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BERNARD S. BACHRACH – DAVID S. BACHRACH

WARFARE IN MEDIEVAL EUROPE C.400–C.1453

(Routledge, London – New York, 2017. 410 o. ISBN 9781138887657)

A szerzők, apa és fia, jól ismertek a középkori történelem iránt érdeklődők számára: 
Bernard S. Bachrach (szül. 1939), a University of Minnesota egyetemi tanára, az 1970-es 
években számtalan hadtörténeti publikáció, így Nagy Károly korai hadjáratait elemző 
munka szerzője (2013), míg David S. Bachrach a University of New Hampshire profesz-
szora, akinek Warfare in Tenth-Century Germany (2012) című könyve nálunk is számta-
lanszor hivatkozott munka. Jelen könyvükkel egyfajta enciklopédikus igénnyel, hét nagy 
témakörre bontva próbálták meg a középkori nyugati hadművészet kézikönyvét nyújtani, 
ami – előrebocsátva a végső értékelésünket – szinte teljes egészében sikerült. A kötet eré-
nye, hogy átfogja a késő antik római korszaktól az oszmánok balkáni terjeszkedéséig a 
szárazföldi és tengeri hadviselés történetét. Az olvasót a térben és időben való eligazodás-
ban a fejezetekhez készült gondosan válogatott, leginkább az angolszász szakirodalomból 
válogató ajánló bibliográfia segíti.

Az első fejezetben a középkori hadtörténelem forrásait, elsősorban írott forrásait 
értelmezik forrásértékük szempontjából. A kérdésfeltevés rendkívül aktuális, amit a 
Hadtörténelmi Közleményekben néhány éve lefolyt módszertani vita is érintett. Le szá-
moltak azzal, hogy néhány alaposnak látszó elbeszélő forrást alapul véve, bármely időszak 
vagy esemény közel „hiteles” története megrajzolható volna. Helyesen vallják azt, hogy a 
források összességét kell egymással szembesíteni, ütköztetni, kiegészítve az anyagi kul-
túra emlékeivel, a régészeti ásatások tanúságával, a modern kalória és táplálkozási kalku-
lációkkal, a logisztikai modellezéssel. Magától értetődik, hogy azokban az országokban és 
korokban, amikor már a napi adminisztráció dokumentumai is fennmaradtak, a napi ügy-
menet iratai az elbeszélő és irodalmi források forrásértékét messze meghaladják. 
A német nyelvterületen Johannes Fried nevével összekapcsolt szkeptikus történetírói 
magatartást (ami alapvetően kétségbe vonja az elbeszélő források tanúságát, s mögöttük 
leginkább elbeszélési technikákat és szerkezeteket pillant meg) elvetik, s a józan közép-
utat javasolják.

A második, A katonai topográfia címet viselő fejezetben azt a kérdést vizsgálták, hogy 
a római úthálózat és csatornahálózat mennyiben élte túl a népvándorlás korát, illetve a 
római erődített városok és határ menti erősségek milyen szerepet játszottak a középkor-
ban, értelemszerű kitekintéssel az erődítések szerepére a keresztes államokban. A szerzők 
a nagymértékű folyamatosságot vallják, a középkori utódállamok messzemenően haszno-
sították a római, késő római épített örökséget. Ennek klasszikus példája a Vecht-csatorna, 
30 kilométerre a Rajna régi medrétől, amelyet Drusus épített Kr. e. 12-ben, s mindvé-
gig használatban maradt, sőt (Szt.) Bonifác is igénybe vett 754-ben a frízek felé menet. 
Részben ennek is köszönhető, hogy az erődített helyek ostroma került a hadműveletek 
középpontjába, s a fosztogató bandák, mint a vikingek, elsajátították az ostromeszközök 
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használatának alapvető ismereteit. Hasonlót tulajdonít a magyaroknak is, ám ennek for-
rásai szinte alig vannak. Úgy gondolja, hogy bizánci szakértőket kaphatott Bulcsú meg-
keresztelkedése után, akik segítettek az ostromtechnika fejlesztésében és a magyarok  
955-ben ennek birtokában támadtak német földre (52–53. o.). A források valóban emlí-
tést tesznek arról, hogy Augsburg ostrománál a magyarok használtak bizonyos eszkö-
zöket, de ez alapján messzemenő következtetést még nem lehet levonni. Mindenesetre 
942-ben Lerida szintén római időkben megerősített kőfalaival látványosan nem bírtak.  
A szerzők mindvégig a nyugati seregekben a gyalogosoknak a korábbi irodalomban leírt-
nál sokkal nagyobb szerepét hangsúlyozzák, így I. Ottó lech-mezei seregében is phalanx-
formációban felálló gyalogos csapatokat látnak. A római hagyomány részének tekintik 
az intellektuális örökséget, az építészeti- és hadművészeti kézikönyveket, a római jog-
nak a katonai életre és az erődítések karbantartására vonatkozó, a barbár jogrendszerekbe 
átvett elemeit.

A harmadik nagy egység a középkori hadszervezet jellemzőit tekinti át. Ismét hang-
súlyozza, hogy a IX. századtól kezdve a hadvezérek bármikor képesek voltak akár tízez-
res seregek mozgatására is, s az „Indiculus loricatorum” magas számadataival komolyan 
számol, igaz I. Mieszko lengyel fejedelem arab útleírásban szereplő háromezer páncélo-
sát már ő is túlzásnak érzi. Ennek hátterében az állhatott, hogy leszámol a kis létszámú, 
arisztokrata lovagi egységek létével, s az egyszerűbb rétegekből szárazó nagyszámú, gya-
logos harcos folyamatos igénybevételét valószínűsíti (I. Edvárd idejében 90%-a teszi ang-
liai arányukat). A „miles” szó jelentésfejlődésében is csak a XII–XIII. században fedezi 
fel az előkelő jelentést, addig inkább katona, lovas értelmet tulajdonít annak. A gyalo-
gosok nagy számát pedig a korábban ismertnél sokkal nagyobb számú erősség ostroma 
tehette szükségessé. Kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a városi milíciáknak francia terü-
leten, ahol például a Bouvines-i csatában (1214) az összlétszám harmadát adhatták. Nagy 
figyelmet szentel az állandó hadseregek megjelenésének, amit – a közvélekedéssel össz-
hangban – francia földön VII. Károly nevéhez kapcsol az 1440-es években. Előtte sok-
kal inkább csak szerződéses fizetett katonaságról lehetett beszélni, különösen a Százéves 
háború idején, mindkét fél seregében. Mátyás királyunkról nem tesz említést, de a Fekete 
sereg sokkal inkább a szerződéses kategóriába tartozhatott, legalábbis az ismert kisszámú 
szerződés ismeretében. Ugyanakkor az állandóan fizetett katonaság kétségkívül létezhe-
tett nem csak a magyar végvári rendszerben, hanem például a franciaországi angol erőssé-
gekben, így Calais-ban. Kivételes helye volt az angol flottának, ami a „Cinque Ports” köte-
lezettségeinek köszönhetően az első állandó királyi flottának tekinthető. 

A középkori hadtörténet diszciplínáján belül talán a logisztikai tárgyú írások jelen-
tették a legnagyobb újdonságot az utóbbi évtizedekben. A középkor ebben a vonatkozás-
ban sem maradt le az antikvitás mögött, még ha nem is olyan jól szervezetten, de siker-
rel oldották meg a több ezres, a szerzők felfogásában sokszor több tízezres (Nagy Károly 
773-as itáliai hadjáratában 30 000 fővel számolnak) seregek ellátását. A téma a szerzők 
számára is kiemelten fontos volt, s a könyv egyik legjobban szerkesztett fejezete az ezt 
tárgyaló negyedik rész. Remekül összefoglalják az emberi és állati napi kalória és ellát-
mány szükségletet, annak szállítási lehetőségeit szárazföldön és vízen. A forrásokat gon-
dosan kapcsolják a gondolatmenethez, bár meglepő, hogy a legjobban adatolt középkori 
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angol hadellátásból alig hoznak példát, csak kiemelik kivételes helyzetüket.1 A gyakorlati 
példák között találjuk III. Henrik 1051. évi magyarországi hadjáratát, ami az élelmiszer-
hiány miatt hiúsult meg. Helyesebb lett volna egy összefoglaló képet adni a XI. századi 
német hadjáratokról, melyek során a magyarok felégetett föld és időhúzó taktikája több 
ízben is sikerrel járt. Hasonlóképpen jól összefoglalja a fejezet a hadieszközök, ostrom-
gépek (vetőgépek, ostromtornyok) fejlődését és jellemezőit, a középkori hadiadók orszá-
gonkénti jellemzőit.

Hasonlóképpen szakszerű a haditechnikai, fegyverzetbeli változásokat bemutató ötö-
dik fejezet, különösen az íjak, számszeríjak, vetőgépek és a tüzérség tárgyalása. Rész-
letesen kitér a várostromok gyakorlatára, ellenerődök, ostromgépek, aknák, erődítések  
fejlődésére a „trace italienne” megjelenéséig. E fejezet részben át is vezet a harcásza-
tot tárgyaló hatodik nagy egységhez. Ebben a hangsúlyt a gyalogos szerepének bizonyí-
tására helyezték, ami számszerűségüket tekintve biztosan igaz, az egyes helyszíneken 
és korokban azonban sokkal változatosabb lehetett a szerzőktől vázolt kicsit elnagyolt 
képhez képest. A jól védekező, begyakorlott gyalogos phalanx minden korban félelme-
tes lehetett, ám ez a begyakorlottság nem minden hadszíntéren volt meg. Éppen a hazai 
forrásokban Borosy András, Süttő Szilárd próbálta meg felértékelni a gyalogosok sze-
repét, aminek azonban nálunk a forrásadottságok áthághatatlan akadályt támasztanak. 
Bizonyító példák azonban a nemzetközi hadtörténelemben valóban szép számmal akad-
nak, mint például Oroszlánszívű Richárd győzelme Arsufnál 1191-ben.2 A lovas seregek 
középkori kizárólagos dominanciája valóban mítosz, de éppen a „pedetemptim” szó fordí-
tása körüli vita (gyalogosan vagy lépésről-lépésre) igazolja, hogy időnként túlzásba estek 
a szerzők. Nagyon szépen mutatják be a merseburgi/riadei 933-as német győzelmet a 
magyarok ellen, a németek által használt színlelt visszavonulást, de még itt is feltételezik, 
hogy a német csapda mélyén nagyszámú gyalogost helyezett el I. Henrik. A várostromok-
nál persze jogosan feltételezik, hogy a gyalogosnak vették leginkább hasznát, s bemutat-
ják az ostromfegyverek taktikai használatát. A kötet erénye, hogy mindvégig tekintettel 
van a tengeri hadviselésre is, s annak alakulását számos példával világítja meg. Lényegre 
törően foglalja össze a kiképzés és gyakorlatozás jelentőségét, annak könyvészeti, első-
sorban Vegetiusra visszamenő római hagyományának továbbélését. A városi milíciák-
nál ugyanezen választás magyarázza a zászlók és zászlós kocsik kialakulását. Az egy-
ház és vallás motivált támogató szerepét korábban egy jól sikerült könyvben tárgyalták,3 
most ennek tömör, néhány oldalas összefoglalását olvashatjuk itt. A végköveteztetést ille-
tően a szerzőkkel egyet lehet érteni abban, hogy a középkori csatamezőt nem a fejvesztett, 
egyéni bravúrokon alapuló kaotikus harc, hanem a tudatos irányítás, s legalább a seregek 
magvát illetően begyakorlott profizmus jellemezte.

A záró hetedik fejezet a nagy stratégia és hadműveleti stratégia kérdéseit vizsgálja. Az 
előbbiről illetően csak nagyívű hipotézisek árán beszélhetünk, a római és bizánci nagy 
stratégia meglétéről mindmáig vitáznak a kutatók. A hadműveleti stratégia azonban a 

1  Erre magyarul jó összefoglalás Bárány Attila: Hadtáp és logisztika Angliában a Százéves Háború korá-
ban. In: „A hadtáp volt maga a fegyver”. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdé-
seiről. Szerk. Pósán László, Veszprémy László. Budapest, 2013. 59–115. o.

2  A nyugati taktikára lásd: Matthew Benett: Egy keresztes harci alakzat, a „mozgó erőd”, új megvilágítás-
ban. Hadtörténelmi Közlemények, 121. (2008) 732–746. o.

3  David S. Bachrach: Religion and the Conduct of War c. 300–1215. Rochester, N.Y., Boydell Press, 2003.
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korszakon át meglehetősen változatlan maradt, elsősorban az infrastruktúra és logisz-
tika szűk keresztmetszete miatt. Mindvégig a csatákat lehetőleg kerülő, a kulcsfontos-
ságú erősségek ostroma révén elérhető hadászati előnyök keresése volt a meghatározó. 
Ugyanakkor a politikusokat, uralkodókat és vezéreket nagyfokú információgyűjtés, a fel-
derítési adatok gondos értékelése, tanácsadók segítségének igénybevétele jellemezte. Ez 
azonban nemcsak a nyugatiakra volt jellemző, hanem a kalandozó magyarokra is (350. o.),  
akik gondosan megtervezték akcióik irányát és időzítését. Joggal hozza fel meggyőző 
példaként a 954. évi német földi hadjáratot, de a magyar kalandozások során bevetett 
többezres seregek valószínűsítésével azonban óvatosabban bánnánk. Végül kitér a kötet 
az elrettentés, pusztítás, zsákmányolás, néptelen ütköző zónák létesítésének lehetséges 
stratégiai céljaira. Ennek a fejezetnek a végén olvashatunk a katonai oktatás, a katonai 
kézikönyvek gyakorlati szerepéről. 

A szerzők vállalkozása rendkívül merész, amit valóban csak egy gondos szerkesztés, 
néhány kulcsfontosságúnak talált példa alaposabb elemzése és hipotézisek alkalmazása 
tett ebben a terjedelemben lehetővé. A közép-európai térségből leginkább a lengyel–lit-
ván–lovagrendi területek maradtak ki, a magyar hadszíntér pedig úgy tűnik, leginkább 
csak a kalandozások idején érdemelte ki a szerzők figyelmét, a könnyűlovas segédcsa-
patok középkori alkalmazása említés nélkül maradt. Abban persze nekünk, magyar had-
történészeknek is lehet felelősségünk, hogy az 1000 utáni korszakról viszonylag keve-
set írtunk idegen nyelven. Persze, amint az általam kifogásolt részletekből is látszik, erre 
a magyar kalandozások esetében is nagy szükség lenne. Meglehet, hogy a terjedelem 
szabott határt az eltérő, alternatív véleményekre való reakcióknak, és eredményezett 
egy kissé egysíkú, ellentmondást nem tűrő, „kijelentő módban” előadott gondolatmenet. 
Azonban lényegi megállapításaikkal egyet lehet érteni: a középkori hadviselést a tudatos-
ság, jól tervezettség és a korabeli viszonynak megfelelő profizmus jellemezte, vagy leg-
alábbis az erre való törekvés.

Veszprémy László

GREGORY I. HALFOND (ED.)

THE MEDIEVAL WAY OF WAR
Studies in Medieval Military History in Honor of Bernard S. Bachrach

(Ashgate Publishing Limited, Dorchester, 2015. XVI+332 o. ISBN: 9781472419583)

A bemutatásra kerülő tanulmánykötet a Bernard S. Bachrach hadtörténész tiszteletére 
2013 májusában rendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változata.  
A 17 tudományos igényességgel megírt tanulmányt tartalmazó kötet szerzői, közreműkö-
dői Bernard S. Bachrach közeli (és távolabbi) munkatársai, tisztelői, volt tanítványai sőt, 
esetenként vitapartnerei. Többségük elsősorban saját kutatási területén elért újabb ered-
ményeit, egy-egy kiemelt szaktanulmányt ajánlott fel tisztelgésül, de akad olyan tanul-
mány is, mely egy korábban megjelent mű kivonatolt változata. 

A tanulmánykötet keményfedeles borítású, fedőlapján lovasok közti összecsapást 
ábrázoló miniatúra. Az ábrázolás a Leideni Egyetem könyvtárában PER F 17 jelzettel 
ellátott, a X. század első feléből származó kódex 15v. oldalán található. A tanulmánykö-
tet három nagy kronológiai és tematikai egységre osztott: Hadtörténet és historiográfia a 
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