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 A szenzációhajhász leírások gyakran megen-
gednek oly jelzőket egy-egy csata kapcsán, mint 

„sorsdöntő”, „katasztrofális”, „tragikus”, „nagy hord-
erejű”, „balvégzetű”, „történelmi jelentőségű”.

A csaták és küzdelmek jó része azonban mindig 
is egy-egy nagyobb hadjárat része volt.

Az ókori görög-perzsa háborúk harcai közül 
valóban tragikus volt Leonidasz spártai király csa-
tája a Thermopülai-szorosban, Xerxész perzsa ural-
kodó katonáival. Vagy inkább értelmetlen mészár-
lás és hiábavaló ellenállás volt? Hiszen még meg 
kellett vívniuk a helléneknek a szalamiszi győztes 
tengeri csatát, és egy esztendő múlva Plataia meze-
jén, szárazföldön is szembekerültek Dareiosz fiá-
nak csapataival. Csak az itt kivívott görög győze-
lem bizonyult valóban sorsdöntőnek, csak ekkor 
kötöttek békét a hellének és a perzsák.

Az erejüket hatalmas csatákban egymással 
összemérő hadviselő felek lehettek a történelem 
során: 

• egész országok, nemzetek (mint Napóleon 
hadjárataiban);

• vallásilag motivált csoportok (mint a keresz-
tes háborúk korában);

• országokon belüli háborús frakciók (mint az 
amerikai polgárháború idején);

• gyarmatosítók és helyi erők (mint a vietna-
mi háborúban).

Mind a négyféle küzdelemre közös, jó példa 
volt a Három Király Csatája is, Marokkó terüle-
tén, Portugália ellenében.(1578)

Mi magyarok, gyakran szoktunk panaszkod-
ni gyászos csatáinkra, s azok súlyos következmé-
nyeire: az augsburgi Lech-mezei balsikerre. és a 

muhi csatára, a mohácsi kudarcunkra és a tren-
cséni vereségre, sőt a Don-kanyar katasztrófájára 
is. Elfeledjük, hogy más nemzeteknek is megvolt 
a maguk Mohácsa.

A szerbeknek az első rigómezei csata (1389), 
vagy a svédeknek a poltavai csata (1709) okozott 
a vesztes fél számára jóvátehetetlen változásokat. 
Ezek éppen úgy hatottak a szerbek és svédek tör-
téneti emlékezetére, mint ahogy nálunk magya-
roknál hatott a mohácsi csata.

Négyszáznegyven esztendővel ezelőtt, ilyen 
szempontból is különleges volt ám a Három Király 
csatája, nemcsak amiatt, hogy az összes uralkodó, 
aki részt vett a küzdelemben, akár győzött, akár 
pedig a vesztes oldalon harcolt, nem élte túl ezt 
a küzdelmet.

 
Marokkó, a Legszélső Nyugati Föld

 
A spanyolok s portugálok számára az Ibériai-

félsziget teljes visszahódítása a móroktól (1492. 
január 1.), nem jelentette az iszlám országok és 
dinasztiák elleni küzdelem végét, csak azt, hogy a 
hadszíntér átkerült Afrikába. A Tengerész Hen-
rik trónörökös parancsára elhajózó portugál uta-
zók nyomán hamar megjelentek a luzitán hódítók 
is, akik már 1415-től kezdve támaszpontokat fog-
laltak el az afrikai tengerparton, Ceutánál.

Marokkó a földrajzi és történelmi, emberi és 
vallási ellentétek földje: egyaránt találhatók itt 
örökzöld erdők és kopár homoksivatagok, termé-
keny síkságok és sziklás hegységek.

A gyéren lakott sivatagok mellett olyan nyüzs-
gő nagyvárosok is akadnak Marokkóban, mint 

Marrakesh és Rabat, Meknes és Fez, Tanger és 
Casablanca, Tétouan és Agadir.

Az ország történetében felváltva jelentkeztek a 
kaotikus anarchia és az erős központosítás, a belső 
harcok és a törzsi széttagoltság korszakai. A tudo-
mányok és művészetek hol virágoztak és beragyog-
ták az egész iszlám világot, hol pedig hanyatlottak, 
és teljes jelentéktelenségbe zuhantak.

Legalább négy nagy hatású muszlim dervis-
rend jött létre az ország területén, melyek az isz-
lám miszticizmus talaján álltak. Ezek tagjait úgy 
ismerték, mint szent embereket, marabutokat.

A híres iszlám jogi iskolák közül a málikita ter-
jedt el, ez szolgált példaképül, ez volt az eszmény-
kép a különféle dinasztiáknak és különböző ural-
kodóknak.

Marokkó királyai ebben a korban az arab erede-
tű Szaadi-dinasztiához tartoztak, Mohamed pró-
féta egyenes ági leszármazottainak vallották magu-
kat, ők voltak a sérifek (kiemelkedettek).

A birodalom lakosai közt főként szunnita isz-
lámhívők akadtak, de jelentős ősi zsidó közösség is 
élt itt, akárcsak keresztények. Az Ibériai-félsziget-
ről száműzött muzulmán mórok mellett békésen 
megfértek az országban a zsidó vallású marránusok 
is. Ők elkülönülve éltek a többiektől, észak-afri-
kai gettókban, melyeket úgy ismertek: mellahok.

 
Mi a közös a marokkói  

és a magyar történelemben? 
 
Mindkét országra nagy fenyegetést jelentettek 

az oszmán-törökök hadjáratai. Egyiptom elfogla-
lása, 1517 után megnyílt a lehetőség, hogy Nagy 
Szulejmán török szultán meghódíthassa szinte 
egész Észak-Afrikát. A hódító halálakor (1566) 
már a törököké volt a líbiai partvidék (Kireneika 
és Tripolitánia), éppúgy, mint a mai Tunézia és 
Algéria partmenti területei is. Az oszmán  hódí-
tók következő logikus célpontja nem is lehetett 
volna más, mint Marokkó területe.

Ebben az időben Abdallah király uralkodott 
Marokkó földjén. (1557-1574) Úgy jutott a trónra, 
hogy a saját apját török janicsártisztekkel gyilkol-
tatta meg. Még tulajdon öccsei élete sem volt biz-
tonságban tőle. Éppen emiatt, két fivére is, kényte-
len-kelletlen, de a törökökhöz menekült.

Mivel ellenfelei az oszmánok szövetségesei vol-
tak, ő maga külpolitikájában a keresztény nagy-
hatalmakra támaszkodott, a portugálokra és a 
spanyolokra. Emiatt nem is támogatta a musz-
lim moriszkók felkeléseit az Ibériai-félszigeten 
(1568-1571).

Ehelyett inkább belpolitikai változásokat hajtott 
végre. Az még nem zavarta volna nagyon alattva-
lóit, ahogy a családján belüli ellenlábasaival elbánt. 
Ám az már annál inkább, mikor az uralkodásával 
elégedetlen szúfi derviseket és marabutokat, vala-
mint a muzulmán jogtudósokat kivégeztette. Hiá-
ba folytatott feltűnően jámbor életmódot, minden-
ki gyűlölte Abdallah királyt.

Mikor 1574-ben meghalt, polgárháború tört ki. 
A halott király fia, Mohamed herceg, alig két esz-
tendő múlva, kénytelen volt elmenekülni, mivel 
elűzött unokatestvérei visszatértek az országba. 

Borók Imre

A Három Király Csatája
Ütközet a Nagy Erődnél (1578 . augusztus 4 .)
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Őket osztatlan lelkesedéssel fogadták a marokkói-
ak. Mohamed, mint hivatalos trónörökös, a portu-
gálokra támaszkodva kívánta visszaszerezni hatal-
mát az ország felett. Lisszabonba menekült, onnan 
uszította őket a saját népe ellen.

Az új uralkodó, Abd-Al Malik lett (1576-1578), 
akit a keresztények Muláj Moluco néven ismer-
tek. Ő a keresztények helyett inkább a törökökre 
támaszkodott. Öccse, Ahmed el Manszúr hivata-
losan is trónörökös lett. Mindkét fivér 17 eszten-
deig raboskodott az oszmánoknál, így alaposan 
megismerték őket. Még a híres lepantói csatában 
is részt vettek, 1571-ben. Segítettek a törökök-
nek elfoglalni Tuniszt, 1574-ben. Ennek végezté-
vel, a törökök támogatásával visszatértek Marok-
kóba. Két esztendő alatt az egész ország Abd-Al 
Máliké lett. Az oszmánok pártfogoltjaként az ural-
kodó elismerte Nagy Szulejmán szultán unoká-
ját kalifának, Fez városa is a törököké lett egy-
előre. Ahmed el Manszúrt a keresztények Muláj 
Ahmed néven ismerték.

 
Portugália aranykora

 
Ceuta megszerzése után, a portugálok egymás 

után foglalták el a marokkói tengerparton kisebb-
nagyobb támaszpontjaikat, építették ki erődrend-
szerüket, a keleti Oujdától az északi Tangeren át, 
egészen a déli Agadirig. A muzulmánok dzsihádjá-
ra a portugálok is keresztény szent háborúval vála-
szoltak. Hivatalosan ugyan a berber kalózok, Salé 
és Tétouan tengeri rablói ellen küzdöttek, de ez 
senkit sem tévesztett meg. A portugál nemesembe-
rek egyfajta apródiskolának tartották Észak-Afri-
kát, ahol mindenkinek kötelező volt egy ideig har-
colni a „hitetlenek” ellen.

A portugál hajósok felfedezései, majd a Jóre-
ménység-fok megkerülése, és Vasco de Gama indi-
ai expedíciói (1498) drámai módon felértékelték a 
marokkói partvidéket. Nemcsak katonai támasz-
pontok épültek itt, de egyben kereskedelmi lera-
katok is. Az egzotikus keleti fűszerek és a drá-
ga elefántcsont, a hatalmas aranykészlet s a feke-
te rabszolgák jelentették a portugálok számára a 
zsákmányt, melyért érdemes volt sokat kockáztat-
ni, tengeren és szárazföldön egyaránt. Özönlött 
a luzitánokhoz az arany, a szarvasmarha, a búza 
és a cukor.

A hódításokat egyaránt támogatták a birodalom 
kereskedői, a portugál nemesemberek, s a papok is.

A portugálok még a spanyolok előtt építették 
ki a gyarmatbirodalmukat három kontinensen 
(Ázsiában az indiai Goa és a kínai Macao, Timor 
s Malakka a Fűszer-szigeteken, a japán Nagaszaki, 
az afrikai Mozambik és Angola, valamint a Jóre-
ménység foka, sőt Brazília partvidéke Amerikában). 
De az övék volt Madeira és a Zöld-foki szigetek, 
éppúgy, mint az Azorok szigetvilága is). Az indián 
s néger rabszolgákkal együtt megjelentek a félvé-
rek: a mulattok s kreolok, a meszticek s zambók is. 
Ennek a portugál aranykornak és világbirodalom-
nak vetett véget 1578-ban a Három Király Csatája.

 
Sebestyén portugál király, az Óhajtott 

 
Sebestyén, portugálul Sebastiao, 1554. júli-

us 20-án született a fővárosban, Lisszabonban. A 
trónon nagyapja, III. János király ült éppen ekkor. 
Ám alig 18 nappal születése előtt, váratlanul meg-
halt Sebestyén apja, a kijelölt trónörökös. Így hir-
telen a csecsemő lett a portugál királyi trón egyet-
len, utolsó törvényes várományosa.

Mindössze három esztendős volt, mikor az 
édesanyja, Joao trónörökös özvegye, Johanna, maga 
is elhalálozott. Ő nem volt más, mint V. Károly 
német-római császár leánya, II. Fülöp spanyol 

király testvére. Három év múlva, 1557-ben, követte 
menyét a sírba, III. János portugál király is.

Ettől kezdve, a kiskorú királyt nagyanyja nevelte, 
aki a kasztíliai uralkodó leánya volt. (1557-1562), 
papok és jezsuita szerzetesek segítségével. Halála 
tán a nevelését nagybátyja, az idős Henrik bíboros 
vette át. (1562-1568). Csak akkor kezdett el a maga 
feje szerint uralkodni, mikor 1568-ban, tizennégy 
évesen, nagykorúnak nyilvánították. A fiatal ural-
kodó teljesen belemerült a lovagi történetek olva-
sásába. Egy idő után a keresztes háború eszméjé-
nek megszállottja lett. Fanatikusan vallásos és köz-
ismerten makacs emberként meggyőződésévé vált, 
hogy Isten őt, a gyermeket választotta ki, hogy fel-
szabadítsa Jeruzsálem városát a pogány törökök 
uralma alól. Mindent ennek a céljának rendelt alá. 
Fiatalember lévén, még nem nősült meg, s nem volt 
saját gyermeke sem. Olyan magabiztos volt, hogy 
még egy trónörökös sem volt kijelölve, baj esetére. 
Sebestyén király számára sem jöhetett volna jobb-
kor az elűzött marokkói trónkövetelő, Mohamed 
herceg érkezése. Így nem is volt talán olyan nagy 
csoda, ha a két fiatalember hamar megegyezett 
egymással. Az alig 24 esztendős Sebestyén invá-
zióra határozta el magát Marokkó ellen. Fülöp így 
értékelte tervét: Ha ez sikerül, nagyszerű unoka-
öcsénk lesz, ha elbukik, gyönyörű új királyságunk!”

 
Keresztes hadjárat Afrika ellen, Jeruzsálemért

 
1578. június 24-én indultak el a portugál hadi-

flotta hadihajói déli irányba, a Földközi-tenge-
ren át. A megszálló köteléket legalább ötszáz 

hajó alkotta. Portugál evezős gályák és hatalmas 
méretű csatahajók (galeasszok), éppúgy akadtak 
köztük, mint ahogy kisebb-nagyobb vitorlások 
is. A lehető legészakibb ponton, Tangernél száll-
tak partra. El kellett dönteniük, merre haladjanak 
tovább. A tengerészek azt javasolták, haladjanak 
hajóikon dél felé, és a tengerparti megerősített 
portugál erődítményekben töltsék fel készletei-
ket: étel és ital, takarmány és ember várta őket az 
erődökben. A szárazföldi katonáknak más véle-
ményük volt: mivel kevés ellátmány akadt, azt 
javasolták, még azelőtt semmisítsék meg a teljes 
marokkói hadsereget, mielőtt a magukkal hozott 
tartalék elfogyna. Hamarosan kiderült a hódí-
tó hadjárat során, a portugálok műveletlenek és 
rosszul felszereltek, kegyetlenek és erőszakosak, 
ugyanakkor tapasztalatlanok s kevéssé rendezet-
tek voltak.

Tanger után, délkeleti irányba haladva, elő-
ször Arzila városánál tartottak hosszabb pihenőt 
a reménybeli hódítók. Ezen a helyen csatlakozott 
a keresztény hadsereghez a marokkói trónkövete-
lő, Mohamed herceg is, aki hatezer lovast hozott 
magával. Ő is azt javasolta, hogy a szárazföldön 
haladjanak tovább, az ország belseje felé. Azzal 
kecsegtette a megszállókat, hogy özönlenek majd 
hozzá az emberek. Azt is elárulta a keresztények-
nek, hogy Abd-Al Málik király és a trónörökös, 
Ahmed el Manszúr nincsenek felkészülve még 
a küzdelemre. Így történhetett meg, hogy a por-
tugálokat sikerült egy szűk völgybe csalogatniuk 
a marokkóiaknak.

 

Sebestyén portugál király
(Fotó: Internet)
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Három Király Csatája: a helyszín 
 
Sebestyén király fáradt és kedvetlen, nem túl lel-

kes csapatai a Loukkos-folyó, egyre szűkülő völ-
gyében haladtak előrefelé, makacsul tartva az irányt, 
délkelet felé. A portugálok nem mertek eltérni 
semerre sem, mivel csak így találhattak maguk-
nak elegendő ivóvizet és takarmányt, utánpótlást. 
Éhség és fáradtság, szomjúság és hőség, betegség 
és pénzhiány zavarta meg az előrenyomulásukat. 
Az állandó életveszély miatt nem pihenhették ki 
maukat, szinte sohasem békésen. A lovaknak még 
takarmány sem jutott elegendő. A portugál előőrs 
csak felégetett, puszta földet talált maga előtt. A 
keresztény derékhad étlen-szomjan vánszorgott 
előre. Olyan helyet kerestek a portugálok, ahol 
egyetlen nagy, nyílt csatában megsemmisíthetik 
a marokkóiak összes ellenállását.

Már vissza sem vonulhattak volna, mivel a távol-
ban feltűntek az ellenség lovas portyázói. Végül 
a két hadsereg találkozott egymással, egy Oued 
al Malkavín nevű helyen, melyet a portugálok 
úgy ismertek saját nyelvükön: Alcazarquibir. Ez 
az elnevezés tulajdonképpen nem volt más, mint 
egy arab kifejezés eltorzítása: Nagy Erőd, vagyis El 
Ksar el Kebir. Itt már várta őket a marokkói had-
sereg is. A keresztények egy mély völgyben álltak 
meg, háttal egy, a tavaszi esőktől alaposan megduz-
zadt folyónak, melyen csak egyetlen egy, keskeny 
híd ívelt át. Egyedül ez biztosította a portugálok 
számára az átkelést a Loukkos-folyó túloldalára.

 
Három Király Csatája: a résztvevők

 
Sebestyén portugál király hadserege soknem-

zetiségű volt. Seregében körülbelül huszonötezer 
európai katona alkotta a derékhadat. Legalább 
tizenhatezren portugálok voltak köztük.

Mind a 205 portugál nemesi család elküldte fiait 
a pogányok elleni hadjáratba fiait. A világi harco-
sok mellett portugál egyházi előkelőségek is részt 
vettek a vállalkozásban. Egyaránt köztük volt: Lisz-
szabon és Portó bíborosa, Coimbra és Braga érseke, 
de még Évora és Setubal püspöke is. Olyan nagy-
urak parancsnokoltak a tisztikarban, mint az indiai 
alkirály, a brazíliai portugál főkapitány, vagy Ango-
la és Mozambik kormányzója.

Külföldiek is akadtak köztük, önkéntesek és 
zsoldoskatonák erősítették az inváziós haderőt. 
Ezek lándzsákkal, tőrökkel és kardokkal küzdöt-
tek. Hatezer itáliai zsoldos állt Sebestyén király 
rendelkezésére, akiket XIII. Gergely pápa foga-
dott fel. Parancsnokuk nem volt más, mint Tho-
mas Stuckley, angol származású zsoldoskapitány, 
aki hithű római katolikus volt, a lepantói tenge-
ri győzelem veteránja. Kétezer kasztíliai spanyol 
önkéntes is részt vett a csatában. Alonso de Aguilar, 
az egykori felfedező és hódító vezette őket, aki 
korábban már Mexikót s Perut is megjárta. A por-
tugál sereget másfél ezer flamand zsoldoskatona 
is erősítette, ezeknek egy Burgundi Martouf nevű 
katonatiszt parancsolt. A csatában részt vett még 
másfélezer német landsknecht is. Ezek a harcosok 
szinte kizárólag gyalogosan küzdöttek. A portu-
gálok oldalán vett részt a harcban hatezer marok-
kói lovas is, ezeket az árulókat maga a trónbitorló, 
Mohamed herceg irányította. A keresztény hadse-
reg legalább negyven ágyúval tüzelhetett.

Amilyen soknyelvű, soknemzetiségű volt a tarka 
keresztény tábor, ugyanolyan színes volt a marok-
kói haderő is. Legalább negyvenezer muszlim har-
colt a csatában a portugálok ellen, az iszlám szent, 
zöld zászlaja alatt. Marokkói arabok mellett berbe-
rek és hispániai eredetű mórok, tuaregek és bedu-
inok, törzsi rif és kabil harcosok alkották Abd-al 
Málik király haderejét. Mellettük még részt vett 

a csatában tizenötezer török janicsár is, akiket egy 
Raballah nevű török pasa vezetett.

A seregek felállása jól tükrözte csatatervüket is. 
A portugálok védekezésre rendezkedtek be. Az volt 
a tervük, hogy a marokkóiak várható lovasrohamait 
szilárd védekezéssel törik meg, s bevetik ellenük az 
ágyúikat is. Ezekkel szerették volna megtizedelni a 
marokkói könnyűlovasságot. A csatarend közepén 
kapták meg helyüket a portugálok. A luzitán har-
cosok hatalmas gyalogos négyszögekben álltak fel, 
ezeket tercióknak is nevezték. A terciók katonáinak 
egyharmada pikás és alabárdos katona volt, másik 
harmada muskétás zsoldoskatona, míg a harma-
dik harmadot kardokkal felszerelt harcosok alkot-
ták. A terciók létszáma szigorúan meg volt szabva, 
egy ilyen négyszögben 270 gyalogos és csaknem 
ugyanannyi, 230 puskás kapott helyet. Egy terció 
három sorban állította fel a harcosait: az első sor-
ban álltak a veteránok, a második sorban a kevés-
bé tapasztalt katonák, míg a harmadik sor, az újon-
coké, lényegében a tartalék volt.

A portugál lovasság a szárnyakon kapott helyet, 
mind a jobb, mind a bal szélen 600-600 keresztény 
lovaskatona állomásozott, kétszer háromszáz fős 

hadoszlopban. A mór segédcsapatok a jobb szárny 
szélére lettek beosztva. A tüzérség az első sorban 
kapta meg a helyét. A külföldi zsoldosok az első 
terciókba lettek állítva, bal oldalon a spanyolok és 
itáliaiak, jobb oldalon a németek és flamandok. A 
pápai zsoldosok számára a király testőrsége mel-
lett jelöltek ki helyet.

Az ágyúk mögött, a csatarend első vonalában a 
portugál elit „kalandorok” másfél ezer fős csapata 
kezdte meg a csatát. Ők portugál nemesemberek 
voltak, akik nem zsákmányért, hanem a dicsősé-
gért küzdöttek, saját költségükön harcoltak. Afri-
kai harcokban megedzett veteránok, a keleti hábo-
rúk harcosai, külföldön tapasztalatot szerzett egy-
kori zsoldosok és az Európában hírnevet kivívott 
lovaskatonák voltak.

A portugálok közül szintén kiemelkedtek az 
encubertadosok is: ezek a nehézlovasok tetőtől 
talpig páncélt viseltek testükön, sőt még paripá-
ikra is védőfelszerelést aggattak, az irgalmatlan 
afrikai hőségben. Legalább ezeregyszázan vol-
tak. A széleken haladtak, s ők alkották mindkét 
szárnyon az oldalvédeket, ők adták az előőrsöt, de 
még a hátvédet is a portugál hódító seregben. Az 
encubertadosok lenézték a páncél nélkül harcoló 
marokkói harcosokat.

A marokkóiak szerették volna bekeríteni a 
portugálokat, tudták, akkor már nyert ügyük van. 
Ebből felfejlődve akarták az arabok a kereszténye-
ket az utolsó emberig megsemmisíteni. Úgy véle-
kedtek, csak így vehetik el a portugálok hódítási 
kedvét. Az európaiak foglyul ejtésével akartak hadi-
foglyokra szert tenni, értük hatalmas váltságdíjat 
szerezni, a túlélőket rabszolgává tenni. A csata-
rend kellős közepén álltak a gyalogos török janicsá-
rok, mintegy tizenötezren. Előttük kaptak helyet a 
marokkói ágyúk. A szárnyakon, mind jobb, mind 
a bal oldalon tíz-tízezer lovas arab harcos várta, 
hogy bekeríthesse az idegen behatolókat, portugál 
betolakodókat. A jobb szárnyon lovas puskások is 
helyet találtak még maguknak, akiket xariféknek 
neveztek. A janicsárokat még mór könnyűlovasok 
is támogatták, mintegy ötezren, akik kiszorultak 
Hispániából, ellenszenvet éreztek az Ibériai-félszi-
get lakói ellen, hiszen az inkvizícióval megsemmi-
sítették a moriszkók s marránusok kultúráját. Ha 
valakinek eszébe jut ezen felállásról a mohácsi csa-
ta, az nyilván nem a véletlen műve.

 
A csata menete 

 
A küzdelem hosszú ideig, több mint négy álló 

óráig elhúzódott, ami főleg a portugálokat csigáz-
ta el, akik hosszú menetelés után érkeztek meg a 
csatamezőre. A nagy hőség sem javította a han-
gulatukat. Az El Ksar el Kebir-i csata heves pus-
kalövésekkel és ágyúharccal kezdődött meg. Tho-
mas Stuckleyt, a pápai zsoldosok kapitányát egy 
marokkói ágyúgolyó a portugál had közepén sza-
bályszerűen lefejezte. A portugálok nem használ-
ták ki még az átmeneti sikereiket sem. Mindent 
meg kellett volna tenniük, hogy nagyobb létszá-
mú marokkói ellenfeleik ne keríthessék be őket. 
Ehelyett inkább saját dicsőségüket keresték, az elit 
kalandorok és a páncélos lovagok vigyázatlanul elő-
renyomultak. Az utánuk felfejlődő flamand zsoldo-
sok támadása még a saját szárnyaikat is veszélyez-
tette. Nagy lendülettel törtek előre, mit sem törőd-
tek másokkal, a gyalogos terciókkal. Vakmerőségük 
jutalma az lett, hogy rohamuk kifulladt, lendüle-
tét vesztette. Közelharc kezdődött, ember-ember 
elleni küzdelem. A portugál teljes páncélos lova-
sok elveszítették a parancsnokukat, s megpróbáltak 
visszafordulni, átvágni magukat a küzdőkön. Ám 
szinte valamennyien elestek. Az elit kalandorok 
csaknem egy szálig odavesztek, már csak a gyalo-
gos terciók maradtak harcképesek. A marokkói-
ak így lassan, de biztosan bekeríthették a portugál 
hadat. Oly nagy nyomás alá helyezték ellenfelei-
ket, hogy a gyalogságot majdnem az utolsó embe-
rig lekaszabolták a mórok. Az ágyúkat is elfoglal-
ták, s a keresztények ellen fordították. Azért tar-
tott oly sokáig a csata, több mint négy álló óráig, 
mivel a portugálok szinte az utolsó emberig küz-
döttek, nem szívesen adták meg magukat. A győz-
tesek csak akkor kezdtek zsákmányolni, mikor már 
halottak és sebesültek feküdtek mindenütt.

 
Mind a három király meghalt a csatamezőn
 
Sebestyén portugál király, amíg tehette, bátran 

harcolt. Személyes példamutatásával szerette vol-
na felrázni fásult embereit. Három lovat is kilőttek 
alóla. Véres közelharcban ölték meg a fiatalembert. 
Holtteste sohasem került elő, senki sem temette el 
őt, mindenki bizonytalan volt sorsát illetően. Barát 
és ellenség, még jóval a csatavesztés után is keres-
tette a portugál uralkodó tetemét.

Mohamed herceg, a portugálok által támo-
gatott trónbitorló, a bekerítés veszélyét érzékel-
ve, hamar megfutamodott a csatatérről, de nem 
jutott messzire. Csak egy keskeny hídon át lehe-

Ahmed el Manszúr
(Fotó: Internet)
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tett volna biztonságosan elmenekülni. De a meg-
áradt Loukkos-folyó sokaknak útját állta. Kény-
telen-kelletlen ugyan, rengetegen megpróbálkoz-
tak a híd helyett a gázlón átkelve megmenekülni. 
Mivel a marokkói herceg nem tudott úszni, mikor 
leesett a hídról, belefulladt az áradás miatt meg-
duzzadt folyóba. Holttestéről a győztesek levágták 
fejét, különleges diadalmi trófeaként mutogatták.

A harmadik uralkodó, a nyertes marokkói király, 
Abd al Málik se érte túl a csatát. Ő viszont ter-
mészetes okok miatt halt meg. A megerőltetés és 
a csata sorsa miatt érzett izgalom, a rengeteg vér 
s a fárasztó lovaglás, az irányítással s a csatával 
járó erőfeszítések túlságosan sok volt már az idős 
uralkodó számára. Még ott a csatamezőn elhalá-
lozott, akkor hunyta le szemét, mikor hírét vet-
te a marokkói fegyverek diadalának, a kereszté-
nyek felett. Halálát hű szolgái eltitkolták, nehogy a 
váratlan hír elkedvetlenítse a harcosait. Csak a csa-
ta végeztével mondták meg nekik. Még ott, azon 
nyomban, az El Ksar el Kebir-i harctéren közfel-
kiáltással választották meg a marokkói győztesek 
új uralkodójukat, az elhunyt király öccsét, Ahmed 
el Manszúrt, aki végigküzdötte velük a véres csatát.

 
A magyarok mindig, mindenütt ott vannak
 
A leglehetetlenebb helyeken és helyzetekben is 

lehet magyar emberekkel találkozni. Így a törté-
nész szinte már meg sem lepődik, mikor egy, a csa-
ta után készült portugál jegyzőkönyvben a követ-
kező történetet olvassa.

Az El Ksar el Kebir-i csatát választotta ki 
magának egy török janicsár, arra, hogy átszök-
jön a keresztényekhez. A portugál inkvizítorok-
nak, akik mint eretnekgyanús személyt kihallgat-
ták, elmondta saját élettörténetét. Megtudták tőle, 
hogy a szökevény magyar származású fiatalember. 
Eredetileg Szombathely városában született, 1552-
ben. Családnevére már nem is emlékezett, csakis 
a keresztnevére: Joao volt, vagyis Jani. Elmondta, 
hogy alig több mint tizennégy esztendős korában, 
Szigetvár 1566-os ostromakor fogták el őt. Közöl-
te portugál kihallgatóival, hogy édesapja hajdúhad-

nagyként szolgálta Zrínyi Miklóst, a horvát bánt, 
a szigetvári hőst. Azért, hogy ne kerüljön rabszol-
gasorba, janicsárnak jelentkezett. A törökök átté-
rítették a muzulmán hitre, majd janicsárt neveltek 
belőle. Több helyen is harcolt, megjárta Európát és 
Kis-Ázsiát, de Afrikát is. Épp az El Ksar el Kebir-i 
csata ideje alatt látta elérkezettnek, hogy régi tervét 
megvalósítva, megszökhessen a törököktől. A por-
tugál inkvizítorok alapos vizsgálat után, szabadon 
engedték a magyar származású janicsárt. További 
sorsáról semmit sem tudunk.

 
A csata közvetlen következményei

 
Sebestyén király, szerencsétlen afrikai hadjára-

tával mindent kockára tett, s mindent elveszített: 
• egy hadsereget;
• egy dinasztiát;          
• egy birodalmat.

Portugália számára a csata rettenetes katasztrófa 
volt, hiszen egyetlen csatavesztés nyomán maradt: 

• politikai vezetés;
• ütőképes hadsereg;  
• gazdasági irányítás nélkül.
A portugál veszteségek hatalmasak voltak. A 

halottak és sebesültek létszáma elérte a kilencezer 
főt. Köztük volt Sebestyén királyon kívül még az 
indiai portugál alkirály. Nem kerülhette el sorsát 
maga Avieiro hercege se, a király távoli rokona. 
Ugyanígy járt a portugál gyalogos terciók irányítója 
is. Ugyanilyen sorsot szenvedett el jó néhány pap 
és inkvízítor is, például Lisszabon és Portó bíbo-
rosa, Coimbra és Braga érseke, de még Évora és 
Setubal püspöke is. A portugál egyházi lovagren-
dek vezetői közül szintén több nagymester tűnt el 
a harcok során. Miniszterek és más köztisztviselők 
sem élték túl a Három Király Csatáját. Jónéhány 
előkelő nemesember is otthagyta a fogát Oued 
el Malkavin harcmezején. Mind a kilenc terció 
parancsnoka halott volt. Tartományi kormányzók 
és grófok, híres felfedezők leszármazottai (Vasco 
de Gama egyik unokája is) szintén ott pusztultak 
el. A leggazdagabb birtokos családok közül 205 
famíliának magva szakadt, A harcban szinte a teljes 

portugál nemességet (szó szerint s átvitt értelem-
ben is) lenyakazták a mórok. Rengetegen eltűntek 
a Loukkos folyó hullámaiban, a menekülni igyek-
vő portugál hódítók közül.

Nem kevesebb, mint 16000 foglyot ejtettek El 
Ksar el Kebirnél a marokkóiak. Értük hatalmas 
váltságdíjat szedtek a győztesek. Ennek nyomán 
a portugál nemesi családok jó része eladósodott és 
elszegényedett, pénzügyi összeomlás és roskasztó 
anyagi terhek vártak a rokonokra. Akikért a csa-
ládjuk az óhazában nem tudták, vagy nem akar-
ták kifizetni a váltságdíjat, azok a luzitánok a rab-
szolga-kereskedők és emberkufárok, idegen kalmá-
rok és lélekcsiszárok áldozataivá váltak mind. Az 
óhaza útjai megteltek koldusokkal és kéregetőkkel. 
Alig több mint száz portugál katona tudott elme-
nekülni a portyázó és üldöző mórok elől, vissza a 
tengerparti erődökbe.

A marokkói veszteségek nem haladták meg 
a másfél ezer halottat és a háromezer sebesül-
tet. A halott uralkodót, Abd Al-Málikot, később, 
nagy tisztességgel temették el a családi sírboltban, 
Marrakesh városában, a Szaadida-mauzóleumban.

 
A távolabbi következmények 

 
A vesztes portugálok legsürgősebb feladata az 

volt, hogy ki kellett választani az ország új ural-
kodóját. Mivel Sebestyén király nem nősült meg 
soha, így aztán törvényes utóda sem született. Még 
egyértelmű trónörököst sem nevezett ki, ezért nem 
volt más megoldás, mint a távolabbi rokonságban 
kutatni trónörökös után. Minden áron meg sze-
rették volna akadályozni a luzitán nemesembe-
rek, hogy a halott Sebestyén nagybátyja, a másik 
ibériai uralkodó, a spanyol II. Fülöp király legyen 
most az uruk. A megüresedett trónra támasztott 
spanyol igény Portugália oly nagyra tartott függet-
lenségét fenyegette. Az elkerülhetetlen bukás meg-
akadályozására tett reménytelen kísérlet volt az is, 
mikor a trónra Sebestyén idős nagybátyja, Hen-
rik, az érsek és főinkvizítor került.       Bár a római 
pápa feloldotta őt papi esküje alól, hiába nősítettek 
meg az öregembert. Az új uralkodó elhunyt, mie-

A három király csatája
(Fotó: Internet)



2018. június 27. Hajdúsági Tükör 9

lőtt még utóda születhetett volna. A Kardinális-
nak nevezett Henrik 1512-ben született, és 1580-
ban halt meg békésen, alig két esztendővel a vég-
zetes csatavesztés után. Ő volt az első főinkvizítor 
Portugáliában, aki nyilvános máglyahalált rendelt 
el, a moriszkók és a marránusok elleni perekben. 
Az autodafék 1540-től tartoztak hozzá a portugál 
mindennapokhoz.

A trónt hiába örökölte tőle az egykori III. János 
király természetes fia, Cato priorja, Antal her-
ceg. Mivel törvénytelen származású volt (Sebes-
tyén nagyapjának szeretője, egy zsidó hölgy volt 
anyja), Antal (Antonio) király kevesebb mint 
egy esztendeig uralkodhatott csak. (1580. július 
24-1581. április 17). Spanyol Fülöp király hadve-
zére, a kegyetlenségéről híres Alba herceg űzte ki 
az országból. Párizsba menekült el, ott élt, 1595-
ben bekövetkezett haláláig, gyémántkereskedelem-
ből. Antal fia, Portugál Mánuel, 1638-ban halt meg, 
mint egy reménytelen portugál trónkövetelő her-
ceg. Fülöp, mint újdonsült portugál uralkodó azzal 
szeretett volna népszerűséget szerezni, hogy kifi-
zette azok helyett a váltságdíjat, akik a Három 
Király Csatájában marokkói hadifogságba estek.

A spanyolok úgy gondolták, az a küldetésük, 
hogy megőrizzék az Ibériai-félsziget friss egysé-
gét. Először tisztelték, majd figyelmen kívül hagy-
ták, végül semmibe vették a portugálok ősi joga-
it. Ám a hatvan esztendős spanyol uralom (1580-
1640), a luzitánok számára nem volt más, mint 
maga a „babiloni fogság”. Csak 1640-ben lépett 
trónra újra egy nemzeti uralkodója Portugáliának, 
Braganca hercegének személyében.

 
A sebastianizmus, mint szellemi áramlat 
 
Míg élt, Sebestyén királyt nem kedvelték túl-

zottan alattvalói. Hencegő alaknak és mindenre 
alkalmatlan teszetosza fráternek tartották. Már-
tírhalálával azonban minden megváltozott, alatt-
valói nem békéltek meg a vereség következmé-
nyeivel, így a spanyolok uralmával sem. A halott 
király a portugál nemzeti hősök közé emelkedett. 
Legendák keringtek róla, mint a szentekről. Sok 
luzitán inkább abban hitt: a király még mindig 
életben van. Egyszer majd még visszatér a mór 
fogságból, s győzelemre vezeti népét – suttogták, 
mondták, remélték, A portugálok szemében ő lett 
az a Messiás, aki majd megszabadítja őket a gyű-
lölt spanyolok uralmától. Elhozza majd híveinek a 
tejjel-mézzel folyó Kánaánt. Visszaszerzi a portu-
gálok egykori gyarmatbirodalmát, melyet addigra 
a spanyolok bitoroltak. Maga a portugál nemze-
ti egyház volt a sebastianizmus legnagyobb híve. 
Így aztán nem is volt talán olyan nagy csoda, ha 
Ál-Sebestyének, rejtélyes trónkövetelők bukkantak 
fel sorra-rendre az országban. Mind azt bizony-
gatta, hogy ő a törvényes uralkodó, az a portugál 
király, aki a csatában életben maradt, s hosszú idő 
után kiszabadult a hitetlen afrikai pogányok fog-
ságából. Legalább négyen állították magukról ezt 
a képtelenséget. Hittek nekik, mivel hinni akar-
tak bennük. Az első egy remete volt, akit meg-
győztek egyházi elöljárói, hogy játssza el a halott 
királyt. A második annyira hitt újdonsült szere-
pében, hogy megpróbált maga köré összegyűjte-
ni egy pártütő, lázadó sereget. A harmadik nem 
volt más, mint egy spanyol származású pék, aki 
valaha régen a portugál királyi család alkalmazásá-
ban állt. A negyedik Velencében bukkant fel 1598-
ban, húsz esztendővel a végzetes csatavesztés után. 
Valószínűleg a portugál főnemesség „teremtménye” 
volt. A spanyol hódítók mindegyiküket elfogták, s 
a Szent Inkvizícó kezére adták, akik megégették 
őket. Ám mégoly szörnyű sorsuk sem vetett véget a 
sebastianizmusnak, a csodavárás kultuszának. Ezek 

az Ál-Sebestyének, hamis trónkövetelők fegyve-
res lázadásokat is kirobbantottak a spanyolok ellen.

 
A győztesek megteremtették 

az ország egységét
 
Az El Ksar el Kebir-i csata után frissen megvá-

lasztott új marokkói uralkodó, Ahmed el Manszúr 
(vagyis Ahmed Almanzor, a Győzedelmes) nem 
vesztegette feleslegesen idejét. Mivel rengeteg 
portugál esett a fogságába, a váltságdíjakból és a 
hadizsákmányból jócskán telt arra, hogy az egész 
országban elismertesse frissen megszerzett hatal-
mát.

Nemcsak a négy királyi város hódolt be neki 
hamarosan (Fez s Marrakesh, Meknes s Rabat), de 
az ország többi fontos vidéke is (Tétouan és Agadir, 
Tanger és Casablanca környéke.) Sorra keresték fel 
a különböző arab s berber, mór és tuareg, beduin és 
rif, kabil és más bennszülött törzsek képviselői is, 
hogy hűséget esküdjenek az új uralkodónak. Ebben 
Salé kalózai és Ouyda nomádjai, éppúgy elől jártak, 
mint Larache szúfi dervisei s a Taourirt marabutjai, 
Kenitra bányászai és Ifrane tudósai, Chefchouan 
földbirtokosai és Tan-tan városának kézművesei.

Nemcsak muzulmánok, de a marránus zsidók és 
az országban élő moriszkók közösségeinek hódo-
latát is fogadta. Gazdag kereskedők és földbirtoko-
sok, egyházi és világi elöljárók biztosították Ahmed 
el Manszúrt, a Győzedelmest, hűségüktől. Európai 
követek kénytele-kelletlen elismerték őt. 

Amint sikerült neki megteremteni a marok-
kói nemzeti egységet, s mindenki elfogadta a 
hatalmát, máris terjeszkedni kezdett, külső hódí-
tásokba fogott, katonáinak legnagyobb örömé-
re. Első célpontja Touat híres oázisa (ma Algé-
riában található). Ennek lakói berberek voltak, 
akik sókereskedelemből éltek. 1581-ben hódítot-
ták meg a marokkóiak ezt a vidéket.

Ahmed el Manszúr szerette volna kiterjeszteni 
fennhatóságát a Szaharán túli világra is. Vonzot-
ta őt az arany és a réz, a só és a rabszolgák bősége. 
Így fordult figyelme lassan a sivatagon túli feke-
te-afrikai királyságok felé. Ezek közé tartozott a 
Szongáj Birodalom néger birodalma is, a Niger-
folyó távoli vidékén.

 
Átkelés a Szaharán

 
1590. október 16-án, a tondibi csatában állt 

szemben egymással a marokkói arab hódító sereg, 
és a Szongáj Birodalom fekete uralkodójának har-
cosai, a Niger folyó partján.

A marokkói erők a létszámot illetően jelentős 
hátrányban voltak ellenfeleikkel szemben. Mind-
össze négyezren érkeztek a Niger folyóhoz. Két-
ezer-ötszáz puskás gyalogos mellett ötszáz lovas 
íjász, lándzsákkal és kardokkal felszerelt katona 
alkotta az északi irányból érkezett sereget. Támo-
gatta őket még 1500 marokkói könnyűlovas is. Sőt 
6-8 angol eredetű, kisebb ágyú is akadt a marok-
kói hódítóknál. Irányítójuk egy spanyol származá-
sú eunuch volt, Judarh pasa.

A sereg felszerelését legalább 8000 teve és ezer 
teherszállító ló cipelte a hátán. Ezer lovász s hatszáz 
munkás felügyelt rájuk. Mindent magukkal kellett 
cipelniük, ennivalót és ivóvizet, fegyvert és takar-
mányt egyaránt. Két és félezer kilométeres útjuk a 
Szahara sivatagán keresztül, kerek négy hónapig tar-
tott. Az összehasonlítás kedvééért: Tangertől Tim-
buktuig, a távolság szinte pontosan akkora, mint-
ha valaki elgyalogolna Debrecenből Jeruzsálembe.

A velük szemben álló szongáj hadsereg legalább 
negyvenezer katonából állt, hivatásos harcosokból 
és népfelkelőkből egyaránt. Ezek közül majdnem 
tízezren gyalogos katonák, 12500-an pedig könnyű-

lovas harcosok voltak. Rajtuk kívül még ezer afrikai 
fekete zsoldoskatona is küzdött soraikban. Láthat-
juk, a feketék tízszeres túlerőben várták az északról 
érkezett hódító arabokat. De ez sem mentette meg 
őket, hiszen nem ismerték a lőfegyverek hatásait, s 
nem használtak ilyeneket. Egyetlen, széles fronton 
megnyitott lovasrohammal, és a gyalogosok nyilaival, 
lándzsáival szerették volna legyűrni az ellenfeleiket. 
A marokkói puskás lövészek golyói ezreket öltek 
meg közülük. Az ágyúk lövései halálra rémítették 
a szongájokat. A feketék egész hadserege teljesen 
megsemmisült. Egyetlen csata során a szongájok 
minden erőfeszítése kárba veszett, hogy megállít-
sák az idegen hódítókat. Hiába tértek a nagy, dön-
tő csata helyett, a kisebb rajtaütésekre, portyázások-
ra, gerillaháborúra, ez már nem változtatta meg a 
tényeket: a Szongáj Birodalom elbukott.

A tondibi csatában aratott győzelmük után, az 
arab hódítóknak semmi nehézséget sem jelentett, 
olyan városok elfoglalása, mint az ősi és nagysze-
rű Timbuktu, a kereskedelméről híres Gaó, a kul-
túrájára méltán büszke Dzsenné. A Szongáj Biro-
dalom megszűnt létezni.

Így a marokkóiak szállták meg az aranytermelő 
vidékeket: Kayes s Mopti, Ségou és Sikasso környé-
két. Ahmed el Manszúr egyike lett a legnagyobb 
és leggazdagabb marokkói uralkodóknak (1578 és 
1603 közt). Végül pestisben halt meg. Fiai és unokái 
vetélkedése, hatalmi harcai, intrikái egyetlen nemze-
dék alatt tönkretették a nagy Marokkói Birodalmat. 
1666-tól kezdve, egy új, mind a mai napig uralko-
dó dinasztia, az Alavita uralkodóház tagjai ülnek a 
Legszélső Nyugati Föld trónján.

 
Miért volt oly jelentős a Három Király Csatája, 

El Ksar el Kebirnél? 
 
Természetesen nem attól vált sorsdöntővé, hogy 

a csatában résztvevő mindhárom uralkodó meg-
halt a küzdelemben. Ez inkább csak érdekes és rit-
ka dolognak nevezhető.

Attól lett oly történelmi jelentőségűvé a via-
dal, hogy ez segített az araboknak megteremteni a 
marokkói nemzetet, s egységes identitást. Államuk 
visszaverte a külső hódítókat, nem süllyedt vazal-
lusi függésbe, mint több észak-afrikai arab ország. 
Nemcsak az északról előretörő portugálok és spa-
nyolok hódításait állította meg, de a keleti irányból 
rájuk törő oszmán-törökök nyomását is.

A Három Királyok Csatája egyike volt az utolsó 
olyan középkori jellegű összecsapásnak, ahol még 
nem volt nyomasztó az európai hódítók technikai 
fölénye. Tudjuk, mi történt az aztékok, maják és 
inkák birodalmával. Műszaki és katonai előnyük 
birtokában néhányszáz elszánt konkvisztádor hatal-
mas bennszülött birodalmakat győzött le, semmi-
sített meg. Ezt a sorsot sikerült elkerülniük győ-
zelmükkel, a Három Király Csatájában a marok-
kóiaknak.

A portugáloknak is sorsfordító volt ez a küzde-
lem. Sebestyén király halálával elbukott az önál-
ló luzitán királyság, elvesztették gyarmatbirodal-
mukat. Hiába szerezték vissza szabadságukat hat-
van esztendővel később a spanyoloktól, akkor 
már csak másodrendű hatalomnak számítottak.  
A sebastianizmus mint szellemi áramlat, a csoda-
várás és a tunyaság filozófiája lett.  

„Mindenkinek megvan a maga Mohácsa!”- tartja 
az ismert magyar mondás a történészek közt. 440 
esztendővel ezelőtt az El Ksar el Kebir-i kataszt-
rófa, a Három Király Csatája, a portugálok Moh-
ácsává vált, következményei miatt. Egyáltalán nem 
véletlen, hogy a marokkóiak 1990-ben még kaland-
filmet is forgattak róla, Battle of the Three Kings 
címen, amerikai sztárokkal. 






