
AZ 1278. ÉVI MORVAMEZEI (DÜRNKRUTI) CSATA. 

H á r o m r a j z m e l l é k l e t t e l . 

Az 1278. évi hadjárat, mely a morvamezei máskép dürn-
kruti csatával Habsbnrgi Rudolf dynastiájának megalapítására 
lényeges befolyással volt, reánk magyarokra már csak azért is 
érdeket keltő, mert Rudolf győzelmét a király segélyére siető ma-
gyar sereg megjelenése és hősies magatartása idézte elő. 

A német krónikások a magyarok harczszokásait gáncsolják, 
és különösen e csatában szerzett érdemeiket kicsinylik, a német 
történészek pedig a magyarok döntő közreműködéséről vagy hall-
gatnak, vagy csak mellesleg emlékeznek meg, irigyelvén a babér-
koszorút, mely a magyarokat e csatáért méltán megilleti. 

A magyar nemzet sorsa mindig az volt, hogy napjait küzde-
lemben töltse. 

Mikor más nemzetek,fiai a kard helyett már rég ekét és tol-
lat forgattak, mi még akkor is harczoltunk, hogy élhessünk, hogy 
a magunk és mások jogait oltalmazzuk; egyetlen elégtételünk 
ezért az, hogy hazánk mellett az egész művelt világ védői voltunk. 

A mi váraink falain dőlt el sokszor a többi népek nyugalma, 
és a magyar vér árán épült a nyugat műveltsége. 

A századokon át elrejtve tartott ősi családi levéltárak az 
utolsó 25 óv alatt közkincscsó váltak, s a felhalmozott levéltári 
adatok, kiadatlan okiratok rendszeres feldolgozása nemzeti dicső-
ségünk számos részletét csak most tárja elénk. Ezek közé tartozik 
a magyaroknak a morvamezei csatában viselt szerepe is, melyet 
általunk fölkutatott nagyfontosságú okiratok s más adatok nyomán 
a következőkben földeríteni igyekszünk. 



A német királyságra emelt Habsburgi Rudolfnak Ottokár, 
cseh király, hódolását megtagadta; Rudolf uralkodói tekintélyének 
megóvása, mint nemkülönben birodalmának biztossága érdekében 
is kénytelen volt kard élére bízni, a mit békés úton el nem intéz-
hetett. 

A háborúra a közvetlen okot egyébként azon körülmény 
adta, hogy Rudolf Styria, Ausztria, Karinthia és Krain tartomá-
nyokra, mint megüresedett hübérekre, igényt tartott és ez igényét 
Ottokár ellenzése daczára is érvényesíteni igyekezett. Az augsburgi 
gyűlésen azonban a cseh király vonakodott megjelenni, minélfogva 
ez ügy a gyűlésen elintézhető nem volt. Rudolf ekkor Ottokárt 
birodalmi átok alá helyezvén, megtámadta és 1276-ban a nevezett 
tartományokat erőhatalommal elfoglalta. 

Ottokár, bár csupán Cseh- és Morvaországok maradtak birto-
kában, magát még mindig elég erősnek tartotta a mérkőzésre s a 
háborút ket év múlva megújította. 

A küzdelem, mely jelen földolgozás tárgyát kepezi, 1278. évi 
augusztus 26-án Rudolf király javára dőlt el. 

* * * 

A morvamezei csatában Rudolf korának legjelentősebb 
vezére gyanánt tűnik fel; kitűnő tulajdonokkal bírván, melyek őt 
a vezéri szerepre már amúgy is képesítették, ezekhez még bő hadi-
tapasztalat is járúlt ós hogy II. Frigyes német császár harczaiban 
nem hiába vett részt, azt a morvamezei csatának rendezése eléggé 
mutatja. 

Ottokár, Csehország királya és Németország főpohárnoka, a 
korabeli fejedelmek közt szintén kiemelkedő alak volt. 

Vezéri képességeiről kiváló tanúságot tesz az 1273-ik évi 
magyarországi hadjárat. Ottokár e hadjáratban Laa vára alá paran-
csolt hadait személyesen indította meg Magyarország ellen; azon-
ban, mielőtt serege még teljesen gyülekezett volna, Nemet-újvári 
Henrik bán 30,000 magyar s kun lovassal megtámadta, és egy 
ütközetben, melyben Ottokár veje Dürnholz Ulrik elesett, meg-
verte. Ottokár Laa váracsban nyert menedéket; de már harmadnap, 
midőn serege 60,000 főre szaporodott s így a magyarok fölött túl-



erőre jutott, a harczot megújította s a magyar sereg fölött diadalt 
aratott. Ottokár a visszavonuló magyar sereget nyomban követte, 
a mi kezére került, részint feldúlta részint zsákmányúl ejtette, míg 
végre Detrekő váránál ereje megtörvén, az országot elhagyta.1) 

De ép ezeket tekintve, alig érthető erélytelensége, melyet az 
1278-iki hadjáratban látunk. Hogy Eudolf helyzete felől, Dunán 
való átkeléséről, a magyarok szövetségéről stb. számos összekötte-
tései folytán, ne értesült volna, mint a hogy meglepetése mutatni 
látszik, alig föltehető. Inkább képzelhető az, hogy 1260—1273. évi 
hadjáratainak sikerei túlbizakodottá tették, s a magyar sereg segé-
lyére súlyt nem fektetett. 

* * 
* 

Rudolf IY. Lászlót, a magyarok itjú királyát, megbízható szö-
vetségesének biztosítá, mi a haimburgi találkozás alkalmával még 
az által is megerősíttetett, hogy Rudolf egy leányát László testvé-
rének, Andrásnak, hitveséül felajánlá. 

A szövetség Ottokár ellen tervezve, annál tartósabbnak Ígér-
kezett, mert Ottokár és a magyarok közt az előző harczok folytán 
keletkezett izgatott érzület még folyton tartott. 

A Lászlóhoz intézett segély-felhívások Rudolfnak készséggel 
odaígértettek; a király általános fölkelést rendelt. Eltekintve a 
kunoktól, a magyar nemzet által kiállított haderőnek fele gyalog 
harczosból állott, ós ezen oknál fogva a morvamezei csata a ma-
gyar hadügy kifejlődésében nevezetes tényező; igaz ugyan, hogy a 
nagy számban jelenlevő gyalogság harczban nem alkalmaztatik, 
és csak a tábor őrzésére szolgált, de a seregnek már csak azért is 
előnyére vált, mert képesíté lovasságát teljes számban értéke-
síteni.2) 

A harczoló magyar sereg túlszáma tehát magyar és kun 
lovasságból állott; fegyvere : íjj, puzdra, paizs, kard és buzogány; 

*) Perez IX. 705. 1. és László király 1288. évi megújított adomány-
levelét, mely latin szövegben és magyar fordításban jelen füzetben, a 
«Hadtörténelmi Okmánytár»-ban foglaltatik; az eredeti oklevél a nemzeti 
múzeumban, a Sóos-család levéltárában. 

2) Köhler II. köt. 119. 1. 
Hadtörténelmi Közlemények. III. 3 1 



a nemességnél már szórványosan, kiki tehetsége szerint pánczél-
inget sőt vértet, kikészített állatbőröket (kutzát) viselt, szőrmés 
könnyű fanyeregben ült ; elég általánosságban — de különösen 
a nemességnél — az aczélsisak volt elterjedve. A magyar könnyen 
lovasított nemesség szálfegyvereivel a nehéz német lovasság har-
czát nem állta, ellenben az íjjászok segélyével, kik első vonalban 
szórták halálthozó nyilaikat, kitűnően volt alkalmazható, mi a 
Morva melléki csatában fényesen be is bizonyúlt. 

Nagyon ismerték a magyarok azon előnyt, mely íjjaikban 
rejlett; nyilaik sisakot és vértet átvertek,1) s ennek tudatában csak 
akkor bocsátkoztak kéztusába, midőn a nyilak hatása elégséges-
nek bizonyúlt. 

A kor lovagszellemétől áthatva, a német krónikák elfogultan 
emlékeznek meg a magyarokról. Azt regéli póldáúl a kolmári kró-
nika : «hogy a Morva mezején nem igen akartak volna a magyarok 
beleharapni, és a salzburgi annalok felhozzák, hogy elméjök inkább 
rablásra mint harczra volt lekötve». De valamennyien részrehaj-
lók, mert a magyarok igazi sikereit elhallgatják, különösen pedig 
azt, hogy tulajdonképen ők valának elsők, kik a cseh-morva sereg 
első harczvonalát tönkre tették.9) 

Sőt a verses krónika írója a magyar íjjászokat tökéletesen 
mellőzi, amennyiben őket mint köznépet föl se veszi, hanem csu-
pán a nemességet két harczvonalba alakúlva említi. 

A német tartományok csapatai német szokás szerint na-
gyobbrészt nehéz lovasságból állottak; a lóanyag ehez alkalmas 
volt; fegyverzetük pallos, lándzsa; vaspánczélos vértekbe öltöz-
tetve, lovaik nagyrészt szőr- és posztó-takarókkal fedve, a lovagok 
nagy, szóles, háromszögű paizszsal védekeztek. 

Ottokár lovassága, német módra fölszerelve, csupán tömeges 
lökemre szánt, kevés mozgó képességgel bíró, nehéz lovasságból 
állott; fegyverzete az előbbeniekhez hasonló volt. 

Chron. de gestis princip. S. 7. Köhlernél idézve a II. köt. 107. 
lapján. 

2 Chron. Colm. 250. Rudolphus rex libenter vidisset, quod Un-
garos cum Cumanis congressi fuissent, sed eos ipsi inoadere minimé volne-
runt. Ann. S. R. Salisb. 804. istiquidem prelia sustinebat, illi verospolia 
ponderabant. 



A gyalogság mind két részről lándzsa, dárda, bárd és tőrrel 
volt ellátva. 

A pánczéling a XIII. század nehéz lovasainak és lovagjai-
nak fő védő fegyvere volt. Nadrág, lábbeli és kesztyűk lánczfonás-
ból készültek; térd- és könyök-csuklók még bőrből valának; a 
lemezes vaskeztyűk csak a század vége felé jöttek alkalmazásba, 
a lábbeli még nem volt vaslapokból összeállítva. 

A csatában résztvett, vagy legalább a harcztéren jelen volt 
erők összege a következő : 

Német-osztrákok és magyarok: 

német lovas . . . - . . . 2,000 
kun lovas . . . . . . 16,000 
magyar lovas . . . . . . 20,000 
magyar gyalog . . . . . . . . . . . . . . 20,000 
összesen . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 58,000 

vagyis 38,000 lovas és 20,000 gyalogos.1) 

Csehek: 

morva lovas . . . . . . . . . . . . 3,000 
német lovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 
lengyel és sziléziai lovas... . . . . . . . . . 2,000 
cseh gyalogság . . . . . . . . . . . . . . . 24,000 
összesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,000 

vagyis 20,000 lovas és 24,000 gyalogos.2) 

A rabló mód, melylyel Ottokár e hadjárat megindítását Laa és 
Drosendorf városok megvívásával bevezette, mind inkább után-
zásra talált; a napi szükséglet és lótáp a földnépétöl a legiszony-
tatóbb erőszakoskodásokkal harácsolás utján szereztetett be; ennek 
hatása alatt a sereg szelleme és fegyelme lazúlt. A hosszadalmas 
tétlenség a környéket kimerítette, a takarmányolással elfoglalt 
harczosok száma naponta növekedett s ezek a tábortól távol csa-

Klingenberg és Thomas Tusscus olasz értesítő szerint a 2000 német 
egyez. A nehéz lovasok mellékszemélyzete, mint nem liarczoló, nincs ki-
mutatva. 

2) Köhler II. köt. Anhang 780. 119. lap. 



tangoltak; ebből kifolyólag nem lehet csodálkozni a cseh források 
egyező kimondásán, hogy Poidolf támadólagos föllépése a csehekre 
meglepőleg hatott. 

Az idézett rablásokból sok eshetett a magyar s kun lovasok 
rovására, mit a német krónikások nagy előszeretettel idéznek, — 
pedig ott, hol már Ottokár serege legeltetett, alig találhatott vala-
mit a magyar, mi gyors elvonulásukat a csata után némileg meg is 
magyarázza. 

Ottokár seregében még árulásról is beszélnek a kútfők, me-
lyet Rudolf nagylelkűen hű küldönczökkel vele tudatott. A csata 
előestején Ottokár országnagyait sátrába hivatta, és fegyvertelenül 
körükbe lépve, ezt mondá : 

«Itt állok fegyvertelenül köztetek, teljes bizalommal hűség-
tekben, ha van azonban egy is, ki irántam rossz szándékkal visel-
tetik, nos jobb ha most egyedül esem el, mintsem a csatában eze-
rek velem haljanak».1) 

1278 május elején Rudolf ügyei korántsem állottak oly elő-
nyösen, mint az egy kezdeményezésre utalt vezér terveivel össze-
egyeztethető lett volna. 

Mindjárt a viszálkodások kezdetén a Morva mezejen letelepe-
dett hatalmas Chuonringi nemzetség fellázadt; ennek feje, az ifjú 
Henrik, Ausztria marsallja volt, és Ottokár Ágnes nevü leányát 
bírta nőül. Chuonring elpártolása következtében, ki az országban 
nagy népszerűségnek örvendett, sok osztrák lovag az ellenség tábo-
rába szegődött. Még a csatát megelőző napon két főúr, egy Passaui 
es egy Pfanbergi gróf, Rudolf táborát elhagyták. Igy cselekedtek a 
krónikaírókszerintmindazok, kiket Ottokár pénzzel megvesztegetett. 

A bajor Henrik herczegnek Ottokárhoz való csatlakozása 
következtében Rudolf előnytelen helyzete még inkább súlyosbo-
dott, mert ezáltal felső német birtoklásaitól elválasztatott; tobor-
zás czéljából kényszerülve volt Albrecht fiát a Felső-Rajna vidé-
kere, — megbízható férfiait pedig birodalmába küldeni, hogy szö-
vetségeseit a fölkelésre serkentsék. 

Az 1277. évi sarcz, mely alól Rudolf alattvalóit nem ment-

Hermanns Altahensis M. G. SS. XVII. 410. 



Tiette föl, a kedélyeket felizgatta, és midőn 1278 tavaszán Ottokár 
készülődő szándékát elárulta, nyilt ellenségeskedésekre vezetett, 
mit azonban Rudolf május közepén nagy erélylyel lecsillapított. 

Rudolf 1278 julius derekán még sereg nélkül Bécsben időzött, 
és egyező följegyzések szerint, az osztrák tartományok vajmi kevés-
sel járültak az ú j állam megalakulásához. Bécs, midőn királyát 
védtelenül látta, engedélyt kért más gazdát kereshetni, ki őket meg-
védeni képes legyen; a város polgármestere, Poldram pedig, még 
a magyar Kőszeghivel is paktált.1) 

Az augsburgi gyűlés előtt (1276) a viszonyok lényegesen má-
sok voltak, akkor mindnyája érdekében volt a hatalmas Przemys-
lydát lefegyverezni, ki valamennyi német berezegnek veszedelmes 
vetélytársa volt; most azonban Rudolf lett a hatalmasabb, és még 
hatalmasabbá válhatott; senkinek sem állt tehát érdekében, őt 
megizmosodva látni. 

Rudolf csekely seregének hű része osztrák és német lovagok-
ból állott; összefűzve ügyével, készek valának vele bukni vagy 
győzni. — halálmegvetéssel küzdtek utolsó lehelletig. Jellemző, hogy 
az elesettek közt 13 Trautmannsdorfi lovag maradta csatatéren. 

Ily viszonyok közt Ottokár június vége fele Prágából nagy 
rokonszenv nyilvánítása mellett Brünn felé útnak indult, hogy itt 
a morva és cseh fölkelőket, valamint lengyel és éjszak-német 
zsoldosait maga köré gyűjtse. 

Július 16-ig időzött itt, a honnét útját folytatta, a nélkül, 
hogy hadat izent, — s anélkül, hogy sereget összegyűjtötte volna. 
Ekkor László magyar király már Győr alatt állott, és a gyülekező 
magyar sereget Pozsony fele indítá. 

Július 20-án Ottokár Drosendorfnál, a Felső-Thaya folyásán 
fekvő jelentéktelen erősség előtt, táborba szállt. Ezen hely megvédése 
Maisan István ausztriai marschalra bízatott, ki aránylag csekély 
legénységével a számos ostromgépekkel ellátott Ottokár ellenében 
16 napig hősiesen védekezett. 

Augusztus 6-án Ottokár a váracs megvívása u tánLaa felé for-
dúlt; mielőtt azonban ennek urává lett, azt a hírt vevé, hogy Ru-
dolf a Dunán átkelt, s feléje közeledik. Ugyané napon László 

*) Lásd Codex epistolaris. Rudolf levele a pápához. 



serege Pozsonynál táborozott, elébe pedig Täufers gróf küldetett, 
menetét sürgetendő. Rudolf Drosendorf és Laa várai ostromlásá-
nak hírére alig tehetett egyebet, minthogy türelmetlenségében a 
magyarok elé ment; ezek elővédje Pozsony alatt a Dunán már 
átkelt. 

A Lichtenstein Otto és Saldenhoven vezetése alatt álló osz-
trák és stiriai fölkelés még alig ért be, Rudolf már augusztus 13-án 
Bécsből Haimburgba sietett; itt hajók segélyével a Dunán átkelt, 
és kis seregével másnap Marchegget elérte, hova hét nap lefolyása 
alatt a fölkelő csapatok gyülelekezesét rendelé. Marcheggnél talál-
kozott Budolf a magyar sereg elővédjével, mely György mester 
vezénylete alatt 2000 előre száguldó kun és 6000 magyar lovasból 
állott.1) 

Emmersbergi lovagot György mester mellé adva, ez az elővéd 
azonnal Laa felé parancsoltatott, hogy az ellenség erejéről, mely-
ről nagyon nyugtalanító hírek keringtek, biztos híreket szerezzen.2) 
E feladat az ellenség meglepő felriasztása által tökeletesen megol-
datott, mert eltekintve, hogy az ellenség erejéről meggyőződés sze-
rezhető volt, azonfelül Ottokár gyors eltávozását eredményezte, ki 
miután 12 napig Laa alatt vesztegelt, annak vívását félbeszakítani 
kényteleníttetett. 

A cseh sereg táborának fölriasztása a magyar lovasság által 
augusztus 17-én ment végbe.3) 

Augusztus 18-án Ottokár, György mester újbóli támadását 
visszavervén, az ostromlással felhagyott, s Prinzendorfon át, hol 
meghált, augusztus 19-én a Morva folyó közelében fekvő Jedens-
peigenre menelt. 

A cseh kútforrások azt állítják, hogy Ottokár az ostrom-
lást élelmezés hiánya miatt hagyta félbe.4) A salzburgi anna-
lok szerint a magyarok egyedül még nem készthették volna 
Ottokárt ezen visszavonulásra, de miután meg a lengyelektől erős-
bítéseket várt, a Lengyelországba és Szilóziába vezető útat biztosí-

Tört életrajz. II. köt. Kun. László 65. lap. 
'2] Klosterneuburg. Ann. 
3) György mester 1285. évi adom. levele. 
4) Ann. Ottakariani 192. 



tani óhajtá, melyet Rudolf most fenyegetett. Ezen két véleménynyel 
szemben legvalószínűbb, hogy mindkét tényező együttesen hatott 
Ottokár elhatározására; kétségtelen különben az is, hogy az élelem 
hiányát a magyarok váratlan megjelenése idézte elő, mi még azál-
tal fokozódhatott, hogy Ottokár Stillfrid felé siető szállítmányaiban 
kárt vallott. 

György mester ugyanis, ki Ottokár által visszautasíttatott, 
szállítmányaiban keresett kárpótlást, várván a viszonzásra kínál-
kozó alkalmat; érzést tartva Ottokárnak visszavonuló seregével, 
közeledett Rudolf hadai felé. 

Marchegg, melyre most Rudolf csekély hadával támaszko-
dott, pillanatnyilag jeles hadászati jelentőséggel bírt, és sziget 
alakú fekvésénél fogva elegendő erős volt. E pont birtoklása biz-
tosítá a legrövidebb összeköttetést Magyarországgal, melyből 
főereje még közelgőben volt, biztos átkelő pontot nyújtott a Mor-
ván, fenyegette Ottokár összeköttetéseit Morvaországgal míg ez 
Laa alatt állott, és megvédte a Dunát azon eshetőségre, ha Otto-
kár Laaról el, ez ellen fordúlna. Rudolfnak itt ki kellett tartania, 
míg elegendő erőket gyűjtött, hogy a harczot felvehesse. 

Ezen nyomasztó helyzetben a svábokról még mit sem tudott, 
és Kézai szavai szerint «mint Isten segedelmét várta a magyarok 
seregét!» mit augusztus 21-ike neki meghozott. 

E napon érkezett be a baseli püspök is a svábokkal és salz-
burgiakkal, továbbá a Nürenbergi őrgróf, az osztrákok tartalékhada, 
a stíriai fölkelők, a karantánok, krainaiak, a Heunborgi gróf. 

A csehek királya ezalatt megfoghatatlan aléltságban jedens-
peigeni táborában tétlenül maradt, és semmit sem tett, hogy sere-
gét az ellenséggel érintkezésbe hozza. 

Augusztus 22-én László király a Morva balpartján kéznél 
volt, s Rudolf nem késlekedett más napra a stillfridi magaslatok 
elfoglalására (2Va mérföld) a parancsot adni. 

Kedden, augusztus 23-án a magyar sereg a Morván átkelt; a 
kunok képezték a menetoszlop élét, ezt követte a magyarok derék-
hada, míg Rudolf a németekkel hozzá csatlakozott. Dürnkrut alá 
érkezvén a magyarok, a csehekkel szemben, egy mérföldnyi 
távolságra, táborba szállottak; ezek mögött Stilfrid közelében a 
németek. 



A Weiden patak áthatolása után kirendelt magyar elővéd 
(kunok) az előterep átkutatásánál arról győződött meg, hogy a tábor 
homlokzata előtt elterülő nádas nem ingovány, a lápos tökélete-
sen száraz, még nehéz lovasok által is áthatolható. Azonban ezzel 
nem elégedvén meg, a kunok előbbre tolakodtak és a cseh előőr-
söket a mai Dürnkrut völgy-szegélyéről elűzték.1) 

Az elővéd zöme itt is, mint Laa váracs alatt, óvatosan vissza 
tartatott, megszállta a Morva völgyének nyugati szélét, és szem-
mel tartá Jedenspeigent, mely az előcsapatok által tökéletesen 
meglepetett. Ezek 100-at leöltek, 200-at pedig foglyul ejtettek.2) 

Azonban a cseh sereg vezérlete intézkedéseket tett tekinté-
lyes erők elővonására, mire a magyarok (kunok) ismét vissza-
húzódtak.3) 

Erre Rudolf személyesen akart meggyőződni a terep minő-
sége, az ellenség ereje és magatartása, és szövetségeseinek ügyessége 
felől, velők egyúttal gyorsabb bajtársi kapcsot óhajtván létrehozni. 

Augusztus 24-én szerdán az egész tábor készenléte mellett 
szemrevételezésre indúlt, melyről nagy megelégedéssel tért vissza, 
azon meggyőződést szerezve — miszerint a csatát megkoczkáz-
tathatja. 

Augusztus 25-én, csütörtökön, Rudolf egész seregét elővonta 
a Weiden pataktól délre eső emelkedésekre, csatarendbe állítá, azon 
elhatározással, hogy a döntő barczot másnap virradóra megkísérti.4) 

Ottokár Jedenspeigentől keletre állott a síkon; előtte terült 
el a Kruti föld Dürnkrutig; az ellenség kibontakozását megakadá-
lyozni azonban, úgy látszik, szándékában nem állott, mert a magya-
rok az előőrsök elűzése után, úgy a megelőző kémszemlénél, mint 
a csata napján a csehek táboráig jutottak.5) 

Mielőtt e hadjárat döntő harczával megösmerkednénk, szük-

*) Stíriai verses krónika 142—143. szakasz. 
2) Rudolf tudósítása III. Miklós pápához, 200 lengyelt és 100 foglyot 

említ, Fejér V. II. 458. 1. A foglyok lengyelek és szászok voltak. A halot-
taknak szokás szerint a kunok fejeiket leütötték és zsákmányul ejtett 
sisakjaikban hordták, díjat várván értök — mit busásan mégis kaptak. 

3) Stiriai verses krónika. 
4) Lásd a 8-dik sz. mellékletet. 
5) Stiriai verses krónika. 



sógesnek mutatkozik a csata rendezésére befolyással volt tényező-
ket szemügyre venni. 

Rudolf már 19 éves korában II. Frigyes 1237. évi olaszor-
szági hadjáratában részt vett, s később előszeretettel alkalmazza a 
cortenuovai győzelmes csata rendezését, mi általánosságban a 
XIII. századbeli csaták jellemvonása lett.1) E kornak harczászati 
tagozása kiválóan II. Frigyes harczjelentéseiből vehető ki.2) 

Kétségtelen, hogy Frigyes harczcsoportjai, mint a hogy ennek 
előtte, úgy ezután is alkalmazásba jöttek. Ezek az élen egy 
tompaszögbe végződtek; miután a tompa szög egy négyszögű 
csoport elébe alkalmaztatott, a «cuneus» kifejezés nem úgy ma-
gyarázandó, mintha az egész csoport alapjában egy hegyes három-
szöget képezett volna. 

Az egyes csoportok fejlődött vonalban 5—10 soros mélység-
gel alakúltak. 

Már a XII. században a könnyű lovasok az I-ső harczvonal-
ban alkalmaztattak — Cortenuovonál pedig egy-egy csoportja a 
liarczvonalaknak 500 (de több is) — a Ill-dik harczvonalban 
3—400 lovassal alakúit. 

Ilykép alakúit Rudolf serege is, mely a kunok kivételével 
hét harczcsoportot alakított; a csoportok mindegyikéhez zászlós 
urak lettek beosztva. 

Megkülömböztetésűl és hogy a harcz leghevesebb zajában is 
fölismerhetők legyenek, a küzdő felek jelvényekkel látták el mago-
kat, így: Rudolf serege fehér keresztet viselt hátán. Jelszó : Róma ! 
Christus! volt.3) 

A csehek serege három harczvonalból állt, két-két össze-
sen hat harczcsoportból. Jelszó: Prága! (vagy Budajovice-Praha), 
ismertető jel minden ember mellén egy zöld kereszt. Zöld volt a 
király lobogója is, fehér kereszttel rajta. A verses krónika 152-ik 
szakasza így örökíti meg: 

*) Köhler I. köt. 216. lap. 
2) Köhler I. köt. 217. lap. 
8) Lásd II. Frigyes cortenuovai csatáját «Hic Rom!» Kóklernél 

I. köt. 218. lap és a verses krónika. 



darob swebt ein stürm van 
der waz gruen als wie ein graz 
darin ein kreuz gesnitten waz 
dasz waz weiz wie ein snee. 

A verses krónika és salzburgi annalok mint leghitelesebb 
egykorú források után, a morvamezei csata rendezése következő 
volt.1) 

I-sö harczvonal. A magyarok és kunok három harczcsoport-
ban ; utóbbiaknak saját ősi szokás szerint megengedtetett, nyíl és 
dárdával szétszórtan a szárnyak körül rajozni, ismétlődő támadá-
sok által a csehek sorait nyugtalanítani. A magyarok, ket dandárba 
osztva, egy-egy harczcsoportot képeztek egymás mögött. 

II-dik harczvonal. Az osztrákok két harczcsoportban egymás 
mellett. Az egyik csoportnál az ország zászlaja a sassal, a másik 
csoportnál az osztrák lobogó az agg Hauslaui Konrád zászlós kezé-
ben, mint jelvény (signum). 

III-dik harczvonal. A németek (svábok) három harczcsoport-
ban egymás mögött. Ebből alakúit még külön egy tartalék. Az öreg 
Kapell-t (Berthold von Kapellen), azutóvédhez beosztva, oda utasí-
totta Rudolf, hogy egyelőre harczba ne egyeledjék, hanem ha majd 
a kivánt pillanatot elérkezettnek látja, akkor erólylyel rontson az 
ellenségre. 

A verses krónika e körülményről még azt is följegyezte, hogy 
ezen feladatot Pfanberg gróf, kihez Budolf eleinte fordúlt, követ-
kező kimondással utasította el magától: «Mit gondolnak majd 
rólunk, látva hogy a veszélyből menekülni akarunk». 

Az öreg Kapell-t csak is azzal lehetett némikép megnyugtatni, 
hogy Summerau Konrád adatott melléje, és hogy a király azt 
komolyan követelte; de mindketten lovagjaikhoz mentek, mentege-
tődzve a király parancsával. 

Az uralkodó lovagi becsület felfogásai szerint, mindenesetre 
kényes feladat volt, tétlenül nézni a többiek órákig tartó vias-
kodásait. 

Egy ehez hasonló jelenet 100 évvel később, 1364-ben az 
auray-i csatában is ismétlődött.2) 

*) Lásd a 8-dik számú mellékletet. 
2) Köhler II. köt. 124. 1. 4-dik megjegyzés. 



A rohamzászló a Nürnbergi őrgrófnak (egy Hohenzollernek) 
volt átadva, ki azt a stíriaiak élén lobogtatta, mellette segédkezett 
Fürstenberg gróf. 

A történeti nevezetességű terep, melyet Ottokár magának a 
harcz-színhelyévé kiválasztott, már a quadok, markománok, szlávok 
és avarok küzdőtere volt. 

Az itt leírt csata színhelye a Morva vizenek jobb partján, 
2500 X szélességben és 5000 X mélységben Dürnkrut és Jeden-
speigen közt terül el. 

Lapos dombok határolták északon ós nyugaton, e terűletet, 
mely akkor Kruti földnek neveztetett; keleten a Morva folyó, dél-
felől a kis Weiden patak folyt. 

A Morva vize nem csak a folyó nagyságánál, de a partok 
meredekségénél fogva is jelentékeny volt; ellenben a Dürnkruttól 
délre folyó Felső-Weidenpatak magában akadályt nem képezett. 

A Kruti föld természetes határaival egy bekerített torna-hely-
hez volt hasonló, és térbeli viszonyainál fogva a középkor seregei 
csekély arczkiterjedésének, az egyes harczcsoportok tömör alak-
jainak és mély tagozásának megfelelt. 

A csata lefolyása. 

Augusztus 26-án hajnal hasadtával Rudolf serege a baseli 
ferenczrendi püspök által megáldva, csatarendben várta megin-
dítását. 

Az egymás mögé alakúit három harczvonal következőképen 
indíttatott csatára: 

Elől 10—15 főnyi falkákkal az ügyes kun íjjászok rajozták 
körül az ellenség tömegét — ezrével röpítvén rá gyilkos nyilaikat; 
utánok Trencséni Csák Máthé nádor vezérlete alatt az I-ső dandár 
az ellenség harczvonalára veté magát; ezt követte al l-dik dandár, 
gróf Schildberg István parancsa alatt. Végre László király fedeze-
tére Rajnold, a Basteck-ek nemzetségéből származó Rozgonyiak őse, 
kipróbált kun és magyar harczosokkal néző szerepre kárhoztatva, 
oldalállásból figyelte meg a csata lezajlását.1) A könnyű kun lovas 

1) A colmari krónika szerint Rudolf László királyt, tekintve 18 éves 



í j jászok r a jha rcza soká ta r tha to t t , s csak miu tán fegyverök ha tása 
érvényre ju to t t , követte ezt a magyar nemesseg döntő r o h a m a ; ez 

a l a t t az í j jászok a szárnyak mögé gyülekeztek, hogy a magyar 
lovasság szárnyaihoz csatlakozva, ú jbó l i t ámadássa l az ellenséget 
üzöbe vegyék és a zömmel egyetemi en a csehek t áborá ra ront -
sanak.1) 

Ot tokár , I -ső ha rezvona lának tönkre té te le t látva, mel le t te el 
a I I -dik barczvonalával a Weiden p a t a k o n átkelő oszt rákokra veté 
magá t . Ezek a Weiden pa takhoz közeledvén, a baseli püspök 
kezdeményezésére , ki az ország zászlósa mellet t lovagolt, egy szent 
enekre zend í t e t t ek : 

«Sand Marey mutter und Maid 
All unsere not sey dir gekleit». 

Keggeli 9 óra lehete t t midőn a csata egész arczvonalban 
f e l l o b b a n t ; az osztrák sereg két egymás mel le t t küzdő harczcso-

korát, megkereste, hogy a liarczban részt ne vegyen; minek emlékét az 
idézett forrás ekkép örökíti meg: 

Es ist der Unger Gewohnheit 
Und setzend auch offenbar 

Ir Kunig sey zu achpar 
Darzu daz er schul streiten ; 

Kételyek merültek fel az iránt, vájjon László király részt vett-e az 1278. 
aug. 26-iki csatában. De részvételét kétségtelenné teszi az Annalium Austrise 
Contin. Vindob. Percznél IX. 710. 1. és György mester adománylevelének 
szövege, mely így mondja — «azon sereg egy csatasorát a mi gyors megér-
kezésünk előtt vitézül megtámadta és bárom jól felfegyverzett cseh katonát 
liordlegénységével együtt a csatamezőn elfogván, felségünknek ajánlotta, 
kiket mi Rudolf király úrnak ajándékoztunk». 

*) Kézai Simon, a salzburgi annalok és Rudolf király levele Leo 
pápához, így mondja: 

Az elővéd nyílzápora a csehek első liarczvonalát megingatja, és az 
óvatosan visszatartott magyar nemesség második liarczvonala előretöi'tet, 
hogy az íjjászok harczát tökéletesen kihasználja, az ellenség első liarczvona-
lát üldözőbe veszi. 

A késedelmet tehát a colmári krónika tévesen magyarázza, mert 
ismeretlen volt a magyarok eredeti harczászatával. 

A salzburgi annalok azt mondják, hogy a magyarok és a németek 
három harczcsoportba alakultak; és ha a krónikák felfogásának hitelt 
adunk akkor, a magyarokat a csata bevezetésénél, mint előharczvonalat 
kell képzelnünk. 



portja Ottokár II-dik harczvonalával összeütközvén, ez az osztrá-
kok vereségével végződött; itt hullott el a 100 éves Hauslaui Konrád 
zászlós úr, kinek fáradt karjaiból Lichtenstein Henrik izmos kezéhez 
jutott a lobogó. 

E küzdelem alatt Rudolf III-dik harczvonalával meglehető-
sen hátra maradt. A harczcsoportok közti nagy távolság, minek 
oka egyrészt a magyarok nagy száma, másrészt az augusztus havi 
nagy por volt, a kölcsönös közreműködést megnehezítette. Az osz-
trákok visszavonulása már majdnem meneküléssé fajult, midőn 
az osztrák III-dik harczvonal épen a Felső-Weiden patakon át-
kelőfélben volt; a menekülők keményen üldöztetve, Rudolf e 
III-dik harczvonalára vetik magukat és ott leírhatatlan zavart 
okoznak. 

Idáig nyomulhatott tehát Ottokár II-dik harczvonala, vagyis 
a hozzá híven maradt németek; mert közel kellett lennie ezen 
harczvonalnak ha Fullensteinnak sikerült Rudolf királyt megköze-
líteni. Ugyanis e német lovag a csehek királyának fogadalmat tett, 
hogy Rudolfot magát megöli; bőszült lovon, előre szegzett lándzsá-
val neki is rontott, — azonban Rudolf, ki a lovagias gyakorlatok-
ban kitűnően jártas volt, a roham elől kitért; kísérete ekkor a 
vakmerő lovagnak esett s azt elűzte, — de a király lova is ingott, 
végre terhével a Weiden patakban összeroskadt.1) Reménytelen hely-
zetéből Ramswag thüringi lovag szabadítá ki a királyt, ós saját 
lovára segíté. 

Ezen vészteljes pillanat délben lehetett;2) Rudolf ismét lova-
sítva az azalatt előbbre jutott III-dik harczvonal nehéz sváb lovag-
jai után vágtatott, — kik leghevesebb harczba keveredtek az ellen-
seggel, mi Ottokár II-dik harczvonalának megfordulását eredmé-
nyezte. 

De a lengyelek Ottokár futásnak eredt harczcsoportjait föl-
vették s Rudolf sváb lovagjainak csak ezután akadt nehéz munká-
jok. Rudolf ekkor a harczhelyzetről gyorsan tájékozva, Kapell-t 
tartalékával balra előre vonta. Ugyanez időben ért a harcz 

*) Archiv für Schweiz von Jobann Winterthur. 
2) Rudolf levele a dogéhoz. 



színhelyére a Laa felől gyorsan közeledő György mester, magyar 
és kun lovasaival s Kapell csapatával együtt a csehek jobb olda-
lába tört.1) 

A csehek jobb szárnyát átkaroló e hatalmas támadás az elől 
viaskodókra sem maradhatott hatás nélkül és a teljes eredmény nem 
ama ravasz hangnak tulajdonítható, «der Feind flieht !»2) hanem 
valószínűbben a magyar bárdok és kardok halált szóró csapásaiban 
leli magyarázatát. 

Mindjárt délután lehetett3) midőn György mester az ellen 
jobb szárnyához érkezett; a lökés hatalmával a rendetlenségbe 
jött ellenseg harczcsoportjait a már egyszer adott irányban a Morva 
vize felé kergette, mire Ottokár serege — kitérni akarván, — na-
gyobb része a habok közt talált sírjára. 

Csak a csehek királyi hőse, egy kis elszánt s válogatott kísé-
rettel harezolt még, mintha maga akarná a csatát megnyerni; azon-
ban csak hamar észre vette elhagyatott helyzetét s Drösing felé 
magát keresztül vágni iparkodott; de szerencsecsillaga végkép 
lehanyatlott; Ottokár az utána iramodó győztesek által körűikeritte-
tik, lova elbukik ; a futásban való menekvést megveti, fogsága ellen 
küzd, míg végre 17 sebből vérezve, egy pallosdöfés és egy tőrszú-
rás következtében meghal. A verses krónika Emersberg Berchtol-
dot nevezi megölöjének. 

Minden királyi dísztől megfosztva, s félig meztelenül maradt 

*) A német krónikák és Köhler is Kapell rohamának tulajdonítják a 
csatadöntést. Azonban — tekintsünk vissza mily erő állott Kapellnek rendel-
kezésére ; az a 60 lovas nem tehetett volna oly nagy kárt az ellenség sorai-
ban, ha György mester nem érkezik időre erre a szárnyra és Kapellt 
támogatva, tevékeny részt nem vesz e csatában. 

Es itt szembeötlő László király levelének szövege : 
«és a cseh királylyal folytatott nagy csata alkalmával (et in magno 

conflictu etc., a Laa alatti ütközet kisebb volt a Morva mezei csatánál) 
ugyan ez a György mester az ellenség sűrű fegyveres csatasorába hirtelen 
betört, kemény harczolás közben megsebesült és kilencz csehet ejtett 
foglyul.» 

*) Köhler III. köt. 136. 1. 
3) Chron. de gest princip. Böhmer. F. I. 7. «Coinissum est prelium 

a mane usque post meridium.» 



Ottokár bullája a csatatéren, mígnem azt Rudolf király később feje-
delmi pompával eltemettette.1) 

A közel fekvő falvak lakossága 10 mérföldnyi kiterjedésben 
"napokig a hullák kihalászásával foglalkozott, hogy sisakjaikat leol-
dozhassa.2) 

Augusztus 26-tól 27-éve Rudolf a csatatéren ütötte föl tábo-
rát ; 27-én a magyarokat Laa alá küldte, ő maga Felsbergre menetelt. 

A jutalom, melyet diadaláért a magyar sereg és király vett, 
azon ékszerekből állott, melyeket Ottokár hat évvel azelőtt jogta-
lanúl lefoglalt, s azon zsákmányból, melyet a csehek táborában 
találtak a kunok. A még 1260-ban ugyancsak a Morva vize mellett 
vallott vereséget s az azóta szenvedett sérelmeket a magyar sereg 
véresen megtorolta, s megelégedett a csatatéren szerzett gazdag 
zsákmánynyal, a rabszíjra fűzött sok hadi fogolylyal, az ellenségtől 
nyert zászlókkal es czímeres paizsokkal, melyeket László, mint a 
magyar fegyverek dicsőségének örök időkre szánt emlékeit, a szé-
kesfehérvári egyház falaira fiiggesztetett.3) 

Mesének bizonyul tehát a németek azon gyűlöletes állítása 
(Ann. S. R. Salisb. 804. 1.) mintha a magyaroknak szándékában 
állt volna Rudolf királyt valamennyi némettel felkonczolni; mert 
ha ezt csakugyan végre akarták volna hajtani, már csak tálnyomó 
erejöknél fogva is könnyen megtehették volna. 

Négy napi pihenes után a magyarok hazájukba bocsáttattak, 
miután harczi dicsőségükhöz új babért fűzve a Habsburg-dynastia 
megalapításához kiválóan hozzájárúltak. 

A veszteségek német részről igen csekélyeknek, cseh részről 
jelentékenyeknek mondatnak. Az adatok mindkét félre együttesen 
12,000 és 20,000 közt váltakoznak. 

Rudolf, miután Morvát nehézség nélkül meghódítá, egész 
Kolinig hatolt, hol a Brandenburgi Ottó őrgróf közbenjárásával 
Ottokár unokaöcscsével a béke megköttetett. 

* * 
* 

*) Lásd Rudolf találkozása László királylyal a csata után ; 6. szám 
alatt mellékelt kép. 

2) Verses krónika. 
3) Kézai e. k. 122. 1. 



Számos e korbeli királyi okirat tanúskodik a magyarok vitéz-
ségéről és bátorságáról: 

Mátbé nádor a csata beveben lóról bukik; Denes mester, 
Péter fia az Osli nemzetségből, vére omlásával kiragadja őt a neki 
rohanó ellenség elől, s ismét lovasítva a harcz zajába hozza, és 
még a krónika írója is Chákról ekként emlékezik meg: 

«Sóba cséplő ugy nem csépelt 
Mint Trencséni azt tevé 

Rőf hosszú karjával.»1) 

Omode, a későbbi nádor, jobb keze mutató újját vesztette el 
e csatában.2) 

Forgách őse, András, az Ivánka fia; Szegedi Benedek fia Apa 
s aGuthkelet nemzetség egyik tagja;3) a Bori család őse, Miklós;4) 
a Sztáraiak őse Jákó; Miskolczi Peter és Sándor;5) mind annyian 
derekasan harczoltak! 

Yid László, az Irinyiek őse, a cseh király törvénytelen fiát, 
Miklós herczeget, foglyúl ejté; minek emlékére a család maiglan 
lánczra vert királyfit kék mezejű paizsában ábrázolva visel.6) 

Péternek a Dorog fiának s testvéreinek, kik a Morva meze-
jén Ottokár ellen vitézül harczoltak, adta László király néhány 
nap múlva az említett ütközet után 1278 szeptember 1-én bizonyos 
ősi birtokukat, melyet a hűtlen Pál és fiai, Miklós vajda, István és 
a lefejezett Gergő tartottak bitorűl elfoglalva.7) 

J) László király oklevele Ung. Magaz. IV. köt. Ezen tetteért adomá-
nyozta Póternak László király 1279-ben az elkobzott Dágót. Magy. tört. 
életrajzok 1886. II. évf. 5. füz. 66. lap, 4. megjegyz. 

2) Endre király 1290. évi adománylevelével ungvármegyei birtokában 
megerősíti. 

3) «in quo Ottocarus . . . se receperat vix fuge medio liberatus.» 
Magy. tört. életrajzok. 

4) «Cum Rex Bokemorum ante faciem exercitus nostri fuga denectus 
se ad Castrum Laa recepisset.» Magy. tört. életrajzok. 

5) Budai II. darab. 
6) Heraldisch genealogische Zeitschrift «Adler», 2. szám, 17. lap és 

6. szám, 64. lap. 1871. évből — továbbá Magy. tört. életrajz. II. köt. Kun 
László 68. lap. 

7) Magyar tört. életrajzok. 59. 1. 



A «zewedi» íjjászokat Baranya megyében az Ottokár ellen 
tanúsított jó magatartásukért László király 1279 ben nemesíti.1) 

Piros Péter és Synka Tamás, György mesternek hű követői,2) 
s végre György mester maga, László király diadalmas vezére, mél-
tóan sorakozik e hösök mellé, kinek sikerűit korának mozgalmas 
időszakában magának dús érdemek mellett halhatatlanságot sze-
rezni.3) 

A morvamezei csata a XIII. század legérdekesebb csatáinak 
egyike. Már maga a módszer, a hogy Budolf a magyarokat meg-
nyeri, de még inkább a mód, a hogy őket a csatában alkalmazza, 
nagy vezeri képességet mutat. 

A csata vezetését Budolf az utolsó pillanatig erősen kézben 
tartja az által, hogy a sváb nehez lovasokat a végső harczra fen-
tartja, míg a könnyű magyar csapatokat óvatosan de fokozatosan 
alkalmazza, mig végre a tartalék alkalmazása, valamint a magyarok 
átkarolása által a diadalt kivívja. 

A magyarok az I-ső harczvonalat képezik s a csehek I-ső 
harczvonalát visszavetik és üldözőbe veszik, mi által a 11-dik harcz-
vonalnak szabad tevékenységet biztosítanak. Ez kevésbbé szeren-
csés és a csehek német zsoldosaiból alakult s Ottokár által szemé-
lyesen vezetett második harczvonala ellenében vereséget szenved, 
s a győzelem nagyon is kétessé válik vala, ha a tartalék ügyes föl-
használása és György mester időszerű megjelenése a harczot Budolf 
javára végre el nem döntik. 

Beánk nézve a dologban a legérdekesebb az, hogy a csatában 
a főszerepet, mint ezt beigazoltuk, valóban a magyarok vitték s a 
csata eldöntését is magyar fegyverek idézték elő. 

SÓVÁRI Soós E L E M É R . 

*) Kápolnai, Ludovica Académia közi. 1879. év. novemberi füz. 
a) György mesternek adott adománylevelek a Nemzeti Muzeumban. 
3) László király adománylevelei György mester részére 1285. és 1288. 

évekről a nemzeti múzeumban, a Sóos-család levéltárában. Az 1285. évi 
okirat jelen füzetben közölve. 
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