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A magyar nehézlovasság fejlődése a 12–14. 

században 

Bevezetés 

Dolgozatom célja a középkori magyar nehézlovasság kialakulásához vezető 

körülmények bemutatása, illetve a témában született történeti tudományos megállapítások 

áttekintése, és a 12–14. századi magyar lovas haderő legújabb kutatási eredmények alapján 

történő vizsgálata. 

Mindezek előtt egy rövid összefoglalást szeretnék adni a nehézlovasság mibenlétéről 

és egyetemes kialakulásáról azért, hogy átláthatóbb legyen, milyen folyamat eredményeként 

jött létre a tárgyalt fegyvernem Európában. 

A nehézlovasság felszerelésének meghatározó része a nehéz védőfegyverzet. Ennek 

súlyától, felépítésétől függ a lovas támadófegyverzete és a harcost elbíró ló kiválasztása és 

felszerelése. Magától értetődő, hogy a középkori páncélos lovasok nem egyedül vonultak az 

ütközetekbe. A lovak vezetéséhez és gondozásához, illetve a páncélzat és a fegyverek 

szállításához több kísérőre is szükségük lehetett, akik valószínűleg a csatákban is részt vettek 

urukat segítve. 

A nehéz fegyverzetű lovasságot az ókortól kezdve alkalmazták. A régész Tolsztov 

ásatásai alapján már a Kr. e. 3–2. században a Belső–Ázsiában fekvő Chorezmben, az Aral-

tó környékén létezhetett egy pikkelypáncélos nehézlovasság, akik páncélozott lovakon 

harcoltak.1 A szarmata alánok tőlük vehették át a nehézlovas egységek használatát Belső-

Ázsiában, és a későbbi évszázadokban ez a fegyvernem tőlük terjedt el Kínában, illetve 

Közép-Ázsiában és Kelet-Európában is. A szarmata nehézlovasok fegyverzete a teljes testet 

beborító páncélon kívül kúp alakú sisakból, hosszú döfőlándzsából és hosszú kardból állt. 

Emellett fontos megemlíteni, hogy már kengyelt is használtak,2 amelynek fontos szerepe van 

a harcos lovon való mozgékonyságának elősegítésében. Az ókori-keleti és a földközi–tengeri 

népek többsége ismerte a lovasságot, de kengyelt nem használtak, emiatt körükben nem vált 

döntő tényezővé a lovasság harctéri alkalmazása. A pártus állam is alkalmazott 

                                                             
1 Tolsztov 1947.; további szakirodalommal Borosy 1962. 122–123. o. 
2 Rostovtzeff 1922. 130. o. 
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kataphraktákat (nehézfegyverzetű, pikkelypáncéllal borított lovasokat), akiknek nagy 

szerepük volt a Kr. e. 59-ben, a carrhae-i csatában a rómaiak felett aratott győzelemben. 

Később a bizánci hadseregben is megjelentek teljes páncélzattal rendelkező nehézlovas 

egységek, de fegyverzetükhöz a lándzsa, a kard és a tőr mellett az íj is hozzátartozott.3 A 

szarmatáktól a gótok vették át közvetlenül a kengyeles nehézlovasságot, tőlük pedig 

fokozatosan a többi germán nép körében is elterjedt az alkalmazása. A frankok már fontos 

egységként használták a nehézfegyverzetű lovasságot, akik azonban még nem tekinthetők 

lovagnak, mert valószínűleg többféle feladatkört is el tudtak látni.4 A 11–12. században 

jelentek meg azok a nyugat-európai harcosok, akik a nehézlovasság legjellegzetesebb 

képviselőivé váltak a középkor folyamán. Közelharci fegyverként leginkább kardot és 

buzogányt használtak, legfőbb támadófegyverként a nehéz döfőlándzsát alkalmazták a 

hónuk alá szorítva, azonban utóbbi harcmód ekkor még nem volt általánosan használt 

Nyugat-Európában. 

Abban a tekintetben nagy az egyetértés a kutatásban, hogy a honfoglaló magyarok 

milyen fegyverzetet és harcmodort használtak. Közismertek a lovasíjász fegyvernem és a 

színlelt megfutamodásra építő taktika eredményei a kalandozó hadjáratok során, amelyeket 

a történeti és a régészeti források is alátámasztanak. A magyarság életében a nyugati 

kultúrkörhöz való csatlakozás után gyökeres változások indultak meg, többek között a 

hadakozás tekintetében. Ennek a folyamatnak fontos állomása volt, amikor I. (Szent) István 

király feleségével, a bajor Gizellával együtt német nehézfegyverzetű lovasok érkeztek az 

országba és elkezdték terjeszteni a nyugati típusú hadviselést és fegyvereket a magyar 

harcoló rétegek körében. Fontos azonban ehhez hozzátenni, hogy a magyar hadakozók 

fegyverzetére már a 10. században is hatással lehettek a Nyugat-Európában, például a 933-

as merseburgi és a 955-ös augsburgi vereségek által szerzett tapasztalatok. 

Ennek ellenére a 11. században még nem vált olyan mértékben jellemzővé a magyar 

harcmodorra a nyugati jellegű lovagi taktika és harcászat, amelyet még leginkább külföldről 

érkezett katonák képviseltek. Ennek a meghonosodása, hasonlóan a korabeli Európa más 

királyságaihoz, hosszú folyamat eredménye volt, és természetesen minden régióban a helyi 

politikai-társadalmi-gazdasági viszonyok függvényében ment végbe. A vizsgálódásom 

kezdeti idejének azért választottam a 12. századot, mert a 11. század végétől, illetve onnantól 

kezdve beszélhetünk a rendelkezésre álló források által megfogható lovagi harcmodorról a 

                                                             
3 Borosy 1962. 125. o. 
4 Borosy 1962. 126. o. 
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magyarság körében. Vizsgálatom záró időszakaként pedig a tűzfegyverek magyarországi 

terjedésének kezdetét, a gyalogság önálló fegyvernemként való megjelenését, a 14. század 

végét jelöltem ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ekkorra már elvesztette volna 

eredményességét a páncélos lovasság Magyarországon. Sőt, a 15. század végéig csatadöntő 

erő maradt.5 Időközben viszont csökkent a nyugati, nehézlovasságra épülő harcmód 

eredményessége, a 16. század elején pedig teljesen megszűnt a lovagi taktika sikeres 

alkalmazása Magyarországon és Európában is. 

Végül azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a középkori európai harcmodorhoz 

köthető hagyományos „keleti” és „nyugati” fogalmak az utóbbi évtizedek hadtörténeti 

kutatásainak eredményeként árnyalásra és új értelmezésre szorulnak. Például itt arra 

gondolok, hogy a középkorban sok helyen a könnyű- és nehézfegyverzetű lovasság is 

alkalmas volt az egymással való együttműködésre közös formációkban, illetve a keleti 

mellett a nyugati lovasság is, ha úgy hozta a helyzet, akár gyalogosként, akár a felderítésen 

és portyázáson át a várostromig bezárólag sokféle feladatra volt alkalmas.6 Az is magától 

értetődő, hogy még a leggazdagabb nyugat-európai királyságokban sem volt minden 

hadakozónak pénze a költséges nehézfegyverzet beszerzésére.  

                                                             
5 Veszprémy 2017. 337. o. 
6 B. Szabó 2017. 148. o. 
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1. A magyar nehézlovasság kialakulása 

1.1. Kutatástörténeti bevezetés 

Több tanulmány és összefoglaló munka foglakozott teljesen, vagy csak részben a 11–

14. századi magyar hadsereg különböző fegyvernemeivel, illetve harcmódjukkal, 

taktikájukkal. A téma eddigi legteljesebb összegzését Borosy András nyújtotta 1962-ben,7 

illetve fontos még megemlíteni B. Szabó János 2001-es összefoglalását a középkori magyar 

hadakozásról.8 

A dualizmus korának történetírói általánosságban azt a nézetet képviselték, hogy a 

Kárpát–medencében való letelepedés és államalapítás után a magyarság nagy része nem 

vette át a nyugati, lovagi taktikát, csak az udvari és főúri csapatok. A magyarság komolyabb 

vereségeiért (például Muhinál) a nyugat-európai lovagi harcmodort okolták, amelyet 

alkalmatlannak, kevésbé hatékonynak tartottak a régi, keleti lovasnomád taktikához képest. 

Ezt a véleményt a legélesebben Bárczay Oszkár fogalmazta meg.9 Hasonló elvet vallott 

Hermann Meynert, Ipolyi Arnold és Pauler Gyula. Szerintük bizonyos mértékben elterjedt a 

magyarok között a nyugati, lovagi harcmodor, viszont a magyar hadsereg alapvetően 

könnyűlovas maradt, mivel még a 14. századi források is ezt bizonyítják.10 A korszak 

régészei, Szendrei János és Nagy Géza arra a következtetésre jutottak, hogy a megújuló 

keleti hatások (besenyők, kunok, stb.) miatt megmaradtak a magyar fegyverzet régi 

jellegzetességei.11 Mindezekkel szemben Hodinka Antal 1913-as, az 1099. évi Przemyśli 

csatát vizsgáló tanulmányában az orosz évkönyvek magyar vonatkozású részeit vizsgálva 

arra jutott, hogy azért szenvedtek vereséget a magyarok a kunoktól, mert már elfelejtették 

őseik egykori, lovasnomád taktikáját.12 Ezzel az elgondolással az a fő probléma, hogy a 

színlelt megfutamodás taktikáját a nomád népek egymás ellen is használták, és arra is van 

példa, hogy éppen a lovasnomád népek ellen alkalmazták sikerrel.13 Az pedig ilyen 

esetekben kizárható, hogy a nomád harcmodort alkalmazó seregek azért szenvedtek 

vereséget, mert elfelejtették saját taktikájukat. 

                                                             
7 Borosy 1962. 
8 B. Szabó 2001. 
9 Bárczay 1893. 
10 Pauler 1888. 
11 Nagy 1890. A többi vonatkozó szakirodalom: Borosy 1962. 132–133. o. 
12 Hodinka 1913. 
13 B. Szabó 2001. 92–93. o. 
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A hagyományos, nehézpáncélos lovagi harcmódot lenéző véleményekkel ellentétben 

Tóth Zoltán képviselte a másik végletet a kérdésben. Ő írott források és régészeti leletek 

alapján arra mutatott rá, hogy a nyugati lovagi haditechnika és taktika hatása hamar 

átalakította a középkori magyar hadsereg összetételét és harcmódját.14 Szerinte már a 11. 

század végére teljesen átalakult a haderőnk, a 12. századra pedig döntően nehézfegyveressé 

vált, illetve a 13. században már teljesen nyugati lovagi jellegű és fegyverzetű lett. Az ő 

véleményét osztotta Erdélyi László,15 ezzel szemben Darkó Jenő a régi, hagyományos 

véleményt képviselte,16 Markó Árpád, Breit József és Erdélyi Gyula pedig nem állnak 

egyértelműen egyik felfogás mellé sem.17 Nem fogadta el Tóth Zoltán véleményét 

Domanovszky Sándor, Hóman Bálint és Eckhart Ferenc sem. A páncélos lovasság szerepét 

elismerték, de azt nem, hogy döntően belőlük állt volna a magyar haderő. Fontos még 

megemlíteni Mályusz Elemér álláspontját, aki a lovagi jellegű hadviselés magyarországi 

elterjedését a köznemesség kialakulásával kapcsolta össze.18 Eszerint a 11–12. században 

idegen lovagok terjesztették el a nehézlovasságot hazánkban, a király környezetében élők 

körében. A milesek, a harcos szabadok még a régi harcmodort követték, és csak a 13. 

században lettek nehézfegyverzetűek, amikor már szerviensekként bukkantak fel a 

forrásokban. Arra is rámutatott, hogy a 13. század végén és a 14. században fontos 

fegyvernemmé vált a nehézlovasság, és az uralkodók próbálták tömegesen elterjeszteni, de 

főként a külföldi források alapján a könnyűlovasság is meghatározó csapatnem maradt a 

magyar haderőben és közülük is kerültek ki nemesek. Ebből következően tehát a nemesség 

nem lett azonos a lovagsággal, csak a gazdagabb részük vált lovaggá. 

A marxista történetírás kiemelte, hogy a hűbéri társadalomban az adott termelési 

viszonyok között a lovagi haditechnika volt a legkorszerűbb, és a magyarok körében kisebb 

létszámú nehézfegyverzetű egység fordult elő, mint Nyugat-Európában, mert az ország 

termelőerői kevésbé voltak fejlettek. Ezt az elméletet Molnár Erik fejtette ki, amely szerint 

az Árpád–korban csak a királyi udvar és a főurak környezete engedhette meg magának a 

lovagi fegyverzetű harcosokat. Az alsóbb társadalmi réteg (milesek, majd szerviensek) 

                                                             
14 Tóth 1934, 1937. 
15 Borosy 1984. 49–50. o. 
16 Darkó 1937. 148–159. o. 
17 Borosy 1962. 134. o. 
18 Borosy 1962. 134–135. o.; Borosy 1984. 51. o. 
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kisebb vagyona miatt csak lovasíjász lehetett, illetve ide tartoztak még a besenyők, 

székelyek, kunok stb., az előbbieknél értékesebb egységei.19 

A következő évtizedek történetírása a magyar nehézlovasságról írva általánosságban 

elvetette a régi, 19. századi, a keleti harcmodort magasztaló nézőpontot. Viszont a Tóth 

Zoltán és Erdélyi László által képviselt másik végletet sem fogadták el. Ide tartoznak Borosy 

András nagy hatású tanulmányai.20 Ő három részre osztotta a középkori magyar lovasságot, 

és bevezette az „átmeneti lovasság” kifejezést azokra a harcosokra, akik rendelkeztek ugyan 

védőfegyverzettel, közelharci fegyverekkel és íjjal is, de sem a páncélos nehézlovasok, sem 

a nomád könnyűlovasság közé nem sorolhatók. Borosy ezt így foglalta össze 1984-ben: „A 

magyar hadseregben háromféle lovasság szerepelt. (1.) Nomád harceljárást alkalmazó 

könnyű íjászlovasság – főként pásztorkodó segédnépi harcosokból. (2.) „Átmeneti”-nek 

nevezhető lovasság, amelynek némi védőfegyverzete s a lovaginál könnyebb közelharci 

fegyverzete is volt, de íjat–nyilat is használt, s a kisebb vagyonú magyar vitézek tömegeiből 

toborzódott. Végül (3.) a lovagi fegyverzetű nehézlovasok: elsősorban a hazánkba bejött 

idegen lovagok és kíséretük, a király – eleinte nagyrészt idegenekből álló – testőrsége és 

udvari harcosai, a nagyurak és fegyveres familiárisaik egy része.”21 Azt az elgondolást, hogy 

a Magyar Királyság megyei csapatai a középkorban olyan módon hadakoztak, amely nem 

lovagi és nem is lovasnomád, korábban például már Marczali Henrik, Breit József, Markó 

Árpád, Tóth Zoltán és Molnár Erik is felvetették.22 Hasonló elképzelést vázolt fel Kristó 

Gyula az Árpád-kor és az Anjou–kor háborúiról írott könyveiben, bár ő a magyar haderő 

összetevőit vagy könnyű-, vagy nehézfegyverzetűnek tartotta.23 Az átmeneti lovasság 

fogalmát átvette Kovács László a lovasság fegyvertörténetére vonatkoztatva,24 illetve 

Veszprémy László is. Négyesi Lajos viszont ezt a fogalmat elvetette, mert szerinte ugyan a 

fegyverzet alapján létezhet ilyen kategória, de a harcászatban nincs átmenet, nincsenek 

univerzális, „csapatközi” katonák. Emellett kiemelte, hogy egy csapatnem 

meghatározásakor az általa alkalmazott harceljárás a döntő, nem pedig a katonák által viselt 

fegyverzet, bár az sem elhanyagolható.25 B. Szabó János a már említett 2001-es 

tanulmányában és a 2017-es hadtörténeti összefoglalásban szintén nem fogadta el egy külön 

                                                             
19 Borosy 1962. 135–137. o.; Borosy 1984. 51. o. 
20 Borosy 1962.; Borosy 1984. 
21 Borosy 1984. 55. o. 
22 Borosy 1962. 147. o. 
23 Kristó 1986. 183–190. o., 194–215. o.; Kristó 1988. 193–215. o. 
24 Kovács László: Viselet, fegyverek. In.: Kristó 1986. 246. o. 
25 Négyesi 2000. 375. o. 
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átmeneti lovasság létezését, rávilágítva arra, hogy az Árpád-korban a magyar vezérek a 

nehéz- és könnyűlovas fegyvernemek előnyeit kihasználva különböző stratégiákat 

dolgozhattak ki a különböző hadszíntereken.26 

Mindezek mellett fontos még kiemelni Zsoldos Attilának és Szűcs Jenőnek az Árpád-

kori magyar hadakozókról született kutatási eredményeit. Zsoldos Attila az Árpád-kori 

magyar hadszervezetet vizsgálva azt mutatta be, hogy végső soron társadalomtörténeti okok 

következtében alakultak ki a kor nagy létszámú és különféle fegyverzettel felszerelt magyar 

hadseregének sajátosságai.27 Eszerint a 11–12. században a kialakuló várispánságok és 

megyék területén élő szabad jogállású népek különböző csoportjai alkották volna az Árpád-

kori magyar hadsereg zömét, illetve ide tartoztak még a kiemelt jobbágyok és a hadakozással 

szolgáló várnépek.28 (erről a kérdésről a következő fejezet elején lesz szó részletesebben). A 

hadnagy (maior exercitus) feladatairól nem rendelkezünk pontosabb ismeretekkel, de a 

tisztség neve alapján viselője valamilyen katonai tevékenységet látott el. A megyei csapatok 

mellett már ebben a korban is feltűntek az egyházak által kiállított harcosok, ugyanis a hadba 

vonuló király táborában rendszeresen ott voltak a püspökök, apátok és más egyházi 

tisztségek viselői, akiknek az egyházuk birtokán élő hadakozásra kötelezett szolgálónépek 

adták a kíséretét.29 A 12. század közepétől telepedtek le hazánkban az egyházi lovagrendek, 

a templomosok és a johanniták, akiknek kis létszámú, de gyakorlott és jól képzett csapatai 

szintén elkülönültek a megyei hadakozóktól. Az ekkor Magyarország területén élő, de 

etnikai alapon elkülönülő népek, a besenyők, a muszlim izmaeliták (böszörmények), és a 

magyarul beszélő, de a középkori források alapján külön népként kezelt székelyek alkották 

általában a magyar hadsereg elővédjét, mint keleties jellegű lovas íjászok. Említést 

érdemelnek még a külföldi zsoldosok, mint a megyei csapatoktól elkülönülő hadakozók. A 

13. század folyamán bekövetkező társadalmi változások nagy hatással voltak hazánk 

hadakozására. Zsoldos Attila a királyi várszervezet és a megyei csapatok intézményeinek a 

13. század elején elinduló felbomlási folyamatára világított rá, mint amely alapvetően 

átalakította a magyar hadszervezetet. II. András birtokadományai megváltoztatta a 

várispánságok hagyományos rendjét, amelyet fia, IV. Béla az adományok felülvizsgálatán 

keresztül nem tudott helyreállítani. Ezek az intézkedések a politikai feszültség keltésén kívül 

nem értek el többet. A tatárjárás után ugyan a király igyekezett megerősíteni az ország 

                                                             
26 B. Szabó 2001. 93–97. o.; B. Szabó 2017. 152. o. 
27 Zsoldos 2003. 
28 Zsoldos 1999. 49. o. 
29 Zsoldos 2003. 18. o. 
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védelmi képességeit új várak építtetésével, és a hadseregében a „páncélos” lovagok 

arányának növelésével (erre részletesebben kitérek még a következőkben), azonban a 13. 

század második felére a vármegyei hadakozók köre egyre szűkült, ugyanis a királyi 

szerviensek (egykori birtokos közszabadok) „királyi zászló alatt” való hadakozásának joga 

általánossá vált. Így ezek a csapatok kikerültek a megyésispánok katonai joghatósága alól. 

A „királyi zászló alatt” megnevezés nem kötelezettség, hanem kiváltság volt, ezért a magyar 

hadsereg nem a királyi hatalmat erősítette, hanem éppen ellenkezőleg. A 13. század második 

felében a királyi szerviensek többsége nem a királyhoz csatlakozva teljesítette hadakozási 

kötelezettségét, hanem familiárisként valamely előkelő nagybirtokos szolgálatába 

szegődött.30 

Szűcs Jenő a késői Árpád-korról írott könyvében31 a IV. Béla által a tatárjárás után 

folytatott politikát vizsgálta meg. Kutatási eredményei alapján a királyi hatalom alá tartozó 

legfelső társadalmi rétegből került ki a királyi magánfamília, az aula hadakozó csoportja. 

Ebbe a társadalmilag heterogén közegbe beletartoztak az előkelő nemzetségek 

leszármazottai, az „udvari lovagok” (aule nostre milites) és „ifjak” (iuvenes aulae). A királyi 

magánfamília hadakozói között rajtuk kívül jelen voltak még társadalmilag alárendeltek, 

például lovászok, kulcsárok, pohárnokok. Összetételében nagy szerepe volt a szakszerű 

hadakozásnak, a modern fegyverzetnek és a rátermettségnek. Ennek köszönhetően sok 

esetben a família a társadalmi felemelkedés színterévé is válhatott.32 Egyrészt a király 

többféle intézkedéssel kísérletezett a páncélos hadereje létszámának növelése céljából, 

másrészt a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkezők kísérelték meg a hadakozás által 

saját céljaikat, felemelkedésüket megvalósítani. A király politikájának másik fontos része 

volt a páncélos haderő növelése a peremterületeken fekvő királyi uradalmakban és a 

városokban. Ezt mutatja, hogy a tatárjárás után a Tengermellékről való hazatérés közben 

Zágráb városát kötelezte meghatározott számú páncélos kiállítására. IV. Béla célja a középső 

társadalmi rétegekből kikerülő hadakozók harcértékének növelése volt, amit bizonyít  

például a szepességi hadireform. A szepesi „lándzsás nemesség” ősei a tatárjárás előtt a 

földbirtokukon való gazdálkodás fejében íjász könnyűlovasként tartoztak katonáskodni. 

1243-ban a király újítást rendelt el. Eszerint négy-négy családnak közösen kellett 

felszerelnie és hadjárat esetén a királyi seregbe küldeni egy páncélos vitézt. Így a nagyobb 

földbirtok már lehetővé tette a nagyobb anyagi teherrel járó fegyverzet kiállítását. A katonai 

                                                             
30 Zsoldos 2003. 19–23. o.; Zsoldos 2013. 
31 Szűcs 1993. 
32 Szűcs 1993. 22. o. 



11 
 

kiváltságok azonban együtt jártak a jogi helyzet változásával, mert a szepesiek már 

közvetlenül a király zászlaja alatt harcoltak és mentesek voltak a szepesi ispán joghatósága 

alól, és adót is csak akkor fizettek, ha a király a köznemesség egy rétegére, a saját 

szervienseire adót rótt ki, így, ha csak korlátozott és helyi maradt is, de kijárt nekik a nobilis 

elnevezés.33 Hasonló intézkedéseket tett az uralkodó a turóci vár környékén lakókkal 

kapcsolatban is. Zágráb mellett más, kiváltságokat kapott városoknak is meghatározott 

számú páncélost kellett kiállítania, így például Pestnek, Budának, Nyitrának, Körmendnek. 

Mindebből látható, hogy az volt a király célja, hogy a megtörje a nagybirtok korábban szinte 

kizárólagos részvételét a páncélosok kiállításában, és bevonja a kisbirtokosokat és a polgári 

réteget is a magasabb színvonalú hadakozásba.34 Viszont a királyi zászló alatt vonulók jó 

részét ekkor a szabad kis- és középbirtokos réteg, a „király szolgái” tették ki, akiket 

ekkoriban kezdtek nemeseknek nevezni. Úgy tűnik, hogy IV. Béla őket is megkísérelte 

páncélos lovagokká tenni, próbálta átvinni rájuk a korban „nehéz fegyverzetű, páncélos 

lovag” jelentéssel is bíró nobilis megnevezést.35 Ez nyilván nem konkrét fegyverzetbeli és 

minőségi változásokat hozott magával, hanem csak a presztízs kialakításához kötődött, 

miszerint egy nemes szerviensnek „illik” páncélban megjelenni a királyi zászló alatt. 

Mindezek mellett az uralkodó próbálkozott egy olyan hadakozási rendszer létrehozásával is, 

amelynél a birtokadomány feltételhez volt kötve, tehát az adományként kapott föld ellenében 

követelte meg a hadakozást. Ilyen adományban vendégtelepesek (hospesek), illetve nemesek 

is részesülhettek. Ez nem érintette az adományozás hagyományos társadalmi-jogi kereteit, a 

feltétel kizárólag a kikötött hadi szolgálatra korlátozódott36. Ezek az intézkedések és 

törekvések nagyrészt félbemaradtak vagy meghiúsultak, és nem tudtak gátat szabni a 

magánföldesúri hadseregek térnyerésének. 

Az Anjou-kori magyar hadakozásról született kutatási eredményeket Engel Pál 

foglalta össze 2001-es tanulmányában. Ebben Kristó Gyula eredményeire37 is hivatkozva 

megállapította, hogy a „banderiális hadszervezet” I. Károly általi kialakításáról szóló 

hipotézisre semmilyen bizonyíték nem került elő. Ezzel szemben az Anjou-kori hadszervezet 

elsősorban a királyi honorbirtokokra épült, és az egyes hadjáratok során mozgósított 

hadsereg főleg az érintett országrészt irányító bárók, ispánok és várnagyok csapataiból 

                                                             
33 Szűcs 1993. 23. o. 
34 Szűcs 1993. 24. o. 
35 Szűcs 1993. 24. o. 
36 Szűcs 1993. 26. o. 
37 Kristó 1988.  
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tevődött össze.38 Kristó Gyula megállapítása szerint az Anjou-korban a magyar király 

hadereje három tényezőből állt össze: a reguláris haderőből (amelyet a királyi udvar és a 

honorok hadinépe, illetve a jászok és kunok alkottak), az idegen etnikumú zsoldosok 

csapataiból, illetve a nemesi felkelőkből.39 Abban a legtöbb kutató egyetértett, hogy az 

Anjou-korban a források alapján a kevés nehézfegyverzetű zsoldoson és nehézlovason kívül 

a magyar hadsereg nagy része könnyűlovas, íjjal is felszerelt egységekből állt. Ebből a 

tényből viszont, mint láttuk, a különböző korok kutatása más-más következtetést vont le. Az 

igazsághoz a legutóbb Bárány Attila által kifejtett vélemény állhat a legközelebb, vagyis az 

I. Károly és I. Lajos királyok alatt harcoló magyar seregek nagy része könnyűfegyverzetű, 

íjat is használó lovasokból, illetve náluk nagyobb harcértékű kun lovasíjászokból tevődött 

össze, viszont nehézfegyverzetű lovasok és gyalogosok is feltűntek a különböző 

hadjáratokban, attól függően, hogy hol (országon belül, a Balkánon, Velence ellen  vagy 

Itáliában), illetve milyen típusú hadszíntéren zajlottak a küzdelmek (mezei ütközet, rajtaütés, 

várostrom, utcai harcok). Az is fontos következtetés, hogy a nehézlovas és a könnyűlovas 

egységek sokszor vegyesen álltak fel, így mindkét harcmód előnyeit ki tudták használni.40 

1.2. A középkori magyar nehézlovasság létrejötte 

1.2.1. Írott források, csataleírások 

A magyar haderőn belül a nehézlovasság arányát az államalapítás korától az Anjou-

kor végéig tartó időszakban nehéz pontosan meghatározni, viszont egy vázlatos képet 

alkothatunk róla. 

A nehézfegyverzetű harcosok I. (Szent) István uralma idején, Gizella királynéval 

jelentek meg a Magyar Királyságban. Ide értendők a német lovagok és kíséretük, akik a 

király hatalma megszilárdításának fontos támaszát alkották.41 A forrásokban feltűnő 

várjobbágyok, a milesek (fegyveres szabadok) nagy részéről és a szabadságukat fokozatosan 

elvesztő, a kialakuló várszervezetbe betagozódó, termelő munka mellett katonáskodó 

várnépekről elmondható, hogy nem volt nehézfegyverzetük. Harcmodoruk már nem, vagy 

csak részben volt nomád lovasíjász, közelharci és védőfelszereléssel is rendelkeztek, de 

                                                             
38 Engel 2001. 73. o. 
39 Kristó 1988. 210. o. 
40 Bárány 2017. 222. o. 
41 Kristó 1986. 183. o., 186. o.; Veszprémy 2008. 13. o. 
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fegyverzetükben minden bizonnyal megtartották az íjat is. Mindebből látható, hogy a 11. 

század folyamán a magyar királyi haderőben lévő külföldi elit rétegen kívül még nem terjedt 

el a páncélos nehézlovasság. A század közepén, Péter és Salamon korában német, Kálmán 

korában pedig itáliai területről érkeztek lovagok az országba.42 Ennek eredményeként a 11. 

század végére a magyar előkelők körében is egyre inkább elterjedt a páncélos fegyverzet és 

a nyugat-európai harcmodor. 

A 12. században megmaradt a külföldről, elsősorban német vidékről bejött lovagok és 

fegyveres kíséretük jelentősége a magyar hadviselésben. Bizánci források alapján Kálmán 

király a 11. század végén 700, nagyrészt idegen lovassal ütközött meg a francia 

keresztesekkel, II. István 700 frank zsoldossal indult egy bolgárok elleni hadjáratra, II. Géza 

pedig szászokból és csehekből álló hadsereget alkalmazott.43 

Ha a teljes magyar haderő összetételét, és ebből a nehézlovas elem arányát szeretnénk 

vizsgálni a 12. században, akkor megkerülhetetlen forrásunk Freisingi Ottó német krónikás 

leírása a magyar hadszervezetről. A püspök 1147-ben járt hazánkban, és a magyar 

hadseregek vezetésében résztvevő német előkelőkről a következőket írta: „magában a 

(magyar) királyi seregben az uralkodó oldalának megerősítésére a vendégek (hospites) 

sorakoznak, akik nagy számban vannak ott, s akiket náluk főembereknek (principes) 

neveznek”. „S a rútak (valószínűleg egyéb magyarok, besenyők, székelyek és egyéb 

segédnépek) csaknem valamennyien undok fegyverekben elöl haladnak, kivéve azokat, akik 

a vendégektől – akiket mi most zsoldosoknak nevezünk – nyertek oktatást, vagy éppen tőlük 

is származtak, nem velük született, hanem mintegy kívülről rájuk ragadt vitézséggel 

felruházva, és a harci jártasságban s a fegyverek csillogtatásában csak a mi főembereinket 

és vendégeinket utánozzák.”44 Ezzel kapcsolatban ma az az általánosan elfogadott nézet, 

hogy a valószínűleg a saját népe iránt elfogult leírás szerint csak a király kíséretében vonuló 

külföldiek és a tőlük származó vagy hozzájuk csatlakozott magyar előkelők voltak jól 

képzett nehézfegyveresek, a hadsereg többi részét, akik könnyűfegyverzetű harcosok, illetve 

nomád segédnépek lehettek, egyszerűen „hitványnak” nevezte.45 A források alapján arról is 

tudomást szerezhetünk, hogy a 12. században a magyar királyi hadsereg nagy része a 

vármegyei hadakozókból és a király csapatából tevődött össze. Freisingi Ottó erről így írt: 

„Ha pedig a király hadat kíván vezetni, akkor ellentmondás nélkül mindannyian mintegy 

                                                             
42 Kristó 1986. 189. o. 
43 Borosy 1962. 141–143. o. 
44 Kristó 1986. 197–198. o. 
45 B. Szabó 2001. 81. o. 



14 
 

egyetlen testben egyesülnek; a parasztok, akik falvakban laknak, kilencen felszerelik a 

háborúhoz szükséges dolgokkal a tizediket, vagy akár heten a nyolcadikat – sőt még ez alatt 

is, ha szükséges –, a többiek pedig otthon maradnak a földet megművelni. Akik pedig a 

vitézek rendjéből valók, csak a legsúlyosabb okkal merészelnek otthon maradni.”46 A 

kutatók többsége a leírásban szereplő parasztokat nagyrészt szegény közszabadoknak 

tartotta47, azonban Süttő Szilárd rámutatott arra, hogy a szerző a szóhasználata alapján itt 

nem birtokos szabad társadalmi csoportra gondol, hanem egyszerű földművelőkre, 

jogállásukra való tekintet nélkül.48 Valószínű, hogy a várispánságok csapatait a legnagyobb 

létszámban rendelkezésre álló várnépek, illetve rajtuk kívül kisebb számban kisbirtokos 

szabadok adták. Az viszont bizonyos, hogy ezen hadsereg idegen és magyar előkelőkön 

kívüli része nem rendelkezett nehézfegyverzettel. 

A 13–14. században folytatódott Magyarországon a lovagi harcmodor és fegyverzet 

terjedése, de arányaiban nem jutott olyan súlyra, mint Nyugat-Európa hadseregeiben. II. 

András 1217-es keresztes hadjáratában a király és az előkelők lovagi fegyverzetű csapatai 

vettek részt.49 A tatárjárás után IV. Béla a várak építésének szorgalmazása mellett több 

nehézfegyveres katonát szeretett volna látni hadseregében a nagy létszámú, de gyengébb 

fegyverzetű egységekkel szemben.50 Ez a törekvés látható a 13–14. századi, elsősorban a IV. 

Béla és I. Károly közötti időszak királyi adományozó okleveleiből, és a lovagi fegyverzet 

meghonosodásáról árulkodnak az ebből a korszakból fennmaradt lovaspecsétek is.51 Az 

oklevelek leírása alapján a király nehézfegyverzetű vitézei az íjat is tudták használni, és 

figyelembe kell vennünk, hogy IV. Béla korától egészen Nagy Lajos koráig a királyi haderő 

fontos részei voltak a 13. században hazánkba betelepült kun lovasíjászok. 

Az eddigi kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy az Anjou-kori magyar 

hadjáratok idején általában a honorok birtokosait mozgósították.52 Egy ilyen bárói 

bandériumnak fontos része volt a honorhoz tartozó uradalmak parasztkatonákból álló 

hadinépe. Mellettük részt vettek még a hadjáratokban a honorbirtok alá tartozó megyék 

nemesei és a bárók familiárisai is, de ezeknek a csapatoknak a létszáma kisebb lehetett a 

                                                             
46 Süttő 2014. 217. o. 
47 pl.: Borosy 1982; Borosy 1983a; Borosy 1983b; Kristó 1986. 199–200. o.; Veszprémy 1995. 3–4. o.; 
Veszprémy 2008. 9. o., Zsoldos 2003. 17. o. 
48 Süttő 2014. 217–220. o. 
49 Borosy 1984. 56. o. 
50 Borosy 1962. 158. o. 
51 Veszprémy 2000.; Károly Róbert emlékezete 1988. képmelléklet. 
52 Engel 2001. 74. o. 
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parasztnépből álló gyalogosokénál. Ennek alapján egy ilyen sereget egy nagy, több ezres 

létszámú, de kevéssé ütőképes haderőként kell elképzelnünk.53  

áA 13–14. századi külföldi leírások többsége könnyűfegyverzetűnek írja le a 

magyarokat, amelynek egy része kunokból, másik része magyar katonákból tevődött össze. 

Például egy a 14. század eleji Kelet-Európát leíró ismeretlen szerző arról írt, hogy háború 

idején a magyarok „mindannyian kötelesek követni a királyt, bárhová kívánja […] 

mindenféle zsold nélkül, és ameddig a királynak tetszik, akár tíz esztendőn keresztül is”. 

Ehhez hozzáteszi, hogy a magyarok „a fegyverek bármelyik nemében nagyon jó harcosok, 

leginkább mégis kiváló íjászok”.54 Taktikájukat is könnyűlovasként ábrázolják, kiemelve a 

nyilazást, megfutamodást és visszafordulást, üldözést, hosszú lovaglást, zsákmányolást. 

A magyar lovagi fegyverzetű egységek, ha nem is voltak olyan nagy létszámban jelen, 

de a nyugatiakhoz hasonlóan csatadöntő erőnek bizonyultak például Nagy Lajos itáliai 

hadjárataiban, ahová a király érthető okokból nagyobb harcértékű hadsereget szervezett a 

parasztkatokákból, mezővárosi polgárokból és a nemesi felkelésből álló csapatok helyett. 

Ezek a seregek teljesen különböztek az ispáni bandériumoktól. Hasonlóan a korabeli 

zsoldoscsapatokhoz, ezek is bizonyos számú „lándzsából” (lancea) álltak, ami egy nehéz 

fegyverzetű lovagot (armatus) és a hozzá tartozó két–három könnyűlovas íjászt (pharetrarii) 

jelentett. Ezek az egységek is fizetésért szolgáltak. A 14. század második felében egy lándzsa 

zsoldja hat–hét aranyforint volt, az egység kapitányáé pedig legalább 16 aranyforint. A 

fennmaradt adatok alapján az udvari előkelők, tehát az udvari lovagok és familiárisok kapták 

azt a feladatot, hogy hadjárat idején egy-egy csapatot toborozzanak, amelyre pénzt és 

megbízást kaptak az uralkodótól.55 A magyar nehézlovasok kis létszáma miatt ezen a 

hadszíntéren fontossá vált a főleg német és olasz zsoldos csapatok alkalmazása. Magyarok 

is maradtak Itáliában zsoldosként a 14. század második felében.56 Ezek nagy része gyors, 

mozgékony könnyűfegyverzetű volt, de természetesen akadtak közöttük nehézfegyveres 

lovasok is.57 

A források csataleírásaiból ugyan bizonyos mértékig következtethetünk a középkori 

magyar hadseregben harcoló páncélos nehézlovas csapatok jelenlétére, viszont kevés 

összecsapásról ismerünk részletesebb leírást a 12–14. század között. Ezek a következők: az 

                                                             
53 Engel 2001. 77. o. 
54 Károly Róbert emlékezete 1988. 74. o. 
55 Engel 2001. 80–81. o. 
56 Gárdonyi 1942.; Rázsó 1962. 171–172. o., 177–178. o.; Borosy 2001. 446. o. 
57 Bárány 2017. 208–209, 222. o.; Borosy 1962. 163. o. 
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Olšava–menti csata 1116-ban, a Lajta (Fischa) menti csata 1146-ban, a zimonyi csata 1167-

ben, a muhi csata 1241-ben, az 1260-as első morvamezei (groissenburgi) vereség, az 1278-

as második morvamezei (dürnkruti) győzelem, az 1349. évi Nápoly melletti győzelem és az 

1396-os nikápolyi csata. 

Az 1116-os, II. István magyar király és a cseh I. Ulászló fejedelem csapatai között a 

magyar–cseh határon lezajlott Olšava folyó menti csatáról egy magyar és egy cseh krónikás 

is beszámolt.58 Az ellentmondásos forrásokból a csata menete pontosan nem 

rekonstruálható. A cseh leírás szerint a magyarok először sikert értek el, mivel három 

„hospes” egységük átkelt a folyón. Közben a csehek egy váratlan támadást indítottak a 

magyar tábor ellen, és a megfutamodó magyarok a visszatérő „hospes” csapatokat 

összekeverték az üldöző csehekkel, és újra menekülni kezdtek. A magyar krónika szerint a 

„hospes” egységek székely és besenyő segédcsapatok voltak. Utóbbi megállapítás kérdéses, 

ugyanis a hátul maradt magyar sereg a nomád könnyűlovasokat nehezen keverhette össze a 

nyugati fegyverzetű csehekkel. Az is elképzelhető, hogy a hospesek csapatait nehézlovas 

egységek alkották. 

Az 1146-os Lajta menti csata jelenti a lovagi hadviselés magyarországi 

megjelenésének első egyértelmű bizonyítékát. A II. Géza és Jasomirgott Henrik osztrák 

őrgróf közötti összecsapásról a magyar Képes Krónika és Freisingi Ottó is részletes leírást 

hagyott ránk. Ezek szerint a 16 éves magyar királyt a csata előtt „karddal övezték fel”, vagyis 

elképzelhetően lovaggá avatták, amelyet a nyugati lovagi szertartás első hiteles 

magyarországi leírásának tekinthetünk. A fennmaradt beszámolók szerint a német sereg 

páncélos egységei nagy termetű hadilovakat használtak, míg a magyar könnyűlovas 

csapatok alacsony, ridegen tartott, kis termetű lovakkal rendelkeztek. Érdekesség, hogy a 

magyar krónikás a németek nagy lovainak félelmet keltő hatásáról ír.59 A magyar sereg előtt 

besenyő és székely íjászok álltak. Az ő megfutamodásuk után a király fegyelmezett csapatai 

és Belos bán seregteste sikerrel vették fel a harcot a németekkel, és végül legyőzték őket. A 

király és Belos bán csapatai legalább részben nehézfegyverzetűek voltak, mivel helyt tudtak 

állni Henrik lovagseregével szemben, és a fennmaradt leírás szerint a királyi aciesből senki 

nem lépett ki, amikor a németek közeledtek, hanem erdő módjára mozdulatlanul várták a 
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támadást.60 A nyugati fegyverzetű magyarok valószínűleg itt győztek le először nyugat–

európai nehézfegyveres sereget nyílt ütközetben.  

Az 1167-es zimonyi csatában a bizánci sereget nem maga I. Mánuel császár, hanem 

Andronikosz Kontosztephanosz flottafőparancsnok vezette, a magyarokat pedig Dénes 

ispán. A források alapján a Duna és a Száva összefolyásánál megvívott ütközetben az osztrák 

segédcsapatokkal megerősített magyar sereg ezúttal nem a nyugati ellenfelek ellen szokásos 

felállást választotta, hanem az első csatasorba Dénes vezetésével a nehézlovasságot állította 

fel, annak elsöprő rohamában bízva. Az íjászlovasságot a második csatasorba helyezték, 

végül leghátul állt fel a gyalogság az ispán zászlóskocsijával. Ezzel szemben a bizánci sereg 

a császár utasításai alapján az egészen a 6. századig visszamenő hagyományok szerint tagolt, 

a jobb szárnyra koncentrált erőkkel rendelkező felállást választott. Az első harcrend 

szárnyaira a tartományi lovasság került, középen pedig kun és szeldzsuk lovasíjászok álltak 

fel, akiknek az volt a feladatuk, hogy a magyar támadás elől oldalirányban térjenek ki és 

bomlasszák fel a támadók sorait. A második harcrendben a bizánci nehézgyalogság (ilyen 

egységgel a magyarok nem rendelkeztek) és mögöttük gyalogos íjászok álltak fel. Hozzájuk 

a szárnyakon bizánci, német és szeldzsuk lovasság csatlakozott. A centrum mögött végül a 

fővezér nehézfegyverzetű, arisztokratákból, itáliai zsoldosokból és szerb lovasokból álló 

csapatai sorakoztak fel. A csata során a magyar nehézlovasság támadása visszaszorította a 

balszárnyat, és már a centrumban tartózkodó fővezért vette célba, amikor a bizánci jobb 

szárny oldalba támadta őket. Heves kézitusa alakult ki, amelyben először lándzsát törtek, 

majd a hosszú kardokkal küzdöttek, majd miután azok is eltörtek, a bizánciak 

buzogányokkal támadtak. Végül a kemény küzdelemben a magyarok megbontott hadsorai 

vereséget szenvedtek.61 Az egyik kortárs bizánci leírás szerint az egész magyar „sereg 

valóban ijesztő és félelmetes látvány volt: csupa lovas és dárdás. Nem csupán az emberek 

viseltek lábig érő, teljes fegyverzetet, hanem még a lovakon is homlokszíjakat és 

szügykötőket lehetett látni […] hogy védjenek a lövedékektől.”62 Egy másik bizánci forrás 

a magyar lovasokat lándzsájukat rázó szilárd tornyokként (valószínűleg a támadó ékekben 

lévő harcosok megnevezése63) írta le.64 Kétségtelen, hogy a magyar sereg ebben a csatában 

lovagi módon küzdött és egy része valóban nehézlovas volt, viszont a nehézfegyverzetűek 
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között sok volt az idegen, és valószínű, hogy a bizánci leírás a magyar elit csapatok 

túlhangsúlyozásával a saját seregének harci kiválóságát akarta bizonyítani.65 

A tatárok elleni muhi vereség esetében még a többi tárgyalt csatánál is nehezebb a 

magyar sereg összetételének vizsgálata. Ugyanis Rogerius váradi kanonok és Spalatói 

Tamás leírása szerint a Sajó partján egy tömbben, egy szekérvárban állt fel IV. Béla hadereje. 

Az 1241. április 11-én a folyón átkelő mongolok meglepték a magyar tábort, amely nem 

tudott harci alakzatokba rendeződni a szekérváron kívül.66 Érdekesek a muhi csatáról az 

eddigi történetírásban kialakult álláspontok. A vereségért a régebbi történészek (Pauler 

Gyula, Nagy Géza, stb.) a lovagi módon harcoló hadvezetést hibáztatták, amely nem tudott 

alkalmazkodni a tatárok taktikájához. Mályusz Elemér szerint viszont éppen az volt a 

probléma, hogy kevés volt a lovagi fegyverzetű harcos a király seregében, mert a szerviensek 

még nem rendelkeztek nehézfegyverzettel.67 A forrásokból viszont csak az derül ki, amit 

Borosy András és B. Szabó János is megállapított, hogy a vereség oka nem a felkészülés 

hiánya és nem is a lovagi hadviselés, hanem a magyar hadsereg fegyelmezetlensége és az 

egységes vezetés hiánya lehetett. Annyi bizonyos, hogy a csatában részt vevő Kálmán 

herceg, Ugrin kalocsai érsek és a templomosok csapatai bizonyíthatóan lovagi fegyverekkel 

rendelkeztek, és a csata kezdeti szakaszában sikerrel verték vissza a folyón átkelő 

mongolokat.68 A sereg nagy része azonban a mongol hadnál alacsonyabb harcértékű megyei 

csapatokból állt. 

Az első morvamezei (groissenburgi) ütközet során a magyar seregben találjuk IV. Béla 

mellett mindkét fiát, Istvánt és Bélát, sok magyar főurat és kíséretüket, a kunokat, a halicsi 

királyt és más magas rangú külföldieket. Az ellenséges seregben Ottokár cseh király 

vezetésével a cseheken kívül többek között morvák, osztrákok, stájerek, sziléziai lengyelek 

tartózkodtak. A csatában a magyar sereg a nyugati hadszínterein szokásos felállást 

alkalmazta: az első szakaszban István herceg nagy létszámú, főleg kunokból, székelyekből, 

vlachokból álló könnyűlovas csapatokkal kelt át a Morva folyón. Az ellenfél néhány száz 

ellenük küldött nehézlovasát bekerítették és megverték. A következő napokban a két 

szembenálló sereg közül egyik sem akart támadni. Végül Ottokár egy kétnapos 

fegyverszünettel teret engedett a magyar sereg Morva folyón való átkelésének. Azonban a 

magyar sereg egy része István herceg vezetésével még a fegyverszünet letelte előtt átkelt a 
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folyón kun és magyar lovassággal. A hirtelen támadás ugyan meglepte az ellenséget, de 

Ottokár nehézlovassága visszaverte István alakulatait. A magyar sereg ezen része a 

terepviszonyok és az ellenség általi bekerítés miatt csak a folyó felé menekülhetett, így 

többezres veszteség érte a folyóba szorított seregrészt. A források megállapítása szerint csak 

a fegyverzetbeli különbség döntötte el a csatát, vagyis a nyugati sereg nehézfegyvereseinek 

fölénye a könnyűlovasok ellen.69 Természetesen nem csak ez a tény volt a döntő, hanem az 

is, hogy nem a teljes magyar sereg vett részt a csatában, rossz taktikát választott a hadvezetés 

és a terepviszonyok is az ellenfélnek kedveztek. 

Az 1278-as dürnkruti csatáról szóló források alapján a Rudolf német király oldalán 

harcoló magyar csapatok harcmódja megegyezett a korábbi, nyugati ellenfelek ellen 

alkalmazottakkal.70 A bal szárnyon felállt magyar seregrész előhadát a kunok alkották, akik 

már a csata előtti napokban zaklatták Ottokár cseh király állásait. A csata napján a kunok 

mögött a nádor és az országbíró csapatai sorakoztak fel. A magyarok a csehek és a morvák 

ellen intézett sikeres támadás után a cseh király lengyel katonáit is megfutamították. Közben 

a jobb szárnyon a csehek oldalán nagyrészt osztrákokból és németekből álló nehézlovasság 

először még visszaszorította Rudolf nehézlovasait, de később a német király tartalék lovagjai 

váratlanul oldalba támadták és menekülésre késztették Ottokár csapatait. A cseh király 

mellől végül visszavonultak lengyel tartalékai, és kifáradt seregét legyőzték, őt magát a 

csatatéren megölték. A források szerint Ottokár nehézfegyverzetű lovagjai és 

könnyűlovassága is számszerű fölényben volt Rudolf szemben. Valószínű, hogy a kunok 

segédhadán kívül jelen voltak könnyűlovas magyarok és nehézlovasok is a nádor és 

országbíró seregében, a magyar nehézlovas egységek azonban létszámban az előbbieknél 

jóval kevesebben lehettek.71 

A Lackfi István erdélyi vajda és Tarantói Lajos közötti, a Nápoly közelében lévő Meli-

tónál megvívott csatáról Matteo Villani itáliai történetíró krónikája, illetve Küküllei János 

és a Névtelen Minorita krónikája is beszámolt. Villani leírása szerint a nápolyiak „az első 

vonalra vetették magukat, amely előre megállapított hadifortély szerint megnyílt és engedte, 

hogy a lovasságukba behatoljon s közéjük keveredjék”. Ezután „a magyarok oldalvást álló 

második csatarendje megfordult, elölről s hátulról támadni kezdte őket.”72 A magyar forrás 

szerint „mindkét részről kegyetlenül és ádázul harcoltak. A magasságbeli Isten segítségével 
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a király úr serege sok foglyot ejtett, többeket megsebesített, sokakat megölt, a többit 

megfutamította. Így [Lackfi] István dicső győzelmet és nagy diadalt aratott.”73 A magyar 

sereget német zsoldosok is erősítették. A két fél előzetesen kijelölte a csata helyét a lovagi 

hadviselés szabályainak megfelelően. A források a csata előtti lovaggá ütésekről is szólnak 

mindkét hadseregben.74 

1396–ban a törökök ellen vívott nikápolyi csatában75 a kortárs Froissart krónikája 

szerint Zsigmond csapataiban nagy volt a lovasíjászok száma.76 A régebbi történetírás 

gyakran a francia–burgundi lovagokat tette felelőssé a vereségért, viszont az újabb francia 

kutatás arra az eredményre jutott, hogy a válogatott francia–burgundi lovagok létszáma kb. 

1000 nehézfegyveres lovag, illetve néhány száz gyalogos és lovasíjász lehetett. Froissart 

szerint nem a teljes nyugati sereg támadt a csata elején. Nem tudjuk, hogy a burgundiak is 

követték-e őket. Emellett a források kiemelték a nyugati lovasíjászok helytállását. A teljes 

nyugati sereg a korábbi nagyobb, több tízezer fős becslések helyett77 inkább 3–4000 

nehézlovasra tehető, több száz íjásszal és fegyvernökkel kiegészítve. Zsigmond serege 12–

15 ezer főre becsülhető, ebből több ezres nagyságú bárói bandériumok szálltak harcba. Arról 

nem szólnak a források, hogy ebből hány volt nehézfegyverzetű, de az eddig áttekintett 

csatákhoz hasonlóan valószínűleg a sereg kisebb hányadát adták.78 

Mindebből megállapítható, hogy a 12–14. századi magyar hadakozásban egyre 

nagyobb teret nyert a nehézfegyverzetű lovagi harcmodor, viszont a nyugati lovagseregek 

harcértékét nem tudta teljesen elérni, és az íjat is használó, könnyűfegyverzetű lovasság 

szerepe mindvégig megmaradt a tárgyalt időszakban. A fennmaradt kevés leírás alapján a 

hadi taktika alakulására az volt jellemző, hogy a magyarok a nyugat-európai seregek ellen 

előszeretettel alkalmazták a katonai segédnépeket: a besenyőket, székelyeket, majd a 

kunokat az első harcrendben az ellenség bomlasztására, megzavarására. Ha sikerült három 

harcrendbe állniuk a csatamezőn (Groissenburgnál és Muhinál nem), akkor az íjászlovasság 

visszavonulása után a hátul elhelyezett nagyobb harcértékű nehézlovasok ellentámadásával 

igyekeztek eldönteni a csatákat. A Bizánc ellen vívott csatákban valószínűleg jobban bíztak 

                                                             
73 Kristó 1988. 117. o. 
74 Veszprémy 1994. 14. o. 
75 A nikápolyi csatáról: Krantzieritz 2015. 162–183. o.; Kropf 1897. 47–58. o.; Bárány–B. Szabó–Veszprémy 
2017. 229–235. o.; Pálosfalvi 2005. 50–58. o.; Rónai Horváth 1895. 222–229. o.; Veszprémy 1998. 603–609. 
o.; Wertner 1925. 31–62. o., 213–253. o. 
76 Borosy 1962. 171–172. o. 
77 Borosy 1992. 16. o. 
78 Bárány–B. Szabó–Veszprémy 2017. 230. o. 



21 
 

a páncélos lovasság rohamában, annak átütő erejében. Továbbá tudatában lehettek a 

bizánciak gyengeségeinek is, mert Kálmán király és fia, II. István feleségei is normannok 

voltak, harcosaik tapasztalataiból pedig szerezhettek információkat a bizánci hadviselésről. 

Ezt a zimonyi ütközet mellett más bizánci seregek ellen vezetett hadjáratokról fennmaradt 

adatok támasztják alá.79 

A középkori magyar seregekben résztvevő páncélos lovasok vizsgálatában fontos még 

megemlíteni Veszprémy László 1995-ös tanulmányát, amelyben a szerző a páncél és 

páncélosok középkori oklevelekben előforduló említéseit vizsgálta.80 Eszerint a páncélzat 

első magyarországi említése Kálmán király törvényeiben található, majd a 

krónikaszerkesztés 11–12. századra vonatkozó részeiben is előfordul (lorica). A 13–14. 

századi királyi oklevelekben megtaláljuk a páncéllal rendelkező harcosokon (loricatus, 

panceratus) kívül a vassisak (capellum de ferro) és a pajzs (clipeum) említését is. A 

forrásokban nem mindig állapítható meg egyértelműen, hogy bőr- vagy fémpáncélról van-e 

szó. Az oklevelekben előforduló cabatus kifejezést Pauler Gyula nemez– vagy 

bőrpáncélként értelmezte, és a bizánci kabadion párhuzama alapján Veszprémy László is 

erre gondolt, kiegészítve azzal, hogy a bőrpáncél a 14. századi zsoldosok körében is elterjedt 

volt. A zsoldosokkal kötött szerződések vagylagosan írták elő a bőr- vagy fémpáncél 

viseletét, illetve pontosan megnevezték a fegyverfajtákat. A magyarországi forrásokban nem 

alakult ki egységes értelmezés a páncélokra, más-más oklevelek más-más fogalmakat 

használhatnak rá.81 A fémpáncélokra történő egyértelmű utalások ritkák. Zsoldos Attila 

rámutatott, hogy a körmendi hospesek 1232-es kiváltságlevelében egy jól felszerelt páncélos 

katona (panceratus) fegyverzete lándzsából bőrvértből, sisakból és íjból állt, a Dejter 

falubeli pohárnokok kiváltságlevelében pedig páncélinget, vassisakot, pajzsot, lándzsát, íjat, 

nyilakat és hadimént írtak elő fegyverzetnek.82 Ebből látható, hogy a középkori megyei 

csapatok fegyverzete ritkán tartalmazott fémpácélt, az íj mellett széleskörűen alkalmazták a 

megfizethetőbb bőrvérteket. Mint a következő fejezetben látni fogjuk, a bőrpáncél alap 

fontos része volt a nehézfegyveres lovasságnak is. 
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1.2.2. A nyugati lovagi kultúra hatása 

A kutatás jelenleg azon az állásponton van, hogy a lovagi kultúra egyes, főleg katonai 

elemei megjelentek Magyarországon a 13–14. században, de nyugati jellegű lovagi kultúra 

nem alakult ki. A 13–14. században jellemző volt a királyi oklevelek narratio részére, hogy 

a lovagi erényeket hangoztatta a fegyveres elit egyes tagjainak hadi érdemeit kifejtő 

leírásában.83 Lovagi tornára vonatkozó legkorábbi forrásunk Anonymustól származik, majd 

ismerünk egy említést a 13. század végéről egy ausztriai, magyarok részvételével 

megrendezett tornaviadalról84, illetve az Anjou-korban is rendszeresek voltak a 

tornajátékok.85 Viszont más források megjegyzései és a lovagi kultúra kedvelt 

személyneveinek itthoni előkelők körében való megjelenése (pl. Achilles – Ehellős, Paris, 

Hector, Fülöp, Sándor, Tristan – Terestyén, Roland, Olivér) alapján a 12. század végétől 

megfigyelhető a lovagi kultúra magyarországi terjedése. Ez a kultúra Nagy Lajos király 

uralma alatt érte el tetőpontját. A folyamathoz hozzátartozik a lovagszentek nagy 

népszerűsége az Árpád-kor végén és az Anjou-korban (pl.: Szent László, Szent György).86 

I. Károly király 1326-ban megalapította a Szent György lovagrendet, zárt testületként 

50 taggal, de a szabályzata szerint az arra alkalmasak később is tagokká válhattak. Ebben a 

királyi udvarban kialakult lovagi kultúrában központi elem volt a király iránti hűség és a 

harcban bajba jutott társak segítése.87 Ezzel kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy 

az ilyen lovagrendeket nem katonai egységként kell elképzelnünk, hanem lovagi 

társaságokként, amelyek az alapítót körülvevő elitet foglalták magukba, illetve politikai és 

reprezentációs céljuk volt. Ezt az bizonyítja, hogy a korban Európa más részén is megjelenő 

világi lovagrendek tevékenységéről alig tudunk valamit. A Szent György lovagrend 

tevékenységéről sem maradt fenn semmilyen forrás. Ezek a rendek továbbá igen rövid 

életűek voltak, ami alátámaszthatja az alapítások politikai jellegét.88 

                                                             
83 Ezek ismertetése: Borosy 1985.; Borosy 2004. 
84 Veszprémy 2005, 805.; Borosy 1984. 57. o. 
85 Kristó 1988. 200. 
86 Slíz 2011. 42-46. o., 51-55. o.; Kurcz Ágnes kutatásai (Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században. 

Bp. 1988.) alapján Borosy 1984. 57. o.; Kristó 1988. 197–198. o. 
87 Kristó 1988. 199–200. o. 
88 Veszprémy 1994. 10. o. 
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  Érdekes, hogy a magyar lovagi kultúra kevés tárgyi emlékét a temetkezéseiknek 

köszönhetően éppen a kunok hagyták ránk (pl.: kígyóspusztai csat (1. ábra), felsőszentkirályi 

öv (2. ábra), illetve a csólyosi sírból előkerült csat, sisak, sodronying és páncéllemezek89). 

  

                                                             
89 Pálóczi–Horváth 1969. 
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2. A magyar nehézlovasság fegyverzete és harcértéke 

2.1. Fegyverzet 

2.1.1. Előzmények 

A honfoglalás-kori magyar régészeti leletekben az íjon kívül közelharci fegyverként 

megtaláljuk a szablyát és a harci baltát. Ebben a fegyverzetben először a 10. század végén 

történt változás, amikor megjelentek a nyugatról zsákmányolt és átalakított kardok és a 

szablyamarkolatú kardok. Az I. (Szent) István király bajor feleségével, Gizellával érkező 

nehézlovasok új fegyverzetet hoztak be hazánkba a 10. század végén–11. század elején. A 

leletek között is megjelentek az újfajta kengyelek, lándzsák, kétélű kardok. Ezek a kardok 

fokozatosan váltották fel a szablyák használatát a 11. században a hadakozó magyarok 

körében.90 Mint láttuk, ebben a században a magyar seregek túlnyomó része lovasíjász volt, 

szablyával vagy karddal felfegyverkezve. Nehézpáncélzattal és hozzá tartozó 

támadófegyverekkel csak a király kísérete és a nagyobb urak katonái rendelkezhettek. 

2.1.2. Támadófegyverek 

A középkori magyar katonák fegyverzete a fennmaradt régészeti leletek mellett 

vizsgálható a lovaspecséteken (9–10. ábra), falképkeken (Szent László–freskókon (15–21. 

ábra), a Képes Krónika és más krónikák ábrázolásain. 

Magyar lovaspecséteket, amelyeket a királyok, királyi hercegek és világi előkelők 

használtak, a 12–14. századból ismerünk.91  

A nehézfegyverzetű lovasok általában nem használtak távolsági fegyvert. Viszont 

Magyarországon több, a 13. század közepéről fennmaradt forrás azt bizonyítja, hogy a 

tatárjárás után újonnan felállítandó nehézfegyveresek lovagi felszerelésének elvárt része volt 

a ló, a páncéling és a lándzsa mellett az íj is. Viszont csakúgy, mint Nyugat-Európában, a 

12. századtól a lovagi hadviselés legfontosabb fegyvere a lándzsa volt, mint a támadó ékek 

                                                             
90 Kovács S. 2017. 406–407. o. 
91 Veszprémy 2000. 13. o. 



25 
 

lovasrohamának eszköze. Fontos különbség, hogy nálunk a Nyugat-Európában alkalmazott 

lándzsáknál rövidebbeket használtak.92 

A másik fontos közelharci fegyver volt a kétélű kard, amely a 12. századtól egyre 

nagyobb tömegűvé vált, az egy kilogrammot, majd a másfél kilogrammot is meghaladták 

ezek a fegyverek. Általánosságban elmondható, hogy a korábbi egyenes keresztvasú, tompa 

hegyű kardokat a 12. század második felétől fokozatosan váltották fel a lehajló keresztvasú 

és hegyes pengéjű fegyverek. Ennek különböző változatai alakultak ki. Főleg a markolat és 

a penge hosszában, a keresztvasban és a markolatgomb formájában vannak különbségek (3–

4. ábra). Az Anjou-korban elterjedt volt a lovagok körében a kard páncélhoz kötése egy 

lánccal (11–12–13. ábra: István erdélyi herceg, Opuliai László nádor és Drugeth János 

lovaspecsétjei). 

A közelharcban használatos fegyver volt a tőr is, amely szintén a 12. századtól lett a 

lovagi fegyverzet része, bár tárgyi emléke csak az Anjou-korból maradt ránk (5. ábra). 

Ábrázolása látható a gelencei templom Szent László-legenda falképén, ahol a király övén 

látható egy keresztvas nélküli tőr (16. ábra). Ugyanezen a képen egy bárd is megtalálható. 

Ennek, illetve a baltaféléknek a nehézlovassági használatára utaló tárgyi bizonyíték még 

nem került elő. Alkalmazása valószínűleg elterjedtebb lehetett a gyalogság körében. 

A különböző formájú, vas vagy bronzfejjel készült buzogányok elterjedt fegyverek 

voltak a középkorban. A kunokon és más könnyűlovasokon kívül a nehézlovasság körében 

is használatban volt, csillagfejű típusának ábrázolása a karaszkói freskókon látható (18. 

ábra). 

2.1.3. Védőfegyverzet 

A 11–13. századi nehézlovasság fő védőfelszerelése volt a sodronypáncél. Ennek 

egyik fajtája volt a szalagos sodronypáncél, ahol szíjakra varrták a kovácsoltvas gyűrűket, 

majd a szíjakból erősítették össze a páncélt. A másik verzió a sűrű sorokban bőrruhára varrt 

fémgyűrűkből állt, illetve a 13. századtól használtak laposra vert huzalokból készített 

gyűrűket, amely a fém védőfelületet növelte meg. Ezek a páncélingek a 12. századtól 

csuklyás, térdig érő öltözetek voltak. Emellett használtak sodronyos nadrágot és sodronyos 

                                                             
92 Veszprémy 2005. 800. o. 
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kesztyűt is az addig használt bőrkesztyűt felváltva.93 A több ezer gyűrűcskéből összeállított 

drága sodronyinget csak kevesen tudták megfizetni. Mindezek mellett megjelentek a váll, 

könyök, térd, felkar és az alsó lábszár védelmére a felszíjazható páncéllemezek. A 14. 

században megjelent egy bőr- vagy textilanyagra rászegecselt fémlapocskákból álló páncél. 

A század végére a test egyre több felületét fedték lemezvértekkel (mellvas, karvért, 

könyökvért, vállvért, combvért, alsó lábszárvért, vassaru stb.). Ennek folyományaként a 

korábban térdig érő csuklyás ingek rövidebbek lettek. A teljes lemezpáncélzat Nyugat-

Európában csak a 14–15. század fordulóján kezdett elterjedni, Magyarországon még ennél 

is később.94 

Fontos még megemlíteni a sisakokat. A tárgyalt korszakban a nehézfegyverzetűek 

körében általánosan használt kúpos, harang alakú sisakok változatairól maradtak fenn 

ábrázolások (15., 18–21. ábra). Az orrvassal ellátott normann típusú sisakok után a 12. 

századtól elterjedtek a félgömb alakú, majd az Anjou-korban az egész fejet védő, lapos 

tetejű, henger vagy hordó alakú sisakok is. Ezekbe a csöbörsisakokba vagy üstsisakokba 

csak a szemek előtt vágtak látónyílást, illetve alatta légzőlyukakat (1., 6. ábra). A 14. 

századra ezeknek a sisakoknak a mérete nagyobb lett, és újra kúposra formálták a tetejüket, 

hogy a fegyverek ütésének minél kisebb felületet adjanak. Ezek a méretük miatt a vállra 

nehezedtek, és alatta viselhettek sodronyos vagy pikkelyes csuklyát, vagy alacsony, kúpos 

harangú kis sisakot is. A 14. század második felében az üstsisak helyett már inkább a kúpos 

formájú „bascinet” sisakot használták, esetenként sisakrostéllyal ellátva. Ezek alsó 

pereméhez sodronygallért fűztek, így teljes védelmet adva használójának (7. ábra).95 A 

használt sisakok változatosságának szemléltetésére megemlíthető, hogy a 14. századi itáliai 

harcokban tudunk Nagy Lajos alatt harcoló bőrsisakos zsoldosokról.96 

A nehézlovas védőfelszerelés fontos része volt a pajzs. A 11–13. század jellemző 

típusa a mandula vagy csepp alakú, sima vagy domború felületű normann pajzs. Az ilyen 

típusú pajzsok deszkából készületek, bőrrel bevontak, abroncsolt és szegecselt keretűek 

voltak. A harcosok ezeket vagy nyakba akasztva, vagy pajzsfogantyúval tartották. Nyugat-

Európában a pajzsokon megjelentek a címerábrázolások. Ezek az időközben használatba 

vett, a normann pajzsnál kisebb háromszög alakú pajzsokon is feltűntek.97 Viszont 

                                                             
93 Kovács 1986. 255. o. 
94 Kovács S. 2017. 414. o. 
95 Veszprémy 2008. 42. o. 
96 Pandula 1988. 240. o. 
97 Kovács 1986. 259. o. 
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Magyarországon ezek az ábrázolások nem terjedtek el olyan mértékben, mint később a 

Zsigmond-korban. 
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2.1.4. A hadilovak 

A középkorban a páncélos nehézlovasság csatadöntő ereje a fegyverzeten kívül a 

hadilovakon alapult. Ezek a nagy termetű lovak tudatos tenyésztés eredményei voltak. 

Latinul dextrariusnak nevezték őket, megkülönböztetve a gyors lovaktól (cursarius), és a 

menetelésre alkalmasnak tartott lovaktól (palefridus). Európában a lovak általában, így a 

hadilovak is a fennmaradt ábrázolások (pl. lovaspecsétek) és a feltárt lócsontvázak alapján a 

14. századig alacsony marmagasságúak voltak.98 Ez azért fontos megállapítás, mert ebből 

következtethetünk a nehézfegyverzet fejlődésére a lovak teherbírása alapján. A lópáncél 

elterjedését a kutatás a 12. század végére teszi, azonban Liudprand 10. századi krónikásnak 

a kalandozó magyarok felszereléséről írt vitatott megjegyzése alapján Süttő Szilárd 

lehetségesnek tartja, hogy már a 10. századi magyarok lovain előfordulhatott lópáncél, de a 

forrás hitelessége bizonytalan.99 Kézai Simon a 13. század végén írt vassal borított lovakról, 

valószínűleg saját kora gyakorlatát vetítve vissza Szent István korába.100 Magyarországon a 

középkorban nagyrészt szilaj módon, a szabadban tartották a lovakat, így azok 

igénytelenebbek voltak, mint a nyugatiak. Ezt támasztja alá például a kortárs Matteo Villani 

leírása. A lóistállók legkorábbi hazai említései a 12. század első felében fordulnak elő. Ebben 

a században bizánci történetírók utaltak a Szerémségre, mint „lónevelő” területre, és egy 

másik szerző a magyarokat „jó lovúnak, jól felfegyverzettnek” nevezte. 1308-ban egy 

hazánkban járt francia szerzetes leírta, hogy a magyaroknak „általában apró lovaik vannak, 

bár egyenként erősek és gyorsak. A főrangúaknak és nemeseknek azonban nagy és szép 

lovaik vannak.”101 Egy burgundi utazó, Bertrandon de Brocquiere leírása alapján tudjuk, 

hogy a válogatott, jó tulajdonságú hadilovakat szűk körben tenyésztették. A legeltetésre 

alkalmas területeken pedig kisebb méretű hátaslovakat tartottak.102 

A lovak hadtápigényére vonatkozólag csak hozzávetőleges adatokkal tudunk 

számolni. Egyes becslések szerint a ló testsúlyának minden 45 kilogrammja után 45 dkg 

gabona, lehetőleg zab szükséges. Ezt az igényt a zöldtakarmány mennyisége csökkentheti, 

de egy állattartási ügyekben járatos normandiai szerzetes, Odericus Vitalis 1130-as évekből 

származó leírása szerint a lovak száraztakarmány nélkül még jó időben sem lehetnek meg.103 

                                                             
98 Veszprémy 2005, 794. o.; Károly Róbert emlékezete 1988. képmelléklet. 
99 Süttő 2011. 
100 Veszprémy 2005, 795. o. 
101 Károly Róbert emlékezete 1988. 74. o. 
102 Veszprémy 2005. 800. o. 
103 Veszprémy 2005. 798. o. 
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A 13–14. században minden lófajta ára egyre inkább emelkedett. A hadilovak 

különösen drágák voltak, azokat csak a leggazdagabbak tudták megfizetni, a lovagi 

fegyverzetről nem is beszélve. Ez nem csak Magyarországon volt így, hanem például 

Angliában és Franciaországban is.104 A magyar kisbirtokosok nagy része nem tudta 

megfizetni a költséges lovagi fegyverzetet és lovakat. Erre jó példa egy Nyitra megyei 

köznemes, Ludány nembeli Csitári Vitk esete, aki az 1278-as morvamezei csatára készülvén 

páncélt és három hadimént vásárolt. Ennek ára nagyjából egy városi kőpalota árának felelt 

meg, így kénytelen volt elzálogosítani csitári birtokát, hogy az összeget elő tudja teremteni. 

Ráadásul a fennmaradt források alapján látható, hogy más hadfelszereléshez hasonlóan 

lovagi fegyverzet is sokféle árban és minőségben készítettek.105 

A 14. század elején indult meg a nagytestű lovak tenyésztése Angliában és 

Franciaországban, amely összefüggött a nehéz, akár 30–40 kilogramm össztömeget is elérő 

lemezpáncélzat elterjedésével. Ezeket az akár 800 kilogrammos állatokat örökítették meg a 

Szent László freskókon és a Képes Krónikában is. Értéküket egy olyan forrás bizonyítja, 

miszerint Pandolfo Malatesta itáliai condottiere (zsoldosvezér) egy átlagos hátasló árának 

tízszereséért vásárolt négy magyar hadimént 1507–ben.106 A nagytestű hadilovak 

felszerelése annyiban különbözött a többi lovon alkalmazottól, hogy a 12–13. századtól 

olyan magasított kápájú nyeregben ültek a lovasok, amely a testüket hátulról és elölről is 

támasztotta. Ez egyrészt a harcos hasát védte, másrészt a lándzsával való döféshez nyújtott 

támaszt. A nyerget a hevedereken kívül szügyelővel, illetve különböző farhámokkal 

rögzítették (1., 20. ábra).107 A régészeti leletek alapján az Árpád-korban a nagykarikás 

csikózabla használata volt elterjedt a nehézlovasság körében, míg az Anjou-korban 

megjelentek a pillangós zablák (8. ábra). 

Az összképhez mindenképpen hozzátartozik, hogy a fennmaradt írott és régészeti 

források alapján az egész magyar középkor folyamán a gyors, szívós, ridegen tartott, kis 

termetű lovak voltak elterjedtek a magyar és a keleti segédnépek lovasságának körében. A 

nagy termetű, költséges hadilovakat a nehézfegyverzettel egyetemben a szűk hatalmi elit 

használta. 

                                                             
104 Veszprémy 2005. 798. o. 
105 Kovács 1986. 268. o. 
106 Veszprémy 2005. 797. o. 
107 Kovács 1986. 265. o. 
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2.2. Harcérték 

Természetesen az a dualizmus korában kialakult nézet nem fogadható el, miszerint a 

keleti, lovasnomád harcmodor mindig eredményesebb volt a lovaginál, és a magyar hadak 

vereségeiért a nyugati taktika lenne hibáztatható. Az eddigiek alapján láttuk, hogy a páncélos 

nehézlovasság volt a középkori hadseregek elitje, és bár a legkisebb létszámban álltak 

rendelkezésre, a 12–14. századig a nyílt csatákban a küzdelmet eldöntő erőt képviseltek. 

Ezekben az évszázadokban a magyar hadseregben is nőtt a nehézfegyveres lovasság aránya 

(a legújabb becslések alapján az Árpád–kor végi 2–3000-ről az Anjou-kor végére akár 6–

7000 főre is),108 de a kor nyugat-európai hadseregeiben megtalálható lovagok arányát nem 

érte el. A taktikájuk hasonló volt a nyugati lovagokéhoz, tehát a közelharcra és a kézitusára 

épült. Viszont a magyar lovagok sokszor az íjat is használták, és a magyar hadsereg 

heterogén összetétele miatt sokszor tudták eredményesen kombinálni a könnyűlovasok és a 

nehézlovasság alkalmazását.109  

                                                             
108 Bárány 2017. 217. o. 
109 Borosy 1962. 173. o.; Bárány 2017. 222. o. 
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3. Az átmeneti lovasság kérdése 

Mint már volt róla szó, Borosy András volt az, aki kizárásos alapon az „átmeneti” 

típusú lovasság fogalmát bevezette. A középkori magyar hadak „átmeneti” harcmodorban 

hadakozó részének felszerelését Borosy egy a cseh király hadseregéről szóló 14. század eleji 

forrás leírásában szereplő fegyverzetnek feleltette meg, mint olyan harcosok, akik távolsági 

és közelharci fegyverekkel is rendelkeztek, de egyikben sem specialisták. Ez arról szól, hogy 

a cseh király 1500 „sváb módra” felszerelt lovaggal és több ezer más – páncélinggel, 

vassisakkal, lándzsával és íjjal felszerelt katonával rendelkezett.110 Molnár József 1959-es 

tanulmányában megállapította, hogy a tatárjárás idejére felbomlóban lévő királyi vármegyei 

csapatok nagy része lovas íjász volt, mert nem tudta megfizetni a lovagi fegyverzetet. Ezután 

feltételezte, hogy ezek a csapatok közösen gyakorlatoztak a nomád lovasíjász taktika 

begyakorlása érdekében.111 Borosy azzal egyetértett, hogy ezek a megyei csapatok nagyrészt 

olyan könnyűlovasokból tevődtek össze, akik íjjal is rendelkeztek, viszont megállapítása 

szerint ez még nem jelenti azt, hogy a besenyőkhöz, jászokhoz, kunokhoz hasonló harcértékű 

nomád lovasíjászok lettek volna. Azzal teljesen egyetértek, hogy egy letelepedett, 

földművelő társadalomban élő emberek nem tudják elsajátítani azt a nomád lovasíjász 

harcmodort, amelyet a nomád pásztornépek egész életükben gyakoroltak112. Mint már 

említettem, a korábbi történészek közül már Marczali Henrik és mások is megfogalmazták 

azt a gondolatot, hogy a középkori megyei hadakozók valamilyen átmeneti harcmodorban 

harcoltak, amely nem volt lovagi és lovasnomád jellegű sem. Borosy ezt az elgondolást 

fejlesztette tovább és dolgozta ki. Kétségtelen, hogy az „átmeneti” lovasság harcértékben az 

előbbi kettő alatt maradt, létszámban viszont nagyobb volt azoknál. 

Az átmeneti lovasság fogalmának használatát a legtöbb kutató átvette. B. Szabó János 

ellenben nem fogadta el ezt az elméletet. Azzal érvelt ellene, hogy létezése régészeti 

leletekkel és írott forrásokkal sem bizonyítható, illetve a fennmaradt adatok alapján inkább 

kétpólusú volt a magyar lovasság. A korai forrásokban a páncélosok (loricatusok, 

panceratusok) mellett a sagittariusok is előfordulnak, róluk feltételezte B. Szabó, hogy ez a 

„lövő” szóval fordítható kifejezés utal a könnyűlovasokra. A 13–14. századi forrásokban 

pedig a magyar lovasság fegyveresekre és tegzesekre oszlott.113 Szerinte a magyar 
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könnyűlovasság felszerelése néhány új fegyvertípussal egészült ki a középkor folyamán, és 

a magyar hadseregben a fő újítást a nyugati nehézfegyverzet átvétele jelentette.114 

Mindezzel kapcsolatban azt tartom fontosnak kiemelni, amire B. Szabó János, 

Veszprémy László és Zsoldos Attila is rámutatott, hogy a középkori forrásokban előforduló 

páncélosok alatt sokszor bőr- és steppelt textilpáncélos egységeket kell értenünk, a lovagi 

fegyverzetet ugyanis csak a nagy vagyonnal rendelkezők tudták megfizetni. Mint ahogy volt 

már róla szó, a fémpáncélok, a lovagi fegyverzet sem volt egységes.115 Emellett az összképre 

hatással volt a keleti népek meg–megújuló hatása a magyar hadakozásra. Összességében azt 

gondolom, hogy a 12–14. századi magyar haderő meglehetősen heterogén összetételű 

lehetett. Azzal egyetértek, hogy az „átmeneti” jellegű lovasság külön csoportja konkrétan 

nem mutatható ki a források alapján. A lovasságnak ezt a valószínűleg legnagyobb létszámot 

kitevő részét úgy lehet körülírni, hogy alapvetően könnyűfegyverzetű harcosokról 

beszélhetünk, de egységes szabályozás híján különféle minőségű páncélban és fegyverzettel 

szálltak harcba, és alkalmazkodni tudtak a különböző hadszínterek és ellenfelek eltérő 

követelményeihez. Emellett a nehézlovas elittel és a nomád lovasíjász csapatokkal is együtt 

tudtak működni. 
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4. A lovasság szerepe Magyarországon a középkorban 

Az eddigiek során áttekintettük, hogy bár harcértéke kiemelkedett és csatákat 

dönthetett el, nem csak nehézfegyverzetű lovasság alkotta a kor hadseregeit. Mellettük a 

magyar hadakozók fontos csoportját alkották a katonai segédnépek hadakozói, akiknek a 

katonai szolgálatait az uralkodók bármikor korlátozás nélkül igénybe vehették, és igénybe is 

vették116. Az Árpád-kor első felében ide tartoztak a besenyők és a székelyek, majd az iszlám 

íjászok, a vlachok, a német telepesek, végül a 13. században több hullámban betelepedett 

kunok. A segédnépek az írott forrásokban a 12–13. században jelentek meg. Mint láttuk, 

Freisingi Ottó megörökítette a katonai segédnépek fellépését az 1146-os Lajta-menti 

csatában, ahol azok a német támadás elől megfutottak. Az 1278-as morvamezei csatában 

résztvevő kunok katonai sikereit elismerte a fennmaradt nyugati forrás. Ezzel szemben 

Anonymus krónikája és a Képes Krónika szövege rendszeresen negatív jelzőkkel illették a 

segédnépeket, illetve nyugati forrásokban is előfordult, hogy a magyarok segédcsapatait 

hitványnak (pessimi) nevezték.117 Viszont a segédnépeket királyaink a 13. században 

bármely irányba induló hadjáratban bevetették, illetve még a 14. században is szerepeltek a 

királyi hadban, és jelentősen hozzájárulhattak a katonai sikerekhez. Végül fontos 

megemlíteni a megyei katonáskodó, heterogén fegyverzettel rendelkező könnyűlovas 

réteget, akiknek a magyar hadjáratokban való szerepéről korábban már volt szó. 

Látható, hogy a nehéz- és könnyűlovasság különböző kategóriáinak fontossága 

elvitathatatlan a középkori magyar hadakozásban, viszont fontos még megemlíteni a 

gyalogosan hadakozókat. Mint már volt róla szó, az Árpád-korban az előkelőkön, a 

nemeseken kívül a királyi várispánságok, illetve megyék hadakozásra kötelezettjei, illetve 

más világi és egyházi birtokokon élők is hadba vonultak, és hadi érdemek fejében 

emelkedhettek a társadalmi ranglétrán.118 Ezeknek a parasztkatonáknak a harcértéke nyilván 

az eddig tárgyalt lovassági csapatoktól elmaradt. A fennmaradt forrásokban kevés említés 

szól róluk, ugyanis az oklevelek már említett narratio részében az eddigi kutatások szerint 

elsősorban a nehézlovas arisztokrácia hadi érdemeit örökítették meg.119 Azonban például 

1362-ben I. Lajos király általános mozgósítást rendelt el az ország keleti felében. Az egyik, 

Himfi Benedek szatmári ispán nevéhez köthető fennmaradt parancslevélben Kölcsei 
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Andrást, Világosvár várnagyát a király arra szólította fel, hogy „az összes oláhokkal, 

valamint más népeivel és szolgálóival együtt, […] mind a gyalogosokkal, mind a lovasokkal 

keljen fel „hadakozók módjára”, és Himfivel együtt vonuljon velük a királyi megbízott által 

megjelölendő helyre a megjelölendő időpontban”.120 A mozgósítás során a honorbirtok alá 

tartozó nemesek és néhány familiáris mellett főleg parasztkatonákat és mezővárosi 

népességet hívhattak hadba, és a lovasok mellett jelentős létszámú gyalogossal is 

számolhatunk. Ebből látható, hogy nem csak az uradalmak kis létszámú, hadakozásra 

kötelezett lakójának kellett hadba vonulnia, hanem a mezőgazdasággal foglalkozó falusi 

népesség bizonyos hányadának is. Viszont létszámukkal biztosan hozzájárultak a középkori 

magyar hadjáratok sikereihez. 

Mindent egybevetve megállapítható, hogy a nehézlovasság szerepe fontos volt a 

középkori magyar hadakozásban, de a lovagi hadviselés nálunk kisebb mértékben 

honosodott meg a 12–14. században, mint Nyugat-Európában. A fegyverzethez hasonlóan 

itt is fontos a hadakozók körének sokféleségét kiemelni. Az eddigi kutatások alapján olyan 

hadak képét lehet megrajzolni, amelyek a többféle ellenféllel való küzdelem 

szükségszerűségének meg tudtak felelni. A magyar hadvezérek rendelkeztek olyan 

rugalmassággal, amellyel a lovasság különböző válfajait és a gyalogosan harcolók 

harcmódjait össze tudták hangolni. 
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5. A középkori hadakozásra vonatkozó források 

hitelességéről 

A középkori hadieseményekről szóló források javarészt egyházi szerzők, klerikusok 

tollából maradtak ránk (oklevelek, kolostori krónikák, szentek életrajzai stb.) Ezek csak 

elvétve tartalmaznak hadakozásra vonatkozó részeket. Német krónikákból az 1044-es 

ménfői csatában vereséget szenvedő Aba Sámuel seregében lévő püspökökről és udvari 

papokról tudunk, akik a németek fogságába estek.121 Azt nem tudjuk, hogy ha valóban voltak 

papok a magyar seregben, részt vettek-e a csatában. Az 1099-es Przemyśli csatában és az 

1116-os cseh határ menti konfliktusban is vettek részt püspökök. Az 1146-os Lajta (Fischa) 

menti csatáról szólva Freisingi Ottó leírta, hogy a csata előtt Géza királyt egy fatemplomban 

lovaggá avatták a püspökök. A Képes Krónika leírása szerint a magyar seregben számos pap 

volt jelen.122 A hazánkon átvonuló keresztes hadjáratok közül az első kettőben tudomásunk 

szerint nem vettek részt magyar csapatok, a harmadikban már ott volt Csák nembeli Ugrin 

győri püspök. 

II. András keresztes hadjáratában szintén ott volt több egyháznagy, köztük az az Ugrin 

kalocsai érsek, aki pápai felszólításra küzdött a bogumil eretnekek ellen, majd 1241-ben a 

Pest környékét pusztító tatárok ellen indult embereivel, de azok kelepcébe csalták őket és az 

érsek csak néhány emberével tudott megmenekülni. Mellette a muhi csatába vonuló más 

főpapok is nagy seregeket vezettek Spalatói Tamás leírása szerint.123 Spalatói Tamás a muhi 

csatáról szóló leírásában külön kiemelte Ugrin harciasságát és bátorságát, aki Kálmán herceg 

és a templomosok vezérének seregeivel együtt sokáig visszaverte a tatár rohamokat. 

Rogerius leírása szerint Ugrinban bíztak a legjobban a magyar csapatok. Ugrin mellett sok 

más püspök és egyházi személy halt meg a csatában. A klerikusok személyes hadba vonulása 

az egész középkor folyamán fennmaradt Magyarországon, elég ennek csak egy késői, de 

közismert példájára gondolni, a mohácsi csatára. 

Az bizonyos, hogy a középkori forrásokat a szerzők életének, világnézetének, 

esetleges elfogultságának tudatában kell vizsgálnunk. Tény, hogy a csaták lefolyását még a 

szemtanúk sem tudták teljesen visszaadni azon a korlátozott eseménysoron kívül, amit láttak. 

Ennek ellenére az egyértelmű, hogy a hadieseményeket akár szemtanúként, akár 
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elbeszélésekből lejegyző egyháziaktól (Freisingi Ottó, Rogerius, Spalatói Tamás, stb.) nem 

volt teljesen idegen a hadakozás, mint azt fentebb láttuk. Újabban már sok történész arra az 

álláspontra helyezkedik, hogy ezeket a leírásokat a legtöbbször érdemes komolyan venni.124 

Jobb híján ezek alapján tudunk valamiféle rekonstrukciót adni az egykori hadseregek 

összetételéről, a csaták lefolyásáról. Kétségtelen, hogy a középkori hadtörténetről a 

meglehetősen kevés elbeszélő forrás miatt nem fogunk tudni olyan részletes képet adni, mint 

a későbbi korok viszonyairól. Viszont azzal teljesen egyetértek, hogy a fennmaradt 

elbeszélések és egyéb adatok, természetesen megfelelő forráskritikai elemzés után, 

nagyrészt jól felhasználhatók a hadiesemények jobb megértéséhez. 
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6. Kitekintés – a lengyel nehézlovasság 

6.1. A középkori lengyel hadseregek szerveződése 

Az alábbiakban a középkori lengyel hadseregek fejlődését főként a Witold Sarnecki és 

David Nicolle által összefoglalt információk alapján mutatom be,125 és hasonlítom össze a 

magyar viszonyokkal. A Magyar és a Lengyel Királyság középkori történelme néhány 

kivételtől eltekintve hasonlóképpen alakult. Lengyelország némileg hamarabb, a 10. század 

második felében vált keresztény országgá, miután I. Mieszko fejedelem megkeresztelkedett. 

Földrajzi fekvésüket tekintve a lengyelek nehezebb helyzetben találhatták magukat, mint 

magyar szomszédaik, ugyanis a Közép– és Kelet–Európa határán fekvő kiterjedt síkságon 

helyezkedtek el a lengyelek lakta területek. A közös nyugati szomszéd, a Német-Római 

Császárság is ekkoriban kezdett megerősödni. Mellettük ebben az időszakban további 

ellenségként tűntek fel a Pomerániában élő pogány törzsek, az oroszok (a mai fehéroroszok 

és ukránok is), illetve a csehek. 

A 10. század folyamán fokozatosan kialakult a Lengyel Királyságban a kormányzati, 

igazgatási és katonai rendszer. A katonai igazgatás elsőként kialakult rendszerének a várak 

hálózata volt az alapja, amelyek mindegyikét egy-egy várnagy irányította. Ezek a 

váruradalmak alkották a tartományokat, egy–egy comes provinti-vel vagy lengyel nevén 

vajdával az élükön.126 

A lengyel udvari kíséret (drużyna)127 kialakulása még a Piast dinasztia megjelenése és 

felemelkedése előtti ismeretlen időszakra nyúlik vissza. Ekkoriban ezek a harcosok még a 

törzsfőnökök testőrségében szolgáltak. Később a törzsfőnökök hatalma egyre inkább 

megkérdőjelezhetetlenné és örökletessé vált, részben a hozzájuk hűséges és tőlük függővé 

váló harcos kíséretüknek köszönhetően. Az első ismert írásos bizonyíték ezekre az észak-

nyugati szláv drużyna-kra az andalúziai zsidó rabszolga-kereskedő Abraham Ben Yacob 

feljegyzéséből ismert, aki a 10. század második felében tett utazást a szláv területeken. A 

leírás szerint ezek a csapatok professzionális harcosokból álltak, akik fel voltak fegyverezve 

és a fejedelmük látta el őket és a családjukat. A szerzők szerint ezeknek a harcosoknak a 

nehézlovas státuszát világosan meghatározza az, hogy a forrás a loricati, vagyis „páncélos” 
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kifejezéssel utal rájuk.128 A magyar források példáján már láttuk, hogy ez a kifejezés 

korántsem jelentett minden esetben sodronyinget, fémpáncélt. Véleményem szerint a 

feltételezés ebben az esetben is megállja a helyét. 

A 10–11. században a fejedelmi kíséreten kívül a másik fontos lengyel hadakozó 

csoportot a népfelkelés alkotta, amelynek eredete szintén a törzsi hagyományokra vezethető 

vissza. Tagjai között jelen voltak parasztok, szolgák, a frissen alapított várak lakói, illetve a 

„milites” néven említett harcosok, akik nem voltak a fejedelmi kíséret tagjai, viszont háború 

esetén mozgósíthatták őket. Ennek a csoportnak a nagy része gyalogosan harcolt és saját 

költségén fegyverezte fel magát. A népfelkelés harcértéke alacsonyabbnak bizonyult a 

drużyna–nál. Egyrészt a nagy létszámuk miatt nehéz lehetett őket irányítani, másrészt 

nyilván kevésbé voltak fegyelmezettek, mint a fejedelmek elit kísérete. Továbbá a vidéken 

élő szolgáknak más jellegű katonai szolgálatot is teljesíteniük kellett, például az előretolt 

őrhelyek védelmét. Mindezek mellett ez a nagy létszámú felkelés alkalmas lehetett az 

ellenség zaklatására és üldözésére.129 Ez a réteg nagyjából megfeleltethető a magyarországi 

megyei csapatoknak, természetesen azzal a különbséggel, hogy nálunk a legtöbb hadakozó 

esetében a lovas íjászok aránya nagyobb volt az egész középkor folyamán, mint bármely 

más nyugat– illetve közép-európai hadseregben. 

A 11. század második felétől a lengyel fejedelmi kíséret lassan elvesztette kiemelkedő 

helyzetét, és a főurak által fenntartott saját udvari csapatok tettek szert jelentőségre. Ezzel 

párhuzamosan a lengyel haderőben megnőtt a nehézfegyverzetű lovasok létszáma, illetve a 

korábbi népfelkelés egy kisebb létszámú, de jobban felszerelt csapatokból álló, lovagi 

felkeléssé fejlődött.130 Hasonlóan a magyar viszonyokhoz, a korszakban a lengyel 

területeken rendelkezésre álló összes haderő létszámát nagyon nehéz rekonstruálni. Akadt 

olyan becslés, mely szerint Lengyelország a 10–11. században képes lett volna 200 ezer 

embert felfegyverezni, de ez az elméleti létszám valójában bizonyosan jóval kevesebb volt. 

A Lengyel Királyságban a központi hatalom meggyengülése hamarabb bekövetkezett, 

mint a magyaroknál. III. Boleszláv fejedelem felosztotta birtokait a fiai között, de az 

egyiküket kijelölte utódaként, hogy a testvérei felett álljon. A fejedelem terve kudarcba 

fulladt, 1138-as halála után országa nemsokára egymással rivalizáló hercegségekre hullott 

szét. Mindeközben a főnemesség tagjai komplikált hatalmi küzdelmekbe bonyolódtak, mert 
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sok esetben az egész országban szétszórt birtokokkal rendelkeztek. Ez a széttagoltság 

csaknem két évszázadig meghatározta a lengyel történelmet.131 

Ebben a zűrzavaros időszakban a fejedelmi kíséret maradványai a hercegek és más 

főurak udvari csapataihoz kerültek. A katonai szolgálat jellegében is változás történt: a 

hagyományos, ellátásért vagy fizetségért történő hadakozási forma helyett a feudális 

kötelezettség formájában teljesített katonai szolgálat terjedt el, a ius militare, vagyis a 

„lovagi jog” értelmében. A gazdasági és társadalmi változások következtében megjelenő 

lovagi osztály tagjait arra kötelezték, hogy földbirtokért cserébe hűbéresekként teljesítsenek 

katonai szolgálatot.132 Ez a Közép- és Nyugat-Európában elterjedt hűbéri rendszerhez volt 

hasonló. Ellenben Magyarországon ez nem volt jellemző, helyette a familiaritás rendszere 

terjedt el a 13. században.133 

A lengyel lovagi réteg tagjainak gondoskodniuk kellett saját maguk és alattvalóik 

felfegyverzéséről. Utóbbiak létszáma a lovag vagyonától és hűbérbirtokának értékétől 

függött. A kíséret tagjai általában nem rendelkeztek saját földdel. A földdel nem rendelkező 

harcosokat a városok polgármesterei vagy a falusi elöljárók szervezték és látták el. Az 

uralkodó bármikor hadba hívhatta ezeket a lovagokat, amikor szükségét látta. A király a 

mozgósításnak két módját alkalmazta. Az első az infra terram, vagyis az ország védelmének 

céljából való hadakozás volt, a második az extra terram, ami értelemszerűen az országon 

kívüli hadakozást jelentette, amelyet részben a harcosok hűbérura fizetett. A hadba hívás 

előbbi módját természetesen fontosabbnak tekintették, és a lovagok a részvétel elmulasztása 

esetén jelentős pénzbeli büntetéssel vagy akár birtokelkobzással számolhattak.134 

Egy másik fontos fejlemény volt a középkori Lengyelországban a 12–13. század 

folyamán a német vendégek letelepedése a lengyel vidéken és városokban (Drang nach 

Osten), illetve a német jog terjedése.135 Mindez együtt járt új városok alapításával és 

megerődítésével. A már meglévők mellett ezek a városok jelentősen megnövelték 

Lengyelország katonai erejét. A fegyverek, páncélok, lószerszámok és a lengyel 

hadseregeknek szükséges más felszerelések gyártása fokozatosan átkerült a szolgálatköteles 

településekről a városokba, ahol specializált kézműipar keretében állították elő ezeket.136 
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Ennek az időszaknak a kisebb lengyel katonai egységeiről alig van ismeretünk. 

Viszont az feltételezhető, hogy a tartományi széttagoltság időszakában a régi tízes rendszer 

helyett a területi vagy családi egységeken alapuló rendszer terjedt el. A lovas egységek 

valószínűleg területi egységeket vagy családokat képviselő zászlók köré csoportosultak, és 

maguk a csapatok lándzsákból, vagyis a korabeli legkisebb hadszervezeti egységekből álltak 

össze, amelyeket általában egy lovag és a kísérői alkottak. Ez hasonló lehetett a német, 

francia és magyar haderőknél is meglévő lándzsákhoz. Az egyes zászlók alatt gyülekező 

harcosok száma változó volt, az őket vezető urak vagyonától függött az összetételük. Olyan 

zászlók is előfordulhattak, amelyek nagyobb területi vagy tartományi alakulatokat 

képviseltek, és az abban az országrészben élő főurak által összehívott csapatokból tevődtek 

össze. A tartományokban a helyi hercegek voltak a legfőbb hadvezérek, akik távollétükben 

helyettest neveztek ki a seregek élére.137 

A 14. században fontos változás történt, ugyanis I. Ulászló újra egyesítette 

Lengyelországot, felújította a királyi címet, és 1320-ban trónra lépett. Számos ellenfelének 

legyőzése után is maradt még egy komoly rivális, a Német Lovagrend Poroszországban és 

Livóniában. Bár a lovagrend seregét 1331-ben a plowcei csatában legyőzték, az továbbra is 

jelentős katonai erő maradt, amellyel a lengyeleknek a későbbiekben is számolniuk kellett.138 

I. Ulászló fiának és örökösének, III. (Nagy) Kázmérnak az volt a fő törekvése, hogy 

megerősítse királysága gazdasági és katonai erejét, az Ulászló által megteremtett alapokon. 

Kázmér uralma alatt a lengyel katonai szolgálat formái a következők voltak: az első az 

expeditio generalis (a lovagok vagy nemesek felkelése), amelynek tagjai alapvetően az 

arisztokrácia, a királyi tisztviselők, a falusi elöljárók és a kevésbé rangos lovagok voltak139; 

a második a tartományok és városok mozgósításából származott; a harmadik a defensio 

terrae volt, vagyis az ország védelmének céljából történő hadakozás. A lovagok hadakozását 

továbbra is szabályozta a „lovagi jog”, tehát magukat és a segítőiket saját költségükön kellett 

felfegyverezniük.140 Becslések szerint 1340-ben a nemesi felkelés ereje 11–12 ezer lovag 

lehetett a parasztok és a városi gyalogság nélkül, és a Piastok korának végére ez a szám 20 

ezerre emelkedhetett.141 

                                                             
137 Sarnecki–Nicolle 2008. 14. o. 
138 Davies 2006. 85. o. 
139 Davies 2006. 81. o. 
140 Sarnecki–Nicolle 2008. 14., 16. o. 
141 Davies 2006. 81. o. 
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A magyar haderő összetételének vizsgálatánál már említettem a hadszervezet 

legkisebb egységét, a lándzsát. Mint már volt róla szó, a lengyeleknél is ez volt a legkisebb 

önálló egység, amelyet általában maga a teljesen felfegyverzett lovag és két vagy több 

könnyűfegyverzetű segítője alkotott. Azonban van tudomásunk arról is, hogy néhány lengyel 

lándzsa egy lovagból és számszeríjászokból, más esetben csak lovagokból, vagy csak 

számszeríjászokból állt. A feltételezések szerint a lengyel lovasságban a nehéz- és 

könnyűlovasok közötti arány 1 volt a 3-hoz, a könnyűlovassághoz számítva azokat is, akiket 

inkább lóra szállt gyalogosoknak tekinthetünk. A lovagok felkelése most is nagyobb területi 

vagy más alapon szervezett egységekből, „zászlókból” állt össze. A királyi zászló (Goncza) 

volt hagyományosan a sereg élcsapata, az uralkodó testőrségét (Nadworna) pedig nagyrészt 

udvari emberek alkották. A tartományi és királyi zászlókon kívül megtalálhatók voltak még 

a leghatalmasabb főurak által vezérelt csapatok, illetve olyan egységek is, amelyekben 

zsoldosok szolgáltak. Érdekes, hogy arra való tekintettel, hogy a birtokaik szétszóródva 

helyezkedtek el a királyság területén, a lovagok kiválaszthatták azt az egységet, amelyhez 

csatlakozni szerettek volna. Ez alól egyetlen jelentős kivétel volt, a „nagy krakkói zászló”, 

amelyet a lengyel elit lovasság alkotott. A tartományok és városok mozgósításakor, illetve 

az ország belső védelme céljából tömegesen hadba hívottak nagy része gyalogosan 

harcolókból tevődött össze.142  

                                                             
142 Sarnecki–Nicolle 2008. 16–17. o. 
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6.2. A középkori lengyel lovasság fegyverzete 

Már volt róla szó, hogy a 10–12. századi Lengyelországban két, egymástól elkülönülő 

fegyverzetű hadakozó csoportról tudunk. Az első, kisebb létszámú csoportot a latin nyelvű 

források loricati néven említik. Ezt nagyrészt lovasok alkották, akik láncinget viseltek és 

fegyverzetük közé tartozott a pajzs, lándzsa, kard, melyhez tartozhatott még harci fejsze és 

íj, mint kiegészítő felszerelés.143 Természetesen a bőrpáncél, mint esetleges olcsóbb 

alternatíva használata nem zárható ki ennél a csoportnál, ha a magyar viszonyokat is 

figyelembe vesszük. A másik, jóval népesebb hadakozó csoport, a clipeatus volt. Nevük 

alapján feltételezhető, hogy a pajzson kívül nemigen használhattak egyéb védekező 

felszerelést. Többségükben gyalogosan vonultak hadba, támadó fegyverzetük a lándzsa, 

harci fejsze és íj lehetett, de néhány esetben karddal is rendelkezhettek. A 10–12. századra 

vonatkozóan kevés régészeti bizonyíték maradt fenn fegyverekről, ezért az egykori harcosok 

fegyverzetének vizsgálatához szükség van a szomszédos országokból származó párhuzamok 

figyelembevételére is.144 

A Lengyelországban előkerült kora középkori kardok többsége 950 és 1150 közé 

keltezhető. Ezekből kb. 90 darab tartozik az északi, Petersen-féle típusokba. Azoknak a 

kardoknak a többsége, amelyekről azt feltételezik, hogy helybeli gyártmányok, a Petersen-

féle X típusba tartoznak. A fennmaradt bizonyítékok alapján olyan kardok is népszerűek 

lehettek a 10–12. századi Lengyelországban, amelyek mandula alakú markolatgombbal 

készültek. A fennmaradt adatok alapján a szablya használata nem terjedt el a lengyeleknél a 

középkorban, ellentétben a Magyar Királysággal és az eurázsiai sztyeppe vidékével. A 

kardokat a kora középkori lengyel hadakozásban leginkább a tehetősebb nemesek és a 

fejedelmi kíséretet alkotó professzionális harcosok használták. A 12–14. század időszakából 

a legtöbb fennmaradt régészeti leletet a kardok adják. Nagyjából 50 fennmaradt kard tehető 

a 12–13. századra, amelyek az Oakeshott–féle XI, XII, XIII és XIIIa típusba sorolhatók. A 

XI-es típus egykezes kard kerek markolatgombbal és egyenes keresztvassal, pengéje hegyes, 

vágásra és szúrásra is alkalmas. Vércsatornája keskeny, és majdnem végigfut a penge teljes 

hosszán. Ezt a fegyvertípust nagyjából a 11. századtól a 13. századig használták. Úgy tűnik, 

hogy a XII-es típusú kardok voltak a legáltalánosabban elterjedtek Lengyelországban a 13. 

század elejétől a 14. század elejéig. A pengéjük maximum 80 cm hosszú, míg a 
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vércsatornájuk a penge teljes hosszának 75%–át teszi ki. Végül a XIII és XIIIa típusú 

kardokat a 13. századtól a középkor végéig használták Lengyelországban. Ezt a típust a 

korabeli források „nagy német kard”-nak vagy „nagy csata” kardjának nevezik, ami utal a 

szokásosnál nagyobb méretükre, tehát akár kétkezes kardként is használhatták ezeket. A 14. 

századtól a lemezpáncélzat terjedése miatt a lengyel lovasság körében is jellemzővé vált a 

hosszú, szúrásra alkalmas kard (franciául estoc, angolul tuck) használata. Ezekkel a 

fegyverekkel az ellenfél páncélzatának leggyengébb részein vagy résein igyekeztek találatot 

elérni. Lengyel területen két ilyen 14–15. században használatos kard maradt fenn, az egyik 

hossza több, mint 90 cm. Tárgyi bizonyíték nincsen rá, de képi források alapján 

megemlíthető még, hogy néhány tőrfajta a lengyel lovagok körében is széles körben 

használatos volt a 13–15. században.145 

Természetesen a középkori lengyel nehézlovasság fegyverarzenáljában helyet kapott 

a lándzsa. A fennmaradt lándzsahegyek között akadnak széles, levélhegyű darabok is, 

viszont a nehezebb hegyű, rombusz bemetszésűeket szélesebb körben használták. A pajzsok 

és sodronyingek átszúrásához szükség volt az ilyen „páncéltörő” lándzsák használatára. A 

lándzsák nyeleinek a fennmaradt leletek alapján általában 2 m körüli volt a hosszuk. A 12. 

századtól az ilyen speciális lovassági lándzsa vált népszerűvé a lengyeleknél, ami 

különbözött a magyaroknál elterjedt rövidebb nyelű lándzsáktól.146 

Az egyszerű íjat a kora középkori lengyel gyalogosok széleskörűen használták. 

Lengyelország egyes részein valószínűleg ismerték az összetett íjat is, amelyek használatát 

valószínűleg az orosz és a Fekete-tengertől északra élő nomád népekkel való kapcsolatokon 

keresztül vezethették be. A 12. század végétől a számszeríj elterjedtté vált 

Lengyelországban, amit a régészeti feltárásokon előkerült számos számszeríjcsavar és 

csavarfejtöredék bizonyít.147 

A 10–12. században korszakban alapvetően kétféle sisakot használtak a lengyelek. Az 

egyik a „nagy lengyel” stílusú, amely keleti eredetű és általában gazdagon díszítették. Ezek 

a sisakok magas, nagyjából kúpos formájúak voltak. Négy egymáshoz szegecselt 

vasdarabból állították elő ezeket, és általában aranyozott rézlemez díszítést kaptak. A fejrész 

tetején egy tollforgó számára kialakított foglalatot helyeztek el. A sisak alsó peremét egy 

karikával erősítették meg, amit a homlokrészhez csatlakoztattak. Erről a peremről egy 
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valószínűleg láncokból kialakított gallér lógott a nyak és az arc védelmére. Lengyelország 

nyugati részén négy ilyen típusú darab került elő, ezenkívül két hasonló lelet ismert Nyugat-

Poroszországból, egy Magyarországról és több darab Oroszországból. A másik fajta sisak 

az egyetlen vasdarabból kovácsolt, orrvassal ellátott normann típusú volt. Ilyen sisakból két 

darab került elő lengyel területen. Ez a forma széles körben használatos volt Nyugat–

Európában, és Magyarországon is. A 12–14. században a lengyel sisakok tekintetében is 

változás történt. A csöbörsisak használatára utaló legkorábbi bizonyíték egy 1236 körüli 

hercegi pecsét. Természetesen emellett többféle sisakformát használhattak 

Lengyelországban is, például kerek és hengeres formájúakat, karimás harci kalapot vagy 

régebbi kúpos sisakokat is, viszont eredeti fennmaradt darabokat nem ismerünk. A régészeti 

adatok alapján a 14. századra a lengyel nehézfegyverzetű harcosoknál is elterjedt a 

csöbörsisak, illetve a bascinet sisak használata.148 

A pajzsokat tekintve Lengyelországban nem maradt fenn eredeti darab, így az írásos 

forrásokra és a szomszédos országok példáira kell támaszkodnunk. Pajzsot ábrázoló 

legkorábbi ismert képi forrás a II. Boleszláv uralkodása alatt előállított érméken látható, 

1058–1079 körüli évekre keltezett ábrázolás. Ezen egy sárkány alakú pajzsot és egy 

lobogóval ellátott lándzsát tartó lovas látható. Emellett még egy archaikusabb kör alakú 

pajzsforma is használatban lehetett.149 

A 10–12. században a testet védő páncélzat legáltalánosabb formája feltételezhetően a 

sodronying volt Lengyelországban és nyugati szomszédainál is. Hiteles darab ebből sem 

maradt fenn, csak az írásos forrásokban történik rá utalás. A bizonyítékok hiánya miatt nem 

zárható ki, hogy más páncélfajtákat is használtak, például a tehetősebb harcosok lemez- vagy 

pikkelypáncélhoz is hozzájuthattak keleti- délkeleti hadjárataik során. A 13. századig a 

sodronying maradt a lengyel hadakozók fő védekező eszköze, ez azonban több változáson, 

fejlődésen ment keresztül. A legkorábbi utalás lemezpáncélra a 13. század első feléből 

származik. II. Jámbor Henrik herceg pecsétje (1228–1234 körül) is egy ilyen egyszerű 

formájú páncélt viselő lovagot ábrázol. A 14. század első feléből is maradt fenn lemezpáncélt 

ábrázoló pecsét, illetve egy sírkövön a térdvédő és lábszárvédő korai formája. A 14. századi 

lengyel lovagi fegyverzet a Piastok sírkövei alapján jól tanulmányozható. Az I. Bolko 

schweidnitzi herceg 1301 köré keltezett sírkövén egy steppelt könnyűpáncél látszik a herceg 

lemezpáncélja alatt. A sírkövön látható még egy csöbörsisak, amely két tollas taréjjal 
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díszített. II. Bolko herceg és felesége 1341–42-ből származó kettős sírkövén a herceg 

térdvédő lemezzel és lábszárvédővel van felfegyverezve, illetve mellvértet és páncélkesztyűt 

visel. Egy szövettel fedett mellvért látható tartólánccal III. Bolko sírkövén (1380 körül), ami 

szintén láb- és karvédő lemezeket ábrázol és tarajos sisakot. A sírköveken kívül régészeti 

leletek alapján is lehetséges a korabeli fémpáncélok vizsgálata. Nowe Miasto-nál, a Warta 

folyóban előkerült 400 db fémtöredék, amelyből sikerült rekonstruálni, hogyan nézett ki egy 

14. századi lengyel lemezvért. Érdemes még megemlíteni, hogy emellett Lengyelországban 

találtak néhány fémdarabot, amelyek hasonlítanak a dániai Orumból származó 

páncélkesztyűre. Ez a stílus népszerű lehetett a 14. század végén és a 15. század elején.150 

Összegzésként megállapítható, hogy a középkori lengyel és magyar nehézfegyverzetű 

harcosok fegyverzete nagyrészt hasonlónak mondható, mindkét hadseregre nagy befolyással 

volt a nyugat–európai fegyverzet és hadakozás fejlődése. Az is érdekes körülmény, hogy 

mindkét ország Európa közepén, különböző kultúrák találkozásánál helyezkedik el, ami azt 

jelentette, hogy elsősorban a lengyel hadakozásra hatással volt a skandináv, orosz, litván, 

német fejlődés is. Mindezek ellenére alapvetően a lengyel hadsereg elitje a középkor végére 

szinte teljesen nyugati jellegűvé vált, egyetlen nagy kivétellel. A terület hercegei számára 

készült lovaspecsétek alapján az északkeleti Mazóvia elit lovasságának fegyverzete inkább 

hasonlított az orosz és litván ellenfeleik felszereléséhez. Ide tartozott a kúpos sisak és a 

pikkelypáncél, a lándzsa és egy jellegzetes, a pogány balti népeknél elterjedt négyszögletű 

litván pajzs.151 Látható, hogy a magyar és a lengyel hadakozókat is meglehetősen heterogén 

összetételű seregeknek kell elképzelnünk, helyi jellegzetességekkel, mint például nálunk a 

betelepülő sztyeppei segédnépek, vagy a lengyeleknél a Mazóvia és a nyugati lengyel 

területek közötti különbségek. Megállapíthatjuk, hogy a hadszervezésben meglévő eltérések 

ellenére a nyugat-európai hadviselés nagy hatást fejtett ki a két országra és a nehézlovasság 

a magyar és a lengyel hadakozásban is fontos tényezővé vált a középkor folyamán.  
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Összefoglalás 

Dolgozatomban igyekeztem áttekinteni a középkori magyar nehézlovasság 

létrejöttének, szerepének, fegyverzetének legfontosabb adatait. Összegzésként elmondható, 

hogy a 12–14. század közötti időszakban a magyar királyi udvar fokozatosan egyre több 

elemet vett át a nyugati lovagi hadakozásból. Ezek az Árpád–kor első két évszázadában még 

csak részleges változásokkal jártak a magyar hadakozók összetételében. Az Anjou–korban 

a nehézfegyverzet további terjedése mellett a lovagi kultúra hatásai is elérték hazánkat, bár 

olyan mélyrehatók nem voltak, mint a tőlünk nyugatra eső országokban. Fő tanulságként az 

vonható le, hogy a középkori magyar hadsereget nehéz egy-két szóval meghatározni, a 

„könnyű” és „nehéz” fegyverzetet nem lehet élesen elkülöníteni benne. Ezen belül mégis 

megállapítható, hogy a fémpáncélos, nehézlovas egységek a társadalmi elitből kerültek ki. 

Bár az összes magyar hadakozó közül a legkisebb létszámban álltak rendelkezésre, a 

legnagyobb harcértékűnek tekinthetők, és a 11–12. századtól Nyugat–Európában a 14. 

századig, míg a Magyar Királyságban a 16. századig meghatározták a hadviselést. 
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Summary 

There were more people participated in the research of the army of the medieval 

Kingdom of Hungary, including the heavy or armored cavalry. As a result, various opinions 

emerged about the development of the Hungarian medieval equestrian branch and its 

characteristics. The purpose of my dissertation is to summarize these positions, to examine 

the conflicting opinions and controversial contexts and to take a stand for them. The 

examination is based on the research of András Borosy and János B. Szabó, but my aim is 

to explore the topic as much as possible, including the latest historical results and outcomes 

in the history of weapons. The focus of the investigation is, of course, the presentation of the 

formation, armaments and combat values of heavy cavalry, but I also look at the role of 

Hungarian light and other rider warriors and infantry in the medieval Hungarian military 

organization. Furthermore, I compelled the development of Hungarian and Polish medieval 

heavy cavalries, because there are many common features in the history and the military 

organization of these two adjacent countries. I consider the summary to be important 

because the research so far has not been able to provide a reassuring result in connection 

with the composition, combat style and significance of the medieval Hungarian equestrian 

versions. The purpose of the dissertation is not to present new results on the topic, but to 

summarize our knowledge. 
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a kiskunmajsa–

kígyóspusztai csat 
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a felsőszentkirályi öv 

csatja és veretei 
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3. ábra: 

a 12–13. századi kardok fő típusai: egy 12–13. századi kard 

(1), kardok lencse alakú (2–3), félgömbös (4), tagolt (5), 

trapéz (6), csónak (7), rombusz (8) és korong (9–10) alakú 

markolatgombbal 

 

4. ábra: kardtípusok a 13–14. századból 
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5. ábra: bicellus 

6. ábra: üstsisak 

7. ábra: 

sisakrostéllyal ellátott „bascinet” sisak (balra), „bascinet” sisak (jobbra) 
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8. ábra: 14. századi zablák: pillangós csikózabla 

(fent és középen), peckes csikózabla (lent) 
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9. ábra: István ifjabb király lovaspecsétje (1267.) 
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15. ábra: a bántornyai falkép részlete 
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17. ábra: a kakaslomnici falkép részlete 

18. ábra: a karaszkói falkép részlete 
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19. ábra: a martonházi falkép részletei: 14. századi harcosok (fent), alvó harcosok (lent) 
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