
MATTHEW BENNETT 

E G Y K E R E S Z T E S H A R C I A L A K Z A T , A „ M O Z G Ó E R Ö D " 
ÚJ M E G V I L Á G Í T Á S B A N * 

M é g 1956-ban megtanulhattuk R. C. Smailtől , hogy a keresztesek vezérei olyan stra
tégiát alakítottak k i , amivel a hadjáratok során kerülték a csatákat . 1 Ennek a stratégiának 
fontos eleme volt a menetoszlop harcászati tökéletesítése, ami lehetővé tette, hogy ellen
séges fenyegetés mellett is úgy nyomuljanak előre, vagy éppen vonuljanak vissza, hogy 
elkerülhessék a szemtől szembeni közelharcot , a melée-t. A muszlim Közel-Keleten a 
türkök és más sztyeppéi népek által alkalmazott mozgékony lovas-íjász taktika különle
ges kihívást jelentett a keresztény vezéreknek. Smail úgy gondolta ugyanakkor, hogy az 
általa leírt harci alakzat, a „mozgó e rőd" (fighting march) csakis a latin Szíriára j e l l emző 
harcászati formáció vol t . 2 

Anna Komnéné bizánci történetíró szerint apja, I . Alexiosz császár hasonló alakzatot 
fejlesztett k i a törökök és kunok legyőzésére, aminek első részletes leírását az 1116. évi 
hadjárat alkalmából olvashatjuk. Ezt időben megelőzi az első keresztesek gyakorlata, akik 
legkésőbb az aszkaloni (ascaloni) csata ideéig, 1099 augusztusáig megoldották csapatik 
mozgatását ellenség támadásának kitett arcvonalon. Egyébként csak éppen hogy elkerülték 
a pusztulást az anatóliai vagy más néven dorülaioni (dorylaeumi) csatában, 1097 júniusá
ban. 3 Más keresztes csapatok azonban kevésbé voltak szerencsések, mint azt az 1101. évi 
és az 1147-1148. évi hadjáratok megmutatták. Feltehető a kérdés, hogy létezett-e a bizán
ciak és a nyugatiak között valamiféle kölcsönös cseréje az eszméknek és technikáknak? 
Melyikük tanította a másikat? A nyugaton már korábban használt harci technikák mennyi
ben befolyásolták a nyugati keresztesek válaszát a kialakult harci helyzetre? 

A harmadik keresztes hadjárat idején az olyan nagy hadvezérnek, mint Oroszlánszívű 
Richárdnak a Szaladin vezette erők legkeményebb szorongatása közepet te sikerült elvo
nulni seregével Akkonból (Akkó) Jaffáig. Mennyi volt a „mozgó erőd" alakzatának k i 
alakításában az egyes hadvezér tapasztalatának és ügyességének a szerepe? Jelen dolgo
zatban ezekre a kérdésekre kísérelek meg választ találni. Smail munkája e téren megtörte 
a jeget, s az ö eredményei t továbbgondolva szeretném a témát gazdagítani . 

Xenophon Anabasziszának csaknem legendás leírásán kívül a görög harcászati szö
vegek nem beszélnek a „mozgó erőd"- technikáról . 4 Úgy tűnik, hogy Arrianosz Expedí
ció az alánok ellen c ímű műve teremt először kapcsolatot a későbbi bizánci hadvezetés-

Jelen tanulmány minimális változtatásokkal megjelent: War in History. 8 (2001). 1-18. о. 
1 R. С.  Smail: Crusading Warfare 1097-1192. Cambridge, 1956. (a továbbiakban Smail 1956.) 156-165. о. 

Smail 1956. 140. о. Az 1995-ös 2. kiadás bibliográfiai bevezetését készítő C. Marshall hívta fel a figyelmet 
a tárgyról szóló új müvekre, különösen a hattíni csata témájában, X X V I I I - X X V I X . o. (Lásd a 42. lábjegyzetben.) 

3 J. France: Victory in the East: A Military History of the First Crusade című müvében (Cambridge, 1994., 
a továbbiakban: France 1994.) a dorülaioni csata új értelmezését olvashatjuk, mely azonosítja a csata tényleges 
helyszínét (Bozüyük), de nem foglalkozik különösebben a „mozgó erőd" technikájával: 165. és 173-175. o. 

4 Xenophon: The Persian Expedition. (Ford. R. Warner.) London, 1972. Lásd kül. I I I . к., 2^1. fejezet, 155-
169. о., mely leírja a négyzetet formázó alakzatot és a perzsa lovas íjászok kordában tartására bevetett, távolra 
ható fegyverrel rendelkező katonákat, továbbá a válogatott hoplita- és peltaszté sz-osztagok alkalmazását a me
netvonal mentén fekvő magaslatok megszerzésére. 



röl szóló munkákka l . 5 Kr. u. 131 és 137 között kappadókiai konzuli legátusként 
Arrianosz legyőzte a fosztogató alánokat. A szarmaták fő ereje nehézlovasságukban rej
lett. Arrianosz tudósí tásában mind a menet-, mind a harci alakzatokat leírja. Menete lés 
kor lovasszázadok védték az elővédet és az utóvédet, két egység elszórtan az oszlop két 
hosszanti oldalán helyezkedett el, a felderítők pedig elől (1:4, 9). Az íjászok je len tős sze
repet já t szot tak a lovas és a gyalogos segédcsapatokban, teljes lé tszámuknak több mint a 
felét téve k i . 

Szerepük je lentősége a harci alakzatban válik világossá. Arrianosz azt javasolja 
ugyanis, hogy az ellenséggel szemtől szembe kell szembeszál lni , úgy, hogy az egész se
reg védekező állásban marad egy völgyben, s a szárnyak a domboldalon foglalnak he
lyet. A légiós gyalogság tagjai mind pilummal (hosszú vasheggyel ellátott dárdával) vol
tak felszerelve. Az első négy sor dárdáit pikához hasonlóan mereven tartja, a következő 
négy sor pilumőkat hajít hátulról , míg a kilencedik sor íjászai szintén tüzet nyitnak az 
előbbiek feje felett (15-18.). Gyalogos íjászok támogatják őket az oldalszárnyakból , m i 
alatt az utóvéd lovas íjászai át lőnek az arcvonal felett (21). Az egész lovasság a gyalog
ság mögöt t helyezkedik el (20). Ennek a formációnak a célja, hogy a gyalogság szilárd
ságával és nyílzáporral verje vissza az alán lovasság rohamát . A lovasság feladata 
üldözőbe venni a támadókat , ha azok megfordulva menekülni kezdenek; vagy védelmet 
nyújtani az átkaroló hadművele tek ellen, amennyiben a szarmaták megpróbál ják körbe
fogni a gyalogos harcvonalat (27., 28., 30.). 

Nincs utalás arra, hogy az alakzatnak mozognia kellett volna. Úgy tűnik, csupán két 
valódi vonalból állt, a lovasokból és az előttük tar tózkodó gyalogságból . Csak a felállás 
pillanatánál mondja Arrianosz: „(a hadvezér) a lovasságot úgy helyezi el, hogy az körbe
fogja a négyzetet formázó harcvonalat és kiküldi a felderítőket a dombra az el lenség 
szemmeltar tása céljából ( 1 l ) . " 6 

A következő forrásom a Kr. u. V I . századból származik, majd félezer évvel később
ről. A Sztratégikon c ímű kézikönyvben, melyet Maurikiosz császárnak (582-602) tulaj
donítanak, két ide kapcsolható szövegrész o lvasha tó . 7 Az első c íme így hangzik: „A saját 
területünkön való menetelés szokásos módja, amikor ellenséges tevékenység nem fenye
get" (a mű figyelmeztet arra is, hogy a nagy számú, szolgálati elfoglaltság nélkül maradó 
katonaság körében lázadás törhet k i ) . Majd így folytatja: „Ha ütközet várható, a seregnek 
ezredekből (moird) vagy dandárokból (merosz) álló alakzatban kell folytatnia a menete
lést. Mert a katonák számára alakzatban haladni mind saját, mind el lenséges területen 
sokkal biz tonságosabb. Nagyon fontos, hogy minden egyes ezred begyakorolja, hogy 
málhás trénje lemaradva kövesse saját hadijelvényeit , és mint máshol leírtuk, ne keve-

" Flavius Arrianus: Expeditio contra Alános, Quae ectant omnia: Scripta minora et fragmenta. (Szerk. A. 
G. Roos.) Lipcse, 1968.2; A. Dent: Arrian's Array. History Today, 24 (1974). 540-574 o. és В. S. Bachrach: A 
History of the Alans in the West. Minneapolis, 1973. 126-132. o. angol fordításai megbízhatatlanok. Velük 
szemben W. E. Brown korábbi, de kiadatlan „The Oriental Auxiliaries of the Roman Imperial Army" (New 
Haven, CT, 1941.) című doktori disszertációjának előnyben részesítését ajánljuk. A legutóbbi fordítás a szöveg 
tárgyalásával együtt M. Anastasiadis: Another Look at Arrians című írásában jelent meg. Slingshot: The Jour
nal of the Society of Ancients, 161 (1992.) 24-26. о., és 162 (1993.) 18-22. о. 

6 Érdekes, hogy Arrianosz hadvezérét Xenophónnak nevezi, bár nem tesz több utalást az Anabasziszra. 
7 Maurice's Strategicon: Handbook of Byzantine Military Strategy. (Ford. George T. Dennis.) Philadel

phia, 1984. (A továbbiakban: Strategicon.) A következő két bekezdésben idézett szakaszok a 21-22. oldalról 
származnak. 



redjen össze más egység trénjével. Míg az el lenség távol van, a menetnek dandárok vagy 
ezredek szerint kell szerveződnie . Nem tanácsos az egész sereget egy helyen összegyűj
teni, mert így az emberek hamar éhezés közepette találják magukat, a sereg lé tszáma az 
el lenség számára könnyen felbecsülhetővé válik, és nehezen lehet takarmányhoz ju tn i . 
Ahogy közelednek az el lenséghez, hat, hét vagy akár t íznapnyi távolságra, a csapatokat 
közelebb kell hozni egymáshoz , és ugyanakkor tábort kell fölállítani, ahogy azt a tábor
ról szóló részben e lmagyarázzuk (1:9). 

Felderí tőket kellett kiküldeniük egy nappal korábban, hogy felmérjék a területet a kö
vetkező tábor számára. Hasonló módon az elszállásolással foglalkozó különí tmények 
egy napnyi távolságban a sereg előtt lovagoltak, hogy földerítsék a víz- és takarmány
készleteket. Nehéz domborzati viszonyok között utászokat küldtek előre, hogy amennyi
re lehetséges „megtisztí tsák és szintben előkészítsék a terepet, hogy a lovak ne fáradja
nak k i " . Elvárták, hogy a hadvezér a sereg élén vezesse azt, s őt csak a testőrsége előzze 
meg a tartalék lovakkal és hadijelvényekkel . A hadvezért közvet lenül követte a testőr
gárda többi egysége az ellátó trénnel. Minden ezred és dandár ugyanúgy állt fel, függet
lenül attól, hogy „egy nagyobb egység tagjaként menetelt vagy éppen magában" . Gáz
lóknál vagy más területen, ahol az átkelés nehéz volt, a hadvezér félreállt, és felügyelte 
az oszlop haladását. Ha azonban el lenséges területen tevékenykedtek, akkor ez a feladat 
az ezredeket és dandárokat vezénylő tisztekre hárult. 

A második rész, mely a menetelés fegyelméről szól, a I X . könyvben következik, és a 
„Meglepetésszerű t ámadások" címet viseli. El lenséges területre történő betörés estén a 
málhás t rénnek az oszlop végéről annak közepére kellett kerülni. Az ellátó trént és a ha
difoglyokat „a tényleges katonaságtól a menetben és a táborban egyaránt el kell válasz
tani, így nem kerülnek a katonák útjába, ha azoknak váratlan el lenséges támadást kell 
v isszaverniük"; 8 de a SzJratégikon nem ad utasítást arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan 
kell tenni. El lenséges haderő fenyegetésekor a hadvezér parancsára a csapatoknak harci 
alakzatba kellett fejlődnie, így szállva szembe az ellenféllel. 

A későbbi bizánci szövegek ugyanezt a gondolatmenetet követik. Úgy vélem, ebben a 
megközelí tésben magától értetődő a feltételezés, hogy a bizánci erők megfelelően ütőképe
sek és jól felszereltek ahhoz, hogy sikerrel szálljanak szembe bármiféle ellenséges harci 
cselekménnyel . Fenyegető helyzetben vállalni kell a csatát, ahogy Arrianosz tanácsolja, az 
ellenség elijesztésének vagy a bekövetkező összecsapás végigharcolásának reményében. 
Kimondatlanul az is benne foglaltatik ebben a megközelítésben, hogy a sereg harcosokból, 
hozzáértő és kiképzett katonákból áll. A bizánci kézikönyvek nagy súllyal figyelmeztetnek 
arra, hogy ne terheljük meg a sereget nem-harcoló elemekkel. Miután a szolgák és a lová
szok a sereg részeként mindig jelen vannak, a málhás trénben és a tartalék lovak között -
hiszen erre minden lovassági egységnek szüksége van - kell helyet juttatni nekik. Csupán a 
X . század közepén lát el minket először tanácsokkal a belül üres négyzetet formázó alakzat 
alkalmazásával kapcsolatban a Praecepta militaria (melyet általában I I . Niképhorosz 
Phokasz császárnak tulajdonítanak) és a Sylloge tacticorum. A négyzetet formázó alakzat 
szerkezetét Eric McGeer elemezte és mutatta be diagramon. 9 

8 Strategicon 99. o. 
J E. McGeer: Infantry versus Cavalry: The Byzantine Response. Revues des Etudes Byzantines, 46 (1988.) 

317-393. o. mindkét szöveget elemzi. Nicephori praecepta militaria. (Szerk. J. A. Kulakovsky.) Szentpétervár, 
1908. (a továbbiakban: Praecepta militaria) szövegkötet: 1-21. о., kommentár és index: 23-58. о. Sylloge 



Nyomatékos í tanunk kell , hogy ezt az „ideális" alakzatot csak papíron létező tökélete
sen tagolt hadsereg számára, pontosan meghatározot t ellenfelek ellen (a X . századi példa 
elvárásai szerint ezek az arabok, akiknek erőssége a páncélos lovasság) fejlesztették k i . 
A gyalogság megszervezését két módon írják le. Az első módszer az antik hellenisztikus 
rendszeren alapul (melyet feltehetőleg gyakorlatban nem is használtak): 256 fős 
tagmatába szervezte a gyalogosokat, melyből 16 alkot egy 4096 fős meroszt (dandár) . 
Négy merosz képezte a csatasort, 16 384 főt számlálva. Kiegészí tésképpen 8192 könnyű 
fegyverzetű egységet osztottak el egyenlően a meroszok között. M á s szóval egy könnyű
gyalogos jutott két nehézgyalogosra , 24 878 fős összlétszámot e redményezve . 

A másik javasolt rendszer 1000 fős taxiarkhiákba szervezte a gyalogságot . Minden 
taxiarchia 400 nehéz lándzsásra, 300 íjászra, 200 dárdásra és 100 menaulatira oszlott. Ez 
utóbbiak 61 cm hosszú vasheggyel ellátott, 122-152 cm-es, rövid, de súlyos lándzsával 
voltak fölszerelve. Ez a leírás erősen emlékeztet az Arrianosz által bemutatott klasszikus 
római pilumra. A menaulatik a gyalogság első sorában álltak, két sor lándzsás, három sor 
íjász, majd újabb két sor lándzsás által megtámogatva . Ezáltal egyfajta „í jász-szendvics" 
j ön létre, mialatt a könnyű dárdások a phalanx körül tevékenykednek. Ez a „négyzetet 
fo rmázó" alakzat. Oldalait a négy merosz alkotja, mindegyik vegyes egységekből álló 
taxiarkhiákra tagolva. Az „í jász-szendvics" je lentősége az, hogy ha az ellenség betör a 
négyzetbe, a hátsó sorban álló lándzsások szembeszál lhatnak velük, anélkül, hogy az íjá
szok veszélybe kerülnének. A sereg hajító és lövő fegyverrel felszerelt részei döntő sze
repet já tszanak. Ráadásul minden nehézgyalogosnak parittyát kellett tartania az övébe 
t ű r v e . 1 0 

És mi a helyzet a lovassággal? Alapvetően, ha nagy számban állt rendelkezésre , a 
négyzeten kívül kellett működnie ; de ha túlerővel került szemben, megszorongatta vagy 
vereséget mér t rá az el lenséges lovasság, újra összegyűlhetet t a négyzet közepében. A 
lovasság szintén vegyes egységekből állt össze. A kézikönyvek az általuk végrehaj tandó 
feladatok széles skáláját részletezik. A lovasság alapvetően két csoportra oszlott, úgy
mint a defensores (védekezők) és a cursores (k i támadók) egységeire . Mindkét csoport 
alakzataiban voltak íjászok, általában negyed részüket alkotva, de egyes különleges ala
kulatoknak, mint a procursatores-nek (portyázok), akár háromötöd részét is alkothatták. 
Az átkaroló feladatokat végző két kis csoport pedig kizárólag lovas íjászokból állt. A 

tacticorum quae olim „Inedita Leonis Tactica" dicebatur. (Szerk. A. Dain.) Párizs, 1938. Lásd még Three 
Byzantine Treatises. (Ford. George Т. Dennis.) Washington, DC, 1985. és J.-A. de Foucault: Douze chapitres 
inédis de la Tactique de Nicéphore Ouranos. Travaux et Mémoires, 5 (1973.) 281-312. о. Továbbá hálás va
gyok M. Anastasiadis kózleményiért: The Byzantine Art of War, 950-1071. Slingshot: The Journal of the 
Society of Ancients, 148-150 (1991.) és 171 (1994.) köteteiben. E tanulmány befejezése után jelent meg E. 
McGeer tollából a Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century. (Washington, DC, 
1995.), mely a szövegek fordításán kívül azok részletes elemzését és diagramon történő ábrázolását is közli. (A 
továbbiakban: McGeer 1995.) Szintén köszönettel tartozom Prof. John Haldonnak, aki elolvasta és értőn kriti
zálta ezt a cikket, és bár Warfare, State and Society in the Byzantine World 565-1204. (London, 1999.) című 
műve csak a jelen cikk befejezése után került a kezembe, könyvének 5. és 6., a hadjáraton és harcban lévő bi
zánci hadseregről szóló fejezetei az említett alakzatok diagramokon való bemutatásán kívül is felbecsülhetetlen 
értékű információval szolgálnak. 

1 0 McGeer 1995. 136-140. o. Nehéz eldönteni, hogy mennyire hiteles a parittyás harcosokként funkcionáló 
nehézgyalogság képe. Talán gyakorlati utalás lehet, de nagy valószínűséggel Vegetius: Epitoma Rei Militaris I . 
k. 16. fejezet befolyását tükrözi. A legjobb és legújabb keletű angol fordítása N. Р. Milner: Vegetius: Epitome 
of Military Science. Liverpool, 1995. 16-17. о. McGeer 1995. 209. о. megemlíti a „kőzápor" ellenfelekre gya
korolt hatását. 



kataphraktok különleges egysége pedig teljesen páncélozot t harcosokból és félig páncé
lozott lovakból állt. Hasonló csapatok használatát elevenítette fel Niképhorosz Phokasz 
(„Halhatat lanok" néven váltak ismertté) , és vetette be őket a ruszok és a bolgárok ellen a 
960-as és 970-es években. Nyi lvánvalóan az ehhez hasonló teljes fegyverzet felállításá
nak költségei tették nehézkessé fenntartásukat. Alexiosz Komnénosz fenntartott egy 
„Halhata t lanokból" álló sereget, de azok felszerelése könnyebb és lé tszámuk jóva l na
gyobb volt, mint tizedik századi e lődeiknek (2000 fővel vettek részt az 1078-as ca-
lavrytae-i c sa tában) . 1 1 

Az ideális belül üres „négyzetet fo rmázó" alakzat mindkét oldalon mintegy 900 íjász 
számára tette lehetővé a tüzelést. Minden íjásznak 100 nyílvesszőt kellett magánál tarta
nia, félelmetes zárótüzet téve lehetővé. Ráadásul ajánlatos volt pari t tyákat alkalmazni a 
nehézgyalogság részéről , mivel az különösen hasznos eszköznek bizonyult a lovasság 
megfutamítására. Egy másik, első fejezetéről a De castrametatione (A tábor felállításá
ról) néven ismert ér tekezés (ami azonban legújabb kiadója a 'Hadjáratok szervezése ' cí
met adta), a Sylloge-hoz hasonlóan szintén foglakozik annak a lehetőségével (is), hogy a 
tizenkét kevert összetételű taxiarkhia mellé kiegészí tésképpen négy kizárólag könnyű 
fegyverzetű egységekből álló kerü l jön . 1 2 A tizenhat taxiarkhia úgy állt fel a belül üres 
négyzetet formázó alakzatban, hogy a köztük lévő rések lehetővé tették t izenkét-t izenöt 
sornyi lovasság áthaladását . Ezeket a réseket a távolharcra felfegyverzett katonák töltöt
ték k i amíg a lovasság bevetésére nem volt szükség. Magától értetődő, hogy a négyzetes 
formáció a lkalmazására az arab ellenfelek ellen volt szükség, akik fejlettebbek voltak a 
lovasság terén, így bizánci lovasság menedéket talált gyalogságának „fala" mögött . Szin
tén félelmetesek voltak az arab nehézlovasok, kataphraktok, de ha hiányoztak, akkor a 
menaulati-kdX vetették be a dárdások oldalán. 

A belül üres négyzetet formázó alakzat számára csak a sík terep felelt meg igazán. 
Lehetett variálni úgy, hogy a szélességét öt vagy hat taxiarkhiáxo. növelték (a hosszanti 
oldalt eszerint csökkentve) vagy, ha a terep megkövetel te , az arcvonalat kettőre csökken
tették. Ha tekintetbe vesszük a résekben e lhelyezkedő könnyű fegyverzetű egységeket , 
ez egy mintegy 90 méteres arcvonalat ad k i . Niképhorosz Phokasz figyelmeztet arra, 
hogy ilyen alakzat a lkalmazása esetén nagy figyelmet kell fordítanunk a meglepetésszerű 
támadások jelentette veszé ly re . 1 3 

Röviden: a bizánci katonai gyakorlat egy belül üres négyzetet formázó alakzat kiala
kítását javasolta egy fejlettebb lovassággal rendelkező ellenféllel szembeni ütközet ese
tén. Hangsúlyozzuk, hogy a formációt alkotó egységek, felszerelésük, számuk, és fegy
vernemeik összehangol tsága mind csak egy elméleti konstrukció e redménye , egy terve
zet. M é g a tizedik században, a birodalom újbóli virágzásának idején is nehéznek 
bizonyult a megfelelő minőségű és a szükséges felszereléssel rendelkező csapatok felál-

„A Halhatatlanok" (Athanatoi) csapatát eredetileg Tzimiszkész János (Ióannész) császár állította fel, 
császári tagmaként 970-ben: i . m. 199. о. V I I . Mihály (1071-1078) ugyanezt a nevet adta a törökök legyőzésé
re felállított egységének, és a beszámolók szerint I . Alexiosz Komnénosz is bevetette őket. The Alexiad of An
na Comnena. (Ford. E. R. A. Sewter.) London, 1969. 38. o. (Részleges magyar fordítása: Budapest, 1943.) Lásd 
még: N. Tobias: The Tactics and Strategy of Alexius Comnenus at Calavrytae, 1078. Byzantine Studies/Études 
Byzantines, 6 (1979.) 193-211 о. 

1 2 Campaign Organization: Three Byzantine Military Treatises. (Ford. G. T. Dennis.) (a továbbiakban: 
Three Byzantine Military Treatises ) 237-335. o., különösen 255., 269-273. о. 

l з 
Strategy: Three Byzantine Military Treatises 1-136. o., különösen 20. fejezet, 69-71. о. 



lítása. A tizenegyedik század közepétől a hadsereget érintő anyagi korlátozások miatt 
annak hanyat lása volt tapasztalható. A császár az utolsó alkalommal 1071-ben, Kelet-
Anatól iában vezethetett ilyen típusú hadsereget. 

A manzikerti csatában I V . Romanosz Diogenész által vezetett hatalmas, jó l felszerelt 
sereg két sorban nyomult előre, egymástól két nyíl lövésnyi (megközel í tő leg 400 m) tá
volságra. Ennek a felállásnak a célja az volt, hogy megelőzzék az átkaroló hadmüvele te 
ket az el lenség, az A l p Arszlán szeldzsuk szultán vezette török lovas íjászok részéről. De 
a törökök egy egész napon át csak hátráltak a közeledő bizánci harcvonal elől. Végül 
Romanosz visszavonulást rendelt el. Miközben a visszavonulást hajtották végre, a törö
kök visszafordultak és támadtak, íjászaik ismét lődő támadásaival zaklatták a görögöket . 
Romanosz valószínűleg megálljt parancsolt az arcvonalnak, hogy el lentámadást indít
hassanak. Sajnálatos módon az Andronikosz Dukasz irányította második vonal folytatta 
a visszavonulást . Ez feltehetőleg nem a véletlen müve volt, miután a Dukasz család a 
Romanoszok polit ikai ellenfele és a császári koronáért folytatott harcban riválisa volt: 
megfelelt volna számukra, ha Romanosz vereséget szenved, de a sereg megmenekül . Á m 
a jelen gondolatmenet fő problémája az, hogy miért nem alkalmazta Romanosz a négy
zetes formációt, ahogy a katonai szakírók kivétel nélkül javasol ták? Taktikai helyzete 
ezért a válaszért kiáltott, ő mégis a támadó haditerv mellett döntött . A császárt meggon
dolat lanságért nyíltan bírálta Mikhaélosz Pszellosz kortárs történetíró i s . 1 4 

A válasz, úgy gondolom, abban rejlik, hogy az ér tekezések útmutatásainak kevés 
tényleges kihatása volt a konkrét harcászati manőverekre . A felderítést, menetelést és a 
tábor fölállítását érintő általános katonai útbaigazí tásoknak voltak gyakorlati vonatkozá
saik, és használták is őket. De a bizánci hadseregek valóságos összetétele gyakran na
gyon távol állt a tanulmányok által javasolt tól , különösen a X I . század közepétől kezdve. 
A lovasság meglehetősen könnyen felfegyverzett és íjakkal gyengén ellátott vo l t . 1 5 A 
gyalogságot általában a zsoldos egységekhez hasonlóan a nem görög népcsoportokból 
toborozták, sokszor csak egy hadjárat erejéig vagy korlátozott időszakra. Úgy tűnik, 
hogy csak az angolokat, skandinávokat és ruszokat vegyesen magába foglaló varég (va-
rang) gárdának sikerült az in tézményes folytonosságot fenntartania a X . század végétől 
1204-ig. Ez azt jelentette, hogy az ideális négyzetes alakzat gyakorlati használata távol
ról sem volt könnyű. Harmadsorban a belül üres négyzetet formázó alakzathoz való me
nekvés szemben állt a bizánci hadvezérek alapvető hozzáál lásával , miszerint fenyegetett 
helyzetben menetalakzatból kétsoros harcvonalba kell fejlődni és csatába bocsátkozni , 
miként azt Arrianosz is tanácsolta. 

Manzikert előtt alkalmilag akár 25-30 000 fős sereget is csatába vezethettek, melynek 
kétharmadát a gyalogság és egyharmadát a lovasság alkotta. A csata után Alexiosz 
Komnénosznak még inkább nehezére esett bármiféle katonai erőt összegyűjtenie. Az 
epeiroszi (ma Albánia és Észak-Görögország) normannok legyőzésére felállított serege 
zsoldosok összevisszasága volt. Például a dyrrachiumi csatában (ma Durres, Albánia) 

1 4 A hadjáratról és a csatáról szóló részletes tanulmányt lásd A. Friendly: The Dreadful Day: The Battle of 
Manzikert, 1071. London, 1981. 189-190. o. Michael Psellos: Chronographia: Fourteen Byzantine Rulers. 
(Ford. E. R. A. Sewter.) London, 1966. 350-366. o. beszámolója rosszindulatú Romanosz Diogenésszel szem
ben, különösen a 356. о., 1. jegyzet, ahol figyelmen kívül hagyja Andronikosz Dukasz árulását. 

15 W. E. Kaegi: „The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia". Speculum, 39 (1964.) 
96-108. o. leírja a török fölényt és az íj alkalmazásának az örmény és bizánci erőkre gyakorolt hatását. 



1081-ben török lovas íjászokat használt az átkaroló hadmüvele t végrehajtásához, mialatt 
a varégek rohamozták a normann sereg központját, ám végül visszaszorították őket . 1 

Most rátérhetünk a bevezetésben említett harci alakzat leírásához. 1116-ban Alexiosz 
Kisázsia észak-nyugati részeitől egészen a középső vidékekig hadmüveleteket vezetett a 
törökök ellen. Anna Komnéné azt állítja, hogy Alexiosz kitalált egy alakzatot a török 
taktika ellen, aminek gyakorlati a lkalmazására a dorülaoni (dorylaeumi) síkon került sor. 
Anna így ír: „A síkság láthatóan elég nagy volt hadmozdulatok számára, és mivel szeret
te volna az egész seregét megszemlézni , és annak tényleges képességeivel számot vetni, 
ott vert tábort. Ez kiváló lehetőség volt az általa kigondolt harcrend tényleges kipróbálá
sára (amit többször már papírra vetett, miközben terveit készítette). Hosszú évek tapasz
talata alapján tudta, hogy a török csatasor különbözik más népekétől . ...a jobb- és a bal
szárny, valamint a központ külön csoportot alkotott. ...ha a jobb- vagy a balszárnyat 
támadás érte, a központ akcióba lépett az egész sereggel a nyomában, forgószél szerű tá
madásban, ami felrúgta a csata megvívásának hagyományos kereteit. A m i az általuk há
borúban használt fegyvereket i l le t i , a keltáktól [frankok] eltérően nem lándzsával har
colnak, hanem teljesen bekerít ik az ellenfelet és lenyilazzák. Önvéde lem céljából is a 
távolról nyilazási használják. Heves üldözésben a török katona foglyokat ejt nyila segít
ségével; meneküléskor üldözője fölé ugyanezzel a fegyverrel kerekedik. A kilőtt nyíl
vessző útja lóval vagy lovassal egyaránt végezhet, a vessző félelmetes erejénél fogva 
akadálymentesen halad át a testen. Ilyen gyakorlottak a török íjászok. Alexiosz tisztában 
volt ezzel, és el lensúlyozására alkalmazta saját harci alakzatát, úgy rendezve el a soro
kat, hogy a törököknek jobb oldalról kelljen a rómaiak bal oldala felé tüzelni (melyet 
pajzs védett) . Ellenben a rómaiak balról lőjenek a törökök védtelen jobb já ra . 1 7 

A császár úgy gondolta, hogy az általa legyőzhetet lennek tartott alakzat isteni sugal-
mazású. Anna szerint: „Valóban, az el lenség eleinte nem szállt vele szembe. Kiküldtek 
egy újabb gyorsan mozgó egységet, hogy provokálják a törököket, de az nehéz helyzetbe 
került, s felmentésre szorult." Anna megjegyzi, hogy az elővéd csapatoknak, a jobb
szárnynak, a balszárnynak és az utóvédnek külön parancsnoka van, ami a négyzetes 
alakzat a lkalmazására utal. A görögök győzelmet arattak az el lenség fölött, a szétszóród
va menekülő törököket rohamcsapatok ejtették foglyul. Nyi lvánvaló , hogy a hadmüvele t 
fő célja a „barbárok" fogságába eső „római polgárok" kiszabadítása volt, mivel „a nők 
csecsemőkkel , még gyermekek és férfiak is a császár közelében kerestek oltalmat, mint
ha az ura lkodó valamiféle megszentelt menedékhely lenne. A sorok most már az új alak
zatba rendeződtek, középen a foglyokkal, valamint a nőkkel és a gyerekekkel. 

A császár átgondolta lépéseit. A menet egész úton tökéletes biztonságban haladt; sőt, 
aki látta volna őket, azt mondaná , hogy ezek az új alakzatban menetelő emberek élő bás
tyákból álló, mozgó várost alkottak." 1 8 

1 6 Alexiad. (Ford. E. R. A. Sewter.) IV k., 6. fejezet, 145-149. o. (Magyar kiadása Anna Komnéné: 
Alexiasz. Ford. Passuth László. A továbbiakban: Alexiad.) A dyrrachiumi hadjáratot és csatát illetően (térké
pekkel) lásd Hooper és M. Bennett: Cambridge Atlas of Medieval Warfare: The Middle Ages 768-1487. 
Cambridge, 1996. 82-83. o. 

1 7 Alexiad XV. k., 3. fejezet, 479-480. о. Anna leírása nem teljesen világos, bár a szerkesztője az ellenség 
felé lépcsőzetesen történő haladás bemutatásaként értelmezi: 480. o., 9. jegyzet. Leírását az én értelmezésem
ben lásd lejjebb. McGeer 1995. nem említi Alexiosz alakzatát az idézett X. századi szövegekkel összefüggés
ben, de John W. Birkenheimer ismertetője (Speculum. 73 (1998.) 565-567. о.) felhívja a figyelmet erre a pár
huzamra. 

18 McGeer 1995. 484. o. 



A törökök támadásai hatástalanok voltak, így visszahúzódtak a dombte tőkre . Ale
xiosz szerepe abban állt, hogy embereit az alakzat tartására ösztönözte , mikor azt mond
ta, kész lenne életét áldozni értük. „Ebből mindenki újra bátorságot merített, és az embe
rek megtartot ták helyüket a sorokban. A menet csakugyan oly folyamatosan haladt, hogy 
a barbárok számára úgy látszott, mintha nem is m o z o g n á n a k . " 1 9 A rákövetkező nap L 
Mál iksáh szultán érkezésével a harc még elkeseredet tebbé vált, ahogy a menetoszlopot 
szemből , hátulról és oldalról támadták. A hátvédre különösen nagy nyomás nehezedett; 
Anna testvérének, Andronikosznak, a balszárny parancsnokának eleste csak egy volt a 
je lentős veszteségek közül . A helyzetet Niképhorosz Brüenniosz, a jobbszárny parancs
noka mentette meg, aki egy elsöprő rohamot indí to t t . 2 0 

Azon az éjszakán a görög tábort lövedékek borították el és folyamatosam támadták, 
de a védők keményen tartották magukat, s úgy védték meg magukat, hogy nem hagyták 
megtörni soraikat. Anna azt állítja, hogy egy újabb napi menetelés után Mál iksáh kényte
len volt tűzszünetet kérni, mire Alexiosz üdvözölte kérését és békét ajánlott. Meg kell 
j egyeznünk , hogy a béke elérésének érdekében „hatalmas pénzösszegeket" adtak át 
Mál iksáhnak, és a satrapákat is „nagylelkűen megjutalmazták". Bár a „dánpénz" fizetése 
nem tette az expedíciót feltétlen sikerré a bizánciak számára; az a tény, hogy nem sokkal 
azután Mál iksáh a féltestvére, Maszúd keze által halt meg, jól tükrözheti a török veze
tőknek a hadjárat kimenetelével kapcsolatos e légedet lenségét . 2 1 

Amíg Annát esetleg azzal vádolhatják, hogy apja teljesítményét ünnepelve túlzásba 
esett, kiegyensúlyott képet ad arról, hogy mi tette a menetformációt sikeressé: 
„Alexiosznak ez az alakzata példa nélkül állt. Általános meglepetést okozott, mivel ez
előtt senki nem látta, a régi történetírók sem jegyeztek le ehhez hasonlót a fiatalabb ge
nerációk okulására. Az Ikonionba (Konya) vezető úton serege fegyelmezetten menetelt, 
a lépés ütemét furulya diktálta [talán archaizmus?]. Egy szemtanú azt mondta volna, 
hogy az egész sereg, bár mozgásban volt, mozdulatlannak tünt; és amikor megállt , akkor 
menetelt. Sőt, a szorosan összezárt pajzsok és emberek tömött sora elmozdíthatat lan he
gyek benyomásá t keltette, és amikor irányt váltottak, az egész tömeg egy hatalmas állat
ként mozgott, melyet egyetlen elme mozgat és irányít ." 

Anna kiemeli továbbá a „hangya i ramban" történő haladás lassúságát, és leírja, ahogy 
az egész oszlop megállt , amikor a nők egyike gyermeknek adott életet, vagy amikor az 
illő szertartások keretei között temettek el valakit. A megállást vagy a menetelés folyta
tását elrendelő parancsokat különféle trombitahangok j e l ez t ék . 2 2 

M i t is jelent mindez a frank hadoszlop gyakorlata szempontjából? Már hangsúlyoz
tam, hogy ha túlságosan megbízunk a bizánci hadügyi kézikönyvekben, hamis képet 
kaphatunk a katonai „doktr ína" terjedéséről. Egyszerű magyarázat lenne, hogy mint oly 
sok más dologban, a nyugatiak egyszerűen másol ták a bizánci gyakorlatot, amíg észre 
nem vesszük, hogy a rögtönzés legalább olyan nagy szerepet játszott , mint a könyvekből 
való tanulás. És ott van még a kilátások megvál tozása, melyet a manzikerti vereség és 

19 McGeer 1995.484. o. 
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2 1 Uo. 487^t88.o. 
2 2 Uo. 491-492. o. 



Kisázsia elvesztése eredményezet t . Valójában Alexiosz alakzatát a görögök immár török 
területről történő kimentésének kényszere szülte. Szükségképpen azt tette, amitől a De 
castrametatione X V . fejezete óva intett: „Ne vezessük el lenséges területen hasznavehe
tetlen emberek t ö m e g é t . " 2 3 Természetesen egy célt kellett szem előtt tartania: összegyűj
teni és fedezettel Konstant inápolyba kísérni a görögöket . Hasonlóképpen, a keresztesek 
előtt is ott lebegett a cél - Jeruzsálem elérése - , és vezetőiknek biztosítani kellett, hogy a 
lehető legtöbben teljesítsék a fegyveres zarándoklatot . 

Nem én vagyok az első, aki kiemeli Bohemund itáliai normann hercegnek az első ke
resztes hadjárat katonai megszervezésében betöltött k iemelkedő szerepét. Alexiosz erői
vel Észak-Görögországban harcolva sokéves tapasztalattal rendelkezett, és ismerte a tö
rök harcászatot is. Fel tehetőleg nem véletlen, hogy - legalább is néhány korabeli szerző 
leírása szerint - ő volt az a vezető, aki megáll ta a helyét Kilidzs Arszlán szeldzsuk szul
tán meglepetésszerű támadásával szemben Nikaiától (Nicea) háromnapi járóföldre 
(1097. júl ius 1.). Elrendelte, hogy a gyalogos katonák verjenek tábort, mialatt a lovagok 
lekötik az el lenséges lovasságo t . 2 4 A tábor alapvető menedékül szolgált, megakadályoz
va a török lovas íjászokat abban, hogy a keresztes gyalogság közé lovagolva szétzilálják 
azt. Ezeket a hadmozdulatokat tekinthetjük éppúgy a bizánci gyakorlat másolásának, 
mint egy válsághelyzetben a józan ész diktálta válasznak. 

Egy dolog van, amit a latin forrásokban nehezen lelhetünk föl: kedvező leírást bármi
ről, ami görög. Az el lenségeskedés már 1097-ben Konstant inápolyban nyi lvánvaló volt. 
A keresztesek közti bizalmatlanság csak elmélyült Remete Péter seregének kisázsiai 
pusztulása után. A tény, hogy Alexiosznak nem sikerült a keresztesek segítségére sietnie 
1098 tavaszán Antiochia ost románál , csak megerősí tet te gyanújukat. Anna K o m n é n é tu
dósít bennünket arról, hogy a kereszteseket Tatikiosz bizánci parancsnok vezetése alatt 
álló 2000 fő (két taxiarkhia!) e lőzte meg. Egy ilyen elővéd bevetéséről egyáltalán nem 
szólnak a for rások . 2 5 

Ellenben a következő fejlemény kizárólag a kereszteseknek tulajdonítható. A keresz
tesek Antiochia 1098. júniusi elfoglalása után (a több csatát magába foglaló ostrom tíz 
hónapig tartott) vagy a Jeruzsá lem (1099. júl ius 15-én esett el) felé való menete lés idején 
nem kerültek szembe komoly ellenállással. Közvet lenül céljuk elérése után a nyugatiakat 
az al-Afdal vezír irányítása alatt álló kairói Fatimida erők fenyegették. A keresztesek 
immár megszabadulhattak c iv i l kísérőik terhétől, de még mindig óvatosan közelítették 
meg a számbeli fölénnyel rendelkező ellenfelet. így hát menetalakzatot alkottak, melyről 
számos krónika tudósít (bár nem azonos kifejezésekkel). Kilenc, vegyesen lovas és gya
logos egységből állt, melyeket hármasával vetettek be, egyfajta „dobozt" formázva ezál
tal. Ez lehetővé tette, hogy azonos számú ember állt rendelkezésre minden irányba, 

_ J > Three Byzantine Military Treatises 287-288. о. 

"4 R. Hill (szerk. és ford.): Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum / The Deeds of the Franks and 
the Other Pilgrims to Jerusalem. Oxford, 1962. 18-19. o. (Magyar fordítása: Veszprémy László: Az első és má
sodik keresztes háború korának forrásai. Budapest, 1999. 9-130. o.) 

" Alexiad X I . k., 2. fejezet, 336-337. o.; McGeer 1995.; Praecepta militaria 4. fejezet, 1. rész, 39. o., Tak
tika, 57. fejezet, 5., 6. rész, 99-100. o.; 63. fejezet, 5. rész, 145. o.; 64. fejezet, 2. rész, 147. o.; kommentár: 
300-30!., 332. o. 



ahonnan támadás volt vá rha tó . 2 6 Ebben az alakzatban közelítettek Aszkalon (Ascalon) 
felé, de a meglepetésszerű támadásoktól való nyi lvánvaló félelmük ellenére valójában a 
keresztesek lepték meg az egyiptomiakat. Augusztus 12-i támadásukat a szokásos három 
egységes alakzatban hajtották végre, a gyalogság megelőzte a lovasságot, de amikor a 
lovagok előretörtek, az egyiptomi gyalogságot és lovasságot egyaránt e l t ipor ták . 2 7 

Most rátérek arra a kérdésre, hogy miként történt a „mozgó e rőd" kialakítása. A leg
fontosabb szempont az íjászok és számszerí jászok tűzerejének, valamint a lovasság len
dületének kombinálása . Másrész t a lovagok lovait meg kellett védeni a török nyilaktól 
azáltal, hogy a gyalogság takarásában biztosítottak helyet számukra . A menetalakzat túl
éléséhez elengedhetetlen volt ütőképes elővéd és utóvéd, különösképpen az utóbbi jelen
léte. 1101-ben egy hatalmas keresztes csapatot ziláltak szét és mészárol tak le. 1147-ben 
Konrád német császár és V I I . Lajos francia király erői ugyanazt az útvonalat követték, 
hasonló - bár korántsem olyan végzetes - e redménnyel . 

Deuil- i Odo mutatott rá, hogy a gyalogság és a lovasság szétválasztása vezetett a ke
resztesek ve reségéhez : 2 8 „a király, aki nemesei egy részével lemaradva veszélyes hely
zetbe került az egyszerű katonák [gregarios milites] és az íjász apródok kísérete né lkül . . . 
a halál torkába került ember tömeg felmentésére törekedve átverekedte magát a hátvéden, 
és bátran szembe szállt a középső osztagát gyilkoló támadókkal . " 

Mindez annak ellenére történt, hogy egy meredek emelkedő megakadályozta a lovas
ságot, hogy rohamuk lendületéből előnyt kovácsoljanak; és így a törökök a sziklák és fák 
fedezékéből lőhettek rájuk. Odo így folytatja: „A lovasság erőfeszítésének köszönhetően 
szabaddá vált ember tömeg menekülni kezdett, saját bőrüket mentve csomagjaikat hur
colták, vagy teherhordó állataikat vezették, és sorsára hagyták a királyt és társait. Ha az 
urak meghalnak, hogy közben szolgáik megmenekülhessenek; az joggal kívánta volna 
meg az együttérzö siránkozást , ha maga a mindenség ura erre már nem adott volna pél
dá t . . . A törökök megölték a lovakat, melyek bár vágtázni nem tudtak, a nehéz páncélzat 
cipelésére azonban alkalmasak voltak. Az immár gyalogszerrel haladó páncélos franko
kat hömpölygő tengerárként árasztotta el a tömött sorokban nyomuló el lenség; egymás
tól elválasztva mészárol ták le őket. Az ütközet folyamán a király elvesztette kisszámú, 
de híres királyi testőrségét [comitatus]." 

A kereszteseknek az utánpótlás hiánya is keserves gondokat okozott: „A lovakat már 
az éhezés környékezte , napok óta alig legeltek füvet és gabonát pedig egyáltalán nem. 
Már az emberek számára sem maradt élelem, akik előtt még tizenkét napi menetelés 
á l l t . . . " Lajos szétosztotta a vagyonát , hogy enyhítse az emberek és állatok szenvedését ; 
de segítő tanácsra volt szüksége ahhoz, hogy meg tudja oldani a török portyázások által 
előállott súlyos taktikai helyzetet. 

Majd így folytatja Odo: „A Templomosok és Nagymesterük , Barre-i Everard volt az, 
illesse t isztesség jámborságáér t , aki az egész sereg számára j ó példával jár t elöl: saját ja-

France 1994. 359-365. o. szolgál a hadjárat és a csata újraértelmezésével, valamint egy hasznos diag
rammal. 

"7 France 1994. 361. о.; Raymond d'AguHers: História Francorum qui ceperunt Iherusalem. (Ford. J. H. és 
L . L . Hill) Philadelphia, 1968. 133. o. 
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Odo of'DeuH: De profectione Ludovici VI I in orientum. (Szerk. és ford. V. G. Berry.) New York, 1948. 
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vaikat bölcsen és éberen mentette meg, más emberekéi t pedig a lehető legbátrabban vé
delmezte. A királynak megtetszett a példájuk és örömmel követte azt. Azt akarta, hogy a 
hadsereget ebbe az irányba befolyásolják, mert tudta, még ha rendkívüli éhség ostromol
j a is a katonákat, a lelki összetartás megerősít i őket. Ezért hát közös beleegyezéssel úgy 
döntöttek, hogy ebben a veszélyes időszakban mindenkinek testvériségre kell lépnie a 
Templomosokkal. Gazdag és szegény egyaránt letette az esküt, melyben ígéretet tettek 
arra, hogy a harcmezőn nem futamodnak meg, és minden tekintetben engedelmeskednek 
a Templomosok által föléjük rendelt tiszteknek. így egy Gilbert nevü parancsnokot ren
deltek föléjük, aki segédeket kapott; s mindegyikükre ötven lovag vezetését kellett bíz
nia. Mive l a törökök gyorsak voltak a megfutamodásban, embereinknek más parancs 
érkeztéig állniuk kellett az el lenség támadásait ; továbbá hogy ha visszatérésre utasítják 
őket, haladéktalanul kezdjék meg a visszavonulást , még ha állásaikat meg is tudnák tar
tani, amint azt a korábbi parancs elrendelte. Amikor ezt elsajátították, a menetelés rend
jé t is megtanítot ták nekik; így az elöl menetelők nem rohanhattak hátra, és a szárnyakon 
e lhelyezkedő őrök között sem törhet k i zűrzavar. Ráadásul azokat, akiket a természet 
vagy anyagi helyzetük gyalogos katonává tett (mert felszerelésüket elvesztve vagy elad
va sok nemes menetelt számára szokatlan módon a tömegben) az utóvédben helyezték 
el, hogy íjaikkal az el lenség nyilait e l lensúlyozzák. 

Ennek a megál lapodásnak megfelelően haladtunk, és miután leereszkedtünk a he
gyekből , megörül tünk a vízszintes terepnek. Védelmezőink gyűrűjében az el lenség me
rész támadásai t veszteség nélkül átvészeltük. Á m ezt az utat egymástól egy mérföld tá
volságra két folyó keresztezte, és a partjukat borító sár megnehezí te t te az átkelést. Az 
első átkelés után bevártuk a hátvédet, saját kezünkkel húzva k i a satnya teherhordó lova
kat a sárból. Kőhajításnyira az ellenséges csapatoktól a hátvéd lovagjai és a gyalogos kato
nái is átkeltek, de veszteséget nem szenvedtek, mert a kölcsönös segítségről szóló megálla
podás (mutua probitate defensi) értelmében védelmet biztosítottak egymás számára . 2 9 

A kölcsönös védelem, melyet a lovagok, mint lovas lándzsások és a dárdákkal , íjak
kal felfegyverzett gyalogosok összekapcsolása tett lehetővé, létfontosságú volt a keresz
tes erők hatékony felvonulásához. így lehetett őket a legsikeresebben bevetni nyílt ütkö
zetben; de a menetoszlopban való haladás, egyfajta mozgó harcvonal is hasonló 
fegyelmet kívánt. A középkori hadseregek nem voltak olyan ér te lemben kiképzettek, 
mint a bizánciak (legalábbis a klasszikus időszakban) vagy később a reneszánsz korszak 
katonái. Ez megnehezí tet te a két fegyvernem, lovasság és gyalogság erőfeszítéseinek 
összhangba hozását. Ezért a keresztesek becsületére válik, hogy sikerült a rögtönzött 
alakzatot a legkritikusabb időkben napokig fenntartaniuk, miközben muszlim lovas íjá
szok vi l lámtámadásaival dacolva haladtak előre. 

1150-ben I I I . Balduin, Jeruzsálem királya pontosan abban a helyzetben találta magát , 
mint Alexiosz Komnénosz 1116-ban. Területeket adott fel Manuél Komnénosz bizánci 
császár javára , s „fegyvertelen embereket háznépükkel és javaikkal együt t" kellett 
Edessza vidékéről Ant iochiába menekí tenie , „500" lovaggal. Ahogy korábban V I I . Lajos 
tette, I I I . Balduin lovagokat je löl t k i a király vezette menetoszlop két oldalának véde lmé
re, és megerősí tet te az utóvédet. Egy hosszú, forró augusztusi napon át török csapatok 

Érdemes hangsúlyozni, hogy a lovas és gyalogos egységek közti együttműködés milyen lényeges volt 
ilyen hadmüveletek esetén és a keresztes hadviselésben általában. 



támadták az oszlopot, de képtelenek voltak megtörni az alakzatot, és végül föladták." 
Negyven évvel később, Akkon (Akkó) ostrománál Guido, Jeruzsálem királya vezetett 
menetet, hogy utánpótlást találjanak, mégpedig Akkontól délre, Tel i Kurdanehbe. Aznap 
éjjel a Nahr N'amein folyam felső folyásánál vertek tábort. Miután a keresett utánpótlást 
nem találták, másnap kénytelenek voltak visszavonulni Szaladin erőinek ál landó zaklatá
sa mellett. A menet lassan haladt, de a gyalogság „falként véd te" a lovasságot, és íjásza
ik a hátvédben kiváló munkát végeztek . 3 1 Ezt az akciót az a tény teszi különösen érde
kessé, hogy Guido menetének vonala a Nahr N'amein folyását követte. Ez védelmet 
nyújtott egységei védtelen jobbszárnyának, és talán megmagyarázza Anna Komnéné ap
j a anatóliai hadmozdulatairól szóló, máskülönben zavaros le í rását . 3 2 A földrajzi elemek, 
mint folyamok, szakadékok, dombvonalak használata, ha azok előnyeit a menetelő csa
patok ki tudják használni , valóban arra kényszeríti a támadókat , hogy csak a pajzsok ál
tal védett bal oldalra tüzeljenek. 

Szíria partvonala pontosan ilyen védelmet nyújtott, mely megmagyarázhat ja Orosz
lánszívű Richárd Akkóból Jaffába tartó három hetes menetének sikerét (1191. augusztus 
22-től szeptember 10-ig) . 3 3 A módszert egyér te lműen újra el kellett sajátítani, mivel a 
menet első napján a keresztesek bajba kerültek. A Hugó , Burgundia hercege által veze
tett utóvéd hátramaradt, és a muszlimok lecsaptak rá, hogy elszakítsák a menet elejétől. 
Támadásuk a menetben egészen a trénig hatolt, a tenger felőli oldalon. De Richárd sze
mélyesen sietett hátra az elővédtől , hogy elűzze őket. 

Ez a majdnem katasztrofális kimenetelű eset j ó leckéül szolgálhatott a keresztesek 
számára. Attól kezdve csak a katonai rendek tapasztalt lovagjai láttak el az utóvédben 
feladatokat, a Templomosok és a Johanni ták felváltva teljesítették ezt a különösen veszé
lyes kötelességet. Minden nap csak néhány mérföldet tudtak megtenni a hőség és a szűn
ni nem akaró támadások miatt. Richárd úgy választotta meg a pihenőnapokat , hogy azo
kat folyóparton töltsék, lehetőséget biztosítva ezzel csapatainak, hogy kipihenjék 
magukat a másnapi kimerítő menet előtt. Ambroise normann költő leírja, hogy Richárd 
emberei milyen félelmet keltő körülmények között küzdöttek. Ambroise különösen a 
szegény gyalogosok szenvedéseivel azonosul, akik közül sokan, teherhordó állatok hiá
nyában, nehéz el látmánnyal teli zsákokat cipeltek. „Úgy meg voltak terhelve fegyverek
kel és élelmiszerrel , hogy sokan, akik nem bírták a hőséget, összeestek és meghaltak." 1 4 

A muszlimok támadásain túl a forró homok is égette a lábukat, máshol pedig a tüskés 
növényzet tépázta meg kezüket és arcukat. Szaladin titkára, Beha al-Dín csodálattal szólt 
a keresztes gyalogság kitartó ellenállásáról: „Gyalogságuk a lovasok előtt felsorakozva 

Smail 1956. 159-161. o. Smail azt is leírja, ahogy I I I . Balduin erői 1147-ben megközelítették Boszrát, 
majd elmenekültek onnan a török íjászok kitüntető figyelmétől és az út mentén általuk felgyújtott száraz fü 
füstjétől szenvedve. 

3 1 Smail 1956. 161-162. o. 
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" Lásd a 14. jegyzetet. Természetesen igaz, hogy a hátvéd katonái, ha megfordulnak, hogy szembenézhes

senek az ellenséges támadással, felfedik védtelen jobb oldalukat. Hálás vagyok Matthew Stricklandnek ezért a 
megfigyelésért. Mindazonáltal a hasonló akciók csak ideiglenesek voltak, és nem érvénytelenítik a védett jobb
szárny létrehozásának általános szándékát a hadoszlop számára. 

3 3 Az Akkonból Jaffába tartó menetre Smail 1956. 162-165. o. A „hadoszlop" részletes, a hadjárat térképével 
és Arszuf harcászati diagramjával illusztrált leírását lásd Hooper és, Bennett: Atlas. 100-101. о. 

3 4 Ambroise: L'Estoire de la Guerre Sainte. (Szerk. G. Paris.) Párizs, 1897. 11:5., 855-860. о. A teljes ver
ses fordítást lásd The Crusade of Richard the Lionheart. (Ford. M. J. Hubert, jegyz. John L . La Monte.) New 
York. 1941. 



szilárd falként állt, és minden gyalogos katona vastag gambesont [bélelt zubbonyt], va
lamint olyan vastag és erős páncélinget viselt, hogy nyilaink hatástalanok voltak. Akár 
tíz nyíllal átlőtt katonákat is láttam vánszorogni a sorok közö t t . 3 5 

A szenvedést a lovagok sem kerülték el. Legtöbbjük lovát a muszlim nyilaknak kö
szönhetően veszítette el. Hátasuktól megfosztva, számszeríjakkal felszerelkezve a táma
dó lovasságon töltötték ki bosszújukat. Beha al-Dín megjegyzi, hogy a számszerí jak erő
teljes nyílvesszői lovast és lovat egyaránt leterítettek. A lovak elvesztése Richárdot is 
komolyan aggasztotta. A muszlim források napi 1000-4000 leterített állatról számolnak 
be (bár ha ez igaz lenne, a keresztesek igen hamar ló nélkül maradtak volna) . 3 6 

Nem áll szándékomban az arszufi csatát (1191. szeptember 7.) részletekbe menően 
ecsetelni, jól lehet a csata napjának hadmozdulatai figyelemre méltóak. Az ítinerarium 
regis Ricardi állítása szerint Richárd tizenkét egységre bontott seregét öt csatavonalba 
(battle) osztotta. Mive l a t izenkettő öttel maradék nélkül nem osztható, ez a tény kisebb 
zavart okozott a történészek között. De máris értelmet tudunk neki adni, ha a tizenkettes 
szám a lovagokból álló lovassági egységekre utal (melyekből öt megnevezett), amelyek 
az elővéd, közép és hátvéd szokásos hármas tagolására oszthatók, valamint két, külön 
irányítás alatt álló gyalogsági szárnyra. M i v e l tudjuk, hogy Champagne-i Henrik vezette 
a szárazföld felé eső gyalogsági szárnyat, ennek van is ér telme. A megnevezett lovassági 
egységek a következők: 1. (Elővéd) Templomosok, 2. Bretonok és Anjouk, 3. Guido k i 
rály és a poitou-iak (a király férfirokonai), 4. A „sárkányos lobogót" őrző normannok és 
angolok, 5. (Utóvéd) Johanniták, a meg nem nevezett francia lovagokból álló többi egy
séggel. A számokat illetően nehéz találgatni, de nem valószínű, hogy egy-egy egység 100 
lovagnál többet foglalt volna magába (hátsó soraikat lóra ültetett apródok és türkopolok al
kották). A gyalogság akár 10 000 főt is számlálhatott. A menetelés közben elszenvedett 
harci veszteségek valószínűleg még csökkenthették ezeket a „becsült" adatokat.3 7 

McGeer egy arab leírást idéz a frank keresztes harcászatról, amely különösen tanul
ságos ebben az összefüggésben: „Csatában szilárd alakzatot vesznek föl, és amíg azt tar
tani tudják, soraikat nem lehet áttörni. De ha az alakzat szétesik és ők feloszlanak, fölé
jük kerekedni és foglyul ejteni őket csak idő kérdése. E formációnak alakja [négyzet] . . . 
A lovasság együtt van, és a gyalogság nagy pajzsokkal gyűrűt formál körülöttük, falként 
véve körül őket. A pajzsok közül lándzsák merednek az el lenségre, mögöt tük pedig 
számszerí jak várják őke t . . . Lépésről lépésre menetelnek az el lenség felé, míg már alig 
van hely köztük. És amikor elérkezik a megfelelő pillanat, előre megbeszélt módon csata
kiáltást hallatnak, és a gyalogság utat nyit a lovasság számára, mely az előbbivel a nyomá
ban előre törve rátámad az ellenségre, akik ritkán tudnak ellenállni a rohamnak. Ha nem 
érik el céljukat, megfordulnak és visszasietnek a nyíláson át, mely bezárul mögöttük. Ez az 

3 5 M. C. Lyons és D. E. P. Jackson: Saladin: The Politics of Holy War. Cambridge, 1982. 335-336. о. 
3 6 M.  С.  Lyons és D. E. P. Jackson: Saladin: The Politics of Holy War. Cambridge, 1982. 336. о. 
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alakzat egy sétáló várhoz hason ló . 3 8 Érdekes, hogy az arab tudósító pontosan ugyanazt a 
metaforát választotta a „hadoszlop" formáció leírására, mint Anna Komnéné . 

A régi vágású hadtörténészek, mint Sir Charles Oman, Richárd arszufi győzelmét a 
Szaladin erőire mért „végzetes csapásnak" tartották. Smail mutat rá: „Az eredmény meg
lepő, de átmeneti taktikai siker volt, semmi t ö b b . " 3 9 Richárd elérte stratégiai j e len tőségű 
célpontját, Jaffát, a Jeruzsálemre mért támadáshoz szükséges nélkülözhetet len ugródesz
kát. Mindazonál ta l tudta, hogy a szárazföld belsejében haladnia nem lesz olyan egyszerű, 
mint amilyen a part menti útvonal követése volt. A összeköttetést csak az biztosíthatta, 
ha az út mentén végig erősségeket állítanak fel - lassú és nehéz munka. 4 0 A „hadoszlop
ban" való haladásnak is megvoltak a maga korlátai. Harcászati alakzat volt, mely straté
giailag je lentős célpontok elérésére szolgált, de a megerősí tet t települések bevételének a 
kényszere szempontjából másodlagos je lentőségű. A hadviselés, mint sok más korban, 
főleg az ostromokat részesítette e lőnyben. 

Egy szóval, a „mozgó e rőd" alakzat azért érdekes, mert megmutatja, hogy a harcásza
ti alakzatokat és jár tasságot az eltérő kultúrák hogyan vették át egymástól , még kölcsö
nös e l lenségeskedés idején is. Egyáltalán nem kizárt, hogy az első keresztesek tapaszta
latai ihlették meg Alexioszt „mozgó erődjének" megalkotásakor . Végül is Tatikiosz 
végigkísérte a nyugatiakat Kisázsián, és beszámolhatot t arról, amit látott. És mit tanultak 
a latinok a görögöktől cserébe? Egyér te lműen ugyanabban a környezetben tevékenyked
tek, ami az e lgondolások cseréjét valószínűsítheti . Meglepő , hogy többnyire csak az 
újonnan érkezett kereszteseknek jelentett nehézséget a taktika alkalmazása. 1147-ben 
csak a Templomosok hozzáértése tudta megmenteni a helyzetet, akik hasonló hadműve
letek végrehajtásában jár tasok voltak. 

A keresztesek tapasztalata mégsem jelentett ál talános sikert. Szaladin elsöprő hattíni 
győze lme 1187. júl ius 3-4-én a „mozgó erőd" a lkalmazása kudarcának tipikus példája 
volt. Guido király megmutatta 1183-as A i n Dzsalut környéki hadjáratában, hogy tudja, 
hogyan kell a harc közbeni visszavonulást menetalakzatban levezényeln i . 4 1 Négy évvel 
később mégis túltaktikázta magát , katasztrofális e redménnyel . A latin királyság által ta
lán valaha felvonultatott legnagyobb sereget vezetve 1200 lovagot és 15-18 000 gyalo
gos katonát számláló seregét Guido a Saphorie forrásaihoz irányította, hogy szembenéz
zen a közelgő támadással . Amikor Szaladin jú l ius 2-án feltehetőleg 30 000 emberével 
megérkezet t , ostrom alá vette a galileai tenger partján fekvő Tibériást . A védelmet Raj
mund, Tripolisz grófjának, a Lusignanok monarchiával szembenál ló csoport vezetőjének 
felesége irányította. Guidonak jogában állt volna, hogy ne küldjön sereget Tibér iás fel
mentésére . A töredékes és a királlyal szemben kritikus források azzal érvelnek, hogy az 
elesett várost bármikor könnyedén visszafoglalhatták volna, ha Szaladin figyelmét kiter
jedt b i rodalmának más területei kötik le. M é g Rajmund grófot is úgy ábrázolják, mint 

" McGeer 1995. 278-279. o., idézet H. RitteiXöX: „'La Parure des Cavaliers' und die Literatur über die 
rittliche Künste." Der Islam, 18 (1929.) 116-154. o. Az idézet (238. о.) szerzője Mohamed al-Mangli, XIV. 
századi író, de az is lehet, hogy Baha ad-Dín kortárs munkájára támaszkodik ennél a leírásnál. 

3y Smail 1956. 165. o. 
4 ( 1 A probléma egy magyarázatát lásd J. B. Gillingham: Richard the Lionheart. London, 1989.2 193-201. о. 

További elemzésére és térképére Hooper és Bennett: Atlas. 100-101. о. 
4 1 Smail 1956. 152-154. о. 



aki ezt a megoldást támogatja. Á m Guido az ostromlott város felmentése mellett döntött . 
Egyrészt a Szaladin szemtől szembe való legyőzésére tett 1183-as kísérlet feltűnő kudar
ca által rá nehezedő nyomás késztette erre a lépésre; másrészt a kötelesség, hogy meg
mentse vazal lusának feleségét. Kortárs krónikások a parancsnoki szervezet hibáiban lát
ták a vereség okát, a Templomos nagymester, Gérard de Ridefort veszedelmes 
befolyásának tulajdonítva, aki sürgette az e lőrenyomulást a júl ius 2-3-a éjjelén tartott 
gyűlésen. 

A következő napon Guido kelet felé vezette seregét, ahol hamarosan muszlim portyá
zok tömegének gyűrűjében, hőség és szomjúság kínjai között találták magukat. Ugyan 
találtak vizet az út mentén, de közel sem annyit, hogy nagy seregének ellátására elegen
dő legyen; a hattíni források elérésére tett kísérletüknek pedig Szaladin emberei hiúsítot
ták meg. Július 4-ének reggelén a keresztények elindultak, gyalogságuk és lovasságuk 
kölcsönösen támogatva egymást , de a gyalogos katonák elvesztették fejüket, és a „Hattin 
Szarvai" nevű hegy lejtőire menekültek. A lovasság követte őket, el is érték a dombtetőt , 
ahol Guido király elszántan küzdött maradék emberei oldalán; de az ellenség nagy túl
erőben volt. Mindnyájukat lemészárol ták vagy foglyul ejtették. Nem kétséges, hogy a k i 
rály elhamarkodottan indult el vízben szegény terepen és nagyszámú ellenséggel szem
ben. A helyzetet nem könnyítet ték meg a latin táborban mutatkozó szakadás egyér te lmű 
jelei , és az a tény sem, hogy a Rajmund gróf vezette elővéd áttört a muszlimok gyűrűjén 
és elmenekült , ami akár árulásnak is tekinthető. Mindazonál ta l Guido tettei erős ellentét
ben állnak Alexiosz vagy Richárd cselekedeteivel, akik birtokában voltak a seregük ösz-
szetartásához szükséges erős jellemnek. A vezetés nyilvánvalóan döntő fontosságú volt a 
„mozgó erőd"-taktika sikeres k iv i te lezésében . 4 2 

(Veszprémy Márton fordítása) 
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* A legfrissebb Haltinról szóló szakmunka B. Z. Kedar: The Battle of Hattin Revised. In: В. Z. Kedar 

(szerk.): The Horns of Hattin. Aldershot, 1992. 190-207. o.; Joshua Prawer, korábbi munkájára támaszkodva: 
Crusader Institutions. Oxford, 1980. 484-500. o.; Hooper és Bennett: Atlas. 98-99. о. a hadjárat térképe és a 
kommentár nagyban ezeken a munkákon alapul. David Nicolle: Hattin 1187: Saladin's Greatest Victory. Lon
don, 1983. ügyesen illusztrált füzet, a csata két diagramszerü harcászati térképével, Guido király erőit „hadosz
lop" alakzatban ábrázolja, a három „harcvonalat" dobozként szemlélteti, a gyalogság körbe veszi a lovasságot 
(66-67., 70-71. o.). Lásd még N. Housely: „Saladin's Triumph over the Crusader States: The Battle of Hattin, 
1187." History Today, 1987 július, 17-22. о. 


