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Farkas Dániel

Krateros – egy makedón karrierje

1. kép. Oroszlánvadászat. Pella, Archeológiai múzeum. livius.org/site/assets/files/5753/pella_lion_hunt2.jpg

Fentebbi, a pellai Archeológiai Múzeumban őrzött mozaikon két férfit láthatunk 
oroszlánvadászat közben. A jobboldali alak éppen egy kopisnak tűnő fegyverrel ké-
szül lesújtani a feléje forduló állatra. Ez az alak minden valószínűség szerint III. Ale-
xandros makedón király, aki „Nagy” állandó jelzővel ismeretes az ókor történelmi 
személyiségei között. A bal oldali alak, aki az ábrázoláson az oroszlán elől kitérni, 
védekezni látszik, egy Krateros nevű felső-makedóniai nemes, aki vadászlándzsáját 
emeli az állatra, miközben még hüvelyében lévő kardját bal kezében tartja. 

A művész Krateros mozdulatát ötletesen komponálta: testhelyzetük azonos, po-
zíciójuk mégis más, hisz Alexandros rátámad a fenevadra, és nem védekezik. A két 
férfi ábrázolása egyébként rendkívül hasonló egymáshoz, azonos a magasságuk, 
mozgásaik is hasonlóak, szimmetrikusan helyezkednek el a kép két szélén. Mint-
ha egyenrangúak volnának. Hogy mégsem azok, azt csak a korábbi ismereteink 
alapján tudhatjuk, hiszen Alexandros – az Alexandros, a Nagy, egy világbirodalom 
megteremtője, nála mindenki más csak alacsonyabb rangú lehet. A kép erre úgy 
enged következtetni, hogy a király az, aki karddal készül lesújtani az oroszlánra, ő 
van támadásban, övé a trófea. Krateros pedig védekező pozícióban vár, hogy lán-
dzsájával a király segítségére siessen, hogyha valami balul ütne ki. Szerepe talán 
nem elsővonalbeli, de Alexandros számára életmentő lehet. És ez – talán erőltetett 
magyarázatnak tűnik, ám érvényes e makedón nemes egész életére is. 
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A felföldi és a hadsereg (Kr. e. 359–333)

Midőn Krateros gyermekéveit töltötte, az utolsó dolog, amire gondolhatott, hogy 
egyszer a pellai király egyik kulcsembere lesz. Főként, hogy gyermekéveiben a szó 
szoros értelmében véve talán még nem is volt a pellai király, a makedón uralkodó 
alattvalója. Szülőhelye, a felső-makedóniai Orestis1 Philippos uralkodásának első 
néhány évében részben független, részben Bardylis illyr király befolyási övezete 
volt, s végül Kr. e. 359-ben Philippos a makedón phalanx és a hetairoi lovasság első 
nagy szereplésével mért döntő vereséget Bardylisre, és vonta ismét Felső-Makedó-
niát a pellai udvar ellenőrzése alá.2 S Philippos, a birodalomépítő természetesen 
nem elégedett meg puszta behódolásukkal; valódi integrációt akart végrehajtani. 
Hogy ez létrejöhessen, szükség volt a korábbi alá-fölérendeltségi szálak és kapcso-
latok átrendezésére. Például királyhű alattvalókká kellett nevelni Felső-Makedónia 
ifj ait,3 melyeknek egyike volt Krateros, az orestisi Alexandros fi a.4 

Krateros szülőhelye nemcsak a makedón folyók felsőbb folyásainál feküdt, ha-
nem szó szerint a síkság fölé tornyosult, „fölötte” volt, hiszen Orestis és a további 
felső-makedón tartományok a Boion-hegységben feküdtek.5 „Legmagasabb csúcsa-
iról állítólag mind az Aigaiosi-, mind az Ambrakiai- és az Ión-öböl is látható, véle-
ményem szerint azonban ez túlzás”6 írja Strabón. Ha nem is voltak olyan magasak 
ezek a hegyek, hogy látszott a csúcsukról mindhárom öböl, mindenképpen megha-
tározták a helybeliek környezetét, és mintegy elhatárolták őket a királyság központ-
jának síkságától – nem véletlenül élveztek sokáig (ugyan részleges) függetlenséget.

 Mikor Krateros Pellába került, új és idegen világ várta. Noha őt királyhű arisz-
tokratának kívánták nevelni, a bennfentesek már annak születtek, s valószínűleg 
gyanakodva fi gyelték az új jövevényeket, hisz vetélytársakat jelenthettek számukra 
az udvarban. Ilyen volt például Parmenión fi a, Philótas vagy éppen Héphaistión, 
az ifj ú királyfi , Alexandros „Patroklosa”, s általában az udvarbeli nemesség nagy 
többsége. 

Krateros nem lett a „klubnak”, a hetairoinak, azaz az udvari nemesség legbel-
sőbb körének a tagja. Nevelkedéséről otthon és Pellában semmit sem lehet tudni. 
Mindarra, ami Philippos uralkodása alatt történt vele, csak abból lehet következ-

1 Bosworth, A. B.: Conquest and Empire: Th e Reign of Alexander the Great. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1995, 6. o. 3. lábjegyzet. A továbbiakban: Bosworth 1995.

2 Diodóros Sikeliótés: Bibliotheka XVI/4.3–7. Ford.: William Heinemann. perseus.tuft s.edu/hop-
per/text?doc=Perseus:text:1999.01.0084. Letöltés ideje: 2016. 11. 23. (a továbbiakban: Diodóros) 
és Justinus: Világkrónika VII/6. Ford.: Horváth János. Helikon Kiadó, Budapest [évszám nélkül],
(a továbbiakban: Justinus).

3 Bosworth 1995, 6. 
4 Arrianos: Anabasis of Alexander. Ford.: E. J. Chinnock, gutenberg.org/ebooks/46976. Letöltés ideje: 

2016. 11. 23., 20:34, I/14. (A továbbiakban: Arrianos)
5 Strabón: Geógraphika. Ford.: Földy József. Gondolat Kiadó, Budapest, 1977, VII/6. töredék (a továb-

biakban: Strabón).
6 Uo.
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tetni, amit később hallunk róla. Amikor a neve először felbukkan, már Alexandros 
a király, sőt, már elkezdődött a Perzsia elleni nagy hadjárat, s Krateros a hat taxis 
egyikének parancsnoka.7 Ez az a tény, amelyet visszavetítve következtethetünk Kra-
teros korábbi sorsára. Parancsnoki pozíciója nyilvánvalóvá teszi, hogy nemesember 
volt, nem is a legalkalmatlanabb, hiszen nyilván nemcsak hat gyalogostiszt volt a se-
regben. (Persze az is lehetséges, hogy egyszerűen ő volt a hat legelőkelőbb egyike). 
Viszont „csak” gyalogosparancsnok volt. A király legközelebbi és legbefolyásosabb 
barátai a hetairoi tagjai voltak, amely megnevezés egyszerre jelöli a makedón arisz-
tokráciát és a velük feltöltött nehézlovasságot.8 Még csak azt sem mondhatjuk, hogy 
ezek a nemesek egyszerűen síkvidéki származásuk alapján kerültek a lovasságba, 
ugyanis létezett felső-makedóniai lovasság is.9 Az orestisi tehát nem találtatott mél-
tónak arra, hogy a Társak egyike legyen, de talán nemcsak ezért nem került lóhát-
ra; helyezhették volna valamelyik más lovasalakulathoz is, de valószínűnek látszik, 
hogy a király erre a posztra találta a legalkalmasabbnak .

Krateros tehát gyalogosparancsnok lett, és a phalanx tagjaként vezette taxisát a 
harcokban. Már a korai időszakokban is figyelemreméltó, hogy ő és parancsnoktár-
sai milyen magas színvonalon irányították azt a gyalogságot, melyet rájuk bíztak. 
Alexandros nagyszerű hadvezéri teljesítménye többek között annak volt köszönhe-
tő, hogy gyors és változatos döntéseit a taxisok, azaz a gyalogos egységek parancs-
nokai hasonlóan gyorsan interpretálták, és beosztottjaik képesek voltak azokat 
gyorsan és gördülékenyen végrehajtani. Számos példa megvizsgálása után egyene-
sen úgy tűnik, hogy a phalanx mint egy tetszőlegesen mozgatható és formálható 
tömb mozgott a harcmezőn, és a királynak szinte csak a megfelelő tervet kellett 
megalkotnia, a végrehajtás nehézségeivel nem különösebben törődve. Az illyrök el-
len vívott egyik ütközetben például folyamatos irányváltásokkal meneteltette ide-
oda a phalanxot, majd hirtelen éket formálva rontott rá az ellenség balszárnyára.10 
A hadsereg kiemelkedő morális állapotát és harckészségét remekül összefoglalja 
Curtius Rufus, mikor Kharmidésnek Dareioshoz intézett szavait idézi fel.11

A phalanx biztosította a makedón haderő számára a szilárd gerincet. Már csak 
azért is kellett elsősorban phalanx-központúnak lennie a seregnek, mert a hadjárat 
elején a makedón gyalogság alkotta a haderő egyharmadát,12 míg a lovasság, amely 
egyébként hatékony támadóerő volt, mindössze körülbelül 10–12 százalékát, ezzel 
pedig nem alkotott uralkodó taktikai tényezőt. Így tehát Krateros, aki végül nem 

7 Arrianos, I/14. 
8 Bosworth 1995, 261.
9 Arrianos I/2. Ezzel kapcsolatosan meg kell említeni, hogy ennek a lovasságnak az élén egy ízben bizo-

nyosan, és talán hosszabb időn keresztül Philótas, Parmenión fia állt. Ez lehetett egyik kiindulópontja 
vetélkedésének Kraterossal; a felső-makedóniai talán úgy érezte, hogy nem érvényesül megfelelően a 
síkvidéki nemességgel szemben. vö. Quintus Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története. Ford.: 
Kárpáty Csilla. Szukits Kiadó, Budapest, 2003, VI/8 (a továbbiakban: Curtius Rufus).

10 Arrianos, I/6
11 Curtius Rufus, III/3.
12 Bosworth 1995, 259. 

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   41 2018. 10. 07.   19:35:58



X. ÉVF. 2018/4.X. ÉVF. 2018/4.

42

lett a lovasság, a Társak tagja, gyalogsági parancsnokként lényegesen komolyabb 
szerepet játszott a haderőben, mint akár Héphaistión, Alexandros legjobb barátja 
– bár neki bizalmas szerepe révén volt hatása a király stratégiájára.13

Krateros valószínűleg a kis-ázsiai hadjárat során kezdett az átlag közül kiemel-
kedni. Erre azért következtethetünk, mert 333 őszén, mikor Issosnál megtörtént az 
első összecsapás a perzsa főerővel, a balszárny gyalogságának a parancsnokságát 
már Kraterosra bízta a király, anélkül, hogy korábban említették volna kiemelkedő 
szerepét; ez a poszt mindenesetre utal korábbi érdemeire. Az ütközet kezdetén az 
ő szárnya fogta fel a perzsa lovasság támadását, és heves kézitusa bontakozott ki.14 
Krateros ekkor vezet először a történetírók által is említve komoly haderőt ütkö-
zetben (ha nem is önállóan), ám a források sem őt, sem Parmeniónt nem említik 
dinamikus cselekvőként a csatában. Természetesen a zűrzavaros közelharc még a 
jelenkor kommunikációs lehetőségeivel sem ideális szituáció korrigáló parancsok 
kiadására, az ókorban még kevésbé. Hozzá kell tennünk, hogy Krateros valószínű-
leg sohasem szembesült még lovassági tömegtámadással, és felkészületlen volt ilyen 
szempontból. A granikosi csatában az ő taxisának felfejlődése és harcba lépése csak 
a perzsa főerő megverése után, a görög zsoldosokkal szemben történt meg; a csata 
első szakaszában csak Amyntas és Sókratés alakulata vett részt a makedón gyalog-
ság harcában.15 Az orestisi Issosnál szembesülhet először azzal, hogy immár nem 
elegendő egyszerű felföldi gyalogosparancsnokként tennie a dolgát, az események 
jelentőségénél fogva egyre nagyobb felelősséget kell vállalnia, ha meg akarja tartani 
(és erősíteni) pozícióit a hadseregben és az udvarban. 

A király embere a phalanx élén (Kr. e. 333–331)

A hadjárat további szakaszában Kraterosnak sokszor nyílt alkalma képességeinek 
bizonyítására. Alexandros a következő évben (332) belekezdett Tyros ostromába,16 
s a hadseregnek új kihívásokkal kellett szembenéznie. Maga az ostromhadviselés 
nem volt ismeretlen előttük; korábban Halikarnassosnál17 és még a perzsa hadjárat 
előtt, Th ébai falai alatt18 élték át a hadviselésnek ezt az extrém szituációkkal jelent-
kező formáját. Halikarnassosnál valószínűleg Krateros taxisa is részt vett a fal körüli 
árkok betömésében, miközben folyamatosan tűz alatt álltak, hiszen az a három ala-
kulat, melyet Alexandros a közeli Myndos lerohanására vitt magával, nem tartal-
mazta az övét.19

13 Curtius Rufus XIII/12
14 Curtius Rufus, III/10.1-6 vö. Arrianos II/10.
15 Arrianos I/15.
16 Arrianos III/16, vö. Diodóros XVII/40.3, Curtius Rufus IV/2
17 Arrianos II/20, vö. Diodóros XVII/24.4.
18 Arrianos I/7–8, vö. Diodóros XVII/9.6.
19 Arrianos II/20.
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Tyros ostroma alatt a legfontosabb kihívás a sziget-város falainak megtámadá-
sához szükséges tengeri ostromrámpa elkészítése volt. Ennek elkészítéséhez már 
nem voltak elegendőek a hadsereg katonái, a környékbeli lakosságot is besorozták 
a munkához.20 Az elsőrendű katonai feladat itt a munkások és az építkezés megvé-
dése volt a hajókon támadó tyrosiaktól;21 itt a legkevésbé sem érvényesülhetett a ha-
gyományos gyalogsági harc. Alexandros az ostrom folyamán személyesen vezetett 
hosszabb portyát a libanoni hegyekben a támadó arabok ellen, akik az építőanya-
got gyűjtő csapatokra törtek rá, s két orestisi parancsnokát, Kraterost és Perdikkast 
hagyta hátra az ostrom további vezetésére.22 Parancsnokságuk elején rögtön a tyro-
siak taktikaváltásával szembesültek, mellyel nem tudtak szembeszállni, lévén, hogy 
teljes egészében nélkülözték a tengeri erőt.23 Az új taktika egy gyújtóhajó képében 
jelentkezett, melyet a mólót védő tornyoknak eresztettek, és a kitörő tűzvész és 
az arra rásegítő heves szél a mólót is rombadöntötte.24 Az ezután megújuló tyrosi 
támadásokra Krateros egy szükségmegoldással válaszolt; színlelt visszavonulással 
csalta maga után a partról a támadókat, majd váratlan visszafordulással lerohanta 
őket, vélhetőleg mielőtt csónakjaikba szállhattak volna, ahol már nem érhette volna 
el őket.25 Kettejük rövid parancsnoksága összességében nem volt kifejezetten sike-
res; az ostromot a végül mégis megérkező flotta mentette meg a kudarctól.26 Mind-
azonáltal Tyros ostromának figyelemreméltó momentuma Krateros szemszögéből 
az, hogy először töltött be önálló parancsnoki szerepet. És, bár nem volt kifejezet-
ten sikeres, nem is utoljára töltötte be azt.

A következő időszakban megfigyelhetjük az orestisi emelkedését a parancsnoki 
ranglétrán, midőn a király első számú beosztottja lett. Gaugamélánál ismét a bal-
szárnyat vezényli,27 majd a Perzsa Kapunál elterelő hadműveletet irányít.28 Ezek a 
pozíciók lehettek politikai megbízhatóságának, de parancsnoki képességeinek is 
elismerései; se később, se korábban nem hallunk briliáns taktikai képességeiről, 
de ettől függetlenül lehetett jó és felelősségteljes parancsnoka ezredének. A tény, 
hogy a balszárny peremén említik Gaugamélánál, nem hangzik a legkitüntetettebb 
pozíciónak. Későbbi források szerint azonban a phalanx hagyományos elrendezé-
sében a balszárny peremén elhelyezkedő taxis parancsnoka rangban második volt 
rögtön a rangidős parancsnok, a jobbszárny peremén elhelyezkedő taxis vezetője 
20 Diodóros XVII/40.5.
21 Arrianos II/18, vö. Diodóros XVII/41.
22 Curtius Rufus IV/2–3, vö. Plutarkhos, Alexandros 24/6. Ford.: Bernadotte Perrin. perseus.tufts.edu/

hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0243 Letöltés ideje: 2016. 11. 23. (a továbbiakban: Plutarkhos, 
Alexandros).

23 Ti. Alexandros a flottát korábban feloszlatta és az újonnan felállított hajóhad az Égei-tenger védelmé-
re szorítkozott. Arrianos I/20, II/2, vö. Diodóros I/22–23.

24 Curtius Rufus IV/3
25 Polyainos: Stratégémata, IV/13. Ford.: R. Shepherd. attalus.org/translate/polyaenus4A.html. Letöl-

tés ideje 2016. 11. 24., 19:09 
26 Arrianos II/20, vö. Curtius Rufus IV/3. 
27 Arrianos III/11, vö. Curtius Rufus IV/13.
28 Arrianos III/17, vö. Curtius Rufus V/4.
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után29. Ezek szerint Krateros rögtön Nikanór, a hypaspistések parancsnoka után kö-
vetkezett rangban, (feltéve, hogy Nikanór egysége a phalanx részeként mozgott)30 
és taxisa is a legjobbak között volt, ha hihetünk Asklépiodótosnak, aki szerint a 
rangsor az egységek minőségére is vonatkozik.31 Hozzá kell tennünk, hogy a 33. 
lábjegyzetben említett források 7 gyalogosegységet említenek Gaugamélánál, tehát 
valószínűleg nem állíthatjuk fel az alakulatok rangsorát ilyen egyszerűen a négyes 
besorolás alapján, de az alapok ugyanazok lehettek. Egy lehetséges modell, ha a 
mellékelt ábrán látható módon 6 egységet veszünk alapul, összevonva a hypaspi-
stéseket és Koénos taxisát, így szimmetrikussá téve a két szárnyra való felbontást, 
melyet Asklepiodótos és Aelianos egyaránt alapvető rendszerezési módként kezel,32 
majd ezután állítjuk össze a rangsort, a nagyjából azonos erejű szárnyak meglétét 
feltételezve.

2. kép. Alexandros phalanxának lehetséges beosztása Gaugamélánál az egységek lehetséges rangsora szerint

Krateros kiemelt szerepére utal, hogy a balszárny gyalogsága (és Curtius Rufus 
szerint a peloponnésosi lovasok)33 is a parancsnoksága alá tartoztak. A jobbszárny 
parancsnokai talán magasabb rangúak voltak nála, ám parancsnoki jogkörük kor-
látozott volt, hiszen azon a szárnyon személyesen Alexandros vezette a küzdelmet, 
ezzel tulajdonképpen parancsközvetítővé téve szerepüket.

Krateros az ütközet alatt Parmenión általános vezetése alatt tevékenykedett, és 
ismét a főcsapást fogta fel. A phalanx ismét megroppant, mindkét oldaláról lovas-

29 Aelianos, Tactica 10. (Caputbeosztás nélkül.) Ford.: Henry A. V. Dillon. London, Kerby, 1814.
30 Bosworth, 1995. A szerző szerint a hypaspistések a többi taxistól csak minőségileg különböztek.
31 Asklépiodótos, Tactica III/1. Ford.: Members of the Illinois Greek Club. penelope.uchicago.edu/

Th ayer/E/Roman/Texts/Asclepiodotus/home.html. Letöltés ideje: 2016. 12. 04. (a továbbiakban: 
Asklépiodótos).

32 Asklépiodótos: Tactica III/1, vö. Aelianos 10. A 6 alakulatos felbontást látszik támogatni Arrianos 
III/12 is, amikor a hypaspistéseket nem illeszti bele a taxisok felsorolásába, tulajdonképpen kiegészítő 
egységként kezelve őket.

33 Curtius Rufus, IV/13.
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támadás érte, egyes részei talán össze is omlottak.34 A sereg ezen része ismét csak 
túlélt, amíg a király támadása kivívta a győzelmet. Viszont valószínűleg a túlélés 
is komoly eredménynek számított Alexandros szemében (egyes források szerint a 
phalanx állt helyt legjobban),35 hiszen a Perzsa Kapunál ismét hasonló feladattal 
bízta meg: tartsa a sereg helyzetét a távollétében. A felföldi ismét minden említésre 
méltó hiba nélkül végezte feladatát a neki annyira otthonos nehéz terepen végrehaj-
tott hadműveletben. 

A király barátja (331–323)

A Perzsiával folytatott háború lényegében véget ért: a Perzsa Kapu áttörése után 
Persepolis elesett, Alexandros megdöntött egy birodalmat. Ezzel együtt egy újat is 
teremtett, s ennek egyik nyertese volt Krateros, hiszen a hódítások tovább folyta-
tódtak. A sereg jelentősebb szünet nélkül továbbvonult Dareios üldözésére, majd 
később még keletebbre. A stratégiai célpontok (helyek és ellenfelek egyaránt) el-
szórtan helyezkedtek el, és decentralizáltságuk, hálózatjellegük miatt elérésük nem 
jelentett azonnali és jelentős sikert, valamennyit fel kellett számolni a maximális 
siker érdekében. A makedón seregnek a lineáris előrenyomulás mellett immár na-
gyobb gondot kellett fordítania a terület ellenőrzésére, s ez az erők megosztását és 
gyorsabb mozgást követelt. Éppen ezért az egyes parancsnokok nagyobb önállósá-
got kaptak a korábbi egyszerű harctéri és támogató feladatoknál. Krateros először 
Hyrkániában kapott önálló parancsnoki jogkört, mikor a király továbbindult Bes-
sos után.36 A küldetést sok hasonló követte. Most és később is összfegyvernemi csa-
pattesteket vezényel – a teljes önállóságnak megfelelően – és ezekben a csapatok-
ban egyre komolyabb szerepet kap majd a lovasság, a hadszíntér jellegének megfe-
lelően. Egyelőre továbbra is taxisának az állandó parancsnoka volt, és az alkalmilag 
alárendelt egyéb csapatokat vezényelte. 

Ekkorra tehető az orestisi politikai befolyásának jelentős megnövekedése, mely 
nem köthető adott eseményhez, csak folyamatként érzékelhető. Elképzelhető, 
hogy Alexandros számára ellensúlyt jelentett a hagyományos udvarbeli nemesség-
gel szemben. Katonai érdemeire tekintve ekkor és később is megbízhatóan és szak-
értelemmel végezte a dolgát; Tyrosnál még a szokásosnál is ötletesebbnek mutat-
kozott.37 Befolyását jelentősen erősítette egyik fő ellenfele,38 Philótas elítélése és ki-
végzése; Krateros volt az, aki leleplezte Philótast,39 súlyos büntetést sürgetett neki, 
majd megkínzásában is személyesen részt vett.40 Ezzel kiiktatta egyik legfontosabb 
34 Arrianos. III/14, Curtius Rufus IV/16.
35 Curtius Rufus IV/16.
36 Arrianos III/23. vö. Curtius Rufus VI/4.
37 Ld. 31. lábjegyzet.
38 Curtius Rufus VI/8.
39 Alexandros, 48.
40 Curtius Rufus VI/11.
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vetélytársát a király és a hadsereg kegyeiért folyó küzdelemben. Jelentkezett ugyan 
egy új riválisa, de valószínűleg csak a befolyása növekedésének következménye-
képpen: Héphaistión, Alexandros legközelebbi barátja. Az ő ellenszenve azonban 
egyelőre nem volt veszélyes Kraterosra; Alexandros egy ízben súlyosan megfeddte 
Héphaistiónt Kraterossal folytatott csatározásaiért.41

Valószínűleg nem véletlenül, hiszen Krateros a király támasza volt a seregben. 
Összekötő kapocs lehetett a legénység és a király között, amelynek támogatásától 
a világhódító különös módon függött. Kétségtelen, hogy az óriási és idegen terü-
leteken teljes egészében egymásra voltak utalva. Tyros előtt Alexandros hosszas ér-
veléssel győzi meg parancsnokait az ostrom szükségességéről.42 Parthiában hosszas 
beszédben buzdítja a sereget a továbbvonulásra.43 Philótast a haderő összehívott 
gyűlése előtt ítélik halálra, majd az is hajtja végre a halálos ítéletet.44 Egy, a témá-
ban született korábbi tanulmány felhívja a fi gyelmet arra, hogy ez nem kifejezetten 
szabályos és hagyományosan demokratikus tárgyalás volt, mindössze egyszeri al-
kalom, hogy Alexandros ezáltal legitimálja egy egyébként népszerű személy kiikta-
tását,45 de fontos látnunk magát a tényt, hogy egy kimondottan a hadsereg ítéletére 
apelláló tárgyalás nyomán, nem pedig egyszeri uralkodói parancsra végezték ki 
Parmenión fi át. A tény pedig, hogy a legénységi állomány véleményének komoly 
szerepe volt a döntéshozatalban, felértékeli a főparancsnok és vezetettjei között álló 
tiszteket, hiszen a hadvezér és hadsereg közötti kapcsolatrendszer és kommuniká-
ció jelen esetben semmiképpen sem értelmezhető a tisztikar tagjai, például Krate-
ros nélkül. A hadsereg önálló politikai egységként működése úgy alakulhatott ki, 
ha önmagukban is közösséggé váltak, egy ilyen több tízezer fős közösségnek azon-
ban nyilvánvalóan kisebb alkotóelemeinek is kell lenniük, amelyek maguk is zárt 
entitást alkotnak. Valószínűleg ilyenek voltak az egyes alakulatok, amelyek viszont 
mindig elsősorban a közvetlen feljebbvalójukhoz kötődnek, csak másodlagosan – 
bár ez a másodlagosság itt elég erős volt – a főparancsnokhoz. És az orestisi is egy 
ilyen közvetlen feljebbvaló volt. 

Egy anekdota szerint, mely a Perzsiát meghódító makedónok groteszk pom-
pakedveléséről szól, Krateros fényűzésből Perdikkassal közösen egy stádiumnyi te-
rületű irhatömeget cipeltetett szolgáival, s málhás állatokon homokot, hogy aztán 
letáborozáskor ő és Perdikkas az irhákon edzzenek és a homokot leszórva azon fus-
sanak, mintegy mobil gymnasionként használva a bőröket.46 Ha legalább az atlétika 
szeretete igaz az anekdotából, megállapíthatjuk, hogy Krateros kétségtelenül arra 

41 Plutarkhos, De Alexandri Magni fortuna aut virtute. 2.4. Ford.: Frank C. Babitt. perseus.tuft s.edu/
hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0231

42 Arrianos II/17.
43 Curtius Rufus VI/3.
44 Curtius Rufus VI/11.
45 Lock, Robert: Th e Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the Great. In: Classical 

Philology, vol. 72, no. 2, 1977, 102–103, főleg 91–107 (a továbbiakban: Lock 1977).
46 Athénaios, Deiphnosophistai. Ford.: C. D. Yonge. perseus.tuft s.edu/hopper/text?doc=Perseus:-

text:2013.01.0003. Letöltés ideje: 2016. 11. 23., XII/55 (a továbbiakban: Athénaios, Deiphnosophistai).
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is figyelt, hogy igazi harcosként, kemény katonaként ismerjék, ne elpuhult uraság-
ként – hogy ez mennyire fakadt személyiségéből, mennyire a politikai érdekeiből, 
az nem állapítható meg. Ugyanez érzékelhető akkor, amikor Plutarkhos azt írja, 
hogy „Krateros a király barátja volt, Héphaistión Alexandrosé.”47 Nem dönthető el, 
hogy Krateros a királynak csak érdekből, politikai szempontból volt „barátja”, mert 
az az orestisi pártfogolásával a hadsereg kedvében akart járni, vagy ténylegesen kö-
zeli személyes kapcsolatot ápolt Alexandrossal. 

Krateros, a makedón

Bármilyen is volt kettejük kapcsolata, Kraterosnak egyelőre előnyére vált. Az indi-
ai hadjárat előtt végül hivatalosan is előlépett a legmagasabb rangú parancsnokok 
közé, a hetairoi egyik hipparchiájának az élére őt nevezte ki Alexandros. Természete-
sen ez nagy megtiszteltetés volt, ám elképzelhető, hogy Alexandros ezzel a lépésé-
vel egyszerre akarta lekötelezni és elválasztani korábbi egységétől a felső-makedó-
niait.48 Erre azért lehetett szüksége, mivel Krateros kezdett belső ellenzékként 
viselkedni a haderőn belül.49 A keleti csapatok aggasztó toborzásán50 és a perzsa 
tisztségviselők kinevezésén51 túl a makedónok számára a legfelháborítóbb új szo-
kás a proskynésis lehetett,52 amelynek megtagadásáért egy makedónt, Polypherkónt 
egy időre be is börtönöztek.53 Ez a makedón szemmel visszataszító kötelezettség 
viszont ekkorra már nyilvánvaló velejárója volt Alexandros hatalmának, hiszen a 
Síva-oázisbeli Ammónion-jósda meglátogatása óta hivatalosan is isteni származású 
volt.54 Később, mikor a Hydaspés partján a hadsereg fellázad, akkor is arra hivatko-
zik, hogy Ammón neki ígérte az egész világ uralmát,55 sőt arról beszél, hogy Hérak-
lés nyomdokaiba akar lépni, azért folytatná hadjáratát.56 Mindez felháborító lehe-
tett Kraterosnak, akinek „a makedón” volt az egyetlen ismeretes állandó jelzője.57 
Számára Alexandros már túlságosan perzsa volt és túlságosan hatalmas. Az említett 
keleti csapatok egyre nagyobb mértékű bevonása a makedónok visszaszorulását, 
s ezzel az ő befolyásának csökkenését is hozhatta. 
47 Plutarkhos, Regnum et imperatorum apophthegmata. Ford.: Frank C. Babitt. perseus.tufts.edu/hopper/

text?doc=Perseus:text:2008.01.0193, XXVII. Az idézetet fordította: Frank C. Babitt fordításának fel-
használásával a szerző.

48 Arrianos IV/22
49 Plutarkhos, Eumenés, 6.2.
50 Bosworth 1995, 271. 
51 Bosworth 1995, 235. 
52 A király leborulva való imádása.
53 Curtius Rufus, VIII/5.
54 Arrianos III/3 vö. Curtius Rufus IV/7, Diodóros XVII/51.
55 Diodóros XVII/93.
56 Arrianos V/26, vö. Curtius Rufus IX/3.
57 Plutarkhos, Apopthegmata Laconica 20. Ford.: Frank C. Babitt. perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per-

seus:text:2008.01.0197. Letöltés ideje: 2016. 12. 04., vö. Athénaios, Deiphnosophistai XV/52.
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A király bizalmát semmiképpen sem vesztette el teljesen, a Pórossal vívott csatá-
ban ismét önálló szerepet kap, majd a megkezdődő visszavonulás során a hadsereg 
egyik oszlopát ő vezeti dél felé. Amikor Nagy Sándor a mallosok városának ostroma 
során megsebesül, ő kérleli a lábadozó királyt, hogy ne kockáztassa életét feleslege-
sen, hiszen mi lesz velük, hogyha ő odavész,58 ami arra is utal, hogy szabad bejárása 
volt a király sátrába, s személyesen beszélhetett vele. S amikor a sereg nyugat felé 
fordul, először kap egy önálló hadtestet: a két szárazföldi csoport közül az egyik az 
övé,59 amelyben a veteránok többsége is szolgál.60 Nyilván nem véletlen, hogy ő a 
vezetőjük; olyanokat kísérhet nyugat felé, akik többségükben vele együtt harcoltak 
a Helléspontostól idáig.

A Perzsiába való visszatérés után az orestisi sorsa összekapcsolódik a birodalom 
konszolidálásával. A súsai menyegzőn Alexandros őt is Ázsiához és személyesen 
magához akarja kötni új feleségével, Amastrissal. A nő feleségül vételével Krateros 
bizonyos mértékben még rokonságba is kerül az uralkodóval: új arája, Amastris 
és Alexandros perzsa felesége unokatestvérek. 61 Kitüntető adomány, Héphaistión 
felesége után a legrangosabb, a többi hetairos „csak” különböző perzsa főnemesek 
lányait kapja hitvesül. 

Arrianos azonban emleget olyan vőlegényeket, akiknek „a perzsa szokás sze-
rint megtartott menyegzők kellemetlenek voltak”,62 s a későbbi fejleményekből 
arra következtethetünk, hogy az orestisi is közéjük tartozott. Igazi makedónként 
gyanakodva fi gyelhette Alexandros további új reformjait is. A hetairosok bővítése 
perzsa alakulatokkal, és számára (mint volt taxiarchosnak) különösen fájdalmasan 
30 000 perzsa nemzetiségű „örökösnek” egy új phalanxba szervezése a makedón 
seregrész ellensúlyozására,63 kétségtelenül csak erősíthette ellenzékiségében. Ezt 
Alexandros is érzékelhette; a Perzsa-öbölhöz indított expedíción egy hetairos vezeti 
a gyalogságot, de nem Krateros, hanem Héphaistión.64 Kétségkívül egy komolyabb 
konfl iktus közeledett kettejük között, amelyet végül megelőzött (vagy levezetett?) 
a makedónok lázadása Opisban a hadsereg egy újabb gyűlésén.65 Itt a hadsereg azt 
követeli, hogy valamennyiüket engedjék haza, ne csak egy részüket – hogy kinek 
a befolyására, arra csak következtethetünk. Itt már azzal gúnyolódik a sereg, hogy 
nyugodtan háborúzzon a király csak isteni atyjának, Ammónionnak a segítségével. 

A makedónpártiak azonban kudarcot vallanak. A lázongásra csak a hangadók 
kivégeztetése és a perzsák pozícióinak megerősítése a válasz.66A makedónok kény-
telenek megalázkodni, hogy Alexandros megbocsásson nekik. S ezután, mikor a 

58 Curtius Rufus, IX/6.
59 Strabón XVII/4.
60 Arrianos VI/17.
61 Uo. VII/4, vö. Memnón, 4.
62 Uo. VII/6. Fordította E. J. Chinnock fordításának felhasználásával a szerző.
63 Arrianos VII/6, vö. Diodóros XVII/108, Alexandros 71.
64 Arrianos VII/7.
65 Uo. VII/8. Curtius Rufus X/2.
66 Arrianos VII/11, Diodóros XVII/109, Curtius Rufus X/3.
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sereg egy részét, tízezer veteránt hazabocsátanak, Krateros kapja a feladatot, hogy 
vezesse őket vissza, Makedóniába.67 

Itt megfigyelhető bizonyos kettősség. Alexandros valószínűleg el akarta tá-
volítani Kraterost az udvarából, kvázi kegyvesztett lett, ám Arrianos itt is említi, 
hogy a király mennyire bízott benne. Ezenfelül a hazaküldés nem csak egyszerű 
kényszernyugdíjazás volt, hanem kinevezés Makedónia kormányzójává is, Antipat-
ros helyébe, aki a közeljövőben erősítést volt hivatott vezetni a királyhoz, s ezáltal 
eltávolodni Olympiastól, akivel rossz viszonyban volt. Krateros tehát hazaindult. 
Taxiarchosként indult el Európából, most egy hadsereg élén tér haza, s ő, a valahai 
arisztokrata túsz hivatott igazgatni ezentúl a birodalom nyugati részét Pellából. Ezt 
adta neki Alexandros hatalmas hadjárata.

A veterán (323–321)

Krateros útban hazafelé még Kilikiában volt, mikor Alexandros meghalt.68 Tevé-
kenységéből egyértelműen a kirobbanó trónharcoktól és hatásköri vitáktól való 
elhatárolódás érzékelhető.69 Még akkor sem hallunk tiltakozásáról (és később sem 
tesz ellene) amikor az elméletileg már számára kirendelt pozíciójában, Makedó-
nia kormányzóságában is megerősítik Antipatrost. A tény, hogy Arrhidaiosnak, a 
félkegyelmű Alexandros-fivérnek és egyelőre új királynak a gyámjává nevezték ki, 
valószínűleg csak a hadsereg számára tett gesztus volt, amellyel az új királynak egy 
népszerű, de veszélytelen és távollevő patrónust választottak. 70 Éppen ezért sür-
gős európai feladatai végeztével visszatérni készült Babilonba.71 A sürgős európai 
feladat a görög lázadás leverése volt, amely Alexandrosnak egy meggondolatlan 
intézkedése, a száműzöttek városaikba való kötelező visszafogadása miatt tört ki.72 
Antipatros, a Pellában tartózkodó régens vereséget szenvedett a fellázadt görögök-
től, és Lamia erődjébe szorult, ahol ostrom alá vették.73 Krateros ennek hírét véve 
a következő tavasszal, miután a makedón flotta legyőzte a lázadók tengeri erejét, 
veteránjaival hazahajózott. Egy összfegyvernemi haderőt hozott magával; 10 000 
főnyi gyalogsága mellett 1500 lovassal és 1000 perzsa íjásszal és parittyással is ren-
delkezett.74

Antipatros és Krateros egyesített hadereje a tárgyalt, 322-es év nyarán, Krannón-
nál véget vetett a görög felkelésnek. A döntő ütközetben a görög haderő nem szen-

67 Arrianos VII/12, vö. Curtius Rufus X/4.
68 Diodóros XVIII/4.
69 Arrianos VII/26 Curtius Rufus X/6–8, vö. Diodóros XVIII/2.
70 Diodóros XVIII/2.
71 Diodóros XVIII/18.
72 Diodóros XVIII/8. 
73 Diodóros XVIII/12.
74 Uo. XVIII/16.
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vedett megsemmisítő vereséget, de a stratégiai helyzete egyértelműen reményte-
lennek tűnt hosszabb távon, éppen ezért a görögség vezetői feladták a küzdelmet.75

A győzelmet elsősorban Krateros gyalogságának számlájára kell írnunk. Annyi 
nyilvánvaló, hogy a makedón lovasság vereséget szenvedett, s a gyalogsági küzde-
lem döntötte el a küzdelmet Antipatros és Krateros javára.76 A túlerejű makedón 
phalanx visszaszorította a görögöt, de nem tudta szétzúzni, hiszen ennek jelentős 
része a perzsa hadjáratot végigharcolt, Gaugaméla után elbocsátott zsoldosokból 
állt.77 Korábban, amikor Antipatrost megverték, ez a professzionális erő volt vere-
ségének oka, annál is inkább, hogy az ő serege akkor még teljes egészében az új 
évjáratokból tevődött össze, hiszen Alexandros serege a korábbiakat felszívta után-
pótlás gyanánt, ennek tudható be a gyér létszám is.78 Krateros újonnan hazatért 
tapasztalt gyalogostömegének értékénél fogva egyértelműen a jobbszárnyon kel-
lett elhelyezkednie, míg a szemben álló görög phalanx jobbszárnyán valószínűleg 
ismét a zsoldosalakulatok voltak. A makedón phalanx jobbszárnya nyilvánvalóan 
kemény csapást mért, míg a balszárnya ugyanabban a helyzetben találhatta ma-
gát szemben a görög zsoldosokkal, mint az előző év őszén. Ha a jobbszárny nem 
nyomul előre megfelelően, feltehetően ismét szétesés vár rájuk. Krateros veteránjai 
azonban az egész görög phalanxot visszavonulásra kényszerítették, nem hagyva 
időt a zsoldosoknak az ellencsapásra. A tény, hogy a görög sereg nagyjából koher-
ensen vészelte át az ütközetet az alsóbbszintű vezetési problémák ellenére,79 külön 
alátámasztja a makedónok nem azonos erejű előrenyomulását. 

Krateros ismét jó katonaként viselkedett; az viszont, hogy a továbbiakban is 
ezt tette, inkább hátrányára vált. Az athéniak békeajánlatakor azt követeli, hogy a 
makedón seregnek ne kelljen helyben maradnia, és Attika földjére léphessen, hogy 
onnan lássa el magát, s erről a politikailag káros lépésről Antipatrosnak kell lebe-
szélnie.80 

A háború után Krateros végképp leszámol az alexandrosi örökséggel: eltaszítja 
magától Súsában elvett feleségét, Amastrist, és nőül veszi Antipatros lányát, Phi-
lát.81 Ez csak tovább növelhette tekintélyét a konzervatív hadsereg előtt, s ez a te-
kintélye a következő évben már mint legfélelmetesebb tulajdonsága jelenik majd 
meg. Ugyanis ebben az évben ismét háborúba indul, de ezúttal makedónok ellen.

Az ellenfél Perdikkas volt, aki a görögországi események alatt felruházta magát 
Krateros pozíciójával, Arrhidaios királyi jogköreinek gyakorlásával is, magához ra-
gadva a gyengeelméjű örökös védnökségét, s 322–321 telén Antigonos Monophtal-
mos hozta a hírt az Aitóliában háborúskodó Kraterosnak és Antipatrosnak, hogy 

75 Uo. XVIII/16, vö. Phókión 26. 
76 Uo. XVIII/16.
77 Diodóros XVIII/8. 
78 Bosworth 1995, 267. 
79 Phókión 26.
80 Uo.
81 Diodóros XVIII/18, vö. Memnón 4.

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   50 2018. 10. 07.   19:35:59



X. évf. 2018/4. Farkas Dániel: Krateros – egy makedón karrierje

51

X. évf. 2018/4.

a korábban Antipatros lányát, Nikeát elvevő régens Alexandros húgát, Kleopátrát 
készül elvenni, s ezzel magának követeli majd a királyi címet.82

Az óriási tekintély, amelyet a birodalomban Krateros birtokolt, a kitörő hábo-
rúban először a Helléspontoson való átkelésükkör volt segítségükre; a szorost védő 
csapatok elfogadták pénzüket, és átálltak,83 amit nyilván nem tettek volna meg egy 
számukra egyértelműen ellenséges erővel szemben. A következő ellenfél, akivel 
szembe kellett nézniük, a kardiai Eumenés volt, Perdikkas kappadókiai satrapája. 
Sikeresen megosztották erejét, mivel egy egyszerű üzenettel átállították a maguk 
oldalára Neoptolemost, egyik alvezérét – a másik, Alketas Perdikkas testvére volt, 
őt valószínűleg képtelenség lett volna a maguk oldalára csábítani. Eumenés ezt 
azonban Neoptolemos seregének egy részét szétverve megakadályozta, maradékát 
a maga oldalára állította, csak maga a parancsnok és 300 lovasa menekült el. 84

Az ezután következő események szintén Krateros óriási reputációjának tudha-
tók be. A sereget ezután kettéosztották, Antipatros Kilikába indult, hogy szövet-
ségesüket, Ptolemaiost támogassa az ellene vonuló Perdikkas feltartóztatásával, s 
magával vitte a sereg egyharmadát. Erőik megosztása azon alapult, hogy az Eume-
néssel vállalandó csata nem igazán katonai küzdelem, hanem javarészt Eumenés 
makedónjainak átállítása volt, s aztán meg a maradék idegen seregrész legyőzése 
maradt hátra.85 

Eumenés azonban megnyerte a nem katonai küzdelmet. Hadserege elől eltit-
kolta, hogy ki a közeledő ütközetben az ellenfelük, s az ütközet elején kappadókiai 
és paphlagóniai lovasságát küldte az ellenség szárnyai ellen. Úgy tűnik, hogy Kra-
teros, mint a jobbszárny vezetője, Alexandrost utánozva a lovasság élén egy fron-
tális rohammal akarta az ellenfelet visszaverni, de a lovasság, mely már a thessáliai 
lovasok ellen sem volt sikeres,86 most sem tudott felülkerekedni az ellenfélen. Az 
orestisi rosszul mérte fel az erőviszonyokat, a halott király módszerének másolása 
a jelenlegi helyzetben nem volt megfelelő módszer. Krateros halálos sebet kapott, 
mielőtt egyetlen makedónt is felhívhatott volna az átállásra.87 

Ha kisebb mértékben is, mint Alexandros, halála után Krateros szintén ikonná 
vált a makedónok szemében. Eumenés, legyőzője és egykori barátja, visszaküldte 
holttestét családjának.88 Később özvegye, Phila Démétrios Poliorkétés felesége lesz, 
s a legnagyobb tiszteletben áll az összes feleség között, mert volt férjére „emlékez-
tek legjobb szívvel a makedónok Alexandros utódai közül”.89 Nem hiába, hiszen a 
militarista makedón társadalomban Krateros igazi katona hírében állt. És ő maga 
nem is volt sokkal több. Egy harcos Alexandros oldalán. Nem sok mindent hagyott 

82 Diodóros XVIII/23–25.
83 Diodóros XVIII/28. 
84 Diodóros, XVIII/29, vö. Eumenés 5.
85 Diodóros XVIII/29, vö. Eumenés 6, Cornelius Nepos 3.
86 Uo. XVII/16
87 Uo. XVIII/30, vö. Eumenés 7, Cornelius Nepos 3
88 Cornelius Nepos 4.
89 Démétrios, 14.
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hátra, de ez a harcosok sajátossága. Akiknek mentalitását rendkívül jól kifejezi a 
krétai Hybrias bordala, amely akár Krateros sírfelirata is lehetne:

ἔστι µοι πλοῦτος µέγας δόρυ καὶξίφος
καὶ τὸ καλὸν λαισήιον, πρόβληµα χρωτός.

τούτῳ γὰρ ἀρῶ, τούτῳ θερίζω,
τούτῳ πατέω τὸνἁδὺν οἶνον ἀπ ἀ̓µπέλω,

τούτῳ δεσπότας µνοίας κέκληµαι.
τοὶ δὲ µὴ τολµῶντ᾽ἔχειν δόρυ καὶξίφος

καὶ τὸ καλὸν λαισήιον, πρόβληµα χρωτός,
πάντες γόνυ πεπτηῶτες ἐµὸν κυνέοντι, δεσπόταν

καὶ µέγαν βασιλῆα φωνέοντες.

(Szörnyen gazdag vagyok: van kardom, dárdám,
s mellettem jó pajzsom,

Ezekkel sajtolok, s a szőlőből kipréselem
a bort, melytől vidám az én szívem; 
velük a világot uralmam alá hajtom.

De ki féli a kardot, a lándzsát, s a pajzs súlyát,
Álljon előttem térden,

S imádjon, mikor csak kérem,
És féljen, mint urát s királyát.)90

Rezümé

A cikkben a szerző megkísérli összegezni mindazt, amit az ókori források alap-
ján megtudhatunk Kraterosról, egy felső-makedón nemesről, aki fontos szerepet 
játszott Nagy Sándor hadjárataiban a király tábornokaként. Származása alapján 
gyanítható, hogy fi atal éveit arisztokrata túszként töltötte a makedón udvarban. 
Először a Bosporoson való átkelés után találkozunk név szerint Kraterossal, aki itt 
az egyik gyalogsági egységet, taxist vezeti. Élete végén már ő a királyi jogkörök hor-
dozója Makedóniában és Görögországban. A tanulmány igyekszik végigkövetni 
előrejutását a ranglétrán a hódítások alatt, ezzel kapcsolatosan pedig megvizsgálja 
tevékenységét csapattisztként, a hadsereg belső politikai életében betöltött szere-
pét, valamint a környezetet, amely lehetővé tette ezt a fényes karriert.

Kulcsszavak
Krateros, Felső-Makedónia, arisztokrácia, Nagy Sándor, phalanx, „testvérek falká-
ja”, veteránok

90 Athenaios, XV/50. (Ismeretlen költőt idéz.) Ford.: a szerző C. D. Yonge műfordításának felhasználá-
sával.
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Abstract
Krateros – The Career of a Macedonian Nobleman

This article tries to summarise what can be found in the classical sources about the life and 
career of Krateros, a nobleman from Upper Macedonia, who played an important role in 
the campaigns of Alexander the Great as a king’s general. From his origin we, can draw the 
conclusion that he was an aristocratic hostage in the Macedonian court in his early years. 
Krateros’s name appears first after the crossing of the Bosporus, as the leader of one of the 
infantry taxeis in the army. A the end of his life, he is the bearer of the royal tethers in 
Macedonia and Greece. The paper pays close attention to his advance in the chain of command 
during the conquests. In this context, I examine his actions as a field officer and his role in 
the inner politics of the army, and also the environment that made possible the development 
of this splendid career.

Keywords
Krateros, Upper Macedonia, aristocracy, Alexander the Great, phalanx, „band of 
brothers”, veterans
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