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A KÜRT- (LÉL-) MONDA ÉS A KALANDOZÁSOK KORA 
 
Lehel kürtjének mondája a magyarok kalandozásának korszakához, a 

korszak végének kezdetét jelentő augsburgi csatához kötődik, melyet a 
portyázó magyarok 955 augusztusában vívtak meg az Augsburgtól (Németo.) 
délre eső Lech patak mellett.  

A kalandozások kora a magyarság európai katonai vállalkozásainak, 
hadjáratainak a kora. A történetírás mai álláspontja szerint ez az időszak még a 
Kárpát-medencei honfoglalás előtti időkben, 836–838 körül kezdődött, és 970-
ig tartott. A portyázások során a magyar seregek különböző nyugati és délkelet-
európai területeket, városokat és országokat támadtak, sarcoltak és 
zsákmányoltak, rabszolgának eladható vagy váltságdíj fejében kiváltható 
foglyokat ejtettek. A honfoglalás után a katonai hadjáratok sora már az új, 
Kárpát-medencei szállásterület biztonságának erősítését, új szövetségesek 
szerzését is szolgálta, és egyes vélemények szerint egy újabb költözés lehetősége 
is közrejátszhatott a nyugati és délnyugat-európai hadjáratok szervezésében. A 
portyázások az ősi magyar katonai virtus, harci kedv és erő 
megnyilvánulásainak is tekinthetők, ezek azonban nem egyedi magyar 
jelenségek, többé-kevésbé hasonlatosak azokhoz a hadjáratokhoz, melyeket 
korábban a hunok és avarok, később pedig az arabok vagy a vikingek 
(normannok) hajtottak végre Európa különböző területein. 

A magyarok a 9. század elejétől rendszeresen indultak különböző 
portyákra, 835 és 836 között az Al-Dunánál, 861 táján a Krím-félszigeten 
harcoltak, 862-ben már a keleti frankokat támadták, és etelközi hazájukból 
gyakran vonultak a keleti szlávok ellen is. A honfoglalás utáni időszakban 
legalább félszáz portyát vezettek, a támadások célpontjai legtöbbször a gazdag 
balkáni (bolgár) és nyugat-európai területek voltak. A feljegyzések szerint 
nyugat felé mintegy 40, a déli területek felé pedig kb. 10 támadást intéztek. Az 
új szálláshelyről, a Kárpát-medencéből az első kalandozások ideje 899–900-ra 
tehető, ezek a portyák a közvetlen szomszédok (Morvaország, Bajorország, 
Karintia és Észak-Itália) ellen irányultak, később azonban a magyar lovasok 
eljutottak egészen a dán határig, az Atlanti-óceán partjáig, délen pedig 
Konstantinápolyig, a görög Thesszaloníkig, Itália déli részéig, illetve az ibériai 
Ebro folyóig. 

A nyugati kalandozásoknak vetett véget a Lech mezei vereség, ezt 
követően csak déli irányban, a Balkánon támadtak, mivel Bizánc és Bulgária 
megtagadta a magyarok által megkövetelt adózást, ám a bizánciakkal szemben 
elvesztett arkadiupolisi csata után (970) Géza fejedelem végleg felhagyott a 
kalandozásokkal, ezzel és a kereszténység felvételével lehetővé tette a magyarok 
békés csatlakozását Nyugat-Európához. 

Az augsburgi csata az Ulrich püspök által védett Augsburg városának az 
ostromával kezdődött 955-ben. A bajorországi és sváb területekről 
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visszatérőben lévő magyarokat Bulcsú, Lehel (Lél) és Súr vezette. Augusztus 
10-én az ostromlók néhány csapata átkelt a Lech patakon, és teljesen körülzárta 
a várost. Ekkor azonban bajor, frank, sváb, cseh és szász seregek élén 
megérkezett I. Ottó király, akinek sikerült a kezdeti magyar harci sikerek után 
megfordítani a csata menetét, és megfutamítani a magyar sereget. A vereség 
egyik oka az volt, hogy a nyugati fejedelmek félretették addigi ellentéteiket, és 
együttes erővel szálltak szembe a portyázókkal, a másik ok stratégiai, 
hadviselési lehetett: a számos betörés során a kalandozók cselvetéseit már 
sikerült kellőképpen kiismerni, és ez ellen hatékony fegyvernek bizonyult a zárt 
harcrend a cselből visszavonuló lovasok ellen. A szétzüllött sereget nem a 
csatában, hanem menekülés közben semmisítették meg az üldözők, maguk a 
vezérek (Lehel és Bulcsú) is  elevenen estek fogságba a regensburgi révnél. A 
két vezért sok más társukkal együtt 955 augusztus 15-én Regensburgban 
felakasztották. 

Ennek a vereségnek a nyomán maradt fenn Lehel kürtjének a mondája, 
mely a Jászberényben őrzött, valóban csorba elefántcsont faragású kürt megléte 
ellenére nem lehet igaz, ugyanis Konrád herceg nem volt császár, és nem is 
Regensburgban halt meg, hanem a Lech mezei csatában vesztette életét egy 
nyakába fúródó nyílvesszőtől. A monda a pogány magyar hitre is utal, miszerint 
a megölt ellenség a túlvilágon legyőzője szolgájává válik. 

A csata nyomát azonban nemcsak ez a monda őrzi, hanem a 
gyászmagyarok mondája is, mely szerint az augsburgi csatából csak hét magyar 
harcos menekült meg, akiket gyávaságuk miatt örökös koldulásra ítéltek. 
Mindkét monda, a kürt és a gyászmagyarok mondája is azt bizonyítja, hogy a 
magyar hagyományban mély nyomott hagyott a Lech mezei csatavesztés. 

  
Néhány adat a történethez 

 
Lehel kürtje faragott, állatküzdelmi jeleneteket ábrázoló elefántcsont 

kürt, melyet a 17. század óta a jászberényi múzeumban őriznek. 
Lehel (Lél) magyar vezér, az Árpád-ház tagja. Anonymus szerint Tas  

vezér fia. A Lehel név finnugor eredetű, jelentése: lélegzet, lehelet.  
Bulcsú a kalandozó a 955-ben magyarok másik vezére Anonymus 

szerint apjával, Kállal együtt a harmadik fejedelmi méltóságot (horka, bírói 
tisztség) viselte, mások szerint az apja Bogát volt. 947–950 körül Árpád 
dédunokájával, Tormással Konstantinápolyban járt, ahol a császártól, 
Bíborbanszületett Konstantintól (VII. Konstantinostól) patríciusi rangot 
kapott, és felvette a bizánci rítusú kereszténységet is, hazatérvén azonban 
visszatért ősi hitére. Emlékét a Vérbulcsú nemzetség ápolta, a név eredete 
feltehetően összefügg a török nyelvből származó magyar búcsú szóval.   

Súr a 955-ben kalandozó magyarok harmadik vezére, aki osztozott két 
másik vezértársa sorsában, Regensburgan felakasztották. 
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I. (Nagy) Ottó (912–973) német király (936–973), itáliai király (951–
973), német-római császár (962–973), I. (Madarász) Henrik, szász herceg fia. 
936-ban koronázzák német királlyá Aachenben, 962-ben pedig, miután 
meghódította Itáliát,  XII. János pápa a Szent Római Birodalom császárává 
koronázza. Az itáliai korona egyesül a németekkel, és ekkor jön létre a Német-
római Császárság.    

Magyar lovasság: a honfoglaló magyar törzsszövetség harci erejét 
kizárólag a könnyűlovasok képezték. Fegyverzetük íjászfelszerelésből, 
lándzsából, szablyából és baltából állt. A hadrend alapjául a tízes szervezet 
szolgált: tizedek, századok, ezredek és tömények (tízezrek).      

 
   


