et l'ordre 
de bataille y afférent faisaient parfois partie de la « panoplie de tactique » des peuples de la steppe. 
Les sources relatives aux batailles des Mongoles du 13e siècle sont particulièrement riches. Il n'est 
donc pas vrai que la tactique des peuples de la steppe se bornait aux stratagèmes et aux attaques 
surprise. 

La deuxième partie de l'étude examine si les éléments de la tactique de la steppe apparaissent 
dans les événements de l'époque d'Árpád et si on peut supposer une continuité entre les 9 e et 10e et 
les 11 e à 13e siècles. Malgré les données fragmentées, l'analyse montre clairement que dans cer
tains cas, les Hongrois se lançaient volontiers dans des batailles ouvertes en raison notamment des 
nécessités d'art militaire (en cas de supériorité numérique ou de défense derrière une rivière). La 
tactique basée sur une foule d'archers de cavalerie manœuvrant, l'ordre de bataille à l'instar de ce
lui de la steppe, la place et le rôle du chef démontrent que certains événements du 13e siècle peu
vent encore être mis en parallèle avec les batailles des peuples de la steppe, donc aussi avec les 
événements militaires de l'époque des « incursions ». 

Par conséquent, la fondation du royaume chrétien apportait moins de changements dans la tac
tique hongroise que supposait l'historiographie avant. En revanche, les sources orientales de plus 
en plus accessibles permettent d'avoir une image beaucoup plus exhaustive sur les caractéristiques 
« orientaux » de la tactique de l'époque d'Árpád. 

János В. Szabó 

DIE SCHLACHTEN DER ARPADENZEIT IM SPIEGEL DER KRIEGSFÜHRUNG 
DER STEPPEN VÖLKER 

Resümee 

Bei der Behandlung der Kriegsereignisse des 9-10. Jahrhunderts fasst diejenige, auf ein Sys
tem der archäologischen Argumente aufbauende Vorstellung in der ungarischen Kriegsgeschichts
schreibung Wurzeln, nach welcher die ungarischen Heere der Zeit der Landnahme und der „Streif
züge" auf jeden Fall offenen Schlachten aus dem Weg gingen. Auf Grund dessen erscheint es so, 
als ob in der Kriegsführung der Steppenvölker ausschließlich die Methode des Überfalls, des An
falls aus dem Hinterhalte, usw. angewandt würde, und wir überhaupt nicht auch mit offenen 
Schlachten rechnen könnten. Diese Situation hätte sich nach dieser Ansicht infolge der Militärre
formen in der Arpadenzeit verändert, als die Schlachten entscheidende schwere Kavallerie westli
chen Typs die Macht auf dem Schlachtfeld übernahm. 

Der erste Teil der Studie will mit Beispielen aus der historischen und kriegstheoretischen Lite
ratur der byzantinischen und muslimischen Welt aufzeigen, dass im „taktischen Repertoire" der 
Steppenvölker - wenn auch nicht allzu oft - die offene Schlacht, bzw. die Kriegsordnung dieser 
vorkam. In dieser Hinsicht ist das Quellenmaterial der Schlachten der Mongolen im 13. Jahrhun
dert besonders reich. Es entspricht also nicht der Wahrheit, dass in der Kriegsführung der Step
penvölker lediglich der Hinterhalt und der Überfall vorkamen. 

Der zweite Teil der Studie untersucht, ob die Elemente der Steppenkriegsführung in den Ereig
nissen der Arpadenzeit zu entdecken seien, bzw. ob hinsichtlich der Taktik irgendeine Stetigkeit 
im 9-10. und 11-13. Jahrhundert anzunehmen wäre. Im Laufe der Untersuchung wurde trotz der 
sporadischen Daten klar, dass die Ungarn in bestimmten Fällen - zum Beispiel im Falle von Ü-
bermacht, oder in der Verteidigung hinter Flüssen - infolge der Gesetzmäßigkeiten der Kriegs
kunst eher größere offene Schlachten auf sich nahmen, Die auf manövrierenden berittenen Bogen
schützen-Massen basierende Taktik, die den Steppenmustern entsprechend gegliederte Kampf
ordnung und der Platz, die Rolle des Anführers weisen alle darauf hin, dass einzelne Ereignisse 



des 13. Jahrhunderts noch mit den Kämpfen der Steppenvölker, so auch mit den Kriegsereignissen 
der Zeit der „Streifzüge" in Verbindung gebracht werden können. 

Das heißt, das Zustandekommen des christlichen Königreichs bedeutete nicht unbedingt eine 
derart große Veränderung in der Kriegsführung der Ungarn, wie noch von der früheren Ge
schichtsschreibung angenommen. Auf Grund der immer besser zugänglichen östlichen Quellen 
können wir uns jedoch ein immer gründlicheres Bild von den „östlichen" Eigenheiten der Kriegs
führung der Arpadenzeit bilden. 

Я нош Б. Сабо 

БИТВЫ ЭПОХИ АРПАДОВ В ЗЕРКАЛЕ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СТЕПНЫМИ НАРОДАМИ. 

Резюме 

При рассмотрении военных событий  I X - X века в венгерской историографии все более 
укореняется взгляд, опирающийся на археологическую систему аргументов, согласно кото
рому венгерские армии эпохи обретения родины и „набегов" старались любой ценой избе
жать открытых сражений. На основании этого может показаться, что степные народы в сво
их военных действиях применяли исключительно тактику внезапного налета, атаки из 
засады и т.п. и вообще не предусматривали открытых сражений. И это положение, предпо
ложительно, изменилось только после военных реформ эпохи Арпада, когда на поле боя 
главенствующая роль перешла на сторону тяжелой ковалерии западного типа, игравшей 
решающую роль в сражении. 

Первая часть статьи, приводя историчские примеры из византийской и мусульманской 
военной литературы, намерена осветить тот факт, когда, хотя и не слишком часто, но тем не 
менее фигурировали в „тактичском репертуаре" степных народов открытый бой и служа
щий этой цели боевой порядок. Особенно богатым в этом отношении является материал ис
точников битв с монголами 13-го века. Таким обазом не соответствует децйствительности 
представление о том, что лишь внезапные атаки и введение в заблуждение противника иг
рали основную роль в боевых действиях степных народов. 

Вторая часть статьи рассматривает вопрос о том, можно ли обнаружить элементы веде
ния боевых действий степных народов в военных событиях эпохи Арпада или можно ли 
предполагать какую-либо последовательность в тактике боевых действий эпохи  I X - X и X I -
XI I I  веков. Несмотря на имеющиеся незначительные данные в ходе исследований становит
ся очевидным, что в силу закономерностей военного искусства в некоторых случаях, на
пример, при наличии превосходства сил противника или в обороне, расположенной за ре
кой,  венгры охотно вступали в более открытые сражения. Тактика, основанная на массах 
ковалеристов-лучников, боевой порядок, расчлененный соответственно характеру расчле
нения местности, место и роль вождя  - военного предводителя  - все указывает на то, что 
отдельные военные события  X I I I  века еще имеют свои параллели с битвами степных наро
дов,  то есть с военными событиями эпохи „военного авантюризма". 

То есть становление христианского королевства также не означало безусловно таких пе
ремен в ведении боевых действий венграми, как это ранее предполагала историография, в 
то же время, благодаря восточным источникам, становящимся все более доступными нам, 
мы сможем создать все более обоснованную картину о „восточных" особенностях ведения 
боевых действий в эпоху Арпада. 


