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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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késő antikvitás és a korai középkorban; Hadviselés keleten a keresztes háborúk korában; 
Európai hadviselés az érett és késő középkorban. A tartalomjegyzéket a kötetben szereplő 
képek, felvételek és térképek összesített jegyzéke követi, majd a könyv szerzőinek listája, 
megjelölve a szerzők munkahelyét és főbb publikációit. Egy rövid köszönetnyilvánítás 
után egy egységes rövidítésjegyzék is beillesztésre került.

A bevezetőt – amely részint Bernard S. Bachrach munkásságának bemutatása és mél-
tatása, illetve a szerzők tanulmányainak tematikai ismertetése – a kötet szerkesztője, 
Gregory I. Halfond írta. Bernard S. Bachrach 1939-ben született New Yorkban, egyetemi 
tanulmányait a Kaliforniai Egyetemen (Berkeley, USA) végezte, doktori disszertációját 
1967-ben védte meg. Ezt követően a Minnesotai Egyetemen vállalt munkát, ahol azóta is 
oktat. A bevezető külön kiemeli, hogy tisztelői és tanítványai (azaz a kötet szerzői) pél-
dáját követve tanulmányaikban nagy hangsúlyt helyeztek a középkori hadtörténet forrás-
központú elemzésére, valamint a logisztikai, pénzügyi és adminisztratív kérdésekre. Az 
előszót Bernard S. Bachrach több mint impozáns bibliográfiája zárja (összesen 12 oldalon 
keresztül), a munkák megjelenési sorrendjében.1  

Az első fejezetben található öt írás vegyes témákat dolgoz fel, a késő antikvitás idejé-
től kezdve egy-egy uralkodó bemutatásán át egészen a térképészetig. Andreas Schwarz 
(Universität Wien) tanulmányában vázlatosan ismerteti a Duna mentén kiépített római 
védővonal történetét a IV. század második felétől az V. század végéig (The Roman Frontier 
along the Upper Danube in Late Antiquity). Bevezetőként a védővonal létrejöttéről olvas-
hatunk, majd elsősorban korabeli elbeszélő forrásokra támaszkodva a szerző összefog-
lalja a tárgyalt időszak katonai eseményeit. Ami talán a legérdekesebb, hogy dátumok fel-
sorolása helyett inkább a császári udvar válaszreakcióival és azok következményeivel fog-
lalkozik, azaz, hogy milyen stratégiák álltak rendelkezésre a népvándorlás okozta prob-
lémák kezelésére.

Gregory I. Halfond (Framingham State Univerity) a Meroving-kor egyházi zsinatai-
nak jegyzőkönyveit állította vizsgálódásának középpontjába (War and Peace in the Acta 
of the Merovingian Church Councils). Elemzéséből megismerhetjük a gall egyház hábo-
rúhoz való viszonyát, különös tekintettel a pax ecclesiae megőrzéséhez rendelkezésükre 
álló lehetőségeire. A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az egyház szándéka nem a hábo-
rúk megelőzése (a fegyveres konfliktus szükségességét a püspökök nem vonták kétségbe), 
hanem a belső villongások és háborús szükségletek következtében lefoglalt egyházi birto-
kok visszaszerzése, a közrend fenntartása és természetesen a békés állapotba való vissza-
térés volt. Külön figyelmet érdemel, hogy a zsinat az uralkodót közvetlenül nem tette fele-
lőssé az okozott károkért, hanem szinte mindig a világi előkelőket emelte ki, kerülve ezzel 
az uralkodóval való konfliktust. Mint az a tanulmányból kiderül, ennek oka a mindenkori 
királlyal való békés megegyezés lehetőségének fenntartása volt, amit az is jól mutat, hogy 
nem egy uralkodó maga rendelt el zsinatösszehívást. A szerző megállapította, hogy noha 
a püspökök maguk is gyakran különböző politikai frakciók tagjaiként tevékenykedtek,  
a Meroving-kori egyház még súlyos belső politikai válságok idején is képes volt meg-
őrizni intézményi integritását, birtokait, és ami a legfőbb, saját békéjét.

1  Főbb munkái, amelyeket a szerkesztő külön is kiemel (a teljessé igénye nélkül): Merovingian Military 
Organization. Minneapolis, 1972.; Early Carolingian Warfare: Prelude to Empire. Philadelphia, 2001., illetve 
Charlemange’s Early Campaigns (768–777). A Diplomatic and Military Analysis. Leiden–Boston, 2013.
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Richard Abels (The United States Naval Academy) Nagy Alfréd, Wessex királyának 
hadvezéri képességeit és hadszervező tevékenységét állítja párhuzamba (Reflections on 
Alfred the Great as a Military Leader). Az általa citált elbeszélő források újraelemzésével 
rámutat arra a tényre, hogy az utókor által méltán magasztalt angolszász uralkodó nem 
bizonyult rátermett katonai parancsnoknak, karrierje során csupán egyetlen harctéri győ-
zelemmel dicsekedhetett (Edington, 878). A vikingek által jelentett fenyegetés újraérté-
kelésével, a fenyegetéssel szemben – Alfréd irányítása alatt – kiépülő védelmi rendszer 
is új megvilágításba kerül. A szerző megállapítja, hogy a szakirodalomban rögzült „nagy 
pogány sereg” – amely mögött a kutatók egy egységesen fellépő, egymással szövetséges 
viking hadsereget láttak – tulajdonképpen nem létezett, hanem kisebb portyázó csapatok 
állandó fenyegetése volt az, ami ellen a hatékony határvédelmet meg kellett szervezni. Az 
erősségek (burh) és az egymást váltó, mondhatni állandóan fegyverben álló katonai erő 
(fyrd) létrehozása, illetve ezek egy komplex, de egységes védelmi rendszerbe való szerve-
zése volt igazán az, ami miatt Alfréd kiérdemelhette az utókortól a „Nagy” jelzőt.

Herwig Wolfram (Universität Wien) II. Konrád német–római császár fiatalkorát, hata-
lomra jutását és külpolitikáját ismerteti (Conrad II 990–1039, the First Medieval Emperor 
of Three Kingdoms). Mivel a tanulmány a szerző 2006-ban megjelent monográfiájá-
nak2 kivonatolt változata, újabb kutatási eredményeket nem hoz. A magyar történelem-
mel kapcsolatosan mégis érdemleges megemlíteni, hogy a tanulmány írója röviden kitér  
II. Konrádnak a frissen megszületett Magyar Királysággal szembeni magatartására.

Walter Goffart (Yale University) a középkori francia történelmet bemutató atlaszo-
kat ismerteti időrendi sorrendben (Maps of Frech History before the Atles of Auguste 
Longnon). Tanulmányában rámutat arra, hogy Auguste Longnon francia történész, akit 
hazájában a történeti földrajz atyjának tekintenek, korántsem volt az első, aki hasonló tér-
képeket készített volna. A szerző nem csupán ismerteti a korábbi történelmi témájú atla-
szokat, de egyenként elemzi is azokat. Aki a történelmi témájú térképek iránt érdeklődik,  
hasznos adalékokra lelhet a tanulmányban. Sajnálatos, hogy a kötet jellegéből fakadóan 
a térképek közül egy sem került be képmellékletként (bár fekete-fehér változatban lett 
volna rá lehetőség).

A második főcím négy tanulmányt tartalmaz, amelyek a keresztes háborúk témaköré-
ből villantanak fel egy-egy epizódot. Szükséges megjegyezni, hogy ezek közül kettő jól 
ismert eseményekkel foglalkozik, a szerzők mégis képesek új megvilágításba helyezni 
azokat. A másik két mű szintén komoly érdeklődésre tarthat számot, ugyanis kifejezet-
ten hanyagolt témákkal, a keresztes háborúk következményeinek bizonyos aspektusai-
val foglalkozik.

John H. Pryor (University of Sydney) tanulmánya Akko 1189–1191 közötti ostromát 
mutatja be az arab és nyugati kútfők ütköztetésével (A Medieval Siege of Troy: The Fight 
to the Death at Acre, 1189–1191 or The Tears of Sạlāh ̣al-Dīn). Az elhúzódó ostrom szak-
szerű és részletes ismertetésén kívül külön tárgyalja a keresztesek táborában fellépő élel-
miszerhiány okait és következményeit. Annak ellenére, hogy élelem akadt, ezt több keres-
kedő a profit reményében visszatartotta, illetve Európából segélyként ennivaló nem, csak 
pénz érkezett, ez pedig csak tovább emelte az amúgy is magas élelmiszerárakat. Külön 
kiemelendő példa Salisbury püspökének esete, aki alamizsnát gyűjtött a rászorulóknak, 

2  Herwig Wolfram: Conrad II, 990–1039: Emperor of Three Kingdoms. University Park, PA, 2006.
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de ahelyett, hogy a befolyt összegből élelmet vásárolt volna, egyszerűen csak szétosztotta 
a rászorulóknak, amellyel csak hozzájárult a problémához.

Benjamin Z. Kedar (Hebrew University of Jerusalem) az arsufi csatával kapcsola-
tos ismereteket igyekezett pontosítani (King Richard’s Plan for the Battle of Arsūf/
Arsur, 1191). A csatatér helyének megjelöléséhez segítségül hívta a paleobotanika esz-
köztárát, mivel meglátása szerint az Arsuf melletti erdő kiterjedése fontos tényező volt 
Oroszlánszívű Richárd angol király számára, aki csak akkor kívánt ütközetbe bocsát-
kozni, amikor a lovassági rohamhoz megfelelő terepre érkeznek a keresztesek. Ismert a 
tény, hogy az utóvédet alkotó ispotályos lovagrend a ránehezedő nyomás miatt idő előtt 
támadásba lendült, amivel lehetetlenné tette az ellenséges csapatok megsemmisítését.  
A szerző sikerrel érvel megállapításai mellett, mutatva ezzel, hogy még az ilyen népszerű 
témákkal kapcsolatban is fel lehet mutatni újabb eredményeket.

John Gillingham (London School of Economics) munkájában egy eléggé elhanyagolt 
témával, a keresztes hadjáratok során fogságba esettek sorsával foglalkozik (Crusading 
Warfare, Chivalry, and the Enslavement of Woman and Children). A keresztes hábo-
rúk kútfőinek tüzetes vizsgálata után több helyen ki tudott mutatni olyan megjegyzése-
ket, amelyek utalnak a foglyok rabszolgaként való értékesítésére vagy megsarcoltatására. 
Noha a keresztény Európa nagy részében a rabszolgatartás és adás-vétel ismeretlen volt,  
a Szentföldre érkezők számára ez mégsem volt teljesen idegen. Fontos megjegyezni, hogy 
a muszlim társadalmakban élt a rabszolgatartás gyakorlata, így a keresztesek tulajdon-
képpen a helyi viszonyokhoz igazodtak a profit reményében. Ennek ellenére gyakran elő-
fordult, hogy a rabokat egyszerűen lemészárolták, de a felnagyított kegyetlenkedések 
(lovaik térdig gázoltak a vérben) csak korabeli toposznak tekinthetők.

David Jacoby (Hebrew University of Jerusalem) tanulmánya egy, a bizánciak által 
felfogadott zsoldos kompánia történetével, társadalmi összetételével, etnikai megoszlá-
sával és hierarchiájával foglalkozik (The Catalan Company in the East: The Evolution 
of an Itinerant Army 1303–1311). Jacoby professzor röviden összefoglalja a kompánia 
Bizáncba kerülésének okait, majd letelepedési kísérleteit. A munka fő erénye nem ez a 
vázlatos ismertetés, hanem a csapat belső átalakulásainak vizsgálata. Felhívja a figyel-
met arra, hogy noha a kompániát „Katalánnak” hívták, etnikailag igen vegyes össze-
tételű volt (többek között szeldzsuk törökök szolgáltak közöttük, akik ellen eredetileg  
felbérelték őket). Külön érdekes, hogy a zsoldosok egy része kifejezetten azzal a céllal 
érkezett, hogy letelepedjen, konfliktusba kerülve így saját vezetőikkel, akik egy meg-
felelő megállapodás kiharcolása után visszatértek volna európai birtokaikra. A kompá-
nia vizsgálata (még ha több ponton jelentősen különbözik is) remek párhuzamot mutat a 
későbbi condottieri rendszerrel.

A harmadik nagy fejezet (European Warfare in the Central and Later Middle Ages) 
a legkülönbözőbb témákkal foglalkozik: a forráskritika korlátainak vizsgálata, a román 
kori harci jelenetek sajátságos ábrázolásai, a katonai adminisztráció működése vagy akár 
egy trebuchet építésének körülményei.

Manuel Rojas Gabriel (University of Extremadura) tanulmányában az ibériai keresz-
tény államok és a Córdobai Kalifátus küzdelmét mutatja be (A Decisive Century in the 
Struggle against Islam in Iberia, ca. 1031–1157: Grand Strategic Perpectives). A szerző 
rámutat arra, hogy a keresztény államok – kihasználva a kalifátus politikai szétesését – 
sikerrel ragadták magukhoz a stratégiai kezdeményezést. A távlati lehetőségek figyelem-
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bevételével és a nem feltétlenül frontális katonai akcióikkal (nem mindig eredményesen) 
a keresztény hatalmak éltek az alkalommal, meghatározva ezzel a félsziget későbbi tör-
ténetét.

Stephen Morillo (Wabash College) egy esettanulmányon keresztül (Contrary Winds: 
Theories of History and the Limits of Sachkritik) kísérelt meg rávilágítani a forráskritika 
korlátaira, többek között felhívva a figyelmet a források elemzőinek szubjektivitására,  
a történelmi véletlenszerűség (már-már káoszelméletbe hajló) fontosságára. A tanulmány 
a szerző állításait egy általa korábban vizsgált eseménnyel, Hódító Vilmos a La Manche 
csatornán való átkelésének körülményeivel támasztja alá.

A következő írás egy szerzőpáros, James F. Powers és Lorraine C. Attreed (College of 
the Holy Cross) munkája, akik már több mint harminc éve gyűjtik harci jelenetek román 
kori ábrázolásait. Az adatbázisukban található emlékekből válogatva, írásuk a női alakok 
harci jelenetekben való megjelenésével és típusainak elemzésével foglalkozik (Women in 
the Context of Romanesque Combat Scenes in Spain and France: Virtue, Judgment and 
Rape).

John France (Swansea University) a Francia Királyság történetére nagy hatást gya-
korló Bouvines-i csata eseményeit taglalja tanulmányában (The Battle of Bounvines 27 
July 1214). A szerző a kortárs források megszólaltatásával nem csupán a csata plasztikus 
leírását kínálja, hanem magyarázatot keres a francia győzelem mikéntjére.

Bernard S. Bachrach fia, David Bachrach (University of New Hampshire) az I. Edvárd 
angol király korabeli katonai adminisztrációt, a hadjáratokat és határvédelmet megszer-
vező háttérmunkát mutatja be egy királyi hivatalnok, Peter of Dunwich karrierjén keresz-
tül (King Edward I’s Military Bureaucracy: The Case of Peter Dunwich).

Michael Prestwich (Durham University) az I. Edvárd angol király által megrendelt és 
a londoni Towerben felépítésre került óriási méretű kővető gépek (trebuchet) „rekonst-
ruálására” vállalkozott (The Trebuchets of the Tower). A szerző a fennmaradt számadás-
könyvek alapján igyekszik megbecsülni azok méretét (meglehetős sikerrel), létrehozá-
suknak célját. A forrásadottságoknak köszönhetően a felhasznált anyagok bemutatására 
is sor kerülhetett, ami a manapság oly divatos hagyományőrzés és a kísérleti régészet szá-
mára hasznos adatokkal szolgál. Megismerhetjük még ezen kívül a kővető gépek építőjé-
nek, Bertram mesternek a tevékenységét is. Az már csupán külön nyereség, hogy a szerző 
ezen felül sort kerített az angol uralkodó és London városa közötti politikai feszültség 
bemutatására.

Niels Lund (University of Copenhagen) a XIII. századi dán egyház katonai kötelezett-
ségeit részletezi, amely különösen érdekes, hiszen az ország sajátosságai a többi európai 
királyságtól némiképp eltérő katonaállítási rendszert követeltek meg. A szerző vizsgálódá-
sának fő pontja az elbeszélő források, a perszövegek és a törvények által említett fogalom, 
a leidang (a latin expeditio megfelelője) jelentéstartalma, ugyanis észrevétele szerint az 
említett forrásokban más-más értelmezésben fordul elő. A tanulmány ennek tisztázására 
tesz kísérletet (The Military Obligations of the Danish Church in the High Middle Ages).

Az illusztris tanulmányok sorát Kelly DeVries (Loyola University) munkája zárja, 
amely a Crécy-i csata egyik méltatlanul mellőzött forrásának, a Cronica anonimo 
romanonak a részletes elemzésével igyekszik árnyalni a csatáról eddig kialakult ismerete-
inket (The Implications of the Anonimo Romano Account of the Battle of Crécy).
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Szemle

Összességében megállapítható, hogy a tanulmánykötet szinte minden írása komoly 
érdeklődésre tarthat számot, nem csupán a benne leírt adatok révén, hanem a történeti 
források sokoldalú elemzési lehetőségeinek iskolapéldája okán is. A középkori hadtörté-
net iránt érdeklődők számára hasznos olvasmányok, csak ajánlani tudom.

Balogh Máté

SZATLÓCZKI GÁBOR

VÁR A VÁRBAN. A VÁRAK NÉPE ÉS A MEZEI HADAK  
A 16. SZÁZAD KÖZEPÉN I.

A várak népe

(MISSILES, Szeged, 2016. 241 o. ISBN: 978-963-12-7574-2)

Bárki, aki a magyar történelem kora újkori történetével kíván foglalkozni, kutatásai 
során mindenképpen érinteni fogja a törökellenes végvárrendszer témáját, azon belül is a 
várak katonai, gazdasági szervezetét. A várakban különböző tisztségeket betöltő szemé-
lyek kiléte, kapcsolatrendszerük és egyéni pályafutásuk, komoly érdeklődésre tart számot. 
Ezért is örvendetes, hogy a Missiles kutatócsoport1 tagja, Szatlóczki Gábor az 1526 és 
1568 közötti Dél-Dunántúlra vonatkozó források feldolgozása közben nem elégedett meg 
a tisztségek azonosításakor a szakirodalomban eddig körülhatárolt fogalmakkal (főleg, 
hogy azok egy jelentős részét csak a XIX. század során alkották meg), hanem megkezdte 
a feldolgozott források alapján a különféle tisztségek feladatköreinek pontos meghatáro-
zását. Ezek mellett felfigyelt arra, hogy valójában két külön szervezet élt egymás mellett 
a véghelyeken, azaz a tényleges vár népe, illetve a várak melletti palánkokban elhelye-
zett mezei hadak. E két „rendszer”, noha egymástól nem volt független, a tisztségek alap-
ján mégis élesen elkülönült feladatait és szerepét tekintve.2 A Vár a várban című kötet – a 
szerző saját bevallása szerint – valójában a kutatócsoportban végzett munkájának mel-
léktermékeként született meg, de külön örülhetünk, hogy a munka nem maradt az íróasz-
tal fiókjában. 

A kötet egyszerű kivitelű, puha fedelű, borítóján (találóan) Kapu várának erődítési 
terve és alaprajza található 1541-ből. A kiadvány összesen öt nagy fejezetre oszlik, további 
alfejezetekkel. A kutatás összegzését egy okmánytár követi, amely a vizsgált dokumentu-
mokból kínál ízelítőt. Ezután következik a vizsgált levéltári források és a felhasznált 
szakirodalom listája. A kötetet hely- és névmutató zárja. 

A szerző előszavában bővebben kifejti témaválasztásának okait, illetve megindokolja 
témája időbeli keretét (1526–1568) is, amely az eseménytörténet ismeretében aligha meg-
lepő, ám logikus választásnak tetszik. Ezt követően áttekinti az eddig megjelent főbb 
szakmunkákat, forráskiadványokat, külön elemezve a bennük megjelenő problémás 

1  A kutatócsoport egy blogot is üzemeltet, ahol több érdekesség is olvasható a XVI–XVII. század történe-
téből: http://missiles.blog.hu/ (Utolsó megtekintés: 2018. január 30.)

2  A későbbi vizsgálódásokba érdemes lehet bevonni a török végvárak katonai felépítését is, amely szá-
mos érdekes párhuzammal, összehasonlítási alappal szolgálhat. Példaként a porkoláb és a török dizdár tiszt-
ség közötti hasonlóságok emelhetők ki. Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. I. k. Buda-
pest, 2007. 115–118. o. 
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