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A Szerző valóban nem túloz, amikor meg
állapítja, könyve az első angol nyelvű mono
gráfia a magyar kalandozások lezárulását je
lentő és egyúttal azt jelképező augsburgi vagy 
talán a nyugatiak számára ismertebb nevén 
Lech-mezei csatáról (955). A bibliográfia ta
núsága szerint a Szerző valóban mindent elol
vasott a csatáról (az általa hozzáférhetetlen 
magyar nyelvű szakirodalom kivételével), s 
mindvégig logikusan felépített gondolatme
netben ismerteti meg az olvasót mondanivaló
jával. Szemben korábbi munkásságával, ami
kor is merész, olykor meghökkentő következ
tetéseivel ejtette zavarba recenzensét és olva
sóit, most sokkal kiegyensúlyozottabb és ha-
gyományosabb összefoglalót vehetünk kézbe. 
(Talán csak a 907-es pozsonyi csata lokalizá
lásával kapcsolatban utal korábbi nézetére, de 
ennek különösebb jelentősége nem is lesz a 
téma tárgyalásakor). 

Megközelítését szélesebb összefüggésbe 
ágyazva indítja: miért bizonyultak képtelen
nek a latin Nyugat határvidékére, azaz a Kár
pát-medencébe vetődött nomád társadalmak 
hagyományos, zsákmányoló életmódjuk foly
tatására, s valóban, a magyarok 955-ös vere
sége jól illik ebbe a folyamatba. A bevezető
ben dióhéjban összefoglalja későbbi fejtege
téseinek lényegi pontjait. Úgy látja, hogy a 
csatában a magyarok vezéreik alapvető hibája 
miatt kényszerültek közelharcra a németekkel. 
A hátulról való átkarolás kudarca nem tette 
lehetővé, hogy a színlelt megfutamodás takti
káját alkalmazzák, másrészt a nyári eső meg
nehezítette az íjak használatát, a folyók pedig 
éppen annyira áradtak meg, hogy megzavar
ják a magyarok átkelését, ami lehetőséget biz
tosított a németeknek az ellenfél fizikai meg
semmisítésére. A könyv végére érve az olvasó 
magát a címet - „955 augusztusa" - is megér
ti: az időmeghatározás arra utal, hogy Bowlus 

tulajdonképpen nem az augusztus 10-i ütköze
tet tartja döntőnek „there was no 'battle of the 
Lechfelď strictly speaking," hanem a magya
rok sikeres megsemmisítését a visszavonulás 
során, a mélységében tagolt német védelmi 
rendszer segítségével. Érdekes, hogy említés 
nélkül hagyja az általa amúgy sem túlságosan 
kedvelt Bruno Scherff vagy Matthias Springer 
elképzelését, noha e vonatkozásban érdekes 
lett volna megemlítenie, hogy szerintük a csa
ta több napon át, augusztus 10-12. között 
folyt volna, s csak utókor emlékezetében szű
kült le egyetlen napra. Érvelésükben van is 
igazság, ami persze nem csökkenti az első 
komoly összecsapást hozó 10-i nap jelentősé
gét. Az augsburgi ostrom kudarcától egyéb
ként sem túl lelkes magyar sereg egyfelől de-
moralizálódott, a német király ellenfelei pedig 
gyorsan beláthatták, hogy a magyar kártyát 
nem tudják kijátszani. 

Bowlus a nyitó fejezetben ismerteti a ko
ronatanúként szolgáló elbeszélő forrásokat. 
Közben az első problémás pont, amire kitér, a 
magyarokat támogató német Bertold szerepe. 
A korábbi történetírás sokáig hezitált (amiről 
a Szerző nem látszik tudomást venni), hogy 
valóban megtörtént-e Bertold árulása? Bowlus 
elfogadja, hogy az Augsburgtól 50 km-re fek
vő Reisensburgból Bertold valóban tudósítot
ta a magyarokat a német sereg közeledtéről. 
Az állítás hitele mellett szólhat, hogy a Luit-
poldingerekkel rokonságban álló Bertold (más 
hagyományban Werner) árulása a családi tör
ténetben még évszázadokig sötét foltként bújt 
meg - nem utolsó sorban freisingi Ottó króni
kájának köszönhetően - , s a későbbiekben 
számos történetírói mutatványra került sor a 
folt halványítása érdekében. Persze meglehet, 
hogy csak az Ottó-párti történetírók áskálódá-
sáról van szó, akik (mint pl. az Ulrich-életírás 
szerzője, Gerhard is) minden alkalmat megra-
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gadtak arra, hogy a lázadó bajorokat a lehető 
legrosszabb színben tüntessék fel. Ez utóbbi 
érvelést az is alátámasztaná, hogy a források 
szerint a vidéket beszáguldozó magyar köny-
nyűlovasoknak feltétlenül észre kellett volna 
venniök a német sereget (különösen, mert me
netoszlopa a kíséret és a tartaléklovak nélkül 
is vagy 12 km hosszan tekergett, ha olyan lét
számú lett volna, mint Bowlus gondolja, vagy 
még egyszer olyan hosszan). 

A családi hagyományokat illetően Bowlus 
helyesen utal arra, hogy az Ebersbergek ese
tében talán valóban lehetett alapjuk. A XI. 
századi krónikás, Williram apát szerint a ko
lostort ugyanis ott alapították, ahol a magya
rok ellen szerepet vállalt gróf erősséget emelt. 
Óvatosabban kellett volna fogalmaznia Eber
hard gróf leánytestvérével, Willibirggel (?) 
kapcsolatban, aki, legalábbis bizonyos ha
gyomány szerint, a cseh Boleslav herceg fele
ségeként, talán szerepet játszott a cseh kontin
gens útjában, különösen, ha a krónikának 
igaza van, s az ostrom idején a helyszínen tar
tózkodott. Ugyanakkor a Szent Rasso-hagyo-
mányt illetően kevéssé lennénk optimisták. 
Igen kevéssé valószínű, hogy a magyarok el
leni harc legendái egy valós Rasso grófra vol
nának visszavezethetők, amiről egyébként a 
Bowlus által nem ismert, Rasso nevét a ma
gyar „horka" méltósággal kapcsolatba állító 
német szakirodalom is sokat írt.1 

A könyv egyik alapvető problémájaként 
azt látom, hogy a magyarok nyugati szövetsé
gi rendszerbe való kapcsolódását alábecsüli, 
még ha egyébként elismerően szól is Vajay 
Szabolcs, vagy Bogyay Tamás nézeteiről. A 
sokat emlegetett logisztikai szempontok miatt 
is elképzelhetetlen lett volna, hogy a magya
rok mindvégig ellenséges területen törjenek 
előre, majd zsákmánnyal, foglyokkal is meg
rakodva, ismét ellenséges területen, számtalan 
folyón átkelve jussanak vissza a Kárpát-me
dencébe, nem is szólva arról, hogy amikor ar
ra kényszerültek, hogy Európában teleljenek, 

(H. Kunstnwnn: Wer war der Heide Craco der 
Regensburger Dollingersage? Über einen allegori
schen Epilog zur Lechfeldschlacht. Verhandlungen 
des historischen Vereins für Oberpfalz und Regens
burg. 1992. 132. o.'; v. ö. Kristó Gyula in Várkonyi 
Ágnes emlékkönyv. Budapest, 1998., valamint 
Veszprétny László in Századok, 1995. 129. o.). A 
mondabeli Rassóhoz nyilván semmi köze sincs a 
XI. században feltűnt Rassónak. 

kisebb csapatokra oszolva végletesen sebez
hetővé váltak volna. 

Nyilván 955-ben is úgy látták, olyan pilla
natban támadnak a „Nyugat" ellen, amikor 
még van esélyük arra, hogy belpolitikailag 
roppantsák meg az ottoniánus konszolidációt, 
s jó érzékkel Bajorországot szemelték ki, mely
nek hercege, egyébként Ottó testvére, Henrik, 
éppen a halálos ágyán feküdt. (Szempontunk
ból fontos, hogy a magyarok sohasem általá
ban a „Nyugat" ellen, hanem gondosan kivá
lasztott, szövetségeseik által felkínált nyugati 
célterület ellen indultak meg). Látszólag ért
hetetlen lassúbb előrenyomulásukat, Augs
burg látványos, kihívó és provokatív ostromát 
is ennek a tények tulajdonítjuk: a magyar je
lenlét súlyát és erejét volt hivatva jelezni Ottó 
szövetségeseinek és ellenfeleinek egyaránt. A 
Magdeburgba küldött magyar követektől nyil
ván azt hallották, a király olyan távolságban 
van, hogy onnan sohasem fog sereggel Bajor
országba vonulni, főleg nem birodalmi sereg
gel. Tudomásuk lehetett arról is, hogy a szlá
vok elleni akciók is napirenden maradtak. 
Talán bíztak abban is, hogy a bajor kontin
genseknek sem lesz módjuk a gyülekező hely
re eljutni (ami a magyar portyázások által 
zaklatott részből nyilván nem is történt meg). 
Én úgy látom, valóban jól mérték fel a ma
gyarok, hogy ha 955 nyarán nem lépnek, ak
kor az Észak-Itálián és Bajorországon átveze
tő útvonal lezárulásával semmi esélyük sem 
marad hagyományos hadjárataik folytatására. 
Ebben nem is tévedtek. Bóna István egyéb
ként ellenkező előjellel, a vereség tényéből 
visszakövetkeztetve, mindvégig a magyar ve
zérek tévedéseiről és hibáiról beszél. 

A külkapcsolatok elemzésének érdekessé
ge, hogy a német-magyar viszony megítélésé
re is több nézet van. Matthias Springer szerint 
954-ban a magyarok éppen Ottóval léptek 
szövetségre az ellene lázadó bajor herceggel 
szemben, ennek jele volt 955-ös követküldé
sük, valamint az a tény, hogy ajándékokkal 
távoztak a királytól. Meglehet, Ottó azt hitte, 
eleget adott nekik ahhoz, hogy a közelebbről 
nem ismert megegyezést betartsák. Springer 
szerint talán a szerződés megszegésért végez
ték ki a magyar vezéreket. Ez egyébként jól 
magyarázná Gebhard félrevezető mondatát, 
amikor a felelősséget a bajor Bertoldra igyek
szik hárítani. Ebben meglepő módon Bóna 
fejtegetései sem állnak távol Springerétől: 954-
ben a magyarok úgy vonultak keresztül Ba-
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jorországon, hogy nem avatkoztak be a har
cokba, majd Svábföldön éppen a lázadó Liu-
dolf szövetségeseit támadták. Később, Vörös 
Konrádtól elvonulva sem az Ottó ellen láza
dókra vetették magukat, aminek persze szá
mos magyarázata lehet, egyik talán éppen az, 
hogy Ottótól, vagy tőle is, pénzt kaptak sem
leges viselkedésükért. 

Bowlus gondolatát, hogy a magyarok szinte 
vártak a német királyi seregre Bajorországban, 
nem érezzük igazán meggyőzőnek, hiszen 
nyilván álmukban sem gondolták, hogy egy 
példátlan méretű ellenséges csapatösszevonás
sal kerülnek szembe. Túlzásnak érezzük azt is, 
hogy a magyarok stratégiai célja Bowlus sze
rint kezdettől fogva Ottó seregének megsem
misítése lett volna. Nyilván nagyobb győze
lemmel akartak nyomatékot adni követelé
seiknek (több ajándék, seregeik átengedése, 
stb.), de beérték volna egy kisebb sereg legyő
zésével is. A vereség súlyát az egyidejű katonai 
és külpolitikai fiaskó jelentette. 

A magyar sereg lassú haladása mögött pe
dig semmiképpen sem annak a bizonyítékát 
látnám, hogy 955-ben a magyarok gyalogoso
kat vittek volna magukkal Augsburg előre el
tervezett bevételéhez. A gyalogosok kalando
zások alatti alkalmazására egyetlen más pél
dánk sincs, a források említése vonatkozhat 
lóról szállt harcosokra is, akiket nyilván azért 
kellett korbáccsal támadásra ösztökélni, mert 
az életveszélyes gyalogos harc nem volt az 
ínyükre.2 Augsburg ostromakor várfalakon a 
római alapokra épült faszerkezetű földsánco
kat kell érteni, az ostromon eddig a várkapuk 
betörését kosokkal, illetve létrák használatát a 
falak ellen. A források szerint a magyarok ost
roma egyébként reménytelennek tűnt - 926-
ban egyszer már felsültek vele -, s vezérük ha
lála, illetve a felmentő sereg érkezése végleg 
megzavarta őket.3 

Bowlus gondolatmenetének másik szi
lárdnak szánt pontja, hogy egy (vagy akár 
több) hirtelen nyári felhőszakadás akadályoz-

Erre találhatott volna szakirodalmat, ha kézbe 
veszi a Magyar Nemzeti Múzeum „Ancient Hun
garians" c. katalógusát. (Szerk.: Révész László.) Bu
dapest, 1996. 

Az ostrom részleteiről szépen értekezik Bóna 
István: A magyarok és Európa a 9-10. században. 
(Budapest, 2000.), és Négyesi Lajos: Az augsburgi 
csata. Hadtörténelmi Közlemények, 2003. 1. sz., 
206-230. o.). 

ta a magyarokat íjaik használatában. Ha való
ban csak Kézai Simon tesz említést az esős 
időről (cum plueret), akkor az érvelés nem áll 
túl erős lábakon. Persze a lehetőségét egyálta
lán nem zárhatjuk ki, miként a nyári, augusz
tusi, az Alpokból a Duna felé haladó gyors 
hegyi folyókat felduzzasztó esőzéseknek sem, 
de tényként kell rögzítenünk, hogy ilyesmire 
egykorú forrásaink nem utalnak. A visszatérés 
problémáit látva valóban elképzelhető, hogy 
az Alpokból érkező folyók megáradtak, míg a 
magyarok július eleje óta arrafelé kalandoz
tak, s nem gondoltak arra, hogy a megáradt 
folyókon sokkal körülményesebb lesz átkelni. 
Az eső kérdéséhez hasonlóan Négyesi Lajos 
mellett Bowlus is felfigyel a hajók alkalmazá
sának lehetőségére. Négyesi, egyébként nem 
alaptalanul, már a császári sereg utánpótlását 
is a Dunán szállíttatja, elgondolkozik azon, 
hogy a magyarok menekülhettek-e hajón Re
gensburg felé? Sajnos, ismét csak annyit rög
zíthetünk, hogy egykorú forrás ilyenről nem 
tud, s Kézainak a korai időszakra vonatkozó
an semmi hitelt érdemlő forrás nem állt ren
delkezésére, amit pedig ismert, azt menthetet
lenül összekavarta és átdolgozta. Kézai a 
vidéket jól ismerte, nyilván ezért vonta be fej
tegetéseibe az ismert dunai átkelő, Ulm nevét, 
amivel, véletlenül, nem is járt messze a törté
neti igazságtól. 

A létszámadatok szemlátomást nem na
gyon foglalkoztatták a Szerzőt, ami nem túl 
nagy baj, hiszen az egyes művekben igen 
nagy szórást mutatnak a becslések. Azt azon
ban nem nagyon hisszük, hogy - mint Bowlus 
mára szinte egyedüliként véli - , a légiók pon
tosan ezer emberből álltak volna. A szakiro
dalom nagyobb része arra hajlik, hogy olyan 
taktikai egységeket lásson bennük, melyeknek 
még megvan a manőverezés-képességük, s 
létszámuk nem akadályozza őket a mozgás
ban. Ezt valahol 300-400 fő körül határozták 
meg (Négyesi, Veszprémy stb.), s ennek meg
felelően 3-5000 főnél többre nem igen becsü
lik a német sereget. (Ami persze a segéderők
kel, az utánpótlást biztosítókkal, az udvari 
kísérettel még tetemesen felduzzadhatott, amint 
az újabban Springer számolgatta). Ehhez 
szokták a magyar sereget viszonyítani, némi 
létszámbeli fölénnyel, ami valahol 5-10 000 
fő között lehetett. Ha csak egy tartalék lóval 
számolunk, már 5000 fő esetében is hatalmas 
lószámot kapunk, ami a kortársakban nyugod
tan kelthette a százezres sereg képzetét. Az 
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egyébként nem igen érthető, hogy miután gon
dosan megbecsülte a Kárpát-medence lóel-
tartó képességét, feltételezi, hogy a rendelke
zésre álló teljes magyar haderő jelentős része 
(15 000 fő) elindult volna a hadjáratba. Ezt a 
magyar szakirodalom általában tagadja, s 
hangsúlyozza, hogy az egyes kalandozó had
járatokban mindig csak a fegyveresek bizo
nyos része vett részt. 

A csatát illetően valóban el lehet azon 
gondolkozni, hogy mi segítette a németeket a 
győzelemhez, a klimatikus viszonyok kedve
ző alakulása, a magyar vezérek haditervének 
hibája, a rossz taktika, vagy a németek fegyel
mezettsége, esetleg „jobb" fegyverzete? Saj
nos a források nem adnak egyértelmű választ 
arra, hogy melyik lehetett a döntő tényező. 
Hajlunk arra, hogy az előző évek bajor és 
szláv harcaiban a királynak sikerült olyan be
gyakorlott, jól felfegyverzett és összeszokott 
seregrészeket kialakítania, amelyekre ilyen 
válsághelyzetekben is bizton számíthatott. 

Mindehhez járulhatott, hogy hatalmát ko
rábban nem látott módon szilárdította meg a 
környező hercegségekben, ami nagyságrendi
leg növelhette meg a rendelkezésére álló csa
patok számát. A németek fegyverzete, taktiká
ja nem különbözött sokban a korábbiaktól, 
inkább a seregrészek fegyelmezett, igazi biro
dalmi seregben való alkalmazása volt újszerű. 
A visszavonulás során elszenvedett vesztesé
gek jelentőségét a szakirodalom eddig is sú
lyának megfelelően kezelte. 

Részletesen bemutatja (ezt már magyar mun
ka, Fábián Gyula alapján) a honfoglalás kori 
íjak rekonstruált paramétereit, s helyesen állít
ja, hogy távolból, akár 200 méterről kilőve is 
félelmetes hatásúak lehettek, noha célzott lö
vésre tényleg csak 50-70 méterről voltak ké
pesek, harci körülmények között, lóhátról pe
dig lehet, hogy csak 25 méterről. A becs
lésekben a pszichológiai tényezők miatt nagy 
a bizonytalanság, de úgy tűnik, hogy 100 mé
teren belül a könnyűlovasok egy ellenük ro
hamozó lovascsapattal szemben csak egyszer 
tudtak „össztüzet" lőni. 8000 íjász 45 fokban 
percenként 56 000 vesszőt lőhet ki. Ebből kö
vetkezik, hogy akár kevesebben, akár jóval 
kevesebben voltak is a magyarok, a kilőtt nyíl
vesszők tömege mindenképpen fenyegető és 
sokkhatást kiváltó lehetett. Másfelől viszont 
menekülés közben, a lovasoknak, utánpótlás 
hiányában rövid időn belül elfogyhattak a 
vesszőik. 

A lovasság előnye a mozgékonysága volt: 
ezen alapult az ellenfél sorainak szétzilálását, 
az idő előtti támadás kiprovokálását célzó szín
lelt megfutamodás, amit Fulcher de Chartres-
tól idéz szépen - igaz, Smail Crusading War
fare c. műve alapján (78. o.), meglepő módon 
különböző szerzőktől származó források alap
ján önkényesen alkotva meg egy „Fulcher-
passzust. 

Nagyon helyesen tekinti át a lótartás jel
lemzőit a Kárpát-medencében, melynek eltar
tó képességét 15 ezer lovasra becsüli. Tovább 
folytatva fejtegetéseit, hangsúlyozza, hogy a 
nyílt tér, a mező feltétlenül szükséges a köny-
nyűlovasoknak, hogy manőverezés-képessé
güket kihasználhassák. Azt érdekes módon el
felejti viszont, hogy a nehézlovasoknak is 
nyílt terepre van szükségük. A Widukind által 
emlegetett „per aspera lóca" ugyanakkor arra 
utal, hogy a felvonuláshoz a „nehéz" terep, 
azaz a közeli római út elkerülése bizonyos 
védelmet nyújtott, s talán ezért is volt megle
pő számukra a magyarok hátulról intézett át-
karolása. Annál inkább elképzelhető, hogy a 
csehek a málhát szállító szekerekkel a régi 
római úton haladtak, s ott érte őket a magya
rok támadása. 

Kérdés, hogy a magyar vezérek hogyan 
akarták megbontani a német sereget. A néme
teknek talán a hátulról támadókat kellett volna 
üldözőbe venniük, aminek ellentmond, hogy 
azok a színlelt megfutamodás helyett legyil
kolták a hátvédet, és megkaparintották a mál
hát. Vagy, hátul zavart okozva, előre kellett 
volna lökniük a pánikba került német egysé
geket, akik így belefutnak a szemben, lesben 
elhelyezett könnyülovasokba? 

A geográfiai és hidrológiai viszonyok be
mutatása méltánylandó és példaszerű. A lele
tek hiánya miatt arra gondol, hogy azért nin
csenek, mert nem is volt jelentős összecsapás, 
aminek azonban ellentmond a sok elesett elő
kelő német vezér neve. A leletek hiányának 
egyik oka pl. az is lehet, hogy a folyómeder, 
más folyókéval együtt több (2-4) kilométert 
távolodott akkori helyétől keleti irányban. 

Éppen a Gerhard-műből következően, ahol 
Szent Afra egy látomásban megmutatja Ul-
richnak a csata helyét a Lech-mezőn (cam-
pus/mező), kellett lennie a csata lefolyásában 
olyan szakasznak, momentumnak, amikor az 
már nagyobb, nyílt térségen zajlott. Ez még 
nem kötelezi a történészt, hogy az egész csa
tát erre a helyre lokalizálja, amit általában 
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