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885 kora őszén a Keleti-Kárpátok szorosain és hágóin több 
százezer ember és közel egymillió állat özönlött be Erdélybe és 
a Beregi-síksághoz. Az időpontot Pauler Gyula és tudóstársai 
határozták meg, a bolgár-bizánci háború és egy Bizáncban 
megfigyelt napfogyatkozás nyomán, melynek naptári évét a 
csillagászok pontosan kiszámították. Nem ismeretlen területre 
jöttek, a korábbi közhiedelemmel ellentétben, és nem is 
egyszerűen menekültek, hanem valószínűleg egy, már 
korábban is tervezett hadjárat befejezéséről volt szó. A 
portyázó magyar csapatok 862-ben jelentek meg a morvák 
szövetségeseiként, 881-ben a híradások szerint már Bécs alatt 
harcoltak. 892-ben pedig Arnulf szövetségeseként Szvatopluk 
ellen fordultak, vagyis ebben az időszakban már valószínűleg a 
Dunáig katonailag ellenőrizték a vidéket. Az is lehet, hogy 
egyes csapategységeik ekkortól a Felső-Tiszavidéken 
táboroztak. Árpád és csapatai tehát egy előre gondosan 
felderített területre érkeztek, a 894-ben kitört bolgár-bizánci 
konfliktus, majd a részben őrizetlenül hátrahagyottakat ért 
besenyő támadás után. Nem tudjuk, mekkora lehetett 
veszteségük, ám későbbi győztes hadjárataik és a korai 
kalandozások sikere arra a feltételezésre ösztönöz, hogy e 
veszteségeket ne becsüljük túl.

Mindmáig vitatott az a kérdés, hogy a törzsszövetség 
valójában hány lelket jelentett. A becslések és számítások igen 
széles határérték, a néhány ezer és a félmillió között mozognak. 
A számításoknak arab utazók leírásai adják az alapot, akik 
szerint a fejedelem kíséretét 20 ezer lovas, azaz két tömény
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harcos jelentette. Ez egyben azt is jelzi, hogy a sereg tizedekre, 
századokra és tízezres egységre, azaz töményre tagozódott 
(innen származik töménytelen szavunk, ami eredetileg azt 
jelenti, hogy több mint tízezer). A bevonuló magyarság 
lélekszámát fölbecsülő tudósok ebből a 20 ezer harcosból 
indultak ki, részint feltételezve, hogy hozzátartozóik, valamint 
a mesteremberek, a köznép lélekszáma bizonyos szorzót jelent, 
s ennek alapján 4-500 ezerre becsülhetjük a betelepülők 
létszámát. Más vélemény szerint a 20 ezres szám egyúttal 
minden hadrafogható férfi fegyverforgatót jelent, ebben az 
esetben a szorzó becsült értéke 6, azaz a honfoglaló magyarság 
lélekszáma 120 ezer körülire tehető. Magunk szívesebben az 
első létszámbecslés mellett törünk lándzsát. A korabeli források 
ugyanis arról tanúskodnak, hogy a magyarok hadserege 
rendkívül fegyelmezett és jól begyakorlott sereg volt. A kortárs 
bizánci császár, Bölcs Leó így ír: „A harcban nem mint a 
rómaiak, három hadosztályban állnak csatarendbe, hanem 
különböző ezredekben, tömören összekötve egymással az 
ezredeket, melyeket csak kis közök választanak el, hogy 
egyetlen csatasornak látszódjanak.

A derékhadon kívül van tartalékerejük, melyet 
kiküldenek tőrbe csalni azokat, akik elővigyázatlanul állnak fel 
velük szemben, vagy pedig szorongatott csapatrész 
megsegítésére tartogatnak. Málhájuk a csatasor mögött, a 
közelben van, a csatasortól jobbra vagy balra, egy vagy két 
mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak vele.

Gyakran egy kötélre vévén a felesleges lovakat, hátul, 
azaz a csatasor mögött annak védelmére helyezik el. A 
harcvonal rendjeinek mélységét, azaz a sorokat nem egyformán 
alakítják, inkább a mélységre fordítván gondot, hogy a 
harcvonal vastag legyen, és az arcvonalat egyenletessé és 
tömörré teszik.
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Jobbára a távolharcban, a lesben állásban, az ellenség 
bekerítésében, a színlelt meghátrálásban és visszafordulásban 
és az szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket.”

Maszudi arab történetíró így ír 934-ben a magyaroknak 
és a besenyőknek a bizánciak és a bolgárok ellen vívott 
csatájáról: „Mikor megvirradt, a besenyő király sok 
lovasosztagot rendelt a jobb szárny mellé, midegyik osztag 
1000 lovast számlált, ugyanígy a bal szárny mellé is. Mikor 
aztán felsorakoztak a csatasorok, a jobb szárny lovasosztagai a 
bizánciak derékhadára törtek, és nyílzáport zúdítottak rá, 
miközben átmentek a bal szárnyra. A bal szárny lovasosztagai 
is felvonultak, és nyílzáport zúdítottak a bizánciak 
derékhadára, miközben odáig jutottak, ahonnan a jobb szárny 
lovasosztagai kiindultak. A nyilazás így állandóan folyt, a 
lovasosztagok pedig forogtak, mint a malomkerék. ”

Végezetül a híres Szent Gallen-i kalandot kell 
említenem, ahol a szemtanú leírja, hogy a mulató magyarok 
dalolásuk és hadi játékaik közepette kürtszó hallatára 
felhagytak a mulatozással és azonnal „a férfiak gyorsan kifelé 
sietnek, ki hogy tud, és ahogy szoktatva voltak, előbb, sem mint 
hinné az ember, harcra készen csatasorba álltak. ”

Amint szoktatva voltak. Itt egyértelműen begyakorlott 
mozdulatokról van szó, s itt kell visszatérnünk előadásunk 
furcsának tűnő címére. Akár a színlelt támadás, akár az ellenfél 
hadrendje előtt keresztben mozgó alakulatok, a szorosan 
egymás mellett vágtató és nyilazó több ezer lovas, csak akkor 
tudott sikeresen győzelemre vinni egy hadműveletet, ha 
kürtszóra és más jelekre jól begyakorolt, éveken át besulykolt 
hadmozdulatokat tudtak végrehajtani. Gondoljuk el, frontálisan 
vágtató ezer lovas, esetleg több lépcsőben, egyszerre fordul 
meg. Csak néhány tévessze el a mozdulatot, legyen hosszabb a 
ló féktávolsága a megköveteltnél, máris felbomlik a hadrend, 
egymást legázolva keverednek össze a támadó oszlopok, a 
fölbukott lovak és lovasaik az ellenség könnyű prédájává
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válnak. E három felsorolt adat meggyőzhet bennünket, hogy a 
katonai kíséret, mai szóval élve, professzionista, hivatásos 
katonákból állott, soraik között nem lehettek „utcáról bejött 
fegyveresek”, hiszen minden egyes egyéni és katonai egységbe 
fogott mozdulatot jó előre be kellett gyakorolniuk. így azután 
bővebb lélekszámban kell gondolkoznunk, mint a felvetett 
második lehetőség feltételezte.

Gondoljunk csak a mesteremberek vélt lélekszámára, 
hiszen e hadseregnek más számítások szerint mintegy 20 tonna 
vasra volt szüksége a fegyverek és lószerszámok szükségleteit 
kielégítendő. Ugyan hány kovács kellett ahhoz, hogy a 
seregnek a tegezekben tartott mintegy 200-250 ezer nyílhegyét 
elkészítse? Egy-egy hadjárat során ezeknek többszörösére volt 
szükség, így bizonyos hadtápra is gondolhatunk, melyekről 
érintőlegesen írott forrásaink is beszámolnak.

A sereg belső tagozódását a sírmellékletek is jelzik, 
hiszen eddig összesen 139 szablya, 101 kard, és bizonytalan 
adatokkal kiegészítve, összesen 277 db ilyen szálfegyver került 
elő a várt több ezer helyett. Lándzsát mindössze ötöt találtunk 
hitelesen, fokost és baltát pedig 58-at. A főtiszteket jelző 
tarsoly eddig előkerült darabja mindössze 25. Ez azt jelenti, 
hogy a sírokba mellékletként a szálfegyverek katonai 
rangjuknak megfelelően kerülhettek. Azaz nemcsak az övük 
veretei, hanem a halottaikkal eltemetett fegyverek is jelzik a 
társadalom különböző rétegeinek alá-, s fölérendeltségét.

Az eddigiek során még nem beszéltünk és nem is tudjuk 
kiszámítani a köznép fegyverzetét, amelynek darabszáma 
megsokszorozhatja a korábban feltételezett kézművesek 
lélekszámát, hiszen gondoljuk el, hány ezer nyeregre, kantárra, 
íjra és nyílvesszőre volt szüksége a honfoglaló magyarságnak.

A korábbiakban a honfoglalás eseménysorozatának 
kezdetéről már írtunk. Feltételezhető, hogy a Dunántúl és a 
Felvidék megszállása 889-ben befejeződött, hiszen a 900. évi 
itáliai hadjárat után a sereg már Pannóniába „hazatér”
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Ez azt jelenti, hogy addigra befejeződött a Kárpát
medence megszállása. 900 őszén az Enns folyó vidékét dúlják a 
magyar csapatok, ekkor erősítették meg a bajorok a torkolatnál 
Fekvő Ennsburg várát. 902-ben megsemmisítették a morva 
fejedelemséget, azaz lényegileg 900-ra elérték az Óperenciás 
tenger partját (Oberenns). Valószínűleg ez nem azt jelentette, 
hogy e területet megszállva tartották, hanem katonai 
fennhatóságuk alá vonták nyugati gyepűként az Őrségtől az 
Enns folyó partjáig nyúló vidéket.

Mint láttuk, a honfoglalás közel 5 esztendőt felölelő 
folyamat volt, s a szerteágazó hadjáratok vezetésének központi 
irányításának valószínűleg több „harcálláspontja” lehetett. Ezek 
közül talán egyik volt az egykori Szer területén, melyről 
Anonymus tudósítása saját kora visszavetítéseként szól, 
azonban feltételezhető, hogy a térség geográfiai központja 
valóban alkalmas volt arra, hogy a szerteágazó hadműveleteket 
innen irányítsák, esetlegesen lezárják.
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