
lenben a „Szlovákia" terminus önmagában áll, 
mely ellentmondás fölött a Szerző könnyedén 
átsiklik. Magyar vármegyéket - Zemplén, Tor
na, Gömör - szlovák zsupánságoknak (szlo-
vackie zsupi) nevezni finoman fogalmazva is 
tárgyi tévedés. Továbbá megtudjuk azt is, 
hogy Orda és Baj dar csapatai nem tudták el
foglalni sem Bratislavát (!), sem Komarnót (!). 
A pontos és az adott kor viszonyainak megfe
lelő terminológia megkerülhetetlen! Egyebek 
mellett ennek közvetlen hátterében az áll, 
hogy Léderer Emma 1953-ban oroszul megje
lent tanulmányán kívül teljesen hiányzik a 
magyar szakirodalom. Ami történt - idehaza 
tudjuk, hogy ez egyáltalán nem kivételes 
esemény - az a Kárpát-medence XX. századi 
politikai változásainak kivetítése a középkor
ra, azaz a középkor napjainkhoz idomítása. 

A Szerző az utolsó részben a tatár invázió 
következményeit elemzi. A súlypont ismét a 
Rusz délnyugati régióira esik. Danyiil Roma-
novics és Mihail Vszevolodovics a tatár csa
patok elvonulása után már 1240-ben hazatért 
és ott folytatta ahol abbahagyta, tovább har
coltak Halics-Volhínia birtoklásáért. Külön 
hangsúlyt kap az 1245-ös, Jaroszlav alatt ví
vott csata, amelyben a Romanovicsok győ
zelmet arattak a magyar és lengyel sereggel 
visszatérő Rosztyiszlav fölött. E győzelem 
szilárdította meg Danyiil és fivére Vaszilko 
helyzetét. A reális következtetések levonására 
mindig kész IV. Béla e vereség hatására vál
toztatta meg halicsi politikáját, és szövetségi 
viszonyra cserélte a szembenállást. Az 1240-es 
évek nyugalmát a Halics-Volhíniai Fejede-

Az olvasó fantasztikus, ám angolszász te
rületen kívül kevéssé ismert hadtörténeti so
rozat legújabb kötetét veheti kézbe. A közel 
harminckötetes sorozatban eddig már olvas
hattunk az ókori makedón, görög és római 
hadtörténelemről, a késő-középkori és kora
újkori európai hadviselésről, a világháborúk-

lemség számára még az biztosította, hogy Ba-
tu figyelmét elvonta a térségtől a Dzsingiszida 
utódlási küzdelem. 

A Rusz északi térsége egészen más választ 
adott az Aranyhorda megszervezésére: a své
dek és a Német Lovagrend támadásaival szem
ben elfogadta a tatár fennhatóságot. A válasz
tás azonban itt sem volt egyértelmű, hiszen 
amíg Alekszandr Nyevszkij következetesen 
Szaraj mellé állt, addig fivére, Andrej Jarosz-
lavics, Danyiillal összefogva, a tatárok elleni 
fegyveres harcot választotta. 

A Szerző az összefoglalásban ismerteti azt 
a hagyományos nézetet, amely szerint az 
1237-1240-es invázió megsemmisítő csapást 
mért a Ruszra, politikai, gazdasági, szociális 
és népesedési szempontokból egyaránt. Hrusz-
taljov azonban úgy véli, a helyzet korántsem 
volt ilyen végzetes és a „mongol-tatár iga" se
matikus képét árnyalni kell. Valószínűleg erre 
a szemléletváltásra utal, hogy a címben idéző
jelbe tette az iga kifejezést. 

Összességében Hrusztaljov munkája a le
xikális adatokat, a tárgyi tudást, a kötet igé
nyes megszerkesztését tekintve értékes és 
hasznosan forgatható mű, az értelmezés szem
pontjából azonban a súlypontok talán nem a 
legfontosabb helyekre esnek. A szemléletbeli 
különbözőségeket megengedve és elfogadva 
is hangsúlyoznunk kell azonban az adott kor
szakra vonatkozó pontos és valóságos termi
nológia használatának fontosságát a települé
sek és az egykor létezett politikai keretek 
megnevezésekor. 

Pintér János Zsolt 

ról vagy éppen a Közel-keleti konfliktusról és 
a vietnami háborúról. 

A sorozatszerkesztő, az ismert hadtörté
nész Jeremy Black filozófiája az, hogy egy-
egy vaskos kötetbe próbálja összeválogatni az 
adott témakörre vonatkozó legfrissebb és leg
jelentősebb tanulmányokat, a kérdéskörnek 

JOHN FRANCE (ED.) 
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mintegy kézikönyvet kínálva az érdeklődők
nek, egyetemistáknak, vagy éppen kutatóknak 
és egyetemi tanároknak. 

A tanulmányok tudatosan a legszélesebb 
válogatást nyújtják a haditechnikai jellemzők
től a katonák morálján át a taktika és stratégia 
kérdésekig, mindvégig szem előtt tartva, hogy 
a hadseregek nem a társadalmi és kulturális 
környezettől elválasztva tevékenykednek, s, 
hogy a hadtörténelem nem azonos a csaták 
történetével, amennyiben a hadtörténelmet va
lóban a történelem egészének, a totális törté
nelem egy aspektusaként értékeljük. 

A kötet tudós szerkesztője, John France 
bevezetőjében (xi-xxiv. o.) röviden számba 
veszi a kötet újdonságait, megemlítve, hogy 
szükséges a nehézfegyverzetü lovagi harcmo
dor középkori domináns mítoszának az újraér
tékelése, a lovasok és gyalogosok, a katonai 
kíséret és professzionális zsoldosok, a logisz
tikai szempontok szerepének mélyebb vizsgá
lata. Összességében a tanulmányok abba az 
irányba befolyásolják az olvasót, hogy a kö
zépkori hadviselés sokkal bonyolultabb, job
ban szervezett jelenség volt, amint azt a XIX. 
század lekicsinylő hadtörténetírását vissz
hangzó mai közvélekedés feltételezi. 

A tanulmányok egy része a bevezető gon
dolatoknak megfelelően arra keresi a választ, 
hogy beszélhetünk-e, s ha igen, milyen mér
tékben katonai-hadtudományi gondolkodásról 
és gyakorlatról a középkorban. John Beeler 
(1963) „A középkori angol hadvezetés újraér
tékelése" (289-298. o.) kapcsán a hadjáratok 
vezetői részéről felfedezhető katonai kompe
tenciát elsősorban a XII. század első felének 
eseményei alapján bizonyítja, különösen Ist
ván király és Geoffrey of Essex 1143-as ösz-
szecsapására figyelve. John Gillingham (1984) 
„I. Richárd és a középkori háború művészete" 
(299-312. o.) c. fejezetéből kiderül, hogy 
Oroszlánszívű Richárd 1173 és keresztes had
járata között minden évben hadat vezetett, 
ami önmagában jó esélyt biztosított számára a 
katonai tapasztalok gyűjtésére. Hadvezérként 
semmi esetre sem a romantikus regények for
rófejű katonája lép elénk, hanem a Szaladin 
elleni hadjáratait kínos alapossággal szervező, 
az utánpótlási vonalakra odafigyelő hadvezér. 
Sosem rántotta seregét katasztrófába, az élőerő 
lehetőség szerinti kímélésre törekedett. France 
későbbi tanulmányában a lovasság és gyalog
ság, a számszeríjászok és a flotta együttes, fe
gyelmezett alkalmazásért Richárd hadvezetését 

az arszufi és akkói csata idején a „briliáns" jel
zővel illeti. 

A tanulmányok következő, nem elhanya
golható része a klasszikus keresztes háborúk 
korával és témájával foglalkozik, egyúttal már 
a témaválasztással is reflektálva a középkori 
hadügy fejletlen voltát hangoztató nézetekre. 
Végeredményében magától értetődő, hogy 
azok a társadalmak, amelyek ellenséges kör
nyezetben két évszázadon át életben tudták 
tartani a keresztes államokat, nem kis gyakor
lati ismerettel és tapasztalattal rendelkeztek a 
Földközi-tengeri stratégia és nagy távolságok 
esetén is hatékony utánpótlás-biztosítás terü
letén. Ezek között is rendkívül érdekes H. E. 
J. Cowdrey (1977) „Az 1087-es Mahdia elleni 
hadjárat" (493-522. o.) c. írása. A későbbi ke
resztes háborúk tükrében szinte elfelejtődött, 
hogy a pisaiak és genovaiak még 1087-ben 
sikerrel rabolták ki egy észak-afrikai várost, 
Mahdiát. Kétségbevonhatatlan, hogy a hadjá
ratnak közvetlen hatása volt az első keresztes 
hadjáratra, jószerével a főpróbájának volt te
kinthető. A közel egykorú, latin nyelvű Car
men szövegkiadása is olvasható a függelékben. 

Hasonlóképpen meglepőnek tűnhet, ami 
Jean Richard (1952) „A keleti iszlám orszá
gokban szolgáló frank zsoldosokra utaló be
számoló a hattini csatáról" (53-62. o.) c. cik
kéből kiderül. Egy, a függelékben leközölt vati
káni kézirat részlete alapján igazolja állítását, 
s általánosítva is levonja a következtetést, 
hogy a nyugati lovagok más ajánlat hiányában 
szolgáltak mohamedán uraknak is, igaz nem a 
nyugatiak elleni harcban. Különösen így volt 
ez, amikor a mongolok Kelet felé támadtak az 
1230-as években. Köztudomású, hogy a ma-
melukok Kutuz és Bajdar vezetésével 1260 
szeptemberében legyőzték a Ketbuka vezette 
mongolokat Észak-Palesztinában, amint azt 
Reuven Amitai-Preiss (1992) „Az Aj n Dzsá-
lút-i csata átértékelése" (363-394. o.) kapcsán 
újabb szempontokkal is megvilágítja. Értékes 
megállapításokat tesz a vezérek katonai ké
pességeire, a szembeálló erők harcmodorára 
és létszámviszonyaira. Thomas Asbridge (1997) 
„A Vérmezei csata jelentősége és okai" (395-
410. o.) szólva hangsúlyozza, hogy a latinok 
1119-es veresége, bár csupán az Antiochia és 
Aleppo közötti konfliktusról volt szó, nagy
ban befolyásolta a keresztes háborúk történe
tét. Az 1104-es harrani vereséget követően itt 
foszlott szét végleg a latin lovagok legyőzhe-
tetlenségének mítosza, amit tovább sú-
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lyosbított az antiochiai kormányzó herceg ha
lála, valamint a lovagok nagy vérvesztesége. 
Hasonlóképpen az egyes katonai események 
modern hadtörténeti elemzését nyújtja A. J. 
Forey (1984) a „Damaszkusz ostromának ku
darca 1148-ban" (410-421. o.) c. fejezetében. 
Cáfolja, hogy III. Konrád és VII. Lajos együtt 
küzdő seregeit egy feltételezett, a szíriai fran
kok részéről elkövetett árulás hiúsította volna 
meg. 

Alan V. Murray (1992) „Bouillon Gott
fried serege, 1096-1099" (423^52. o.) c. ta
nulmánya a prozopográfía oldaláról nyújt újat 
az első keresztes háború ismeretéhez, amikor 
a sereg összetételét, a részvevők rokonsági vi
szonyait és birtokaikat azonosítja. Nyugodtan 
megállapíthatjuk, hogy Steven Runciman klasz-
szikus kézikönyvét számtalan ponton, s oly
kor lényeges vonatkozásokban, sikerült pon
tosítania és kijavítania, amint arra már egy 
rövid írásunkban tettünk is utalást.1 A keresz
tes háborúk különleges társadalomalakító ha
tását elemzi Elena Lourie (1966) „Háborúra 
szervezett társadalom: a középkori Spanyol
ország" (339-362. o.) c. nagy ívű, informatív 
tanulmánya. 

John France (2000) „A keresztes hadvise
lés alkalmazkodás a keleti viszonyokhoz a 
XII században" (453^1-70. o.) című írásában 
hangsúlyozza, hogy Nyugaton a XI-XII. szá
zadban a nehézlovasok mellett jelen volt a 
forrásokban egyébként ritkán emlegetett gya
logság, magas áruk miatt alig használták a 
számszeríjakat, a könnyűlovasság pedig szinte 
teljesen hiányzott. Ezzel szemben a Közel-
Keleten a könnyű lovasság meghatározó je
lentőségre jutott, a lovagrendek pedig egyfaj
ta, Európában sohasem látott állandó katona
ságot és utánpótlási bázist, és katonai fe
gyelmet biztosítottak a terület védelméhez. 
Hasonlóképpen újításnak számítottak a lovas
ság egy tömegben indított rohamai, amit nyu
gaton alig használtak, nem volt erre példa sem 
Hastings-nél, sem Bouvines-nél. Mindezt el
képesztő létszámbeli hátrányban tették a fran
kok, hiszen jó ha 240 000 nyugati eredetű la
kossal számolhatunk. A döntő fontosságú 
hattini csatában a nyugatiak húszezer fős se
reget tudtak kiállítani, amiben talán 1300 lo
vag és 12-15 000 fős könnyűlovasság és gya-

Veszprémy László: Magyarország és az első 
keresztes hadjárat. Aacheni Albert tanúsága. Had
történelmi Közlemények, 2005. 3. sz., 501-516. o. 

logság vett részt. Az utóbbiakat a keleti keresz
tény népesség állította ki nagy számban, míg 
a két lovagrend úgy hatszáz lovag kiállítására 
volt képes. Agresszivitásuktól, a csatáknak a 
nyugati szokásoktól életérő, gyakori vállalásá
tól függött túlélésük, amit két évszázadon si
kerrel biztosítottak. 

A középkori hadtörténetírás egyik legiz
galmasabb területe a logisztikai kérdések vizs
gálata, amikor az olvasó szembesül a lovasse
regek szinte megoldhatatlan ellátási, szállítási 
problémáival, amit a kortársak valamiképpen 
mégis csak meg tudtak oldani. Az egyes té
makörök klasszikus, sokat idézett tanulmá
nyai közé tartozik R. H. C. Davis (1987) „A 
normannok hadilovairól" (85-100. o.), John 
F. Pryor (1982) „Lovak szállítása hajókon a 
keresztes háborúk idején, a VIII. századtól 
1285-ig" (523-568. o.), Donald R. Hill (1973) 
„A vetőgépekről" (271-288. o.), John W. Nes-
bitt (1963) „A keresztes seregek európai me
netsebessége" (569-584. o.) c. írása. Újabb 
szempontokat vet fel Malcolm Barber (1992) 
„A keresztes államok utánpótlása: a templo
mosok szerepe" (585-598. o.), Denys Pringle 
(1989) „A keresztes várak első generációja" 
(471-486. o.), valamint Yvonne Friedmann 
(2001) már a gender tanulmányok világába 
vezető „Fogság és váltságdíj, ahogy a nőkkel 
történt" (613-632. o.) című írása. 

A fegyvertörténeti kézikönyvéről is ismert 
David Nicolle (2002) „Sérülések és katonai 
sebészet és a keresztes hadviselés realitása" 
(599-612. o.) címmel értekezik. Megállapítja, 
hogy az arabok az iszlám katonai szakiroda
lom mellett orvosi vonatkozásokban is felül
múlták a nyugatiakat. A források közül ki
emelkedik Uszama, aki öregkorában, úgy 
kilencven évesen, 1184 körül megírta az Em
lékiratok (Kitab al Itibar) címet viselő vissza
emlékezéseit. Érdemes idézni az egyik leg-
frappánsabb részletet Uszama munkájából: 
nagybátyja saját szír keresztény orvosát küld
te egy libanoni keresztény erősségbe. E Tha-
bit nevű orvos némi megrökönyödéssel me
sélte azután el, milyen kegyetlenül bántak egy 
lábán tályoggal küszködő beteggel a nyugati 
felcserek: „így szólt (az orvos) a katonához: 
»Mit szeretnél jobban, egy lábbal élni, vagy 
meghalni kettővel?« Mire az így válaszolt: 
»Élni eggyel.« Erre az orvos így szólt: »Hoz
zatok ide egy erős lovagot és egy éles bár
dot.« Egy lovag odalépett a bárddal, s megállt 
mellette. Ekkor az orvos a beteg lábát egy fa-
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tönkre tette, és kérte a lovagot, hogy vágja le 
a lábat bárdjával, üsse le egy csapással. Esze
rint le is csapta egy csapással, aminek tanúja 
voltam, de a láb nem vált el a törzstől. Ekkor 
még egyszer lesújtott, mire a lábból kispriccelt 
a csontvelő, s a beteg a helyszínen meghalt... 
Ezek után megkérdeztem, hogy a szolgálata
imra a továbbiakban is szükség van-e, s ami
kor tagadó választ kaptam, úgy tértem haza, 
hogy valami olyat tanultam az orvoslásból, 
amit korábban nem tudtam." 

A lovagi hadviselés európai történetét is jó 
néhány tanulmány világítja meg. Elkerülhetet
len, hogy egy angolszász munka ne szenteljen 
nagy figyelmet a hastings-i csatának. R. Allen 
Browen (1980) „A hastings-i csata" (145— 
170. o.) és Stephen Morillo (1990) „Hastings: 
egy kivételes ütközet" (313-322. o.) c. tanul
mányában mesterien elemzi a csatáról szóló 
írott forrásokat és a faliszőnyeg ábrázolásait. 
Szélesebb megközelítésben, de nem függetle
nül a faliszőnyeg képeitől ad áttekintést Ian 
Pierce (1987) „Fegyverek, fegyverzet és had
viselés a XI. században" (63-84 o.) c , már 
szintén klasszikusnak számító írása. A lovagi 
hadviselés, köztük a hadilovakkal folytatott 
harc technikai és társadalmi jellemzőt és kö
vetkezményeit veszi számba Matthew Bennett 
(1998) „A nehézlovasság katonai felsőbbren
dűségének mítosza" (170-184. o.) valamint 
Michael Prestwich (1995) „A lovag háborúba 
megy" (185-204. o.) c. írása. Páratlan forrás
adottságú területet mutat be a nagynevű had
történész, Claude Gaier (1965) „A liege-i fe
jedelemség és a loozi tartomány haderejének 
elemzése a XII-XV. század között" (101— 
144. o.) címmel, megállapítva, hogy a terület 

A kötet kétségkívül az eredeti nyelveken 
nem olvasó mai angolszász generáció számára 
kívánja közzétenni a magyar szempontból sem 
érdektelen várnai hadjáratra vonatkozó forrá
sokat, miközben a kutatók számára is fontos 
forrásokat helyez új megvilágításba. A fordí-

lakosságszámához képest rendkívül erős sere
get tudott kiállítani, köszönhetően a külföldi 
lovas zsoldosoknak, és a városi milíciáknak. 
A nyugati, elsősorban angliai hadszervezet 
különböző területeiről, köztük a zsoldosság 
hangsúlyos jelenlétéről olvashatunk J. O. Prest
wich (1954) „Háború és pénzügy az angol -
normann államban" (1-26. o.), Elisabeth van 
Houts (1998) „Az angol-flamand egyezség 
1101-ben" (27-32. o., a szerződés angol nyelvű 
fordítása kommentárokkal), Stephen D. B. 
Brown (1989) „Katonai szolgálat és pénzügyi 
javadalom a XI-XII. században" (33-52. o.), 
valamint Richard Benjamin (1988) „A negy
venéves háború: Toulouse és a Plantagenetek 
1156-1196" (323-328. o.) c. munkáiban. 

A kötet a várépítés néhány aspektusának 
felvillantásával sem marad adósunk. Bemard 
S. Bachrach (1983) „Az Anjouk várépítési stra
tégiája Fulk Nerra királyságában, 987-1040" 
(205-232. o.) c. munkájában a várak stratégiai 
szerepének korai felismerését mutatja be egy 
kitűnően megírt esettanulmányon keresztül. 
Végül Charles Coulson (1996) „Az angol vár
kutatás változásainak kulturális jellemzői" 
(233-270. o.) címen az utolsó száz év angol 
várkutatásnak nyújtja rövid összefoglalását. 

A tanulmányok hihetetlenül széles, olykor 
még ma is újszerűnek tűnő témaválasztása va
lóban a középkori hadtörténet kézikönyvévé, 
de legalábbis olvasókönyvévé avatja a kötetet, 
a jegyzetek pedig az újabb évtizedek hadtör
téneti szakirodalma bibliográfiai segédeszkö
zeként is szolgálhatnak. A reprint kötetet az 
angolszász könyvkiadásban elmaradhatatlan 
névmutató zárja. 

Veszprémy László 

tásban való közzététel már azért is hasznos, 
mert kevesen vannak, akik török, közép
felnémet, bizánci görög és latin nyelven egy
aránt eredetiben élveznék a forrásokat. Másfe
lől angolra e forrásokból, akár csak kivona
tosan is, sokkal kevesebbet fordítottak le, mint 
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