
A LOVAGI HADSEREGEK STRATÉGIÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE* 

Rázsó Gyula 

A hadtörténelemnek talán legelhanyagoltabb területe a feudalizmus 
első időszaka háborúinak értékelése. A gyér és csaknem teljességgel 
megbízhatatlan, nehezen hozzáférhető források rendkívül megnehezítik 
az eredményes tudományos kutatást. E nehézségekhez jelentős mérték
ben járul hozzá az a tény is, hogy talán még a renaissance felvilágosult 
gondolkodóinak véleményét követve a kutatók hajlamosak a középkori 
problémák lebecsülésére, megvetésére. A „sötét középkor" elnevezés 
nemcsak azt mutatja, hogy valójában még a korábbi rabszolgatartó 
társadalmak történetéhez képest is aránylag milyen keveset tudunk 
arról a több mint ezer esztendő történetéről, mely a római birodalom 
bukásától (476) az első polgári forradalomig (1640) terjed, hanem ebben 

i 

bizonyos fokú lebecsülés, lenézés is mutatkozik. Ez különösen a had
tudományban nyilvánul meg. A középkor hadművészetét alacsonyabb -
rendűnek tartják a megelőző korszak hadművészeténél. Ez a nézet bár 
kétségtelen utóbbi szempontból helytálló, elsősorban arra vezethető 
vissza, amit H. Sproemberg helyesen állapított meg, hogy a kérdéssel 
foglalkozó tudósok a XIX. század szemüvegén keresztül nézve a dol
gokat, elsősorban és kizárólag a gyalogságot tartották döntő fegyvernem
nek és mindent a gyalogság szempontjából vizsgáltak.1 

E szemlélet hibás volta elsősorban a középkori hadseregek stra
tégiájának értékelésénél szembeszökő. A kutatók jelentős része vagy 
tagadja a középkori stratégia létezését — ez a nézet elsősorban a német 
hadtörténészekre, Clausewitzre,2 Delbrückre3 s ezek tanítványaira, pél
dául Schmitthennerre'' jellemző —, vagy röviden felületesen, értékelés 

* E cikkel a szerkesztőség mint vitacikkel ért egyet. 
i Sproemberg : Die feudale Kriegskunst. (A Beiträge zur niederländisch—belgi

schen Geschichte c. tanulmánykötetben.) Berlin, 1958. 29—43. o. 
2 Clausewitz: A háborúról. 2. kiad. Budapest, 1918. 
3 Delbrück: Geschichte deiv Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. 

Bd. III. Das Mittelalter. Berlin, 1921. 
4 Schmitthenner: Krieg und Kriegführung im Wandel der Geschichte. Berlin» 

1930. 
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nélkül vázolja — például Köhler,"'. Omanfi — esetleg meg sem említi — 
Frauenholz,7 Lot8 stb. 

E nézőpont eredetét Clause witznél találjuk meg. Bár ő maga nem 
sokat foglalkozott hadtörténelmi kérdésekkel, hatalmas elméleti mun
kássága olý nagy mértékben befolyásolta a hadtörténészeket, hogy a 
nagyfrigyesi és a napóleoni háborúk hadművészetéről levont tanulságait 
általánosították. Clausewitz látta ugyan a politikának és a háborúnak 
szoros kapcsolatát, s így próbálta a középkorú háborúk problematikáját 
is megközelíteni, de ezt teljesen félreértette, s a középkori államról 
például ezeket állapította meg: „A középkor államát nem lehet igazi 
egységnek tekintenünk, hanem lazán összetákolt erők agglomerátumá
nak. Ilyen államra nem lehet még az egyszerű logikai törvényszerű
ségeket sem alkalmazni."9 Ezt és több hasonló kijelentést félremagya
rázva, a hadtörténészek „homályosnak", megismerhetetlennek tartották 
a középkori háborúk törvényszerűségeit és nem is kívántak velük fog
lalkozni. 

A XIX. század második felében értékes művekkel gazdagodott a 
középkori hadtörténetírás. Delpech és Köhler számos szervezési, tech
nikai és elsősorban taktikai kérdést tisztáztak, s megkezdték a hadtör
ténelmi források szisztematikus feldolgozását is. Ezeket azonban kellő 
kritika nélkül vették át, általában téves elképzeléseik voltak a háború
kat irányító gazdasági és társadalmi erőkről, ezért nem voltak képesek 
•a stratégiai törvényszerűségeket sem meghatározni. Delpech csak érin
tette ezt a kérdést — a Bouvines-i hadjárattal kapcsolatban például 
stratégiai menetekről beszélt, s megkísérelte a hadjárat stratégiai elem
zését megadni,10 de nem érezte feladatának, hogy. összefüggő bírálatot 
mondjon a középkori stratégiáról. Köhler terjedelmes munkájában 
aránylag jelentős teret szentelt a stratégia kérdéseinek, de megelégedett 
a „depopulácio" meglehetősen homályos fogalmával, amit elsősorban 
II. Frigyes itáliai hadjáratainak (1235—1250) elemzéséről szűrt le.11 A 
többi hadjárathoz nem tartotta szükségesnek vagy indokoltnak, hogy 
stratégiai magyarázatot adjon.. 

A XX. század fordulóján újabb két rendkívül fontos, ma is hasz
nálatos, bár sokat vitatott mű jelent meg. Az egyik Ch. Oman,12 a másik 
H. Delbrück13 munkája. Az előbbi a korszak eddigi legsikeresebb ösz-
szefoglaló hadtörténelmi műve, főleg a felhasznált anyaga ma is értékes, 
csataleírásai megbízhatóak. Több stratégiai vonatkozású része is van, 

5 Köhler: Die Entwickelung des Kriegswesens. Bd. III. Theil 2. Berlin, 1889. 
6 Oman: The history of the art of war. London, 1898. 
"' Frauenholz: Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens. Bd. I. Mün

chen, 1938 
8 Lot: L'art de la guerre au Moyen age. Párizs, 1946. 
9 Clausewitz: Lehre von Kriege. III. 108. old. 
10 Delpech: La tactique de la XlIIéme siècle. Paris, 1888. 74—100. old. 
il Köhler: i. m. 1—58. o. 
12 Oman: The history of the art of war. London, 1898. 
13 Delbrück: Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. 

Bd. I—III. Berlin, 1908—1921. 

138 



például az 1214-i franciaországi hadjárat stratégiai előkészítéséről hoz 
sikerült leírást14 és helyesen értékelte a várak stratégiai szerepét is.15 

Nincs szándékomban Delbrück munkásságának pozitív és negatív 
vonásait részleteiben értékelni, művének csupán stratégiai vonatkozásait 
ismertetem. Delbrück tagadta a stratégiai művészet létezését, s meg
állapította: „A stratégia, azaz az ütközeteknek a háború céljára tör
ténő felhasználása természetesen megvolt, de csak ritkán művészi for
mában."16 Más helyen így írt: „Hiányzott a középkorban az az elméleti 
felismerés, hogy a háború tulajdonképpen a csatamezőn dől el, és hogy 
a stratégia legmagasabbrendú törvénye az, hogy minden erőt a csata
téren összpontosítani és egyesíteni."17 Ez az idézet is azt bizonyítja, hogy 
Delbrück Clausewitz tanítványa volt, s mint ilyen az általa felállított 
két kategória közül — megsemmisítő (Niederwerfung) •— és felmorzsoló 
(Ermattung) stratégia — a megsemmisítés hívének vallotta magát, mint 
a német tábornokok és katonai teoretikusok. Ezért Delbrück nem bocsát
kozott a kérdés részletesebb taglalásába s a középkori stratégia érté
kelésénél megelégedett a fenti — s ezekhez hasonló kijelentésekkel. 

Delbrück tanítványai még tovább mentek. Frauenholzot sok for
rásanyagot tartalmazó munkája első kötetében18 csak szervezési, fegy
verzeti és némileg taktikai problémák foglalkoztatják, a stratégiáról 
említést sem tesz. Schmitthenneri9 a középkort „a stratégiai funkció 
visszafejlődött szakaszának" nevezte s megállapítja, hogy a stratégiai 
gondolat teljes egészében eltűnt. Schmitthenner egyébként valamennyi 
korszakban felfedezte, hogy a stratégia fejlődik, csupán a feudalizmust 
tartotta „hanyatló" (zurücktretende) időszaknak. 

Ferdinand Lot, Delbrück francia követője, aki különösen a források 
kritikai értékelése és a középkori hadseregszervezés, valamint hadilét
számok terén végzett szinte felbecsülhetetlen értékű munkát, összefog
laló fejezetében említést sem tesz a stratégiáról, müvében mindössze 
a bizánci katonai írók tevékenységével kapcsolatban használja.20 

A modern katonai írók véleményére jellemző Liddell Hartnak, az 
ismert angol katonai szakértőnek a megjegyzése, aki csak a teljesség 
kedvéért foglalkozott a középkori háborúk stratégiájával, mivel „ez 
összekötő láncszemet alkot" az ókori és az újkori háborúk között.20/a 

E háborúkról azonban nem tudott és nem is kívánt semmiféle tanulságot 
levonni. 

Több hadtörténetíró, így elsőnek Erben21 felvetette a középkori stra

tí Oman: i. m. 458—460. o. 
i") Oman: i. m. 517—563. o. 
m Delbrück: i. m. III. 333. o. 
12 Delbrück: i. m. III. 336. o. 
18 Frauenholz: i. m. 43—112. o. 
tó Schmitthenner: i. m. 344. o. „Die strategische Gedanke so gut wie ver

schwand." 
20 Lo t : i. m. I. 64—66. o. 
20/a Liddell H a r t : S t ra tegy . London, 1954. 52. o. 
21 Erben: Kriegsgeschichte des Mittelalters. München—Berlin 1929. „Die dem 

Krieg gewidmete theoretische Literatur ist . . . ein sehr erforschenwerter Zweig in 
der Geschichte, aber sie bietet doch keine befriedigende Antwort auf die Frage, ob 
und welchem Masse auch in der Wirklichkeit damals geordnete und regelmässig 
fortgepflanzte Gedanken über Kriegführung angewandt wurden." (64. o.) 

139 



tégia újraértékelésének a gondolatát. Ugyanez az eszme hatotta át 
Sproemberget22 és elsősorban Verbruggent,23 akik azon a véleményen-
vannak, hogy a középkori hadművészet fejlődését nem szabad a kor 
társadalmi és gazdasági alapjaitól elszakítva vizsgálni és mai normákat 
szabni a középkori intézményeknek és elveknek. Verbruggen sem rend
szerezte még azonban a középkori stratégiáról vallott nézeteit, míg 
Sproemberg csupán egy igen alapos tanulmányban (Die Seepolitik Karls 
des Grossen2'') fejtette ki Nagy Károly stratégiájának értékelését, álta
lánosságban ő sem foglalkozott a középkori stratégiával. 

A marxista hadtörténetírás sem foglalkozott idáig kellő mértékben 
ezzel a kérdéssel. Engels hadtörténelmi tárgyú munkássága25 elsősor
ban az újkort ölelte fel, különösen a forradalmi háborúk stratégiáját 
elemezte részletesen, a korábbi időszakokra nézve azonban megelégedett 
szervezési és taktikai problémák vizsgálatával, s nem érintette a közép
kori háborúk stratégiájának problematikáját. Lenin megállapításai, bár 
elsősorban saját korának, az imperializmusnak és a proletárforradalmak 
időszakának elemzésére szorítkoztak, mégis valamennyi korral foglal
kozó marxista hadtörténész számára helyes kiinduló pontot jelentenek.-'*' 
Lenin mélyrehatóan vizsgálta az igazságos és igazságtalan háború fo
galmát, a háborúk jellegének, a politika és a háború viszonyának döntő 
fontosságú kérdéseit, amelyek elemzése nélkül lehetetlen bármily kor 
stratégiájának helyes értékelését megadnunk. 

A szovjet hadtörténetírás nagyon sokat tett a középkori problémák 
megoldása érdekében. Elsősorban Razin27 és Sztrokov28 voltak azok, akik 
hatalmas terjedelmű összefoglaló munikáikban bőséges teret szenteltek 
a középkori stratégia problematikájának is. Hibájuk viszont az, hogy 
túlságosan szemük előtt tartották a háború ,,céh" korszakának elkép
zelését, a középkori háborúk jellegét — itt csak a lovagi hadseregek 
hadművészetéről beszélek — szinte csaknem kizárólag a kis rablóvál
lalkozásokon keresztül vizsgálták, s megelégedtek azzal, hogy egy há
ború jellegét vizsgálva megállapították annak igazságos vagy igazság
talan voltát. Razin például a XI—XIII. századi háborúk stratégiáját 
elemezve megelégszik annak a kijelentésével, hogy a „nyugat-európai 
feudális háborúk stratégiájának sajátosságai mindenekelőtt a nagy célok 
hiányában, valamint a hadseregek csekély létszámában nyilvánulnak 
meg."29 E kijelentésnek csupán a második felével lehet egyetérteni, a 
középkori állam- és hadvezetésnek voltak nagyobb átfogó koncepciói 
(keresztes hadjáratok, a Németország és Franciaország egyesítéséért 
vívott háborúk, a normann hadműveletek Angliában és Dél-Itáliában 
stb.). 

22 S p r o e m b e r g : i. m . 31—32. o. 
23 Verbruggen : Kr i jgkuns t in Wes t -Europe in de Middeleeuwen iXe tot begun 

XlVe eeuwe. Bruxel les , 1954. 619. o. 
24 Sproemberg: i. m. 3—28. o. 

25 SBreAbc: HaőpauHbic BoeHHbie npoH3BeAeHHH. MocKBa 1957. 806 o. 
26 L e n i n : A h á b o r ú r ó l . B p . 1958—1959. 1—2. k ö t . 

27 Pa3HH: HcTopHH BoeHHoro HcKyccTBa. T . 1—2. BoeHHor HťKycCTBO (peoJaAbHoro nepnoia 
BoiíHM. MocKBa 1957. 653 o. 

28. OrpoKOB: HcTopHH BQCHHoro HcKyccTBa. MocKBa 1955. 
29 R a z i n i. m . 198. o. 
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E tanulmánynak nem az — és nem is lehet az — a célja, hogy végle
gesen tisztázza, rendszerbe foglalja a középkori stratégia sajátosságait, 
csupán néhány új szempontra kíván rámutatni. A terjedelem azt sem 
engedi meg, hogy a középkori stratégia valamennyi területét elemzés 
alá vegyük. Ezért csak a lovagi hadseregek stratégiájának problemati
káját tárgyaljuk, elsősorban azért, mert e kérdés tárgyalása során merült 
fel a legtöbb téves nézet.30 

A tanulmány első része a virágzó feudalizmus korszakának stra
tégiáját tárgyalja a IX. századtól a XIII. század végéig. A korszak mind 
gazdasági, mind társadalmi, mind pedig hadművészeti szempontból ho
mogénnek mondható. Gazdasági alapja a feudális földbirtok, társadalmi
lag a jobbágyság és a feudális birtokos osztály osztályharca, katonailag 
a feudális rend osztályhadserege, a nehéz páncélos lovasság vitathatat
lan hegemóniája nyomja rá a bélyegét. A korszakot elsősorban a had
művészeti szempontok figyelembevételével zártuk le a XIV. századdal; 
a század első éveiben három olyan nagy gyalogos sikerrel is találko
zunk (1302 Courtrai, 1314 Bannockburn, 1314 Morgarten), amelyek már 
jelzik a feudális lovasság hanyatlását. A XIV. században tűnnek fel a 
tűzfegyverek, s ekkorra tehetjük a zsoldosság nagyobb arányú meg
jelenését is. Ezek a tényezők annyira befolyásolták a stratégiát is, hogy 
szükségesnek látszik, hogy a XIV—XV. század háborúinak stratégiáját 
külön fejezetben tárgyaljuk meg, bár sem a gazdasági alap, sem maga 
a hadsereg lényege nem változik meg; a feudális termelési mód továbbra 
is fennmarad, a hadsereg is megőrzi feudális lovagi vonásait. 

A középkori háborúk jellege, osztálytartalma és célja. 

Mindenekelőtt a feudális háborúk jellegét kell meghatároznunk, 
mivel ennek ismerete döntő mértékben befolyásolhatja a középkori stra
tégia értékelésében elfoglalt állásfoglalásunkat is. A háború igazságos 
volta ugyanis csaknem minden esetben ösztönzőül szolgált a lakosság 
számára, hogy megvédje városát vagy országát a betolakodók ellen.31 

Ez a körülmény feltétlenül kihatott az igazságos háborút viselő országok 
vezetőinek politikai és katonai stratégiájára is. Itt két hadjáratra sze
retném különösen felhívni a figyelmet (részletesebb elemzésüket lásd 
később): az egyik az 1051-i hadjárat, amelyben Béla herceg hadserege 
csak a nép aktív támogatásával tudta kivívni a győzelmet, mivel az 
segítségére 'volt abban, hogy saját földjét, termését elpusztítsa, elrejtse 
a németek elől, így ezek nem tudtak élelmet szerezni;32 — a másik I. 

30 Ld . k ü l ö n ö s e n D e l b r ü c k i. m . 330—340. o. 
31 Pl. a magyar nép 1046-ban és 1051-ben, az itáliai városok lakossága (1159/60 

Crema, 1243 Viterbo, 1247 Parma, 1585 Palermo), a svájci parasztok 1314-ben, a bajo
rok 955-ben, az oroszok 1242-ben a pszkovi harcokban stb. 

32 „András király a gabonaraktárakat. . . mind felégeti, s azon vidékről, me
lyen a császár átvonulandó volt, a lakosokat, minden minden barmaikkal elszállí
tották, s amint a császár Magyarországra ért és a felégetett tájakra jutott, sem kato
náinak nem talált élelmet, sem a lovaknak." (Képes Krónika. Marczali: A magyar 
történelem kútfői. 62. o.) 
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Ottó német-római császár (akkor még csak német király) 955-ös had
járata, amelyben a bajor népnek döntő szerep jutott a visszavonuló 
magyar sereg teljes megsemmisítésében. 

A feudalizmus két alapvető társadalmi osztálya, a jobbágyparaszt
ság és a feudális birtokos osztály az egész középkor folyamán elkese
redett osztályharcot folytatott egymás ellen. Ezek a háborúk aláásták 
a feudális uralkodó osztály gazdasági és társadalmi hatalmát, mivel a 
legérzékenyebb pontját a földbirtokot is támadták és azzal fenyegették, 
hogy elvonják a parasztokat a földesúri szolgáltatásoktól. A paraszt
háborúk, paraszti megmozdulások igazságos, haladó háborúk voltak, 
céljuk az akkorra már reakciós feudális államrend megdöntése volt. 
Hasonlóan igazságosnak ítélhetjük a városi polgárság harcait is a feu
dális kötöttségek ellen. Ezek az általunk tárgyalt időszakban (IX—XIII. 
század) még csak Itáliára és Flandriára terjedtek ki, később a XV. szá
zadban Európa-szerte általánossá váltak.33 

A parasztok és részben a városi polgárság mozgalmai állandó poten
ciális fenyegetést jelentettek a feudális uralkodó osztályra nézve. A lo
vagi hadsereg a feudális uralkodó osztály osztályhadserege volt, elsőd
leges funkciója a gazdasági hatalom megvédése volt, nem is annyira a 
külső támadások, mint inkább a belső felkelésekkel szemben. Ez a had
sereg kis létszámú hivatásos sereg volt, mivel a tömegeket, a parasztokat 
kizárták belőle. Szolgálataikat csak a legnagyobb szükség idején vették 
igénybe, egyébként szigorúan eltiltották a fegyverviseléstől.34 

A parasztoktól való félelem nagymértékben befolyásolta a stratégiát 
is. A középkorban csaknem uralkodóvá váló manőverező, felmorzsoló 
stratégia nem kis részben abból adódott, hogy a lovagok általában egyik 
részről sem merték a döntő ütközetet megkockáztatni, mivel vereség 
esetén méltán számíthattak arra is, hogy jobbágyaik felkelnek ellenük 
(például 1357-ben a maupertuisi vereségre következett a Jacquerie). 
Másrészt az ellenséges, . sőt gyakran a saját terület csaknem sziszte
matikus pusztításával35 nemcsak az ellenséges uralkodó osztályra kí
vántak csapást mérni, hanem a feudalizmus ellenségeit, a parasztokat 
és a városi polgárokat is meg akarták törni. A középkori hadművészet-, 
ben oly nagy szerepet játszó várak is kezdetben a földesurak védelmét 
szolgálták saját jobbágyai támadásával szemben. 

A fentieken kívül még kétfajta háborút sorolhatunk az igazságos 
háborúk közé: az egyik az egységes állam kialakításáért vívott háború 
[például a francia állam megteremtéséért viselt háborúk VI. Lajostól 
egész XI. Lajosig (1100—1493), a spanyol reconquista (711—14Ö2), az orosz 
egységért vívott háborúk (XI—XV. század) stb.] A másik típus a hon-

93 A parasztháborúk stratégiájával e tanulmány második részében kívánok 
foglalkozni, elsősorban azért, mivel a legjelentősebb parasztmozgalmak (Jacquerie, 
az 1381-es angol parasztfelkelés, a huszita háborúk, az 1514-es magyarországi paraszt
forradalom stb.) erre az időszakra esnek. 

34 Erről a kérdésről bővebben Fehr: Die Waffenrecht der Bauern im Mittel
alter. (Zeitschrift der Rechtwissenschaft. 1914. 111—211. o. 

35 n. Fülöp francia király 1214-ben a flandriai gróf — tehát saját hűbérese terü
letén „omnia . . . incendia devastando et regaliter depraedando". (Delpech: 74. o. 
1. jegyz.) 
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védő háború volt (például a kelet-európai népek háborúi a német hó
dítás ellen a X—XII. században, az orosz, lengyel és a magyar nép
tatárellenes felszabadító harcai a XIII—XIV. században, a svájciak 
önvédelmi háborúja a Habsburgok ellen, 1314, 1386). 

Nem érdektelen annak a megállapítása sem, hogy a középkorban 
már ismerték az igazságos és az igazságtalan háború fogalmát. Azt is 
felismerték, hogy az igazságos háború milyen hatalmas erkölcsi támaszt 
jelent, s ezért az egyház a háborúkat is igyekezett saját céljaira fel
használni. Valamennyi háborút igazolt, ami az egyház érdekeiért folyt, 
s kiátkozta azokat, akik ellene, vagy érdekei ellen fogtak fegyvert. 
Henricus de Seguria olasz püspök kereken leszögezi, hogy a „hívőknek 
hitetlenek ellen vívott háborúja igazságos",36 Clairvaux-i Bernát a ke
resztes háborúkat „Krisztusért vívott háborúknak"37 nevezi. 

Több esetben a feudális államrend igazolására is felhasználták az: 
igazságos háború fogalmát. Johann Seffner, az első német hadtudományi 
munka szerzője (1386) szerint „az az igazságos háború, melyet a császár 
és a jog engedélyez valamely örökség visszaszerzésére(í) vagy az ellen
ség elűzésére".38 A szerző igazoltnak lát eszerint valamennyi feudális 
háborút, így — amint erre nyomatékosan ki is tér — igazságosnak ítéli 
meg Lipót osztrák hercegnek a sempachi csatában (1386) siralmasan 
végződött hódító hadjáratát is. 

Az igazságos háborúk a feudális háborúk aránylag kis részét alkot
ják, a háborúk zöme mindkét részéről igazságtalan, hódító célokért 
folyt. Legjellemzőbb az az állandó jellegű, a feudalizmus természetéből 
következő háború, amelyet egyik hűbérúr a másik ellen folytatott. E, 
háborúk céljai különfélék lehettek, a feudális anarchia széthúzó erői 
gyakran az uralkodó hatalom ellen fordultak, ha az kiváltságaikat ve
szélyeztetni látszott, vagy gyakran személyes érdekből, esetleg baráti, 
rokoni kapcsolatokból eredően is. Valamennyi európai állam életében 
megtaláljuk azt az időszakot, amelyet az uralkodó hatalom gyengesége 
a nagyhűbéreseknek egymással és a központi hatalom vívott szaka
datlan küzdelme jellemez.38 a Ezen méretekben, időben és célokban egy
aránt jelentéktelen csetepaték legnagyobb része néhány várostromból, 
néhány napos büntető portyából állt.39 Nem meglepő tehát, hogy a had
történészek általában ezeket tartották szem előtt, amikor a középkori 

36 „Bel lum, quod est in te r fidèles et infidèles potes t d i c i . . . i u s t u m . " (id. J a h n s : 
Geschichte der Kriegswissenschaf ten. I. 196. o.) 

37 „Trac t a tu s de mil i t ia ." Par i s , 1645. 97. o. (id. J a h n s i. m. 195. o.) 
38 „Das gerechte Krieg ist welcher von dem chaiser und von den rechten er

laubt is durch widerspringen des erbs oder zu vertreiben die veind." (id. Jahns i. m. 
203. o.) 

38/a Ilyen időszakok egy-egy országban többször is előfordultak: Magyaror
szágon a XIII. század második felében, a XIV. század utolsó évtizedeiben, a XV. 
század 40-es éveiben, majd a mohácsi vészt megelőző évtizedekben. Franciaország
ban a X—XI. században, a XIV. század második felében, Angliában a XII. század 
derekán, a XIII. század első felében és a XV. század második felében (a rózsák há
borúja 1455—85-ben) stb. 

39 Jellemző erre az 1173-as angol feudális lázadás. Leicester earje II. Henrik 
hatalmát fenyegette. A helyzet rendkívül veszélyesnek látszott, azonban két angol 
megye (Suffolk és Cambridge) néhány száz népfelkelője elegendőnek bizonyult a 
lázadás tökéletes felszámolására. (Oman: i. m. 397. o., Powicke: England in the 
thirteenth, century. London, 1955. 540—541. o.) 
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háborúk hadművészetét értékelték, s az ezekből levont következtetéseket 
általánosították. Ezekben a háborúkban valóban csak a lehető legrit
kább esetben találkozhatunk tudatos stratégiával — akkor is főleg a 
központi hatalmat megerősíteni akaró uralkodó részéről/'0 

A középkori háborúk másik típusa a nagyarányú hódító háborúk. 
Ezek céljaikat tekintve általános és korlátozott célúak lehetnek. Kirobbantó 
okaik különbözőek, többnyire gazdaságiak. Az általános hódító háború'1 ! 

még a korai középkor hagyományaként maradt fenn. A leigázott nép 
önállósága megszűnt, mága a nép gyakran el is tűnt, felszívódott a 
hódítók tömegében. A tárgyalt időszakban Nagy Károly szász és avar 
háborúi, Hódító Vilmos angliai hadjárata (1066—1071), Wales meghódí
tása (1277—1293), a német lovagrend keleti hódító hadjáratai (a poroszok, 
a litvánok, lengyelek stb. ellen), a reconquista, a török és mongol hódító 
hadjáratok. Ezekre többnyire az jellemző, hogy alacsonyabb társadalmi 
fokon álló népek ellen vívták, ezért is tudtak több esetben is tökéletes 
győzelmet aratni. Bár legnagyobb részt teljesen igazságtalan, rabló jel
legű háborúk voltak, néha mégis meglepő eredménnyel végződtek; Ang
liában például a normann hódítás vezette be a feudalizmus fejlettebb, 
magasabb formáját, Nagy Károly hódításai is magasabb társadalmi ren
det hoztak be a meghódított szászoknak. E két hódító háború tehát ha 
igazságosnak nem is mondható, de eredményét tekintve elüt a többi hó
dító háború pusztító jellegétől. 

Ezekben a háborúkban a stratégiai művészetnek gyakran megle
pően magas fokával találkozunk. A háború célja az ellenséges állam
gépezet teljes szétzúzása, az ellenséges uralkodó osztály fizikai és er
kölcsi megsemmisítése, a nép jobbágysorba döntése, kizsákmányolása 
volt. 

A korlátozott célú hódító háborúk fogalma alá sokféle eredetű és 
célkitűzésű háborút foglalhatunk össze. Csaknem mindig elsődlegesen 
gazdasági célokból folytak, bár olyanokkal is találkozunk, amelyekben 
jelentős szerep jutott a dinasztikus hűbéri hódító törekvéseknek (pl. a 
német—római császárok itáliai, magyar, cseh és lengyel háborúi, a Plan-
tagenetek harca francia hűbérbirtokai megtartásáért és növeléséért, I. 
Edward skóciai hadjáratai (1292—1307), Bizánc és a normannok dél
itáliai és balkáni háborúi a XI. században, I. Lajos nápolyi hadjáratai 
[1347—1352] stb.) A korszak legnagyobb katonai vállalkozásai a keresz
teshadjáratok (1095—1291) csaknem teljesen gazdasági, főleg kereske
delmi okokból robbantak ki, s teljesen gazdasági természetű okai vol
tak az itáliai városállamoknak Bizánccal, a mohamedán államokkal és 
egymással vívott háborúinak. 

40 A stratégia szerepére a feudális polgárháborúban lásd Liddell Hart: i. m. 
5C—61. o. (Az 1216-os, 1265-ös és Í471-es angliai hadjáratok.) (Delbrück i. m. 92—97. o., 
IV. Henrik 1075-ös hadjárata.) 

41 Az általános hódító háború alatt természetesen nem a Ludendorff—Hitler-félé 
totális koncepciót értem, csupán annyit kívánok ezzel kifejezni, hogy a hódítás célja 
az egész ország, nép vagy terület meghódítása, bekebelezése, míg a korlátozott célú 
hódító háborúk csak egyes városokat, különféle koncessziókat kívánnak biztosí
tani, esetleg egy régebben kivívott előny megtartását célozzák. 
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A háborúk gazdasági alapja''2 különösen a XIV. századtól kezdve 
szembeszökő. A nagy itáliai városállamok, elsősorban Velence, Genova 
és Pisa ebben az időben rázták le véglegesen feudális kötöttségeiket és 
számoltak le a német császárok hódító vállalkozásaival. Elkeseredett há
borúk során kezükbe kaparintották a kelet felé vezető kereskedelem 
kulcspozícióit és az így megszerzett monopóliumok révén Európa ve
zető gazdasági hatalmává váltak. A kereskedelemnek és az iparnak ez 
a gyors fejlődése más területeken is éreztette hatását. A Keleti tenger 
partján kialakult az északnémet kereskedő városok szövetsége, a Hansa, 
mely vezető szerepet játszott az északon és a Baltikumban vívott hábo
rúk során. A német lovagrend hódításainak elsősorban a Hansa segít
sége adta meg a gazdasági alapot, s az a tény, hogy uralmát több mint 
két évszázadig fenn tudta tartani, főleg a Hansa alapította nagy keres
kedővárosoknak — Riga, Dorpat, Reval — volt köszönhető. A flandriai 
iparos- és kereskedővárosok, a franciaországi, elsősorban champagnei 
vásárvárosok, a Rajna-menti kereskedővárosok, továbbá London és Pá
rizs, Európa akkori két legnagyobb városa, ezenkívül keleten Konstan
tinápoly, Kijev (a mongol hódítás előtt), Novgorod és Pszkov hatása 
nemcsak a gazdasági élet fejlődésére, hanem a hadművészetre is eddig 
kellően nem értékelt ösztönző erőt gyakorolt. Azt a tényt, hogy a XIII. 
századtól kezdve a stratégia fejlődésnek indult, nem kis részben a vá
rosok hatása eredményezte. A városi kereskedők távoli területeket be
jártak, ismerniük kellett az oda vezető utakat, ezekről az utakról már 
térképeket is készítettek. Az ellenséges ország topográfiájának, lakosai
nak, hadseregével, gazdasági életével elsősorban az utazó kereskedők 
tudatos, vagy önkéntelen hírszerző tevékenysége ismertette meg a had
vezért. Ez tette lehetővé számára, hogy stratégiai tervekkel, elgondolá
sokkal induljon hódító útjára, vagy készüljön fel a védekezésre a rátá
madó ellenséggel szemben. 

A XIII. században már ismerték azt az igazságot, hogy a háború 
indítóokai elsősorban gazdasági természetűek; elméletben és gyakorlat
ban egyaránt használták a „gazdasági háború" fogalmát. E felismerés 
különösen azokban az emlékiratokban, levelekben stb. feltűnő, amelye
ket a keresztes háborúk befejezése, Acre (Akkon) eleste (1291) Után írtak 
a keresztes hadjáratok újraindításának szükségességéről.43 Ezek a mű
vek utópisztikus, gyakran naiv voltuk ellenére azért is rendkívül ér
dekesek számunkra, mivel aziránt is tanúbizonysággal szolgálnak, hogy 

42 A középkor gazdaságtörténetére ld. elsősorban Kulischer: Allgemeine Wirt
schaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Bd. l. Berlin, 1954., Below: Prob
leme der Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 1920., és Der deutsche Stadt im Mittelalter. 
Dops: Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung, 
valamint Foustel des Coulanges: Histoire des institutions politiques l'ancienne 
France című munkáit. 

43 A kérdést jól összefoglalja Atiya: The Crusade in the later Middle Ages. 
London, 1938. c. munkájának első része, 3—241. o., amelyben ismerteti és értékeli 
ezeket az emlékiratokat. Ezenkívül sok értékes adatot találtam Jahns: Geschichte 
der Kriegswissenschaften, Berlin, 1886. című munkájában, valamint Runciman: 
History of the Crusades IH. kötetében, London, 1954. Az eredeti művek legnagyobb
részt kéziratban maradtak, csupán néhány munka, pl. Dubois: De recuperatione 
Terrae Sanctae (Párizs, 1891), Heyton: Flos historirum. (A Receucil d'histoire des 
Croisades-ban) került kiadásra. 
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a keresztes háborúk kirobbantásának oka főleg gazdasági, kereskedelmi 
jellegű volt.44 Még a később kivégzett fanatikus spanyol dominikánus 
szerzetes, Ramon Lull is elsősorban Egyiptom gazdagságára hivatkozik, 
amikor új kereszteshadjáratot hirdet, s ezt a hadjáratot az egyiptomi 
szultán gazdasági erejének megtörésével kívánja sikerrel vinni.45 Ma
rino Sanudo is az egyiptomi hatalom megtörését hangsúlyozza.46 Guil
laume d'Adam úgy kívánja Egyiptom erejét megtörni, hogy még az 
Indiai-óceánt is elzárja az Egyiptomba igyekvő hajók elől/'7 Valamennyi 
szerző kiemelte az egyiptomi hadjárat várható eredményeit, s a „szent 
sír" felszabadításának „keresztény kötelessége" helyett inkább ezekkel 
a nagyon is világi javakkal próbálta propagálni a keresztes hadjára
tokat. 

A stratégia katonai alapjai. 

Az előző fejezetben megkíséreltem, hogy vázlatosan ismertessem a 
középkori háborúkat előidéző, társadalmi és gazdasági erőket, most azt 
kívánom bemutatni, mik voltak azok a speciális katonai tényezők (em
beranyag, szervezeti formák, fegyverzet, haditechnika stb.), amelyek 
elősegítették, vagy gyakran hátráltatták a stratégiai kifejlődését.''8 

Ezzel a kérdéssel sem kívánok részletesen foglalkozni, annál is in
kább, mivel ezzel terjedelemben és tartalomban egyaránt rendkívül je
lentős irodalom foglalkozik, mely a problémák legnagyobb részét sike
resen megoldotta. A haditechnikai rész csaknem teljesen tisztázott, a 
középkori hadsereg létszámviszonyaira nézve is sikerült a bonyolult és 
egymással ellentmondó források adatai alapján többé-nkevésbé megnyug
tató képet nyernünk. A lovagi taktika jellemző vonásai már több vitára 
adhatnak okot, ezért a szorosan vett taktikai kérdésekre sem térek ki. 

A lovagi hadsereg összetétele, létszámviszonyai. A lovagi hadsereg 
a feudális osztály tagjaiból toborzott hivatásos katonákból álló osztály
hadsereg volt. Fő fegyvernemét a nehéz páncélos lovasság képezte. „Az 
egész középkor folyamán a lovasság maradt minden hadsereg legfőbb 
fegyverneme, a keleti népeknél ezt a helyet mindig az irreguláris köny-
nyűlovasság foglalta el; Nyugat-Európa népeinél a nehéz fegyverzetű 
reguláris, lovagokból alakult lovasság jelentette ebben az időszakban azt 
a fegyvernemet, amely az ütközetek sorsát eldöntötte."39 A gyalogság az 

44 Az első h a d t u d o m á n y i í ró , aki t u d o m á s u n k szer in t ezt a fogalmat í r á sban is 
lerögzítet te , a velencei Mar ino Sanudo di Torsel lo (1270—1343?) volt. Secre ta fidelium 
Crucis (1321) c ímű m u n k á j á b a n többször is említ i a „ g u e r r a economica"- t . (Id. At iya 
i. m. 121. o.) 

46 Atiya i. m. 78—86., 488. o. 
47 At iya i. m. 120. o. 
48 A ké rdés h a t a l m a s i roda lmából csak a l egfontosabbaka t sorolom fel. A hadi 

technikai p r o b l é m á k a t lásd J a h n s : H a n d b u c h e iner Geschichte des Kriegswesens 
Leipzig, 1880. II—III. köt. , D e m m i n : Kriegswaffen, és Köh le r : i. m. Bd. HIß. A had 
sereg és a t á r s ad a lom kapcso la tá ra e lsősorban Rázin, Sztrokov és Delbrück m u n 
káját , a szervezési és l é t számviszonyokra pedig a fen t ieken kívül Lot művé t emel
he t jük ki . A lovagi hadse regek t ak t iká já ra és szervezet i felépítésére lásd Verbruggen 
és a régebbi í r ó k közül Delpech és Oman m u n k á j á t . S b á r rész le tkérdésse l foglal
kozik, de mégis r endk ívü l é rdekes t anu l ságoka t v o n h a t u n k le — elsősorban a v á r a k 
szerepére nézve — Smai l : Crusad ing war fa re . Cambr idge , 1956. c. könyvéből . 

49 Enge l s : A hadsereg . H. K. 1956. 3—4. sz. 20—21. o. 
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egész középkor folyamán háttérbe szorult (lásd fentebb a parasztság ki
szorulását a hadseregből), s csak néhány helyen — először Németalföl- " 
dön a brabançonok, majd Itáliában a városi gyalogság, később Angliá
ban, Csehországban, végül Svájcban találkozhatunk otyan gyalogosokkal, 
akik eredményesen szálltak szembe a lovagok rohamaival. 

Maga a lovag egyénileg jól képzett, bátor katona volt, de számos 
fogyatékossága jelentősen csökkentette harcértékét. Az egyik ilyen hi
bája abban nyilvánult meg, hogy fegyvertárából hiányoztak a távolharc
hoz szükséges fegyverek (íj, számszeríj), és ezért csak a közelharcban 
számított teljes értékű harcosnak. A másik, ennél sakkal súlyosabb fo
gyatékossága a feudális anarchia eredményeként keletkezett fegyelme
zetlenségek számos taktikai és stratégiai vereség kútforrásává vált.50 

A lovagok egyenrangúnak tartották magukat a hadvezérrel, csak kü
lönlegesen erőskezű, a lovagok által is elismert, tehetséges hadvezér
nek, nagy uralkodónak engedelmeskedtek.51 A fenti nehézségek ellenére 
számos kitűnő hadvezérrel találkozunk, akik kis, megbízhatatlan had
seregeikkel elismerésre méltó katonai bravúrokat értek el. 

A lovagi hadsereg már jellegénél .fogva sem lehetett nagy létszámú 
tömeghadsereg. Franciaország, Németország és Anglia lakossága a XII— 
XIII. században 6—10 millió között mozgott,52 ennek mindössze egy-két 
százaléka tartozott a nemesség közé. A Domesday Book (1086) tanulsága 
szerint az angol katonai szolgálatra kötelezett földesurak és kísérőik 
száma 8—10 000 lehetett.53 (Az összeírás nem volt teljes, egész tartomá
nyok, pl. Északkelet-Anglia hiányoztak belőle.) A hadseregek létszáma 
ennek következtében alacsony volt, 10—15 000 fős haderő már hatalmas
nak számított. A sereg legnagyobb részét gyalogosak alkották, ezek álta
lában négy-ötszörös túlerőt képeztek a lovagi kontingensekkel szembeni* 

A lovagok a IX. században 3 hónapot, a XII. századtól kezdve kb. 40—42 

50 N é h á n y i smer tebb pé lda : Rober t d 'Artois 1250-ben a francia k i r á ly h a t á r o 
zott pa r ancsáva l dacolva, a keresz tes sereg elővédjével m e g t á m a d t a az egész egy ip 
tomi hadserege t , veresége az egész vál la lkozást k u d a r c r a ká rhoz ta t t a . (Oman i. m. 
343—347. o., R u n c i m a n i. m. III. 266—267. o.) F ro i ssa r t így í r t a francia lovagok; 
fegyelmezet lenségéről a crécyi csata e lőt t : „Az u r a k c s a k h a m a r é r tesü l tek a k i r á ly 
pa rancsá ró l , de egy ikük sem a k a r t visszafordulni . Mindegy ikük első aka r t lenni a 
harcmezőn . Az elővéd n e m fordult vissza, mivel m á r o lyan közel volt az e l lenség
hez, csupán megáll t . A mögöt tük levők azonban továbbra is e lőnyomul tak , n e m 
ál l tak meg, mondván , hogy ők éppoly közel a k a r n a k lenni az el lenséghez, m i n t 
ba j társa ik . Mikor az elővéd lá t ta , h o g y a több iek tovább t ö r n e k előre, r e n d e t l e n 
sorokban n y o m a k o d t a k előre, amíg e l . n e m ér ték az el lenséget ." Id. Oman i. m . 
608. o. Hasonló fegyelmezet lenséget t anús í to t t ak Bouvinesné l a néme tek és szövet 
ségeseik (1214) és a francia lovagok Nikápo lyná l (1396). 

51 Pl . Béla herceg, I. László, H u n y a d i J á n o s és Mátyás , Szvjatoszláv, N a g y 
Vladimir , A lekszandr Nyevszki j , Dmitr i j Donszkoj , Boleslaw Chobry, Ziska, Jage l ló 
Ulászló, I. Ottó, I. Fr igyes , Habsburg i Albert , I. Vilmos, I. Richard , a ké t S imon d e 
Monfort, Bohemond , Anjou Károly , II. Fü löp Ágost, I. Edward , Nagy Károly , Du 
Guescelin s tb . 

52 P rev i t é -Or ton : The shor te r mediaevei h is tory . London, 1957. I. 128. o. 
53 Domesday Book. (Ed. Maitland.) Id. Davis : England u n d e r the N o r m a n s a n d 

Angevins . London, 1923. 175. o. 
54 N é h á n y középkor i l é t számada t : I. Ottó augsburg i hadere je 8—10 000 főből 

állott (Delbrück i. m. 68. o.), II. Ottó dél-i tál iai expedíc ió jában (981) 2090 lovag vet t 
részt (Uhlirz: J a h r b ü c h e r des deu t schen Reiches u n t e r Otto IL u n d Otto III . Ber l in , 
1926. Bd. I. 247. o.), I, Fr igyes legnanoi hadse rege (1176) 6000 lovagból állt, Bouv ines 
nél a császár iak kb . 10 000 gyalogossal és 3000 lovassal , a f ranciák 9000 gyalogossal 
és 3500—1000 lovassal rende lkez tek , a j e ruzsá lemi k i r á lyság összes vaza l lusa inak 
száma 1265-ben n e m ha lad ta túl a 700-at (Smail i. m. 89. o.). 
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napot voltak kötelesek hűbérbirtokaik fejében díjtalanul katonáskodni, 
akkor is csak az uralkodó, esetleg indokolt esetben annak kijelölt helyet
tese vezetése alatt. Ha a hadjárat tovább tartott, joga volt a tábort bár
mikor otthagyni, feltéve, ha zsoldját nem kapta meg.) rendkívül megne
hezítette az uralkodó számára a stratégiai tervező munkát, ezért már a 
XI—XII. században parancsoló szükségszerűséggé tette számára, hogy 
zsoldosokkal helyettesítse a lovagokat. A zsoldosok nagyarányú térhódí
tása és a stratégiára gyakorolt hatása azonban csak a XIV. században 
vette kezdetét, korábban nem befolyásolták jelentősen a hadművészetet. 

A hadsereg szervezetét Verbruggen alapos forráskritikán alapuló 
munkásságára támaszkodva ismertetem.55 A sereg legkisebb része maga 
a lovag volt az „övéivel" (cum suis). Ebből alakult ki a XIV. században 
a lovagi lándzsa a maga 4—10 harcosával. A következő egység a XII. 
században létrejött conrot (szakasz) volt. Ez eleinte 20—40 lovagból, a 
XIII. században 17—24 főből állott. Több conrot egy bandériumot (ba
taille, zászló) alkotott, amely 200—400 főből állt. Magyarországon a királyi 
bandérium létszámát 1000 főben állapították meg. Több bandérium egy 
csatasort (treffen, eschive, schar, scara stb.) hozott létre. Ezek a taktikai 
egységek az ütközetekben is igyekeztek együttműködni, bár ez az együtt
működés csak ritkán valósult meg kielégítően (pl. Arsufnál 1191-ben). 
Legtöbb esetben az együttműködés csak az egyes szárnyakra korlátozó
dott. Az ütközet irányítása zászló- és kürtjelekkel történt. Ez kétségte
lenül nagyon nehézkes lehetett, de mégis valamilyenféle felsőbb irányí
tást tett lehetővé. 

Rendkívül nehezen oldották meg a középkori hadseregekben az 
együttműködés problémáját. Az egyes fegyvernemek csak a saját fel
adatukkal törődtek, a többieket csak ritkán támogatták. A lovagok le
nézték saját gyalogságukat, vereség esetén lelkiismeretfurdalás nélkül 
vetették oda a győztesek prédájául. A gyalogság viszont csak ritkán tu
dott teljes odaadással harcolni feudális urai védelmében. A lovagok a 
többi fegyvernemet — íjászok, könnyűlovasok — is méltatlannak tartot
ták arra, hogy együttműködjenek velük. így egy-két elszigetelt példát 
nem tekintve (Hastings 1066, Steppes 1212, Bouvines 1214) először a XIV. 
században az angol hadseregben találunk céltudatosan és helyesen ér
telmezett együttműködésre. 

Még nehezebb volt a kérdés stratégiai síkon történő megoldása. 
A nehézkes összeköttetési hálózat, a rossz utak, a feudális hadsereg las
súsága és fegyelmezetlensége gyakran a legjobb haditervet is felborí
totta.56 Ennek ellenére számos olyan hadjáratot sorolhatunk fel, ahol 
a hadsereg felvonulása, harci tevékenységének összehangolása eredmé
nyesen ment végbe.57 

A középkor haditechnikájának csak egyetlen vonására kívánok rá
mutatni, ez a várak és a várostrom stratégiai jelentősége. Az első várak 
a földesúr megerődített lakóhelyei voltak, amelyekben veszély esetén a 

55 Verb ruggen i. m . 228—283. o. ' 
56 Lásd később a szövetségesek t á m a d á s i t e rvének k u d a r c á t 1214-ben. 
57 p i . Nagy Káro ly ava r h a d j á r a t a i (791—799), I. F r igyes 1167-es i táliai had j á r a t a , 

a mongolok 1241-es magyaro r szág i be tö rése s tb . 
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környék lakossága is védelemre lelhetett. Ekkor még nem tudunk stra
tégiai jelentőségükről. Először Nagy Károly szász hadjárataiban találko
zunk stratégiai funkciót betöltő várakkal, melyek fő feladata a hadsereg 
élelem- és felszerelési szükségleteinek biztosítása volt. I. Henriknek a 
magyar támadások elhárítására épített várai viszont stratégiai védelmi 
jellegűek voltak. A XI—XII. században a feudális anarchia bomlasztó 
hatására Európa-szerte ezrével épültek a rablólovagok várai. Ezeknek 
természetesen nem volt stratégiai jelentőségük, csak később váltak lé
nyeges hatótényezővé, amikor a központosításra törekvő királyi hatalom 
nagy részüket leromboltatta, s a megmaradtakat a maga szolgálatába ál
líttatta.58 E várak már általában stratégiai fontosságú helyeken (átkelő
helyek, hegyszorosok közelében) keletkeztek, s csakhamar hatalmas vár
rendszerek épültek ki, amelyek az ország védelmének elsőrendű táma
szaivá váltak. A várak jelentőségét leginkább a keresztes háborúk tanul
mányozása érteti meg velünk. Ezek tették lehetővé, hogy a keresztesek 
birtokában levő néhány száz kilométer hosszú és alig 30—40 kilométer 
széles földsáv csaknem kétszáz évig birtokukban maradhasson, bár or
száguk — a tengert kivéve — mindenfelől hatalmas túlerejű ellenséges 
országokkal volt körülvéve. 

A keresztes hadjáratokban a várépítés hatalmas fejlődésen ment ke
resztül. A régi — lakótornyos —, majd néhány belső toronnyal megerő
sített kis vár helyét, hatalmas erődrendszerek — három-négy részből 
álló, a természettől is megerősített, sok külső toronnyal és egyéb védő
művei (paliszád, barbakán stb.) ellátott várak vették át, melyek a puska
por feltalálásáig csaknem bevehetetlennek bizonyultak. A várak tökéle
tesedése hatalmas előnyt biztosított a védelemnek a támadás felett, mi
vel az ostromszerek nem tudtak kellő mértékben fejlődni. Ë különféle 
ostromgépek (balisták, katapultok, „macskák", faltörő kosok, ostrom
tornyok) alkalmazása hosszadalmas és veszteségteljes vállalkozás volt, a 
legalkalmasabb ostromrendszernek az aknát tartották, de az időben fúrt 
ellenaknák a legtöbb esetben ezt is hatástalanná tudták tenni.59 A leg
kifizetődőbb módszer a várak kiéheztetése volt. Ez gyakran sikerrel 
járt, feltéve, ha az ostromló maga is elég idővel és élelmiszerekkel ren
delkezett ennek végrehajtására. Mivel a középkori hadseregek ezekkel 
általában igen szűkösen voltak ellátva, az ostromok az esetek túlnyomó 
részében eredménytelenek maradtak. A várak jelentősége elsősorban 
abban rejlett, hogy lehetőséget nyújtott a gyengébb hadsereg számára, 
hogy falai közé behúzódhasson és többé-kevésbé sértetlenül vészelje át 
az ellenséges támadást. A várak elfoglalása viszont a hódító számára 
biztosította az egész meghódított terület feletti uralmat, éppen ezért a 
várak ostroma és védelme a középkori stratégia egyik kulcskérdése lett. 

58 ii. Henrik több mint 600 kastélyt romboltatott le, hasonlóan nagy volt azok
nak a rablóváraknak a száma is, amelyeket a Capetingek VI. Lajostól kezdve ke
zükbe kerítettek. 

59 Lásd pl. Carcassone ostromát 1240-ben. (Guillaume d'Ormes seneschal jelen
tését: „A (lázadók) a rodesi kapu elleni barbicant is aláaknázták, hatalmas alagutat 
fúrtak. Mi azonban észrevettük és mindkét oldalán palisadokat emeltünk, ellenak
nát is ástunk, majd a várból kitörve leromboltuk az ő aknájukat.") (Bibliothèque 
de l'École des Chartres n . köt. 372. o. Id. Oman i. m. 549—550. o.). 
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A stratégia elemei és feladataid 

Ha a középkori stratégia funkcióit elemezzük, nagymérvű óvatosság
ra és önmérsékletre van szükségünk. Két veszélyes akadályt kell kike
rülnünk, az egyik az, hogy a középkori stratégiát és ennek funkcióit az 
adott kor társadalmi, gazdasági és technikai viszonyai között kell meg
vizsgálnunk, s nem úgy, hogy retrospektív módon a jelen adottságaihoz 
mérve vonjuk le a következtetéseket, amelyek így természetesen elma-
rasztalóak, sőt tagadóak lesznek. A másik akadály a rendelkezésünkre 
álló források gyér és megbízhatatlan volta. Ezek többnyire homályosan, 
félreérthetően, pontatlanul adják vissza az eseményeket, a kutatónak 
általában a saját fantáziáját is igénybe kell venni, ha összefüggő képet 
kíván nyerni a szétszórt, gyakran egymásnak élesen ellentmondó ada
tokból. Következtetéseinket azonban csak rendkívüli óvatossággal von
hatjuk le, mivel ellenkező esetben túlzó helytelen álláspontra juthatunk. 
A középkori stratégia kérdésére konkretizálva megállapíthatjuk például, 
hogy a hadtudomány, a hadművészet nem lehetett ismeretlen fogalom 
azok előtt a hadvezérek előtt, akiknek csekély erőkkel, kedvezőtlen viszo
nyok között végrehajtott haditettei ma is elismerést keltenek. Egyes há
borúkban, például a normannok 1066-os angliai hódító hadjáratában. 
Nagy Károly avar és száz hadjárataiban, Dzsingisz kán háborúiban stb., 
feltétlenül tervszerűen előkészített és jól végrehajtott hadműveleteket 
kell látnunk, — persze a kor színvonalának megfelelően. A hadtudomá
nyi elméleti munkák, bár bennük is sok helyes stratégiai elvet szögez
tek le íróik, nem érték el ezt a színvonalat. Ennek természetesen az a 
magyarázata, hogy ezeket többnyire nem katonák írták, az igazi had
vezérek, mint pl. Nagy Károly, vagy Dzsingisz kán, gyakran még írni 
sem tudtak, így gondolataik, terveik rejtve maradtak az utókor szá
mára. Ezért rendkívül nehéz a középkori stratégiának mind az akkori, 
mind pedig a többi korokhoz viszonyított színvonalát meghatározni. 

Mindenekelőtt azt kell meghatároznunk, mennyire volt képes a kö
zépkori stratégia arra, hogy feladatát: a háború megnyerésének művé
szetét végre tudja hajtani és mik voltak azok az eszközök, amelyek se
gítették, vagy gátolták ennek teljesítését. 

Vezetési viszonyok, haditervek. 

A középkori hadseregben uralkodó vezetési viszonyok nemcsak a 
jelenlegi, hanem az ókori római hadsereg színvonalához mérve is primi
tívek voltak. A hadvezér — többnyire az uralkodó — elméletben korlát
lan hatalommal rendelkezett, a valóságban azonban korántsem. A szo-

<><> A stratégiát a legfelsőbb vezetés feladataként tárgyalom. Vö. 
BoAbUiaa CoBcrcKaH 3HijHKAoneAHfi: «(CTpaTerju:) Bawfleňmaa cocxaBnaü MacTb BoeHHoro HC-

KyccTBa, 3aHHMaioujaHCH BonpocaMH H BCfleHHS BOHHW, BoenHwx KaMnaHHH H CTpaTKfHqecKHX one-
pasjHH.» 
A Brockhaus lexikon (1954) a stratégiát mint „die Lehre der Kriegführung in gros
sem" tárgyalja, az angolok szerint a stratégia: „the art of the general". Amerikában 
lényegesen szűkebb értelemben használják és „means of bringing the enemy to 
battle"-re korlátozzák. 
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kasok, a hagyományok, a feudalizmus széthúzásra törekvő erői bénítólag 
hatottak tevékenységére. Mivel nem rendelkezett elegendő gazdasági és 
anyagi erővel ahhoz, hogy hűbéresei akaratától függetleníteni tudja ma
gát, rászorult ezekre. A hűbéresek akarata többnyire érvényesült is.61 

A legveszélyesebb helyzet akkor állt elő, amikor több egymással egyen
rangú hadvezér — rendszerint uralkodók — vetélkedett egymással a fő-
parancshoki címért. Ilyen esetekben a központi vezetésnek gyakran még 
a látszata is eltűnt. Ez különösen a keresztes hadjáratokban vezetett 
gyászos eredményekre.62 A tehetséges hadvezérek és az erős központi 
hatalommal rendelkező uralkodók azonban általában urai maradtak se
regüknek és érvényesíteni is tudták akaratukat.63 

A vezérkari munka csaknem ismeretlen fogalom volt ebben a kor
ban. Ezt a szerepet a haditanácsok -voltak hivatva betölteni, ezek azon
ban inkább valami régi germán „dingre" emlékeztettek, mint a modern 
kor katonai szakértőinek tanácskozására. Akár Anna Komnena szemlé
letes leírását olvassuk az első keresztes hadjárat vezetőinek bizánci ta
nácskozásáról, akár a német császári sereg vezéreinek végzetes civódá-
sát látjuk magunk előtt 1214-ben, akár a keresztesek nikápolyi tanács
kozását idézzük fel magunk elé,64 egyaránt azt a következtetést vonhat
juk le belőlük, hogy az iskolázatlan, indulatos, egymásra és vezetőikre 
féltékeny lovagok nem segítették elő a hadjárat sikeres megvívását.65 

1214-ben például indulatosan és ésszerűtlenül leszavazták Renaud bou-
lognei gróf logikus javaslatát, aki el akarta kerülni a túlnyomó lovasság
gal rendelkező franciák elleni nyílt összecsapást. Többször előfordult 
azonban, hogy idősebb, vagy tapasztaltabb lovagok a vezérkari főnök 
szerepét töltötték be. (Béla herceg 1051-ben, St. Valéry 1214-ben, az if
jabb St. Valéry 1266-ban, Anjou Károly 1250-ben és 1270-berí, Szubotáj 
1241-ben stb.) Egyedül a lovagrendeknél találkozunk viszonylag terv
szerű vezérkari munkával. A sereg vezetője általában a nagymester 
volt, mellette a marsallok és a comturok tanácsadó, kisegítő szerepet 
töltöttek be. 

A haditervek elkészítése a vezérkar legfontosabb feladatai közé tar
tozik. A középkorban vagy maguk az uralkodók készítették el hadjá
rataik terveit, a követ- és kémjelentések meghallgatása, valamint a 
környezetükben levő tapasztalt, az ellenséges hadsereget és országot is
merő hűbéreseinek megkérdezése után, vagy a királyi udvar valamely 
tisztviselője terjesztette be az uralkodó elé. Az előbbi esetekben sajnos 
nem maradtak fenn dokumentumok, csak a királynak a hadjáratra vo-

61 A hűbérurak hatalmát mutatja például az is, hogy I. Frigyes császár, akinek 
egyébként sikerült Németországban erős központi hatalmat teremteni, egyetlen 
hűbérese, Oroszlán Henrik szász herceg engedetlensége következtében döntő vére-
SGSGt SZGnVGdGtt. 

62 Pl . 1187-ben Hat t inná l , 1219—21-ben Damie t t áná l , majd 1444-ben Vá rnáná l . 
E két u tóbb i esetben az egyház megbízo t ta i : Pe lag ius és Cesarini b íbo rnokok h a t á s 
kö rüke t messze túl lépve be leava tkoz tak a hadvezér t evékenységébe . 

63 p l . N a g y K á r o l y a l o n g o b á r d h á b o r ú b a n (774), I. R i c h á r d A r s u f n á l (1191), 
A lekszand r Nyevszk i j 1242-ben s tb . 

64 Anna Komnena: Alexias. o., Delpech i. m. 87—88. o. 
65 A haditanács több esetben megtagadta az engedelmességet a királynak, 

lllfi-ban II. Istvánt hűbéresei visszatérésre kényszerítették. (Képes Krónika, Buda
pest, 1959. 174. o.) 
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natkozó parancsaiból (a résztvevő kontingensek száma és ereje, a gyüle
kezőhelyek meghatározása, a felkészülés módja stb.), valamint a hadjá
rat történetéből következtethetünk rá. A tényleges haditervekről tehát 
kevés megbízható adattal bírunk,66 főleg olyan esetekben találkozunk 
velük, amikor szövetséges hadseregek, vagy legalábbis több hadsereg 
együttműködéséről van szó. (Nagy Károly avar hadjáratai,67 az angolok 
és németek haditerve 1214-ből stb.68) 

Az írásban fennmaradt haditervek általában utópisztikus jellegűek. 
Legnagyobbrészt a XIII. század végén és a XIV. század első évtizedei
ben keletkeztek. Céljuk az volt, hogy az uralkodókat, főleg a korszak leg
hatalmasabb fejedelmét, a francia királyt megnyerjék a „Szentföld" 
visszafoglalása gondolatának. Szerzőik legnagyobbrészt papok és keres
kedők, de magasrangú állami tisztviselők — pl. Nogaret, Franciaország 
kancellárja, hivatásos katonák — pl. Jacques de Molay, a templomos 
rend nagymestere, Foulques de Villaret, a johanniták nagymestere, és 
V. Henri De Lusignan ciprusi király69 stb. A terveknek sok közös jel
lemvonásuk volt: helyes érzékkel a fő ellenségre, Egyiptomra kívántak 
csapást mérni. Valamennyiben igen élesen kidomborodott a háború gaz
dasági jellege. E haditervek — bár megvalósításukra egy-két elvetélt kí
sérleten kívül (1365 Alexandria megsarcolása) nem került sor — mégis 
eléggé megalapozottnak hatnak, számos értékes megvalósítható katonai 
gondolatra akadhatunk bennük. Meggyőzően bizonyítják azt a tényt, 
hogy a stratégiai művészet, ha nem is virágzott, de legalább csenevész 
palántaként megvolt a középkorban is. 

Vizsgáljuk meg, hogyan folyt volna le egy középkori hadjárat ezek
nek az utópisztikus elveknek az alapján.70 Valamennyi szerző részlete
sen foglalkozott a keresztes hadsereg létszámával, összetételével, a had
járat pénzügyi alapjainak megteremtésével. Mivel az emlékiratok szerzői 
túlnyomórészt egyúttal az abszolút királyi hatalom propagálói is voltak. 
a pénzügyi alapok biztosítását elsősorban az egyházi jövedelmek foko
zottabb megadóztatásával kívánták előteremteni.71 

A haderő létszámát Jacques de Molay 12—15 000 lovasban és 40— 
50 000 gyalogosban szabta meg,72 a többiek általában nem adnak ilyen 

66 A részletes had i t e rvek i n k á b b a XIV—XV. században vá l t ak á l ta lánossá , a 
for rások ebben a k o r b a n m á r többször emlí tést tesznek ró luk . Ld. Lot i. m. 93. o., 
az othéei ü tköze t te l kapcso la tban (1408). 

67 Ld. pl. Nagy Káro ly levelét feleségéhez, Fas t r adához 791-ben. (MG F o r m . 
Epistolae 4, 528. o.) 

68 c h r o n i c a St. Victori „ ( Johannes rex) m a n d a s s e d ic i tur O t h o n i . . . u t congre-
d e r e t u r cum Phi l ippo rege F ranco r u m , qu i a Ludovicus t o t a m Gall iae j u v e n t u t e m 
secum habea t , q u a m occupa tam de t inebant , et rex Phi l ippus non habeba t nisi iner tes 
mi l i tes . " (Id. Oman i. m. 459. o.) 

69 Ld. kü lönösen Atiya i. m. idevonatkozó részeit. 
70 N e m részle tezem az egyes szerzők gondolatai t , e l sősorban P ie r r e Dubois 

(francia világi főtisztviselő), Henr i V. de Lus ignan (ciprusi k i rá ly) , R a m o n Lull 
( spanyol domin ikánus ) , Fidenzio de Padova (olasz f ranciskánus) és Marino Sanudo 
de Torsell i (velencei patr íc ius) tervei t i l lesztet tem egységbe. 

71 Atiya i. m. 57. o. 
72 u o . 56. o. Fidenzio de Padova 30 000 lovast és megfelelő számú — kb. 60—80 000 

— gyalogost k íván t mozgósí tani , ez a szám viszont v é l e m é n y e m szer int i r reál is volt, 
i lyen nagyszámú h a d e r ő t nem lehete t t az akkor i v iszonyok közöt t e lő te remteni . 
At iya i. m. 39. o. 
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pontos létszámadatot, a fenti adatot azonban elfogadhatjuk, mivel ez 
mind az igényeknek, mind a lehetőségeknek megfelelt. Az is figyelemre 
méltó, hogy a korábbi tapasztalatokon okulva, arra is súlyt helyeztek, 
hogy ne csak a lovagok, hanem kellő számban íjászok és számszeríjászok 
legyenek a seregben.73 

Valamennyien nyomatékosan kihangsúlyozták az egységes vezetés 
fontosságát és szigorú fegyelmet írtak elő, hogy elejét vegyék a korabeli 
hadseregek legfőbb hibájának, a széthúzásnak. 

A fő ellenséget mindnyájan az egyiptomi szultánban látták (az osz
mán törökök hatalma csak a XIV. század végén vált Európára nézve fé
lelmessé), ezért a legerősebb csapást Egyiptomra kívánták mérni. A ter
vek legnagyobb része megegyezett abban, hogy először kereskedelmi há
borúval, gazdasági blokáddal kell az egyiptomiak erejét felmorzsolni. 
Ezeket a gazdasági jellegű intézkedéseket (kalózkodás, kereskedelmi 
utak elvágása) kisebb előzetes expedíciókkal (passagium minus) akarták 
megerősíteni. Ezeket vagy a szíriai tengerparton, vagy pedig magában 
Egyiptomban kívánták bevetni. E támadások célja zavarkeltés vagy tá
maszpontok (Alexandria, Damietta) megszerzése lett volna. Többen — 
pl. Molay nagymester — tagadták az előzetes hadjáratok értelmét, s 
mindent egy csapásra akartak feltenni, le akarták rohanni Egyiptomot.7'1 

Azzal érveltek, hogy Arméniát (Örményországot) kivéve nem marad 
szárazföldi bázis a keresztesek kezében. Ez ismét a várak jelentőségét 
hangsúlyozza. 

A támadást hatékony felderítő szolgálat előzte volna meg. Ezt is 
ellenfelüktől vették át a keresztesek, a mohamedánok ugyanis kiterjedt 
kémhálózattal rendelkeztek.75 

Eltértek a vélemények a felvonulási utakat illetően. A legtöbben 
szárazföldi utat javasoltak — az első és a második keresztes hadjárat 
keserves tapasztalatai ellenére — részben a tengeri út bizonytalansága és 
veszélyessége miatt, részben pedig azért, mert a lovak nem bírták a 
tengert. (!) 

A haditerveknek még egy jelentős vonására kívánom felhívni a fi
gyelmet. Ez különösen az egyháziak, elsősorban Ramon Lull emlékira
taiban (Liber de Fine, Pro Recuperatione Terrae Sanctae)?6 domboro
dott ki. Ez a morális tényező értékének felismerése volt. Ramon Lull 
azt hirdette, hogy közeledni kell a „barbárokhoz", meg kell tanulni nyel
vüket és meg kell nyerni őket a kereszténység számára.77 Ez más sza
vakkal azt jelentette, hogy meg kell törni az ellenség morális erejét, ez
által fizikailag is könnyebben le lehet őket győzni. 

A memorandumok nem tértek ki a hadjárat megvívásának részle-

73 Henri V. de Lusignan szerint a sereg jelentős része számszeríjasokból kell 
hogy álljon. („Quorum maior pars sit balistariorum, qui resistere et opponi possint 
arcubus Sarracenorum." Id. Latrie: Istoire de Chypre II. Doc. 121. o. 

74 Atiya i. m. 55. o. 
75 „Soldani Sarracenorum multos habent exploratores, et omnia facta Chris-

.tianorum volunt scire, non solum in partibus propinquiis, sed etiam in partibus 
remotis." Id. Atiya i. m. 40. o. 

76 Atiya i. m. 487^89. o. 
77 U o . 488. o. 
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teire. Kétségtelenül az 1163—69-i Amaury jeruzsálemi király által veze
tett hadjáratra, az ötödik keresztes hadjáratra (1217—1221), és IX. Lajos 
francia király hadjáratára (1248-1250) gondoltak az emlékiratok szer
zői. Ezekben a hadjáratokban magára Egyiptomra mérték a fő csapást. 
Megerősített helyeket (Bilbeis, Cairo, Damietta, Alexandria) ostromoltak 
és foglaltak el, de erőik elégtelensége folytán nagyobb eredményeket 
nem tudtak elérni. Az emlékiratok szerzői helyesen ítélték meg a hely
zetet, amikor úgy látták, hogy a tengerparti városok elfoglalása gazda
ságilag tönkretenné az egyiptomi hatalmat. 

Jóllehet, ezek a tervek számos helyes gondolatot tartalmaztak, gya
korlati megvalósításukra nem került sor. Az itáliai kereskedővárosok 
szerződések után biztosították maguknak a keleti kereskedelmi utak 
használatát, a pápai hatalom erkölcsileg és politikailag teljesen aláha-
nyatlott a XIV. században, a világi fejedelmek pedig elsősorban saját 
belső hatalmuk megteremtésén fáradoztak és céltalannak látták az újabb 
keresztes hadjáratokat. 

Az utánpótlás megszervezése. Ez szintén a középkori hadseregek 
nagy és megoldatlan problémái közé tartozott. A Karoling-időszakban a 
harcosoknak maguknak kellett három hónapi élelemről gondoskodniok.78 

Ez a rendszer később vesztett jelentőségéből, bár feltámasztására több
ször is kísérletet tettek.71' A X—XIII. században vegyes ellátási rendszer 
uralkodott a lovagi hadseregekben, az élelmiszereket részben szállítás, 
részben rekvirálás, részben vásárlás útján biztosították maguknak.80 Ez 
nagyon is bizonytalan rendszer volt, különösen hosszú ideig tartó had
járatok idején nem bizonyult kielégítőnek. Számos hadsereg tönkrement 
a rossz élelem és egészségügyi ellátás következtében. Ez leginkább a ke
resztes hadjáratok idején fordult elő. 1145-ben III. Konrád serege, 1219— 
21-ben Jean de Brienne Damiettát védő hadereje, 1249—50-ben pedig 
IX. Lajos Egyiptomot támadó seregének összeroppanása elsősorban az 
élelemellátás okozta nehézségek miatt következett be. Ugyanez volt a 
sorsa az 1051-ben Magyarországra törő német császári seregnek is. Bár 
az ellátás állandó problémát okozott, a hadseregekben nem voltak kü
lön hadtáp alakulatok. Csupán a német lovagrend főhivatalnokai közt 
találunk egy „comendure von den Sypse"-t (élelmezésügyi biztos).81 

A ritka középkori úthálózat és az utak kritikán aluli állapota is 
megnehezítette a hadseregek irányítását.82 Egészen a XIV. századig nem 
hallunk rendszeres út- és hídépítésről.83 Az utak általában a régi római 
úthálózat maradványai voltak, nagyrészt földutak, kőutak építésével 
először a XV. században találkozunk. Az utak rendezetlensége és kes
keny, szűk volta (a széles hadiutak is csupán 3-4 méter szélesek vol-

78 Ld. Nagy Károly levelét F u l r a d apá thoz . Id. F rauenho lz i. m. 166—167. o. 
79 PL a XII. században a Constitutio de expedicione Romana. (Frauenholz i. m. 

105. o.) 
80 Frauenholz i. m. 107. o. 
81 A Német Lovagrend szabályzatából (55. pont). 
82 Landau: Beiträge zur Geschichte der alten Heer- und Handels-strassen in 

Deutschland. Kassel, 1958. 14. o. 
83 Landau: i. m. 18. o. Angliában még a 35. században is kalauzt kellett fogadni, 

mivel az utakról a legkisebb eltérés is súlyos veszélyt rejtett magában. (Kulischer 
i. m. 299. o.) 
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taks/') rendkívül megnehezítette a stratégiai felvonulást. Több esetben, 
pl. 1039-ben III. Csehországban, 1314-ben és 1386-ban a Habsburgok 
Svájcban, 1330-ban Károly Róbert a Havasalföldön, főként a rossz utak 
(illetőleg a hegyes terep) miatt szenvedett vereséget. 

A szárazföldi utak siralmas állapota arra vezetett, hogy az emberek 
fokozottabb mértékben fordultak a tengeri szállítás felé. Először a nor
mannok voltak azok, akik hosszú, 80—100 embert is befogadó evezős gá
lyáikon beutazták (és végigrabolták) az egész akkor ismert világot. Ké
sőbb a legtöbb tengerparti állam építtetett magának kisebb-nagyobb ha
jóhadat — a XIV—XV. században, főleg dalmáciai hódításai révén Ma
gyarország is rendelkezett hajóhaddal. Többféle hajót is használtak, a 
legismertebb az evezőkkel és vitorlákkal egyaránt ellátott galea (gálya) 
volt. A hajók 100—600 tonnásak voltak, a nagyobbak 3—400 embert is el
vittek fedélzetükön. A hajók sebessége is felülmúlta a szárazföldi jár
müvekét, míg a földön 15—20 kilométer napi út már jelentős menettel
jesítménynek számított, a tengeren 40—50 kilométert is megtettek a ha
jók. 

Erőkoncentráció, stratégiai felvonulás. Clausewitz az erők összpon
tosításának alapelvét a stratégia egyik legdöntőbb törvényének nevezte.85 

Ezt az elvet, ha nem is tudták ilyen pontosan kifejezni, de a gyakorlat
ban a középkori hadvezérek is ismerték. Minden törekvésük arra irá
nyult, hogy a lehetőségeikhez képest egységesítsék erőiket és a csapást 
az ellenség fő erői ellen irányítsák. A középkori hadvezér ezért még a 
modern kor tábornokánál is jobban igyekezett elkerülni a többfrontos 
háborúkat. Ritkán állt ugyanis módjában, hogy legalább két megfelelő 
erejű sereget állítson fel, amelyekkel két vagy több különböző ellenség 
ellen operálhatott. Ennélfogva inkább békét kötött az egyik ellenféllel, 
csakhogy teljes erővel léphessen fel a másik ellen. III. Henrik 1041-ben 
egyedül Csehország ellen fordult, pedig ugyanakkor a Pétert elűző Aba 
Sámuel csapatai többször is betörtek Bajorországba. 1293-ban I. Edward 
a walesi felkelés hírére felhagyott franciaországi hadjáratával. 774-ben 
Nagy Károly is félbeszakította a szászok elleni hadjáratát és teljes erő
vel a longobárdok ellen támadott, 983-ban a vendek szabadságharca ku
darcra kárhoztatja II. Ottó itáliai hódításait, 1242-ben Alekszandr 
Nyevszkij békét kötött a tatárokkal, így fedezve a hátát, leszámolhatott 
a német lovagrend hódító törekvéseivel. 

Az erőkoncentráció csak akkor járt eredménnyel, ha gyorsan és az 
ellenfél számára váratlanul hajtották végre. E két tényező — a gyorsaság 
és a váratlanság — meglehetősen ritka fegyverek voltak a középkori 
lovag fegyvertárában. A feudális felkelés összehívása minimális esetben 
három napot vett igénybe,86 de általában hat hét és egy év között moz-

*s Az utaknak oly széleseknek kellett lenniük, hogy egy szénásszekér és egy 
hullaszállító kocsi ki tudjon térni egymásnak. (Kulischer i. m. 297. o.) A hadiutakról 
pedig ezeket olvashatjuk: „Des Kunings Strate sol weren so wit da t . . . eine Gleven 
vaii 17 Voeten for averts vor op den Sadel, an beiden Ende nicht enroere noch ge
setzt enwerde." (Azaz: egy lovag nyergében keresztbe fektetett vagy felállított 3—3,5 
m hosszú lándzsájával elférjen rajta.) Id. Landau i. m. 16. o. 

85 „A legjobb hadászat az, amely azt tartja, hogy mindig jó erősek legyünk, 
éspedig mindenekelőtt általában, azután a döntő ponton." (Clausewitz i. m. 167. o.) 

S6 Frauenholz i. m. 90. o. 
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gott. A német császárok római hadjáratát például többnyire az előző 
évi tavaszi vagy téli birodalmi gyűlésen hirdették ki. A gyülekezőhely 
(placitum) mindig a hadjárat irányában fekvő egyik nagyobb város,87 

esetleg tágasabb térség (pl. az itáliai hadjáratok idején a roncagliai 
mező) volt. A hadsereg általában egy adott ponton gyülekezett, mivel 
nem volt olyan nagy létszámú, hogy vezetése nehézségekbe ütközött 
volna, ha pedig külön utakon vonult volna fel, ez az együttműködés ro
vására ment volna. Az együttműködést ritkán lehetett eredményesen 
megvalósítani, ilyenkor azonban a legtöbb esetben döntő sikerrel járt. 
791-ben Nagy Károly avar hadjárata, 1214-ben a francia király és a 
trónörökös seregeinek együttműködése, 1277-ben I. Edward walesi had
járata, 1241-ben a mongol seregeik együttműködése stb. A stratégiai mű
vészet e fontos tényezője a középkorban leginkább a mongol hadjáratok 
során ért el magas fokot, ö k és korábban a magyarok, majd később a 
törökök voltak a mesterei a gyorsaságnak és a váratlanságnak is. A nyu
gati hadvezéreik e tényezőket inkább csak taktikai síkon tudták gyümöl
csöztetni. (Bohemund Antiochiánál (1098), I. Richárd Arsufnál (1191). 
Simon de Monfort Muretnél (1212), Jean d'Ibelin Agridinél (1232) stb.). 
Stratégiailag a seregek összegyűjtésének és menetének nehézkessége 
miatt csak ritkán tudták végrehajtani. (Hódító Vilmos Angliában (1066), 
Arnulf Lőwennél (891), I. Ottó Augsburgnál (955), Alp Arszlán Manzi-
kertnél (1071), IV. Henrik Untstruttnál (1075), I. Frigyes Itáliában (1167), 
Anjou Károly Beneventumnál (1266).) A váratlanság erejét és egyben a 
középkori hadseregek gyengeségét egy különös epizód is igazolja. 978-
ban III. Lothaire francia király, akinek hatalma gyakorlatilag szinte 
csak az észak-franciaországi Laon városára korlátozódott, néhány száz 
emberével sikeresen rajtaütött Aachenen — a német székvároson, s csak
nem kezébe kerítette az ott tartózkodó II. Ottó császárt.88 

A lovagok igyekeztek a váratlanság ellen biztosítani magukat. 
A stratégiai művészet magas fokát jelentette abban a korban, ha a had
vezérnek sikerült úgy vezetnie a csatatérre seregét, hogy az a váratlan 
támadások ellen biztosítva volt, s a menet legnagyobb részét páncél nél
kül tehette meg. A lovagok csak az utolsó pillanatban, közvetlenül az 
ütközet előtt öltötték magukra a páncélt. Ellenkező esetben a páncél 
súlya kifárasztotta őket, s ez a fáradtság több vereség előidézőjévé vált. 
1268-ban például a tagliocozzoi csata előtt a németek hosszú, csaknem 
száz kilométernyi távolságot páncélban tettek meg, s fáradtan érkeztek 
az ütközetbe, ahol vereséget is szenvedtek. A hadseregek biztosítása a 
keresztes hadjáratok alatt bekövetkezett kellemetlen meglepetések 
(1098. Dorylaeum, 1103 Ramlah, 1119 Hab) hatására fejlődött ki. A biz-

87 Angliában a skótok ellen York, a walesiek ellen Gloucester, a franciák ellen 
eleinte London vagy Dover, később Bordeaux, Harfleur, vagy Calais volt a gyüle
kezőhely, a németek Magyarország ellen Bécsben vagy Hainburgban, Itália ellen 
Regensburgban vagy Augsburgban, a lengyelek ellen Magdeburgban gyülekeztek, 
a magyar seregek általában a fővárosban (Székesfehérvár, majd Buda), vagy az 
ország határához közel, a támadás irányában gyűltek össze. 

88 Richer Vol. III. cap. 71. (Id. Müller—Martens : Das Zeitalter der Ottonen. 
Berlin, 1953. 128. o., Delbrück i. m. 335. o.) 

156 



* 

tosítást az akkor ismét fontossá vált könnyű- és középnehéz lovasok
kal — turcopolok, serjeantok — oldották meg. Az e szabálytól való elté
rés később is több vereséget okozott (1176 Legnano, 1297 Stirling, 1314 
Morgarten, 1386 Sempach.) 

Az ütközet szerepe a középkori stratégiában. 

A stratégia szűkebb értelemben vett meghatározása „megteremteni 
a kedvező feltételeket a sikeres ütközet megvívásához".89 Ez a tétel a 
lovagi hadseregek korában is érvényesült, bár korántsem oly mérték
ben, mint Napóleon, vagy Clausewitz idején. 

A kérdés, vajon az ütközetek sikeres megvívása képezi-e a straté
gia, s ezzel együtt a háború igazi célját, a középkorban is többször fel
vetődött. A kérdésre adott válaszok különbözőek voltak. A középkorral 
foglalkozó szerzők sűrűn idézik a Codex Gestarum Angeviensium-ot,9ü 

amelyben az an j oui gróf seneschal j a azt tanácsolta urának, hogy hagyja 
abba Tours ostromát, mely „sok időt emészt fel, és ütközzön meg az el
lenséggel . . . ekkor Tours városa is az övé lesz". A középkor egyik leg
híresebb politikai és katonai teoretikusa, a francia Pierre Dubois vi
szont más szempontokat emelt ki. Egyetértett a Codex szerzőjével ab
ban, hogy a várostromokat ignorálni kell, helyette azonban nem nyílt 
ütközetet javasolt (annak ellenére, hogy a kor legfeljettebb lovagserege 
a francia hadsereg volt, mely egész a XIV. századig csaknem verhetet
lennek bizonyult), hanem az ellenséges területek szisztematikus elpusz
títását. Az ellenséget nem ütközettel, hanem a nyomorító éhség fegyve
rével kívánta megtörni. Dubois-val értett egyet (bár csaknem egy év
ezreddel korábban élt) a középkori hadtudomány „atyamestere", a ké
ső római Vegetius is, amikor azt állította, hogy „helyesebb, ha az ellen
séget csellel, vagy terorral győzzük le, mint nyílt ütközetben, amelyben 
inkább a szerencse, mint a tudás diadalmaskodik."91 Csaknem vala
mennyi középkori katonai szakértő tiltakozott a várostromok ellen, de 
az ütközeteik kérdésében már eltértek a vélemények. 

Ha a középkor hadtörténetét tanulmányozzuk, azzal a különös je
lenséggel találkozunk, hogy jóllehet csaknem minden évben több ki
sebb-nagyobb háború is folyt, viszonylag milyen kevés a nagyobb, nyílt 

89 Clausewitz megfogalmazása szerint „a stratégia . . . az ütközetnek felhasz
nálása a háború érdekében", (i. m. 138. o.) 

90 Érdemes t anácsá t szószerint idéznünk , mivel a középkor i ka tona i gondolko
dás é r t ékes d o k u m e n t u m á t i smerhe t jük meg b e n n e : „Melius est nos conveni re e t 
p u g n a r e , q u a m nos a vobis sepa ra r i et supe ra r i (erőkoncentráció!) . In bellis m o r a 
modica est, sed v incen t ibus l u c r u m q u a m m a x i m u m est, obsidiones multum con-
sumunt tempóra et vix obsessa subiuguntur municipia, bel la vobis subdan t na t iones 
et oppida bello subac t i evanescent t a m q u a m fumos inimicis . Bello peracto et hoste 
devicto, vastum impérium est Turonia (Tours) patebit," (Recueil des Histoire des 
Gaules. XI. 266. o. Id. Delbrück i. m. 337. o.) 

90/a De recuperatione Terrae Sanctae. (Ed. Langlois.) Párizs, 1897. Id. Jahns: 
i. m. 194—195. o., Atiya i. m. 50—51. o., Sproemberg i. m. 41. o. 

91 „Aut inopia, aut superventibus aut terroré melius est hostem edomari, quam 
proelio, in quo amplius solet fortuna potestatis habere quäm virtus." (Vegetius: De 
re militare. 126. o.) 
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ütközetek száma. A háborúk legnagyobbrészt felvonulásokból, az ellen
séges terület pusztításából, sikeres, vagy gyakrabban sikertelen várost
romokból álltak. Voltaik olyan háborúk (mint pl. a XII. században Ang
lia és Franciaország háborúi Normandia és az Angevin örökség birtok
lásáért, I. Edward skót háborúi 1297-ig, a német császárok itáliai had
járatai, a keresztes hadjáratok során az 1111-es, 1115-ös, 1180-as, 1182— 
83-as hadjáratok, III. Endre osztrák háborúi, a magyar trónkövetelők 
harcai az Árpád-ház kihalása után 1312-ig), amelyekben vagy egyáltalán 
nem fordultak elő ütközetek, vagy csak egynkét jelentéktelen összecsa
pással találkozunk. E háborúk általában úgy folytak le, ahogy Dubois 
tanácsolta, azzal a különbséggel, hogy a várostromokat nem tudták el
kerülni. E háborúkat stratégiai felvonulások, fenyegetések, várak és vá
rosok ostroma, a terület felprédálása jellemezték. Sőt, még az aránylag 
ritkán előforduló nagy ütközetek sem bizonyultak stratégiailag döntő
nek. (Ménfő 1044, Dorylaeum 1098, Arsuf 1191, Legnano 1176, Liegnitz 
1241, Muhi 1241, Cortenuovo 1237, Lewes 1264, Falkirk 1298.) Szándéko
san említettem olyan csatákat, amelyekben a vesztes fél taktikailag 
döntő vereséget szenvedett. Muhinál például csaknem az egész magyar 
hadsereg odaveszett, az ország a tatár hódítók szabad prédájává süly-
lyedt, Legnanónál I. Frigyes egész lovagserege elpusztult, Cortenuo-
vonál viszont II. Frigyes látszólag teljesen megsemmisítette Milánó ka
tonai erejét, Lewesnél III. Henrik király és a trónörökös is a felkelők 
fogságába került. Ezek az ütközetek tehát nem a lovagi hadseregek szo
kásos fogyatékosságai miatt nem vezettek döntésre. Az ok mélyebben, 
a háborúk jellegében, illetőleg a háborúkat irányító stratégiai művészet 
típusában gyökerezik. A háborúk legnagyobb része korlátozott célokért, 
részelőnyök kivívásáért folyt, a vesztett csaták csak lényegtelenül vál
toztatták meg az erőviszonyokat (Arsuf, Legnano, Cortenuovo). A győz
tes félnek sem sikerült döntő erőfölénybe kerülnie, ez többnyire nem is 
volt szándékában. Számos, csak taktikai síkon döntő vereség (Ménfő, 
Liegnitz, Muhi, Falkirk), más jellegű, illetve stratégiájú háborúkban jött 
létre. Ezeket a vereségeket honvédő háborút vívó népek szenvedték el az 
ellenük totális hódító harcot folytató, függetlenségük eltiprására törő el
lenséggel szemben. Az a tény, hogy a taktikai sikert nem sikerült straté
giaivá továbbfejleszteni, végső fokon a hódítók stratégiájának kudarcát 
mutatja. 

Előfordultak azonban a középkor folyamán stratégiailag döntő győ
zelmek is. Ezek a háborúk jellegét tekintve ismét többfélék lehettek. 
Az egyik részük (Unstrutt 1075, Lincoln 1141, Muret 1213, Evesham 1265, 
Beneventum 1266, Gölheim 1298), kisebb dinasztikus, vagy polgárhábo
rúk során született meg, s csak azért bizonyult döntőnek, mivel az egyik 
ellenkirály vagy pártvezér elesett, vagy fogságba került. (Bár Evesham-
nál nemcsak az ifjabb Simon de Monfort, hanem egész politikája vere
séget szenvedett.) 

A stratégiailag döntő ütközetek legnagyobb része hódító háborúk 
folyamán, vagy honvédő háborúk alatt jött létre. Főleg a középkor első 
századaiban találkozunk olyan ütközetekkel, melyek után a vesztes nép 
egyszerűen eltűnt, felszívódott a győztesek tömegében. (533 Ad Deci-
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mum (a vandálok), 552 Taginae (keleti gótok). 711 Xerez de la Fontéra 
(nyugati gótok).) Ez azt mutatja, hogy a koraközépkori államok gyenge 
gazdasági és társadalmi bázissal rendelkeztek és könnyen áldozatául es
tek az erősebb fél megsemmisítő hódító háborújának. Az effajta háborúk 
később ritkábbak lesznek, bár még a XIII. században is előfordultak. 
(A XIII. századi mongol győzelmek stb.) Más döntő győzelmek a hon
védő háború során születtek. (891 Lőwen megszabadította Németor
szágot a normann portyázásoktól.) (955 Augsburgnál a németek leszá
moltak a magyar kalandozó hadjáratokkal, az 1214-es bouvinesi ütközet 
elősegítette a francia állam megteremtését, az 1227-es bornhövedi csata 
biztosította az északnémet városok függetlenségét a dánokkal szemben, 
1242-ben a jégcsatában az oroszok felszabadították országukat a német 
lovagrend igájából stb.) 

A kérdést összefoglalva leszögezhetjük, hogy bár a középkor inkább 
az ún. manőverező, felmorzsoló stratégia időszaka volt, az ütközetek 
jelentőségét ebben a korban is megtaláljuk. A taktikai döntés kivívását 
a lovagi hadseregek eredendő fogyatékossága — a nehézkesség, az üldö
zés hiánya92 — valamint a várak uralkodó szerepe rendkívül megnehe
zítette. A stratégiai méretű győzelem kiaknázását pedig a hadseregek 
gyengesége, valamint a biztos gazdasági alapok hiánya tette ritkává és 
éppen ezért különös értékűvé. 

Támadó és védelmi stratégia. 

Általánosan elismert, sőt véleményem szerint talán túlságosan is ki
hangsúlyozott tény, hogy a középkorban a védelem erői magasan a tá
madás felett állottak.93 Ezt leginkább a várak jelentőségével, valamint 
a támadó hadseregek viszonylagos gyengeségével indokolták. A védelem • 
erejét valóban számos történeti példa igazolta.93/3 Főleg a keresztes 
hadjáratokat hozzák fel a védelem erejének demonstrálására, pl. az 
1182—83-i hadjáratot, amikor IV. Balduin jeruzsálemi királynak csupán 
váraira támaszkodva néhányezer főnyi hadseregével sikerült meghiúsí
tania Saladin egyiptomi szultán nagy erőkkel végrehajtott támadását. 
A védelem erejét a sok sikertelenül maradt várostrom is mutatja. (Róma 
538-539, Konstantinápoly 626, 672-678, 718, 1440, Párizs 885-886, Tyrus 
1187, Carcassone 1240, Viterbo 1243—1244 stb.) A védelem erejét hasz
nálták fel a magyarok az 1052-es, 1060-as és 1074-es német támadás el
hárítására, a kis Wales és Skócia a hegyes terepet felhasználva évszá
zadokig sikeresen védekezett az angolok hódításaival szemben. A fenti 
példák mindazt bizonyítják, hogy a középkori viszonyok között nagyon 

92 stratégiai méretű üldözéssel — a mongolok és törökök hadjáratain kívül csu
pán Nagy Károly háborúiban, valamint 955-ben és 1051-ben találkozunk. A hadve
zérek az összes többi esetekben kénytelenek voltak megelégedni a stratégiai vagy 
taktikai győzelemmel. 

93 D e l b r ü c k : i. m . 338. o. 
93/a S m a i l : i. m . 150—153. V 
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is lehetséges volt a gyengébb fél számára is, hogy ügyes, védekező, ál
talában manőverező stratégiával sokszoros túlerejű ellenséges támadá
sokat verjen vissza. Mindez azonban egyáltalán nem igazolja a védelem 
abszolút fölényét. 

A középkorban is teljes mértékben érvényesült az a stratégiai alap
törvény, hogy döntő eredményeket csak támadás útján lehet elérni. Vé
dekező stratégiával csupán a veszély ideig-óráig történő elodázását si
került elérni, s nem lehetett véglegesen felszámolni a támadó fenyege
tést. Az 1051-es német támadás után 1052-ben, majd 1060-ban, végül 
1074-ben újabb és újabb német rohamokkal kellett a magyar népnek 
leszámolnia. Wales és később Skócia felmorzsolódott a védekező hábo
rúkban, a sikeres 1182—83-i hadjárat után négy évre Saladin végzetes 
csapást mért a jeruzsálemi királyságra. A támadó stratégia helyes al
kalmazása gyakran nem várt eredményeket hozott. Az első keresztes 
hadjárat sikerét elsősorban támadó szellemének, váratlan, rajtaütés
szerű támadásának köszönhette. A néhányezer fős feudális hadseregre 
támaszkodó I. Frigyes és a szicíliai erőforrásait felhasználó II. Frigyes 
azért tudott olyan sokáig eredményesen harcolni gazdagabb, erősebb el
lenfeleivel szemben, mert állandóan támadtak, keresték ellenfeleik leg
gyengébb pontját, csapásaikkal igyekeztek felmorzsolni az ellenség el
lenálló erejét.94 II. Fülöp francia király is bátor támadással — majd 
utána színlelt visszavonulással tudta ütközetre kényszeríteni a német 
császári sereget. (1214.) A mongolok páratlan sikereiket főleg a váratlan
ságra alapozott támadó stratégiájuknak köszönhették. A svájciak is csak 
akkor tudták önállóságukat végleg kivívni, amikor megtámadták a füg
getlenségükre törő burgundi herceget (1476—77). 

Megállapíthatjuk tehát: bár a védelem ereje és jelentősége rendkí
vül megnőtt a középkori háborúkban, ez mégsem múlta felül a támadás 
fontosságát, ezért a lovagi hadseregek fő harcmódja továbbra is a táma
dás maradt. 

A középkori stratégia típusai. 

A középkori háborúk stratégiájának elmélyült elemzése során előbb-
utóbb arra a következtetésre jutunk, hogy ezeket a háborúkat, éppen 
stratégiájuk egymástól meglehetősen eltérő jellegzetességeik folytán, 
több típusba sorolhatjuk. Mivel a stratégia ama osztály politikájának 
függvénye, amelynek érdekében a háború folyik, e stratégia-típusok 
többé-kevésbé azonosak a háború jellegének típusaival. Eszerint tehát 
a stratégia következő fajtáit különböztethetjük meg egymástól. 

94 Paradoxonnak hangzik, de megfelel a tényeknek az az állítás, hogy a pápai 
állam, valamint a lombard és olasz városok (Milano, Velence, Genova, Firenze, Ná
poly, Párma stb. anyagi ereje felülmúlta a német császárok — a kor leghatalma
sabb uralkodói — erőforrásait, mivel a feudális anarchia, a német fejedelmek terri-
torriális hatalmának kiépítése — nagyrészt éppen az itáliai háborúk hatására — any-
nyira előrehaladt Németországban, hogy a királyi hatalom sohasem volt képes né
hány ezernél több lovagot zászlaja alá sorakoztatni. 
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1. Hódító stratégiai 
2. Korlátozott célú stratégia.^6 Ez a középkori stratégia legáltaláno

sabb formája volt és speciális jellegzetességeit tekintve több altípusra 
bontható, mint pl. a) várháborúk stratégiája; b) „depopulációs" straté
gia;97 c) portyázó stratégia; d) manőverező stratégia. 

3. A honvédő háború stratégiája. Ezt lényegében az különbözteti 
meg az előző két stratégiai fajtától, hogy a nép aktív szerepet játszott 
bennük, és a hadvezér előzetes terveiben valóban számított is a nép ak
tív támogatására, tehát ez a stratégia tudatos volt. 

E stratégiai típusokat természetesen nem lehet egész élesen elhatá
rolni egymástól, különösen a korlátozott célú stratégia egyes fajtái foly
nak gyakran össze egymásba, így számos háborút nem is lehet eldön
teni, hogy melyik válfajba tartozik. 

A hódító stratégia. 

E stratégia célja az ellenséges ország teljes meghódítása. Ezért min
den rendelkezésre álló politikai és katonai eszközt felhasznált. A hó
dítók stratégiai terveiben a politikai hódítás eszközei, a pszichológiai 
stratégia is fontos szerephez jutottak. A terror, a félelemkeltés, az el
lenség sorainak megbontása — mind-mind eredményes fegyverek voltak 
e stratégia fegyvertárában. A lélektani fegyverek alkalmazásához kü
lönösen a keleti népek — mongolok, arabok, törökök — értettek. 

E hódító stratégia azonban meglehetős gyakorisága ellenére sem te
kinthető par excellence lovagi stratégiának. Kivitelezésének sikeres volta 
ugyanis nem annyira a támadó, mint inkább a védekező fél erején és 
államberendezkedésének szilárdságán múlott. A támadó fél erőforrásai 
a legtöbb esetben csupán olyankor bizonyultak elégségesnek az ellenál
lás teljes megtörésére, amikor a védekező fél súlyos gazdasági és társa
dalmi válságban szenvedett (pl. a nyugati gótok az arab hódítás előtt, a 
szászak a VIII. században, az angolszász államok 1066-ban stb.), vagy 
hasonló, főként nomád társadalmak esetében nagyobb válság nélkül be
leolvadtak a hódítókba (mint az ujgurok, karaitok, kunok stb. Dzsingisz 
kán mongol államába). A feudális jellegű államok éppen saját belső 
gyengeségük folytán szinte egyetlen esetben sem tudtak tartósan vagy 
állandóan leigázni olyan társadalmakat, amelyek korszerűek, fejlődő
képesek voltak. Még a lovagi hadseregeknél és a nyugati feudális tár
sadalmaknál lényegesen erősebb mongol hódítók sem tudták Oroszor-

95 Nem azonos fogalom, Delbrück „Niederwerfungsstrategie"-jével , mivel e stra
tégia célja az ellenséges államgépezet tökéletes szétzúzása, az ellenséges ura lkodó 
osztály fizikai megsemmisítése, esetleg teljes behódoltatása, s a nép tökéletes leigá
zása. Az ellenséges hadsereg megsemmisí tése csupán egyik, bá r igen fontos eszköze. 

96 Ez sem azonos az „Ermattungsstrategie"-vel, bár kétségtelen nagyon sok 
rokonvonást mutat; a hangsúly itt a háborúk célján van és ezt a célt mind manő
verek, mind pedig ütközetek után el lehet érni. 

97 Ez utóbbi fogalmat Köhlertől vet tem át, ő va lamennyi középkori háborúban 
ura lkodó statégianak fogja fel, vé leményem szerint ez csak a középkori h á b o r ú k 
egy részére jellemző, s ezek között sem mindegyikben elsőrendű fontosságú. 
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szagot, Kínát, vagy Magyarországot véglegesen uralmuk alá hajtani, a 
többi feudális állam pedig az egész középkor folyamán a gyarmatosítá
sokig kísérletet sem tehetett ilyen típusú hódító hadjáratokra. 

E tétel igazságát leginkább a két látszólagos kivétel — Nagy Károly 
szász és avar hadjáratai,9* valamint az 1066-i angliai háború — igazolja. 
Mindkét esetben annak a különleges esetnek lehetünk tanúi — ezt a tényt 
a szászok elleni hadjárat elemzésénél Delbrück is kihangsúlyozza9" —. 
hogy mind a szászok, mind az angolszászok a döntő támadás előtt annál 
sokkal erősebb és veszélyesebbnek látszó támadásokat hárítottak el. 
A szászok a virágkorában levő római birodalom hódító hadjáratait uta
sították vissza az i. u. I. században, az angolszászok pedig nagyarányú 
normann és dán hódító kísérleteket vertek vissza és vészeltek át a 
VIII—XI. században. A tényleges hódító időpontja előtt mindkét nép 
mélyreható társadalmi és gazdasági válságba került. Mind a szászok, 
mind az angolok átmeneti jellegű társadalmat alkottak, az angolszászok 
természetesen lényegesen fejlettebb fokon állottak. A szászoknál a VIII. 
században indult meg a régi nemzetségi társadalom felbomlása, kialakul
tak a kiváltságos és a félszabad, valamint csökkentett szabadságú osz
tályok (Litek, Minderfrei-ek). Ez a változás a hadseregre is kihatott, a 
régi szabadok nemzeti felkelése elvesztette jelentőségét, helyébe a törzs
fők és nemzetségfők kísérete lépett. A szabadságukban erősen korláto
zott szász parasztok hosszú ideig nem szívesen harcoltak újdonsült ki-
zsákmányolóik védelmében. A legnagyobb nemzeti megmozdulást 783-
ban Nagy Károly teljesen felesleges kegyetlenkedései váltották ki. A szá
szok egyetemleges felkelése több mint két évig bizonytalanná tudta ten
ni a frank hódítók helyzetét. Később Károly enyhébb, békülékenyebb 
politikája megszüntette a felkelés tömegbázisát és 785 után már csak 
tisztogató hadműveletek folytak. 

A X—XI. századi angolszász társadalom is válságban volt. Angliá
ban a feudalizmus egy sajátos, fejlődésképtelen változata alakult ki. 
Nem sikerült egységes központi hatalmat létrehozni, az uralkodók még 
a kisebb részfejedelemségeken belül sem tudták a törzsi nemesség füg
getlenségét megtörni, s nem sikerült a gesichtek és a theignek szemé
lyében erős feudális katonai osztályt teremteniük. A társadalmi vál
sághoz 1066-ban még dinasztikus válság is járult, az új dinasztia, a God-
winok csak Wessexben voltak népszerűek, a többi angolszász fejedelem
ség még az idegen hódítókat is szívesebben látta, mint Harald királyt. 

E két hódító stratégia sajátságos, de egyben természetes egyezése
ket mutat. Mindkettő szisztematikus hódításra törekedett, s fegyvertá
rukban az ütközet nem volt elsődleges jelentőségű. Nagy Károlynak 
csupán öt-hat ütközetéről értesítenek a krónikások a harminc évig tartó 
hadjárat során, és Anglia meghódítása folyamán is csak egyetlen egy, 
bár döntő ütközetről hallunk, az 1066-os hastingsi csatáról. 

A frankok és normannok fő fegyvere a manőverezés, a várak elfog-

. 98 A longobárd hadjáratot már nem lehet totális hódító háborúnak tekinteni, 
mivel a longobárdok autonómiája megmaradt, a hódítás csupán Nagy Károly ural
kodói fenségének elismerését jelentette, s nem leigázást. 

99 Delbrück: i. m. 58—60. o. 
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lalása, az ellenség megfélemlítése volt. Fokozatosan, lépésről-lépésre ha
ladtak előre — Nagy Károly az első években sohasem hatolt 30—40 kilo
méternél mélyebbre a szászok országába. Erődöket emeltek (Károly 
Karlsburgot, Paderbornt, Eresburgot stb.) vagy foglaltak el (Vilmos 
Londont, Norwichot, Elyt stb.), arra törekedtek, hogy a már meghódított 
várak által biztosított területet szilárdan kezükben tartsák, s csak en
nek teljes biztosítása után fogtak újabb hódításhoz. Azon is fáradoztak, 
hogy ellentéteket szítsanak az ellenséges országon belül, s az uralkodó 
osztály egyik frakcióját maguk mellé állítva semmisítsék meg az ellen
álló rétegeket. A sikert elsősorban ez hozta meg iszámukra, sem a szá
szok, sem az angolszászok nem voltak képesek arra, hogy egységesen 
lépjenek fel a hódítókkal szemben, a nép pedig, pillanatnyi megmozdu
lásoktól eltekintve (783-as szász felkelés és az 1071-es Hereward-féle 
megmozdulás) nem kelt fel urai védelmére, akik nem is igen fordultak 
népükhöz segítségért. 

A hódítás mindezek ellenére csak igen lassú ütemben haladt előre. 
A szászok leigázása több mint harminc évig tartott (772—803), az angolo
két már nem tudjuk ilyen konkrét dátumhoz kötni, de az sem ért előbb 
véget az 1070-es évek utolsó éveinél. Ennek oka a hódító hadseregek 
gyengeségében rejlett. Nagy Károlynál elsősorban utánpótlási nehézsé
gek okozták az előnyomulás lassú ütemét, a normannok viszont jelentős 
kisebbségben voltak az angolokkal szemben, csupán az ellenfél belső el
lentmondásainak ügyes kiaknázásával tudták sikerüket teljessé tenni. 

E két háború stratégiáját tekintve különleges helyet foglal el a 
feudális hadművészetben. Sikerüket elsősorban a leigázott nép belső 
gyengeségének, valamint a győztesek részéről a politikai és katonai té
nyezők célszerű, helyes kihasználásának köszönhették. 

A többi hódító háború már lényegesen csekélyebb eredményeket 
mutathatott fel. Teljes sikert csak hatalmas túlerő birtokában értek el 
a liódítók — mint I. Edward Walesban, vagy a németek a nyugati szlá
vok ellen a X—XII. században. Ellenkező esetben, ha nem tudtak több
szörös túlerőt felvonultatni, vagy ha az ellenfél belső ellenálló ereje szi
lárdnak bizonyult — mint a mór hódítás Spanyolországban, vagy I. Ed
ward skót háborúi esetében —, rendre kudarcra voltak kárhoztatva. 

Korlátozott célú'hódító stratégia. 

A középkor tipikus, leggyakrabban alkalmazott stratégiai formája-
Bár. kivitelezési módját tekintve többféle is lehetett, alapvonásaiban va
lamennyi megegyezett. Ezek az alapvonások a feudalizmus társadalmi és 
gazdasági rendszerének, valamint hadseregének természetében gyöke
reztek. A hadvezérek többnyire úgy ítélték meg a helyzetet, hogy kis 
létszámú, rövid időre összegyűjtött, megbízhatatlan feudális seregeik
kel lehetetlen nagyobb célt elérni. Ezért általában letettek a nagyará
nyú hódításokról. Esetleges átütő' sikerek esetén sem állt volna módjuk-
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loan a meghódított ország megszállása, leigázása.100 Ez még válságban 
élő gyengébb ellenféllel szemben is hosszú időt emésztett fel. A had
vezérek ezért főleg arra szorítkoztak, hogy valami közelebbi előnyt csi
karjanak ki maguknak az alatt a rövid idő alatt, amíg hadseregük ren
delkezésre állt. A háború célja természetesen többféle lehetett. Több
nyire egy-egy vár megszerzése vagy megtartása volt a fő cél, ennek bir
toklása ugyanis kisebb-nagyobb terület meghódítását vagy megvédését 
jelentette. A várak ostroma, védelme, felmentési kísérletei tették ki a 
középkori hadjáratok túlnyomó többségét. Ezek főleg kisarányú lovagi 
összecsapások voltak, de az egész középkor két legnagyobb arányú hadi
vállalkozása: a keresztes hadjáratok és a német-római császárok itáliai 
hódító hadjáratai is elsősorban várháborús jellegűek. Mindkét háború
ban a stratégiai művészet eléggé magas fokával találkozunk. Az itáliai 
hadjáratok támadó, a keresztes hadjáratok pedig elsősorban védelmi 
stratégiájuk folytán érdemelnek említést. 

Mindkét háborút rendkívül hosszú időtartama jellemzi. Az. itáliai 
hadjáratok 962-től 1268-ig, a keresztes hadjáratok 1095-től 1291-ig tar
tottak. Másik, ebből következő jellemző vonásuk a döntő ütközetek 
csaknem teljes hiánya, az erők viszonylagos és állandó egyensúlya volt. 
Ennek okát főként a várak domináns szerepében lelhetjük.fel. I. Frigyes 
például helyesen ismerte fel a várak és városok jelentőségét, amikor 
minden eszközzel, ígérettel, fenyegetéssel és barbár kegyetlenséggel arra 
törekedett, hogy ezeket megnyerje, vagy meghódítsa magának. Az is he
lyes elhatározás volt részéről, hogy egyenetlenkedő ellenfelei legveszé
lyesebbekét, Milánót vette ostrom alá és 1158—59-ben el is foglalta. A vé
delem erejét és a németek gyengeségét viszont az a tény mutatta, hogy 
a kis Crema csaknem egy évig ellenállt ostromuknak (1159—60). Frigyes 
addig tudott sikereket elérni, amíg meg tudta bontani a szemben álló 
ellenfelek sorait. 1167 után a városok szoros szövetségben egyesültek és 
1176-ban Legnanonál leverték a németeket. A háború diplomáciai jel
legére éles fényt vet az a tény, hogy 1176 után, amikor Frigyes kato
nailag teljes kudarcot vallott, diplomáciailag el tudta érni célját (meg
szerezte Szicíliát családjának). Ez a cél maga is korlátozott jellegű, 
abban egy pillanatig nem reménykedhettek a németek, hogy egész Itá
liát le tudják igázni. 

A keresztes hadjáratok során szintén a várak szerepe emelkedett 
ki. A várak lehetőséget nyújtottak a számbeli kisebbségben levő keresz
teseknek, hogy elkerüljék a nyílt ütközeteket és átvészeljék az egyip
tomi szeldzsuk támadásokat. A várak az egyes keresztes hadjáratok ide
jén, azaz amikor elegendő erő állt a keresztesek rendelkezésére, hogy 
támadásba menjenek át, operációs bázisul szolgáltak a keresztes had
seregek számára. (1. sz. ábra.) " . . - ' • • 

A várháború tisztán a legritkább esetben fordult elő. Többnyire a 
korlátozott célú stratégia többi fajtájával keveredve találkozunk vele. 

100 1044-ben a németek meghódították Magyarországot, két év múlva kénytele
nek voltak eltűrni, hogy egy népi megmozdulás kisöpörje hűbéresüket az országból. 
1298-ban a skót hadsereg katasztrofális vereséget szenvedett Falkirknál, 1314-ben 
Skócia mégis ki tudta vívni függetlenségét stb. 
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Leginkább az ún. depopulacios stratégiával együtt szerepelt. Köhler a 
depopulációt, azaz az ellenséges területek szisztematikus kegyetlen el
pusztítását, az ütközet kerülését, a középkori stratégia egyedüli ismérvé
nek tartotta.101 Ez szerinte „öncél volt a háborúban". Ez nem állja meg 
a helyét, a depopuláció önmagában csak ritkán fordult elő, pl. II. Fri
gyes utolsó éveiben (1245—50), többnyire kisegítő módszerként alkalmaz
ták. A várháborúk során az ellenséges vagy saját terület elpusztítása 
meggátolta az ellenséget a táplálékszerzésben, ezzel csaknem lehetet
lenné tette számára az ostrom folytatását. A manőverező stratégia — a 
középkor legfejlettebb stratégiai formája — is sűrűn élt a depopuláció 
alkalmazásával. Leginkább olyan esetekben, amikor ütközetre akarta 
kényszeríteni az ellenfelet. (Mint pl. a mongolok Muhi előtt 1241-ben.) 
A depopuláció mint módszer, egészen a XVIII. századig a raktárélel
mezés bevezetéséig tartotta magát. Kiemelkedő, mondhatnánk művészi 
alkalmazásával Mátyás 1474-i sziléziai hadjáratában találkozunk. 

A depopulációhoz hasonló, ezzel csaknem megegyező stratégiai mód
szer volt a portyázó hadviselésül* A kettő közötti különbséget talán abba 
határozhatnánk meg, hogy míg a depopuláció elsősorban gazdasági cé
lokból folyt, célja az ellenség gazdasági hatalmának felőrlése, a por
tyázó hadviselésnek főleg katonai céljai voltak — a rabló, zsákmány
szerző jellege mellett —, célja az ellenséges erő lekötése, megbénítása. 
S míg depopulációra minden fegyvernem alkalmas — elsősorban a gya
logság — a portyázó hadviselés csaknem kizárólag a könnyűlovasság pri
vilégiuma. 

Portyázással főleg a keleti népek harcaiban találkozunk. Kiemel
kedő ismert példái a magyar kalandozások. Ezek gyakran magas straté
giai művészetről tettek tanúbizonyságot. Kitűnő felderítés, lovagi hadse
regek számára elképzelhetetlen menetteljesítmények, az ellenség ál
landó zavarása, fizikai és morális felőrlése jellemezték. Az ügyesen vég
rehajtott taktikai és stratégiai méretű lesvetések (899 Brenta, 907 Po
zsony, 1071 Manzikert, 1119 Hab, 1227 Kalka stb.) is lényeges velejárói 
voltak ennek a lovasnomád harcmódnak. A lovagi hadseregek először 
a magyar kalandozások idején, és a németeknek, a csehekkel és a len
gyelekkel vívott háborúiban (IX—XI. század), majd a keresztes hadjá
ratokban találkoztak ezzel a harcmodorral. Nehézkességük, fegyelme
zetlenségük és rossz felderítésük eleve megnehezítette számukra, hogy 
eredményesen harcoljanak ellene, s csak váraik védelmében, valamint 
a közelharcban tudtak a portyázó hadviselést folytató könnyűlovasság 
ellen sikereket felmutatni, a manőverezésben messze elmaradtak keleti 
ellenfeleik mögött. 

Keleti hatást árul el a lovagi hadsereg legfejlettebb harcmódja, a 
manőverező stratégia. Ez is gyakran keveredett a többi stratégiai mód
szerrel, sőt az általános hódító háborúkban is találkozunk vele. Pl. a mon
gol hadjáratokban és Nagy Károly szász háborúiban. Mégis elsősorban 

101 Köhler: i. m. 39. o. 
lOi/a A portyázó hadviselésről lásd Grousset: L'empire des steppes. Párizs, 1938., 

Darkó: Az ősmagyar hadviselés hatása Nyugat-Európára, Lot: i. m. II. 323—371. o., 
Liddell Hart: Great captains unveiled. London, 1933. 
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korlátozott célú stratégiai formának kell tartanunk, mivel főleg ilyen 
jellegű háborúkban szerepelt, és már jellegénél fogva sem elsősorban a 
megsemmisítő stratégia eszköze. 

A manőverezés céja a középkorban is elsősorban az volt, hogy ked
vező körülmények között kényszerítse ütközetre az ellenséget, esetleg 
az ellenkezője: ügyes, az erősebb ellenfél gyengeségei — különítményei, 
határvárai — elleni fenyegetésekkel el lehetett érni, hogy az ellenség 
felhagyjon támadási tervével és visszavonuljon. A manőverezés célja 
gyakran az időnyerés volt, ami a rövid ideig tartó középkori hadjára
tokat tekintve, gyakran teljes sikert eredményezett. A manőver más 
esetekben a depopulációval párosult és elsősorban a saját terület elpusz
tításával, önkéntes visszavonulással gyakran katasztrofális helyzetbe 
sodorta a túlnyomó erejű támadót. Ennek klasszikus példája az 1051-es 
magyarországi hadjárat volt. 

A középkori manőverek legszebb példái azok,' amelyekben sikerült 
az ellenséget számára kedvezőtlen körülmények között csatára kénysze
ríteni és legyőzni. Ezek annál is inkább bravúros katonai teljesítmények 
voltak és a középkori stratégiai művészet meggyőző igazolásának te
kinthetők, mivel az egész középkor folyamán az volt az egyik legna
gyobb probléma, hogyan lehet az ellenfelet ütközetre kényszeríteni. 
A gyengébb ellenfél ugyanis, ugyancsak manőverek révén, többnyire el 
tudta kerülni az összecsapást. A sikeresen végrehajtott manőverek száma 
nem volt túlságosan nagy a X—XIII. században. Mindössze a következő
ket emelhetjük ki: 955 Augsburg, 1075 Unstrutt, 1187 Hattin, 1214 Bouvi-
nes, 1227 Kalka, 1241 Muhi, 1265 Evesham, 1268 Tagliacozzo, 1278 Morva
mező és 1298 Göllheim. 

Közöttük, ha nem is a legművészibb — véleményem szerint az 
egyébként jelentéktelen eveshami manőver volt a legszebben végre
hajtott középkori hadművelet —, de legjellemzőbb és legjelentősebb az 
1214-es bouvinesi hadjárat volt.102 (2. sz. ábra.) 

Már maga a külpolitikai helyzet, a szemben álló felek felsorolása is 
érdekes. Egyik részről a pápa, II. Fülöp francia király, II. Frigyes német 
császár, másik részről János angol király, IV. Ottó német császár, a 
flandriai, brabanti, hollandi stb. grófok álltak szemben egymással. A 
hadjárat megvívására János király ügyes stratégiai tervet dolgozott 
ki.103 Nem csatlakozott német és flamand szövetségeseihez, akik észak
keletről támadták Franciaországot, hanem délnyugati irányból a Loire 
mentén szándékozott nagyarányú diverziót végrehajtani, hogy ezzel a 
franciák fő erőit lekösse. Közben a németek Párizs elleni támadása vá
ratlanul érné a franciákat. János zsoldosokból álló sereggel 1214 feb
ruár 15-én partra szállt La Rochelleben, s márciusban terv szerint egé
szen Malneig hatolt. Sikerült április 3-ára a franciák fő erőit egészen 
Limogesig maga után csalnia. Szövetségesei azonban lemaradtak, így 
Fülöpnek bőven maradt ideje ahhoz, hogy fő erőivel felvonuljon a fla
mand határra. Sőt, május 2-án az angolok szemmeltartásával megbízott 

102 A bouvines i had já ra t t anu lmányozásához lásd e lsősorban Delpech m u n k á j á t . 
<7l—106. o.) 

Í03 Oman : i. m. 485—490. o. 
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francia trónörökös szétverte János király seregét, amely ezzel megszűnt-
hatótényező lenni. 

A németek és szövetségeseik csak augusztus elejére készültek fel-
Augusztusban Valenciennes környékére vonultak, ott puszították a te
rületet, a franciák ugyancsak az ellenséges területet pusztították.104 Egyik 
fél sem mozdult ki kedvező állásaiból. A németek gyalogsága erősebb 
volt (mindkét hadsereg 12—14 000 főből állt), ezért jobbnak látták, hogy 
fedett terepen, a valenciennesi erdőkben meghúzódjanak, s onnan támad
ják a francia városokat. A lovasságban erősebb franciák viszont azt 
tervezték, hogy nyílt terepre csalják a császáriakat, ahol lovassági fö
lényük dönt. E célból ügyes hadicselt hajtottak végre. Péronneből gyors. 
menetben — az első nap 70 kilométert tettek meg105 — Tournaiba vonul
tak, majd rövid ott tartózkodás után váratlanul visszavonultak, mintha 
menekülnének. A németek és flamandok, akik szintén döntést szerettek 
volna kicsikarni, kedvező lélektani pillanatnak vélték az ütközetre, és 
fedett terepüket elhagyva a franciák üldözésére siettek. A flamand terü
let elpusztítása, valamint az a tény, hogy a hadsereg már régóta a harc
mezőn állt s így élelmezését nemigen tudta biztosítani, arra kényszerí
tette a császáriakat, hogy megütközzenek a franciákkal. Az ütközet be
igazolta a francia stratégia helyességét és II. Fülöp döntő győzelmével 
végződött. 

A német csapatok stratégiai vereséget szenvedtek Bouvines-nál, 
mivel nem tudták megvalósítani az együttműködést szövetségeseikkeL 
Ezért támadásuk nem hatott a váratlanság erejével, s időt engedtek a. 
franciáknak az ellenintézkedések megtételére. A franciak haditerve vi
szont jó volt, ellenfeleik megosztott állapotát kihasználva először az egyik 
félre mértek döntő csapást, majd ügyes hadicsellel lehetővé tették, hogy 
a másik ellenfelet is csatára kényszerítsék és döntő győzelmet arassanak 
felette. 

A manőverező stratégia azért jelentette a középkori stratégiai mű
vészet legfejlettebb fokát, mivel ez feltétlenül előre kidolgozott tervet 
igényelt és az összes többi stratégiai formát is felhasználta céljai 
elérésére. 

» 
A honvédő háború hadművészete. 

Tulajdonképpen egyetlen döntő szempont szólt amellett, hogy a 
honvédő háború stratégiája külön csoportot képezzen. Ez a szempont 
a nép aktív honvédő szerepe volt. E háborúk stratégiájának alapvonásai 
egyébként a manőverező és az általános hódító háborúkkal mutatják_a 
legtöbb rokon vonást. Aránylag ritkák, mivel a tulajdonképpeni honvédő 
háborúk legnagyobb része nem felel meg annak a kritériumnak, hogy 

104 „Rex movit de castro quod Peróna vocatur et intravit in manu forti terram 
Ferrandi et transivit per earn, omnia a dextris et a slnistris incendiis devastando et 
regallter àepraedando, et sic venit usqûe ad Tornacum (Tournai) civitatem.. 
(Guilliamus Bretonensis 94 B.) (Id. Delcech: i. m. 74. o.) 

i05 Delpech: i. m. 74. o. 
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a hadvezér tudatosan építsen a nép támogatására és eszerint szabja meg 
haditervét. Ezért nem lehetett a parasztháborúikat és a kisebb önkéntes 
népi megmozdulásokat se e stratégia fogalma alá besorolni, mivel ezek 
spontán jellegűek voltak és nem befolyásolták döntő mértékben a 
háború kimenetelét. 

Stratégiai szempontból a két legérdekesebb honvédő az oroszok 
tatár- és németellenes háborúitól eltekintve, melyek nem tartoznak bele 
egészen a lovagi hadviselés fogalmába, I. Ottó 955-ös augsburgi és Béla 
herceg 105l-es magyarországi hadjárata. 

Delbrück tág teret szentelt annak megállapítására, hogy csak az 
augsburgi hadjárat érdemli meg az egész középkor folyamán, hogy igazi 
stratégiának nevezhessük.100 Ottó részéről kétségtelenül helyes stratégiai 
elhatározás volt, hogy a magyarokat azonnal meg kell támadni, de ez 
az egy döntés egymagában még semmiképpen sem hozta volna meg 
a kívánt eredményt. Ottó hadvezéri nagysága, véleményem szerint, sok
kal inkább abban jutott kifejezésre, hogy a csata után (augusztus 11-én) 
futárokat küldött szét Bajorországba, s megparancsolta a népnek, hogy 
zárja el a magyarok előtt a folyók átkelőhelyeit és semmisítse meg a 
visszavonuló magyar hadsereget. A nép közreműködése a kivívott győ
zelmet döntővé tette. 

Nem kisebb stratégiai elhatározás volt csaknem száz évvel később 
Béla herceg döntése sem (3. ábra), akinek III. Henrik császár jól elő
készített, hatalmas, legalább 10—12 000 főnyi107 seregének támadását kel-
• lett elhárítani. 

Maga a német haditerv sem volt rossz. A hadsereg három irányból 
tört be az országba. Az egyik az utánpótlás szempontjából nélkülöz
hetetlen víziutat biztosította, a másik diverziós hadműveleteket hajtott 
végre, a főerő pedig meglepetésszerűen nem a várt úton tört be az 
országba. A meglepetés bizonyos fokig sikerrel járt, a német krónikások 
arról írtak, hogy csapataik eleinte számos falvat elpusztítottak.108 Henrik 
nagy, nyílt ütközetre törekedett, a magyarok azonban kerülték az össze
csapást, s a nép aktív támogatásával elpuszították, elrejtették készletei
ket, s így a német seregeket kiéheztették.100 A nép szerepére jellemző, 
hogy a krónikák egyetlen adata, mely összecsapásról ad hírt, is a nép 

106 Delbrück: i. m. 340. o. 
107 „Denique expeditione imperiáli contra Honnorum impetus totius regnl 

viribus congregata, qua Henricus fortissimus imperátor eorum superbiam subjugare 
et fidei christianae innectere statuit." (Vita Bennonis episcopi Osnaburgiensis. 
Pertz XIV. 63. Id. Kiss: Nemzeti függetlenségünk védelme III. Henrik ellen. H. K. 
1891. 181. o.) 

W8 „A császár... a hűtlen királyságba nyomult, miközben a magyar sereg 
rabló csapatok módjára imitt-amott száguldozott, anélkül, hogy valahol nyilt mezőn 
ütközetbe bocsátkozni merészkedett volna és (a császár) mindenütt elpusztított min
dent, ameddig a sereg élelmiszere tartott. Midőn pedig a magyarok az éhség és más 
hiányok miatt szenvedő sereg visszavonulását elvágni törekedtek, s csapataikat a 
már előbb elsáncolt partokon és a sekély mocsaraknál felállították, hogy őket vagy 
megadásra kényszerítsék, vagy az élelem hiánya miatt megsemmisítéssel fenyeges
sék: a katonák akkor is rettenthetetlenek maradtak, s haladéktalanul átgázoltak 
az útba eső folyón s az ellenséget megfutamították." (Her. Pertz VII. 129—130. o.) 
Id. Kiss: i. m. 196. o. 

J09 Ld. 32. sz. jegyzet. 
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harci tevékenységét emeli ki.110 A magyarok manőverező, depopulációs 
stratégiája teljes sikert aratott, a német támadást elhárították, az ellen
séges seregeknek csak roncsai jutottak ki az országból. 

Befejezésül még egyszer nyomatékosan hangsúlyozom, hogy e tanul
mányt elsősorban vitacikknek szántam, megállapításaim egy része — 
mint például a depopulációs és portyázó stratégia közötti különbség 
megállapítása — kétségtelenül további korrekcióra szorul. A tanulmány 
akkor érte el a célját, ha sikerült bebizonyítani azt az eddig kellően 
ki nem hangsúlyozott tényt, hogy a középkorban megvolt a stratégiai 
művészet. 

no ,,A várnagy . , . észrevette, hogy a fegyveres nép az országútról letérve vad 
ingoványokon vonult keresztül, embereivel fegyvert r a g a d a . . . A parasztok (a né
meteken) rajtuk ütvén a kocsikat elszedve, az urakat a kocsikon leöldösték. (Kézai 
Krónikája 70. o.) 
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