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LEHEL VEZÉR
Ezer éve, 955. augusztus 10-én a Nyu-

gat-Európában kalandozó magyarok serege
Augsburgnál súlyos vereséget szenvedett a
nyugatiak egyesült hadseregétől. Űgyszól-
ván senki sem menekült meg, mert a nép
mindenütt felkelt, és a menekülő magya-
rokat utaikon, gázlóknál, erdőkben elfog-
ták és megölték. A hagyomány szerint
csak hét megcsonkított „gyászmagyart"
engedtek haza hírmondónak.

A szomorú, de elkerülhetetlen tör-
ténelmi tényt mindmáig élő hagyomány-
ként őrzi az Augsburgnál megsemmisült
sereg egyik vezére, a Lehel köré fűződő
monda, és ennek tárgyi emléke, az először
1642-ben említett és most a Jász Múzeum-
ban őrzött kürt. (1) Ma is kiderítetlen,
hogy a valóban korabeli kürt csakugyan
Lehel vezéré volt-e; tudományos bizonyos-
sággal csupán annyit mondhatunk: lehe-
tett. Senki nem adott még feleletet arra,
hogyan került a hagyományban egymás
mellé Lehel és kürtje, valamint Jász-
berény városa, illetve az egész Jászság.
Az már azonban — az analógiák alapján
— világosan látható, hogyan változott szá-

zadok folyamán a történelmi tény, a történelmi személy és a köréjük fonódó monda
tartalma, hogyan vált a kalandozó magyarok zsákmányszerző hadjárata egyik vezé-
rének, Lehelnek tulajdonképpen tragikus alakja országszerte ismert monda főszerep-
lőjévé, a magyar vitézség szimbólumává, nemzeti hőssé. A történeti magban elhomá-
lyosult annak valóságos történelmi, társadalomfejlődési tartalma, és az egész mondát
a németellenesség töltötte meg.A monda és a ma élő hagyomány Lshel vezére — o
történelmi körülményektől függetlenül — csak a századokon át jogosan gyűlölt néme-
tek elleni harc hőse.

A Bécsi Képes Krónika Lehelt ábrázoló
rajzolt kezdőbetűje

A X. század második felében az Etelköz területén élő magyar törzsszövetséget
kelet felől a besenyők, délről — az időközben egymással kibékült — Bizánc és a
bolgárok szorongatták. Mivel a többszörös túlerővel szemben szabadságuk fegyverrel
való megvédése kilátástalannak látszott, választaniok kellett a hűbéri függőség és a
továbbvándorlás között. A magyar törzsszövetség az utóbbit választotta, s a legalkal-
masabb törzsfőnök, Árpád vezetésével 895-ben megindult a Kárpátokon keresztül
nyugat felé.

A honfoglalást megelőző évszázadokban a magyar ősközösségi társadalmi
rend bomlásnak indult. A VIII—IX. században elődeinknél uralkodóvá vált az állat-
tenyésztés, és az újabb és bőséges legelők foglalása, a termelőeszközök fejlődése lehe-
tővé tette, hogy egyes nemzetség- és törzsfők kezén óriási vagyon keletkezzék.
A magántulajdon lehetővé tette a kizsákmányolást és az osztályok és osztályellen-
tétek kialakulását; kifejlődött a patriarchális rabszolgaság. Ezzel megkezdődött az
ósközösségi gazdasági rend bomlása.
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A nemzetségeket összefogó'törzsi széfvezet katonai szervezetté, haddá vált,
melynek élére a leggazdagabb nemzetségfő került. A törzsfő a nemzetségfők taná-
csának segítségével intézte a közösség ügyeit, mely háttérbe szorította a régi nép-
gyűlést. Háborús célokból a törzsek között is közeledés állt be, s a vérszerződéskor
Árpád megválasztásával létrejött a magyar törzsszövetség, mely szintén katonai
egyesülést jelentett. Az őstársadalmi viszonyok bomlásának ezt a módját, melyhez
hasonló fejlődésen ment át a magyar pásztortársadalom is, Engels nyomán katonai
demokráciának nevezzük.

A honfoglalás idején a Kárpát-medence legvirágzóbb állama a szláv Pribina
állama volt, a mai Dunántúl helyén. Érthető, hogy a honfoglaló magyar törzsek zöme
is itt telepedett le. Molnár Erik kutatása szerint (2) Dunántúlon a szlávok és magya-
rok átlagos népsűrűsége (a honfoglalás után közvetlenül) négyzetkilométerenként 4—5
fő lehetett. A leigázctt szláv őslakosság — bár ekés földművelést folytatott — a ter-
melőeszközök elégtelen fejlettsége folytán, a legnagyobbfokú kisajátítás mellett sem
volt képes a magyar törzsek eltartásához szükséges többletet, felesleget termelni.
Viszont a sátoros pásztorkodás folytatása a legelőhiány miatt lehetetlenné vált, s
amúgy sem nyújtott volna elegendő javakat a lakosság fenntartásához. „A magyar
népet ebből a válságból — írja Molnár Erik — a termelőeszközök kifejlesztése: az
áttérés az ekés földművelés termelőmódjára, vagy legalább a földművelés lényeges
kiterjesztése vezethette volna ki. De. a pásztorember, aki megszokta a külterjes
állattenyésztés könnyű munkáját, nem tér át a földművelés nehéz munkájára, míg
más lehetőség kínálkozik. Azok tehát, akik a hagyományos munkakörből kiszorultak,
magával a termelő munkával is felhagytak és a fegyverforgatásban kerestek meg-
élhetést."

A magyar katonai demokrácia uralkodó rétegének gazdag zsákmányt Ígér-
tek a nyugati feudális államok, hol jelentős felesleg termelése is folyt, s így lehetővé
vált, hogy a földesurak kezén nagy értékek halmozódjanak fel. A nyugati államok
e viszonylagos gazdagsága indította a magyar törzsfőket nyugatra, hogy zsákmány-
szerző háborúkkal vezessék le azt a válságot, mely akikor a létfenntartást fenyegette.

A kalandozások korának (899—970) kiemelkedő hadvezére volt Bulcsú, Léi
(Lehel) és Botond.. Lehel nevéhez fűződik a jászberényi díszes elefántcsontkürt és
az ezzel kapcsolatos monda.

A később híressé vált Lehel vezér apja az etelközi vérszerződésben részt-
vett hét vezér egyike, Tas volt. Lehel születésének idejét pontosan nem ismerjük.
Nyilvánvaló, hogy az általa vezetett nevezetesebb és hosszabb portyázások idején
javakorában lehetett, s az augsburgi ütközet alkalmával (955) sem lehetett több
55—60 évesnél. Születésének idejét tehát a honfoglalást követő (895—900) évek-
re tehetjük. Régebbi történészek között félreértésre adott okot Anonymus Krónikája,
melyben 893Jban Zalánnal, 894-ben pedig a bolgárokkal szemben szerepelteti Lehelt,
mint nevezetesebb hadvezért. A fentiekből látható, hogy Lehel ezekben az ütközetek-
ben nem vehetett részt.

Anonymus idejében a külföldi hadjáratok vezéreinek neve homályba merült,
s csak így történhetett meg, hogv a honfoglaláskori hadjáratokat is híresebb vezé-
rek nevéhez kötötték. Lehel, Bulcsú és Botond a néphagyomány szerint is kiemel-
kedő hadvezérek lehettek, akikről Anonymus azt írja!3!, hogy „...harcias és bátor-
lelkű iér-fiaik voltaik, tkhk semmi másra nem viseltek gondot, csak arra, hogy uruk
számára népeket hódítsanak és más országokat pusztítsanak." Bár a krónikák,
nyugati évkönyvek ritkán említik a pcrtyázó hadak vezéreit, mégis a X. század had-
járatait Lehel, Bulcsú és Botond vezéreknek tulajdoníthatjuk.

A X. század derekán a nyugati feudális államok megerősödtek. A német
állam királya I. Ottó volt, kinek öccse, Henrik a bajor hercegi trónra került. I. Ottó
fennhatósága alá vetette Olaszországot és a Németországtól északra eső területeket.
A magyar törzsfők nem vették figyelembe a német központi hatalom létrejöttét és
komoly katonai szervezetét, s 954-ben újra betörtek Németországba, hogy azon át a
Rajnavidékre juthassanak. Ekkor a magyaroknak kedvezett a német birodalomban
dühöngő belviszály. Pauler Gyula írja,[4] hogy „Ottó király ellen legidősebb fia, a
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2*3 éves Liudoíf, sváb herczeg, és veje, a „vörös" Konrád, lotharingiai herczeg, í.
Konrád német király leányának fia, híres vitéz, „kinek se gyalog, se lóháton nem
veit párja", pártot ütöttek, s e viszálykodásnak nem legutolsó dka a kaján bajor
herczeg, Henrik volt, ki Liudolffal, „vörös" Konráddal összeveszett." Ottó király ke-
mény kézzel rendet teremtett, s a magyar hadak csak gyorsaságuknak köszönhet-
ték, hogy mire a német hadak összeálltak, már túljutottak Bajorországon. Ez alka-
lommal a magyarokkal szövetkezett „vörös" Konrád herceg kalauzolta a kalandozó
magyarokat. A portyázáson, melynek egyik vezére Lehel volt, Franciaország észak-
keleti részéig jutottak el.

955. elején I. Ottó megerősítette birodalmát. Fia, Liudolf és „vörös" Konrád
herceg meghódoltak és büntetésül elvesztették herceg egeiket. Ottó király felkészült
a kalandozó magyarok ellen. Ugyanez év júliusában körülbelül 25.000 lovasból álló
magyar had tört be Bajoroszág és Svábország területére, hol mindenütt raboltak,
pusztítottak. Augusztus eleién a fősereg Augsburggal szemben, a Leĉ h folyó jobb
partján ütött tábort. Céljuk a gyengén erődített város elfoglalása volt. Augusztus 8-án
reggel, éppen mikor az ostromot meg akarták kezdeni, értesültek Ottó király köze-
ledéséről. Az ostrom félbemaradt, és a következő nap is hadi készülődéssel telt el.

Ottó a magyarok betörésének hírére kis hadával Szász rszágból dél felé
sietett. Útközben csatlakozott hozzá a svábok és a hűbéres cseh herceg serege. A
bajor és a „vörös" Konrád vezette frank sereg Augsburg előtt egyesült Ottó király
seregével. A várból kijött csapatok is Ottóhoz csatlakoztak, így egyesített haderejét
12.000 főre becsülhetjük. Augusztus 10-én a magyar sereg átkelt a Lech balpartjára,
hogy a németekkel megütközzék.

Ottó több csatasorba állította seregét; leghátul ezer cseh katona őrizte a
sereg málháját. A magyar lovasok körülszáguldották a fősereget, a hátul lévő cse-
hekre és svábokra rontottak, s csapatukat teljesen megsemmisítették. Azonban a
német csatasor is hamarosan magáhoztért, és a hátulró1 támadó magyarok ellen
fordult. Mivel ekkor már ismerték az ellenfél harcmodorát, bármilyen heve-en is
támadtak a magyarok, nem bontották meg csatasorukat.

A Lech mezei ütközet sorsát „vörös" Konrád herceg döntötte el, ki frank
seregével a magyarok hátába rontott, és sikerült szétszórnia őket. Ettől kezdve a
magyarok nem tudták hadaikat újra csatarendbe állítani. Konrád erőteljes rohamát
Ottó gyors támadása követte, úgyhogy a magyarok hátrálásra, majd futásra kény-
szerültek. A magyar vezéreket. Lehelt, Bulcsút, és Surt is elfogták és Regensburgba,
a sír szélén álló Henrik bajor herceghez vitték, ki kötél általi halálra ítélte őket.

Bár a Lech mezei csatát és a vezérek kivégzésének körülményeit a krónikák
és az évkönyvek egyöntetűen írták le, a néphagyomány Lehel vezér haláláról a fen-
tiektói eltérő színes mondát őrzött meg. Ennek a mondának legkorábbi leírását 1358-
ból, a Bécsi Képes Krónikából ismerjük. „Azon a helyen foglyul estek Léi és Bulcsú
kiváló kapitányok és a császár elé vezették őket. Mikor a császár kérdezte, miért cly
kegyetlenek a keresztények iránt, azt mondják: ,;Mi a legjobb Isten bosszúja va-
gyunk, tőle küldve ostorul hozzátok. Ti akkor fogtok el bennünket és öltök, mikor
mi megszűnünk titeket üldözni." A császár azt mondotta nekik: „Válasszatok maga-
toknak halált, amilyent akartak!" Léi így felelt: „Hozzák ide kürtömet, amelybe
előbb belefúvok, aztán felelek neked." Odavitték a kürtöt és a császárhoz közeledve,
mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokonvágta monda szerint a császárt,
kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: „Előttem fogsz menni és szolgálni
fogsz nekem a másvilágon." Mert az a hite a szittyáknak, hogy akiket életökben
megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a másvilágon. Haladéktalanul lefogták őket
és Regensburgban bitófán megfojtották."

A néphit, akárcsak Anonymus, Konrádot teszi meg császárnak, kiről tudjuk,
hogy jóval előbb halt meg. Lehetséges, hogy a hagyomány „vörös" Konrád lotharin-
giai herceg haláláról emlékezik meg, ki nyíltól torkon találva valóban a Lech
mezei csatatéren esett el

A nomád pásztornépek főnökeinek többé-kevésbé díszes, faragott kürt volt
a hatalmi jelvényük, ilyen kürtöt viselhettek a magyar törzsfőnökök is. Anonymus
említi[=1, hogy „Tas fia Léi megfújta a kürtjét" a görögök ellen vívott ütközet elölt.
A kürtí'úvás Anonymus szerint sem kizárólag Lehel ismertetőjele, mert ugyanott
hasonlóképpen megemlíti, hogy „Bogát fia Bulcsú a hadi kürtöket harsogtatva, róg-
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tön előrenyomult a küzdelemhez". Viszont Lehel neve már összefügghetett a kürt-
fúvással, mert Lehel, Léi (= lélegzik) átvitt értelemben fúvást, kürtfúvást is jelen-
tett. Nem véletlen, hogy a kürttel kapcsolatos és abban a korban nemzetközileg is-
mert mondát a hagyomány Lehel vezér nevéhez kapcsolta.!6]

Most, pontosan ezer esztendő távlatából látjuk, hogy a Lech mezei csata-
vesztés jelentős dátum a magyar társadalom fejlődésében, a magyar államiság ki-
alakulásában. 955. augusztus 10. után a magyar vezérek ráébredtek arra, hogy a
sátoros pásztorkodás, a katonai portyázások nyújtotta életmód mellett a magyarság
elpusztul. A magyarság fenntartása érdekében a szomszéd országok ellen folytatott
zsákmányszerző hadjáratok helyett a békés egymás mellett élést, az ekés földműve-
lést, állandó letelepedést, a keresztény vallást és a feudális államszervezetet kellett
választaniuk, ha ki akartak jutni abból a válságból, amelybe jutottak.

A Lech mezei ütközetben a feudális termelési viszonyok között élő, tehát
a társadalmi fej ődés magasabb fokára jutott nyugati államok egyesített serege
győzött az ősközösségi társadalom bomlási fokán álló magyarság fölött. A fejlettebb
gazdasági és társadalmi rend fölénye előtt a magyaroknak előbb-utóbb meg kellett
hajolniok.

A Jászkunság népe, különösen Jászberény városa magáénak tartja Lehelt.
A Lehel kürtjéről szóló monda — bár mindenütt ismeretes — seholsem él oly eleve-
nen a népben, mint éppen a mi megyénkben. Például Jászberényben, ahol Lehel
kürtjét őrizzük, Lemezgyár, gimnázium, mozi, sportkör, szálloda, utca stb. vette fel
nevét. A kürt mondáját és a Lehelről szóló emlékezéseket megőrzendő hagyománnyá
avatja az évszázadokon át gyűlölt ellenség, a németek elleni harc hősiessége, elszánt
vitézsége.

Erdész Sándor
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