
had tör té ne ti fel dol go zás nak nem fel -
ada ta a ma gyar hon fog la lás össze tett
prob lé má já nak meg vi lá gí tá sa, bár a két
fo lya mat két ség kí vül szo ro san egy be -

kap cso ló dott. A nyu ga ti for rá sok ban a ma gya rok
el sõ ként a Saint Bertin-i év könyv ben for dul nak
elõ. Adó dik a kö vet kez te tés, hogy a ma gya rok a
hon fog la lás ha gyo má nyos dá tu má nál, 895–896-
nál jó val ko ráb ban meg je len tek a Kár pát-me den -
cé ben, mi ként már 881-ben is, s fel aján lot ták ka to -
nai szol gá la ta i kat a tõ lük nyu ga tabb ra ta lál ha tó
szem ben ál ló erõk nek. Amíg a ma gya rok leg in -
kább a fran kok szö vet sé ges se géd csa pa ta i ként je -
len tek meg, nem kelt het tek túl nagy ér dek lõ dést, s
még a Fuldai év köny vek is hall gat ró luk egé szen
892-ig. A 862-es em lí tés hát te ré ben az áll hat, hogy
Karlmann 861-ben ép pen a mor va Rastislavval
szö vet ke zett ap ja, Né met La jos ke le ti frank ki rály
el len. Könnyen le het, bár for rá sunk nincs rá, hogy
a mor vák ol da lán ma gya rok is meg je len tek a har -
cok ban, ami re – nyil ván ne hez te lõ en – fel fi gyel tek
a bi ro da lom ban is. 

894-ben – nem pá rat lan mó don – egy idõ ben
ke rült sor ke le ti és nyu ga ti had já rat ra. El sõ ként a
bi zán ci ak bé rel ték fel a ma gya ro kat a bol gá rok el -
len, akik fe lett gyõ zel met is arat tak. Te kin tet tel a
ma gyar hon fog la lás vég sõ hul lá má nak kö ze li idõ -
pont já ra, nem tû nik alap ta lan nak a tör té né szek
fel te vé se, hogy a ma gyar csa pa tok vagy egy ré szük
a Fel sõ-Ti sza vi dé kén le tá bo roz va, mint egy elõ õrs -
ként itt vár ta be a 895-ben be ér ke zõ ma gyar fõ se -
re get. Leg alább annyi ra va ló szí nû sít he tõ az a vé le -
mény is, hogy a ma gya rok min den bi zonnyal lé te -
sí tet tek te le pe ket a Kár pá tok nyu ga ti elõ te ré be is,46
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E had já rat ok nak 
a ma gyar tör té ne lem
szá má ra ta lán 
leg na gyobb ered mé nye
az, hogy hoz zá já rul tak 
a ma gya rok si ke res
meg te le pe dés hez, és
meg ala poz ták, hogy
Ma gyar or szág a
nagy ha tal mak tól va ló

füg get len sé gét a ré gió
töb bi ál lam ala ku la tá hoz
vi szo nyít va 
si ke re seb ben 
és hosszabb táv ra vív ja
ki és õriz ze meg.
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az az a tör té ne ti Ma gyar or szág te rü le tén, s a me den ce észak ke le ti te rü le te it már a fõ -
se reg ér ke zé se elõtt ka to nai el len õr zé sük alá von ták. Töb ben utal nak ar ra, hogy a 10.
szá zad ban az ak kor már a me den cé ben meg te le pe dett ma gya rok ré gé sze ti le le tek kel
bi zo nyít ha tó an a Kár pá tok ke le ti elõ te rét tar tot ták el len õr zé sük alatt ka to nai te le pek
so rá val Przemysltõl egé szen Mold vá ig. Mind ez a Kár pá tok tól ke let re la kó ma gya ro -
kat ért be se nyõ tá ma dás sú lyá nak és kö vet kez mé nye i nek a szem pont já ból is meg ha -
tá ro zó je len tõ sé gû.

Vég ered mény ében a be se nyõ tá ma dás kö vet kez mé nye i nek a sú lyát nagy ban
csök ken ti az a tény, hogy a Kár pát-me den cei be köl tö zést a ma gya rok elõ ké szí tet ték.
Tá ma dá suk a ma gya rok nak nyil ván sze mé lyi és anya gi vesz te sé get oko zott, de ko -
ránt sem ak ko rát, mint amit a ko ráb bi ma gyar or szá gi tör té net írás fel té te le zett. En nek
az is el lent mond, hogy a ma gya rok né hány éven be lül ott foly tat ják ka lan do zá sa i kat,
ahol 894-ben ab ba hagy ták, lát szó lag mint ha mi sem tör tént vol na. 895-re a ma gyar
tör zsek el fog lal ták a Kár pát-me den cé nek a Duna–Garam vo nal tól ke let re esõ részt,
ami be Er dély is be le tar to zott.1

A 895–896 utá ni ka lan do zá sok szer ves foly ta tá sai a ko ráb bi ak nak, jog gal te kint -
he tõ ek a hon fog la lás utó véd har ca i nak. A fo lya ma tos sá got Arnulf ke le ti frank ki rály,
majd ró mai csá szár sze mé lye is biz to sí tot ta (887–899), aki nek nem kis sze re pe volt
a hon fog la lás elõ ké szí té sé ben. A csá szár hí vá sá ra 899–900-ban a taktikájuk szer ves
ré szét ké pe zõ mó don több csa pat ban már Itá li át dúl ták a ma gya rok, jú ni us ban ma -
gát Ve len cét is meg tá mad ták, s 899. szep tem ber 24. én a Brenta fo lyó mel lett egy ko -
moly üt kö zet ben I. Berengár itá li ai ki rály há rom szo ros túl erõ ben lé võ se re gét sem -
mi sí tet ték meg. Pan nó nia, az az a Du nán túl ma gyar bir tok ba vé tel ét az itá li ai, il let ve
a 900. évi ba jor ka lan do zá sok után ra he lyez het jük, ami kor vég le ge sen fel szá mol ták
a fran kok és mor vák ma ra dék ural mát is.

A Brenta fo lyó men ti csa ta si ke re a nagy fo kú tu da tos ság és mes te ri stra té gi ai ter -
ve zés ered mé nye volt. Tu da to san té vesz tet ték meg a fö lény ben lé võ el len fe lü ket, al -
tat ták el fi gyel mét, majd egy vá rat lan pil la nat ban dön tõ csa pást mér tek rá .2 Paviától
a ve ro nai me zõ kig 170-200 ki lo mé tert hát rál tak, ahol sor ke rült az el sõ össze csa pás -
ra, majd to vább hát rál tak a Brenta fo lyó hoz, ahol a ma gyar fõ erõk fel ké szül tek a dön -
tõ össze csa pás ra. A dön tõ na pon a ma gya rok át kel tek a fo lyón, s vá rat la nul be ke rí -
tet ték az itá li a i ak tá bo rát. Mind ez a leg na gyobb meg le pe tés ere jé vel ha tott, a kró ni -
ká sok sze rint a ma gyar arc cso port nyíl zá po ra „sok olasz nak tor ká ra for rasz tot ta a be -
te võ fa la tot”. Amint Breit Jó zsef ír ja: büsz kék le he tünk e gyõ ze lem re, hi szen „ilyen,
a ké sõb bi marengói csa tá hoz ha son ló, sõt nagy sze rû ség ében és vég ered mény ében ta -
lán még ezt is fe lül mú ló meg le põ for du lat ra nem sok pél da van a né pek had tör té nel -
mé ben”. A rá kö vet ke zõ esz ten dõ ben vissza tér ve a Kár pát-me den cé be, ki hasz nál va
Arnulf csá szár ha lá lát, Pan nó ni át is bir tok ba vet ték.

A po zso nyi csa ta 907-ben

A 10. szá zad ele jén a ma gya rok Kár pát-me den cei elõ re nyo mu lá sa és tér fog la lá sa
már jó ide je elõ re ve tí tet te a ko ráb bi szö vet sé ge sek, a ba jo rok és ma gya rok kö zöt ti
fegy ve res konf lik tus le he tõ sé gét. A ba jor tá ma dás ra egé szen 907 jú ni u sá ig kel lett
vár ni, hogy az tán a ma gyar se re gek Po zsony kö ze lé ben jú li us el sõ nap ja i ban meg -
sem mi sí tõ ve re sé get mér je nek Gyer mek La jos né met ki rály had se re gé re. Az üt kö zet
je len tõ sé gé re ép pen az itt éle tü ket vesz tõ elõ ke lõk sze mé lyé bõl kö vet kez tet he tünk: a
ha lot tas köny vek be be ke rült Liutpold ba jor õr gróf, to váb bá a salz bur gi ér sek, egyút -
tal ki rá lyi kan cel lár, a freisingi és brixeni püs pö kök ne ve.3

A né met ki rá lyi se reg 907. jú ni us 17-én in dul ha tott el Ennsburgból, az egyik csa -
pat kö vet te a Du na dé li part ján az óko ri li mes utat, a má sik a Du na észa ki part ján ha -
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ladt, míg a Du nán ha jón szál lí tot tak még csa pa to kat és után pót lást. Tor ma Bé la szá -
mí tá sai sze rint az el sõ ba jor had osz lop jú ni us 24-e kö rül ér het te el a Bé csi er dõ nyu -
ga ti be já ra tát, s jú li us 3-ára ér het ték el a Po zsony kör nyé ki össze csa pás szín hely ét,
ahol el hú zó dó har co kat foly tat tak A ma gya rok si ke rét meg könnyít het te, hogy a ba -
jor se reg ré szek nek el té rõ hosszú sá gú utat kel lett meg ten ni ük, s va ló szí nû leg nem is
tud tak egy idõ ben a cél te rü let re ér kez ni, ami is mét a vi dé ken jól tá jé ko zó dó, a
lesvetésben já ra tos no mád tak ti kát hasz ná ló ma gyar csa pa tok esé lye it nö vel te meg.
Tel je sen in do kolt, ha a po zso nyi csa tá nak az egész kö zép-eu ró pai tér ség sor sá nak
ala ku lá sá ban meg ha tá ro zó tör té ne ti je len tõ sé get tu laj do ní tunk. Egy ér tel mû, hogy a
ma gyar hon fog la lás si ke res sé ge füg gött az üt kö zet ki me ne te lé tõl, sõt a ma gyar hon -
fog la lás le zá ru lá sát s az Enns és Fischa fo lyók kö zöt ti te rü let el len õr zé sé nek a meg -
szer zé sét, a gye pû el ve messze nyu gat ra tör té nõ ki to lá sát je len tet te.

907–954

908 után hal lunk a ma gya rok ról Szá szor szág ban, Türingiában, Sváb föl dön, Itá li -
á ban, El zász-Lo ta rin gi á ban, Bur gun di á ban, Dá nia ha tá ra i nál, Sankt Gallenben,
Nîmes kör nyé kén, a tá vo li Dél-Itá li á ban, az At lan ti-óce án part ján vagy ép pen His pá -
ni á ban. Az I. Hen rik né met ki rállyal 924-ben kö tött ki lenc éves fegy ver szü ne tet, il -
let ve az Arnulf ba jor her ceg gel ko ráb ban kö tött kü lön al kut ki hasz nál va 926-ban a
ma gyar ka lan do zá sok már el ér ték a mai bel gi u mi tér sé get. A had já rat el sõ je len tõs
meg örö kí tett epi zód ja ép pen Szent Gál nak a mai Svájc ban ta lál ha tó mo nos to rá ban
töl tött na pok meg örö kí té sé hez kap cso ló dik. Az egy hé ten át ott tar tóz ko dó ma gyar
ka lan do zók tör té ne te nem csak ke dé lyes el be szé lés, ha nem azért is fon tos, mert csak
rit kán ol vas ha tó rész le te ket õr zött meg a ma gya rok harc mód já ról: kis cso por tok ban
mo zog tak, ha lot ta i kat el éget ték, kürt je lek kel je lez ték a gyü le ke zõt, fel de rí tõk kel tar -
tot ták a kör nyé ket el len õr zés alatt, a nagy fo lyó kon, ha te het ték, ha jók kal kel tek át,
a ne mes fém tár gya kat mind ma guk kal vit ték, a mo nos to rok, ha ide jé ben ér te sül tek,
ak kor si ker rel el tud ták me ne kí te ni az em be re ket és in gó sá ga i kat. Ugyan ak kor
Wiborada, a re me te éle tet élõ szûz meg gyil ko lá sa ugyan azok ban a na pok ban a ka lan -
do zók kal va ló ta lál ko zás vé res va ló sá gát do ku men tál ja.

A né me tek 910 után a ma gya rok nak adót fi zet tek, ám eköz ben a Ma da rász nak ne -
ve zett I. Hen rik né met ki rály cél tu da tos po li ti ká val, ka to nai re for mok kal ké szí tet te
elõ a ma gya rok kal va ló le szá mo lást. Az adó fi ze tés meg ta ga dá sa mi att a ka lan do zók
a had já ra tot 933-ban már ko rán meg kezd ték, ja nu ár ban vagy feb ru ár ban in dul hat tak
Szász or szág el len. I. Hen rik a had ügyi rend szert alap ja i ban újí tot ta meg, har co sa it
ki ké pez te a ne héz fegy ve res lo vas harc mo dor ra, s eh hez al kal mas fegy ver zet tel lát ta
el õket. 

A ma gya rok ka to nai po ten ci álját bi zo nyít ja, hogy eb ben az év ben há rom irány ba
in dí tot tak por tyá kat, egyet Itá li á ba és ket tõt né met föld re, egyi kük ke rült szem be a
ki rály se re gé vel. Az üt kö zet re már ci us 15-én ke rült sor, va la hol Merseburg (újabb
azo no sí tás sze rint Ritteburg) kö ze lé ben. Az össze csa pás elõtt a ma gya rok fel de rí tõi
meg kö ze lí tet ték a né met tá bort, majd kis vár tat va fel han goz tak a csa ta ki ál tás ok, a
ma gya rok ré szé rõl az „ocs mány és ör dö gi »hui, hui«”.4 A né me tek egy jól elõ ké szí -
tett ha di csel lel pró bál ták a ma gya ro kat kö zel harc ra kény sze rí te ni: a gyen gén fel sze -
relt türingiai lé gi ót küld ték elõ re, hogy azok ma guk után, a ne héz fegy ver ze tû csa pa -
tok ha ra pó fo gó já ba csal ják a ma gyar lo vas sá got. Mind hi á ba, a ma gya rok még idõ ben
ész re vet ték a csap dát, s el me ne kül tek. A ko ra be li né met kró ni kás is el is me ri, hogy
ke vés ma gyar vi tézt si ke rült meg sem mi sí te ni. 

933 után is vál to zat lan in ten zi tás sal foly ta tód tak a ka lan do zá sok. Árul ko dó ak a
ma gyar or szá gi sír le le tek, ame lyek nek ér mei kö zül 67 szá za lék itá li ai, 21 szá za lék48
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fran cia s meg le pe tés re csak 7 szá za lék né met ere de tû. Ezek azon ban nem csak ad hoc
zsák mány ként, ha nem rész ben éves vagy több éves idõ szak ra adott adó ként ér kez -
het tek. Adó fi ze tés re ba jor, szász, cseh, bi zán ci te rü le tek mel lett el sõ sor ban Itá li á ból
van nak ada ta ink, amit a pén zek ará nya is hû en tük röz. Nem vé let le nül ne vez te Bóna
Ist ván a 10. szá zad el sõ fe lét „ezüst kor nak”, hi szen for rá sa ink alap ján bi zo nyít ha tó -
an 15 ton na, a va ló ság ban an nak több szö rö se ér kez he tett a Kár pád-me den cé be. Ha
fi gye lem be vesszük, hogy a 126 ide gen pénz ér mé ket tar tal ma zó sír kö zül csak ta lán
40 le he tett ma ga is har cos, he lye sen gon dol Ko vács Lász ló ar ra, hogy a tár sa dal mi
hi e rar chi á nak meg fe le lõ en szét osz tás ra ke rül tek, leg na gyobb ré szü ket pe dig be ol -
vaszt va öt vös tár gyak ké szí té sé re hasz nál ták. Az arab dirhem le le tek pe dig ar ra fi -
gyel mez tet nek, hogy a zsák mány, köz tük a rab szol gák a nem zet kö zi ke res ke del mi
for ga lom ré vén hoz tak hasz not bir to ko sa ik nak. A szál lí tás kér dé se is meg oszt ja a ku -
ta tást, ami re leg in kább a 16–17. szá za di, a krí mi ta tá rok had já ra ta i ról szó ló tu dó sí -
tá sok ada tai szol gál hat nak pár hu zam ként: õk ha son ló kép pen több ezer ki lo mé te res
tá vol sá go kat le fe dõ had já rat ok so rán nagy szá mú rab szol gát és lá bas jó szá got hur col -
tak ma guk kal.

Kü lö nö sen ér de ke sek a 942. évi itá li ai ka lan do zá suk, mi vel on nan to vább vo nul -
tak az Ibé ri ai-fél szi get re. Az ot ta ni gon dos s pro fesszi o ná lis arab bü rok rá ci á nak kö -
szön he tõ en szin te nap ra is mer jük a ma gya rok út ját, akik Katalónia fel ől ve ze tõ vel ér -
kez tek. A jú li us 7-e és szep tem ber 15-e kö zöt ti ese mé nye ket sok szor na pi pon tos ság -
gal je gyez ték fel: egy hé ten át pró bál koz nak Lérida ost ro má val, majd ko moly el lá tá -
si prob lé mák lép nek fel, vissza vo nu lás ra kény sze rül nek, mi köz ben ma gyar fog lyok
ke rül nek a ka li fa test õr sé gé be. Zsák má nyu kat út köz ben mind el vesz tik, leg alább is
egyet len hispán érem sem buk kan fel a ha zai sí rok ban, mi vel vissza vo nu lás köz ben
sú lyos ve re sé get mér nek rá juk 

954–970

A ma gyar ka lan do zá sok meg íté lé sé nek ha gyo má nyo san egyik leg vi ta tot tabb pont -
ja a har ci cse lek mé nyek nek a ko ra be li po li ti kai és dip lo má ci ai tör té né sek so rá ba va -
ló be il lesz té se, ami nek ak tu a li tá sát ép pen a 955. évi augsburgi ve re ség ad ja. Azt ma
már szin te min den tör té nész el fo gad ja, itt hon és kül föld ön egy aránt, hogy ki sebb
vagy na gyobb mér ték ben a had já rat ok elõ ké szí té se és le bo nyo lí tá sa so rán szá mol ni
kell dip lo má ci ai vo nat ko zá sok kal, még ha az el mé le tet fel ve tõ Bogyay Ta más, majd
azt mo nog ra fi ku san ki fej tõ Vajay Sza bolcs ide jé ben mind ez még szo kat la nul is hang -
zott.5 Az emig rá ci ó ban élõ tör té né szek alap ve tõ en a ka lan do zá sok „fék te len
rablóhadjárat” meg íté lé se el len ér vel tek, s nem is ered mény te le nül. Ugyan ak kor a
nyu ga ti ak szö vet sé gé ben va ló be avat ko zás bi zo nyí tá sa egy fe lõl a for rás adott sá gok,
más fe lõl a po gá nyok kal va ló tár gya lás, „le pak tá lás” leg ke vés bé sem sza lon ké pes vol -
ta mi att igen ne héz. Vagy ép pen el len ke zõ leg, ha ilyet em le get nek, ak kor az a rá gal -
ma zó be fe ke tí tés le he tõ sé ge mi att sem mi vel sem meg nyug ta tóbb. Ám ép pen a nyu -
gat-eu ró pai ese te ket bo rít ja a leg több ho mály. Eb ben a vo nat ko zás ban az itá li ai és bi -
zán ci kap cso la tok ban a ma gya rok meg fi ze tett se géd csa pat ként va ló fel hasz ná lá sa
szá mos eset ben bi zo nyít ha tó, sõt Berengárral kap cso lat ban tud juk, hogy a 921. év
utol só hó nap ja i ban Brescia mel lett po li ti kai el len fe lei el fo gá sá ra „cím re” küld te a
ma gya ro kat (nyil ván ve ze tõ vel), akik a fel ada tot pon to san vég re is haj tot ták.
Berengár el len fe le i re a Ve ro ná tól 50 mér föld re fek võ Brescia mel let ti Bergenben
Berengár fel ké ré sé re a ma gya rok le csap nak Dursac (Tarhos) és Bugat ve ze té sé vel.
En nek meg fe le lõ en van nak, akik azt ál lít ják, hogy a ma gya rok ki vé tel nél kül csak va -
la mely ko ra be li ha ta lom hí vá sá ra in dul tak el, má sok sze rint fõ leg sa ját kez de mé nye -
zés bõl tá mad tak.6 Nem is be szél ve azok ról, akik sze rint új ha zát ke res tek vol na, tu -
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da to san akar ták vol na ala kí ta ni az eu ró pai nagy po li ti kát, vagy ép pen a pász tor tár sa -
da lom vál sá ga okoz ta fe szült sé get ve zet ték vol na le. Két ség kí vül nagy fo kú dip lo má -
ci ai nyi tott ság jel le mez te õket, ugyan ak kor a tá vo li vál lal ko zá sok ese tén va ló szí nû -
leg „mun ka adó ik” kö ve tei ke res ték fel õket, vagy a már nyu ga ton úton lé võ ket bé rel -
ték fel, s egyez tek meg a fel té te lek ben. A fo lya ma to san ér ke zõ adók és zsák mány a
törzs szö vet ség mû kö dé sé nek az alap ját je len tet te, s így fel té te lez he tõ, hogy a had já -
rat ok egy ré sze, ér te lem sze rû en sa ját kez de mé nye zés re, el sõd le ge sen az adó fi ze tés
biz to sí tá sát, meg újí tá sát, ki ter jesz té sét szol gál ta. A had já rat ok cél ja a törzs szö vet ség
kincs tá rá nak a fel töl té se, a kí sé ret és a vi té zek jut ta tá sa i nak a biz to sí tá sa volt. A be -
vé te lek, zsák mány egy ré szét bi zo nyo san a had já rat ok fel emész tet ték, hi szen köz ben
sok min de nért fi zet ni ük kel lett, ha biz ton ság ban és meg fe le lõ tem pó ban akar tak ha -
lad ni. A rend szer nyu gat fe lé Észak-Itá lia és Ba jor or szág pa ci fi ká lá sán és az ab ból
kö vet ke zõ sza bad át vo nu lá son ala pult, ami re az el sõ csa pást a 950-es évek ele jén a
ké sõb bi I. Ot tó csá szár mér te.

A ka lan do zá sok té nye és si ke re az egész törzs szö vet ség köz pon to sí tott kül po li ti -
kai és had ügyi irá nyí tá sát té te le zi fel a ko ráb bi né ze tek kel szem ben, ame lyek a tör -
zsi ke re tek kö zöt ti szer ve zést vé lel mez ték. A ko ráb bi né zet ki dol go zá sa kor per sze
még nem volt is mert a gaz dag Fel sõ-Ti sza vi dé ki leletegyüttes a nyu ga ti érem le le tek -
kel, ami a ha gyo má nyos különutas tör zsi irá nyí tást már ön ma gá ban meg kér dõ je le zi.
A ka lan do zók kö zött Ár pád-há zi a kat is em lí te nek, így Tarhost, Tak sonyt vagy Bul -
csút. Igaz ugyan, hogy egy szer, 906-ban – vé let le nül – szem be ta lál koz tak ka lan do zó
ma gyar se re gek, de en nél na gyobb a sú lya an nak a meg fi gye lés nek, hogy a kül föl di
ha tal mak kal kö tött szö vet sé get, meg egye zést min dig be tar tot ták.

Né met vi szony lat ban a for rás adott sá gok ép pen a 954–955-ös évek ben ja vul nak
meg, ami kor konk rét for rá sa ink van nak a leg ma ga sabb szin ten tör té nõ kap cso lat fel -
vé tel re, il let ve az er re vo nat ko zó vád ta ga dá sá ról.7 A ma gya rok kal nem ki sebb sze -
mé lyek ke rül nek kap cso lat ba, még ha nem is köz vet le nül vagy sze mé lye sen, mint a
lo ta rin gi ai her ceg, a salz bur gi ér sek, vé gül 955-ben ma ga a né met ki rály. A né met fõ -
em be rek min den bi zonnyal ke rül ték a ma gya rok kal va ló köz vet len ta lál ko zást és kö -
zös fel lé pést. Ám a név sor is mu tat ja, hogy a né met föl di bel po li ti ká ban pél dát lan fe -
szült sé gek hal mo zód tak fel, ami ér te lem sze rû en ve zet he tett a ma gya rok fel ér té ke lõ -
dé sé hez. 

A né met ki rály el le ni össze es kü vés a 953. év hús vét ja kö rül in dult, ami kor Ot tó
ro ko nai, ve je, a sváb her ceg Vö rös Kon rád és tu laj don el sõ szü lött fia, a lo ta rin gi ai
her ceg, Liudolf Mainzban el akar ta fog ni a ki rályt, si ker te le nül. Köz ben Arnulf
regensburgi pa lo ta gróf fel lá zadt, s ki hasz nál va a mainzi ese mé nye ket, ha tal má ba ke -
rí tet te a bi ro da lom leg je len tõ sebb dél ke le ti köz pont ját, Regensburgot, s nyíl tan
Liudolf ol da lá ra állt át. Ezt kö ve tõ en hosszas és for du la tok ban gaz dag ka to nai és po -
li ti kai játsz ma kez dõ dik, ami az Ot tó-párt ál tal kö rül zárt Regensburgnál vesz vég sõ
for du la tot, ami kor a vá ros ból tör tént ki tö rés kor 954. jú li us 22-én ma ga Arnulf is éle -
tét vesz ti, az el len ál lók pe dig las san meg hó dol nak.

A ko ra be li for rá sok ugyan ak kor egy ér tel mû vé te szik, hogy a ma gya ro kat 954 leg -
ele jén hív ták, majd en nek fe le lõs sé gét a szem ben ál ló fe lek egy más ra akar ták há rí ta -
ni. Ér te lem sze rû en, a ké sõb bi gyõz tes bi zo nyult han ga dó nak, s így Liudolf párt ja
kény sze rült ma gya ráz ko dás ra a ki rály párt ján ál ló kró ni ká sok vád ja i val szem ben. A
vá dak va ló szí nû leg nem alap ta la nok, hi szen azt a lá za dók ma guk is el is me rik, hogy
je len tõs összeg gel vál tot ták meg Ba jo ror szá got a ma gyar pusz tí tás tól. Ma ga Liudolf a
kö vet ke zõ sza vak kal vé de ke zett: „az el le nem fel bé rel te ket [ti. a ma gya ro kat] pénz zel
fi zet tem le, ne hogy árt sa nak ne kem és alatt va ló im nak.”8 Bár ho gyan tör tént is, az ér -
ke zõ ma gya rok kal a szem ben ál ló fe lek nem na gyon tud tak mit kez de ni, il let ve egyik
fél sem akar ta, hogy a ba jor or szá gi har cok ba köz vet le nül be avat koz za nak. Szem ben50
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az itá li ai po li ti kai kul tú rá val ezt né met föl dön a fe lek még a leg kri ti ku sabb hely zet -
ben sem lép ték meg.

A ma gya rok 954 ele jén csat la koz nak a né met föl di ese mé nyek hez, bár ér ke zé sük
pon tos idõ pont já ról for rá sa ink nem tu dó sí ta nak. Ba jo ror szág ból to vább kül dik õket
Vö rös Kon rád lo ta rin gi ai tar to má nyá ba, ahol a Raj nán leg ko ráb ban már ci us 1-jén
kel nek át, már ci us 19-én már Wormsban nagy pénz hez jut nak, bár két sé ges, hogy ki
fo gad ja õket. Rend kí vül ér de kes, hogy mennyi re el lent mon dá sos a már ci us 19. és áp -
ri lis 6. kö zöt ti Worms–Cambrai kö zöt ti út vo na luk re konst ruk ci ó ja. A ma gya rok kal
kap cso lat ba ho zott, ál ta luk fel dúlt nak mon dott 18 temp lom és mo nos tor két har ma -
da csak ké sõbb eme li be em lé ke ze té be a ma gya rok tá ma dá sát.9 Vé gül is a cél te rü let
Maastricht és Cambrai kö zöt ti, ko los to rok ban gaz dag 230 km-es sáv fel pré dá lá sá ra
nem sok kal több, mint 10 nap juk ma radt, ami ak kor is szép tel je sít mény, ha ki sebb
csa pa tok ra osz lot tak szét. Bi zony meg erõl te tõ mun ka le he tett, s ez meg is ma gya ráz -
za, hogy az el len ál ló egy há zak ost ro má val mi ért nem bí be lõd tek to vább. Fel tû nõ
azon ban, hogy mi lyen rö vid ide ig ma rad nak e te rü le ten, áp ri lis 6-a után már nin csen
nap hoz köt he tõ ada tunk, s úgy tû nik, hogy Bur gun di án és Észak-Itá li án át kü lö nö -
sebb fel tû nés nél kül ha za tér nek. Biz tos, hogy a ma gya rok tu da to san nem ké szül tek
a belnémet har cok ba va ló be avat ko zás ra, hi szen ak kor sok kal na gyobb lét szám ban
ér kez tek vol na, s nem in dí ta nak pár hu za mo san Bi zánc fe lé is egy csa pa tot. Bul csú
ro ko ná nak, eset leg ma gá nak Bul csú nak a je len lé te ugyan ak kor nö ve li a ka lan do zás
po li ti kai sú lyát.

Így 955-ben a Né met Ki rály ság bel sõ hely ze te ked ve zõ nek tûn he tett a ma gya rok
szá má ra, s a törzs szö vet ség ve ze tõi nem hi báz tat ha tók a had já rat idõ zí té sé ért és
meg in dí tá sá ért.10 Azt már biz to san tud juk, hogy a ma gya rok au gusz tus 8-ra kö rül zár -
ták Augsburg vá ro sát, ame lyet nem véd he tett je len tõ sebb ka to nai erõ, még is a ka lan -
do zók, gya kor lat lan vár ost rom lók lé vén, csak a ki éhez te tés sel pró bál koz tak. Er re
azon ban nem ma radt ide jük, mi vel a vá ros ban a ké sõbb szen té ava tott Ul rik püs pök
ve ze té sé vel si ker rel szer vez ték meg a vé del met. Ma gá ra az üt kö zet re au gusz tus 10-
én, a ke resz té nyek ál tal mé lyen tisz telt vér ta nú, Szent Lõ rinc nap ján ke rült sor.

A csa ta a ma gya rok szá má ra ked ve zõ en in dult, mi vel a ka lan do zók egy ré sze
ugyan is még éj jel át kelt a Lech fo lyón, és meg ke rül ve a né met se re get, si ker rel tá -
mad ta meg a se reg poggyá szát hát véd ként vé dõ, a né me tek kel ek kor már szö vet sé ges
cse hek csa pa tát vagy lé gi ó ját, mi ként a ko ra be li for rá sok em le ge tik. A ma gya rok hoz -
zá kezd tek az el len fél harc rend jé nek a fel gön gyö lí té sé hez, ha son ló kép pen si ke re sen
tá mad va meg a svá bok ból ál ló kö vet ke zõ két né met csa pa tot. Ek kor azon ban Ot tó ki -
rály – a ko ráb bi lá za dó val – Kon rád her ceg gel az élen a leg in kább be gya kor lott és jól
fel sze relt ki rá lyi lé gi ót küld te a ma gya rok el len. A né me tek hir te len elõ re nyo mu lá -
sá nak okát ta lál gat juk, ta lán a ma gya rok el sõ si ke re ik után zsák má nyol ni kezd tek,
vagy egy sze rû en a né me tek tak ti kai és tech ni kai fö lé nye ér vé nye sült. Bi zo nyos azon -
ban, hogy a ma gyar fõ se reg va la mi lyen ok ból kés le ke dett a fron tá lis tá ma dás meg in -
dí tá sá val, s így nem kö töt te le kel lõ kép pen a né me tek fõ erõ it, ame lyek ál ta lá nos tá -
ma dás ba len dül tek. Er re a ka lan do zók a tõ lük meg szo kott tak ti ká val vá la szol tak:
meg kí sé rel ték a me ne kü lést. Az augsburgi ve re ség tra gé di á vá a me ne kü lés so rán vál -
to zott. Már a csa ta vesz tés más nap ján meg pró bál ták kü lön bö zõ he lye ken, leg in kább
a ré vek nél és fo lyó part okon fel tar tóz tat ni a me ne kü lõ ket, mi köz ben egy újabb cseh
csa pat ba is be le fu tot tak. A né met gyõ ze lem a vissza vo nu lás meg hi ú sí tá sa ré vén vált
tel jes sé, s a ma gyar se reg en nek so rán szen ved te el a ko mo lyabb vér vesz te sé get. A
955. évi ka lan do zás ma gyar ve zé re it ép pen az el fo got tak és ki vég zet tek ré vén is mer -
jük. Lél (Le hel) mel lett Súrt és a – 948-ban már meg ke resz tel ke dett – Bul csút em lí -
tik, aki ket a csa ta után rö vi de sen Regensburgban ki vé gez tek. A ve re ség meg ráz hat ta
a ko ra be li ma gyar tár sa dal mat, ami re a kró ni kák ban fel jegy zett Le hel-kürt je tör té net,
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il let ve a hét gyász ma gyar his tó ri á ja bi zony ság. A ma gya rok ezt kö ve tõ en már csak
dél re, Bi zánc fe lé ve zet tek had já ra to kat, egé szen 970-ben, Arkadiupolisnál (ma
Lüleburgaz) el szen ve dett ve re sé gü kig. A dé li irá nyú a kat a bi zán ci tör té net írás sa já -
tos sá gai mi att szin te alig is mer jük, a 955-ig nyu gat ra ve ze tett 35-höz vi szo nyít va a
dé li 4 ka lan do zás nyil ván jó val ke ve sebb a va ló sá gos nál.

Tak ti ka, harc mo dor, fegy ve rek

A ka lan do zá sok kal kap cso la tos ku ta tá sok egyik ter mé keny irá nya a ka lan do zó
csa pa tok lo gisz ti ká já ra vo nat ko zik, amit újab ban Mesterházy Kár oly, Tor ma Bé la,
Vö rös Ist ván ne ve fém je lez.11 A ko ráb bi ko rok ma gas szá mo kat va ló szí nû sí tõ tör té -
né szei nemigen ve tet tek szá mot a har co sok és lo va ik el lá tá sá nak a biz to sí tá sá val. A
ka lan do zó ma gya rok az el lá tás ter hét nyil ván meg osz tot ták az õket hí vó, fel bé re lõ
szö vet sé ge se ik kel, azon fe lül pe dig a had szín tér bõl igye kez tek él ni, il let ve a bir to -
kuk ba ju tott fi zet ség bõl, adó ból és zsák mány ból fi zet het tek. Mind ez azon ban még
így is szük sé ges sé tet te, hogy né hány na pi élel mi szer- (szá rí tott hús, pi rí tott ga bo na -
fé lék) és ab rak tar ta lék kal ren del kez ze nek, mi ként nyíl vesszõ el lát má nyu kat, tar ta -
lék fegy ve re i ket, mû sza ki fel sze re lést, sát ra kat, a fo lyón va ló át ke lés hez töm lõ ket kel -
lett ma guk kal szál lí ta ni uk. A lo va ik ról tud juk, hogy kis ter me tû ek és igény te le nek
vol tak, de en nek el le né re is op ti má lis eset ben a na pi ka ló ria szük ség let nek csak fe lét
biz to sít hat ták le gel te tés sel. Per sze meg fe le lõ év szak ban tel je sen a had szín tér re ha -
gyat koz hat tak, de az eb bõl kö vet ke zõ el hú zó dó le gel te tés, a zsák má nyo lás egy fe lõl
le las sí tot ta a se reg me net se bes ség ét, más fe lõl pe dig fel la zí tot ta a fe gyel met, és meg -
ne he zí tet te a se reg irá nyí tá sát. Tud juk, hogy ve ze ték lo va kat is vit tek ma guk kal, ami -
nek fon tos sze re pe volt a tak ti ká ban, de a ta kar mány igényt lé nye ge sen meg nö vel het -
te. Tor ma Bé la szá mí tá sai alap ján 5000 lo vas ra és egy vezetéklóval szá mol va 10 000
ló ra 4 nap ra 180 ton nát kel lett fel mál ház ni, ami to váb bi 2756 mál hás ál la tot is igé -
nyelt. A hosszú, sok szor több hó na pos had já rat ok ra a nyíl vesszõ rõl is ne kik kel lett
gon dos kod ni. Te kin tet tel ar ra, hogy egy te gez be kb. 20 nyíl vesszõ fért, har co son ként
ma xi má li san tíz te gez zel szá mol va 50 ton nát kel lett még fel mál ház ni, ami to váb bi
625 mál hás ál la tot igé nyelt, ezek ta kar má nyát to váb bi 168 ló szál lí tot ta. Vé gül is
min den öt har cos ra esett ta kar mányt és nyíl vesszõt szál lí tó ló, ami a ko ra be li bi zán -
ci elõ írá sok hoz is kö zel áll. Per sze a va ló ság ban a ki szá molt nor má kat le he tett csök -
ken te ni, ezek a tény le ges nél jó val ma ga sab bak, a nyíl vesszõk kel le he tett ta ka ré kos -
kod ni, az üt kö zet után össze szed ni, ugyan ak kor a ve ze ték lo vak szá ma bi zo nyo san
el ér het te 2-3-at. Más fe lõl a ka lan do zó csa pa tok csak ki vé te les ese tek ben ér het ték el
ezt a nagy ság ren det, a leg több eset ben több száz fõ vel is meg fe le lõ el ret ten tõ erõt
tud tak fel vo nul tat ni. Hasz nál hat tak sze ke re ket is, no ha er re csak a Sankt Gallen-i ka -
lan do zás kap csán tör té nik uta lás. Bi zo nyos azon ban, hogy a nagy mennyi sé gû zsák -
mányt, oly kor a sú lyos sé rül te ket kí sé ret tel ko csin küld het ték ha za, mi ként a ve ré bi
sír ban meg ta lált ko po nya mû tét tel gyó gyí tott har cos is sé rü lé sét kül hon ban sze rez -
het te, majd ha za szál lít hat ták. A se re gek nek – a lét szám tól is füg gõ – vo nu lá si se bes -
sé gét is csak ne he zen tud juk meg be csül ni. Ál ta lá ban 20–30 km-t va ló szí nû sí te nek a
ku ta tók, ami egyéb ként – meg fe le lõ utak ese tén – sze ke rek kel is tart ha tó volt. Ez
meg ha tá ro zott tak ti kai cé lok el éré sé re, szín lelt vissza vo nu lás, meg le pe tés sze rû tá -
ma dás 50-60 km-re is nö ve ke dett, de egy ilyen tem pót még egy kö ze pes mé re tû se -
reg sem bírt hu za mo san el vi sel ni.

A ko ra be li le írá sok, így bi zán ci és arab szer zõk meg õriz ték a klasszi kus könnyû -
lo vas ma gyar harc mo dort: ez re de ik a harc ban szo ro san kö ve tik egy mást, foly to nos
nyi la zás köz ben a lo vas sza ka szok ma lom ke rék hez ha son ló an fo rog tak. Min dig el kü -
lö ní tet tek tar ta lék erõ ket, s min dig nagy csa pat tar ta lék ló val vo nul tak, rész ben hogy52
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több nek tûn je nek, rész ben hogy táp lá lé kot biz to sít sa nak ma guk nak. Az el len ség be -
ke rí té sé ben, a szín lelt meg hát rá lás ban és vissza for du lás ban, a hát ra fe lé nyi la zás ban
volt fõ erõs sé gük, amit Bölcs Leó jól is mert le írá sa is meg erõ sít. A se reg fel épí tés re a
tí zes szám rend szert ve het te ala pul, leg ma ga sabb egy ség a tö mény (tumen) tí zez res
szint je volt, ami alatt az ez re dek, szá za dok és ti ze dek áll tak. A le írá sok alap ján íja -
kat, dár dá kat, szab lyá kat, har ci bal tá kat hasz nál tak, vé dõ fegy ver zet ként bõr si sa kot
és bõr pán célt vi sel het tek.12

A harc gya kor la ti szem pont jai in do kol ták az öv je len tõ sé gét. Az ál tal, hogy szin te
min dent az öv re füg gesz tet tek, a har cost sem mi sem aka dá lyoz ta a fegy ve res küz de -
lem ben. Az öv re erõ sí tet ték fel az íj- és nyíl tar tó te gezt, a tûz gyúj tás hoz el en ged he -
tet len ko va kõ tá ro lá sá ra szol gá ló bõr- és ne mez tar solyt. A ku ta tók jog gal hív ták fel a
fi gyel met az öv és az a raj ta füg gõ te gez és tar soly dí szí té sé nek mél tó ság jel vény sze -
re pé re. A két-há rom cm szé les övön 25 szé le sebb és ugyan annyi kes ke nyebb ve ret
ta lál ha tó. Ré vész Lász ló sze rint ilyen övet a fe je del mi, törzs fõi, nem zet ség fõi kí sé ret
tag jai nyer het tek, vagy azt ki fe je zet ten ado mány ként kap hat ták. A ku ta tó ép pen ez -
zel ma gya ráz za vi szony lag kis szá mú kat, hi szen va ló szí nû sít he tõ, hogy csak a sze -
mély re szó ló aján dé ko kat te met ték el vi se lõ jük kel. Nem vé let le nül a 184 ve re tes öv
és öv ve ret egy ne gye de a Fel sõ-Ti sza vi dé ké rõl is mert, míg 25 nap vi lág ra ke rült tar -
soly le mez két har ma da is in nen va ló.13

A tá vol harc leg is mer tebb és leg ha tá so sabb fegy ve re az öv szíj bal ol da lán fel aj zott
vagy nyu gal mi ál la pot ban füg gõ íj volt. A C ala kú, húr nél kü li nyu gal mi hely zet ben
le võ íjat a har co sok a két lá buk kö zé szo rít va aj zot ták fel. A vissza csa pó- vagy ref lex -
íjak ha tal mas erõ vel lõt ték ki a nyíl vesszõ ket, ami a har cos tól is nagy gya kor la tot és
erõ ki fej tést igé nyelt, s csak ta lál gat ha tó, hogy egy nap hány szor volt ké pes a lö vés -
re. A 200-250 mé ter re el hor dó íjak kal 60-70 mé ter re már cél zott lö vést le he tet le ad -
ni. A könnyû lo vas tak ti ka lé nye ges ele me volt, hogy az el len fél lel ne ke rül je nek köz -
vet len har ci érint ke zés be, az al ka lom hoz il lõ en ki vá lasz tott nyíl he gyek kel el lá tott
nyíl vesszõk kel, a nyíl fel hõk kel bont sák meg az el len sé ges so ro kat. A nyi la kat az öv
jobb ol da lán fel füg gesz tett 80 cm hosszú nyíl tar tó te gez be tet ték, he gyük kel fel fe lé.
A te gez egyút tal az esõ tõl is meg óv ta az íja kat és nyi la kat, ami rõl a ko ra be li for rá sok
is meg jegy zik, hogy na gyon hát rá nyos volt a nyi la zás ban.

A kö zel harc le gen dás fegy ve re a szab lya lett, ami nek meg fe le lõ dí szí tett ség ese -
tén mél tó ság je lö lõ funk ci ó ja is le he tett. Ha így volt, ak kor a har co sok ja va ré szé nek
nem volt szab lyá ja. Nem vé let le nül az ed dig elõ ke rült 140 szab lya egy har ma da szin -
tén a Fel sõ-Ti sza vi dé ké rõl szár ma zik. A ma gyar szab lyák pen gé je eny hén ívelt, al só
har ma duk két élû volt, vagy fok élt ka pott, hogy a vissza fe lé hú zott pen gé vel is le hes -
sen se bet ej te ni. 

A sí rok ban a két élû kar dok is meg je len nek, de el ter je dé sük a 10, szá zad má so dik
fe lé re te he tõ, ami kor a ve ze tõk le von ták a ka to nai ve re sé gek bõl adó dó kö vez te té se -
ket. A fegy ver zet be li vál tás azon ban nem ment gyor san, 90 két élû kar dos em lé künk
ma radt fenn, ahol jel lem zõ mó don már nem ta lál ha tók nyu ga ti pén zek.14 A szab lya
és a kard ke ze lé se is alap ve tõ en más tech ni kát. moz du la to kat és nye reg ben va ló el -
he lyez ke dést kí vánt, en nek meg fe le lõ en Ré vész Lász ló ku darc nak íté li a szab lya mar -
ko la tú kar dok al kal ma zá sá ra tett kis szá mú em lé ket.

Sok vagy ke vés zsák mány? 

Az utób bi idõ ben szá mos új mo no grá fia és ta nul mány fog lal ko zott a ma gyar ka -
lan do zá sok kal.15 Leg utóbb Bernard S. Bachrach ér té kel te azo kat, s úgy ta lál ta, hogy
sok kal na gyobb mé re tû ek vol tak, és na gyobb pusz tí tást vé gez tek, s a kri ti kai írá so kat
ál ta lá ban „mi ni ma li zá lá suk ra” tett kí sér let ként ér té kel te.16 An nál ér de ke sebb, hogy
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újabb, nem ma gya rok ál tal írott, leg in kább bel ga, fran cia, né met és olasz elem zé sek
ép pen a ko ra be li for rá sok hi te les sé gét és meg bíz ha tó sá gát von ják két ség be. Ar ra a
nyil ván va ló tény re utal nak, hogy a for rá sok ból a 10. szá zad ban el tû nõ egy há zas he -
lye ket, te le pü lé se ket vagy ép pen az épü lõ új erõs sé ge ket nem le het min den eset ben
és ki zá ró lag a ma gya rok ka lan do zá saival kap cso lat ba hoz ni, sõt a ma gya ro kat sok -
szor össze is ke ver ték a for rá sok a nor man nok kal vagy ara bok kal. Nyil ván va ló an
nem tu dunk a ka lan do zók min den pusz tí tá sá ról, de a ren del ke zé sünk re ál ló ada tok
na gyon sok eset ben tor zí ta nak, tú loz nak, és in do ko lat la nul te szik meg a ma gya ro kat
bûn bak nak. Az is két ség te len, hogy az ara bok hoz vagy a nor man nok hoz vi szo nyít va
a ma gyar ka lan do zók pusz tí tá sa sok kal ki sebb mér té kû volt, hi szen csak annyit tud -
tak ma guk kal vin ni, amit lo va ik ra fel mál ház tak, vagy sze ké ren ha za küld tek. Az ál -
ta luk fel pré dált egy há zas he lye ken azon ban a pa pok imád sá ga ik ban a ma gya rok gyá -
szos em lé ke ze tét év szá zad ok ra meg õriz ték, sõt egy se reg olyan egy ház is vin di kál ta
ma gá nak a ma gyar pusz tí tás tisz te le tet kel tõ „hí rét”, amely nek kö ze lé ben sem jár tak
elõ de ink.

E had já rat ok nak a ma gyar tör té ne lem szá má ra ta lán leg na gyobb ered mé nye az,
hogy hoz zá já rul tak a ma gya rok si ke res meg te le pe désé hez, és meg ala poz ták, hogy
Ma gyar or szág a nagy ha tal mak tól va ló füg get len sé gét a ré gió töb bi ál lam ala ku la tá hoz
vi szo nyít va si ke re seb ben és hosszabb táv ra vív ja ki és õriz ze meg. Ugyan ak kor nem
hi ú sí tot ták meg, hogy a 973. évi quedlinburgi magyar–német kap cso lat fel vé tel után
az ez red for du lón a ma gyar ki rály ság si ker rel kezd je meg a ke resz tény Nyu gat hoz tör -
té nõ akkulturáció és in teg rá ció hosszú fo lya ma tát.
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