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Az előttünk fekvő könyvről nyugodtan el
mondhatjuk, hogy régi hiányt pótol. Aki az 
Árpád-kor háborúi között eddig tájékozódni 
próbált, annak igencsak régi munkákat kellett 
kézbevennie: Rónai Horváth Jenő, Pauler 
Gyula, Marczali Henrik, Bánlaky-Breit József 
műveit, melyek érdemeit kár lenne tagadni, 
de különböző okok miat t ma már nem kielé-
gítőek. Kristó Gyula könyve tehát jelentős 
hézagot pótol mégpedig — s ezt mindjárt a 
recenzió elején leszögezhetjük — jól és magas 
szinten pótolja azt a bizonyos „hézagot". 
Az olvasó alapos forráshasználat alapján jól 
szerkesztett, koncepciózusán megírt és olvas
mányos könyvet vehet kézbe, melyből meg
bízhatóan, de egyúttal kellő műélvezettel is 
tájékozódhatik az Árpád-kori háborúk eléggé 
szövevényes világában. 

A kötet két részre tagolódik. Az első részben 
7 fejezetre osztva időrendben halad végig a 
katonai eseményeken. A munkának ez a része 
kb. másfélszáz oldalnyi, s ez a terjedelem le
hetőséget biztosított a Szerzőnek arra, hogy a 
korszak minden lényeges háborúját, hadjáratát 
sorra vegye; ezt az 1984-ben megjelent Ma
gyarország hadtörténete két kötetben c. munka 
terjedelmi okokból nem tehette meg. 

A Szerző előadása során elsősorban a hazai 
és külföldi elbeszélő forrásokra támaszkodik, 
azonkívül a nem túlságosan bőséges szakiroda
lomra. Mondanivalóját — igen célszerű módon 
-— krónikarészletekkel teszi színesebbé, köz
vetlenebbé. A felhasznált forrásanyagról az 
olvasó a pontos lábjegyzetekből tájékozód
hatik. 

A kötet e „krónikái" részéből megismerhet
jük a korszak minden fontosabb védekező és 
támadó háborúját, hadi eseményét olyan 
mélységben, amilyet a jelenlegi forrásbázis és 
a kutatások jelenlegi állása lehetővé tesz, s 
olyan alapossággal, hogy — véleményünk sze
rint — a Szerző jelen munkája hosszú ideig 
„a lapmű" marad. 

A kötet második részéből a hadviselés tár
sadalmi és technikai feltételeit ismerhetjük 
meg. E rész három fejezetből áll. Az első feje
zetben a Szerző a hadjáratok típusainak meg
állapítására tesz — sikeres —• kísérletet. Joggal 
állapítja meg, hogy „az Árpád-kori hadtörté
nelemben a támadó jellegű katonai akciók 
voltak a meghatározók, nem pedig a védekező, 
elhárító hadműveletek." Ez — nézetünk sze
rint — az általános erőviszonyokkal függött 
össze. 

Az Árpád-kori Magyarország szomszédsá
gában (a tatárjárást nem számítva) két olyan 
hatalom terült el, mely a Magyar Királyságnál 
erősebb hatalomnak mondható: Németország 
(illetőleg pontosabban „a Birodalom") és 
Bizánc. Az előbbi a X I . században eléggé 
agresszív és veszélyes, de a század vége felé 
már leköti az invesztitúraharc, a pápaság elleni 
küzdelem, melyben végül alul marad és ré
szekre bomlik. Az utóbbi a X I I . században 
mutatkozik támadó kedvűnek, de támadásai 
nem igazán veszélyesek, annál kevésbé, mert 
erői más irányokban is le vannak kötve. 
Komnenos Mánuel halála u tán azután Bizánc 
soha többé nem lesz szomszédaira veszélyes, 
agresszív állam. 

Ami Magyarország többi szomszédait illeti, 
ezeknél az Árpádok állama erősebbnek, jelen
tősebbnek tűnik és területe, államszerkezete, 
természeti kincsei, s nem utolsósorban katonai 
ereje mia t t méltán nevezhető —- legalábbi 
I I I . Béla korától kezdve — „archiregnum"-
nak. Mint a Szerző is megállapítja: „az Árpád
kori Magyarország 400 év a la t t szinte minden 
időszakban a térség (Közép-Európa) jelentős, 
olykor meghatározó fontosságú hatalmának 
számított ." 

A következő fejezet a hadakozások társa
dalomtörténetét tárgyalja. A Szerző i t t tömö
ren (38 oldalon) foglalja össze mindazt, amit a 
források s az irodalom alapján a „hadakozások 
résztvevői"-ről közlendőnek ta r t . E téren a 
hazai történettudomány már századunk kez-
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detétől fogva, Károlyi Árpád, Erdélyi László 
és Tagányi Károly munkásságával kezdődőleg, 
sok újat és fontosat alkotott . A középkori tár
sadalomtörténeti kutatásnak jelenleg éppen 
a Szerző az egyik legérdemesebb művelője, 
ezért is sikerülhetett a bonyolult feladatot jól 
megoldania, a témáról összefüggő, áttekint
hető összefoglalást készítenie, melyből az ol
vasó megismerheti a 400 éves korszak hada
kozó népelemeit. 

A kötet utolsó fejezete a korszak harcosai 
viseletével, fegyverzetével foglalkozik. E feje
zet szerzője Kovács László. 

H a az egész kötetet hézagpótlónak neveztük, 
e fejezetet különösen annak kell tar tanunk. 
Egyrészt azért, mert ilyen jellegű ós igényű 
összefoglalás eddig még nem látot t napvilágot, 
másrészt pedig azért, mert a régészet különö
sen termékeny, fejlődő tudományág, s ered
ményeinek összefoglalása különösen tanulsá
gos. 

A Kovács László által írott fejezetnek a tör
ténet tudomány művelői és az iránta érdeklő
dők egyaránt örülhetnek, mert a régészet leg
újabb eredményeit is figyelembe véve foglalja 
össze fontos témáját, meg kell azonban jegyez
nünk, hogy jó lenne, ha (mivel a recenzens 
nem archeológus) egy régész szakember is ki
fejtené róla véleményét. 

Mint említettük az előttünk fekvő könyvet 
jónak, hasznosnak, sőt „alapmű"-nek tar t juk. 
Ez azonban nem jelenti, hogy nem talál tunk 
benne olyan részeket, állításokat, melyekkel 
nem értünk egyet, vagy melyek talán elírás 
következményei. 

A 63. oldalon ezt olvassuk: „A király (Sala
mon) valamint Géza és László személyesen 
irmtatott példát bátorságból a magyar sereg
nek, maguk is a hegyoldalon nyilazva tör tek 
előre." 

A krónika azonban az 1068-as kerlési csata 
leírásánál Salamon király, Géza és László her
cegek közül csak Géza hercegről említi,hogy 
„a menedékesebb lejtőn hatolt fel, nyilakat 
szórt a kunokra". Salamonról és Lászlóról a 
krónika nem állítja ezt, csak Gézáról, aki 
„mindig óvatos volt". Aki nem volt „óvatos", 
az nyilván közeiharci fegyverekkel igyekezett 
a kunokat leküzdeni, annál is inkább, mer t e 
téren a magyarok voltak fölényben. 

Nyilvánvalóan elírás a 68. oldalon a követ
kező: „Amikor hazatérőben (László király) 
mindezt hírül vette, gyorsabban tér t vissza, 
mint ahogy tudot t . . . ! !" 

A magyarok a Kijevben bemutatot t fut tató 
és ugrató versenyeket nem kellett, hogy a 
nyugatról bejött lovagoktól tanulják. A lovag
lás technikája terén ezek nem érték el a lovas
nomád lovasok tudását . I t t futtatásról és 
ugratásról van szerintünk szó, nem pedig 
lovagi tornáról (85. o.). 

Nem tar t juk valószínűnek, hogy I I I . Is tván 
30 000 embert küldött Dalmáciába, bár a kró
nika ezt állítja, hiszen ez majdnem az egész 
magyar haderőt jelentette volna (89. o.). 

Barbarossa Frigyes átvonuló keresztes sere
ge semmi esetre sem lehetett 100 000 főnyi. 
A krónikák ugyan ezt állítják, de a szakiroda
lom e téren egységes: a X I I . században Euró
pában ekkora seregek nem léteztek, de nem is 
lettek volna elláthatóak (97. o.). Ekkehard 
Eickhoff 1977-ben megjelent tanulmányában 
12 000—15 000 főnyinek mondja Frigyes csá
szár kifejezetten lovagi, fegyvertelen zarándo
kokat magával nem vi t t hadseregét.* 

Frigyes osztrák herceg inkább döfhetett lánd
zsájával, mint sújthatott; az erős döféstől a 
lándzsa nyele általában eltörött (119. o.). 

1260-ban a szétszóródott cseh hadsereget 
összeszedni kellett csak és nem toborozni 
(136. o.). 

1266-ban a kunok rabolt hajókon az ország 
elhagyására készültek. A herceg (István) sere
get indított ellenük „s az ország határaitól 
elűzte őket". Ez nézetünk szerint nem egészen 
érthető (138. o.). 

Otakár seregét csak a krónikások becsülték 
60 000 főre (142. o.). 

1278-ban Dürnkrutnál a magyar had nem 
lehetett 30 000—40 000 fő. Hogy a szorult 
helyzetbe került Rudolfot a másik szárnyon 
harcoló magyarok segítették ki, oldalba kap
ván a cseheket, csak lehetséges feltételezés. 
Az viszont tóny, s meg kellett volna említeni, 
hogy Rudolf a lovagi csatákban eléggé szokat
lan módon tartalékot képzett, s e tartalék 
beavatkozása döntő módon megváltoztatta az 
ütközet menetét. A dünrkruti sorsdöntő csa
tával újabban, s minden eddiginél alaposabban 
Andreas Kusternig foglalkozott 1981-ben és 
1982-ben megjelent munkáiban, mely utóbbi
ról folyóiratunk 1986/1. számában is olvas
hat tunk érdekes ismertetést Veszprémy László 
tollából. 

Ezeket a Magyarország hadtörténete meg
felelő részének megírásakor nem ismertük, s 
nem használta őket a Szerző sem. Bár Kuster
nig felfogásában véleményünk szerint vannak 
problematikus elemek, a jövőben munkáit a 
dünrkruti csata tárgyalásánál feltétlenül figye
lembe kell venni (145—146. o.). 

Az 1285-ös ta tá r támadásnál annak minden 
különösebb nehézség nélkül történt vissza
verését is meg kellene említeni (148. o.). 

A Szerző szerint a forrásokban említett 
nyögerek az országban maradt ta tárok voltak. 
Németh Gyula viszont, kinek idevágó tanulmá
nyát (Magyar Nyelv, 1953.) a Szerző is idézi, 
kun kísérő katonáknak mondja őket, bár el
nevezésüket mongol eredetűnek tart ja (149. 
és 213. o.). 

1247-ben IV. Béla a Szörényságet a Szent 

* E. Eickhoff: Die Bedeutung der Kreuzzàige für den 
deutschen Baum. In: Die Zeit der Staufer. Geschichte 
— Kunst — Kultur. Stuttgart, 1977. Band III. 245. <r 
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János rendi lovagoknak (johanniták, ispotályo-
sok) adta. A Szerző i t t és más helyeken is 
„keresztes lovagrend"-nek nevezi őket, ami 
félreértésre adhat alkalmat, mert a johannitá-
kat ezen a néven is szokás volt ugyan említeni, 
de „keresztes lovagrend"-nek a többi szerzetes 
lovagrendet is lehet nevezni (160. o.). 

A magyar kalandozó hadjáratokban részt 
vet t fegyveresek aligha lehettek kizárólag a 
„harcos középréteg" képviselői, ebben egyet
értünk a Szerzővel. Azt viszont kérdésesnek 
tartjuk, hogy a távoli és más társadalmi szer
kezetű vikingek párhuzama bizonyító erejű 
lehetne. Az i t t idézett három könyv közül 
egyébként kettő (Moberg és Partner) népszerű
sítő, sőt szépirodalmi jellegű munka (180— 
182. o.). 

A Szerző szerint a várnóp egyik fő feladata 
a katonáskodás volt. A Szerzőnek ez ismert 
álláspontja, melyet más munkáiban is közölt. 
Eszerint a várispánságok katonai kontingen
seinek zömét a várnép adja, a várjobbágyok 
pedig a várnép tisztjei. E nézetével nem tu
dunk egyetérteni. A régebbi történeti irodalom 
úgy vélte, hogy a várispánságok népei közül 
kizárólag a várjobbágyok voltak hadakozók, 
a várnép pedig csak termelő munkát végzett. 
Ez t a felfogást Molnár József kérdőjelezte 
meg folyóiratunk 1959. évfolyamában meg
jelent tanulmányában, melyben megállapítja, 
hogy a várnép tagjai, a várszolgák (castrenses) 
között is voltak hadakozók. Valamennyi vár
szolgát azonban azért nem tart juk hadakozó-
nak, mert pl. a Váradi Regestrum 223. sz. 
a la t t közölt peréből kiderül : öt Borsod megyei 
várszolga azt állítja magáról, hogy a vár kato
nája, és ezért nem köteles börtönőri szolgá
latra. Eszerint voltak nem hadakozó, hanem 
más szolgálatra köteles várszolgák, s a hada
kozó várszolgák helyzete előnyösebb volt, 
mint a többieké, mert könnyebben emelked
hettek a várjobbágyok közé. Borsod megyében 
az ilyen várszolgák külön falvakban laktak, s 
feltehető, hogy a hadakozás „mestersége" apá
ról fiúra szállott közöttük. A várjobbágyok 
aligha lehettek annyian, hogy belőlük kitelt 
volna egy-egy várispánság 300—400 főnyi ka
tonai kontingense. De azért nem voltak nagyon 
kevesen. Az említett váradi tüzesvaspróba 
lajstrom 78. sz. pere szerint, mikor Doboka 

vármegye ispánja megszemlélte csapatait , az 
egyik várjobbágy a természetes, vagy más 
szóval szent király jobbágyai sorai közé állt, s 
néhányan kétségbe vonták, hogy ehhez joga 
lett volna. Eszerint a várjobbágyságon belül 
rétegek voltak, s az egyes rétegekhez tar tozók 
a megyei csapatszemlék alkalmából külön 
sorakoztak. Azonkívül a várispánság 300— 
400 főnyi kontingensének kiállításához aligha 
volt szükséges, hogy minden várszolga kato
náskodjék. Ezt egyébként valószínűleg a Szer
ző is így látja, hiszen a 185. oldalon így ír: 
„Bizonyosan voltak olyan várnépbeliek, akik 
egyáltalán nem hadakoztak, hanem békés 
termelő tevékenységet végeztek" (184. o., ill. 
szórványosan). 

A Kovács László által írott fejezettel kap
csolatban egyetlen — bár nem biztos, hogy 
jogosult — hiányérzetünk támad. Annak 
idején Tóth Zoltán, főként a kardleletek elem
zéséből, azt a meglepő (s az írott források 
alapján nem igazolható) megállapítást te t te , 
hogy az Árpád-korban Szent Is tván korától 
kezdve a magyar lovasság kizárólag nehéz 
fegyverzetű lovasokból állt, csak a „segéd
népi" (besenyő, székely, kun) lovasok voltak 
könnyű fegyverzetűek. 

Érdekes lenne most már megtudni, hogy 
Kovács László, aki azokat a leleteket is ismeri, 
melyeket Tóth Zoltán még nem ismerhetett , 
hogyan vélekedik az általa ismert leletek alap
ján a nehéz és könnyű (esetleg átmeneti) 
fegyverzetű lovasok arányáról a magyar had
seregekben ? Meg lehet-e egyáltalán kockáztat
ni valamilyen becslést a leletek alapján ? 

Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy a kö
tet külső kiállítása minden dicséretet megér
demel. Betűi szépek, jól olvashatók, illusztrá
ciós és térképanyaga kiváló, fedele igen szép 
és ízléses, ami mind a készítők és a Kiadó 
munkáját dicséri. így is van ez rendjén egy 
olyan könyvnél, mely alapmű, remélhetőleg 
még több (esetleg helyenként átdolgozott szö
vegű — hiszen ez volna a recenziók célja) 
kiadást fog megérni, s melyből nemzedékek 
fognak tanulni, okulni. 

Borosy András 
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