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BEVEZETÉS, A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

 

 A közép-bizánci korszak hadtörténete nem számít a részletesebben kutatott témák 

közé a  magyar nyelvű történetírásban. Persze ez nem csoda, hiszen Bizánc történelme 

iránt is inkább csak az utóbbi években kezdett megnőni az érdeklődés. Ennek jele B. Szabó 

János és Somogyi Győző a X-XIII. századi magyar-bizánci harcokról írott könyve – 

Elfeledett háborúk. Magyar-bizánci harcok a X-XIII. században. Budapest, 1999 – és a 

Baán István szerkesztette Varia byzantina – Bizánc világa sorozat. Ugyanakkor több 

világszerte elismert kutatónk is foglalkozott Bizánc történelmével – Vári Rezső, Moravcsik 

Gyula, Gyóni Mátyás, hogy csak a legismertebbeket említsem – akiknek tekintélyes 

hagyatékát is fel lehet használni a további feldolgozásokhoz. Továbbá a nemzetközi – főleg 

angol nyelvű – kutatásban is az elmúlt húsz-harminc évben egyre alaposabban láttak hozzá 

a téma vizsgálatához a korabeli katonai értekezések és források alapján. Ezek keltették fel 

az érdeklődésemet a téma iránt és nélkülük nem is készült volna el ez a dolgozat sem. 

 A célom az volt, hogy a X. századi katonacsászárok – II. Nikephoros, I. Ioannes és 

II. Basileios – korának hadművészetét bemutassam a források alapján.
1
 A korabeli bizánci 

hadügyi értekezések és az írott források viszonylag nagyobb száma teszik ezt lehetővé. 

Elsősorban az ebben az időszakban készült értekezésekre támaszkodtam, főleg a De 

velitatione, a Praecepta militaria – és ennek Nikephoros Uranos által átírt változata – , 

illetve a De re militari szövegére. Ez a három eredeti, katonák által írott mű segít a 

legjobban megérteni a X. századi bizánci katonai gondolkodást. Mivel nem vagyok 

filológus, a forrásokat fordításban használtam, tehát elemzésük nem témája a dolgozatnak, 

keletkezésük vizsgálata, a szöveghagyományozás módja úgyszintén. Igazgatástörténeti 

kérdések szintén nem kerültek terítékre, így nem tértem ki a thema-szervezet kialakulására, 

működésére sem – lényegében hadtörténeti dolgozatot készítettem. A hadművészet 

témakörét szűken értelmezve, csupán azt vizsgáltam, hogyan harcoltak a bizánci seregek a 

X. században, pontosabban a bolgárokkal kötött béke (927) és II. Basileios halála (1025) 

közötti időszakban. Ez a kor egyfelől a bizánci hadügyi irodalom termékeny szakasza, 

másfelől az elbeszélő források is viszonylag részletes képet nyújtanak a témáról. A 

középkori hadművészet vizsgálata során általános probléma az, hogy a seregek felépítését, 

taktikáját jórészt katonai dolgokban járatlan krónikások munkáiból kell rekonstruálni. A X. 

századi bizánci taktika vizsgálatához viszont veterán katonák eredeti szabályzatait 

használhatjuk fel, melyek a hadszervezet részleteibe is betekintést nyújtanak, továbbá a 

hadi események leírásánál is viszonylag bő forrásanyagra támaszkodhatunk, melyek nem 

csak bizánci, hanem muszlim szemszögből is tárgyalják ezt az időszakot. 

 A témát három jellemző aspektusa alapján háromfelé osztva tárgyalom: először a 

„kisháborús” módszerek szerint, mely a leginkább szabálytalan része a hadakozásnak és 

inkább csak kisebb, sietve összeszedett csapatokkal vívták, melyben a rögtönzés, gyors 

helyzetfelismerés, a nyílt harc elkerülése volt a döntő tényező. Ez a középkor tipikus harci 

formája, a portyázó hadműveletek a magyar történelemből is elég jól ismertek lehetnek. A 

második témakör a „reguláris” haderő (már amennyire ebben a korban beszélhetünk 

ilyesmiről) harci és hadjárati tevékenysége. Egyfelől a hadrend és a harci taktika, másfelől 

                                                 
1
A magyar nyelvű történeti kutatás eddig nem foglalkozott túl részletesen ezen időszak hadügyi irodalmával, 

illetve nem értékelte ezt kellően, l. Rázsó 1974. 18. o. „A X. század után a bizánci birodalom katonai 

szervezete fokozatosan megint korszerűtlenné vált. A hanyatlás a hadtudományi irodalomban is 

jelentkezik, kora katonai írói, mint VII. (Bíborban született) Konstantin... és II. Niképhorosz Phókász... (a 

kiváló hadvezér) katonai szabályzatai, valamint néhány egyéb hadtudományi és általános történeti munka 

már nem tartoznak a hadtudomány jelentős alkotásai közé.” Illetve 625/24. j. II. Nikephorosról: „Kiváló 

és sikeres hadvezér. Fennmaradt szabályzatában főleg Leó munkáira támaszkodik...” Ez a megállapítás 

azonban félrevezető, mivel a hozzá köthető értekezések éppen hogy eredetiségük miatt érdekesek. 
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magának a seregnek összehívása, menetének megszervezése és a tábor kialakítása kerül itt 

tárgyalásra. Végül az utolsó témakör az ostromok bemutatása, melyek a portyák mellett a 

másik fő jellemzői a középkori háborúknak. Ezek a témák persze részben fedik egymást és 

a gyakorlati példák bemutatásánál lesznek olyan műveletek, melyeket át lehetne tenni 

egyikből a másikba. Próbáltam ugyanis az értekezések vonatkozó előírásait szemléltetni 

ezekkel, ezért csoportosítottam úgy az eseményeket, ahogy látható. A példákat 

nagyobbrészt az arabok ellen vívott harcokból vettem (elméletben mindkét fél leírásait  

használhatnánk, de igazság szerint elég kevés az olyan alkalom, amelyet bizánci és arab 

szemszögből egyaránt megörökítettek, főleg az ostromoknál lehet párhuzamban vizsgálni 

ezeket), de a balkáni hadszíntér eseményei is terítékre kerülnek 

 A forrásanyag elsősorban a X. századi bizánci katonai értekezésekre épül –  a 

következőket használtam fel: Bölcs Leó Taktikáját, leginkább a XVIII. fejezetet, melynek 

az arabokról szóló része „a korábbi művektől független... szóbeli forrásokra, jelentésekre 

és atyja közléseire hivatkozik, tehát egykorú megbízható forrásokból merített.”
2
 

Bíborbanszületett Konstantin De cerimoniis-ából azokat a részeket melyek a császár hadba 

vonulásával foglalkoznak, illetve a 911-es, 935-ös és 949-es hadjáratok jegyzékeit. Az 

alighanem szintén az ő uralkodása idején készült Parangelmata poliorketika az 

ostromtechnikák bemutatásánál volt szükséges, míg a a De obsidione toleranda a 

várvédelmi módszerekéhez. A Phokas-családhoz köthető hadügyi értekezések közül a De 

velitatione a portyázó hadműveletek bemutatásához, a Praecepta militaria (és ennek 

Nikephoros Uranos Taktikájába átírt változata, mely tartalmaz még új részeket a portyákról 

és az ostrommódszerekről) a reguláris haderő felépítéséhez, taktikájához. A hegyvidéki 

menetek során kialakítandó menetrendhez, a tábor kialakításához pedig a De re militari 

használható. Ezt a három értekezést idézem a legtöbbször, mivel ezeket gyakorló katonák 

írták kollégáik számára a X. század második felében az adott hadszíntér és ellenfél (az 

anatóliai végeken, illetve Szíriában az arabok, valamint a Balkánon a bolgárok) jellemzőit 

figyelembe véve. Végül pedig a nem kimondottan az előzőekhez hasonló „módszertani” 

értekezést, Kekaumenos Strategikonját a XI. századból, amolyan univerzális 

szöveggyűjteményként szinte mindegyik témához.
3
 A katonai birtokokra vonatkozó 

törvényszövegek pedig segíthetnek a korabeli hadsereg társadalmi hátterének 

vizsgálatában.
4
 

 A források másik csoportját a krónikák alkotják, elsősorban a bizánciak, de 

igyekeztem – lehetőség szerint – arab forrásanyagot is felhasználni, hiszen a két fél 

tekintélyes forrásanyagot halmozott fel a korszak eseményeiről. Főleg a kortárs szemtanúk 

munkáit használtam, így bizánci vonatkozásban Leó diakónus történeti művét, mely a 959-

976 közötti időszakot tárgyalja (egy 991-ig terjedő betoldással), aki „saját tapasztalatai és 

szemtanúk közlései alapján, de itt-ott egy... X. századi írott forrás (hadi napló?) 

használatára is lehet következtetni.”
5
 A másik kortárs bizánci forrás a Theophanes 

folytatásaként fennmaradt krónika hatodik könyve, mely szintén gyakran kitér a korszak 

bizánci katonai eseményeire, sajnos azonban ez is megszakad 961-ben (igazán bosszantó 

módon ténylegesen egy mondat közben, mikor épp Chandax bevételére indulnak rohamra a 

bizánci csapatok).
6
 A másik fő forrás Skylitzes krónikája, mely ugyan a XI. században 

keletkezett, 811-1057 közötti eseményeket tárgyalja, a X. századra elsődlegesen az előbbi 

munkát használja forrásnak, de a 948-961 közötti korról más forrást használt, és azután is, 

„így valószínűleg egy 985/86-ban keletkezett, elveszett munkából (hadi napló?), amely 

                                                 
2
ÁMTBF 14. o. 

3
Az értekezésekhez l. Hunger 1978. 335-337. o. 

4
McGeer 2000. 

5
ÁMTBF 71. o. 

6
ÁMTBF 65. o. 
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Leon Diakonosnak is forrásul szolgált. A XI. század első felére vonatkozólag egykorú, 

elveszett munkákat használt fel, s … szóbeli közlésekből is merített.”
7
 A XI. század 

második felében Michael Psellos két munkája (Chronographia, Historia syntomos) is 

használható a korszak történetének feldolgozásához, bár ő elsődlegesen a császárok körüli 

eseményekre koncentrált. Lényegében Skylitzest használta a XII. század elején Zonaras is, 

akinek történeti kézikönyve is jól használható forrás.
8
 Jól használható még a nem 

krónikának készült, de jókora történeti (így hadtörténeti) adatmennyiséget összegyűjtő De 

administrando imperio, mely 952-re készült el Bíborbanszületett Konstantin felügyelete 

mellett és „bizalmas, sőt titkos jellege volt... nem is került nyilvánosságra... a későbbi 

bizánci írók közül egy sem említi... a bizánci korból egyetlen kézirata maradt ránk.”
9
 Az 

előzményekhez, főleg az arabokkal vívott harcoknál még Theophanes IX. század eljén 

készült krónikájának adatait is felhasználtam. 

 A bizánciak mellett még az arab nyelvű szerzők munkái használhatók a kor bizánci 

hadtörténetének tanulmányozásához hiszen ezek révén a másik oldal szemszögéből is 

vizsgálhatjuk az eseményeket. Ezek az eseménytörténet vonatkozásában még jobbak is az 

elsősorban a császárok tevékenységére koncentráló bizánci krónikáknál. Leginkább az 

egyiptomi melkita krónikaíró, Yahyā ibn Saᶜīd, aki 1015-ben menekült el a 

keresztényüldözés elől és Antiochiában letelepedve írta meg művét 938-tól kezdve úgy 

1034-ig. Új otthonában felhasználhatta a bizánci és helyi keresztény és muszlim forrásokat 

is, így nem csak a szíriai ügyekben pótolhatatlan, de egyiptomi és bizánci vonatkozásban 

is, emellett nagy értéke az, hogy a bizánci forrásokhoz képest igen alapos kronológiára 

törekszik.
10

 Az arab források közül fontos még Ibn Miskawayh, a XI. század elején, a 

Bujida-dinasztia szolgálatában alkotó szerző történeti munkája, melynek 951-től kezdődő 

részében sok eredeti, gyakran hivatalos  anyagot használt fel.
11

 A további, 959-ig terjedő, 

bizánci vonatkozású arab forrásszemelvények megtalálhatók Vasiliev művében, illetve 

vannak még jól használható szemelvények Kmoskó Mihály muszlim földrajzi írókat 

feldolgozó munkájában. Az arab-bizánci küzdelmek előzményeihez fontos volt még al-

Tabari történeti munkájának ismerete. A keleti keresztény források között is van több jól 

használható mű, főleg a Kaukázus-vidéki népektől, főleg az örményektől. Elsőként 

Stepannos Taronetsi (Asołik) munkája, aki a XI. század elején alkotott és sok bizánci 

vonatkozású eseményt jegyzett fel, elsősorban az örményekhez kapcsolódóakat, de a 

politikai helyzet jellegéből adódóan a szomszédos muszlimok ügyeire is kitért.
12

 A 

következő Aristakes Lastivertsi munkája, amely Asołik folytatásaként az 1000-1072 

közötti időszakot tárgyalja és II. Basileios uralkodásának eseményeire, főleg az örmény 

területeken végrehajtott hódításokra is kitér.
13

 Végül a XII. századi Edessai Máté 951-1129 

közötti időszakról szóló történeti munkája is hasznos információkat nyújt a témához.
14

 

                                                 
7
ÁMTBF 81. o. 

8
ÁMTBF 98. o. 

9
ÁMTBF 31-32. o. Persze a téma feldolgozását nehezíti az, hogy a források jelentős része elveszett az idők 

folyamán, így egyes anyagok talán jobban, részletesebben tárgyalnák a hadtörténeti vonatkozást, hiszen 

azok a források, melyek megmaradtak, jórészt Konstantinápolyban készültek és a birodalom centrumával 

kapcsolatos ügyekre koncentrálnak, viszont például a határvidék ügyeit alig érintik. Ezzel szemben a 

korabeli arab nyelvű források bőven tárgyalják az arab-bizánci végvidék eseményeit. Alighanem a bizánci 

források között is lehettek olyanok, melyek ezekre bővebben kitértek, de ezek nem maradtak fenn – 

tudunk például Ioannes Kurkuas (922-944 között főparancsnok) tevékenységét nyolc könyvben írta meg 

egy kortárs szerző és valószínűleg létezett egy a „Phokas-család krónikája” is. A forrásveszteséghez l. 

Schreiner, P.: Bizánc. Ford. Bódogh J. Budapest, 2002. 199-201. o. 
10

ODB 2213. o. 
11

ODB 1380. o. 
12

ODB 209. o. 
13

ODB 168. o., Whitby 2007. 225. o. 
14

ODB 1316. o., Whitby 2007. 225., 234., 240. o. 
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Érdekes, hogy az utóbbi két szerző ugyan nem kedveli a bizánciakat, de a katonacsászárok 

esetében inkább pozitív hangvételt használnak. A grúzok esetében a Grúzia krónikája is 

használható a korszak tárgyalásához, szintén 1072-ig dolgozta fel uralkodóik történetét. 

Továbbá a XIII. századi szír krónikás, Barhebraeus is, aki szír források mellett muszlim 

anyagokat is feldolgozott.
15

  Végül a nem elfogulatlan szemtanú, Liudprand munkái is 

betekintést nyújtanak a korszak eseményeibe (főleg a Relatio, de az Antapodosis is 

többször foglalkozik Bizánccal). 

 A szakirodalom elég sokrétű ebben a témában és én csak egy részét ismerem (orosz 

vagy görög nyelven például egyáltalán nem). Elsősorban az utóbbi években erőteljes 

növekedésnek indult angol nyelvű feldolgozásokra támaszkodtam, de már korábban is 

többen foglalkoztak a bizánci hadtörténettel (például Jähns, Delbrück, Oman is kitért rá).
16

 

Azonban a X. századi értekezések felhasználásával megírni a katonacsászárok korának 

hadtörténetét és bemutatni a hadsereg belső szerkezetét, a katonaság társadalmi helyzetét 

és a hadügyi erőfeszítések bel- és külpolitikai következményeit – mindez csak a 

közelmúltban vált a kutatás tárgyává. Elsősorban Haldon és McGeer kutatásai vitték előre 

a téma feldolgozását, de Kaegi, Treadgold, Howard-Johnston, Whittow munkái is fontos 

támpontot nyújtanak, német nyelven Kühn, Seibt (és a bécsi bizantinológusok) kutatásai a 

leghasznosabbak (bővebben a tartalomjegyzékben). A franciák, akik a bizantinológia 

területén hagyományosan az élvonalban vannak, ugyan mintha kevéssé kutatnák ezt a 

témát, de Dagron, Cheynet és (a jórészt szintén franciául publikáló) Oikonomides is sok 

értékes tanulmányt közölt – már amennyire a nyelvismeret hiánya mellett meg tudom 

állapítani. 

 Az eseménytörténet alapjait Bréhier, L.: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Budapest, 

1999 és Ostrogorsky G.: A bizánci állam története. Budapest, 1999 című munkáiban 

megtalálhatjuk, továbbá Whittow, M.: The Making of Ortodox Byzantium 610-1025. 1996 

című kötete is jól felhasználható. De persze több nyelven is készültek Bizánc történetét 

feldolgozó művek, csak az általam felhasználtakat említem meg itt, egyébként az Oxford 

Dictionary of Byzantium három kötete is alkalmas egy kutatás kiindulópontjának. A 

Hamdanida emírség ellen vívott harcok részletesebb ismertetése Freytag és Leonhardt 

nagyrészt arab források alapján készült tanulmányaiban található meg.
17

 A polgárháborúk 

korához Seibt, W.: Die Skleroi. Wien, 1979 és Blaum, P. A.: The Days of Warlords. A 

History of the Byzantine empire: A. D. 969-991. Lanham-New York-London, valamint 

tágabb időbeli keretek között még Cheynet, J-C.: Pouvoir et contestations à Byzance (963-

1210). Paris, 1990 munkája használható jó eredménnyel, II. Basileios korának Holmes 

szentelt egy új monográfiát.
18

 A keleti erőviszonyok ismeretéhez, a Bujida hatalom 

tanulmányozásához Busse, H.: Chalif und Grosskönig. Die Buyiden im Iraq (945-1055). 

Beirut, 1969 és Donohue, J. J.: The Buwayhid dynasty in Iraq 334. H. /945 to 403. H. 

/1012: Shaping Institutions for the Future. Leiden-Boston, 2003 jól használható. A 

                                                 
15

Whitby 2007. 187., 264. o. 
16

Viszont a X. századi értekezésekkel nem sokat foglalkoztak, a Taktikán kívül inkább csak a De velitatione-t 

ismerték, l. M. Jähns: Geschichte der Kriegswissenschaften vornemlich in Deutschland I. München-

Leipzig 1889. 160-178. o., H. Delbrück: History of the Art of War III. Medieval Warfare. Tr. W. J. 

Renfroe, Jr. Lincoln-London, 1990. 193-200. o., Oman 1998. bővebben tárgyalja bizánciakat, de a X. 

századi eseményekhez nem sokat mond. 
17

Freytag 1857., Leonhardt 1884. De a korabeli iszlám világ bemutatásához l. még Kennedy, H.: The Prophet 

and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century London – 

New York, 1991. Az Abbászida kalifátus felbomlásának eseményeihez még l. Bowen, H. : The Life and 

Times of Ali ibn Isa, 'The Good Vizier'. Cambridge, 1978 (Hajnal Istvánnak köszönöm, hogy kisegített 

ezzel a könyvvel). Általában a muszlim történelem kutatásához jó kiindulópontot adnak még a The 

Encyclopedia of Islam. New Edition. Leiden-London 1960- szócikkei. 
18

Holmes 2005. 
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Fátimida kalifátus megjelenése utáni események feldolgozásához Halm két könyvében és 

Felix munkájában találhat megfelelő segítséget az érdeklődő (bár az utóbbi csak az 

ezredfordulótól tárgyalja a témát).
19

 A keleti harcok ismeretéhez jól jön még Honigmann 

történeti földrajzi munkája és a Tabula Imperii Byzantini sorozat vonatkozó kötetei. A 

bolgár viszonylathoz Runciman történeti feldolgozása a használható, de az események 

menetét jól tárgyalja még az olyan régi, bár erősen pánszláv szemléletű munka, mint 

Hilferdingé (bár nyilván bolgár nyelven is lenne bőven szakirodalom, ha a kutató ismeri is 

a nyelvet).
20

 A Szvjatoszlav vezette háborúnál hasonló a helyzet, orosz nyelven biztosan 

több feldolgozást is találhatnánk, így azonban megint csak az előbbi munkák az 

ajánlhatóak és még Stokes tanulmánya ennek kronológiájához.
21

 A kései magyar kalandozó 

hadjáratok ismertetéséhez – sokak közül – Kristó Gyula és Györffy György munkáit 

használhatjuk fel.
22

 Az örmény és grúz területeken vívott harcoknál ismét a nyelv jelenti a 

gondot, a bizánci történeti feldolgozások kevéssé érintik ezeket, leginkább Honigmann 

használható fel ismét.
23

 

 A csatározó, végvidéki harcok feldolgozásához nem túl sok anyagot találtam, de 

Dagron és Howard-Johnson egy-egy tanulmánya igen hasznosnak bizonyult, továbbá 

Oman említett munkája is komolyabb terjedelemben foglalkozik vele és rövidebben 

Delbrück is, legutóbb pedig Haldon szentelt neki egy fejezetet.
24

 A tartományi csapatok 

hátteréhez Haldon munkái, a tagmákhoz ugyanő  és Kühn a leghasznosabb munkák.
25

 A X. 

században végbement hadszervezeti változásokat összefoglaló Escorial Taktikont 

Oikonomides adta ki.
26

 A hadsereg egészéhez szakirodalmat keresve bőven találhatunk 

több nyelven megfelelő munkákat, én leginkább az angol nyelvűeket használtam: 

Treadgold, Haldon, McGeer, de Whittow is hosszabban kitér rá és Toynbee is szentelt neki 

egy fejezetet (magyarul a korszak bizánci haderejét csak B. Szabó-Somogyi könyve 

mutatja be).
27

 A gyalogság és lovasság bemutatásánál is ezekre támaszkodtam, továbbá   

Dawson két, inkább ismeretterjesztő jellegű munkájára. A fegyverzet és felszerelés 

technikai részeire ugyan nem tértem ki, de Haldon és Kolias írásai jól használhatóak ezen a 

téren.
28

     

 

                                                 
19

Halm 1996., 2003., Felix 1981. 
20

Runciman 1930., Hilferding 1890. De hasznos még Browning, R.: Byzantium and Bulgaria. A Comparative 

Study Across the Medieval Frontier. Berkeley, 1975. és Fine, J. R. A.: The Early medieval Balkans: a 

critical survey from the sixth to the late twelfth century. Ann Arbor, 1983. is. A macedóniai bolgár állam 

történeti földrajzához l.: Kravari, V.: Villes et villages de Macédoine orientale. Paris, 1989. Továbbá 

általában a balkáni népekhez és a kijevi Ruszhoz is l. még Obolensky, D.: A Bizánci Nemzetközösség. 

Kelet-Európa 500-1453. Budapest, 1999. A bolgár háború legújabb – számomra sajnos ismeretlen – 

hadtörténeti feldolgozása: Strässle, P. M.: Krieg und Kriegführung in Byzanz. Die Kriege Kaisers 

Basileios' II. gegen die Bulgaren (976-1019) Köln, 2006. 
21

Stokes 1961-62. 
22

Kristó Gy.: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 1986., Györffy Gy.: István király és műve. Budapest, 1983. 
23

Honigmann 1935. De l. még Hovannisian, R. G.: The Armenian people from ancient to modern times. Vol I. 

The Dynastic Period: From Antiquity to the Fourteenth Centuries. New York, 1997. 
24

Dagron 1988., Howard-Johnston 1983., Haldon 2001. De a határvidék ismeretéhez még l. Haldon-Kennedy 

1980., az iszlám végek viszonyaihoz pedig Bosworth 1993. 
25

Haldon 1979., Haldon 1984., Kühn 1991. 
26

Oikonomides 1972. 
27

Treadgold 1995., Haldon 2003., McGeer 1995, Whittow 1996, Toynbee 1973., B. Szabó-Somogyi 1999 (de 

l. még B. Szabó J.: A bizánci birodalom hadserege a X-XI. század fordulóján. A Társadalom és 

honvédelem tematikus különszáma IV. (2000) 97-105. o.). A taktikai változásokhoz l. még McGeer 1988, 

1992. tanulmányait is. 
28

Dawson-McBride 2007., Dawson-Rava 2009., Haldon 1975., Kolias 1988. 
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 A BIZÁNCI HADÜGYI IRODALOM: AZ ELMÉLETI HÁTTÉR 
  

 A bizánciak a görög-római hadelmélet örököseiként a meglevő kéziratok 

felhasználásával sajátíthatták el a hadi mesterség különböző részeit. Persze az ellenfelek és 

harceljárásaik sokat változtak azóta, így az ismeretanyagot is ennek megfelelően bővítették 

Az antik irodalom a X. századra jórészt elavult, de mindig találhattak benne használható 

részeket. A teoretikus háttér felhasználása, a gondos előre tervezés jellemezte a birodalom 

legjobb hadvezéreit. Erre az időszakra Bizánc túljutott a VII. századi „sötét kor” 

következményein, és a súlyos háborús veszteségek következményeként a katonai szemlélet 

alapja a megfontolt, óvatos hozzáállás lett, mely igyekezett elkerülni minden fölösleges 

kockázatot. Ezt fogalmazta meg Bölcs Leó Taktikájában: „... az a biztos és hasznos 

módszer, ha inkább a haditervnek és a haditudománynak köszönhető az ellenség legyőzése, 

mintsem annak, hogy erővel, kézitusában kényszerítjük ki, úgy, hogy nyílt csatába 

bocsátkozunk. Az előbbi ugyanis a szellemi tudásból fakad, aszerint, hogy mennyire ítélt 

helyesen az ember, az utóbbi azonban mindig csak veszteség árán éri célját... A legnagyobb 

hiba a hadvezér részéről, ha egész hadereje egyetlen csatában semmisül meg. Mert ha 

körültekintően állítja fel a harcrendet az ellenféllel szemben, és ésszerűen manőverez, még 

ha veszteség éri is seregét, vagy rendezetten vonul vissza, vagy könnyen kiköszörüli a 

csorbát... Ésszerűen és alapos, körültekintő megfontolás után fogjál hadi vállalkozásba. 

Mert minden egyéb dologban könnyen helyre lehet hozni a kárt: a háborúban elkövetett 

hibából eredő kár azonban megmarad: a halottak már nem kelnek életre...”
29

 Ebből a 

hozzáállásból fakadt az, hogy Bizáncban gondosan igyekeztek írásba foglalni a különféle 

ellenfelekkel vívott harcokból leszűrt hadművészeti tanulságokat. Ezeket pedig, csakúgy, 

mint a használható antik írásokat, fel is használták a birodalom hadvezérei – amit el is 

vártak tőlük. Hiszen Bölcs Leó is a X. század elején a stratégiai tudomány hanyatlásával 

indokolta munkája megírását: „Most azonban, mivel a stratégia és a taktika már régóta el 

van hanyagolva, hogy ne mondjam: teljes feledésbe merült, oly annyira, hogy azok, akik 

hadvezéri teendőkkel foglalkoznak, még az alapismeretekkel sem rendelkeznek... 

Lassanként ugyanis elhanyagolták a hadviselés helyesen megállapított rendjét és a gondos 

gyakorlatozást, mire természetesen a derekabbak jó harci szelleme is eltűnt. 

Következésképpen hol a katonák gyakorlatlanságát vagy férfiatlanságát okoljuk, hol pedig 

a hadvezérek tapasztalatlanságát vagy gyávaságát szidjuk.”
30

 

 A század folyamán aztán egyre szaporodtak a különböző témájú hadtudományi 

művek, részben kompilációként, részben az aktuális háborúkra reflektálva. De a 

kompilációk sem csak egyszerű másolatok, mivel tartalmukat frissítették az újabb keletű 

tapasztalatokkal. Ilyen a 920-as években alighanem a bolgár háború hatására elkészült a 

várvédelemről szóló értekezés, a De obsidione toleranda. Majd a keleti hadjáratok 

megindulása után valószínűleg a 940-es években a Sylloge tacticorum, aztán az 

ostromharccal foglalkozó, jórészt antik előzményekre építő Parangelmata poliorketika 

(950-es évek). Ezekre alighanem Bíborbanszületett Konstantin sokrétű irodalmi 

érdeklődése is kihatott, aki maga is gyűjtött anyagot, mely a De caerimoniis-ban maradt 

                                                 
29

Rázsó 1974. 107-108. o. (Taktika 575. o.) Egy későbbi, XIV. századi mameluk szerző is azt emelte ki a 

bizánciak jellemzésénél, hogy gondos haditerveket készítenek és inkább az eszükkel érik el azt, amit 

mások bátorsággal, l. Ritter, H.: Le Parure des Cavaliers und die litaratur über die ritterliche Künste. Der 

Islam 18 (1929). 147. o. Widukind 104. o. is hasonlót ír: „...akit vitézséggel nem tudtak legyűrni, azon 

bizony ravaszságukkal kerekedtek felül.” 
30

Rázsó 1974. 103. o. (Taktika 5. o.) A De velitatione szerzője is azzal magyarázta munkája megírását, hogy 

bár a keleti határokon az arabokat visszaszorították és ezért a kisháborús módszerek már nem aktuálisak, 

még adódhat olyan helyzet, amelyben ezekre ismét szükség lesz, és hogy ne menjen feledésbe ez a tudás, 

írásban foglalja össze, l. DV 147. o. 
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fenn (a 911-es, 935-ös, és 949-es hadjárati jegyzékek, a hadjárati előkészületekről és a 

császár hadba vonulásáról szóló szövegek és az aplektonok listája). Ezek részben korábbi 

eredetűek, de mivel alighanem a VIII. századi képromboló császárok alatt készültek, ezért 

Julius Caesar és Nagy Konstantin neve alatt szerepelnek, részben pedig a Bölcs Leó 

kezdeményezésére Leon Katakylas által még a X. század elején összegyűjtött anyagot 

tartalmazzák.
31

 A későbbiekben kimondottan gyakorlatias jellegű írások is születtek 

hivatásos katonák tollából, melyek az aktuális háborúk tapasztalataira reflektáltak, az 

ellenfél taktikájának és a hadszíntér jellegének figyelembe vételével. Ilyen munka a 

Nikephoros Phokas-hoz köthető De velitatione és a Praecepta militaria (mindkettő 969 

után).
32

 A bolgár háborúk megindulásával egy időben, a 990-es évek elején valószínűleg II. 

Basileios számára készült a De re militari. Ezt a három értekezést használtam a 

legtöbbször, melyeket tényleges tisztek készítettek és írtak saját kollégáik számára, így 

ezek nyújtanak a legjobb betekintést a korszak bizánci katonai gondolkodásába.
33

 A császár 

bizalmasa, Nikephoros Uranos pedig keleti kinevezése idején, a XI. század elején 

elkészítette saját Taktikáját. Ez utóbbi terjedelmes kompiláció, de a Praecepta militaria 

kiegészített változatát és saját készítésű fejezeteket is tartalmaz. A kompiláció persze 

Bizáncban a görög-római hadügyi irodalom örököseiként hagyományos dolognak 

számított, hiszen Bölcs Leó is Taktikájában lényegében átírta Maurikios Strategikonját.
34

 

Az antik időszak írásainak ismerete nem volt ritkaság, még a műveltebb konstantinápolyi 

elit körében sem. Az nem csoda, hogy Leó megemlíti, hogy az antik és későbbi 

hadtudomány szerzőit használta a gyalogság hadrendjének leírásánál, de Kekaumenos is a 

XI. században úgy írt ezekről, mint amelyek ismeretét nyugodtan elvárhatja. A korabeli 

hadvezérek használták is mind ezeket, mind az újabbakat, így a De velitatione hivatkozik 

is Bölcs Leó Taktikájára és voltaképpen annak a portyázók elleni tevékenységről szóló 

részének „bővített változata.” II. Basileiost is a hadrend kialakításában részben 

könyvekből, részben saját tapasztalatai alapján szerzett ismeretei vezették.
35

 Az antik 

írások ismerete visszaköszön más forrásokból és értekezésekből is, de a gyakorlatban a 

hadvezérek a saját tapasztalataiknak és a körülményeknek megfelelő módszereket 

követték. A De velitatione szerzője is erről írt, mikor arra figyelmeztetett, hogy a 

tapasztalatai alapján leszűrt tanulságot adja közre, de az olvasón múlik, hogy a 

                                                 
31

Treatises 95-97. o. 
32

McGeer 1995. 172-178. o. a szerzőség kérdéséről. Egyébként a Praecepta militaria gyalogsági négyszöget 

leíró része is korábban készült és Nikephoros Phokas átvette saját értekezésébe, l. McGeer 1992. 227. o. 

Az addigi védekező harcokról a támadó hadműveletekre való átállással magyarázza a hadügyi irodalom 

kivirágzását a X. században McGeer 1988. 135. o. 
33

A DV 147-149. o. szerzője a Phokas-családnak tulajdonítja a csatározó taktika kidolgozását (bár nyilván a 

keleti végeken a VII. század óta kifejlődött eljárásokat összegzi benne), és II. Nikephoros utasításával 

indokolja munkája elkészítését, továbbá címében is a császárhoz kapcsolja a leírt taktikát, ahogy a 

Praecepta militariáé is. Továbbá megemlíti azt, hogy szándékában állt még a nyugati viszonyoknak (ahol 

szintén sok időt töltött és komoly tapasztalatokat szerzett) megfelelő taktikát is leírni, de ez majd egy 

külön munkát igényel. A De re militari lett végül ez a mű, habár alighanem más készítette el. 
34

Így ír munkája elején: „Behatóan foglalkoztunk ugyanis mind a régi, mind pedig az újabb hadtudományi és 

hadművészeti módszerekkel; ebből a célból megkerestünk egyébfajta történeti műveket is, és ha 

szempontunknak megfelelően valami a hadviseléshez szükséges dolgok közül hasznosnak mutatkozott, 

onnan azt kiírtuk, hasonlóképpen összegyűjtöttük mindazt, amit saját tevékenységünk szerény 

tapasztalatai alapján számunkra mérvadónak és olyan ismereteknek találunk, melyek jelen 

körülményeinknek megfelelnek és gyarapodást jelentenek... Inkább a gyakorlatilag, mint az elméletileg 

követendőt és szükségeset adjuk...” l. Rázsó 1974. 103. o. (Taktika 7-9. o.) A Treatises 107. o. ajánlja, 

hogy a császár vigyen magával katonai témájú műveket, például Syrianus és Polyainos munkáit; a 

Chronographia 376. o szerint VII. Mihály Hadrianus és Traianus győzelmeit, illetve Aelianus és 

Apollodorus hadtudományi munkáit tanulmányozta. Shepard 2002. 73. o. a 960-as krétai hadjárat előtt 

Basileios Lekapenos is összeállított egy tengeri hadviseléssel  (Naumachika) foglalkozó kompilációt. 
35

 Taktika 65. o., Kekaumenos 35. o., DV 219. o., Chronographia 47. o. 
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körülményeknek és a pillanatnyi helyzet követelményeinek megfelelően alkalmazza 

azokat. Bevezetőjében pedig azt írja, hogy bár a csatározó taktikára keleten a bizánciak 

győzelmei után nem sok alkalom adódik, hasznos lejegyeznie, hogy ha esetleg a jövőben 

hasonló fenyegetés adódna, újra felhasználhassák; őt magát a módszer kiváló alkalmazói 

tanították, de maga is szerzett benne tapasztalatokat.
36

 Vagyis elmondható a korabeli 

bizánci főtisztek esetében, hogy az elméleti mellett a gyakorlati ismeretek is egyformán 

fontosnak számítottak és a szükséges tapasztalatokat „gyakorló” hadvezérek mellett 

szerezhették meg. A korabeli Európában a hadvezetés elsajátítása teljesen gyakorlati 

alapúnak tűnik, a bizánciak viszont felhasználták tekintélyes antik hagyományaikat is.    

 De nem csak ezek szolgáltak a korabeli hadvezérek elméleti háttéranyagául, hanem 

a korábbi vagy kortárs hadvezérek tetteinek krónikái is (a görög-római történetírók 

munkáit szintén felhasználhatták) . Így Ioannes Kurkuas tevékenységét nyolc könyvben 

írta meg Manuel protospatharios, és alighanem létezett egy a „Phokas-család krónikája” is, 

az idősebb  Nikephorostól a császár II. Nikephorosig.
37

 Valószínűleg több hasonló krónika 

is létezett, vagy legalább Kekaumenos Strategikonjához hasonló írás, mely bőséges példák 

tárházát nyújtja a vezéri tevékenység gyakorlatához (annál könnyebben, mivel a bizánciak 

végül is anyanyelvi irodalmat használtak, így a hasonló atyai intelmek gyakoriak lehettek 

családokon belül). Ezt a munkát Gyóni Mátyás a következőként jellemezte: „Nem 

hadtudományi traktátus ez, hanem több annál. A taktikát és a stratégiát érintő tanácsokon 

kívül a tanácsok egész kincsesházát tartalmazza: a becsületes életben való boldogulás 

valóságos kézikönyve ez... Ezek  a példák teljesen életszerűek. Vagy a szerző gazdag 

egyéni élményeiből, vagy kiterjedt családja és ismeretségi köre tagjainak tapasztalataiból 

kerülnek ki... hadtudományi szabályai megmagyarázására, megvilágítására bizánci 

hadvezérek haditerveit, győzelmeit, várbevételeit vagy vereségeit, hibáit használja 

példákként, valamint ellenséges betörések, Bizáncnak alávetett barbár népek lázadásainak 

lefolyását.” Kekaumenos szavaival: „Én ugyanis azt szeretném, hogy olyan emberré légy, 

hogy mindenki csodáljon derekasságodért is, megfontoltságodért is, meg tudásodért és 

ékes beszédeidért is. S ha tanácsaimat szeretettel fogadod és megtartod, boldog leszel. 

Ezeket t. i. úgy foglaltam írásba számodra, hogy ezek nem találhatók meg más 

strategikonban, sem más valamilyen könyvben. Ugyanis a saját magam megfontolásából s 

valóságos tapasztalatból merítve írtam ezeket. Tanulmányozd csak át a régiek 

hadtudományi munkáit: ezeket a dolgokat ugyan nem fogod ott megtalálni, de találsz majd 

más, ezeknél jobb, csodálatos és bölcsességgel teli szabályokat.”
38

 Továbbá volt még egy 

mű, mely a birodalomban a legismertebb írás volt és sok példát ad a hadi mesterségről: a 

Biblia, főleg az Ószövetség – Kekaumenos kimondottan ilyen értelemben is ajánlja 

olvasását, a hadtudományi és hadtörténeti művek mellett.
39

 

 Az előbbiekből látható, hogy a X. században a bizánci hadügyi irodalom milyen 

virágzásnak indult és alighanem ez is összefüggött azokkal a katonai sikerekkel, melyeket 

                                                 
36

DV 203., 143. o. Kekaumenos 38-39. o. is ilyesmire figyelmeztet: ne csak a hagyományból ismert 

fortélyokra törekedjenek, hanem találjanak ki valami egészen újat a saját eszükkel, l. még a 48-49. o. 
37

Theophanes folytatása 177. o.; Morris 1988. 85. o./9. j. szerint ez a krónika lehetett Leó diakónus egyik fő 

forrása. 
38

Gyóni 1944. 7-8. o. Az idézet Kekaumenos 48-49. o. Elvileg az ókori történetírók munkáit is olvashatták a 

bizánciak és azokat is felhasználhatták saját terveikhez, például Bardas Skleros 976-ban úgy verte meg a 

császárpárti sereget, hogy ebédet készíttetett katonáinak, mire ellenfele is nekilátott emberei 

étkeztetéséhez, de a lázadók titokban már felkészültek a harcra és támadást indítottak, l. Skylitzes II. 172. 

o. Ezt a trükköt még a spártaiak alkalmazták először az argosiak ellen, l. Hérodotosz VI. 78. Valamint 

még Kekaumenos 43. o. is úgy említi Pyrrhos, Hannibál, az ifjabb Scipio és Belizár tetteit, mint 

amelyeket ismernek a művelt emberek. 
39

Kekaumenos 48-49. o. Elvégre Izrael harcai sok, a csatározó taktika alkalmazásához hasonló példát 

nyújtanak. 
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ebben az időszakban elértek. Az elméleti megalapozás a gyakorlati alkalmazással 

egybekapcsolódva tette lehetővé a katonacsászárok győzelmeit, akik maguk is jól ismerték 

az előírt taktikai eljárásokat – már ha nem egyenesen maguk dolgozták ki azokat – , de 

ezeket nem sablonosan alkalmazták, hanem az adott viszonyoknak megfelelően 

változtattak is azokon. Az, hogy tekintélyes hadügyi irodalom állt rendelkezésükre, komoly 

előnyt jelentett a bizánci hadvezéreknek: amivel olvasmányaik során találkoztak, az nem 

érhette őket meglepetésként, míg ellenfeleik, akiknek nem volt ilyen hátterük, könnyen 

zavarba jöhettek ismeretlen módszerek láttán, ami viszont könnyen vereségbe torkollhatott. 

A katonai irodalom ismerete a megfelelő szellemi ráhangolódást segíthette elő a bizánci 

hadvezéreknél. Persze önmagában nem az elméleti taktikai felkészültség volt a döntő, 

hanem a gyakorlati érzék, az alkalmazkodókészség is. Ezek nélkül aligha remélhettek 

győzelmet, de a parancsnokok egyéni felkészültsége, tehetsége mellett még a csapatok 

gondos fegyelmezése, kiképzése, valamint a megfelelő ellátás és az alapos felderítés is 

szükséges volt ehhez. A következő részekben ezek kerülnek tárgyalásra. 
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I. HADKIEGÉSZÍTÉS ÉS HADELLÁTÁS A X. SZÁZADI BIZÁNCBAN 

 

 A 900-as évek elején még a hagyományos felosztás volt a jellemző a birodalom 

fegyveres erőire: a tartományok (themák) időszakos szolgálatot ellátó katonasága és a 

hivatásos zsoldos egységek (tagmák) adták a hadjáratokon részt vevő csapatok zömét. A 

képet színesítették még emellett a különféle idegen népekből felfogadott zsoldoscsapatok 

(ethnikoi) – bár a themák és tagmák állománya sem volt feltétlenül hazai születésű, hiszen 

a különböző etnikumok áttelepítése régi római szokás volt.
40

 A themákban és a fővárosban 

is nyilvántartott, katonáskodásra kötelezett stratiotesek helyzete a század folyamán nagyot 

változott. A katonai szolgálat eredetileg személyhez kötődött és birtokaik ezen 

kötelezettségüket alátámasztó dolognak számítottak, ezért voltak katonai birtokokként 

nyilvántartva (stratiotika ktemata). A X. század közepére ez úgy módosult, hogy a 

katonaiként bejegyzett birtokok tulajdonosától várták el a szolgálatot, vagyis csak az 

szerezhetett ilyet, aki ez utóbbit hajlandó volt vállalni. Bíborbanszületett Konstantin 947-es 

törvénye szerint egy ilyen birtok minimális értéke négy font (288 aranypénz) volt egy 

lovaskatona esetében, ennek jövedelméből lóval, fegyverekkel, felszereléssel elláthatta 

magát. Ez a birtoknagyság két zeugarion területnek felelt meg, vagyis két háztartás 

munkája támasztotta alá.
41

 Később II. Nikephoros ezt a minimális értéket tizenkét fontra 

(864 aranypénz) emelte, mikor a nehézlovasság alkalmazása általánossá vált.
42

 A 

tulajdonos általában személyesen vállalta a szolgálatot, de gyakran előfordult, hogy a 

birtokos inkább, ha megtehette, helyettest állított maga helyett, akinek lovát, felszerelését 

biztosította, vagy egyszerűen csak pénzzel váltotta meg a szolgálatot, a helyettesről pedig a 

helyi katonai igazgatás gondoskodott. De az is gyakori volt, hogy a stratiotes 

elszegényedett és nem volt képes az anyagi hátteret biztosítani: ilyenkor a kötelezettség 

közössé vált (syndosis) és többen adták azt össze a számára (ez általában abból 

következett, hogy a katonai birtokok az öröklődés révén több családtag között oszlottak 

meg, de a kötelezettség továbbra is egy főhöz kötődött).
43

 Ez utóbbi elvben hasonló volt a 

helyettesállítás módszeréhez, de a X. század folyamán egyre jobban terjedt az a szokás, 

hogy a kormányzat a themákból nem katonákat követelt a külföldi hadjáratokhoz, hanem 

pénzt a zsoldosok fogadására.
44

 

                                                 
40

Egyébként VII. Konstantin idejéből fennmaradt egy törvényszöveg, mely szerint az áttért foglyok pénzt, 

vetőmagot és gabonát kaptak, azok a háztartások, melyekbe ezek benősültek, háromévi adómentességet 

élveztek, azok a foglyok, akik megtelepedésre kaptak földet, szintén, de még a szolgáltatások alól is 

mentesültek, l. McGeer 1995. 366. o. 
41

McGeer 2000. 17-18. o. egy zeugarion: egy pár ökörrel egy idényben megművelhető terület. Tehát a 

stratiotesek leginkább kis- és középbirtokosi rétegnek számíthattak a helyi társadalomban, később II. 

Nikephoros úgy rendelkezett az örmény stratiotesek (akik valószínűleg a visszafoglalt Kilikiát újra 

benépesítő telepes-katonák voltak) birtokairól, mint amelyeken a tulajdonosok szőlőt művelhettek, 

pajtákat, malmokat, és más egyszerű épületeket emelhettek, szerény lehetőségeik szerint, l. McGeer 2000. 

88-89. o. 
42

McGeer 2000. 107-108. o. 
43

Szöveggyűjtemény 34. o. „Tudni kell, hogy egészen a mai időkig érvényben maradt az az eljárási szabály, 

hogy amikor hadjáratra kerül sor, a katonakötelesek mellé, ha jómódúak, nem szabad velük együtt adózó 

újoncokat adni, hanem teljesítsék egyedül és saját személyükben katonai szolgálatukat. Ha azonban 

elszegényedtek, akkor velük együtt adózókat kell melléjük adni, hogy ezek révén meglegyen az elégséges 

vagyonuk, s le tudják szolgálni a maguk katonai szolgálatát. Ha pedig teljesen elszegényedtek, és még a 

melléjük adott együtt adózók segítségével sem tudják teljesíteni katonai szolgálatukat, akkor el kell őket 

bocsátani a szolgálatból, és a portyázókhoz kell beosztani őket... Az ilyen katonák földparcellái 

elidegeníthetetlenek maradnak, ezeket a kincstár számára határolják el és különítik ki abból  célból, hogy – 

ha esetleg az elbocsátottak valamelyike anyagilag újra összeszedné magát – , visszakapja a maga parcelláit és 

visszahelyezzék a maga katonai szolgálatába.” L. Oikonomides 1996. 110-115. o. 
44

DAI 257. o. „Tudnivaló, hogy Leó... császár alatt... a nyugati tartományokból azoktól, akik nem akartak 
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 A haderő másik részét, a hivatásos katonaságot a tagmák állománya jelentette. 

Ezeket az egységeket a VIII. század közepén kezdték létrehozni, mint a császárok számára 

teljesen megbízható zsoldos alakulatokat. A IX. század közepére négy tagma jött létre: a 

Scholarioi-, az Exkubitoi-, a Hikanatoi-, és az Arithmos- vagy Vigla-tagma. Ezek 

legénységét is a stratiotesek közül toborozták, de állandó szolgálatra és rendszeres 

fizetéssel, felszerelésükről az állam gondoskodott. A X. században itt is kezdett 

megváltozni a helyzet: a themákban szolgáló stratiotesek egy része, így a strategosok 

kíséretében szolgálók, vagy a fontos erősségek őrségei eddig is állandó jelleggel 

szolgáltak, továbbá a gyakori keleti hadjáratok során a hivatásos csapatokat egyre inkább a 

határvidéki területeken helyezték el, és így létrejöttek a „tartományi” tagmák. Ugyanakkor 

a század végére a thema-szervezet egyre inkább fontosságát veszítette, ami azzal járt, hogy 

a katonáskodásból megélni szándékozó stratiotesek is a jócskán megnövelt létszámú 

tagmákba léptek be.
45

 

 Végül még egy harmadik forrás is rendelkezésre állt: idegen zsoldosok felfogadása 

bizonyos időre, vagy egy-egy hadjárat tartamára. Ugyanakkor a császári testőrségbe 

(Hetaireia) is szívesen fogadtak fel külföldieket, elsősorban biztonsági, de részben 

propaganda-szempontok miatt is, mint II. Basileios varég gárdája esetében.
46

 A ruszokkal 

kötött szerződések is megemlítik a katonai szolgálat lehetőségét, így 912-ben: „Mikor [a 

helyzet] hadbavonulást követel vagy toborzás folyik, s e [ruszok] meg akarják tisztelni vele 

a császárotokat, bármikor és bármennyien jöjjenek, ha saját kívánságukra a császárotok 

[szolgálatában] óhajtanak maradni, maradjanak.” Majd 945-ben is: „Ha császárságunk 

harcosokat óhajt tőletek ellenségeinkkel szembe, írunk a nagyfejedelmeteknek, s annyit 

küldjön nekünk, amennyit akarunk.” A birodalom klienseitől is követelhették kontingensek 

kiállítását, mint Melitenétől behódolása után, melyről a krónikás megjegyzi, hogy még a 

többi „agarénus” elleni hadjáratokon is részt.
47

 A bizánci seregek etnikai sokszínűsége a 

kortársak számára is feltűnt – al-Mutanabbi szerint 954-ben al-Hadath-nál „Keletről jött s 

                                                                                                                                                    
katonáskodni, készpénzt követeltek be... Romanosz úr alatt, amikor azt akarta, hogy a peloponnészosziak 

Longobardiában teljesítsenek katonai szolgálatot,... inkább azt választották, hogy  nem katonáskodnak, 

hanem ezer felnyergelt és felkantározott lovat és száz font készpénzt fizetnek., amit teljes készséggel meg 

is adtak”; Ibn Hauqal 194. o. arról  ír, hogy II. Nikephoros idején a módosaktól egy-egy teljesen felszerelt 

lovast követeltek a hadjáratokra; továbbá McGeer 2000. 15-16. o., Haldon 2003. 123-125. o. A császár 

fentebb említett intézkedése a minimális érték megnövelésére alighanem ezzel magyarázható, hiszen ez 

nagyobb megváltási összeget is jelentett, amit Zonaras is feljegyzett, hogy a közszolgáltatással tartozóktól 

tengerészi szolgálatot követelt, a tengerészektől gyalogosit, a gyalogosoktól lovasságit, a lovasoktól 

nehézlovasságit, l. McGeer 2000. 106. o. Csakhogy eléggé valószínűtlen, hogy ez a valóságban 

kivitelezhető lett volna, hacsak nem a szolgálat pénzzel történő megváltása esetén, l. Lemerle 1977. 265-

266. o. A katonai birtokokhoz l. Haldon 1979. 41-65. o. 
45

Kühn 1991. 251-252. o. A tagmák történetéhez l. még Haldon 1984. 276-297. o. A tagmákban szolgálatot 

teljesítő katonák nyilván magasabb társadalmi csoportba tartoztak, mint a stratiotesek, ahogy erre már 

VII. Konstantin katonai birtokokat védő törvénye (947 táján) is rámutatott, melyben a stratiotesek 

birtokainak megvásárlását megtiltja a hatalmasoknak egészen a scholariosi (a tagmákban szolgáló 

katonák) rangig, amit aztán II. Basileios is megerősített 996-ban, l. McGeer 2000. 72., 119. o., továbbá 

még Haldon 1984. 318-323. o. a felszerelésükről. 
46

Kmoskó I/1. 185. o. szerint már a IX. században is feketék, kazárok és törökök voltak testőri szolgálatban 

Konstantinápolyban. Antiochia bevételénél 969-ben Michael Burtzes vezette a bizánciakat, vele volt 

fekete szolgája, és az örmény Isakios Bachramios, l. PO 18. 822-823. o. Szükség esetén persze 

valószínűleg nem válogattak, hogy kiket alkalmaznak: 896-ban a bolgárok ellen muszlim foglyokat 

vetettek be, majd a X. század elején pedig még egyháziak besorozására is sor került, l. The History of al-

Tabari. Vol XXXVIII. The Return of the Caliphate to Baghdad. Tr. And Annotated by F. Rosenthal. 

Albany, 1985. 31. o., Nicholas I. Patriarch of Constantinople Letters. Greek Text and Translation by R. J. 

H. Jenkins and L. G. Westerink. Washington, D. C. 1973. 467-469., 489-491. o. 
47

PVL 68., 76. o. (magyar fordítása Szili 2009. 229., 237. o.); Theophanes folytatása 172. o., Skylitzes I. 263. 

o. az arab segédcsapatról, később (969/970) az aleppóiak is csak a nem muszlimok elleni hadjáratra 

vállalták segédcsapatok küldését, l. Freytag 1857. 233. o. 
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nyugatról ötoszlopos seregjük, / s zúgásuk felhatolt az Ikercsillag füléig, / és benne 

mindenféle nyelv s zagyva nemzet együtt, / s nem értettek görög szót, ha tolmács nem 

segített...”
48

 A külföldi hadjáratokon persze egyszerűbb volt zsoldosokkal tevékenykedni, a 

hazai földön a portyázó harcokat továbbra is a tartományi csapatok vívták meg. A X. 

század végére II. Basileios idején már a tagmák adták a seregek zömét, de az idegen 

zsoldosok szerepe is megnövekedett – a császár alighanem tudatosan csökkentette a 

themák és a keleti csapatok fontosságát a polgárháborúk után.
49

 

 A katonaság azonban nem csak a hivatásos/nem hivatásos és hazai/idegen szempont 

szerint oszlott meg. A korszak császárai számára komoly fejtörést okozott az is, hogy a 

tartományi katonaság állományából egyre többen álltak a tartományi arisztokraták 

kíséretébe, akik így szabályos magánhadseregeket tudtak fenntartani. Ez részben a 

birodalom javuló belső helyzetéből következett, hiszen az arab támadások csökkenése 

miatt a tartományi népesség helyzete stabilizálódott – persze főleg a földbirtokosi réteg 

élvezte ennek előnyeit. A stratiotesek is igyekeztek kihasználni a javuló gazdasági 

helyzetet, nyilván nem véletlen, hogy ekkor terjed el személyes katonáskodás pénzzel való 

megváltása. Egy a  X. század végén íródott katonai értekezés szerzője azon morgolódott, 

hogy a tétlenül otthon maradó katonák eladják legjobb lovaikat és felszerelésüket, hogy 

barmokat vásároljanak cserébe és végül a parasztok és vásározók életmódját veszik fel.
50

 

Az arisztokraták pedig igyekeztek a katonai birtokokkal is megnövelni saját területeiket, a 

tulajdonosokat pedig vagy függő paraszti (paroikos) sorba juttatni, vagy saját katonáikként 

alkalmazni. Ez a császári seregek legfontosabb utánpótlási bázisát veszélyeztette és ezzel 

az uralkodói hatalmat is. „Ami a testnek  a fej, az az államban a hadsereg: aszerint, hogy 

ezek milyen állapotban vannak, szükségképpen velük együtt megváltozik az egész, és aki 

ezekre nem fordít nagy gondot, az a maga jólétében szenved kárt...,” fogalmazta meg VII. 

Konstantin katonabirtokokat védő törvénye elején.
51

 Nem csak a birtokok jogtalan 

megszerzését, de tulajdonosaik magánszolgálatba fogadását is tiltotta a korabeli 

törvényhozás,
52

 de ez utóbbit valószínűleg nem túl eredményesen: 970-ben Bardas Phokas 

saját embereiből és híveiből gyűjtött sereget Kappadokiában a császár ellen lázadva, majd 

978-ban a császár utasítására megismételte ezt.
53

 Kekaumenos is – saját X. század végén 

                                                 
48

Arab költők 205. o. A bizánciak elvileg ugyan a római, hivatásos katonákból alkotott állandó hadsereg 

örökösei voltak, de ekkor már náluk is inkább a felkelő hadinép jelentette az alapot, mely felett ott állt 

még a létszámában kisebb hivatásos, zsoldos állomány, viszont a magánkatonaság szerepe kisebb, mint 

Nyugat-Európában. A helyzetet párhuzamba lehet állítani a korabeli szász gyakorlattal: I. Henrik 

parasztkatonáival, l. Widukind 37-38. o., ugyanakkor külföldi hadjáratokon ők is „válogatott”, inkább 

hivatásos jellegű csapatokat használtak, uo. 51. (rablókból toborzott légió), 76. o., de II. Henrik is 

alkalmazott ljutics zsoldosokat a lengyelek ellen, l. Thietmar 318. o. 
49

Ehhez a kérdéshez l. Fine, J. V. A.: Basil II. and the Decline of the Theme System. Studia Slavico-byzantina 

et Medievalia Europensia I. (1988) 44-47. o., Cheynet, J-C.: Basil II. and Asia Minor. 82-88. o. In: 

Byzantium in the year 1000. Ed. P. Magdalino. London – Boston, 2003. 71-108. o. 
50

DRM 319. o. 
51

Szöveggyűjtemény 33. o., McGeer 2000. 71. o. 
52

McGeer 2000. 76. o. VII. Konstantin rendelkezése szerint, ha valaki megszerezte egy stratiotes birtokát és 

paroikos státuszába juttatta az illetőt, 6 aranypénzt kellett büntetésül fizetnie – ez nem tűnik túl súlyos 

megtorlásnak (legalábbis ha nem volt szó nagy sokaságról). Ha pedig saját szolgálatában alkalmazza, 

akkor is 6 aranyat fizessen érte évenként, hacsak nem a strategos, vagy más tiszt rendelte a szolgálatába 

az illetőt. A „hatalmasokkal” szembeni kormányzati politika hátteréhez Howard-Johnston 1995.80-83. o. 

A bizánci vidéki társadalom X. századi helyzetéhez még Oikonomides 1996. 105-125. o. (a paroikos-

státus rövid távon nem volt hátrányos a parasztoknak, hiszen így a privilegizált birtokos védelmébe 

kerültek és megszűntek független adófizetők lenni az állam számára, melynek jövedelmei ezzel persze 

csökkentek: 105-106. o.) 
53

Leó diakónus 105. o., Skylitzes II. 175. o. De egyébként valószínűleg minden rangos tisztviselő, birtokos 

tartott maga mellett bizonyos számú kíséretet, ahogy 963-ban Basileios Lekapenos is saját „háza népéből” 

háromezer embert fegyverzett fel Konstantinápolyban páncélokkal, sisakokkal, pajzsokkal, lándzsákkal és 
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élt ősére, Nikulitzas Delphinasra emlékezve – így jellemezte a tartományi birtokos réteg  

pozícióját: „Hiszen emberei vannak és saját hadi népe, s a vár és a tartomány neki 

engedelmeskedik mindenben, amit csak mond.”
54

 A X. századi császárok katonai 

birtokokat védelmező törvénykezése ennek a folyamatnak volt a következménye, de végül 

is nem sok eredménnyel, mivel egy voltaképpen lassú eltűnésre ítélt intézményt próbáltak 

megóvni; hiszen a birodalom terjeszkedő hadjáratait is inkább zsoldoscsapatokkal hajtották 

végre, melyekben a tartományi „népfelkelő” katonaságnak nem sok szerep jutott. Mivel az 

állam jövedelmei lehetővé tették, a hadsereg egyre inkább zsoldos jellegűvé vált, a XI. 

században már egyre nagyobb részben idegenekből állt. II. Basileios idején a katonai 

birtokok védelme már nem is kerül említésre a törvényalkotásban – a zsoldos katonaság 

vált általánossá. 

 A bizánci hadsereg elvileg továbbra is a régi római alapokon nyugodott: állandó 

szolgálatot végző, hivatásos katonákból állt. Gyakorlatilag azonban ez csak a tagmák 

legénységére volt érvényes, hiszen a thema-katonaság felkelő jellegű volt, de a nyugaton 

elterjedt közszabadok felkeléséről nem volt szó. A stratiotesek inkább a birtokosi réteghez 

tartoztak, akik eredetileg személyes katonakötelezettséggel tartoztak az államnak. Az, hogy 

a katonai szolgálat az államhoz kötődött, volt a legjellemzőbb eltérés a nyugati 

gyakorlattól. Bár mint láttuk, a magánkatonaság itt is megjelent (voltaképpen már a késő 

római időszakban, mint a bucellariusok), a hadkiegészítés egészében nem erre épült – a 

nyugaton gyakori, az egyházi vezetők által kiállított kontingensek teljesen hiányoznak is.
55

 

Az állam egysége megmaradt, az erős központi hatalommal együtt, így a hadszervezet is 

ennek volt a része, stabilizáló szereppel. Bár a themákban gyakoriak voltak a felkelések a 

VII-VIII. században, ezek nem okoztak politikai széttagolódást. A X. századi 

polgárháborúk is magyarázhatók azzal, hogy a császári hatalom elhanyagolta a hadsereg 

irányítását, mely így a sikeres hadvezérekhez kötődött inkább, akik ezt a befolyásukat 

felhasználva törtek a császári trónra. 

 A birodalom igazi erejét tulajdonképpen a háborús infrastruktúra adta, mivel emberi 

erőforrásai nagyságrendileg nem különböztek a nyugati országokétól, de azok 

felhasználását jóval hatékonyabban végezte a Rómától örökölt közigazgatás. Bizánc ebben 

a korban jelentős pénzösszegeket tudott a seregre fordítani, így zsoldos csapatok 

felfogadása folyamatosan módjában állt, ami komoly előnyt jelentett számára.
56

 Az arany 

voltaképpen a bizánciak leghatékonyabb fegyvere volt, hiszen nem csak csapatokat 

fogadhattak rajta, hanem ha megszorultak, megvásárolhatták rajta a békét, de régi 

hagyományaik szerint ellenségeikre is uszíthattak másokat érte cserébe, mint a kijevi 

Szvjatoszlavot a bolgárok ellen: „...elküldte a tauroszkítákhoz... azzal a paranccsal, hogy 

ossza szét közöttük a reá bízott aranyat, mely összege mintegy 15 kentinarionra rúgott, és 

vezesse őket Moesiába, hogy elfoglalják ezt az országot...” De jó példa még az is, amit 

Liudprandnak mondtak 968-as követsége idején, I. Ottó császárt fenyegetve: „...pénzzel, 

                                                                                                                                                    
kardokkal  Nikephoros Phokas támogatására, l. Leó diakónus 49. o.    

54
Gyóni 1944. 76. o. 

55
Az ortodox egyház elutasította a papok részvételét a harcban, csak imádkozhattak annak sikeréért, vagy 

áldásukat adhatták rá. Persze a végvidéken előfordulhattak kivételek is, mint Skylitzes I. 279-280. o. 

története (aligha hiteles, de jellemző) mutatja: Herakleiába vetődött néhány portyázó arab, mire a helyi 

pap, abbahagyva liturgiát, ornátusban nekik rontott és a symandron rúdjával agyonütötte néhányukat, a 

többieket elkergette. A felettes püspök eltiltotta a papi hivatástól és nem volt hajlandó megbocsátani neki, 

mire átment az arabokhoz és renegát lett. 
56

Bloch, M.: A feudális társadalom. Ford. Sujtó L. Budapest, 2002. 27-28., 88. o. „A mohamedán világ 

Bizánccal egyetemben egészen a 12. századig tényleges gazdasági fennhatóságot gyakorolt a nyugati 

világ fölött: azok az arany pénzérmék, amelyek kontinensünk nyugati felén ekkor még forgalomban 

voltak, mind görög vagy arab pénzverdékből származtak vagy … ezeknek az érméknek az utánzatai 

voltak.” Továbbá Nyugat-Európából az arany és ezüst is keletre vándorolt, a luxuscikkekért cserébe, 

hasonló értékű nyugati árucikk híján. 
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amiben bővelkedünk, fellázítjuk ellene az összes nemzeteket, őt pedig összetörjük, mint 

valami... cserépedényt...” Kekaumenos már pragmatikusabban közelítette meg a témát, 

mikor úgy vélte, helyesebb egyszeri sarcot fizetni az ellenségnek, ha ennyivel beéri, mint 

egy hadjárat pusztításait (melyeket nem csak az ellenséges, de a saját csapatok is 

okozhatnak) helyrehozni és kockáztatni a harcot a győzelem vagy vereség bizonytalansága 

miatt – a háború nagyobb károkkal jár.
57

 A birodalom mindig számíthatott idegen 

zsoldosok segítségére, főleg, ha külföldi hadjáratról volt szó: örmények, ruszok, magyarok, 

kazárok és más népek gyakran képviseltették magukat az expedíciós seregekben. Sőt, 

Bardas Phokas lázadása idején, mikor az anatóliai területek elvesztek a császári 

kormányzat számára és a fővárossal szemközt táboroztak a trónkövetelő csapatai, nem is 

maradt más lehetőség, mint zsoldosokkal folytatni a harcot: „Baszileiosz császár 

meggyőződvén a rómaiak iránta érzett közömbösségéről, minthogy nem sokkal korábban 

válogatott katonai kontingens érkezett hozzá a tauroszkítáktól, egyesítette őket más 

zsoldosokkal, és a túloldalon elhelyezkedő sereg ellen küldte.”
58

 Ha a szükség úgy hozta, 

egész seregeket fogadtak fel, mint a polgárháborúk idején: 979-ben állítólag tizenkétezer 

grúz segítette a császár ügyét. A csapatok fizetése (roga) aszerint váltakozott, hogy 

tartományi vagy hivatásos katonáról (scholarios) volt-e szó és persze rang szerint is (l. 

hozzá a táblázatokat); az idegenek zsoldja is váltakozott, a nomádok általában kevéssel 

beérték, főleg, ha tisztes zsákmányra volt kilátás.
59

 Zsákmányrész természetesen járt a 

hazaiaknak is (egyötöd rész a kincstáré, a többit elosztották), de a tagmák legénysége még 

egyéb juttatásokra is számíthatott, mint selyemköpenyek, különleges pénzjutalmak 

(philotimia) – a jutalmazáshoz a pénzt a koiton külön császári kincstára biztosította.
60

 Volt 

továbbá egyes alakulatoknál olyan „hadjárati pénz” (prochreon), amit a rendes fizetés 

mellett kaptak a részt vevő katonák. Ez a felszerelés és lóbeszerzés megkönnyítésére 

szolgált az újonnan behívottaknál hadba vonulás előtt.
61

 A themák legénységét a X. század 

előtt 3-4 évente fizették, 12-18 aranyat kaptak, de ez a hazai szolgálatra vonatkozott és 

hosszabb távra – hadjáratra ők is külön fizetést kaptak (az ellenséges portyák elleni 

védelmi harcért a themákban nem járt fizetés, csak ha elhagyták saját tartományukat). A 

zsoldfizetés a strategosok feladata volt, ők kapták meg a tartományuk fontossága szerinti 

                                                 
57

Leó diakónus 63. o. (a magyar fordítás Szili 2009. 93-94. o.), Liudprand 547. o. Bölcs Leó így ajánlotta ezt 

az eljárást: „Gyakran ütközet nélkül, csupán pénz segítségével is győzelmet arathatsz ellenségeid fölött, 

amikor velük szomszédos ellenségeidet pénzzel rábírod, hogy rájuk támadjanak. Így ugyanis vagy 

elpusztítják egymást, vagy az egyik fél kerekedik felül, de az ütközetben viaskodva sok kitűnő harcosát 

veszíti el. Így mindkét ellenséged megfogyatkozván, jómagad veszteség nélkül és azoknál erősebbként 

lépsz elő...” l. Rázsó 1974. 109. o. (Taktika 589. o.), Kekaumenos 44-45. o. 
58

Haldon 2000. 212-214. o. szerint a 935-ben Longobardiába küldött seregben szolgált idegenek: 415 rusz, 

31 fő a Nagy Hetaireiából, 46 a Középső Hetareiából, 45 fergánai (pharganoi), 47 kazár, az „új foglyok” 

közül 79, Moszulból 11, Panormosból (Palermo) 18 férfi (az utóbbi három alighanem mind muszlim), 84 

türk (magyar), 36 örmény. Pedig ez csak egy kisebb hadjárat volt, kisebb erővel. A „tauroszkíták” a kijevi 

Vlagyimir rusz segédcsapatai voltak, l. Chronographia 34-35. o.  (magyar fordítás Szili 2009. 110. o.) 
59

A zsold mellett nyilván fontos volt az is, hogy a foglyokat is jó pénzért lehetett eladni, mint arról Aristakes 

a2html 2/3 lap beszámol az 1021-es grúz hadjárat után (a Taktika 385. o. is említi a foglyok eladását), de 

I. Ioannes is törvényben szabályozta a katonák esetében a  rabszolgák adásvételét, l. McGeer 1995. 367-

368.o. Az Aleppóval kötött egyezményben úgy rendezték a szökött rabszolgákért járó kártérítést, hogy 

egy férfiért 36 görög dinár, egy nőért 20, egy gyerekért 15 jár, l. Freytag 1857. 233. o. L. még a 

táblázatokat a katonák zsoldjáról. 
60

Haldon 2000. 290-291. o., Taktika 605. o. az elosztásról, Treatises 111. o. a császári poggyászban hadjáratra 

menve több zsák (1 zsák=1 kentenarion) arany- és ezüstpénz is legyen a császári sátrat őrző tagma-

katonaság, a testőrség és mások megjutalmazása céljára; 113. o. a kettős külső őrvonal legénysége 

ezüstpénzt kapjon; 127. o. a tiszteknek rendfokozatuknak megfelelően különböző értékű díszruhákat 

adományozhat a császár, ha jónak látja. 
61

Haldon 2000. 302-303. o. 
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összeget, melyből kifizették embereiket (10-40 font, de csak a keleti themákban).
62

 

  A hadjáratok során hazai területen előre kijelölt útvonalon haladtak a csapatok, 

ahol a kiépített gyülekező táborok (aplekta) jelentették az ellátási és hadkiegészítési 

pontokat. Ezekben gyűjtötték össze a tartományok tisztviselői a szükséges ellátmányt és itt 

csatlakoztak a themák csapatai. Egy I. Basileios korából származó jegyzék szerint ezek az 

alábbiak voltak: Malagina, Kaborkin, Koloneia, Kaisareia, Bathys Ryax és Dazimon.  Ha a 

hadjárat célja Tarsos, akkor az utolsó themák Koloneiánál csatlakoznak, de ha keletre 

(Melitene ellen) mennek, akkor itt csak Kappadokia, Charsianon és Bukellarion 

csatlakozik, míg Paphlagonia és Sebasteia Kaisareiánál csatlakozik, de ha Tephrike a cél, 

az „örmény themák” csak Bathys Ryax-nál.
63

 Bardas Phokas 970-es lázadásának és a 976-

979-es polgárháború eseményei is ezen a tengelyen játszódtak le: Charput, Melitene, 

Lapara, Tzamandos, Antigous, Bardaetta, Dipotamon (Mesanakta), Amorion, Kotyaion, 

Dorylaion,
64

 Nikaia. De a forrásokban egyéb gyülekező helyek is feltűnnek, mint Phygela 

(Ephesos feltöltődött kikötője helyett), a keleti hódítások után Tarsos, Antiochia, II. 

Basileios grúz hadjáratánál Trapezunt és Theodosiopolis; az európai oldalon Diabasis, 

Adrianopolis, Mosynopolis, Thessalonike, de Konstantinápoly falai előtt is volt egy 

gyülekező-szemléző tér és a Hebdomonnál is, délnyugatra a várostól.
65

 Az aplektonok 

elhelyezkedéséből látható, hogy a kisázsiai hadiút lényegében azonos azzal, amelyet az 

első keresztes hadjárat résztvevői használtak: Dorylaion-Ikonion-Herakleia, majd innen 

vagy a Kilikiai-kapukon át Tarsos felé, vagy Kaisareia felé kerülve Lykandos-themán át 

Adata (al-Hadath) felé.
66

 A keresztesek nehézségei –  víz- és élelemhiány, a ciszternák 

elpusztítása a törökök által – a visszájáról mutatják a bizánci hadi infrastruktúra 

fontosságát: a földrajzi, éghajlati problémák korábban is léteztek, de akkor a császári 

közigazgatás gondoskodott az ellátmány felhalmozásáról, a víz biztosításáról a felvonuló 

seregek útjában, melynek összeomlása a nomád törökök betelepülésével rendkívül 

megnehezítette az átvonulók dolgát. Később az oszmán korban aztán ismét ez lesz a 

Szíriába vezető hadiút, majd nagyjából itt épül ki  a keletre vivő vasút is. A 949-ben 
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Kmoskó I/1 116. o. Ibn Hordādbeh szerint „ a legnagyobb fizetés negyven ritl... aranyban, lefelé egészen 

harminchat, huszonnégy, tizenkét, hat és egy litráig. A sereg zsoldja tizennyolc és tizenkét aranydínár 

között ingadozik; ez szabály szerint minden évben járna nekik, de rendszerint csak minden három évben, 

olykor négy, öt sőt hat évben kapnak egyszeri fizetést... tisztek fizetése három és egy aranyritl között 

ingadozik... seregükbe csupaszképű suhancokat soroznak be; ilyen suhanc az első  évben egy, a 

másodikban két, a harmadikban három dínárt kap, amíg tizenkét esztendőt le nem szolgált, akkor tizenkét 

dínárt kap.” A ritl a litra (font), ami 72 aranypénznek felelt meg. A zsoldfizetés rendjéről VII. Konstantin 

írta, hogy régebben (a IX században, amikor az előző idézet is keletkezett) négyévente fizették a 

themákat: az elsőben Anatolikon, Armeniakon, Thrakesion, a másodikban Opsikion, Bukellarion, 

Kappadokia, a harmadikban Charsianon, Koloneia, Paphlagonia, végül Thrakia, Makedonia (ezek is a 

keletiekhez tartoztak) és Chaldeia kapja meg a zsoldját, aztán kezdődik elölről a ciklus, a nyugatiakat a 

tartományok bevételeiből fizették ki, l. Treatises 135. o., Oikonomides 1988. 125-127. o. szerint ez azt 

jelentette, hogy évente három különböző themát mozgósítottak, mely a tagmákkal együtt alkotta a 

hadjáratra vonuló sereget. A Taktika 89. o. szerint a fizetséget a hadiszemlén osztották ki, mikor 

ellenőrizték a fegyverzetet és a felszerelést. Az is előfordult, hogy ellenséges portyázók elfogták a 

kiküldött zsoldot, l. Theophanes 665, 672. o. 809-ben a bolgárok a Strymon-vidéken 1100 font (79200 

nomisma), 811-ben az arabok Armeniakonban 1300 font (93600 nomisma) aranyat zsákmányoltak. 
63

Treatises 81. o. 
64

Kmoskó I/1 114. o. szerint a császár itt szokott táborozni, ha az arabok ellen vonul. „E városban meleg és 

édesvizű hőforrások vannak, amelyek fölé a királyok épületeket és csarnokokat állítottak; az épület ezer 

embert képes befogadni és hét házból áll; a víz bennük az ember melléig érve folyik...” 
65

 Utóbbiról l. Tsangadas, B. P.: The Fortifications and Defense of Constantinople. New York, 1980. 115. o. 
66

Az első és második keresztes háború korának forrásai. Gesta Francorum. Keresztesek levelezése. Szent 

Bernát: Az új lovasság dicsérete. Válogatta, fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: Veszprémy L. 

Budapest, 1999. 40-45. o., 40. o. 3. j. Az útvonalat a fordított irányban az arabok is ismerték, l. Le Strange 

1930. 134-135. 
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Krétára küldött sereg útvonala is fennmaradt: Konstantinápoly – Herakleia (60 mérföld) – 

Prokonnesos (40 mérföld) – Abydos (100) – Ta Peukia (12) – Tenedos (18) – Mitylene 

(100) – Chios (100) – Samos (100) – Phurnoi (30) – Naxos (70) – Ios (30) – Thera és 

Therasia (20) – Ta Christiana (20) – Dia (80) – Kréta (12), összesen 792 mérföld.
67

 A 

menetteljesítmény meghatározása elég problémás, de a csatározó háborúról írott értekezés 

szerint 16 mérföldes (24 kilométer) már kimeríti arab portyázókat, ez az érték a 

bizánciakra is igaz lehetett.
68

 Persze az sem volt mindegy, hogy mikor, milyen terepen 

haladtak, hiszen csak az anatóliai átvonulásnál előbb fel kellett kapaszkodni a fennsík 

szélén levő hegyeken, majd a szárazabb platón átkelve a Toros-hegységen kellett átvonulni, 

hogy eljussanak Szíriába. A hegyvidéken nyilván lassabban haladtak, mint a síkságon 

(viszont például a hegyvidéken inkább takarmánnyal kellett etetni az állatokat, míg a 

síkvidéken a legeltetés nagyobb szerepet játszhatott), de a szárazabb felföldön való 

gyorsabb áthaladást nemcsak a terep könnyebbsége tette lehetővé, hanem az is, hogy itt a 

tartományok gabonakészletei is behatárolták a tartózkodás hosszát.
69

 

 Egy középkori hadsereg természetesen elképzelhetetlen lovak és málhás jószágok 

nélkül. A bizánciak is gondosan igyekeztek biztosítani hátasokat csapataik számára. 

Birodalom-szerte többirányú lótenyésztés folyt, de a hadjáratokhoz a legfontosabb a 

malaginai Nagy Istálló volt, melyet az istállómester (komes tu stavlu) irányított, a ménesek 

logothetese (logothetes ton agelon) közreműködésével. Az istállómester alárendeltje volt az 

állatok etetéséért, gondozásáért felelős epeiktes és a legeltetést felügyelő saphramentarios. 

A ménesek logothetese felelt „Asia és Phrygia” metatonjainak lovaiért és öszvéreiért, 

illetve ezek elosztásáért Malaginába és a sereg egyéb állomáshelyeire. A metatonok 

állattenyésztő telepek voltak, ezek biztosították és pótolták azokat az állam számára.
70

 

Ezek mellett kisebb tenyésztők is dolgoztak a seregnek, mint a VIII. század végén Szent 

Philaretos családja Paphlagoniában, akiknek állítólag 800 lovuk volt birtokaikon,
71

 de a 

stratiotesek is jobbára saját lovaikon vonultak hadba (egy pár lóval kellett bevonulniuk 

hadjárat idején), csak a többiek esetében kellett az államnak biztosítania a hátasokat 

beszolgáltatás vagy vásárlás útján a lakosságtól.
72

 Ha a hadjáraton a császár is részt vett, 

akkor a fővárosi hivatalok, polgári, katonai és egyházi tisztviselők is kötelesek voltak 

lovakat, öszvéreket beszolgáltatnia a császári udvartartás teherhordóinak, de a 

lóbeszolgáltatás egyéb hadjáratokon is gyakori forrás volt, mint a téma elején említettem a 

stratiotesek szolgálatmegváltásánál.
73

 

                                                 
67

Haldon 2000. 234. o.  1246 km a római/bizánci mérföld szerint. 
68

DV 189. o. A menetteljesítmények további becslését l. Haldon 2005. 141-144. o. A korabeli bizánci haderő 

logisztikai problémáihoz l. Kaegi 1994. 44-53. o. 
69

Taktika 155., 163. o. arra figyelmeztet, hogy hadjáratra vonulva ne vesztegessenek sok időt hazai földön, 

mert azzal csak a saját terményeket fogyasztják és végül nagyobb kárt okoznak, mint az ellenség. A lovak, 

öszvérek etetésének problémájához l. Haldon 2005. 144-147. o. 
70

Treatises 97-99. o. Persze előfordult, hogy a tisztviselők a saját zsebükre dolgoztak, aligha véletlenül inti a 

logothetest az értekezés, hogy „istenfélelemmel és a valóságnak megfelelően” végezze az elosztást, 161. 

o. /B 53., 184. o. /C 61-62. j. Egyébként Theophanes 651. o. szerint 798/799-ben a portyázó arabok 

elhajtották Malaginából  a lovakat. L. még Haldon 2005. 150-157. o. számításait a seregek számára 

szükséges málhásállatokról és ellátmányról. 
71

Rydén 2002. 28., 61. o. 
72

A stratiotesek lovait a hadiszemlén ellenőrizték, l. Rydén 2002. 73.75. o. A DV 165. o. is említi, hogy a 

stratiotesek tartalék lovukkal vonuljanak a támadók nyomában. Szöveggyüjtemény 34. o. A 911-es krétai 

hadjárat előtt az Anatolikonból besorozott örmény katonák (scholarioi), ha „teljes zsoldot kapnak, akkor a 

maguk költségén állítsák ki lovasfelszerelésüket. Ha azonban zsoldjuk nem teljes, akkor a beszállásolást 

megváltó adókból (metata) kapjanak lovat vagy azok illetékéből, akik Anatolikon-themában egyes 

katonák kiállítására kötelesek. ” A zárójeles kifejezésekhez l. Haldon 2000. 210. o. 
73

A 44. jegyzetnél, továbbá DAI 257. o. „Korinthosz metropolitája négy lovat, Patrász metropolitája négy 

lovat, a tartomány valamennyi püspöke két-két lovat, a főkardhordozók három-három lovat, a 

kardhordozó díszőrök  két-két lovat, a kardhordozók, lovászmesterek egy-egy lovat, a császári és 
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 A lovak nyilván különböztek aszerint, hogy teherhordó vagy hátaslovak voltak, de 

bizonyára  aszerint is, hogy könnyűfegyverzetű portyázók, rendes vagy nehézpáncélzatú 

lovasok számára tenyésztették őket. A katonai értekezések különbséget tesznek a lovak 

között „funkciójuk” szerint: a sellarion volt a legértékesebb, a „futó ló”, mely háromszoros 

takarmányadagot kapott, míg a parippion a málhás ló, mely kétszereset, a sagmarion 

általában málhasállatot jelent, a molarion öszvért.
74

 A teherhordó lovak is nagyon fontosak 

voltak, hiszen a felszerelést, élelmet ezek szállították, a források alapján úgy tűnik, nem 

volt gyakori a szekerek használata. A császári poggyászt szállító jószágok mellé egy-egy 

optimatost (Optimaton thema csak kiszolgáló legénységet küldött a seregbe) állítottak, 

hogy vezessék azokat, illetve minden tíz málhás állat mellé egy kísérőt is helyeztek, hogy 

vigyázzák a rakományt, de a sereg poggyásza mellett is voltak szolgák.
75

 

 A lovak fajtáit a sokszínűség jellemezte: a régi görög-római vérvonalak mellett a 

nomád lovakéi is jelen lehettek a tenyészetekben.
76

 Például a magyarokéhoz részben a 

zsoldosok révén, de kereskedelem útján is, hiszen a perejaszlaveci vásárokon szerezhettek 

aranyukért cserébe.
77

 Az örmények lovai is értékesnek számítottak ebben az időben, 

amikor pedig nagyarányú betelepülésük zajlik a birodalom területére.
78

 De az arabok 

nagyra becsült lovaihoz is hozzájuthattak zsákmány (a portyázó hadműveletek során), 

ajándék (I. Ioannes Damaszkusz kormányzójának lovát kapta meg 975-ben), vagy a 

betelepülők (a Banu Habib) révén.
79

 

 A külföldre vonuló seregek gabonaellátása komoly problémát jelentett a lakosság 

számára. A gabonaellátás nagyrészt a terményadóból volt biztosítva, mint egy IX. századi 

arab forrás is megjegyezte: „A termés után tizedet vesznek, amely a magtárakba folyik be, 

a hadsereg céljaira.”
80

 Ezt az adatot a bizánci források is megerősítik, mely szerint az éves 

                                                                                                                                                    
patriarchai monostorok két-két lovat, a vagyontalan monostorok kettőnként egy lovat adnak.” Ezt a 

nagybirtokosoktól követelt lóbeszolgáltatást nevezték monoprosopon-nak. L. még Oikonomides 1996. 

115-124. o. 
74

Treatises 121., 185-186. o. Moravcsik Gy.: A magyar szókincs görög elemei. In: Emlékkönyv Melich János 

hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1942. 271-272. o. szerint a szamár szavunk a sagmarionból 

származik (´sagma´=málhanyereg + ´arion´ képző), valószínűleg a X. századi görögben is ezt jelentette, 

hiszen ez az értekezés is csak lovakról és öszvérekről ír, pedig a szamarakat is gyakran használták 

teherhordásra; továbbá  a 275. o. szerint a paripa is, melynek jelentése is ekkor módosult kétfelé: a fenti 

jelentésű teherhordó lovat, de a mai magyar ´sebes, gyors lovat´ is értik rajta, l. PM 29. o. „gyorsak a 

szaracénok paripái” 
75

Treatises 117-119. o. Az optimatosok is nyilvántartásban voltak, mint a katonák, ha a rájuk bízott jószág 

elveszett, bírságot fizettek. 
76

Kaegi 1994. 42. o. 43-44. o. a málhásállatok fontosságáról. Kádár Z.: Az egyszarvú és egyéb állatfajták – 

Bizáncban. Budapest, 2000. 83., 97-99. o. szerint a zömök testű, vastag nyakú lovak voltak a jellemzőek, 

a fekete pun lovak vérvonala folytatódott a császári ménesben. Kmoskó I/1 166. o. „Futárszolgálatra... 

finom testalkatú, rövid farkú és könnyű lovakat használnak.” 
77

PVL 86. o., Hodinka 1916. 47, 72. o. 
78

Kmoskó I/2 70. o.  Ibn Hauqal is jó véleménnyel volt róluk: „Az-Zawazān-ból, nemkülönben Armenia és 

Arrān vidékei felől kiváló öszvéreket visznek ki, amelyek híresek nemes vérükről, egészségükről, 

kitartásukról és türelmükről..., előfordul benne a jó šahārī ló, mely szép és fürge s megközelíti a 

ţoharistān-it, olykor jobb is annál s a ğuzğan-i tenyésztésnél is.” Az-Zawazān a Van-tótól délkeletre fekvő, 

örmények lakta Andzewatsik arab neve, l.  Honigmann 1935. 147/14. j., 170. o. 
79

PO 23. 295. o., Ibn Hauqal 205. o. a Banu Habib átköltözéséről: 10000 lovas, kiváló hátasokon, 

vezetéklovakkal, szolgáik fürge öszvéreken jöttek; Bíborbanszületett Konstantin egy 950-es beszédében 

megemlékezett arról, hogy az arabok lovai szinte utolérhetetlenek gyorsaságuk miatt, l. McGeer E.: Two 

Military Orations of Constantine VII. 117. o. In: Nesbitt 2003. 111-135. o.  Zonaras 137. o. egyébként azt 

jegyezte meg az 1068-as hadjárat alkalmával, hogy a beduinok lovai igen gyorsak, de ezt csak rövid távon 

tudják tartani. Ez alighanem annak a jele, hogy a bizánciak számára a lótenyésztésben a kitartás volt a 

leginkább kívánatos tulajdonság. 
80

Kmoskó I/1 115. o. Továbbá al-Mas‘udī megjegyzése Kappadokiáról: „E thema első kerülete, ami a szíriai 

végekkel határos, Māğida néven ismeretes Maţmura (föld alatti raktár)...” - Kmoskó I/2 216. o. 
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terményadóból biztosították az ellátást, illetve a természetbeni beszolgáltatásokból egyéb 

szükségleteket, pl. vásznat is. Ha a tartományi jövedelmek nem nem fedezték a 

követelményeket, akkor a konstantinápolyi eidikon kincstára biztosított készpénzt erre a 

célra.
81

 A tartományokból a hadjáratok előtt az előre megadott helyekre bizonyos 

mennyiségű élelem beszolgáltatását várták el, ami általában a protonotariosok feladata 

volt, de császári megbízottak is végezhették. A 911-es keleti hadjárat előtt Thrakesionból 

20000 modios árpa, 40000 modios búza, kétszersült, liszt, 30000 mérő bor, 10000 

vágóállat volt bekövetelve, Anatolikonból és Kibyrrhaiotonból egy császári tisztviselőnek 

20000 modios árpát, 60000 modios kétszersültet, búzát és lisztet kellett begyűjtenie és 

onnan Attaliába (Antalya) szállítania.
82

 A 960-61-es krétai hadjárat során, mivel a szigeten 

kellett áttelelni a csapatoknak, megfogyatkozott az élelmük, ezért újabb készleteket kellett 

utánuk szállítani, pedig eredetileg is 307 hajó vitte az ellátmányt és a felszerelést.
83

 Az 

efféle gabonafelvásárlás, különösen, ha amúgy sem volt túl jó a termés, elégedetlenséget 

keltett a lakosságban – főleg Konstantinápolyéban, mely a tartományokból kapta az 

ellátást. Ilyenkor okkal-ok nélkül felmerült a korrupció gyanúja is, hogy az olcsón 

felvásárolt gabonát aztán drágábban adják tovább. II. Nikephoros népszerűtlenné válásának 

is fontos oka volt az efféle visszaélés, hiszen öccse, Leon is nyakig belekeveredett.
84

 

Mindez kiegészülve az olyan kincstári trükkel, mint a kiadások csökkentett értékű pénzben 

(tetarteron) fizetése, a bevételek esetében viszont a teljes értékű régi pénz megkövetelése, 

igen rossz hatással volt a kormányzat népszerűségére.
85

 Persze azért nem a lakosság 

tönkretétele volt a kormányzat célja, de a nagyszabású hadi vállalkozások mindenképpen 

komoly terhet jelentettek. Az expedíciós erők ellátása logisztikai szempontból is csak egy 

bizonyos határig volt lehetséges hazai készletekből.
86

 Amennyiben lehetséges volt, vízi 

úton szállítottak ellátmányt a csapatoknak: II. Nikephoros is azért vonult el Tripoli alól 

967-ben, mert a kedvezőtlen széljárás miatt hajói nem érkeztek meg, I. Ioannes pedig 970 

őszén a Szvjatoszlav elleni hadjáratra készülve nagy mennyiségű gabonát, takarmányt a 

málhás jószágoknak és fegyvereket szállíttatott hajókon Adrianopolisba a Hebros (Marica)-

folyón. 971-ben pedig mikor seregével Dorostolonhoz ért a Duna mellett, a flotta és a 

gabonaszállítmány megérkezése örömmel töltötte el a bizánciakat, majd miután legyőzte a 

ruszokat, a túlélőiknek ellátmányt juttatott: „kétmedimnosznyi gabonát mindnyájuknak.”
87

 

Ezt a módszert követték a Fátimidák is, mikor 994-ben Aleppót ostromolták: az egyiptomi 

gabonát hajón szállították Tripoliba, majd málhás jószágokon Apameába vitték, onnan 

vételeztek az ostromlók.
88

 Ellenséges területen helyszíni beszerzés volt a jellemző, de a 

szövetséges vagy hódolt államok is segítették az élelem és takarmány beszerzését: Aleppó 
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Haldon 2000. 289-290. o. 
82

Haldon 2000. 44-45., 210. o. utóbbihoz hozzáfűzi az író, hogy inkább ide szállíttassa, mint Kalon Orosba 

(Alanya), nyilván innen egyszerűbb volt vételezni a seregnek. A Taktika 163. o. szerint a hadjáratra 

vonuló sereg vegye figyelembe a hazai vásárhelyeket is, hogy a kereskedők könnyebben szállíthassák oda 

áruikat. 
83

Theophanes folytatója 196., 198. o. 
84

Leó diakónus 64. o. szerint a császár nem volt vétkes ebben, de a közvélemény kapzsisággal vádolta őt is, 

viszont Skylitzes II. 151. o. szerint a császár is megtömte a zsebét ezekből az ügyletekből. Liudprand 540-

541. o. is értesült ezekről a sugdolózásokról 968-ban és boldogan fel is jegyezte a császár 

„bűnlajstromába”. L. még Morris 1988. 87-88., 96-99. o. 
85

Skylitzes II. i. h. egy története szerint, mikor egy ősz öregember jelentkezett katonának a gyülekezőtéren, a 

császár rákérdezett a miértre. „Azért, mert most jóval erősebb vagyok, mint fiatal koromban” -  „Hogy 

lehet az?” kérdezte a császár – „Mivel régen az egy aranyért vásárolható gabonát két szamárral tudtam 

csak hazavinni, de uralkodásod alatt  már két arany értékűt is könnyen elviszek a vállamon.” 
86

A DRM 303-305. o. szerint nem lehetséges huszonnégy napi ellátmánynál több árpát vinni a lovak számára 

ellenséges területre. 
87

Leó diakónus 70., 118., 132., 143. o. (a magyar idézet Szili 2009. 98. o.) 
88

Abu Shuja 231. o., Barhebraeus 179. o. 
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969/970-ben szerződésben vállalta, hogy a területére érkező bizánci csapatoknak eladja a 

szükséges élelmiszereket, kivéve a szalmát, ami ingyenes, míg a 975-ös szíriai hadjáraton 

I. Ioannes levélben értesítette III. Asot örmény királyt arról, hogy nincs szüksége 

gabonaszállítmányokra.
89

 A hazai földön vívott portyázó harcokban (és alighanem a 

tartományi csapatok gyülekezése során a csatlakozásukig) már jóval kevesebb gond volt az 

ellátással: a themák önellátó csapatai gondoskodtak saját szükségleteikről: „... a legénység 

saját otthonából hozza magával kétszersültjét, olaját, borát és sajtját.” Ehhez hasonló 

élelmet írt elő a De velitatione szerzője is: a portyázók nyomában járó csapat csak egynapi 

élelmet vigyen magával: kenyeret és sajtot, vagy némi szárított húst, valamint takarmányt a 

lovaknak, amúgy a falvakból szerezzék be, amire szükségük van.
90

 Az átlagos katonák 

ellátása nem volt túlságosan bőséges, de a szükségleteket nyilván fedezte. 

 Az alapvető élelem a legegyszerűbben elkészíthető lepényszerű kenyér vagy a 

kétszersült (paximadion) volt, továbbá különféle szárított, tartós ételeket is magukkal 

vihettek. Az utóbbi müzliszerű táplálékról recept is fennmaradt: eszerint ez főtt, 

megszárított, majd vékonyra vagdalt csillagvirágból (alighanem a hagymájából), ötödrész 

szezámmagból, tizenötöd rész mákból állt, melyet összemorzsoltak, mézzel keverték, 

végül nagyobb olajbogyó nagyságú darabokra osztották. Állítólag a nap második, majd 

kilencedik órájában elég volt egyet-egyet elfogyasztani, hogy az éhséget elverjék. De volt 

egy másik hasonló élelem is: a hámozott, leveleitől és gyökerétől megtisztított, apróra 

vágott csillagvirágot egyenletesen összetörték, majd mézzel és olívaolajjal összegyúrva 

megfőzték. Mikor főni kezdett, pirított szezámmagot és hámozott, őrölt mandulát adtak 

hozzá, addig kavarták, míg össze nem állt, majd a megszilárdult keveréket kis darabokra 

osztották, melyekből egy reggel, egy délután elég tápértéket nyújtott egy napra, laktató 

volt, nem okozott szomjúságot. Az biztos, hogy a bizánciak katonáik ellátásánál nem 

segítették elő a mértéktelen étkezésből származó bajokat.
91

 A forrásokban viszont gyakran 

említik azt, hogy mennyi jószágot zsákmányoltak ellenséges területen, ami nyilván az 

ellátás szempontjából is jól jött.
92

 Mellesleg Nikephoros Phokas szerint csata előtt a 

                                                 
89

Taktika 163. o. arról, hogy az ellenséges országban a sereg ellátmányán kívül minden más terményt 

pusztítsanak el. Az Aleppóval kötött egyezményről Freytag 1857. 233. o.; a császár levele: Edessai Máté 

33. o. A hadjárati idényt persze a termőidőszak határozta meg, mint kiderül Yahya ibn Said krónikájából, 

ahol arról ír, hogy II. Nikephoros a muszlim határvidék városait tápláló falvakat feldúlta, lakóikat és 

állataikat elhurcolta, az aratás idején pedig elpusztította a termést, így éheztetve ki a városokat, l. PO 18. 

825-826. o. Nyilván a seregek ellátásához is jól jött zsákmányolt gabona és jószágállomány – úgy tűnik, a 

császár az efféle sáskahadműveletekkel törte meg végül az aleppói emírséget. Leó diakónus 34. o. is 

említi, hogy kíméletlenül elpusztította az ellenálló városok környékét. 
90

Kmoskó I/1 116. o. Ezt ugyanakkor azzal vezeti be, hogy „A rūm táboraiban nincsenek vásárok...” 782-ben 

Harun ar-Rashid kikötötte, hogy a visszaúton a bizánciak vásárokat tartsanak, serege számára, hogy 

ellátása könnyebb legyen, l. Theophanes 629. o. Érdekes, hogy 1030-ban az Aleppó ellen készülő bizánci 

sereg tábora mellett is vásárt tartottak, l. Canard 1961. 306. o. Úgy tűnik, a hadjáratra vonuló seregek 

nyújtotta üzleti lehetőséget nem hagyták kihasználatlanul még az amúgy ellenséges ország vásározói sem. 

A thema-katonaság ellátmányáról a DV 165. o. A Taktika 87. o. előírása szerint a lovasok 

nyeregtáskájukban szükség esetén három-négy napra elegendő élelmet vihetnek magukkal, 271. o. szerint 

pedig a csata napján a nyeregtáskában egy flaska víz, kétszersült és egy-két mérő árpaliszt legyen, 283-

285. o. szerint pedig egy-két mérő kenyér, vagy főtt étel, vagy kétszersült vagy hús. 
91

A kétszersültet a Taktika 191. o. is említi. Nikephoros Uranos nem volt róla túl jó véleménnyel, pedig ő 

valószínűleg még jobbat is ehetett az átlagosnál – Darrouzes 1960. 244. o., de Liudprand 556-557. o. is 

felháborodott azon, hogy Leukasban a püspök is csak „hajós-kétszersültet” fogyaszt (bár neki eredménytelen 

konstantinápolyi követsége után az életből is elege lehetett). A kétszersültbe lehet, hogy szárított hús- vagy 

gyümölcsdarabokat is belesütöttek, l. Dawson-McBride 2007. 46. o. Haldon 2005. 148. o. szerint az ókori és 

középkori kenyérfejadag elég tápláló volt a katonák számára még hús nélkül is. A müzliféle ételt a PP 33-35. 

o. említi, a receptek a 33. o./ 1. j. 
92

Leó diakónus 147-148. o. szerint I. Ioannes 974-ben a gazdag és jószágokban bővelkedő Miepharkim 

városát vette célba, majd Bagdad ellen készülődött, de erről végül lemondott, mivel az odavezető út 

száraz, víztelen pusztaságon át haladt, ahol a csapatokat nem lehetett volna ellátni. 
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katonáknak három napig szárazböjtöt kellett tartaniuk, vagyis csak kenyeret, zöldséget és 

sót fogyaszthattak esténként – szerencsére előírása szerint ütközetre csak rendkívül 

kedvező körülmények között kerülhetett sor.
93

   

 A fegyverzettel és felszereléssel való ellátás is komoly munkát igényelt, ennek 

felügyelete a fővárosban és vidéken az armamenton alá tartozott. Konstantinápolyban a 

Magnaura mellett volt a birodalom legnagyobb fegyvertára, itt készült a legtöbb fegyver is. 

Ez főleg a tagmák számára dolgozott és a kormányzat innen szerelte fel a felfogadott 

zsoldosokat is.
94

 A fegyverkészítést és -tárolást az armamenton archonja felügyelte, mint a 

949-es krétai hadjárati jegyzékből kiderül, ahol leírják, hogy Ioacheim archon 10000 font 

vasat vételezett és 30 nomismát kapott az eidikonból faszén vásárlására.
95

 A tartományi 

katonaság saját fegyverekkel rendelkezett, melyeket helyben állítottak elő, de a helyi 

fegyverkészítőkre a nagyobb hadjáratok során a kormányzat is számított. A 911-es 

hadjáratra készülve Thessalonike strategosa 200000 nyíl és 3000 menavlion (nehéz gerely) 

készítését vállalta, továbbá ahány pajzsot csak lehet, míg Hellas kritese 1000 menavliont és 

továbbiakat is, a tartománybeli Chrepos kritese 200000 nyilat és 3000 menavliont vállalt, 

akárcsak Nikopolis és Peloponnesos strategosa.
96

 Továbbá a flotta felszerelését is egy 

másik armamenton biztosította, továbbá segített még a felszerelésben a vestiarion hivatala 

is, mely alá a pénzverde is tartozott, de a haditengerészeti felszerelés (mint például 

vitorlázat, evezők, kötélzet, de még a görögtűzhöz használt fecskendők) raktározása is 

ennek a reszortja volt.
97

 Vagyis az ellátás igen komoly feladatot jelentett, amelyet a 

kormányzat nagy erőfeszítéssel igyekezett megoldani. Alighanem nyilvántartották is azt, 

hogy melyik tartományból mennyi fegyvert és egyéb felszerelést lehet beszerezni, ahogy 

például Bíborbanszületett Konstantin is lejegyezte azt, hogy hol lehet nyersolajat 

beszerezni például a görögtűz előállításához.
98

 A csapatoknak pedig gondoskodniuk kellett 

saját felszerelésük karbantartásáról, amit egy X. századi rendelkezés is mutat, miszerint 

minden bandonnak legyen saját mozgó kovácsműhelye és csizmakészítője.
99

 A különböző 

felszerelések biztosítása persze nem csak hazai forrásból volt megoldható, a forrásokban 

többször is említésre kerül az, hogy mennyi fegyvert, páncélt, pajzsot, sisakot 

                                                 
93

PM 59. o., NUT 141. o. Ha a császár is a sereggel tartott, az magában is külön logisztikai kihívást jelentett: 

az udvartartás poggyászának szállításához 1086 málhás jószág kellett; az udvar ellátása persze sokkal 

jobb volt, hiszen zsírok, sajtok, sózott húsfélék mellett vittek még juhokat bárányaikkal, borjas teheneket, 

borokat (ezeket a tartományi protonotariosok biztosították), olívaolajat, babot, lencsét, mandulát, 

pisztáciát stb. l. Treatises 103-105., 117-119. o. a császári poggyászvonat rendjéről, 129. o. halászok is 

legyenek az asztalnok mellett, hogy friss halakat foghassanak az útba eső folyókból. 
94

Kekaumenos 145. o. szerint a császár tartson a biztonság kedvéért fegyvereket, páncélokat, sisakokat a 

fővárosban és ellátmányt 5-6 évre. 
95

Haldon 2000. 228. o. 
96

Haldon 2000. 210. o. Nyilakra egyébként is bőven volt szükség, hiszen a PM 21. o. szerint például 15000 

tartaléknyilat kellett vinni a sereggel (a gyalogosok számára), viszont a NUT 97. o. szerint 180-200000-t, 

de ha 400000 van, az a legjobb. A menavlion meghatározása kissé problémás, l. Haldon 1975. 32-33. o., 

Kolias 1988. 194-195. o., Anastasiadis 1994. 1-4. o., McGeer 1995. 210. o. 
97

Haldon 2000. 228-232, 291, 293. o. 
98

DAI 285-287. o. „Tudnivaló, hogy Tamátarcha városán kívül sok, naftát adó forrás van..., hogy Zichiában a 

Páji nevű hely közelében , amely Papagia vidékén van,... kilenc, naftát adó forrás van... hogy Zichiában a 

Pápajinak nevezett helyen, melyhez közel van a Szapaxinak nevezett falu... ott van egy, naftát adó 

forrás... hogy egy másik, naftát adó forrás is van ott a Chamuchnak nevezett faluban... hogy Derziní 

tartományban Szapíkion faluhoz és az Episkopionnak nevezett faluhoz közel van egy, naftát adó forrás... 

hogy Tziliápert tartományban Szrechiavarax falu alatt van egy, naftát adó forrás.” A helynevek 

beazonosítása problémás: az elsők a Fekete-tenger keleti partvidékén lehettek, a mai Kubán-vidéken, az 

utolsó kettő az örmény határvidéken: Derziní – Tercan, Tziliápert talán Paiperte (Baiburt) alakja lehet, l.  

Commentary 14., 155-156., 208-209. o. Természetesen nem csak a görögtűzhöz volt szükség az olajra, 

hanem például nyersolajszármazékként a kátrányra a hajók szigeteléséhez. 
99

Treatises 135. o. 
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zsákmányoltak egy-egy győztes csata, vagy ostrom után. Ezeknek egy része alighanem a 

katonák felszerelését gyarapította és csak a többit használták fel a hátországban. 

 A csapatok létszámadatai elég változatosak lehettek, de az biztos, hogy az anatóliai 

végeken általában csak pár ezer fős lovasegységek működtek az arab portyázók ellen. 

Bölcs Leó adatai ezt igazolják, mivel szerinte 4000 válogatott lovas elég egy themából, 

csak nagyobb támadás esetén kellene ezt két- vagy háromszorosára emelni több tartomány 

erőiből, de ha nagyon muszáj, akár 30000 főre is ki lehet egészíteni a létszámot. Ezt 

támasztja alá a De velitatione megjegyzése arról, hogy 5-6000 lovas bőven elég egy 

strategosnak. Egy X. század végén írott muszlim geográfiában is hasonló, 3-6000 fős 

adatot adnak meg egy thema lovasságának erejének.
100

 Azt viszont, hogy a tartományok 

együttes hadereje mekkora lehetett, aligha lehet pontosan megmondani, habár a muszlim 

földrajztudósok munkáiban több helyen is találhatunk részletes létszámadatokat, de ezek 

hitelessége nem teljesen megbízható. Bölcs Leó nem is volt hajlandó a tartományi csapatok 

pontos összlétszámát megadni, de az előbbi 30000-es adat azt jelzi, hogy több tízezres 

keret állt rendelkezésre.
101

 Ennek jelentős részét azonban, mint fentebb láthattuk, a X. 

század folyamán egyre inkább csak pénzbeli hozzájárulásra kötelezték a személyes 

szolgálat helyett. A tagmák létszáma sem volt túl nagy, összesen néhány ezer fő, azonban 

ebben az időszakban folyamatosan növekedett, jórészt a themákból a hivatásosok közé álló 

katonákkal.
102

 A katonacsászárok nagy hadjáratairól ismert adatok is azt mutatják, hogy a 

harmincezres létszám is ritkaság volt: II. Nikephoros előírásai szerint a sereg létszáma 

25000 körüli, míg Dorostolon alá 28000 főt vitt magával I. Ioannes, a század végén íródott 

De re militari a császárral hadba vonuló sereget 16000 gyalogosra és legalább 9200 lovasra 

teszi, vagyis a kiszolgáló legénység mellett 25200 főre.
103

 Alighanem ezek a leghitelesebb 

adatok a korabeli bizánci expedíciós haderők létszámáról, leszámítva a 911-es és 949-es 

hadjáratokét, melyek azonban tengerentúli hadműveletek voltak, ahol azonban a szállító 

kapacitás alighanem korlátozó tényező volt (l. még a táblázatokat). 
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 MHK 75, 83-87. o., DV 205. o., Hudud al-‘Alam 157. o. 
101

 Haldon 2000. 316. o. Továbbá az egységek száma az adott tartományok méreteinek megfelelően is 

váltakozott – 318. o. L. még Treadgold 1995. 77-85. o. a X. századi létszámadatokról (bár a magasabb 

adatoknak is hitelt ad, mint a 962-es aleppói hadjárat 30000 lovasból és 40000 gyalogosból álló bizánci 

seregének – 113. o.), Kühn 1991. 59. o. úgy véli, hogy a IX-X. században az összlétszám aligha haladta 

meg a százezer főt. 
102

 Haldon 1984. 352. o. szerint a X. század elejéig legfeljebb 8000 ember volt a tagmák összlétszáma. 
103

 McGeer 1995. 217. o. szerint, bár a PM 13-15, 35, 39-43. o. alapján a harci létszám nem sokkal haladja 

meg a 21000-t, Leó diakónus 122. o. szerint 15000 gyalogos és 13000 lovas vonult hadjáratra, amihez 

még hozzájön az Athanatoi-tagma valószínűleg legfeljebb ezer embere és a málhát és az ostromgépeket 

szállító kiszolgáló legénység; DRM 247., 275. o. – a lovassághoz beleszámítva császár személyes 

tartalékát képező 1000 lovast is. 
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 A 949-es krétai hadjáraton részt vett katonaság létszáma és fizetsége 

 

Egységek Létszám Fizetség Prochreon/philotimia Részletes 

fizetség 

Tagmák 

Thrakiából 

A topoteretes + 

139 tiszt + 354 fő 

= 493 fő 

- 9 díszköpeny és 171 

litra, 29 nomisma = 

12341 nomisma 

- 

Tagmák 

Makedoniából 

A topoteretes + 

83 tiszt + 293 fő 

= 376 fő 

- 20 díszköpeny és 130 

litra, 62 nomisma = 

9460 nomisma 

- 

Tagmák 

Kisázsiából: az 

Exkubitores és 

a Hikanatoi 

Az Exkubitos + a 

topoteretes + az 

egész tagma = 

700 fő 

A Hikanatos + a 

topoteretes + az 

egész tagma = 

456 fő 

Összesen = 1156 

fő 

- 112 díszköpeny és 4 

kentenarion, 80 litra = 

34560 nomisma 

- 

Örmények a 

keleti 

tagmákból 

1000 fő - - - 

Sthlabesianoi 

az Opsikion 

themából 

220 fő 127 főre (3 

főnök + 124 

ember) = 5 litra, 

27 nomisma = 

387 nomisma 

- A három főnök 

= 5 nomisma/fő 

A 124 embernek 

3 nomisma/fő 

Thrakesion 

themából 

A strategos, 3 

turmarchese, 4 

thema-tisztje, 64 

drungarokomes 

fejenként 2-3 

katonával = 150 

fő 

A partőrző 

örmények közül 

600 fő, de a 

hajók hiánya 

miatt csak 50 

mehetett 

A pontos 

összlétszám nem 

állapítható meg. 

 

A thema fizetés 

nélkül ment 

Krétára 

- A katonáknál 

alighanem 4 

nomisma/fő 

Charpezikion 

themából 

A strategos, a 

nagyobb 

turmarchesekkel, 

a sátorkomesszel 

a thema 

domestikosával = 

A 22 nagyobb 

turmarches, a 

merarches, a 

sátorkomes, a 

thema 

domestikosa = 

- A nagyobb 

turmarchesek, a 

merarches, a 

sátorkomes, a 

thema 

domestikosa = 5 
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25 fő, 

A kisebb 

turmarchesek = 

47 fő 

A drungariosok = 

205 fő 

Katonák= 428 fő 

Összesen=705 fő 

5 nomisma/fő 

A 47 kisebb 

turmarches = 4 

nomisma/fő 

A 205 

drungarios = 3 

nomisma/fő 

A 428 katona = 

2 nomisma/fő 

Összesen  = 24 

litra, 56 

nomisma = 

1784 nomisma 

nomisma/fő 

Kisebb 

turmarchesek = 

4 nomisma/fő 

Drungariosok = 

3 nomisma/fő 

Katonák = 2 

nomisma/fő 

Összesen 

(csak közelítő 

adat, a 

thrakesioniak 

létszámának 

problémája 

miatt) 

Min. 4100 fő 

 

Min. 2171 

nomisma 

Min. 56361 nomisma  
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A 911-es hadjáraton részt vett katonaság létszáma és fizetsége 

 

 
Egységek Létszám Fizetség Prochreon 

Scholariosok 

Thrakesionból és 

Makedoniából 

1037 1 kentenarion, 41 litra, 24 

nomisma = 10176 nomisma 

- 

Thrakesion themából 

ө1. 

3000 Fejenként 2 nomisma/3000 fő 

= 83 litra, 24 nomisma = 6000 

nomisma 

- 

Örmények 

Sebasteiából 

1000 1 kentenarion, 13 litra, 24 

nomisma = 8160 nomisma 

5 turmarchesnek 12 

nomisma/fő = 60 

nomisma 

10 drungariosnak 6 

nomisma/fő = 60 

nomisma 

8 komesnek 5 

nomisma/fő = 40 

nomisma 

965 katonának 4 

nomisma/fő = 3860 

nomisma 

Összesen: 55 litra, 60 

nomisma = 4020 

nomisma 

Örmények 

Platanionból 

500 Fejenként 6 nomisma/500 fő = 

41 litra, 48 nomisma = 3000 

nomisma 

- 

Örmények Prinéből 

ө2 

500 Fejenként 5 nomisma/400 fő = 

27 litra, 56 nomisma=2000 

nomisma 

Fejenként 2 

nomisma/500 fő = 13 

litra, 64 nomisma = 

1000 nomisma 

Összesen 6037 4 kentenarion, 7 litra, 32 

nomisma= 29336 nomisma 

69 litra, 52 nomisma= 

5020 nomisma 

 

 

ө1 A szövegben eredetileg csak 1000, de az összesítésnél és a fizetésnél 3000 szerepel, l. 

Haldon 2000. 202, 206. o. 

ө2 Eredetileg 500-at ír, de a fizetésnél 400-al számol, a prochreonnál megint 500-al, l. 

Haldon 2000. 202, 206, 208. o. 
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 A X. SZÁZADI BIZÁNCI HADÜGYI IRODALOM ÉS GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA 

 

Ebben a részben megkísérlem bemutatni a korszak bizánci hadművészetét annak 

legfontosabb aspektusai szerint, azaz a portyázó kisháború, a nyílt csaták, a hadjáratok 

lebonyolítása, illetve az ostromok és várvédelem tekintetében. Ezek során a katonai 

értekezések szövegét felhasználva ismertetem az ezekre vonatkozó előírásokat, majd a 

leíró forrásokból vett példákkal gyakorlati alkalmazásukat is szemléltetem. Az 

értekezéseknél elsődlegesen a X. században készült, gyakorlatias megközelítésű, katonák 

által készítetteket használtam fel, legtöbbször a De velitatione, a Praecepta militaria és a 

De re militari címűeket. Ez a három foglalja össze a legjobban a korabeli bizánci 

hadművészet jellemzőit, a X. századi „hadügyi forradalmat,” értve ezalatt a Nikephoros 

Phokas nevéhez köthető seregreform taktikai következményeit. A De velitatione a 

„kisháború” harceljárásait foglalja össze, a Praecepta militaria a gyalogság és lovasság 

hadrendjét és taktikáját a X. századi átalakítások után, a De re militari pedig a hadjáratra 

vonuló seregek menetalakzatait és a táborok elrendezését és biztosításukat fogalmazza 

meg. Az ostromharchoz és a várvédelemhez készült értekezések (Parangelmata 

poliorketika, De obsidione toleranda) inkább az antik előzményekre támaszkodnak, de 

kortárs újításokat is tartalmaznak, a leíró forrásokból vett eseményekből azonban így is jól 

kimutatható előírásaik használata. Persze az ostromtechnika területén lehet a legkevesebb 

változást találni az antik előképekhez képest. Továbbá Bölcs Leó Taktikájának vonatkozó 

részeit is igyekeztem hasznosítani mindegyik témánál. Ezen kézikönyvek mellett még 

Kekaumenos tanácsait is használtam, hiszen munkájában lényegében a hadművészet teljes 

területére kiterjedően akadnak hasznos javaslatok. A fejezetek végén konklúziók 

levonásával is megpróbálkoztam az érintett harctevékenységi forma bizánci változatát 

illetően. 
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II. A „KISHÁBORÚS” GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA: A DE 

VELITATIONE. 

 

Az arab támadások során keleten létrejött védelmi szervezet, a thema-rendszer taktikáját 

fogalmazták meg ebben a X. század második felében készült értekezésben. A themák 

egyszerre voltak közigazgatási és katonai egységek, élükön a strategos állt. A themák 2-3 

turmából álltak, élükön a turmarchesszel – a kisebb méretű, de önálló egységek, a hegyi 

átjárókat őrző kleisurák is eredetileg turmák voltak, csak idővel választották külön őket a 

tartományuktól. A turmák drungosokra oszlottak, ezek azonban csak katonai egységként 

funkcionáltak, közigazgatásilag nem. Ezek alegységei a bandonok voltak, élükön a 

komesszel (ezeket közigazgatási egységként topoteresiának nevezték, a topoteretes 

vezetésével).
104

 A létszámok – melyek mindig a lovasságra vonatkoznak –  váltakozóak 

lehettek a themák nagysága szerint, Bölcs Leó szerint egy bandon átlagosan 300, de 

legfeljebb is csak 400 fő, az ezekből összeállított drungos általában 2000, fő, de nem több 

3000-nél (ha ennyi, akkor csak kettő alkot egy turmát, amúgy pedig három), a turma pedig 

6000-nél.
105

 De valószínűleg ezek is csak ideális létszámok, mivel helyi szinten 

változhattak még, később Nikephoros Phokas a Praecepta militariában már csak 50 lovast 

ad meg egy bandonhoz. A keleti határvidék eleve kisebb területű themái szintén kisebb, 

csak néhány száz fős haderőt állíthattak ki.
106

 

 Visszatérve a témához: a De velitatione az Anatólia végvidékén kialakult, 

lényegében védekező harcmodort tárgyalja. Azonban ez nem egy szabályos kézikönyv, 

amely a csapatok hadrendjét, felszerelését tárgyalja. Innen lehet a legjobban megismerni a 

bizánci thema-katonaság harcmodorát, képességeit. A harcokat motivált, a terep 

nehézségeit és a lesből támadás, felderítés, álcázás és kitérő manőverek minden csínját-

bínját ismerő lovasság vívja meg (az értekezés szerint legalábbis, hiszen amúgy a 

forrásokból az ellenkezőjére is találunk példákat). A gyalogság csak könnyűfegyverzetű, 

                                                 
104

 Haldon-Kennedy 1980. 101-106. o. a kleisura határszorost jelentett és általában a themák érintett 

turmájából szervezték külön egységgé, l. DAI 237. o.: Kappadokia és Charsianon eredetileg Anatolikon 

turmája volt, a X. század közepére már themák lettek. A tisztekhez még Kühn 1991. 49-52. o. 
105

 MHK 14. o./ 1. j., továbbá a 74-75. o. (Taktika 497. o.) egyetlen thema átlagos erejének 4000 főt jelöl meg, 

84-86. o. (Taktika 499. o.) amennyiben ezt meg akarják duplázni, vagy triplázni, akkor már több themából 

kell erősítést szerezni. 778-ban IV. Leó arra utasította a strategosokat, hogy térjenek ki az arab támadók 

elöl, de 3000 válogatott lovassal folytonosan zaklassák őket, l. Theophanes 624. o. 
106

 PM 39. o., NUT 117. o. Haldon 2000. 220. o. 949-ben Charpezikion thema teljes hadereje a strategosszal 

és tisztjeivel együtt 705 főt tett ki. A létszámokhoz l. még Haldon-Kennedy 1980. 101-103. o. 
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nem túl magas harcértékű, alighanem inkább csak fegyveres helybeliekből állt.
107

 A De 

velitatione az anatóliai határvidék életébe és „szabálytalan” harcmodorába is betekintést 

nyújt. A terület falusi jellegű, az erődítmények nem hatalmi központok, inkább a lakosság 

menedékei, melyekben az ellenséges támadások idején családostól, ingóságaikkal 

menedéket találnak.
108

 A strategos katonaságával viszont ne húzódjon be ezekbe, mivel 

így büntetlen fosztogatást tenne lehetővé az araboknak, inkább éjjel és nappal váltogassa 

táborhelyeit és tartsa őket szemmel, majd amikor visszavonulnak, zárja el az útjukat.
109 

Ha 

a thema csapatai nem tudnak ellenállni a támadóknak, akkor is kövessék őket és 

azonosítsák be mozdulataikat, a lakosságot pedig költöztessék erődökbe vagy 

menedékekbe az útjukból.110 A falvak, nem pedig az erődök voltak az arab portyázók fő 

célpontjai a X. században, ritkán vesztegették idejüket ostrommal. Számukra a parasztok 

és jószágaik elhurcolása, a mozdítható értékek összeszedése jelentette a zsákmányt. A 

themák csapatainak célja ennek megakadályozása kis egységekben végzett tevékenységük 

által vagy a hegyvidéki átjárók lezárása révén a zsákmány visszaszerzése, nem pedig az 

erődök védelme.
111 

A thema-katonaság nem nagy létszámú: a strategosok mellett csak 

kisszámú, pár száz fős állandó kíséret van, a stratioteseket pedig időbe telt összegyűjteni, 

3000 lovas tűnik egy rendes thema erejének. Ennél nagyobb had, 5-6000 lovas már akkora 

                                                 
107

 Erre utal a DV 183. o. szövege, ahol azt ajánlja, hogy a szorosokban két oldalt lesbe állított gyalogosok 

mögött követlenül, szinte az utolsó sorokban álljon a strategos lovasságával és 231. o. ahol azt javasolja, 

hogy a harc előtt a strategos tartson nekik bátorító beszédet. Bölcs Leó ugyan részletes leírást közöl a 

gyalogosokról (Taktika 91-93. o.), de az elbeszélő források alapján aligha lehetne a X. század előtti 

bizánci gyalogságról pontos képet adni, l. Haldon 2003 197-200. o. Az biztos, hogy a Praecepta militariá-

ban leírt nehézgyalogság sem volt páncélozva, csak bélelt köpennyel és pajzzsal védve (l. a következő 

fejezetet). 
108

 DV 223-225.o. A menedékek többfélék voltak: erődített települések (kastra), erődök (phruria), erődített 

menedékek (kataphygia) és természetes erősségek (ochyromata). Az értekezéshez l. még Hunger 1978. 

336. o. 
109

 DV 165-167, 207. o. 
110

 DV 165-167, 187-189, 211-213, 221-223. o. Hogy ez mennyire nem volt új módszer, azt már Theophanes 

624. o. leírása is megerősíti a 778-as arab hadjáratról: a bizánciak nem vállaltak csatát a támadókkal, de 

elpusztították az útjukba eső vidéken a termést és visszahúzódtak az erődökbe azonban lovas 

különítményeik folyamatosan zaklatták az arabokat, hogy ne tudjanak szétszóródva zsákmányt és élelmet 

szerezni. A muszlim sereg eljutott Dorylaionig, de az élelemhiány miatt 15 nap után felhagytak az 

ostrommal és Amorionhoz vonultak, de mivel jól megerősített hely volt, innen is eredmény nélkül 

vonultak vissza. A hadjárat muszlim leírása: The History of al-Tabarī. Vol. XIX. Al-Mansūr and al-Mahdī. 

Tr. and annotated by H. Kennedy. Albany, 1990. 206. o. szerint az önkéntesek mellett 30000 katona dúlta 

a bizánci vidéket, de nem találkoztak senkivel és egy erődöt sem vettek be. A módszer tehát működött egy 

ilyen nagyszabású hadjárat esetén is, a X. századi, már jóval kisebb arab portyázó seregekkel szemben 

pedig már nem kellett az egész Anatóliai-fennsíkot kiüríteni, csak a közvetlen határvidéket. 
111

 Jellemző módon a DV 223-227. o. csak egy rövidke fejezetet szentel annak az esetnek, ha az arabok 

ostrom alá vesznek egy erődített várost, melyben arra int, hogy ilyenkor jó előre gondoskodjanak legalább 

négyhavi élelemről, a vízellátásról és a védők számára szükséges dolgokról. Amúgy az ostromló sereget 

zaklatni kell, megakadályozni az ellátását, ha pedig kitartóan ostromolnak, akkor a támadók figyelmét 

elterelve erősítést vagy élelmet juttassanak be a védőknek. Olyasmiről azonban, mint egy felmentő sereg, 

nincs szó a szövegben. 
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erőnek számított, hogy a strategosnak „Isten segítségén kívül másra nincs szüksége.”
112

 

Ha  a támadás olyan nagy mértékű, hogy a császári kormányzat segítségére is szükség 

volt, akkor gyorsan jelezhették ezt a Toros-hegységtől Konstantinápolyig kiépített 

jelzőtűz-láncon keresztül.
113

 

 A határvidéken a támadások miatt meg kellett szervezni az őrhelyeket, a figyelő 

szolgálatot, melyekre a helyi parancsnoknak kell felügyelni. Az őrszemek a terep 

sajátosságait jól ismerő, jó kondícióban levő helybeliek legyenek, ők tartsák szemmel az 

utakat, ösvényeket, melyeken az ellenség mozoghat (15 napos váltásokban). Továbbá a 

határvidék strategosai használjanak fel kémeket, illetve kereskedőket az ellenség területén 

hírek szerzésére, emellett határ menti őrhelyek és járőrök segítségével is gyűjtsenek 

információt a portyára készülő csapatokról.
114

 Ismerjék meg haderejüket, fegyvernemi 

megoszlásukat és derítsék fel céljaikat, miután azonosították az ellenség útvonalát, 

telepítsék ki onnan a lakosságot.
115

 Ha a portyázók bizánci területen vannak, lovas 

különítmények kövessék és zaklassák őket, de a nyílt összecsapást kerüljék, ezalatt 

gyűjtsék össze a thema (vagy több thema) erőit, így kényszerítsék őket visszatérésre, de 

addigra lehetőleg szállják meg a Taurus-hegységen átvezető kijáratokat a közben 

összegyűlő gyalogsággal. Akkor elbánhatnak velük, visszaszerezhetik a foglyokat és a 

rablott zsákmányt, de vigyázzanak arra is, hogy a követő csapatok nehogy az ellenség 

rajtaütésének essenek áldozatul.
116

 

 A De velitatione háromféle portyát különböztet meg nagyságuk és időzítésük 

szerint. Az első az egyszerű portya (monokurson): kisebb lovas csapatok gyors támadása, 

melyek általában éjjel vágtatnak, hogy elérjék a kiszemelt vidéket és kiraboljanak néhány 

falut. Amint az őrszemek észlelik őket, riasszák a parancsnokokat, akik aztán vagy rajtuk 

üthetnek, míg szétszóródva találhatóak, vagy visszavonulásra kényszeríthetik őket.
117

 A 

második típus a nagy, augusztusban összegyűlő seregek támadása szeptemberben. A helyi 
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 DV 201-203., 205. o. De ez a létszám már több tartományból jött össze, mint láttuk, 949-ben az újonnan 

létesített kis örmény Charpezikionból az egész thema összesen 705 katonából állt, l. Haldon 2000. 220. o. 
113

 Treatises 133. o. közli ezeket az állomásokat: Lulon, Argeas, Samos-hegy, Aigilon, Olympos-hegy, 

Kyrizos-hegy, Mokilos-hegy, Szt. Auxentios-hegy, Konstantinápoly – ezek révén a császár egy órán belül 

tudomást szerzett a támadásról. Pattenden 1983. 258-259. o. tárgyalja ezt és valószínűsíti, hogy nem 

szűnt meg a IX. században, hanem korlátozott mértékben, de fennmaradt és kisebb, helyi 

riasztórendszerek is létezhettek. 
114

 DV 151-153, 163-165. o. 
115

 DV  153, 165, 187. o. 
116

 DV 157-159, 231 – az átjárókról, 201. o. A hegyszorosokban állított kelepcék a bizánciak jellemző 

módszerének tűnik, viszont mint majd a II. Basileios bolgár hadjáratairól szóló részben láthatjuk, a 

Balkánon nekik kellett ilyesmiktől óvakodni. A visszavonuló ellenség hazaútján természeti akadályoknál 

állított csapdákat nyugaton is ismerték, így a magyarok menekülése Augsburg alól is a sorozatos 

támadások nyomán vált vesszőfutássá, l. Widukind 93. o. 
117

 DV 161-163. o. 
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strategos ilyenkor már előre küldjön át felderítőket és akár az arab határerődök 

parancsnokaival kiépített kapcsolatai révén is szerezzen információkat a seregről.
118 

Ezután a támadókat kövessék nyomon és tartsák megfigyelés alatt, portyázó 

különítményeiket zaklassák vagy rajtaütésekkel semmisítsék meg. A vidéket ürítsék ki, 

hogy az ellenség ellátása minél nehezebb legyen, menet közben pedig zaklassák őket, 

akárcsak ellátó különítményeiket, táborkijelölőit, portyázóit. A visszatérő ellenség 

útvonalán a hágókat szállják meg és ott támadjanak rájuk, mikor zsákmánnyal és 

foglyokkal megterhelve, fáradtan vonulnak hazafelé.
119 

A harmadik típus a váratlan, 

meglepetésszerű támadás, mely elől nem telepíthették ki a lakosságot és a strategos csak 

saját, kisszámú emberére számíthat, mivel bizánci erők összegyűjtése a váratlan támadás 

miatt még késik. Ilyenkor, amilyen sietve csak tudják, ürítsék ki az érintett vidéket, a 

strategos pedig kevés lovassal indítson elterelő támadásokat, hogy elhitesse az arabokkal, 

hogy csatára készül, így nem tudják kiküldeni portyázóikat a falvak kifosztására és ezalatt 

a lakosságot menedékbe juttathatják.
120

 A csatározó háborút az efféle „kisháborús” 

módszerek (zaklatás, rajtaütés, elterelő támadások éjjel-nappal, stb.) alkották. A védekező 

módszerek mellett a könnyűlovas végvidékeik egyúttal rendszeresen beütöttek az 

ellenséges területekre, hogy zsákmányt és foglyokat szerezzenek – ez utóbbi egyúttal 

„nyelvfogásra”, vagyis információszerzésre is alkalmas volt.
121

 Ez az általános képe a 

végvidéki harcmodornak, mely lényegét tekintve a mozgékonyságra és rögtönzésre építő, 

irreguláris taktika volt. Az ütközeteket kerülő, végvidéki hadakozás jellemzése 

megtalálható már Bölcs Leó Taktikájában is: „A hadvezér feladata, hogy kiterjessze az 

alája rendelt katonai körzeteket és épségben megóvja az ellenségtől... Az ellenséget 

minden eszközzel, akár ütközetekben, akár váratlan, lesből való támadások útján gyengíti, 

és óvakodik, nehogy azt, amit az ellenség ellen készül cselekedni, maga szenvedje el... A 

legnagyobb hiba a hadvezér részéről, ha egész hadereje egyetlen csatában semmisül meg... 
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 DV 163-165. o. – a portyázók Antiochia és Aleppó vidékén gyűlnek össze Egyiptomból, Palesztinából, 

Föníciából, Szíriából. Egyébként a XI. században Kekaumenos 56. o. is hasznosnak tartotta, ha a 

szomszédos határ menti főnöknek  (toparches) ajándékokat küldve a strategos barátságot színlel, de a 

területén élő barátai révén ismerje ki a szándékát. 
119

 DV 165-167, 169-173, 175-183. (követés, figyelés, zaklatás, rajtaütések), 189-191. o. (a táborkijelölők 

megtámadása), 231-233, 235-237, 239, 155-159. o. (hegyszorosok, nehéz terep megszállása a támadók 

útjában, illetve a források biztosítása a saját csapatok vízellátásához). Az ilyen kelepcékről írt már Bölcs 

Leó is: „... rájuk kell rontanod e hegység keskeny szorosaiban, kivált, ha fáradtan hazájukba iparkodnak 

vissza s esetleg marhában és jószágban valami martalékot visznek magukkal. Ilyenkor a nyíllövőknek és 

parittyásoknak bizonyos magaslatokat kell megszállaniok, s lövöldözni rájuk, ugyanakkor a lovasság által 

is támadásokat kell intézni ellenök, vagy, ha a szükség úgy kívánja... akár lesvetések, akár más műveletek 

segítségével, t. i. vagy a hegyoldalról legördített sziklák, vagy az út fatörzsekkel való eltorlaszolása és 

járhatatlanná tétele által” elbánhatnak a támadókkal, l. MHK 69. o. (Taktika 485. o.) 
120

 DV 187-189. o. 
121

 DV 153, 165. o. DRM 293. o. 
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Ésszerűen és alapos, körültekintő megfontolás után fogjál hadi vállalkozásba. Mert 

minden egyéb dologban könnyen helyre lehet hozni a kárt: a háborúban elkövetett hibából 

eredő kár azonban megmarad: a halottak már nem kelnek életre... A jó hadvezér minden 

más foglalkozásnál többre értékeli a következő kettőt: a mezőgazdálkodást, hogy ellássa 

katonáit, és a hadi mesterséget, hogy megbosszulja és megvédje a parasztokat, akik 

ellátják őket.”
122

 

 Természetesen az ilyen hadakozás mindenképp súlyos terhet rótt a lakosságra és a 

településszerkezetben is nyomot hagyott. A VII. század közepe óta a határvidéket jelentő 

Toros-hegység lényegében néptelen senkiföldjét alkotott, a települések jelentős része vagy 

erődített volt, vagy hegyvidék közelében, természetes menedéket kínáló magasabb 

pontokra koncentrálódott. A X. században a bizánci Leó diakónus is megjegyezte 

Kappadokia lakóiról, hogy régebben „barlanglakóknak” hívták őket, mivel barlangokban, 

hasadékokban laktak.
123

 A mohamedán források is beszámolnak erről: a X. század 

második felében Ibn Hauqal szerint kevés gazdag városuk van, területüket nagyrészt 

hegyvidék, várak és erődök, barlangtelepülések, sziklába vájt, vagy a föld alá épített 

települések jellemzik.
124

 Egy szintén kortárs, névtelen perzsa geográfus pedig így ír: 

„Egykor régen sok város volt Rum-ban, mára azonban kevés maradt belőlük. A vidékek 

többsége népes és kellemes, és mindegyiknek van egy hatalmas erődítménye a hit 

harcosainak rajtaütései miatt. Minden faluhoz tartozik egy vár, amelyben a lakosok 

menedéket keresnek.”
125

 

 A muszlimok portyáikat az időzítésük szerint osztályozták: „Azt mondjuk tehát, 

hogy a végek tapasztalt népének tudomása szerint a legtöbb buzgóságra akkor van 

szükség, ha úgynevezett tavaszi portyázásra kerül sor, Ayār (május) hó tizedike után 

kezdődőleg, miután az emberek az állataikat a tavaszi legelőre kihajtották, s a lovak jó 
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 Rázsó 1974. 107-109. o. (Taktika 15., 575., 579., 611-613. o.) 
123

 Leó diakónus 39. o. A kappadokiai barlangtemplomok, -városok nagyrészt bizánci eredetűek. A DV 225. 

o. is megjegyzi, hogy az erődített városok (kastra) jórészt nehezen hozzáférhető helyeken épültek. Van 

egy újabb munka, mely régészeti kutatások eredményeit foglalja össze az egyik kappadokiai vidék 

bizánci építményeiről – Ousterhout, R.: A Byzantine Settlement in Cappadocia. Washington, 2005. 
124

 Ibn Hauqal 194-195. o. Továbbá még Kmoskó I/1. 111-113. o., Kmoskó I/2. 216. o. A X. század közepén a 

határvidék középső szakaszának, Anzitenének történeti földrajza, elemzése: Howard-Johnston 1983. 246-

261. o. 
125

 Hudud al-‘Alam 157. o. (Pálosfalvi Tamás fordítása: Brown, P.: Az európai kereszténység kialakulása 

200-1000. Budapest, 1999. 229. o.) 796-ban Harun ar-Rashid is arra intette VI. Konstantint, amikor adó 

fizetését követelte tőle, hogy ha nem hajlandó rá, akkor a bizánci lakosság ismét kénytelen lesz a 

hegyekbe menekülni, nem tud földet művelni, a haláltól és a rabságtól retteg, valamint nyájaik 

elhajtásától, terményeik letarolásától, otthonaik lerombolásától, l. El Cheikh, N. M.: Byzantium Viewed 

by the Arabs. Cambridge, Mass. - London. 2004. 92-93. o. Egyébként jellemző, hogy a De velitatione 

többször is említi azt, hogy ki kell üríteni a megtámadott vidéket, de ennek mikéntjéről semmit sem ír – 

ez alighanem szokványos feladatnak számított. 
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erőben vannak. E portyázásban harminc napot töltenek, mégpedig az Ayār hátralevő és 

Hazīrān (június) tíz első napján. Ilyenkor a Rūm országban elegendő füvet találnak, így a 

lovak mintha második tavaszi legelőre mennének. Azután hazatérnek és huszonöt napig 

vesztegelnek, mégpedig Hazīrān hátralevő részében és Tammūz (július) öt első napján, 

míg a lovak meg nem erősödnek és hátuk kövér nem lesz, mire a nyári portyázásra 

verődnek össze. A portyázás Tammūz tizedikén veszi kezdetét és visszatérésük idejéig 

hatvan napon át tart. Ami a téli portyázást illeti..., mindnyájan azt mondják, hogy ha nem 

lehet kitérni előle, nem szabad messzire kiterjednie, s az ellenség földjére mélyen 

benyomulni, mindössze húsz napig szabad tartania, hogy a hátán mindenki magával 

vihesse a lovának szükséges eleséget, és hogy a portyázásnak Sabāt (február) vége felé 

kell megtörténnie, s a portyázóknak legföljebb Adār (március) végéig szabad időzniük, ez 

idő tájt ugyanis az ellenséget bátorság és a lovak dolgában a lehető leggyöngébb 

állapotban lelik és lábasjószágaikat a legnagyobb számban találják. Erre egymással 

versenyt futva térnek haza és lovaikat tavaszi legelőre hajtják ki.”
126

 Ezt a menetrendet 

valószínűleg a bizánciak is követték saját hadműveleteik során és keleten ez lehetett a 

rendes hadjárati idény. 

 A X. század közepén az arab-bizánci határvidék hegyi átjáróin keresztül 

bonyolódtak a portyázó hadjáratok. Ezek az alábbiak a De velitatione szerint: a 

tengerparton kezdve Seleukia themánál, majd a Taurus-hegység Kilikiával határos 

szakaszán (Anatolikon, Kappadokia és Lykandos themák), Germanikeia vidékén (Adata, 

Kaisun, Danutha, Melitene és Kaludia), továbbá az Eufráteszen túli részeken, melyek 

Romanopolisig a Chanzeti nevű vidékkel és a muszlim területekkel határosak.
127 

Ezeken a 

területeken alakultak ki a „kis örmény themák,” a VII. század óta néptelen senkiföldjén, 

ahová a IX. század végétől települtek örmény lakosok (de már korábban a paulikiánus 

eretnekek is jórészt örmények voltak), akik bizánci szolgálatban állva ide is kiterjesztették 

a császár fennhatóságát. Ennek a folyamatnak kezdeti szakaszáról van egy muszlim 

forrás: „Történt azonban ebben az időben, hogy e végvárak népe s a rómaiak, valamint a 

Malīh al-Armanī csoportjához tartozó örmények között egy bizonyos Nayāqila nevű 

népség lakozott... Ezek a muszlimokhoz csatlakozva portyázó hadjárataik alkalmával 

                                                 
126

 Kmoskó I/1. 165-166. o. A nyári portya arab neve sāifah, a télié sātiyah, l. Haldon-Kennedy 1980. 113. o. 

A tarsusi katonaság összehívásának módját leírja Bosworth 1993. 191-193. o. 
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 DV 231. o. Ibn Hauqal 191-192. o. ismertet még egy északi, nem Kilikiából induló arab portyázó 

útvonalat is Mayyafariqin-ből Hisn Ziyadon át Melitene vidékére. A határvidéki harcok elemzéséhez l. 

még Howard-Johnston 1983. 239-246. o., Oman 1991. 200-217. o., Whittow 1996. 175-181. o.,  Dagron 

1988. 43-48. o. A bizánciak kisháborús módszereit röviden leírja még Asprey, R. B.: War in the shadows: 

the guerilla in history. London, 1976. 53- 56. o. 
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segítségükre voltak, s e segítség a muszlimoknak igen előnyös volt, mígnem a végvárak 

népének a hitközségeik ellen elkövetett gonoszságai s a parancsnokoknak az ügyükkel 

szemben tanúsított hanyagsága miatt e helyről hirtelen felkerekedtek, és különböző 

vidékeken elszéledtek, erre helyüket örmények foglalták el, és több bevehetetlen erődöt 

építettek. Utána számuk megnövekedett, s az általuk okozott kár igen nagy.”
128

  

Bíborbanszületett Konstantin is megőrzött erről az időszakról egy rövid leírást: „Leó, a 

krisztusszerető úr uralkodása alatt... Meliasz még menekült volt Melitiníben, s 

Vaaszákiosz is két testvérével..., úgyszintén ama bizonyos örmény Iszmáil is, s ezek írtak 

a császárnak..., hogy aranypecsétes oklevélben ígéretet kapjanak s visszajöhessenek, s 

Vaaszákiosz és testvérei Lárisszában nyerjenek lakóhelyet, és Vaaszákioszt nevezzék ki 

Lárissza határőrparancsnokának, ami meg is történt, Iszmáilt Szümpószion 

határőrparancsnokának, ami meg is történt, Meliasz pedig Effrátiában Trüpiában, a 

pusztaságban legyen dandárparancsnok, mi szintén megtörtént. Amióta azonban a 

melitiníiek kijöttek és azt az Iszmáilt megölték, Szümpószion pusztaság maradt... Meliasz 

viszont Effrátiában székelt,... és birtokába vette a régi várost, Lükandoszt, és felépítette és 

megerősítette azt, és oda tette át székhelyét, és ez... határőrvidék nevet nyert. Ezután 

Lükandoszból átment Camndav hegyére, és felépítette ott a most meglevő erődöt, és azt 

szintén határőrvidéknek hívták. Birtokába vette Szümpósziont is, és 

dandárkörzetparancsnoksággá tette azt. Konstantínnak... első uralkodása alatt... 

Lükandosz tartománnyá lett, és... első katonai kormányzójává Meliasz patríciust nevezték 

ki... Ezt a Meliaszt a rómaiak császára iránt tanúsított hűségéért és a szaracénekkel 

szembeni számtalan sok hőstettéért utóbb nagymesteri ranggal tüntették ki.”
129

 Ez a 

folyamat, melynek során a bizánci fennhatóság határa apránként kelet felé tolódott, 

vezetett a X. század folyamán a muszlim végvidék meghódításához és a keleti hódító 
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Kmoskó I/1. 162. o. A Nayāqila a paulikiánusokra vonatkozik, Malīh al-Armanī pedig a következő 

szemelvényben is tárgyalt Melias. A kis örmény themákhoz l. Kühn 1991. 61-62. o. A Taktika 377-379. o. 

is tárgyalja a gyors erődépítés módjait az ellenséggel határos területen. 
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 DAI 239-241. o., l. még Commentary 189-190. o. A határőrvidék a kleisura, parancsnoka a kleisurarches, a 

dandárkörzet a turma, parancsnoka a turmarches, Camndav hegye Tzamandos. Melias később részt vett 

Melitene blokádjában is. Egyébként The History of al-Tabarī. Vol. XXXVIII. The Return of the Caliphate 

to Baghdad. Tr. and annotated by F. Rosenthal. Albany, 1985. 196. o. is említi, hogy 911/912-ben a 

muszlimok megostromolták Malīh al-Armanī erődjét. Az örmények később is a visszahódított területek 

újranépesítésének fontos elemei maradtak, II. Nikephoros törvényben szabályozta földbirtokaikhoz való 

jogukat, l. McGeer 2000. 86-89. o. De az örmények mellett még jakobita szíreket is telepítettek a 

korábban néptelen határvidékre, mint Tzamandos és Kaludia vidékére, majd Melitene és környéke is nagy 

csoportjaikat fogadta be 965 után, l. Benner 1989. 28-34. o. Később pedig I. Ioannes 975-ös szíriai 

hadjárata után is húszezer főt telepített át közülük a meghódított partvidékre Gabala városába, l. Edessai 

Máté 32. o. Nem csak a területek újranépesítése szempontjából voltak hasznosak a telepesek, mert 990 

táján a felső-mezopotámiai Tagritból (Tiqrit) egy kereskedőfamília, a Banu Abu Imran (Ibn Hauqal 209. 

o. Moszulban helyezte el őket) is áttelepült Melitenébe, akik egy ízben állítólag 100 kentenarion aranyat 

kölcsönöztek a császárnak, l. Barhebraeus 178. o., Benner 1989. 70-72. o. 
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hadjáratokhoz. 

 Következzen végül néhány szemléltető példa a bizánciak és ellenfeleik kisháborús 

gyakorlatából. Elsősorban az arabok elleni keleti harcok nyújtják a legjobb alkalmat erre – 

a De velitatione is voltaképpen a muszlim portyák elhárításának céljával íródott – de a 

balkáni határvidéken is találhatunk erre alkalmas összecsapásokat. 

 

Darb al Kankarūn (950) 

 

 Szaif ad-Daula aleppói emír 950. szeptember 1-én betört a bizánci területre, elérte 

Tzamandost, majd felégette Siricha és Charsianon külvárosát. Innen tovább haladva Batn 

al-Luqān-nál megverte a bizánciakat
130

 és sok előkelő foglyot ejtett. Ezután elindult 

hazafelé, de közben már elzárták előle a szorosokat, melyeken át visszatérhetett. A Darb 

al-Kankarūn szorosban (Maqta’ al-anfār-nak is nevezték) már várták a bizánciak, és bár 

harcolva átjutott ugyan az itteni hegyeken, de végül az előörs és a sereg közé ékelődve, 

kivágott farönkökkel elzárták az útját és sziklákat gurítottak a muszlimokra.
131

 A rend 

felbomlott, mindenki menekült ahogy tudott, a zsákmányt és a foglyokat elvesztették, az 

emír is nehezen tudott megmenekülni, szerencséjére a bizánciak nem üldözték.
132

 Az 

ütközet jó példája a „csatározó háború” előírásainak: mikor az ellenség országába 

igyekszik visszafelé, a gyalogságot küldjék előre a hegyszorosokhoz, hogy megszállják az 

utakat. Mikor kétnapi járásra vannak a szorosoktól, a bizánci hadvezér lovasaival 

csatlakozzon az itt álló gyalogsághoz. Szállják meg a magaslatokat, biztosítsák az utakat, 

ahol lehetséges a gyalogság mellé lovasokat is állítsanak. Ha az ellenség mégis megpróbál 

átjutni, megfutamítják őket. Sietve próbálnak majd átjutni a nehéz terepen, a 

hegyszoroson inkább éjjel igyekeznek majd átjutni, de lovak és emberek egyaránt fáradtak 

lesznek, így könnyen le lehet őket győzni. Éjszaka az utóvédjüket a gyalogosok támadják 

meg, majd a lovasok is kapcsolódjanak be a harcba, könnyű csapatok és lovasság álljon a 

két oldalon, hogy oldalról támadják az előbbre levő ellenséget. Így aztán menekülnek 
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 Vasiliev 124. o. Ibn Zafir szerint a domestikost, Bardas Phokast. 
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 Vasiliev 242. o. 
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 Vasiliev 96. o. – Yahya ibn Said szerint 339. ğumada II-ben (950. nov. 15. - dec. 13.) volt az összecsapás; 

124. o. Ibn Zafir szerint kettős csapda volt: először a Maqta’ al-anfar szorosban, majd innen átjutva a 

Barada-folyó mentén haladt tovább Szaif ad-Daula, de az al-Sirr magaslatnál ismét bizánciak zárták el az 

útját, ezért az egyik vezetőjét követve kitért egy oldalsó útra, de éjjel (okt. 25-26.) csapatai menekülni 

kezdtek; 241-242. o. Dhahabi szerint az utóvédet kezdték támadni a bizánciak az út elzárása után, ezután 

az emír felégette a felszerelést, elvágatta a teherhordó állatok lábszárát, majd végül kevés emberével 

kivágta magát. Miskawayh V. 129. o. és Barhebraeus 150. o. csak röviden említi az ütközetet. Skylitzes I. 

132. o. is leír egy hasonló összecsapást, de csak 957 utáni eseményhez kötve. 
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majd és az üldözés során meg lehet őket semmisíteni.
133

 Ha az út, melyen a portyázó sereg 

halad hazafelé, összeszűkült és egyenetlen, akkor nem tudnak rendezetten áthaladni, 

hanem csak összetorlódva, apránként. Az ilyen helyeken 2-2 gyalogos egységet állítsanak 

fel az út két oldalán, illetve egy gyalogosokból és néhány lovasból álló lest állítsanak föl 

hátul, az ellenség hátvédje ellen. Mikor a lentebb haladó csapatokat megtámadják, ez majd 

siet, hogy csatlakozzon hozzájuk, a lesben állók ekkor támadják meg őket, kihasználva a 

magasabb terep jelentette előnyüket.
134

 

 

A maraši csata (953) 

 

 953-ban Szaif ad-Daula újabb hadjáratot vezetett Bizánc ellen, ezúttal Melitene 

volt a célpont. Sozopetra és Arka bevétele után felégette Melitenét, majd dél felé indult  

vissza, azonban a Marwān (vagy Mauzār) -szorosnál
135

 Konstantinos Phokas csapatai 

állták el az útját. Az előre küldött dajlami gyalogsága fogságba esett és nem sikerült 

átvágnia magát a bizánciakon, ezért visszafordult és útvonalat változtatott.
136

 Az Eufrátesz 

egyik gázlóján átkelt Anzitenébe, itt az óvatlan őrségek miatt sokakat levágott, majd 

hazaindult, de Samosatába érve megtudta, hogy Bardas Phokas betört Szíriába és Aleppó 

környékén fosztogat. Az emír utána indult és Dulukban megtudta, hogy a domestikos már 

zsákmányával és foglyaival visszafelé halad. Maraš környékén utolérte és megfutamította 

a bizánci sereget, bár állítólag csak 600 lovasa volt vele. Visszaszerezte a foglyokat és a 

zsákmányt, a bizánciak sok halottat vesztettek, köztük Leon Maleinos patrikiost, ráadásul 

sokak között Konstantinos Phokas is fogságba esett.
137

 

 Az ütközet lefolyása jól mutatja, hogy a bizánciak is mennyire sebezhetőek voltak 

a hegyvidéken elnyúló oszlopban vonulva, amit fordított esetben ők is kihasználtak az 

arabok ellenében, mint az előző példában láthattuk. Mindamellett ez az esemény újabb 

szemléltető példája a De velitatione előírásainak. A hegyvidéki rajtaütés mellett az éber 

őrszolgálat fontosságára is utal az értekezés, ami az Anzitenébe betörő arabokkal szemben 

elmaradt. „Az örmény themák határain, ahol az örmények végzik az őrszolgálatot, a régi 

szabályzatokat kell életben tartani, mivel az örmények gyakran gyengén és gondatlanul 

látják el szolgálatukat.” Ilyenkor jobb, ha fizetett őröket alkalmaznak, akiket havonta 
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 Vasiliev 96., 181. o. 
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 Vasiliev 127. o. 
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 Vasiliev 96, 126-127, 181. o., Skylitzes I. 132. o. is említi Konstantinos Phokas elfogását, aki Seleukia 

strategosa volt – 130. o. 



39 

váltanak és fizetnek – de még így sem biztos az őrszolgálat rendes ellátása „hiszen végül 

is örmények.”
138

 Ez ugyan az ortodox bizánciak gyanakvását is szemlélteti a monofizita 

örmények iránt, az biztos, hogy éberebb őrszolgálat megkímélhette volna a területet a 

támadástól és a Hamdanida csapatokra újabb vereséget mérhettek volna a Marwān-

szorosban elért részsiker után. A bizánciak szíriai betörése egy másik csatározó háborús 

javaslat megvalósítását mutatja: mikor az ellenség bizánci területen portyázik, 

ellentámadást lehet indítani annak földjére. Ha a portyázók nagyon óvatosak és cselekkel, 

lesvetéssel nem lehet eredményt elérni ellenük vagy a saját csapatokkal nem lehet csatát 

vállalni, akkor hagyjanak hátra egy tapasztalt strategost lovasokkal, hogy zaklassa a 

támadókat, egy másik gyalogos-lovas hadat pedig küldjenek át az ellenség területére. Ott 

aztán égessenek és pusztítsanak, amíg aztán a portyázó sereg akár vezére akarata ellenére 

is gondoskodik arról, hogy visszatérjenek saját országuk védelmére. Erre korábbi példákat 

is közöl az értekezés: egyszer Kilikia teljes hadinépe lerohanta Anatolikon themát és 

ostrom alá vették Mistheia városát. Bölcs Leó császár a főparancsnokot, Nikephoros 

Phokast (a későbbi császár nagyapját) a tagmák és themák csapataival elküldte, hogy 

törjön be Kilikiába. Anatolikon és Opsikion strategosa maradt hátra, hogy oltalmazza a 

várost és a vidéket. Phokas a Maurianos-úton keresztül betört Adana vidékére, nagy 

zsákmányt szerzett, sok foglyot ejtett, a város őrségét megverte, a környéket letarolta. A 

tengerig és a Kydnos-(Tarsus) folyóig folytatta a dúlást, majd a zsákmányolt nyájakkal és 

foglyokkal együtt a Karydion-úton át sértetlenül hazatért. Az arab sereg közben értesült a 

bizánci támadásról, felhagyott az ostrommal és hazafelé sietett, hogy megvédje Kilikiát, 

de elkésett, így végül sem itt, sem ott nem értek el semmit. Egy máik példa szerint amikor 

egyszer a tarsosiak a „rómaiak” földjét dúlták, Anatolikon és Kappadokia strategosa egy 

másik úton betörve sok kárt okozott országukban. Egy harmadik esetben Lykandos és a 

határvidéki themák parancsnoka, ahányszor csak „Ali, Hamdan fia” (Szaif ad-Daula) 

betört bizánci földre, mindig beütött Aleppó és Antiochia vidékére, nagy dúlást tett ott, 

továbbá elfogta Ali férfirokonait, híres vezéreit, sok harcosát és erődjét kézre kerítette.
139

 

Bardas Phokas is nyilván hasonló megfontolásból tört be Szíriába, de ekkor az emír 

időben visszatért és rajtaütött.
140
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 Az utolsóként említett strategos alighanem Leon Phokas volt, aki 956-ban elfogta Abul-Asa’ir-t, l. 

Skylitzes I. 280-281. o. 
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 DV 219-221. o. az első esetet Bölcs Leó is példaként hozza, mikor megemlékezik arról, hogy Abulfer emír 

betört Kappadokiába, de ezalatt Nikephoros Phokas feldúlta Tarsus vidékét és egész Kilikiát, l. Taktika 

203-205., 419. o. 
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Anzitene (956) 

 

 Mivel a bizánciak gyakran betörtek Diyār Bakr-ba az Eufráteszen túli hídfőjükből, 

Anzitenéből, Szaif ad-Daula úgy döntött, hogy tavaszi portyát indít erre a területre. 956. 

ápr. 28-án indult el Aleppóból és Harránba vonult, amivel azt a hitet akarta kelteni a 

bizánciakban, hogy kelet felé tart, Diyār Bakr védelmére. Azonban ehelyett sietve 

Arqaninba ment, majd máj. 10-én belépett a határthema területére, mire a strategos, aki 

más strategosokkal együtt Amida elleni portyát tervezett, visszahúzódott. Az emír a 

Sumnin- (vagy Simsat) tó mellett táborozott le, lovasai innen  kiindulva kezdték feldúlni  

a vidéket. Másnap az Arsanias-folyó felé indult tovább és Hisn Ziyad mellett táborozott le 

aztán a folyó bal partján a kormányzó székhelyével szemközti Asvan-hoz vonult. Máj. 12-

én lovassága egy részét átküldte a folyón, hogy zsákmányt és foglyokat gyűjtsenek, aztán 

a magával hozott, szétszedett csónakokkal és tutajokkal gyalogságát is átszállította, 

felégette Tall Bitrīq-et és egy másik várost. A környék feldúlása után zsákmánnyal 

megrakodva tért vissza a táborába. Ez a folyón túli portya nyilván meglepte a bizánciakat, 

hiszen az ebben az időszakban még igen hideg vizű folyón átkelni, ráadásul a tartományi 

székhelynél, elég merész húzás volt. Május 15-én Szaif ad-Daula tábort bontott, felégette 

Huri városát és az útjába eső falvakat, majd tovább haladva 18-20-án ostrom alá vette 

Dadim erődjét. Máj. 21-én azonban megtudta, hogy a bizánciak nagy erőket gyűjtenek, 

hogy elzárják előle a visszautat, ezért felhagyott az ostrommal. Megint a Sumnin-tó 

mellett táborozott le, aztán 22-én a Baqsaya-szorosnál megverte a bizánci védőket, akik 

állítólag 4000 embert veszítettek, köztük Balantes patrikiost és más főtiszteket, valamint 

sok öszvért, málhás jószágot, ékszert, brokátot zsákmányolt. Ez az átjáró  nem az volt, 

amelyiken érkezett (az Ergani-hágó), hanem keletebbre, az Arsamosatától délre eső 

hegyekben, vagyis sikerült elkerülnie a bizánci védők nagyobb csoportosítását, áttört és 

máj. 23-án visszatért Amidába.
141

 Ez a hadjárat jól mutatja a tavaszi portya szoros 

menetrendjét – az emír sikere a meglepetésen és a gyorsaságon múlt, amelyek döntő 

fontossággal bírtak a portyázó harcokban. A bizánciak csapatainak összevonása is időbe 

telt, így a gyors cselekvés megkönnyítette Szaif ad-Daula sikerét. De ugyanúgy megerősíti 

a  korábban az éber őrségről, a felderítés fontosságáról írottakat és a hegyszorosok 

lezárásának, az útvonalak ellenőrzésének fontosságát. 
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 Vasiliev 97., 127-128., 182-183. o. A hadjárat elemzéséhez l. Howard-Johnston 1983. 243-245. o. 
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Adrassos (960) 

 

 Mikor Nikephoros Phokas 960 nyarán elindult Kréta visszafoglalására, jelentős 

haderőt vitt magával Anatóliából. A védelem erőinek meggyengülését kihasználandó, 

Szaif ad-Daula is összeszedte csapatait, hogy könnyű sikerrel járó portyát indítson. A 

kisszámú védők nem tudták feltartóztatni a támadó arabokat, akik feldúlták Charsianont. 

II. Romanos császár Leon Phokast (Nikephoros testvérét) küldte Kisázsiába, hogy 

visszaverje az arabokat. A nyugati domestikos kisszámú emberrel kelt át Ázsiába, ahol 

mások mellett Konstantinos Maleinos, Kappadokia strategosa csatlakozott hozzá.
142 

Mivel 

úgy ítélte meg, hogy nem lenne hasznos nyílt csatát vállalnia, inkább arra készült, hogy a 

nehezen járható utakon támadja meg az arabokat. Intette is katonáit attól, hogy 

meggondolatlanul cselekedjenek, elővigyázatos, tervszerű tevékenység helyett – nem a 

síkon kell velük megütközni, hanem lesből kell rajtuk ütni a hegyekben, amikor 

átvonulnak a nehéz útszakaszon.
143

 Csapatait lesbe állította az út menti hegyoldalon 

(barlangokban, hasadékokban) és a hegyek alján levő bozótos, erdős részeken Adrassosnál 

és várták az arabok érkezését. Az emír serege valóban ezen az úton közeledett, 

zsákmánnyal és foglyokkal megrakodva. A tarsusi csapatok figyelmeztették ugyan, hogy 

egy másik úton kellene távozni, de az emír nem hallgatott rájuk és önfejűen haladt tovább 

(a tarsusiak valóban másik utat választottak és haza is jutottak).
144

 A csapatok az egyre 

szűkülő úton nem tudtak rendezetten vonulni és szinte egyenként haladtak az egyenetlen 

sziklaösvényen. Leon Phokas ekkor adta meg a jelet lesben álló csapatainak a rohamra – a 

kipihenten támadó bizánciak irgalmatlanul öldökölték a fáradságos menettől elcsigázott 

arabokat a 960. nov. 8-án lezajlott összecsapásban. Szaif ad-Daula 300 emberével tudott 

csak elmenekülni, a többiek elestek, vagy fogságba kerültek, a bizánciak visszaszerezték a 

zsákmányt és a foglyokat. Leó diakónus szerint még a 990-es évek elején (mikor történeti 

munkáját írta) is halmokban álltak itt a csontok, Skylitzes szerint pedig annyi foglyot 

ejtettek, hogy megteltek velük a városi és falusi birtokok – az biztos, hogy ez volt az emír 
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 A DV 149. o. az utóbbit, Bardas és Nikephoros Phokas mellett a csatározó taktika eredményes 

alkalmazójaként említi. 
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 Leó diakónus 23-27. o., Theophanes folytatása 197. o., PO 18. 781. o. szerint az emír 30000 emberrel 

rendelkezett. 
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 Miskawayh V. 196. o., Leonhardt 1887. 13. o./ 2. j. Az ilyesmi nem vezet jóra, figyelmeztetett 

Kekaumenos 57-58. o. is: ha ellenséges országba törnek be, a visszaútra másik átjárót válasszanak, mert 

az ellenség igyekszik majd lezárni az átjárókat, hogy majd ott verje szét a sereget. Felderítőkkel, 

kémekkel derítsék fel az utakat és visszafelé másfelé haladjanak, mint amerre jöttek, de ha ez nem 

lehetséges, akkor már a hadjárat kezdetén szállják meg az átjárókat és őrizzék, hogy biztonságban 

térhessenek vissza a portya után. 
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utolsó nagy hadjárata a bizánci határvidékre. A győzelmet aztán diadalmenettel ünnepelték 

meg Konstantinápolyban, ahol bemutatták a foglyokat és a zsákmányt, a domestikos és 

emberei pedig jutalmat és előléptetéseket kaptak  a császártól.
145

 

 Az ütközet a már említett hegyvidéki kelepcék mellett újabb előírásokat szemléltet 

a De velitatione-ból: „Ha a terep engedi, mindkét oldalon gyalogos egységek álljanak, 

lovasság is álljon mellettük, ahol lehet.” A legjobb az, ha nem érkezéskor, hanem 

távozáskor támadják meg az ellenséget, mert ilyenkor ki lesznek fáradva és foglyok, 

zsákmány terheli őket. Ilyenkor már távolabbról is összegyűjthetik a bizánci csapatokat és 

elegendő számú felkészült haderővel már akár éjjel, akár nappal felvehetik a harcot. 

Amikor még csak közeledik az ellenség a hadjárat elején, és még friss erőben vannak, 

viszont a gyalogságot a rendelkezésre álló pár napban úgysem lehet összevonni és 

felkészíteni, akkor még ne keressék velük a harcot.
146

 Leon Phokas beszéde a csata előtt 

egy másik szemelvénnyel állítható párhuzamba: a hadvezér buzdítsa összegyűjtött 

gyalogságát a hegyi átjáróknál állított kelepcéknél, bátorítsa őket és mutasson rá arra, 

hogy a terep, melyen harcolni fognak, számukra előnyös.
147 

De a korábban a Darb al-

Kankarūnnál és a marasi csatánál leírt hegyvidéki kelepcék szemléltetésére is jó példa ez 

az összecsapás. 

 

 Kései magyar kalandozások a Balkánon 

 

 Az Augsburg után a Balkánra vezetett magyar hadjáratok nem voltak túlságosan 

eredményesek, de a bizánci források alapján jó példákat láthatunk a csatározó háborús 

módszerekre. A 959-es hadjárat leírása a következő: „Amikor a türkök szent húsvét 

ünnepén hadjáratot indítottak a tómaiak ellen, s a fővárosig száguldottak, minden thrák 

lelket zsákmányukká tettek és sok prédát szereztek, a császár tüstént küldve küldte Pothos 

Argyrost, a patrikiost és az őrségek domestikosát osztagával, valamint a Bukellarioi, az 

Opsikion és a Thrakesion hadvezérével, hogy menjenek, ahogy csak a lábuk bírja. Ezek... 

éjszaka rájuk törtek, levágták és leverték őket, zsákmányt és foglyokat szerezve. Azok 
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 Theophanes folytatása 197. o. szerint egy hitehagyott szolgája mentette meg az emírt azzal, hogy átadta 

neki saját lovát, mert az övé elfáradt, Leó diakónus 28. o. szerint viszont úgy menekült meg, hogy 

aranyat-ezüstöt szórt az üldöző bizánci katonák elé, akik annak összegyűjtésével bajlódtak inkább, 

Skylitzes II. 137. o., Barhebraeus 166. o., PO 18. 781-782. o. szerint Magharat al-Kohl szorosnak hívták 

az arabok a helyet. A jutalmazásra vonatkozó előírásokra kitérek még a csatákról szóló részben. 
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 DV 155-157. o. 
147

 DV 231. o. 
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pedig a nagy veszteség és vereség miatt megszégyenülve visszatértek saját földjükre.”
148

 

Amikor aztán a kalandozó magyarok 961-ben ismét átkeltek a Dunán és betörtek Bizánc 

területére, az akkor már sikeres hadvezérnek számító Leon Phokast küldte ellenük II. 

Romanos császár. Azonban mivel „ő maga csak csekély és nem harcképes katonacsapatot 

hozott magával, elhatározta, hogy se önmagát, se az őt követőket nem sodorja előre 

látható veszélybe, hanem inkább rejtve támad rá a skythákra és valami nemes és bátor 

tettet követve el, hírt és dicsőséget szerez magának. Miután tehát az erdőkön át titkon 

odalopózott, a hunok táborát a távolból megszemlélte és tömegüket pontosan 

megbecsülte, éjnek éjszakáján háromfelé osztott sereggel rátört a skythákra és a hirtelen 

támadással a legrövidebb idő alatt olyan öldöklést vitt végbe, hogy a megszámlálhatatlan 

tömegből nem sokan menekültek meg.”
149

 

 Ezek a szemelvények azt mutatják, hogy Bölcs Leó Taktikájának türkök elleni 

javaslatait jól észben tartották a bizánciak: „Nem körülárkolt táborban táboroznak, mint a 

rómaiak... Hátrányos nekik a fegyveres kézitusa is és az éjjeli támadások...”
150

 Az éjszakai 

rajtaütés minden korban hatékony módszernek számított, a De velitatione előírásai között 

is szerepelt, mint a keleten portyázó arabok elleni módszer: ha a visszavonuló portyázók 

letáboroznak, a gyalogságot három részre osztva támadják meg őket. Az egyik részük 

hátulról, a többiek balról és jobbról törjenek rájuk, de egy utat, mely országuk felé biztos 

átjárást nyújt, hagyjanak őrizetlenül, így amikor a megtámadott arabok ezt észreveszik, 

mindenki csak a saját megmenekülésével törődve vágtat majd erre az útra.
151

 De az 

esemény az ellenséges hadsereg megfigyeléséről és felbecsüléséről szóló részekhez (8., 

14. fejezet) is jó gyakorlati példa: egy kisebb különítmény megtalálja az ellenség táborát, 

amiről értesíti a strategost, aki aztán naplemente után megközelítheti azt. Éjjel küldjön ki 

négy, egyenként négyfős egységet a tábor köré a legkülönbözőbb helyekre, hogy 

megfigyeljék azt – jelszavakkal vagy füttyjelekkel értesítsék egymást, ha vissza kell 

vonulniuk. Ezt a négy egységet éjjel egyszer vagy kétszer váltsák fel, ilyenkor egy 

turmarches ellenőrizze az őrszemek tevékenységét. Mikor a portyázók elindulnak, 

húzódjanak vissza, de ne túl messze és értesítsék a turmarchest erről, majd a strategost is. 

A portyázók elvonulása utáni éjjel újabb négy, négyfős egység figyelje a tábort és az előző 
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 ÁMTBF 69., 70-71. o. (Theophanes folytatása 192. o.) Az, hogy három ázsiai thema és egy tagma erőit 

vonták össze a magyarok ellen, arra utal, hogy ez egy nagyobb hadjárat lehetett (l. a létszámok kérdését 

az előző rész végén és e fejezet elején). 
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 ÁMTBF 72. o., Leó diakónus 24-25. o. Ezekre a hadjáratokra kitért B. Szabó-Somogyi 1999. 33. o. is. 
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 ÁMTBF 19., 21. o. (Taktika 457., 459. o.) A De velitatione szerzője, aki alighanem egy a Phokas-család 

szolgálatában álló tiszt lehetett, maga is hivatkozik a „néhai és legbölcsebb Leó császár” taktikájára, l. DV 

219. o. 
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 DV 235. o. 
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éjszakai megfigyelők közül is legyenek ott ketten – a zajból, nyerítésből, a terület 

nagyságából felbecsülhetik az eltávozott erő nagyságát, de az utakon hátrahagyott 

nyomokból is következtethetnek erre.
152

 

 

Arkadiopolis (970) 

 

 A kijevi Szvjatoszlav az Al-Duna mellékét hatalma alá akarta vetni, miután II. 

Nikephoros biztatására sikeres hadjáratot vezetett Bulgária ellen. Ez viszont ellenkezett a 

bizánciak terveivel, ami elkerülhetetlenül háborúra vezetett a ruszokkal, akik ráadásul 

tekintélyes koalíciót hoztak össze terveik megvalósítására. I. Ioannes császár Bardas 

Sklerost küldte a bolgár határra, hogy szembeszálljon a ruszok és szövetségeseik 

(bolgárok, magyarok, besenyők) seregével. A két had Arkadiopolis mellett találkozott 970 

nyarán, miután Ioannes Alakas felderítői megtalálták ellenfeleik táborát. Bardas ezután 

három részre osztotta csapatait: egyet magához vett, a többit lesbe állította az erdők 

között, hogy majd adott jelre két oldalról támadják meg a „skythákat”. A magistros 

embereivel támadást indított, ami kemény küzdelembe torkollt, hiszen ellenségeinek 

száma harmincezerre rúgott, neki pedig a lesben állókkal együtt is alig volt tízezer 

embere. Bardas magas is veszélybe került, mikor egy lovas rátámadt, de testvére, 

Konstantinos levágta a támadót. Végül megadta a jelet, mire lesben álló csapatai hátba 

támadták a szövetséges hadat, mely erre megfutamodott. Egy előkelő „skytha” rendezni 

próbálta a futókat, a magistros azonban végzett vele, amire aztán rendetlen menekülés 

kezdődött, a bizánciak a késő estig tartó üldözés során nagy öldöklést rendeztek.
153

 

Skylitzes némileg eltérő leírása szerint Bardas 12000 emberrel vonult a 308000 fős 

szövetséges had ellen, azért inkább hadicselekkel remélt eredményt elérni, mint nyílt 

ütközettel. Arkadiopolis falai mögé húzódva várakozott, amit ellenségei gyávaságnak 

véltek, ezért mulatozással, hanyagul töltötték idejüket.
154

 A magistros számára éberségük 

ellanyhulása kedvező alkalmat kínált arra, hogy csapdát állítson nekik. Elküldte Ioannes 

Alakasseust, hogy egy kis lovas csapattal keresse meg az ellenséget, tájékoztassa őt 

hollétükről, majd a legközelebbiekkel összecsapva csalja őket maga után. De ne 
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 Leó diakónus 101-104. o. A bizánciak állítólag csak 55 halottat és számos sebesültet veszítettek és sok 

lovuk is elpusztult, a „skythák” közül húszezernél többen estek el. Haldon 2001. 97. o. viszont a 

besenyők nyilainak tulajdonítja a lovak veszteségeit – ez sem elképzelhetetlen, bár szerintem itt nem 

egyértelmű a lovasíjász csapatok részvétele, inkább a menekülésre képtelen és ezért – mint később 

Dorostolonnál is látható – a végsőkig kitartó rusz gyalogság szétverése során kerülhetett erre sor. 
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 Egyébként a Taktika 397. o. is javasolja azt, hogy néhány napig színleg félelemből a táborba húzódva és 

pár napig halogatva az ütközetet, el lehet altatni az ellenség éberségét, majd éjszaka rajtuk ütni. 



45 

rendetlenül meneküljön, hanem jó rendben, időnként visszafordulva csapjon össze az 

üldözőkkel, ezt folytassa addig, míg a leshelyhez nem érnek, ahol lovaik gyeplőit 

megeresztve vágtathatnak. A szövetséges had három részből állt: az egyikbe tartoztak a 

ruszok és bolgárok, a másikat a magyarok, a harmadikat a besenyők alkották. Ioannes a 

besenyőkkel találkozott, akiket az utasítás szerint csalt maga után a leshelyre. Ott aztán az 

előtörő bizánciak körülzárták és megsemmisítették őket, csak kevés túlélő tudott 

visszajutni a szövetségeseikhez. A magistros ezután kihallgatta a foglyokat a többiekről, 

akik, bár a besenyők pusztulásának híre megdöbbentette őket, hamarosan támadásra 

indultak, elől a lovasok, majd utánuk a gyalogság. A bizánciak visszaverték a rohamot, 

mire a lovasok visszahúzódtak gyalogságukhoz és ott várták a támadást. Ezután hosszas 

közelharc következett, melyben Bardas Skleros végzett egy rátámadó skythával, majd 

öccse, Konstantinos is leterített egy másikat. Ez megtörte a szövetségesek kitartását, akik 

megfutamodtak, a bizánciak pedig estig üldözték őket, súlyos veszteségeket okozva 

nekik.
155

 

 Ez az ütközet is jó példája a De velitatione előírásainak gyakorlati alkalmazásának, 

melynek 17. fejezete leírja a portyázó ellenséggel szembeni lesvetés módját, ami 

rendkívül hasonló Bardas Skleros tevékenységéhez. Eszerint a hadvezér különítsen ki 200 

embert, akik jártasak a lesvetésben, ezek tartsák szemmel a portyázó ellenséget. A sereg 

egésze 5-6000 főnyi lovas, két részre osztandó: 2000 álljon távolabb, megfelelő leshelyre, 

ahonnan a parancsnok jól láthatja embereit (a 200 felderítőt), amint futnak, vagy amint 

üldöznek. Ezek mögött álljon a maradék 3000, a gyalogsággal, szintén egy jó leshelyen. 

Hasznos, ha van a közelben erődített város, de még ha nagy erejű ellenség támadná is meg 

őket a hadvezér akkor se zárkózzon be a falak  mögé, mivel ez szégyenletes és a vidék 

teljes pusztulásához vezetne. Az erőd közelében biztos helyeken gyalogságával 

visszaverheti az ellenséget és a város gyalogsága is támogathatja. 

 A falvak őrzésére kiküldött 300 fő parancsnoka megfelelő helyről tartsa szemmel a 

falvakat dúló ellenséget. Ha ezek leszállnak lovaikról és zsákmányt keresnek, küldje rájuk 

100 emberét, hogy kaszabolják le, vagy fogják el a portyázókat. Akik el tudnak 

menekülni, azokat üldözzék, míg a portyázókat védő egységek rájuk nem támadnak. Ha a 

300 lovas vezére úgy látja, hogy az üldözés rendetlenül és fegyelmezetlenül folyik, várjon 

                                                 
155

 Skylitzes II. 156-157. o. (ÁMTBF 86-89. o. a magyar fordítás) Eszerint a bizánciak csak 25 embert 
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a rejtekhelyen, míg oda nem érnek az emberei, akkor törjön elő és verje szét az üldözőket. 

 Ha további nagyszámú ellenség érkezik és keményen üldöznek, akkor a foglyokat, 

lovaikat és fegyvereiket küldje előre a hadvezérhez. Aztán jó rendben vonuljon vissza úgy, 

hogy az ellenséget maga után csalja (de csak a parancsnok ismerheti a hadvezér leshelyét). 

Néhány derék embere visszavonulás közben forduljon vissza és csapjon össze az 

üldözőkkel, így a sebesültek, vagy azok, akiknek lova sérült vagy fáradt, biztonságba 

juthatnak. Aztán gyorsabban vágtatva növeljék a távolságot maguk és az üldözők között, 

így csökkenthetik az ellenség nyomását, amely viszont így kifárasztja saját lovait. Amikor 

közelébe érnek a leshelynek, húzódjanak balra vagy jobbra, hogy össze ne ütközzenek az 

onnan kitörőkkel. Azután az üldözöttek forduljanak vissza és így két oldalról támadják 

meg az ellenséget. 

 A leshely nyújtson jó rejtekhelyet a katonáknak, a kijárata ne legyen szűk, a terep 

ne legyen nehéz, hanem sík és tágas, hogy semmi se akadályozza a gyors támadást – 

hiszen 2000 emberről van szó. Parancsnokuk megfelelő megfigyelőponton álljon, hogy jó 

előre felbecsülhesse az üldözők számát és tanulmányozhassa az üldözés mikéntjét. Mikor 

a les közelébe érnek, az emberek kérjék Isten segítségét, ezután nagy erővel és bátorsággal 

törjenek rájuk, majd az üldözöttek is visszafordulnak, így kétfelől támadva szétverhetik az 

ellenséget. De ha mégis helytállnának, fújjanak visszavonulót és rendezetten csalják őket a 

nagyobb leshelyhez (a hadvezérhez és 3000 lovasához). Az üldözöttek a leshely egyik 

oldalán haladjanak és amint a lesben állók kitörnek, azonnal forduljanak meg és rohanják 

meg üldözőiket. Így kétfelől támadva szétverik őket, de még ha nem is lenne teljes a 

győzelem, akkor is sokukat levágják és elfogják, így többet nem mernek rablóportyákat  

indítani és sietve hazatérnek.
156

 Ez az ütközet talán a legjobb példája a X. századi bizánci 

hadművészet nyílt csatákat kerülő hozzáállásának és a csatározó taktika hatékonyságának. 

 

 A Spercheios-folyó (997) 

 

 A bolgárokkal vívott harcokban is sok példát találhatunk a szabálytalan 

hadműveletekre, bár itt az ellenfél eleve kevésbé is volt hajlandó nyílt csatát vállalni, mint 

keleten az arabok, továbbá a balkáni erdős hegyvidék is nagy mértékben meghatározta a 
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 DV 205-211. o. Az ütközet elemzéséhez l. még Haldon 2001. 96-98. o., McGeer 1995. 294-300. o. (bár 

nyílt csataként tárgyalja). Magyarul is többen foglalkoztak vele Szabó K.: A magyar vezérek kora 

Árpádtól Szent Istvánig. Budapest, 1883. 322-329. o., B. Szabó-Somogyi 1999. 34-36., 103. o., Bóna I.: A 

magyarok és Európa a 9-10. században. Budapest, 2000. 64, 65. o. legutóbb B. Szabó 2007. 512-513. o. 
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harcok jellegét. Sámuel cár támadásainak fő célpontja volt Thessalonike városa, ahol az 

örmény származású Gregorios Taronites volt a kormányzó (dux). A bolgár sereg a város 

közelében lesben állt, egy kisebb része pedig a város elé vonult, hogy kicsalja a 

bizánciakat. A dux egy csapatot küldött ki fia, Asotios vezetésével, hogy derítse fel a 

bolgárok erőit, mielőtt maga is kivonulna ellenük. Asotios meg is futamította a martalékot, 

de aztán belefutott a kelepcébe és fogságba esett, mire aztán apja a megmentésére sietett, 

de még rosszabbul járt és elesett. A bolgárok győzelme szabad utat nyitott számukra dél 

felé a görög területekre, és átkeltek a Tempe-völgyön és a Peneios-folyón, majd feldúlták 

Thessaliát, Boiotiát és Attikát, végül még a Peloponnesosra is betörtek. A császár a rossz 

hírre régi bizalmasát, Nikephoros Uranost küldte Thessalonikébe, a Nyugat 

főparancsnokának. Uranos innen sietve délre indult Sámuel nyomában, de nem a parti 

úton haladt, hanem az Olymposon átkelve vonult Larissába.
157

 Itt hátrahagyta a 

poggyászát, így erőltetett menetben könnyebben vonulhatott át Thessalián, majd átkelt az 

Apidanos-folyón és végül a Spercheios-folyó túlpartján rátalált a bolgár seregre. Mivel a 

folyó a bőséges esőzések miatt áradásban volt, lehetetlennek tűnt az összecsapás, de a 

főparancsnok végül talált egy alkalmas gázlót és éjszaka átkelve lerohanta a bolgárok 

táborát.
158

 Sámuel seregének nagy része odaveszett, maga is fiával együtt sebesülten 

feküdt az elesettek között, de az éjszaka sötétjében végül eljutottak az Etoliai-hegyekbe, 

majd a Pindoson át hazavergődtek bolgár földre. A bizánciak kiszabadították a foglyokat, 

a táborban hatalmas zsákmányt szereztek, majd hazatértek Thessalonikébe.
159

  

 Ez az esemény jól jellemzi a balkáni viszonyok hadműveleteket meghatározó 

jellegét, a hegyek által behatárolt útvonalakat, a természeti akadályok fontosságát (ezekre 

később II. Basileios bolgár háborújánál még bővebben kitérek). Egy X. század végén 

íródott értekezés előírása szerint ügyelni kell arra, hogy a hadsereg ne vigyen magával túl 

sok nem harcoló személyzetet, málhásállatot és a szükségesnél több poggyászt, 

különösképpen érvényes a bolgárok földjén, ahol szűkek az utak, az erdős szorosok pedig 
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 Strässle 2000. 235. o. szerint valószínűleg azért választotta a hegyi utat, mert a bolgárok őrséget hagytak 

hátra a szűk Tempe-völgyben. Egyébként Xerxész is a hegyeken át vezető utat tartotta 

biztonságosabbnak, l. Hérodotosz VII. 128., 173. 
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 Lehet, hogy ugyanazt a módszert választotta, mint i. e. 279-ben a gallok, mikor ugyanitt állva a 

Thermopylai-nál gyülekező görögök ellen készültek, akik lerombolták a folyó hídját. Azonban lentebb a 

torkolat felé, „ahol kiszélesedik a folyó és sodrása nem erős, hanem szétterülve mocsaras tóvá 

terebélyesedik” úszva át tudtak kelni és elűzték az őrséget, l. Pauszaniasz: Görögország leírása II. k. Ford. 

Muraközy Gy. Budapest, 2000. 231. o. és Strässle 2000. 239-240. o. 
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 Skylitzes II. 183-184. o. PO 23. 446. o. szerint a győzelem után 1000 fejet és 12000 foglyot küldtek 

Konstantinápolyba, vagyis a bolgárok nem annyira véres veszteséget szenvedtek el. Az összecsapás 

alighanem az őszi áradások idején történt, de van olyan vélemény, mely inkább 996-ra teszi, l. Strässle 

2000. 240-242. o. 



48 

nehezen járhatók. Az ilyesmi nagyon lelassítja a sereget: egyórás út akár négyórásra is 

nyúlhat, a mély vagy mocsaras partú folyóknál, hidaknál elhúzódik az átkelés, és az 

élelem is gyorsabban elfogy.
160

 Láthattuk, hogy Uranos is inkább hátrahagyta poggyászát 

Larissában, hogy aztán gyorsabban érhessen a bolgárok nyomába, majd aztán a 

Spercheios megáradt vizén is csak kellő óvatossággal kelt át, majd rohanta le Sámuel 

gyanútlan csapatait. A tábor megtámadása még egy csatározó háborús ajánlás felidézésére 

is alkalmas: ha a portyázó ellenség táborán akarnak rajtaütni, azt éjszaka, több irányból 

hajtsák végre. A hadvezér biztassa a könnyűfegyverzetű gyalogságot, hogy bátran 

vegyenek részt a közelharcban és a táborba betörve zsákmányoljanak lovakat, öszvéreket 

és más értékes dolgokat. Ha sikerrel járnak, a többi szektorban támadó bajtársaik is a 

zsákmány iránti vágytól hajtva halálmegvető bátorsággal harcolnak majd és végül 

győznek is – tehát ebben az esetben a fosztogatást épphogy nem tiltották, hanem 

ösztönzőként alkalmazták.
161

 

 

 A szíriai határvidék problémái: al-Asfar felkelése. 

 

 Nikephoros Uranos 999-ben a birodalom másik végébe került, Antiochia 

kormányzójának. Itt azzal a sajátos helyzettel szembesült, hogy egy a közelmúltban 

meghódított területet kellett felügyelnie, mely ráadásul jórészt monofizita szír vagy 

örmény, sőt részben muszlim lakosságú volt, vagyis egy a hagyományos görög-ortodox 

közegtől jócskán elütő vidékre érkezett. Persze ez lehetett a legkisebb problémája, hiszen 

1001-ig a Fátimida kalifátus támadásaira is számítani lehetett, de a velük kötött béke után 

a szomszédos beduin törzsek nyugtalansága okozhatott neki kellemetlenségeket. A 

beduinok féken tartása eredetileg Aleppó emírjének lett volna a dolga, de ebben az 

időszakban a Hamdanida család már nem az ütőképes seregével tűnt ki. Így itt a bizánci 

kormányzók feladata volt, hogy mozgékony ellenfeleik támadásait ellenportyákkal 

semlegesítsék. Ráadásul 1005 tavaszán olyan nagyarányú megmozdulással kellett 

szembenézni, ami ellen a bizánci csapatok részvétele is indokolt volt. Ekkor egy al-Asfar 

nevű dervis fellázította a beduinokat és a határvidék menti muszlim parasztokat és betört 

Šaizarba, ahol 999 óta bizánci szolgálatban álló örmény helyőrség állomásozott.
162

 Ezután 

megfutamítottak egy kisebb bizánci csapatot, majd Antiochia felé vonultak, de Mahrunah 
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 DRM 287-289. o. 
161

 DV 181, 237. o. 
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 PO 23. 457-458, 466. o. a bizánciak és a beduin törzsek viszonyát tárgyalja ebben az időszakban: Cappel, 

A. J.: The Byzantine Response to the 'Arab (10
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mellett Pegasios patrikios megverte a felkelőket. Al-Asfar ezután az Eufráteszen túl fekvő, 

jól megerődített Kafar Azunba húzódott, mire aztán Uranos seregével utánavonult és 

huszonnyolc napi ostrom után elfoglalta a várost. Nagy zsákmányt és állítólag 12000 

foglyot ejtett, de al-Asfarnak sikerült elmenekülnie. Viszont közben a Banu Numair és a 

Banu Kilab beduin törzsek is összegyűltek és Waththab ibn Ğa’far, Šarug urának 

vezetésével a bizánciak ellen vonultak. Uranos azonban legyőzte őket és tovább üldözte 

al-Asfart, akitől ekkor már Waththab is szívesen megszabadult volna, de attól tartott, hogy 

ha átadja a bizánciaknak, akkor ellene kelnének fel a muszlimok. Végül Aleppó ura 

közvetített a két fél között és így a „hamis Mahdi” az ő fellegvárában került őrizet alá 

1007 tavaszán.
163

 

 Látható ebből a leírásból, hogy itt nem is a terep, vagy az éghajlat okozta 

nehézségek okozták az igazi problémát, hanem az, hogy muszlimok lakta vidéken kellett 

egy muszlim lázadó ellen hadműveleteket folytatni. A helyi beduinok felingerlése a 

„hitetlenek” ellen könnyen megnövelhette a potenciális ellenfelek számát, akiket viszont a 

szíriai pusztaságban igen nehéz lett volna üldözni. Erre korábban Szaif ad-Daula jórészt 

szintén beduinokból álló serege jól megfelelt, de a bizánciak nehézkesebbek voltak az 

ilyen feladatra. A beduinokat támogató, nekik menedéket nyújtó mezőgazdasági 

területeket viszont alaposan fel tudták dúlni, csakhogy az ilyen megtorló hadműveletek 

éppen hogy jobban felkorbácsolhatták a muszlimok Bizánc-ellenes érzéseit, ami csak 

tovább szélesíthette a konfliktust. Nikephoros Uranos maga is figyelmeztet Taktikájában 

arra, hogy ha a bizánciak Szíriában ostrom alá vesznek egy erődöt, annak élelemhiánytól 

sújtott lakói a belső területekről kérnek majd segítséget az igazhívőktől, azt ecsetelve, 

hogy milyen kára származna a szaracénoknak abból, ha elesne. Erre azok hitük 

védelmében adományokat gyűjtenek, főleg pénzt, hogy élelmet tudjanak küldeni az 

ostromlottaknak.
164

 Látható, hogy Kafar Azun után ennél jóval több is történt, hiszen a 

beduinok tekintélyes haderőt tudtak összegyűjteni a bizánciak elleni fellépésre. Őket 

viszont a sivatagba nem tudták üldözni, ezért kellett végül egyezkedés útján kiiktatni al-

Asfart. A harcok elhúzódását persze azért a szíriai éghajlat is meghatározta, hiszen ez a 

bizánciak számára kevésbé volt elviselhető, mint a beduinoknak. Megint csak Uranos saját 
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 PO 23. 466-467. o. Skylitzes II. 185. o. is megemlíti az arab felkelést, amelyet két-három csata után 

felszámoltak. Darrouzes 1960. 258-259. o. Philetos Synadenos arról írt egy levelében, hogy a barbár 
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 NUT 155-157. o. A határvidéki képlékeny viszonyokra jellemző módon a szíriai bizánci alattvalóktól 

vásárolnák össze a gabonát, sajtot és jószágokat, ezért a strategosok különösen éberen figyeljenek, hogy 

ezt megakadályozzák. 
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megjegyzéseit lehet felidézni a portyázó hadműveletekről, arról, hogy a támadásokat a 

kiszemelt vidék megközelíthetősége és az évszak szerint indítsák. A melegebb vidékeket 

télen, ősszel vagy nyáron dúlják fel, míg a hűvösebb vagy mérsékeltebb éghajlatúakat 

pedig tavasszal, nyáron vagy ősszel. A támadásokat szigorú titoktartás mellett indítsák, 

amint megközelítik a célterületet, foglyoktól tájékozódjanak annak viszonyairól, az 

esetleg közben érkezett erősítésről. A portyázókat biztosítsák oldalról, a gyalogosok és a 

nehézlovasok a poggyászt őrizzék. Az ellenséges területen ne időzzenek sokáig (de ha a 

kémek azt jelentik, hogy az ellenség nem gyülekezik, akkor pár nap pihenő után 

megismételhetik a portyát), égessék föl a falvakat, a termést, a legelőket, de amerre 

távozni és pihenni akarnak, ott éppen hogy őrizzék mindezeket, hogy a sereg és a lovak 

ellátmányt találjanak.
165

 A keleti viszonyok összetett nehézségeit jól szemlélteti még a 

teljes kudarccal végződött 1030-as aleppói hadjárat (l. a hadjáratoknál). 

 

 Az eddigiek jellemzik a legjobban a bizánci hadművészetet a X. században, mely a 

Nikephoros Phokas által elindított katonai reformok után is a régi, defenzív alapokra 

támaszkodott. Mivel Bizánc a VII. század óta szinte folyamatosan védekezni kényszerült, 

a döntő csaták feledésbe merültek, a nyílt harcokat általában elkerülték (a IX századi nagy 

győzelmeket – 863 Porson, 872 Bathys Ryax, 878 Podandos – rajtaütéssel vagy az 

ellenség bekerítésével érték el). Keleten a kalifák birodalma túlerőben volt, és a bolgárok 

is elég kemény ellenfélnek bizonyultak a Balkánon. Ez a stratégiai helyzet termelte ki azt 

a védekező harcmodort, melynek jellemzőit az eddigiekben bemutattam. Tulajdonképpen 

a középkori hadviselés általános jellemzői találhatóak meg itt is: elkerülni a csatákat és 

inkább cselekkel, portyákkal, rajtaütésekkel, dúlás-fosztogatás révén törni meg az 

ellenfelet.
166

 A portyázás voltaképp minden határvidéken általános dolog volt, legfeljebb a 

nagyságrendekben különböztek. A bizánciak számára keleten a muszlim vallási ellenfél 

                                                 
165

 NUT 143-147. o. 
166

 Nyugaton már ekkor is hajlamosak voltak csalárdnak jellemezni a bizánciakat, mint Widukind 104. o. írta: 
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szlávokkal, az már nem zavarta volna őt, hiszen több esetet is leírt, amelyben csellel, ravaszsággal sikerül 
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született ravaszságával a legtöbb embert felülmúlta.” 34. o. Henrik király „reménykedett ugyanis benne, 

hogy ravaszsággal könnyebben kerekedik felül a lotharingiakon...” 60. o. „Gero azonban cselszövéssel 

előzve meg a cselszövést...” Hasonlóképpen Thietmar 144. o. is elégedetten írja a bizánciakról, hogy 

„akik minden népet álnoksággal győztek le, most megláthatták, hogy hasonló eszközökkel őket is rá lehet 

szedni.” Zsigmond Gy. fordítása – Fischer-Fabian, S.: A német cézárok. A középkor császárainak 

tündöklése és bukása. Budapest, 1985. 
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léte volt az, ami különlegessé tette az állandó csatározásokat. Ideológiai szempontból a 

Krisztus-tagadó pogányok voltak azok, akikkel szemben a harc elkerülhetetlen volt 

(továbbá csak keleten lehetett igazán értékes zsákmányt szerezni).
167

 Az ellenük indított 

portyák sikere az isteni gondviselés jele volt és rontotta az „agarénusok” morálját, a 

zsákmány pedig a katonák jólétét mozdította elő. Az efféle hadakozás jellemzőit: a nyílt 

csata kerülését, a rajtaütésre törekvést (a természeti viszonyokat kihasználva), az erők 

megosztott alkalmazását általában is a bizánci hadművészet tipikus vonásának 

tekinthetjük (még a nyílt csatákról szóló résznél is inkább ezek lesznek az irányadók).
168

 A 

bizánci haderő Nikephoros Phokas reformjaiig nem is volt képes másféle hadakozásra, a 

döntést csatatéren kicsikaró taktika (ami a régi rómaiaknál még általánosnak tekinthető) 

idegen volt számukra és nem is lettek volna erre képesek. De mivel általában túlerejű 

ellenféllel álltak szemben, ezt jobb is volt elkerülni, a De velitatione szerzője azzal ajánlja 

munkáját, hogy azt alkalmazva egy kisebb haderővel is nagy eredményeket érhetnek el.
169

 

A végvidéki kisháború aztán – az ellenfelek gyengülésével – a X. század folyamán hódító 

hadjáratokba torkollt, amelyben a portyázás, az ellenséges terület feldúlása a terjeszkedés 

előmozdítását szolgálta. Az ellenséges városok könyékének feldúlása révén kiéheztetni és 

megadásra kényszeríteni azokat általános gyakorlattá vált, így itt a portyázó 

hadműveletek, az ostromok és a stratégiai célok egybefonódásáról beszélhetünk.
170

 A XI. 

század elejére Szíriában kialakult új határvidéken pedig a beduin portyázók ellenében 

továbbra is a mozgékony, könnyűlovas harcmodor maradt a jellemző. A Fátimidákkal 

megkötött béke (1001) után itt a nagy hadjáratok helyett inkább lokális rendfenntartó 

műveletekre kellett felkészülni. A nyílt összecsapásokat továbbra is kerülték, inkább a 

hadicsel, a területeket feldúlása volt a célravezető módszer. Amikor Bölcs Leó a 

magyarokat jellemezve azt írta, hogy „ellenségeiket nem annyira karjukkal és 

haderejükkel igyekeznek leverni, mint inkább csel, rajtaütés és a szükségesekben való 

                                                 
167

 Bölcs Leó is az arab fenyegetéssel indokolta a róluk adott részletes jellemzést, „kik istenünket, Krisztust, a 

mindenség királyi urát káromolják... a maguk törvényeit áthághatatlannak tartják... Ilyen istentelenséggel 

tehát istenfélelmünknek és igazhitű vallásunknak parancsolatjából harczra kelve s az isteni és állami 

törvényeket jóvalta inkább meg nem szeghetőknek tartva ellenök háborúba indulunk.” l. MHK 57-58. o. 

(Taktika 475-477. o.) A DV 217. o. úgy jellemzi a katonákat, mint akik „örömteli lélekkel és készséges és 

örvendő szívvel szembenéznek a veszélyekkel szent császáraink és az egész keresztény nép érdekében... a 

kereszténység szabadságáért és megvédéséért kockáztatják életüket... ők a védelmezői és – Isten után – a 

megváltói a keresztényeknek.” A  Chronographia 66. o. szerint III. Romanos 1030-as szíriai hadjáratának 

egyik oka pedig az volt, hogy  a császár úgy vélte, hogy egy keleten aratott győzelem nagy hírnevet 

szerezhetne neki. 
168

 Dennis 1997. 165. o. a csaták kerüléséről. A középkori nyugati hadviselés jellemzőjeként tárgyalja ezeket 

Contamine 1984. 219-228. o. De l. még Verbruggen 1977. 185-188. (a terep nyújtotta előnyökről), 253-

254. (a meglepetés fontosságáról), 285-293. o. (a védekező stratégiáról) 
169

 DV 147. o. 
170

 PO 18. 825-826. o., Benner 1989. 25-26. o. 
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megszorítás útján,”
171

 alighanem több strategosa is egyetértően bólogathatott. Az 

úgynevezett fabiusi stratégia általánosnak mondható ebben az időszakban, és nem csak 

Bizáncban. A De velitatione módszereit ismerősnek találhatták volna a korabeli Európa 

más határvidékein, de később még akár Zrínyi Miklós vagy Jeney Lajos Mihály is saját 

tapasztalataikkal egyezőnek látta volna a benne leírtakat.
172

 A bizánci hadművészet fontos 

alapelemei (gondos felderítés, mozgékonyság, nyílt összecsapások helyett „aprólékharc”) 

a portyázó taktikából származtak.    

                                                 
171

 ÁMTBF 19. o. (Taktika 455. o.) Verbruggen 1977. 296-298. o. is hoz példákat az ellátmány eltakarítása 

révén visszavonulásra kényszerült seregekről. 
172

 Egyébként Oman 1991. 211. o. 1. j. szerint az akkori (az első kiadás ideje 1898) Brit-India északnyugati 

határvidékén állomásozó csapatok is használhatnák.   
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Kihívás és válasz: al-Hadath (954. okt. 30.) és Nikephoros Phokas seregreformja. 

 

A bizánciak még 948-ban Leon Phokas vezetésével megadásra kényszerítették al-Hadath 

(görögösen Adata) védőit, majd lerombolták falait.
173

 Talán Bardas Phokas 953-as szíriai 

támadása miatt döntött úgy Szaif ad-Daula, hogy újjáépíti az erődöt, hogy elzárja az 

Aleppó és a kilikai városok felé vezető utat. 954. okt. 19-én kezdett hozzá az 

építkezéshez, de hamarosan megérkezett a domestikos serege, állítólag 50000 fő, köztük 

oroszok, bolgárok, örmények.
174

 Az emír költője, al-Mutanabbi szerint: „Keletről jött és 

nyugatról ötoszlopos seregjük, / s zúgásuk felhatolt az Ikercsillag füléig, / és benne 

mindenféle nyelv és zagyva nemzet együtt / s nem értettek görög szót, ha tolmács nem 

segített…”
175

 954. okt. 30-án hajnalban csapott össze a két sereg, de a hosszas 

küzdelemben a nehéz fegyverzetű bizánciak nem tudtak felülkerekedni: „Hogy rontottak 

pedig rád lovaikon, páncélba / burkolva talpig, mintha kezük, lábuk se volna / Ha 

megcsillantak olykor: hogy ez kardjuk acélja, / ruhájuk vagy sisakjuk, ki sem láthatta 

tisztán …”
176

 Végül a muszlim délutáni ima (asr) idején Szaif ad-Daula 500 gulámja élén 

személyesen indult rohamra és megfutamította a bizánciakat, akik 3000 embert veszítettek 

lovasaik és gyalogosaik közül és sok foglyot, köztük Bardas Phokas vejét, sok tisztjét és 

patrikiosát. Fia, Nikephoros egy földalatti vízvezetékben rejtőzött el és csak éjjel tudott 

visszatérni apjához, aki maga is megsebesült az arcán.
177

 A bizánciaknál tehát, bár 

tekintélyes számú, különféle zsoldosokkal kiegészített sereget tudtak kiállítani, a csapatok 

taktikai állóképessége, fegyelme és a vezetés minősége komoly kívánnivalókat hagyott 

maga után, főleg az emír lelkes arab lovasságával és elit gárdájával, a gulámokkal 

szemben. Mint látható, a páncélos nehézlovasság (kataphraktoi) bevetése sem vezetett 

megfelelő eredményre. Bardas Phokas a következő évben is megpróbálkozott al-Hadath 

bevételével, rést is ütött a várfalon, de Szaif ad-Daula seregének közeledésének hírére 

elmenekült.
178

 Valószínűleg ez a kudarc volt az utolsó csepp a pohárban: Bíborbanszületett 
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 Vasiliev 95, 125. o. 
174

 Vasiliev 125. o. 
175

 Arab költők 205. o. 
176

 Arab költők 204-205. o. 
177

 Skylitzes I. 132. o. leírása valószínűleg erre a csatára vonatkozik: Bardas körül mindenki megfutamodott 

és őt is elfogták volna, ha kísérői nem veszik körül és mentik meg, a sebhelyet élete végéig viselte. 

Amúgy a bizánci források nem említik a csatát, az arabok annál inkább: Vasiliev 96-97. (Yahya ibn Said), 

125. (Ibn Zafir), 182. o. (Kamal al-Din). 
178

 Vasiliev 97, 125. o. 
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Konstantin leváltotta a főparancsnoki posztról és fiát, Nikephorost állította a helyére.
179 

Az új domestikos ezután hozzálátott a hadsereg átszervezéséhez: nemcsak új csapatokat 

toborzott bel- és külföldön, hanem alapos egyéni és csapatkiképzést vezetett be. 

Valószínű, hogy a tisztikarban is nagyobb cserék történtek, hiszen a császár már korábban, 

a katonabirtokok védelméről hozott rendeletében (947/948) lesújtó jellemzést adott róluk: 

„Megvásárolható, hanyag, harciatlan emberek, gyávákkal a hangyáknál és ragadozóbbak a 

farkasoknál; mivel ezért nem tudták az ellenséget megsarcolni, az alattvalókat zsarolták 

meg.”
180

 

 Az előző részben leírt, könnyűcsapatokra építő taktika helyébe reguláris 

harcmodor lépett, melyben a fegyelmezett rendben harcoló, a korábban inkább elkerült 

nyílt ütközetek megvívására is képes „sorgyalogság” és lovasság együttműködésére 

építettek.
181

 A kiképzés és a fegyelem megerősítése növelte a csapatok önbizalmát is: úgy 

vonultak az idegen földön is, mintha otthon lennének, nem bújtak el, nem részegeskedtek, 

nem hagyták el a sorokat – mint korábban szokták – , hanem rendezett alakzatban törtek 

az ellenségre és győzelmet arattak.
182

 Ez lett az alapja a birodalom katonai sikereinek a 

következő évtizedekben: rendszeres kiképzéssel és fegyelemmel összekovácsolt állandó 

haderő, melyet hozzáértő tisztek vezetnek és rendesen fizetnek (persze már eddig is 

állandó jelleggel szolgáltak a tagmák, várőrségek, hadvezérek és földbirtokosok 

kíséretének tagjai). Eddig az arabokkal szembeni védelmi harcok eredményeként kialakult 

„végvidéki” harcmodor volt a jellemző, mely viszont nem reguláris taktikát jelentett. Bár 

elvileg a korabeli bizánci haderő képes volt nyílt ütközetek megvívására (Bölcs Leó 

Taktikájának előírásai alapján legalábbis), de a gyakorlatban – szándék vagy alkalom híján 

– a szemtől szemben, hadrendben vívott harc idegen volt tőle. Nem arról van tehát szó, 

hogy a bizánci haderő ekkoriban egy fegyelmezetlen horda lett volna. A határvidéken 

(akár Anatóliában, akár a Balkánon) a gyors helyzetfelismerés, rátermettség volt a 

fontosabb, de mivel ez szabadabb harcmódot jelentett, a fegyelem is ingatagabb volt. Ez 

                                                 
179

 Theophanes folytatása 190. o. szerint Bardas megöregedett és elerőtlenedett, ezért váltották le, a 

Phokasokkal nem rokonszenvező Skylitzes I. 131-132. o. szerint mások parancsnoksága alatt jó 

szolgálatot teljesített, de mikor ő lett a főparancsnok, semmi vagy csak kevés hasznot hajtott a 

birodalomnak, emellett rendkívül kapzsi volt; a Historia syntomos 97. o. szerint a császár (ő II. Romanost 

nevezi meg) megkérdezte Nikephorost, hogy mi az oka az utóbbi kudarcoknak, aki válaszában a császár 

hanyagságát és apjának túlzott pénzszeretetét jelölte meg és megígérte, hogy ő majd változtat a helyzeten, 

de azonnali javulást nem garantált. A parancsnokváltás időpontjáról nincs egyetértés, Kühn 1991. 123. o. 

956-ra teszi. 
180

 Szöveggyűjtemény 35. o. (McGeer 2000. 75-76. o.) A katonaság létszáma biztosan nőtt, de talán nem érte 

el a Treadgold 1995. 85. o. szerinti 247800 főt II. Basileios idején sem. 
181

 Historia syntomos i. h. lándzsaharc, nyilazás mozgó célra is, harctéri küzdelem, ostromharc, stb. A 

haderőreformhoz l. Kühn 1991. 123-135. o. 
182

 Theophanes folytatása 190. o. 
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saját területen, a portyázó ellenség zaklatásánál, hegyszorosokban végrehajtott 

rajtaütéseknél kevésbé volt zavaró, de a Szaif ad-Daula elleni harcok eredményes 

lezárásához, ellenséges területre vezetett hadjáratokhoz szükség volt a reguláris taktika 

elsajátítására, a rendszeres fegyelem bevezetésére. Ehhez a politikai döntés még 

alighanem még VII. Konstantin utolsó éveiben megszületett és Nikephoros Phokas az 

eddigi harcok tanulságait felhasználva dolgozta ki a Praecepta militariában összefoglalt új 

taktikai szervezetet és módszereket. Ez az értekezés a korábbi hadügyi irodalomhoz 

képest igen részletesen tárgyalja a nyílt csaták megvívásának módját, jól jellemzi a X. 

század közepétől elterjedő agresszívabb hozzáállást.
183

 

 

                                                 
183

 A korszak vizsgálatához l. Shepard 2001. 19-40. o., Phokas reformjainak hatásáról Haldon 2003. 218-222. 

o. Az értekezéshez: Hunger 1978. 336-337. o. A reguláris-irreguláris taktika jellemzéséhez, a 

határvédelem hatásáról a hadügy fejlődésére a magyar viszonyok között jó párhuzamot kínál Perjés Géza 

több írása is. 
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III. A REGULÁRIS HADERŐ ÉS TAKTIKA BEMUTATÁSA A PRAECEPTA 

MILITARIA ALAPJÁN 

 

III/1. A gyalogság és a lovasság fegyverzete és felszerelése 

 

Gyalogság: a nehézgyalogos (hoplites) térdig érő, bélelt pamut vagy nyersselyem tunikát 

(kabadion) viselt, melynek ujjai könyökig hasítottak voltak, a jobb használhatóság 

kedvéért. Vastag nemezből készült fejfedőjük (kamelaukion) volt sisak helyett, melyet 

vászoncsíkokkal rögzítettek a fejükre. Lábbelijük rövid bőrcsizma volt, 

lábszárvédőkkel.
184

 Mint látható, igazi páncélzatuk nem volt, viszont legalább 140 cm-es 

pajzsokkal védték meg magukat, melyek fából és bőrből vagy vászonból készültek, és 

menet közben általában a hátukra akasztották, formájuk többféle lehetett (kerek, csepp 

alakú, négy- vagy háromszögletű). A fegyverzetüket kard és buzogány alkotta, de fő eleme 

a hosszú lándzsa (kontarion) volt.
185

 A hegyes, éles lándzsahegyeket szegecsekkel 

rögzítették a nyélre.
186

 

 Könnyűgyalogosok (psiloi): a gerelyesek (akontistai) felszerelése a 

nehézgyalogosokéhoz volt hasonló, de pajzsaik kisebbek voltak,187 illetve fejenként 2-3 

gerely alkotta fegyverzetüket.
188

 A bizánci thema-csapatok gyalogsága zömében  

hagyományosan közéjük tartozott. Ide tartoztak még a „ruszok és más külföldiek” is: a 

ruszok a X. században rendszeresen szolgáltak zsoldosként a bizánciak hadjáratain, 989-

ben döntő szerepük volt II. Basileios polgárháborús győzelmében, akinek ezután 

személyes kíséretét alkották.
189

 

 A parittyások (sphendobolistai) a hadsereg legalacsonyabb állású rétegét alkották – 

bár egyébként a nehézgyalogosok és az íjászok felszereléséhez is tartozott tartalék 
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 PM 13-15. o., NUT 89-91. o. A lábbelikhez l. Kolias 1988. 72-73. o. a védőfelszerelésekhez l. Haldon 

1975. 34-38. o. és Dawson-McBride 2007. 18-23. o. A kabadionról még Dawson 1998. 39-42. o. 
185

 PM 15. o. , NUT 91. o. szerint „vastagok és erősek, 25-30 spithama hosszúak” – ami rendkívül hosszúnak 

(5,8-7 m) tűnik, de Leó diakónus 131. o. szerint a bizánciak nagyon hosszú lándzsákat használtak. 

Azonban Dawson T.: Suntagma hoplon. The Equipment of Regular Byzantine Troops, c. 950 to c. 1204. 

In: A Companion to Medieval Arms and Armour.. Ed. D. Nicolle. Woodbridge, 2002. 81-90. o. - 83. o./ 

20. j. arra figyelmeztet, hogy a korabeli spithama valószínűleg jóval kisebb lehetett, 12 cm körüli, nem az 

általában elfogadott 23,4 cm. A fegyverekről l. Haldon 1975. 31-34., 39. o. és Dawson-McBride 2007. 23-

26. o. 
186

 PM 15. o., NUT 91. o. McGeer 1995. 206. o. a lándzsahegy hossza 1-1,5 spithama (47 cm) volt. 
187

 PM 19. o. NUT 93-95. o. 
188

 McGeer 1995. 208. o. 2,7-2,8 m hosszúak. 
189

 Leó diakónus 157-158. o., Skylitzes II. 181. o., DRM 281., 295. o. A ruszok felszereléséről l. Schreiner 

1981. 225-228. o. 
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fegyverként parittya.
190

 Ez 140 cm hosszú fegyver volt, közepén tasakkal, melybe 

helyezték a követ,
191

 bár egyénileg is jól használható eszköz volt, igazán hatékonyan 

tömegesen lehetett alkalmazni. 

 Íjászok (toxotai): fejenként két íj, négy íjhúr, két tegez volt a fegyverzetük, az 

egyikben 60, a másikban 40 nyíllal, de ezeken felül még a taxiarchiákba sorolt íjászok is 

kaptak a tartalék „császári nyilakból” 50-et.
192

 Ezek mellett közelharc esetére kard vagy 

bárd állt rendelkezésükre, övükön parittya is volt, illetve védelmükre kis pajzsokat 

használtak. Íjuk a hunoktól átvett reflexíj másolata volt, maximális lőtávolsága 300 m 

lehetett, de igazán hatékony csak ennél kisebb távon volt.
193

 

 Menavlatosok: ezek az újfajta gyalogosok a X. század közepén jelent meg az 

értekezésekben, fegyverükről, a menavlionról kapták nevüket. Ezeknek nyelét 2,7-3,6 m 

hosszú növendék fák szárából készítették, 35-47 cm hosszú heggyel. Igen masszív fegyver 

volt, az ellenséges nehézlovasság rohamának visszaverésére szolgált, ezért „bátor és 

derék” embereket válogattak használói közé, valószínűleg megfelelő jutalmazásért. 

Nyilván ők voltak a gyalogság elitje ebben az időszakban. Egyébként a 

nehézgyalogosokkal azonos volt a felszerelésük, de kisebb pajzsaik voltak.
194

 Ezen feladat 

mellett még csatározó feladatokra is használták őket, vagy hegyi terepen vívott harcokban 

a gerelyesekkel együtt.
195

 

 Mint láthattuk, a korabeli bizánci gyalogság páncélozottsági foka nem volt 

túlságosan magas, de védelmi szerepkörükből adódóan, pajzsukkal kombinálva mindez 

elégséges lehetett. A harc nehezét a lovasság vívta – legalábbis optimális esetben – , tehát 

ők voltak erősebben védettek a közelharcban várható sérülések ellen. 

 

 Lovasság: a könnyűlovasság (prokursatores) felderítő és csatározó feladatot töltött 
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 PM 15-17. o., NUT 91-93. o. Haldon 1975. 38-39. o. 
191

 Kolias 1988. 257. o. 
192

 PM 21. o. szerint 15000 volt ezekből összesen, a NUT 97. o. szerint 180-200000-et is vihettek belőlük, de 

400000 a legjobb. Összehasonlításként egyébként a DOT 161. o. azt írja, hogy a várvédőknél az 

íjászoknak naponta 50 nyílvesszőjük legyen, a gerelyeseknek 10 gerelyük, a lándzsásoknak 5 lándzsájuk. 
193

 Bivar 1972. 282-287. o. (283. o. arról, hogy 130-135 m lehetett a lovasok íjainak lőtávolsága), Haldon 

1975. 39. o., Taktika 565. o. előírta, hogy minden lakhelyen legyen egy íj és negyven nyíl, Leó diakónus 

53. o. szerint Nikephoros Phokas arra képezte ki embereit, hogy mellkasig húzzák hátra a nyilat – vagyis 

nem a sztyeppei típusú, fülig visszahúzó íjásztechnikát alkalmazták. Az íjászat fontossága ugyan megnőtt 

ebben az időszakban, de csak mint a hadigépezet egyik fontos elemeként, a VI. századi „csúcsfegyver” 

szintjén már nem alkalmazták, l. Kaegi, W. E.: The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of 

Anatolia. Speculum 39 (1964) 96-108. o. (101. o.) 
194

 PM 17-19. o., NUT 93-95. o. A menavlionhoz még: Haldon 1975. 32-33. o. 
195

 DRM 301. o., DV 155. o. erről és az előbbi leírástól eltérő bemutatásukat l. Anastasiadis 1994. 6-10. o. aki 

kettős funkciójukra hívja fel a figyelmet, mivel könnyűgyalogosként is tevékenykedtek, ha például egy 

hegyi átjárót kellett megtisztítani, l. DRM 301. o. (Dennis lándzsásnak fordítja), NUT 153. o., a Taktika  

. o. is erdős vidéken jobban harcoló gerelyesek között említi őket. A DAI 110-111. o. is gerelynek fordítja. 
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be, így csak könnyebb, derékig érő pikkely- vagy lemezpáncélt (klibanion) vagy 

páncélköpenyt (lorikion) és sisakot (kasidion) viseltek, illetve gerellyel vagy íjjal voltak 

felfegyverezve, de kardjaik és buzogányaik is voltak, páncéljuk felett köpenyt 

(epanoklibanion) is viseltek.
196

 

 Reguláris lovasság: az értekezésekben kevésbé részletesen ismertetik őket, hiszen 

a kortársak számára a legismertebbek voltak. Szintén derékig érő páncéljuk volt 

(klibanion vagy lorikion), illetve vassisakjuk és a nehézgyalogosoknál kisebb, csepp, 

kerek vagy ovális alakú pajzsaik.
197

 Fő fegyverük a lándzsa volt, de közel 40 %-uk 

lovasíjász volt, akik a gyalogosoknál kisebb (117-125 cm) és gyengébb íjakkal voltak 

felszerelve.
198

 

 Nehézlovasság (kataphraktoi) – a csapásmérő páncélos éket alkották, lemez- vagy 

pikkelypáncéljuk volt, mely derékig ért, emellett vállukhoz rögzített felkarvédőket, 

alkarjukon vastag nyersselyem vagy pamut karvédőket (manikelia) viseltek és két- vagy 

háromrétegű láncpáncélból készült arcvédővel (zava) ellátott vassisakot. A deréktól lefelé 

térdig érő nemezből és láncpáncélból készült védőfelszerelést (kremasmata), illetve 

lábszárpáncélt viseltek (chalkotuba). Páncéljuk felett nyersselyemből vagy gyapotból 

készült vastag, ujjatlan bélelt köpenyt (epilorikion) hordtak. Fegyvereik közé tartozott a 

vasbuzogány (siderobrabdion), kétélű egyenes kard (spathion), egyélű szablya 

(paramerion) – az előbbiekből tartalék is, a szablya egyébként talán kazár vagy magyar 

zsoldosok révén juthatott el a bizánci fegyverkészletbe.
199

 A lovaik is páncélozva voltak: 

nemez vagy keményített bőrt, illetve bivalybőrt használtak erre, lemez- vagy 

pikkelypáncéllal kiegészítve. Ez fejtől térdig védte az állatot, szemeiket és orrlyukaikat 

szabadon hagyva.
200
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 PM 23, 39-41. o., NUT 99., 119. o., DV 165. o.  A hadjáratokról szóló rész tárgyalja bővebben a 

könnyűlovasok felderítő szerepét és származását. 
197

 PM 41. o., NUT 119-121. o. 4-5 spithama méretűek, vagyis 93,6-127 cm. 
198

 McGeer 1995. 213-214. o. A Taktika 75-77., 83-87. o. részletesebben ismerteti a lovasság felszerelését és 

fegyverzetét, talán túlságosan is (íjak, tegezek, rövid lándzsák – megjegyezve, hogy a fegyver akkor 

alkalmas feladatára, ha illik használója erejéhez – hajítódárdák, bárdok, kard, tőrök, egyélű kardok; 

bokáig érő páncéling – lánc, szaru vagy bőr – sisakok, lábszár- és karvédők, ha fémpáncél nincs, a 

kétrétegű párnázott is megteszi, parittya, nyeregtáska, lasszó, stb. és még lópáncél is – ez viszont a rendes 

lovasságnál egyáltalán nem tűnik jellemzőnek, csak később a nehézlovasoknál). Általában a bizánci 

lovasság felszereléséhez l. Schreiner 1981. 221-225. o. és Dawson-Rava 2009. 32-42. o. 
199

 Haldon 1975. 31. o./99.j. A kremasmata magyarázatához még Schreiner 1981. 221. o., Dawson 1998. 38-

39. o. 
200

 PM 35-39., NUT 143 o. Haldon 2003. 132. o. A lószerszámhoz és -felszereléshez l. Dawson-Rava 2009. 

42-44. o. Nyugaton ekkoriban ez a páncélozottsági szint ritkaságnak számít: az I. Ottó ellen lázadó öccse, 

Henrik herceg 939-ban Birtennél „hatalmas csapást kapott karjára; jóllehet háromrétegű páncéljának 

szilárdsága megakadályozta, hogy a kard húsáig elérjen, a kemény csapás erejétől karja mégis olyan 

zúzódást szenvedett, amit semmiféle orvosi ápolás nem tudott annyira meggyógyítani, hogy évről évre 

heves fájdalmat ne okozott volna.” Liudprand 437. o. Haldon 1975. 29-30. o. úgy véli, hogy technológiai 
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 Ez az újfajta nehézlovasság volt a korabeli keresztény világ legerősebb 

fegyverneme, ekkor nyugaton az ilyen mértékű páncélozottság még ismeretlen volt. 

Ekkoriban láncpáncél (lorikion) volt a legelterjedtebb védőfelszerelés, de a lemez- vagy 

pikkelypáncél (klibanion) ennél hatékonyabb volt.
201

 A rendes lovasság felszerelése 

jobban hasonlított a nyugati lovasságéhoz és mint majd a csaták leírásánál látni fogjuk – 

főleg a veszteségadatok eltéréseiből, bár a bizánci források torzíthatnak valamennyire – , 

elegendő védelmet nyújtott használójának. 

 

III/2. A hadsereg felépítése az értekezések alapján 

 

 Gyalogság: a sereg zömét adta, általában 2:1, de akár nagyobb arányban is a 

lovassághoz képest. Azonban jelentősége megnőtt a korábbi időszakhoz képest, hiszen a 

thema-szervezetben a csatározó taktikához könnyűgyalogságot alkalmaztak, viszont a 

keleti hadjáratok során fegyelmezett, jól képzett nehézgyalogságra is szükség lett. Az 

ellenséges területen folytatott hadjáratok során erre volt szükség a lovasság oltalmazására, 

az ellenséges lovasság visszaverésére (ha a saját lovasság kudarcot vallott), táborokat 

építeni, várakat ostromolni, helyőrséget adni, stb. Valószínűleg már Ioannes Kurkuas 

hadjáratai idején jelentkezett effajta szükséglet és Nikephoros Phokas idejére már 

elméletben és gyakorlatban is összeálltak az újfajta gyalogsági szervezet és taktika elemei, 

ő már csak egységes rendszerbe foglalta és eredményesen alkalmazta ezeket.
202

 A 

gyalogság létszáma II. Nikephoros seregében 15000 fő volt, a X. század végén, II. 

Basileios bolgár hadjáratai kezdetén már 16000-nél is több lehetett, ekkor a gyalogság 

egésze már külön parancsnok, az archegetes vagy hoplitarches vezetése alatt állt.
203

 A 

gyalogság ezredekbe (taxiarchiák vagy chiliarchiák) tagozódott,
204

 ezeken belül 400 nehéz 

gyalogos (hoplites), 300 íjász (toxotes), 200 könnyűgyalogos (psilos) – gerelyes 

(akontistes) vagy parittyás (sphendobolistai) és 100 menavlatos volt. Nikephoros 

seregében 11200 nehézgyalogos volt, vagyis 6000 fő volt a (menavlatosokkal együtt) 

                                                                                                                                                    
szempontból a nyugat nem sokat fejlődött a XI. századig. 

201
 Kolias 1988. 44-45., 46. o. 71. j., Dawson 1998. 45-46. o. De l. még hozzá Damianos Dalassenos 

halálának arab leírását az apameai csatában (998): bár erős páncélja volt, egy kurd lovas egy olyan helyen 

szúrta oldalba, ahol az gyengébb volt, l. Canard 1961. 299. o. Az araboknál is különbséget tettek a lánc- 

és a lemezpáncél között, l. Ibn Hauqal 205. o. a Banu Habib lovasairól, de Masudi szerint is a kazárok 

muszlim zsoldosai között „hétezer nyilas harcol vértben, sisakban és páncélingben” l. Kmoskó I/2. 171. o. 
202

 A gyalogsági négyszög-alakzat kidolgozása is ekkoriban történhetett és azt átvette a Praecepta militaria is, 

l. McGeer 1992. 
203

 PM 17. o., NUT 93. o., DRM 247, 265, 267. o. de az utóbbi is leír egy kisebb, 12 taxiarchiás sereget. 
204

 PM 17. o., NUT 93. o. 
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beosztva a tizenkét taxiarchiába,
205

 a többiek valószínűleg tartalékul szolgáltak. 

Kiválasztásuknál a fiatalság, megfelelő magasság és fizikai állapot volt a fő szempont 

(egyébként sokan közülük a keleti határvidék örmény lakosságából kerültek ki), a 

legerősebbek közül kerültek ki a menavlatosok. A taxiarchiák tovább tagolódtak a 

hekatontarchiákra (század), pentekontarchiákra (ötvened), dekarchiákra (tized, másképp 

kontubernion) – az utóbbiba már „rokonság és barátság” alapján kerültek a katonák.
206

 

 Az íjászok létszáma 4800 fő volt, ezekből 3600-at osztottak be háromszázasával a 

taxiarchiákba, a maradék 1200 a könnyűgyalogsághoz került vagy tartalékba, egyéb 

feladatokra.
207 

 Könnyűgyalogság – a taxiarchiákba beosztott 200-200, gerelyekkel, parittyákkal 

felszerelt katona jobbára csatározó és felderítő feladatokat látott el. Akik nem voltak 

beosztva az egységekbe azok látták el az íjászokat és parittyásokat lövedékekkel, valamint 

a harcolóknak vizet vittek.
208

 

 

 Lovasság: a bizánci hadsereg legfontosabb fegyverneme, az alapvető egysége a 

bandon volt, szintén rokonság és barátság szerint összeválogatott 50 fővel.
209

 Mint II. 

Nikephoros rendelkezéseiből kitűnik, ezek alkották a lovas taktika alapegységeit, mindig 

100, 150, 200, stb. fős csapatokat említ (a nehézlovasságot leszámítva). A X. századi 

értekezések alapján maximálisan 6000 lovas állt egy hadjáratra vonuló seregben. A 

themákból kiállított stratiotesek alkották a rendes vagy közepes lovasságot. Ezek 

alapjában véve a portyázó harcmodorban voltak jártasok, ahogy az előző fejezetben 

tárgyalt események is mutatják. Nikephoros Phokas azonban szigorúbb fegyelemmel bíró, 

nyílt csata megvívására is képes haderővé formálta a tartományi felkelő lovasságot. A X. 

század közepén aztán egy újfajta, páncélozott nehézlovasságot, a kataphraktosokat is 

létrehoztak. Ezek mellett még a határvidéki könnyűlovasság is rendelkezésükre állt. 

 Könnyűlovasság (prokursatores): 300-500 főből állt, vezérük topoteretes vagy 

strategos volt. Gyors és mozgékony egységként, melynek dolga a felderítés, illetve 

csatározás volt, melyhez tapasztalt és sokoldalú katonákra volt szükség. Ezeket 

legkönnyebben a határvidéki lovasság (gyakran örmény, arab, vagy félvér származású) 
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 PM 13., 17. o., viszont a NUT 89. o. már csak 8000 vagy 6000 gyalogost ír, illetve 93. o. 
206

 PM 13. o., NUT 89.o., DRM 269. o. A bizánci szolgálatban álló örmény gyalogság fontosságáról 

megemlékezett Barhebraeus 169. o. is, valamint említést tesz róluk Szíria határánál 991 körül: The Life 

of Lazaros of Mt. Galesion An Eleventh-Century Pillar Saint. Inroduction, translation and notes by R. P. 

H. Greenfield. Washington, 2000. 93. o. 
207

 PM 15-17. o., NUT 91-93. o. csak 4000-et ír, DRM 265. o. 
208

 PM 15-17., 19., 21. o.  NUT 91-93., 95., 97. o. A DV 159-161. o. is figyelmeztet a víz kiosztására. 
209

 PM 39. o., NUT 117. o. 
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köréből toborozhatták. Felderítő, portyázó különítményeik behatoltak az ellenséges 

területre, hogy feldúlják a vidéket és foglyokat ejtsenek hírszerzés céljából. 

Tevékenységük során jól megismerték Kilikia és Észak-Szíria területét, ami a későbbi 

hadjáratokhoz nélkülözhetetlenné tette őket felderítő, előőrsi szolgálatra. A hadsereghez 

beosztottakat hadi jegyzékbe vették, így  később is behívhatták őket szolgálatra.
210

 

 Rendes lovasság: eredetileg a thema-szervezet egységei szerint voltak beosztva. 

Eszerint a themát 2-3 turma alkotja, ezeket drungosok, ezeket pedig bandonok.
211 

Viszont 

az újabb X századi értekezésekben ezek közül csak a bandon jelenik meg taktikai 

egységként, mint fentebb elhangzott. Ezekben a tartományi lovasság létszáma 5000 fő, de 

a század végén már nagyobb létszám, legkevesebb 8200 fő is mehetett hadjáratra, ha a 

császár is részt vett benne.
212

 

 Nehézlovasság (kataphraktoi) – a hadsereg legjobban felszerelt egysége volt, mely 

az ütközetben az ellenséges hadrend megtörésére volt hivatott. Részletes leírásuk az 

értekezésekben figyelemre méltó, hiszen a sereg egészéhez képest csekély számú 

egységről volt szó. Nikephoros Phokas egy nagyobb és egy kisebb változatot ad meg 

tompa ék alakzatukhoz a nagyobb 504 fős, melyből 150 lovas íjász, a kisebbik 384, 

melyből 80 lovas íjász.
213

 Vagyis egy körülbelül 21000 fős hadseregben 300-350 igazi 

nehézlovas szolgált összesen. 

 

                   III/3. A kiképzésről 

 

 A bizánci hadművészet egyik erőssége volt az, hogy katonáik alapos kiképzésére 

komoly súlyt fektettek és ez a katonacsászárok idején még erősebben megkövetelték (bár 

a határvidéki katonaság a saját portyázó taktikáját alighanem a harcok során, tapasztalati 

úton sajátíthatta el). Mindez hagyományosan három szinten zajlott: az egyéni, a 
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 PM 39-41. o., NUT 119. o., DV 153. o. a jegyzékbe vételükről. 
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 MHK 14. o./ 1. j. (Taktika 61. o.) – a létszámok szerint: legfeljebb 6000 fő a turmában, 2-3000 a 

drungosban, 300-400 a bandonban, viszont a 84. o. (Taktika 497. o.) szerint egy 4000 fős thema-

haderőben 2 turmarches, 4 drungarios (chiliarchos), 20 komes, 40 kentarchos, 80 pentekontarches 

(tribun), 400 dekarches, 800 pentarches töltött be tiszti rangot.  De ezek „szabványosított” adatok, inkább 

az arányokat tükrözik, helyileg többféle variáció lehetett: Haldon-Kennedy 1980. 101. o. – a turma 2000 

fő, melyeket 50-100 fős bandonok is alkothattak. De a X. század közepére a bandonok és a drungosok 

taktikai szerepe és létszáma nem sokban különbözhetett, amint a drungarokomes rang megjelenése 

mutatja: Haldon 2000. 216. o. 
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 PM 41-43. o. NUT 119-125. o. kilenc darab 500 fős egység három vonalba osztva és 300 főnyi hátvéd, az 

oldalvédők és az átkarolók 100-100 emberét beleszámítva, kihagyva a kataphraktosokat – de lehet, hogy a 

hadvezér is rendelkezett bizonyos számú kísérővel, l. MHK 78. o. (Taktika 497. o.) „A még hátralevő száz 

ember legyen a hadvezér körül annak saját elől járó kíséretével...”. A nagyobb létszám a DRM 275. o., de 

ehhez még hozzájön a császár saját 1000 fős egysége is. 
213

 PM 37. o. NUT 113. o. 
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csapatkiképzés és a sereg egészének gyakorlatoztatása. Bölcs Leó ment leginkább 

részletekbe ennek mikéntjéről (érdekes módon sem a Praecepta militaria, sem a De re 

militari nem tárgyalta bővebben a témát).
214

 A gyakorlatokra telenként vagy a harcok 

szünetében bármikor helyes sort keríteni, nehogy a katonák eltunyuljanak. A hoplitesek 

egyéni képzésénél teljes felszerelésben gyakorolják a párharcot pajzzsal és botokkal, a 

gerelyek és balták messzire dobását. A könnyűfegyverzetűek egy távolra leszúrt 

lándzsanyélre nyilazzanak, vagy gerellyel, parittyával dobjanak messzire, fegyverük 

szerint, gyakorolják a futást és ugrást sík és egyenetlen terepen. A lovasok gyakorolják a 

lóhátról nyilazást mind a négy irányba, vágtatás közben is (persze gyalogosan is kell 

gyakorolniuk), egymás megtámadását.
215

 Egységenként is gyakoroljanak, tudják, hol a 

helyük benne, melyikhez tartoznak, ki a parancsnokuk, hányan vannak, ismerjék a 

parancsszavakat és a hozzájuk tartozó manővereket. A sereget két részre osztva aztán 

színlelt ütközetet vívjanak hegy nélküli nyilakkal, kardok és lándzsák helyett botokkal, 

gyakorolják a magaslatok megszállását. Ne csak sík vidéken, hanem hegyes, erdős nehéz 

terepen is gyakorolják a manővereket, hogy ilyeneken se zavarodjanak meg.
216

 A korabeli 

források is többször említik, hogy a katonacsászárok hadjáratokra készülve milyen 

módokon gyakorlatoztatták embereiket. 963-ban II. Nikephoros, miközben serege 

Kappadokiában gyülekezett, naponta gyakorlatoztatta őket, állandóan szóltak a harsonák, 

dobok és cintányérok; gyakoroltak lóra szállni, célba találni nyíllal, dárdával. Ez azonban 

csak az átlagos drill lehetett, mert télen Konstantinápolyban még tovább gyakorlatoztatta 

saját házi katonaságát, mivel a csatákban nekik kell viselniük a veszélyek nehezét.
217

 II. 

Basileios is komolyan vette a gyakorlatozást, olyannyira, hogy még a katonák is 

morgolódtak emiatt, de csak mosolygott rajtuk, mondván ilyen előkészületek nélkül sosem 
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 Bár a DRM 319-321. o. megemlékezik arról, hogy régi görögök és rómaiak hagyták rájuk a kiképzés 

módjait (az egyének és a sereg szintjén) és ezek tették őket legyőzhetetlenné, ha a katonaság tétlen marad 

és nem gyakorlatoztatják, akkor alkalmatlanná válik a harcra – a birodalom ellenséges népek 

szomszédságában élő lakói viszont a folyamatos harcokban megőrzik erejüket és bátorságukat. A DV 215. 

o. is megemlíti a kiképzés fontosságát a háborús felkészülés során, hogy a katonák felkészüljenek a nehéz 

feladatokra és munkákra, hogy el ne tunyuljanak. A Taktika 555-557. o. utasításai szerint a katonákkal 

mindig végeztessenek valamit, hogy el ne puhuljanak, a bátorság és a katonai fegyelem fontosabb a 

győzelemhez, mint a gyáva és fegyelmezetlen sokaság, bár természet szerint csak kevesen bátrak, de a 

derék hadvezér gondoskodása és kiképzése révén jó katonákat teremt. 
215

 Taktika 105-107. o., a 439. o. is említi, hogy az egyik lovas manővert márciusban „szokta játék gyanánt 

gyakorolgatni a lovasság.” (MHK 15. o.) A PM 13. o. és a NUT 89. o. is azt írja elő, hogy a gyalogosok 

gyakorolják a lándzsával és pajzzsal mozgást, a megfelelő védekezést, a harcot az azonos képzettségű 

gyalogosok ellen. 
216

 Taktika 109-113. o. A 113-119. o. ismerteti a parancsszavakat is, de ezeket nem csak szóban, hanem 

harsonaszóval vagy zászlójelekkel is kiadhatták. A PM 19. o. is említi, hogy a gyalogosok utolsó sora a 

gyakorlatokon megtanult jelre vonuljon előre a két oldalsó térközön át, ha szükség van az alakzat 

megerősítésére lovasroham ellen. 
217

 Leó diakónus 39-40., 53. o. 
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érnének véget a csaták.
218

 A szemlék során rendszeresen tartott gyakorlatok jelentették az 

alapot arra, hogy a kidolgozott taktikát begyakorolják és eredményesen végre is hajtsák. 

Ez a komoly kiképzés és az ezek során besulykolt szilárd fegyelem tette igazán 

hatékonnyá a X. századi bizánci csapatokat. 

 Ami a fegyelmet illeti, az értekezések kiemelik, hogy a csaták előtt mindig ki kell 

hirdetni az esetleges fegyelmezetlenség következményeiért járó büntetéseket. Ezek is 

hozzájárultak ahhoz, hogy a korabeli bizánci hadvezérek hatékony és engedelmes 

hadigépezetté formálták csapataikat.
219

 A katonák esetében elő volt írva, hogy milyen 

vétkekért milyen büntetések járnak és ezeket már a kiképzés során meg kellett velük 

ismertetni. Engedetlenség, lázadás, szökés, megadás halállal büntetendő, károkozás, lopás 

pénzbüntetéssel. Aki elhagyja a sorokat a hadrendből, akár gyávaságból, akár 

vakmerőségből, hogy parancs nélkül támadjon, vagy fosztogasson, vagy üldözzön, halállal 

lakoljon. Ha a hadrendből megfutamodik egy egység, azt tizedeljék meg, kivéve a 

sebesülteket. Ha a zászlót elragadja az ellenség, az őrzőit megszégyenítéssel fokozzák le, 

kivéve a sebesülteket. Ha egy katonát tisztje akadályoz abban, hogy a sereghez 

csatlakozzon, akkor a tiszt büntetést fizessen: ha strategos, egy font aranyat, ha turmarches 

36 aranyat, ha drungarios 24-et, komes vagy egyéb 12-t.
220

 

 A források adnak néhány példát a fegyelmezésre is – II. Nikephoros elég rigorózus 

volt ebben a kérdésben, mint a Tarsos ellen vonuló seregben történt eset mutatja. 965-ben, 

mikor a nehezen járható hegyvidéken át vonultak Kilikia felé, az egyik gyalogos eldobta a 

pajzsát. A császár, mikor arra haladt, észrevette azt, majd amikor a sereg megállt, 

ellenőriztette, hogy kinek hiányos a felszerelése. Mikor a vétkes előkerült, 

megkorbácsolásra,  orra levágására és táborban való körbevivésre ítélte – azonban a tisztje 

nem hajtotta azt végre szánalomból, vagy megvesztegetésért. Másnap a császár persze 

meglátta a sértetlen katonát és erre már a tiszten hajtatta végre a kiszabott büntetést.
221

  I. 

Ioannes 971-ben Dorostolonnál, mikor egy rusz csapatnak sikerült titokban kijutnia a 
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 Chronographia 47. o. De nem csak a hadrendet, az egységek funkcióit ismerte a császár, hanem azt is, 

hogy az alacsonyabb rangú tiszteknek mi a kötelessége, embereit jellemük és képzettségük szerint 

alkalmazta, l. uo. 46. o. 
219

 A szükséges szigor fontosságát nyugaton is elismerték, l. Widukind 38., 42. o. I. Henrik gondoskodott róla, 

hogy katonái: „...még békeidőben elsajátítsák mindazt, amit majd szükség esetén az ellenséggel szemben 

tenniük kell... Katonái pedig úgy tisztelték és rettegték egyben, hogy vele szemben még mulatozás 

közben sem ragadtatták magukat soha semmi szabadosságra.” Kekaumenos 40-41. o. egyébként azt írja, 

hogy egyes antik írók szerint a vezért féljék az emberei, mások szerint szeressék, de ő ezt nem tudja 

eldönteni, szerinte az a legfontosabb, hogy igazságos és megvesztegethetetlen legyen. 
220

 Taktika 147-153. o. a büntetésekről. 
221

 Leó diakónus 57-58. o. a császár kihangsúlyozta, hogy a büntetést a többiek okulására rendelte el, és 

többször nem is fordult elő ilyesmi. Egyébként a Taktika 149. o. is említi, hogy ha egy katona azért nem 

teljesítette a parancsot, mert felettese nem közölte vele, akkor a felettesét kell megbüntetni. 
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városból és rajtaütnie a bizánciak takarmánygyűjtőin, halálbüntetéssel fenyegette meg a 

flotta parancsnokait, akiknek óvatlansága miatt ez megtörténhetett. Úgy tűnik, ő inkább 

Kekaumenosszal értett volna egyet, aki szerint a hadvezér inkább gyakrabban fenyegesse 

a vétkeseket, de ritkábban büntessen.
222

 

 Az alapos kiképzés illetve a szigorú fegyelem mellett még egy fontos tényező is 

hozzájárult a korabeli bizánci seregek magas szintű harci szelleméhez. Ez vezéreik 

kiválósága volt: nem csak elméletben voltak jól képzettek, hanem személyesen is példát 

mutattak embereiknek. A krónikák beszámolnak arról, hogy Nikephoros Phokas szinte a 

hadakban nőtt fel és maga is vitéz harcos volt, Ioannes Tzimiskes portréjához is 

hozzátartozik katonai képességeinek ecsetelése. De a főszereplők mellett a kisebb 

hadvezéreknél is egyaránt megemlékeznek hozzáértésükről és harcban is tanúsított 

bátorságukról, illetve ellenpéldaként hozzák fel a hozzá nem értő, meggondolatlan 

parancsnokokat.
223

 John Haldonnak alighanem igaza van, amikor úgy fogalmaz, hogy a 

bizánciak „9. és 10. századi, illetve 7. és 8. századi keleti hadseregei közti különbséget 

vezérei jelentették. A 10. századra a földbirtokos arisztokrácia családjainak öntudatos és 

jól elkülöníthető vezető rétege került a bizánci állam igazgatási – és különösen katonai – 

apparátusának élére. Ez legjobban azoknak a személyeknek az esetében ragadható meg, 

akik azt a hadsereget vezették, amely a 10. században hatalmas területeket foglalt vissza 

az iszlámtól. Anatóliával kapcsolatban olyfajta 'harcos kultúra' alakult ki, amely a 

hadakozást illető magatartásformái szempontjából a nyugat-európai nemességgel mutatott 

hasonlóságot. Ez volt az éltető eleme annak  a vezető rétegnek, amelyet a bátorság és a 

hadijártasság ideológiája járt át, jóllehet sajátos bizánci formát öltve magára.”
224

 

 

 III/4. Néhány fontos óvintézkedés a csata előtt 

 

 A csaták során követett harceljárás ismertetése előtt érdemes kitérni még arra, 

hogy mennyi mindenről kellett gondoskodni, mielőtt harcba bocsátkoznának. Az élelem- 
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 Skylitzes II. 163-164. o. Kekaumenos 42. o. 
223

 Leó diakónus 17., 47., 86. o. (II. Nikephorosról), 41., 59., 91-92. o. (I. Ioannesről) De velük szemben 13-

14. o. kiemeli a gyáva és tapasztalatlan eunuch Konstantinos Gongylest, aki 949-es krétai vereségért 

felelős, 15-16. o. Nikephoros Pastilast, aki veterán katona létére hagyta, hogy az arabok rajtaüssenek, 63-

64. o. Leon Phokast, aki korábban derék hadvezér volt (24. o.), de 963 után Konstantinápolyban csak 

azzal törődött, hogy minél több pénzt harácsoljon össze, majd bátyja meggyilkolása után csak a 

menekülésre gondolt, bár pénze és embere is lett volna elég ahhoz, hogy bosszút álljon (90. o). 
224

 Haldon, J.: „Vér és tinta:” Néhány adalék a bizánci hadviselés és diplomácia történetéhez. In Shepard, J. - 

Franklin, S.: A bizánci diplomácia. Ford. Bódogh-Szabó P. Budapest, 2006. 382-400. o. (395. o.) 
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és vízellátás biztosítása elengedhetetlen volt, az értekezések többször is kitérnek erre.
225

 

Ha már nyílt csatára kellett készülni, akkor azt csak alapos felderítés után vállalhatták,  a 

csatatér terepviszonyait is fel kellett mérni, nehogy ebből származzon valami baj. De még 

így is csak akkor harcoljanak, ha előtte az ellenfél erejét, harci szellemét már sikeresen 

aláásták, sajátjukét pedig kellően megnövelték. Először kémek, szökevények, foglyok 

révén derítsék ki, hogy mekkora ez ellenség hadereje és milyen a felszerelésük. Ha 

túlerőben vannak, a csatát kerülni kell, inkább hadicselek és kelepcék útján gyengítsék 

őket, annyira, hogy miután ezekkel kétszer-háromszor megfutamították őket úgy, hogy 

meggyengültek és félnek, a saját seregük viszont magabiztos lesz és vágyik a harcra. Mert 

az ütközetet kerülni kell nemcsak akkor, ha túlerejű az ellenség, hanem ha azonos ereje 

van. Miután azonban a saját hadat így felbátorították, már két- vagy háromszoros túlerőtől 

sem fognak megijedni és Isten segítségével, a Szűzanya közbenjárására, győzni fognak.
226

 

A X. századi bizánciak számára ők voltak a keresztény nemzet és ennek megfelelően a 

harc előtt a sereg spirituális egészségét is biztosítani kellett, Nikephoros Phokas ezekről is 

megemlékezett: „Amikor az ellenség közelebb ér, az egész seregnek, a legutolsó 

katonának is el kell mondania a keresztények legyőzhetetlen imáját: 'Urunk, Jézus 

Krisztus, mi Istenünk, könyörülj rajtunk, ámen!' és ekkor meg kell kezdeni az ellenség 

felé nyomulást, nyugodtan, az előírt tempóban hadrendbe fejlődni, a legkisebb zűrzavar 

vagy lárma nélkül. És a megfelelő jeladásra, legyen az trombita vagy más hangszer 

hangja, el kell ismételni ugyanazt az imádságot: 'Urunk, Jézus Krisztus, mi Istenünk, 

könyörülj rajtunk, ámen!' és így folytatni: 'Jöjj, és segíts nekünk keresztényeknek, tégy 
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 PM 21. o. NUT 97. o. A létszámfölötti könnyűgyalogosok közül néhányan tömlőkkel és ivótökökkel 

felszerelve oltsák harcoló bajtársaik szomját; PM 23. o., NUT 99. o. A hadvezér olyan helyen állítsa fel 

seregét, ahol van vízellátás, különben romlásba dönti csapatait. DRM 299-301. o. a pihenésről, mielőtt az 

ellenségtől megszállt szoros megtisztításához fognak, a DV 159-161. o. is előírja, hogy az átjáróknál 

vívott harcoknál mindig, de nyáron főleg gondosan ügyeljenek a friss víz biztosítására és kiosztására a 

csapatoknak. Kekaumenos 52-53. o. figyelmeztet a fáradt csapatok harcba küldésének veszélyeire, uő. 54. 

o. pedig arra int, hogy ha kevés az ellátmány és erősítés sem várható, akkor ne kerüljék a harcot, hanem 

egy alkalmas helyen támadják meg az ellenséget 2-3 napi pihenő után, különben a sereg harc nélkül is 

megfutamodik az ínség miatt. L. még Dennis 1997. 168. o. 
226

 Taktika 265., 303-307., 557. o. a terepviszonyokhoz alkalmazkodásról, a PM 31-33. o., NUT 109-111. o. is 

figyelmeztet arra, hogy a hadvezér a terepadottságoknak megfelelően hosszában vagy széltében nyújtsa el 

a gyalogság négyszögét. A csata előtti tevékenységről l. PM 51. o., NUT 133. o. Kekaumenos 33-34. o. is 

azt hangsúlyozza, hogy először gondosan puhatolják ki az ellenség viszonyait, majd tervszerűen vegyék 

fel vele a harcot, de inkább manőverekkel, cselekkel, kelepcékkel, mint nyílt csatában, amit csak végső 

esetben vállaljanak, előbb ismerjék ki őket. Az ellenséges csapatokról szerzett információ lényegét adja 

II. Nikephoros, mikor I. Ottó katonáit gúnyolta, l. Liudprand 516. o.: „Urad harcosai ügyetlenek a 

lovaglásban és járatlanok a gyalogos harcban; pajzsuk nagysága, páncéljuk nehézsége, kardjuk 

hosszúsága, sisakjuk súlya sem az egyik, sem a másik módon nem hagyja őket harcolni...Akadályozza 

őket falánkságuk és torkosságuk is; hiszen istenük a hasuk, merészségük a mámor, vitézségük a 

részegség, a nélkülözés viszont számukra a rend felbomlását, a józanság a rettegést jelenti.” L. még 

Dennis 1997. 168-169. o. 
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minket méltóvá, hogy halálunkig harcolhassunk hitünkért, és erősítsd meg a lelkünket és a 

szívünket és az egész testünket, ó mindenek Ura, és könyörülj rajtunk Istennek Szent 

Anyja, ki szülted Őt, és az összes szent nevében, ámen!” A táborban is a vecsernye és a 

hajnali zsolozsma idején a sereggel levő papok adják elő a Litániát a himnuszok 

befejezésekor és az egész sereg kiáltsa „Uram irgalmazz” százszor is odaadással és 

istenfélelemmel, könnyek között; imádság idején senki se merészeljen más feladatot 

végezni, akár lovas, akár gyalogos az illető, kelet felé fordulva imádkozzanak. Aki nem 

így tesz, azt nyilvános megszégyenítéssel fokozzák le, verjék meg és nyírják le a haját. 

„Amikor a terv elkészült, a hadsereg parancsnoka összegyűjti az összes strategoit, tisztet, 

és parancsot ad az egész seregnek a megtisztulásra és a csata előtti háromnapos böjtre, a 

szárazböjtre, vagyis naponta csak egyszer ehetnek, késő délután. Kivétel nélkül 

mindenkinek ki kell űznie lelkéből minden gyűlölködést, haragot vagy egymással 

szembeni sérelmet. Hasonlóképpen töredelmesen bűnbánatot kell tartani Isten előtt, s 

ígéretet tenni arra, hogy ugyanazokat a bűnöket nem követjük el még egyszer, hanem 

bűnbánó, Istennek tetsző életet fogunk élni. Amikor ezek a szertartások megfelelően 

lezajlottak, a papoknak áldozatot kell bemutatniuk a csata előtti napon és a liturgia 

befejezéseként a hadseregnek részt kell vennie a szentmisén. És ily módon lélekben 

megtisztulva és Istenbe vetett hitben megerősödve, a sereg megindul az ellenség 

irányába.”
227

 

 

 III/ 5. A bizánci taktika az értekezések alapján 

 

 A X. századi katonai kézikönyvek elég részletesen mutatják be a bizánci csapatok 

által követett harceljárást. A gyalogság esetében ezek nem túl bonyolultak, hiszen ez 

alapjában védekező fegyvernem volt, míg a lovasság számára szabályos forgatókönyvet írt 

Nikephoros Phokas. 

 A gyalogság hadrendje és taktikája: a sereg 12 taxiarchiája egy négyszögben állt 

fel, oldalanként 3-3 egység. Közöttük 12 térköz található, hogy azokon egymás mellett 12-

15 lovas is kivonulhasson egymás mellett, de ha az ellenségnek nagy gyalogsága van, a 

bizánciaknak pedig csak kevés lovasuk, a térközök száma 8 legyen.
228

 A egységek 
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 PM 45., 57-59. o. NUT 127., 141. o. Az idézeteket fordította Erdélyi András, l. Regan, G.: Az első 

keresztes vitéz. Budapest, 2006. Skylitzes II. 149. o. említi, hogy II. Nikephoros szentté akarta avattatni az 

elesett katonákat. A császár és az egyház ellentmondásos viszonyáról l. Morris 1988. 100-111. o. 
228

 PM 15. o. NUT 91. o. Azonban ez az alakzat a keleti hadjáratokhoz lett kidolgozva, ahol az ellenfél 

jelentős számú lovassággal rendelkezett. Amennyiben nem kellett ettől tartani, a hadrend alighanem a régi 
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általában hét sorban álltak fel: kívül két sor hoplites, középen három sor íjász, majd újabb 

két sor hoplites. A 200 főnyi könnyűgyalogos nem volt beállítva a hadrendbe, hanem a 

térközöket zárták le harc esetén (30, 40 vagy 50 gerelyes), illetve támogatást nyújtottak az 

esetleg megtámadott oldalnak, kitörve az alakzatból és oldalba támadva az ellenséget.
229

 

Ez az elrendezés biztonságot nyújtott a seregnek, hiszen a keleti hadjáratokon a zömében 

könnyebb felszerelésű beduin lovasok nem tudták azt megbontani és a fegyelmet is 

biztosította, hiszen a hátsó sorokból nem lehetett megszökni. Az igazi próbatételt a 

páncélos lovasok támadása jelentette, akik ellen szükséges volt előre küldeni az utolsó sor 

nehézgyalogost és bevetni a 100 menavlatost is. Ők eredetileg taxiarchiájuk mögött 

helyezkedtek el, de ha megtámadták az egyik oldalt, akkor ott a térközökön keresztül 

kivonultak és az első sort kialakítva nyolcsorosra bővítették a csatarendet (ezzel elől négy 

sornyi nehézgyalogos fogadta a rohamot). A roham visszaverése persze nem lehetett 

könnyű, hiszen az értekezések is számolnak azzal, hogy a páncélos lovasok átvágják 

magukat a lándzsákon, de ekkor kell a menavlatosoknak rájuk törni és visszaverni őket. 

Vagyis ők alighanem az első sort alkotva a lándzsafal alatt térdeltek és csak a már 

lelassított lovasokat támadták, alighanem a hátasok sebezhető hasi részébe szúrva nehéz 

dárdáikkal.
230

 

 A lovasság hadrendje korábban is részletes leírások tárgya volt a bizánci hadügyi 

irodalomban, de X. század közepén itt is történtek változások. Bölcs Leó hadrendje még 

két vonalba állította a lovasokat, egy átlagos 4000 fős thema-haderő esetén, az első vonal 

1500 főből állt, három 500 fős egységbe tagolva. A második vonalban 1000 fő állt, négy 

250 fős egységben állva, melyek azonban elkülönülve álltak fel, hogy az első vonal 

egységeit betagolják a térközökbe, ha meghátrálnának. A hátvédet két 250 fős egység 

alkotta, valamint a jobbszárnytól távolabbra kikülönítve 200 „átkaroló”, a balszárnytól 

távolabb 200 „oldalvédő” lovas, még távolabb kétoldalt további 100-100 lovast a támadók 

lesből megrohanására küldtek ki. Ezen kívül még a második vonal három térközében 100-

100 lovas, hogy egységesnek tűnjön a vonal és hogy feltartsák az esetleg meghátrálókat, 

                                                                                                                                                    
elrendezést követte: középen a gyalogság, a szárnyakon a lovasság, vagy elől a lovasság, hátul a 

gyalogság, l. Taktika 327., 337. o., Dawson-McBride 2007. 51. o. 
229

 PM 15-17. o. NUT 93. o. 
230

 PM 17-19. o., NUT 95. o. még azzal is kiegészíti ezt, hogy az alakzatot úgy is lehet vastagítani, hogy a 

gyalogosok szélességben 20 oszlopos alakzatát 10 oszlopossá csökkentik, összevonva őket, és ezzel a 

mélység 14 sorosra növekszik. A menavlatosokhoz l. még McGeer 1995. 273-274. o. Egyébként a PM 21. 

o. és a NUT 97. o. arról is ír, hogy a seregnél legyenek nyílvetők (cheiromangana) és három hadigép 

(elakatia) valamint kézi „lángszórók” a görögtűzhöz, hogy ha az ellenség azonos erejű és ugyanilyen 

hadrendben áll, ezekkel verjék szét őket, vagyis úgy tűnik, még mindig inkább ezekben bíztak, mint a 

közelharc kiszámíthatatlanságában, még l. Dennis 1998. 101. o. Szekerekre telepített nyílvetőket 

(toxobolistras) említ a Taktika 77., 95 o. is. 
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végül pedig a vezér maga mellett tartott még 100 főt tartalékként.
231

 A hadrendben 

Nikephoros Phokas által bevezetett változtatásokat a Praecepta militaria írja le. Eszerint a 

könnyűlovasok  haladnak elől (500 fő, köztük 110-120 lovasíjász, kisebb sereg esetén 

300-ból 60), nyílt rendben, parancsnokuk 150-et vagy 100-at tartson maga mellett 

biztosító egységként (phulkon).
232

 Majd utánuk jön a három vonalból álló lovassági főerő. 

Az első vonalat (1504 vagy1384 fő) három egység alkotja, középen a kataphraktosok 

ékével (azaz trapéz-alakzatával), a másik két egységet 10 bandon alkotta, vagyis 500 főből 

álltak, 100 lovas volt egy sorban. Az első két sorban lándzsások, a következő kettőben 

íjászok, majd egy sor lándzsás állt. A 3:2-es lándzsás-íjász arányt akkor is be kellett 

tartani, ha a sereg létszáma kisebb, vagy nagyobb volt.
233

  Az első vonal szárnyaitól 

elkülönülve két 100-100 fős lovas egység helyezkedett el, jobbra az „átkarolók”, akik az 

ellenséges támadók bal szárnyának oldalba támadását kapták feladatul, balra pedig az 

„elhárítók”, akik az ellenség átkarolóit verték vissza.
234

 Az első vonalban tehát két egység 

állt és közöttük a kataphraktosok, akik 504 vagy 384 főből álltak 12 soros csonka ék 

alakzatban. A nagyobbik változatnál 20 ember volt az első sorban, majd négyesével 

növekedve, az utolsóban 64, a kisebbikben 10, illetve 44. Az első négy sorában kizárólag 

buzogánnyal harcoltak, majd a sorok szélein felváltva lándzsás és buzogányos lovasok 

voltak, középen pedig lovas íjászok (150 vagy 80), akik a roham során lőtték a kiszemelt 

célt.
235

 A nehézlovasok rohamát akkor kellett elindítani, ha megtalálták az ellenséges 

vezér pozícióját, akinek megölése, vagy megfutamítása eldönthette a csata kimenetelét. A 

támadást ügetésben és nem vágtában kellett végrehajtani, nehogy szétessen az alakzat 

rendje, és az ék oldalait az elölről visszahúzódott könnyűlovasoknak kellett fedezniük.
236

 

Mint a gyalogságnál láthattuk, az ilyen összecsapás nem lehetett túl könnyű, hisz az 

ellenséget is pajzsfal és lándzsaerdő védte. A második vonal négy egységből állt, ezek 

támogató csapatok voltak, alighanem középen helyezkedett el a vezér, kíséretével.
237

 A 

harmadik vonalban (arab eredetű szóval saka, „hátvéd”) megint csak három egység állt, 
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használták, l. Rance, P.: The Fulcum, the Late Roman and Byzantine Testudo: The Germanization of 
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 PM 43-45. o., NUT 125. o. 
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összecsapnának az ellenséggel, az íjászok pedig hátulról nyilazzanak közben. 
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 PM 25-27., 43. o., NUT 101-103., 123. o. 



69 

mint az elsőben, de itt csak ha volt elegendő nehézlovas, akkor állt középen ék alakzat, 

amúgy rendes lovasokból állt ez is.
238

 A hadrend mögött még három 100-100 fős egység 

védte a poggyászt (vagyis 5684-6004 lovas alkotta a hadrendet, ha a harmadik vonalban 

nem voltak nehézlovasok).
239

 

 Ha arra lennénk kíváncsiak, hogy a hadvezér hol foglalt helyet ebben a 

hadrendben, azt a Praecepta militaria alapján nem tudnánk pontosan megállapítani. De 

Bölcs Leó szerencsére kitért erre is és alighanem ez nem változott később sem: a második 

vonal közepén, ahonnan jól láthatja a harc menetét, álljon saját egységével, ne vegyen 

részt a küzdelemben, ezt bízza csak a tisztjeire, mivel esetleges eleste az egész sereg 

szétfutását okozná.
240

 Mint az alábbi taktikai utasításoknál látni fogjuk, a hadvezérek 

továbbra sem az első vonalban küzdöttek, hanem a második vonalból figyelve a harc 

menetét, szükség esetén erősítést küld onnan. Azonban látni fogjuk a csaták leírásánál, 

hogy II. Nikephoros és I. Ioannes személyesen is az első vonalban állt, persze ők 

hadvezérből lettek császárok, így alighanem csak a szokásos helyükön maradtak, II. 

Basileios viszont kerülte az ilyesmit. 

 A sereg számára Nikephoros Phokas két szabályos harci „forgatókönyvet” írt le, 

melyet a következőképpen lehet összefoglalni. Az elsőben egy vegyes bizánci sereg az 

ellenség területen vonul, a lovasok a négyszögben helyezkednek el, a könnyűlovasok 

keresik az ellenséget. 

1 Ha az ellenség a bizánciak felé nyomul, a könnyűlovasok menjenek előre, hogy 

elfogják azok csatározóit, ha óvatlanul közelednek. Így információt szerezhetnek a 

foglyoktól és a menekülők pánikot kelthetnek bajtársaik között.
241

 

2 Miután az ellenség főereje is előrejön a könnyűlovasok után, a vezér küldjön ki 

egy vagy két egységet, hogy oltalmazza őket, majd maga is vonuljon fel a négy egységgel, 

az üldözöttek segítségére.
242

 

3 Ha az ellenség a könnyűlovasok után nyomul, hagyják, hogy a négyszög közelébe 

érjen, akkor három, vagy több lovas egység vonuljon ellenük és rendezetten támadja meg 

őket; a négy egység is kövesse őket támogatásul. Ha megfutamodnak, a vezér tartsa ezeket 

együtt, amíg meg nem bizonyosodik róla, hogy rendetlenül menekülnek, akkor két 

egységét küldje üldözésükre, kettőt tartson magával biztosításra. A gyalogság és a többi 
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lovas rendezetten kövesse őket.
243

 

4 Ha az ellenség nem üldözi a könnyűlovasokat, hanem távolabb marad rendezetlen 

tömegben, a vezér a négyszög egyik oldalán küldjön ki három lovas egységet, a másikon 

is hármat és ezek egy nyíllövésnyire közelítsék meg az ellenséget. A vezér is vonuljon ki 

négy egységével.
244

 

5 Ha az ellenség megfutamodik az erődemonstráció láttán, a könnyűlovasok és a 

többi egység üldözze őket rendezetten, csak ha teljes rendetlenségben menekülnek, akkor 

bonthatják meg a hadrendet. Csak az üldözést folytassák, a zsákmányolás a kísérők és a 

nem harcolók dolga.
245

 

6 De ha az ellenség nem futamodik meg, hanem szilárdan áll a helyén, a 

könnyűlovasok kezdjék meg az összecsapást, majd a hat egység a szárnyaik ellen induljon 

támadásra, míg a négy egység hátrább maradjon, hogy támogatást adjon, ha kell. A 

négyszög a közelben legyen és ha az ellenség kitart, a könnyűgyalogosok is avatkozzanak 

be és addig harcoljanak, míg meg nem futamítják az ellenséget.
246

 

7 Ha visszavernék a lovasokat, húzódjanak vissza a négyszögbe, a nehézgyalogság 

és a menavlatosok verjék vissza az ellenséget, a lovasok pedig belülről támogassák 

őket.
247

 

8 Ha az ellenség hadrendben támadja a négyszög egyik oldalát, a beduinok pedig 

gyors lovaikon körülrajzzák azt, hogy a bizánci lovasokat kelepcébe csalják, semmi esetre 

sem törjenek utánuk.
248

 

9 A vezérnek legyen kataphraktos-éke, akiket két egység kísér, ezeket küldje ki az 

ellenség ellen és még ha nehézgyalogosokból állnak is a soraik, nyugodtan, rendezetten 

folytassák a rohamot az ellenség vezére ellen. Isten segítségével át fognak törni a 

nyílzáporokon és a lándzsákon és megfutamítják az ellenséget.
249

 

10 Ha az ellenség menekül, a kataphraktosok ne üldözzék őket, hanem húzódjanak 

vissza a gyalogsághoz, a két kísérő egységük és a többi lovas üldözzön. A vezér küldjön ki 
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egységeket a négyszög oldalain, hogy távol tartsák a beduinokat, akik az üldözők 

nyomába erednének, de ne üldözzék őket. A négy egységgel kövesse őket maga is.
250

 

11 Ha az ellenséges alakzat gyorsan mozog és összecsap a gyalogsággal, hogy nincs 

lehetőség a megtámadott oldalon kivonulni és szembeszállni velük, akkor a 

kataphraktosok és kísérőik a másik oldalon vonuljanak ki és az ellenség szárnya felől 

támadjanak. Ha megfutamítják őket, a többi egység elől vonuljon ki és segítsenek 

szétverni őket.
251

 

 

 Egy másik forgatókönyv azt a szituációt mutatja be, mikor a bizánci lovasság 

önállóan, a gyalogság támogatása nélkül ütközik meg az ellenséggel. 

1 A könnyűlovasok menjenek a közeledő ellenség elé, hogy lesre csalhassák őket, ha 

óvatlanul jönnek, de  ha nem, vonuljanak vissza a főerőhöz és a kataphraktosok és 

kísérőik között áthaladva, a térköz mögött helyezkedjenek el.
252

 

2 Amint az ellenség közelít, a sereg mondja el az elsőként előírt imát, majd teljes 

csendben haladjanak előre, aztán adott jelre álljanak meg és mondják el a második imát.
253

 

3 Azonosítsák be az ellenséges vezér helyét és oda induljon a kataphraktosok 

rohama. Haladjon velük együtt a többi lovaság is, a könnyűlovasok parancsnoka 50-50 

lovasát az ék oldalára állítsa, nehogy oldalba támadva megzavarják rohamukat. Az 

átkarolók és a többi lovas is induljon rendezett támadásra.
254

 

4 Ha a kataphraktosok közeledtekor az ellenség szilárdan áll, az íjászok kezdjék lőni 

őket, amint azok nyilai elérik a nehézlovasok első sorait. A támadást ügetésben folytassák 

és az ellenséges vezér egységébe törjenek be, az átkarolók pedig támadják őket oldalba. 

Isten segítségével áttörnek az ellenség lándzsáin, nyilaik hatástalanok lesznek, 

buzogányaikkal és szablyáikkal végeznek velük és megfutamítják őket, de a 

kataphraktosok ne üldözzenek, csak a könnyűlovasok.
255
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5 Ha az ellenség általános menekülésbe kezd, a két kísérő egység is kezdjen üldözni, 

majd a harmadik vonal is jöjjön és csatlakozzon hozzájuk. A második vonal kövesse őket, 

de legfeljebb két egysége vegyen részt az üldözésben.
256

 

6 Ha az ellenségnek is vannak ugyanúgy felszerelt kataphraktosai, a harmadik vonal 

egységei jöjjenek előre a második vonal térközein át és kerítsék be és verjék szét őket.
257

 

7 Ha még így is kitart az ellenség, a vezér küldjön előre két egységet a második 

vonalból támogatásul, felmérve az események menetét.
258

 

8 Ha az ellenség megfutamodik, a vezér két egységével támogassa a harcolókat. Ha 

sok beduin van a közelben, nyílzáporokkal űzzék el őket, nehogy hátba támadják a 

bizánciakat, de ne üldözzék őket. Ha beduinok nincsenek a környéken és az ellenséget 

bekerítették, a poggyászt őrző csapatok és a maradék egységek is avatkozzanak be a 

harcba.
259

 

 Ha sikerült győzelmet aratni, még mindig maradt néhány tennivaló: hálaadás, 

jutalmak és előléptetések osztogatása (vagy büntetéseké, akik rászolgáltak), a zsákmány 

szétosztása, ünnepi lakoma és az elesettek eltemetése.
260

 Ha azonban vereséget szenvedtek 

volna, a hadvezér bátorító beszéddel állítsa helyre a harci szellemet és amint alkalom 

kínálkozik, rajtaütéssel köszörülje ki a csorbát.
261

 

 

 Mint látható lesz a példáknál, ezeket a harceljárásokat követték a bizánciak, de az 

                                                                                                                                                    
hogy ne tudjanak másodszor is rátok nyilazni, mielőtt megéreznék a fegyvereitek által ütött sebeket.” 

Liudprand 367. o. A rendezett alakzat a szászoknál is fontos volt, de ők egy mozgékony könnyűlovas 

ellenfelet akartak harcra kényszeríteni, míg a bizánciaknak egy rendezett arab hadsereget kellett 

közelharcban szétzúzni. 
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is, hogy mennyire ritkaságszámba mentek a nyílt csaták a X. század közepe után, mikor a 

Hamdanida emírség ereje már lehanyatlott. A taktikai előírások csak akkor voltak 

kivitelezhetőek a gyakorlatban, ha akadt is egy elég erős (vagy könnyelmű) ellenfél, 

amely hajlandó volt csatára kiállni a korszak legerősebb bizánci hadseregével. Ironikus 

módon a legrészletesebben leírt csaták a gyalogos ruszok ellen vívott harcokból 

származnak. 

 

Tarsos (969) 

 

 Nikephoros Phokas 965 nyarán a kilikiai arabok székhelyének, Tarsosnak 

bevételére indult. A város közelében sánccal körülvett tábort épített és letarolta a környező 

vidéket, nehogy a bozótos-fás részeken leseket állíthassanak fel az arabok. A védők 

viszont, bízva korábbi győzelmeikben a bizánciak felett, kivonultak a városból és 

hadrendbe állva nyílt csatára készültek. A császár is felállította csapatait: a páncélos 

lovasokat helyezte előre, az íjászokat és a parittyásokat utasította, hogy mögülük lőjék az 

ellenséget, ő maga a jobb szárnyon álló tekintélyes méretű lovasság élére állt, Ioannes 

Tzimiskes pedig a bal szárnyat vezette. A harsonák jelére megindult a bizánciak rendezett 

előrenyomulása, az egész mező ragyogott a páncéloktól – a tarsosiak nem bírtak ellenállni 

a támadásnak, ahogy a lándzsák és a hátul levők lövedékei elérték őket, azonnal 

megfutamodtak és a város falai mögé zárkóztak. A félelem gyűrte le őket, amint a 

bizánciak rendezett seregét közeledni látták.
262

 

 Ez az összecsapás a Praecepta militaria előírásainak gyakorlati példája: a 

kataphraktosok állnak az első vonal közepén, két oldalt rendes lovasság, a nehézlovas 

alakzat 5.-12. sorában lovas íjászok voltak elhelyezve, akik támadás során lőni kezdik az 

ellenség hadrendjét.
263

 Az arabokra gyakorolt megrendítő hatáshoz alighanem hozzájárult 

az előírás szerinti rendezett előrenyomulás: mikor az ellenséges íjászok lőni kezdik a 

kataphraktosok közeledő sorait, annak íjászai viszonozzák a tüzet, az alakzat pedig jó 

rendben ügetve törjön az ellenség parancsnokának helye felé.
264

 Az egyenletes 

sebességgel, fegyelmezett rendben előrenyomuló nehézlovasság  látványa eléggé sokkoló 

hatású lehetett a leírás szerint. 

                                                 
262

 Leó diakónus 59-60. o. Mint látható, azért előfordult, hogy a vezér is az első vonalban harcolt. A Taktika 

603. o. is említi, hogy roham kezdetén a kardok, pajzsok és lándzsahegyek csillogása megrémíti az 

ellenséget. Al-Mutanabbi is megemlékezett a támadó bizánciakról al-Hadath-nál: „Ha megcsillantak 

olykor: hogy ez kardjuk acélja, / ruhájuk vagy sisakjuk, ki sem látta tisztán.” Arab költők 205. o. 
263

 PM 35-34., 47. o., NUT 129. o. 
264

 PM 47. o., NUT 129. o. 



74 

 

Preszláv és a dorostoloni csaták (971) 

 

 Ioannes Tzimiskes 971 tavaszára felkészítette seregét Szvjatoszlav fejedelem ellen 

és hajóit is rendbe hozatta. Ezután Adrianopolisban bejelentette tervét katonáinak: előbb 

beveszi Preszlávot, a bolgár fővárost, majd leveri a ruszokat (a flottát az al-Dunához 

küldte, hogy elzárja a ruszok útját). Innen egy folyó mentén haladt északnak, míg el nem 

érte Preszlávot.
265

 Megérkezése meglepte a ruszokat, főleg a harsonák, dobok hangja, a 

fegyverzaj, az emberek és állatok hangja, de aztán hadrendbe álltak, hosszú pajzsaik 

fedezéke mögött. Kemény küzdelem következett, de végül a ruszok bal szárnyát ért 

nehézlovassági roham (a „Halhatatlanok”) megtörte hadrendjüket és a túlélők 

visszamenekültek a városba.
266

 Másnap, miután beérkezett a sereg többi része az 

ostromfelszereléssel, rohammal bevették Preszlávot, habár a ruszok makacsul harcoltak. 

Viszont a katonák ezután fosztogatni kezdtek, a ruszok maradéka pedig az uralkodói 

palotába húzódott és amikor itt is megrohamozták őket, 150 embert veszítettek a szűk 

kapunál. Mivel itt hasztalanul erőltették volna tovább a támadást, gyújtónyilakkal 

felgyújtották az épületet. Svengel, a védők parancsnoka ezután kitört embereivel, de 

Bardas Skleros bekerítette őket. „A küzdelem kibontakozott. A rhószok elkeseredetten 

ellenálltak, nem futamodtak meg, azonban a rómaiak vitézsége és katonai tapasztalata 

felülkerekedett, s mindannyiukat kardélre hányták. Ebben a csatában sok moesiai is 

elesett, akik az ellenség oldalán harcoltak a rómaiak ellen, mert őket tartották felelősnek a 

szkíták támadása miatt. Szphenkelosznak és kevés emberének sikerült elmenekülnie.” A 

császár itt töltötte a húsvétot, majd néhány foglyát Szvjatoszlavhoz küldte, hogy 

beszámoljanak Preszláv elestéről és felszólították a megadásra és távozásra vagy 

készüljön a harcra.
267

 

 A császár, miután kijavíttatta Preszláv falait és őrséget hagyott hátra a városban, 
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 Leó diakónus 119-123. o. szerint a császár ment az élen az Athanatoi-tagmával, majd 15000 gyalogos, 

13000 lovas haladt, majd ismét gyalogság, mely a málhát és az ostrom-és hadigépeket hozta; a hegyes 

terepen egy magaslatnál pihentette seregét egy folyó mellett, ahol bőven volt víz; Skylitzes II. 159-160. o. 
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1961-62. 473-493. o., Hanak 1995. 139-148. o., 
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 Skylitzes II. 160. szerint viszont 8500 rusz gyakorlatozott a város előtt és szabályos csatára nem is került 

sor, mivel a bizánciak gyakorlatilag lerohanták őket. A Taktika 295. o. is javasolja, hogy ha lehet, még 

azelőtt támadják meg az ellenséget, mielőtt hadrendbe állna. A csatazaj valószínűleg eleve sokkhatásnak 

volt szánva, mint a Taktika 611. o. írja: ha az ellenség hangosan kiáltozva fogadja a rohamot, akkor a 

támadók maradjanak csendben, ha viszont hallgat, akkor hangosan támadjanak. 
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 Leó diakónus 123-128. o. (a magyar fordítás Szili 2009. 95. o. - a moesiaiak a bolgárok), Skylitzes II. 160-

161. o. A „vitézség és harci tapasztalat” a Zrínyi által (Vitéz hadnagy, 36. aforizma) hivatkozott Tacitus-

idézetre emlékeztet: „De a harcmód és a fegyverek minősége győzött felettük.” 
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seregével hamarosan Dorostolon alá ért és április 24-én sor került az első csatára a város 

előtt. A ruszok pajzsaik és lándzsáik mögött bástyaszerű hadrendbe álltak fel, a bizánciak 

mindkét szárnyukon nehézlovasságot helyeztek el, akiket hátulról íjászok és parittyások 

támogattak, folyamatosan tüzelve. Kemény küzdelem alakult ki, melyben egyik fél sem 

akart engedni – késő délutánig hullámzott a harc, végül a császár lelkesítő szavai után 

megindult roham törte csak meg a varégok hadrendjét, akik nagy veszteségeket szenvedve 

menekültek vissza a városba.
268

 

 Másnap I. Ioannes Dorostolon mellett egy magaslaton erődített tábort építtetett, 

majd „megerősítve a táborát, másnap csatarendbe állította a hadsereget, és a [város]fal 

[ostromára] vezényelte [a katonáit].”
269

 A ruszokkal napközben csak távolból folyt a harc, 

nyilakkal, gerelyekkel, parittyákkal, de estefelé, mikor a bizánciak visszatértek a 

táborukba, kitörtek a városból, ezúttal lóháton, ami pedig nem volt szokásuk és nem is 

voltak kiképezve a lovasharcra. A bizánciak gyorsan felvették páncéljaikat, lóra szálltak, 

majd lándzsáikkal megrohamozták és visszakergették őket a falak mögé.
270

 

 Másnap a varégok ismét kivonultak a síkra és hosszú pajzsaik fedezékében 

hadrendbe álltak láncpáncéllal borítva. A bizánciak is felvették páncéljukat és kivonultak 

táborukból és kemény küzdelembe bocsátkoztak, melyben végül Svengel eleste után a 

ruszok meghátráltak és visszatértek a városba. Skylitzes szerint viszont csak este vonultak 

ki a városból, de Svengel halála után, bár lendületük megtört, nem hátráltak, hanem 

tovább harcoltak egész éjjel, másnap délig. Akkor azért fejeződött be a harc, mert a 

császár egy különítményt küldött ki, hogy elvágja a városba vivő útjukat, mikor ezt 

észrevették, megfutamodtak, de így is sokan odavesztek a „szkíták” közül.
271

 

 Ezután Szvjatoszlav árkot ásatott a város körül, mivel tisztában volt vele, hogy 

nehéz ostrom várható és sok embere sebesült és éhezés fenyegeti őket, hiszen ellátmányuk 

kifogyóban van. Ezért aztán egy sötét, holdtalan éjjelen, mikor viharos eső szakadt, 

kétezer emberével kihajózott Dorostolonból és annyi élelmet gyűjtött, amennyit csak 
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 Leó diakónus 129-130. o. Skylitzes II. 162. o. szerint Szvjatoszlav 330000 emberével a várostól tizenkét 

mérföldre vállalt csatát, tizenkétszer fordult meg a hadiszerencse, míg a varégok végül meg nem 
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 Leó diakónus 131. o (a magyar fordítás Szili 2009 95. o.)., Skylitzes II. 162. o. 
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 Leó diakónus 132-132. o. szerint ez a bizánci flotta megérkezése előtt történt; Skylitzes II. 162-163. o. 
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thrakesioni és makedoniai csapatokkal és a nyugatin, melyet Bardas Skleros a keleti csapatokkal tartott 
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szenvedtek, főleg a lovasaik, de a bizánciak csak három lovat veszítettek. 
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 Leó diakónus 132-133. o., Skylitzes II. 163. o. 
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tudott, majd visszaúton rajtaütött a bizánciak segédszolgálatosain, akik a lovakat itatták, 

vagy szénát és fát gyűjtöttek és végül sértetlenül hazatértek. A császár dühében a flotta 

parancsnokait, akiknek gondatlanságából ez megeshetett, halálbüntetéssel fenyegette meg, 

ha még egyszer előfordulna.
272

 

 Később egy napon a ruszok megpróbálták felgyújtani a bizánci ostromgépeket, 

mivel mindennap újabb veszteségeket szenvedtek ezek lövéseitől. Ezeket Ioannes 

Kurkuas őrizte, csapatával rájuk támadt (bár ebéd után volt és a bortól elnehezült a feje), 

de lova egy gödörben megbotlott és levetette lovasát, akit a varégok nyomban 

lekaszaboltak, mivel ragyogóan feldíszített lószerszáma után a császárnak hitték. Fejét 

ezután magukkal vitték a városba, de az ostromgépeket nem tudták elpusztítani a bizánci 

ellentámadás miatt.
273

 A varégok fellelkesülve másnap újra csatát kezdtek, de ezúttal 

Ikmor, a vezetőjük szembekerült Anemasszal, a császári testőrség tagjával, aki megölte. 

Emberei erre pajzsaik fedezete alatt visszahúzódtak a városba, de így is sokan elestek 

közülük.
274

 A ruszok helyzete ekkor már kezdett tarthatatlanná válni: „Minthogy pedig a 

barbárok számára a háború dolgai kedvezőtlenül alakultak és semmiféle katonai 

segítségben nem reménykedhettek (ugyanis honfitársaik messze voltak, a szomszédos 

barbár népek pedig, félvén a rómaiaktól, megtagadták a segítségadást; de élelemben is 

hiányt szenvedtek és sehonnan sem tudták azt maguknak megszerezni, mert a római flotta 

a folyó partjait gondosan őrizte.” A bizánciak ellátmánya viszont zavartalan volt.
275

 

Szvjatoszlav haditanácsot tartott, melyet Leó diakónus a következőként írt le: „Egyesek 

úgy vélekedtek, hogy késő éjszaka málházzanak be a hajókba, és igyekezzenek kicsúszni 

[az ellenséges gyűrűből], mert lehetetlen [eredményesen] megküzdeni a vaspáncélba 

bújtatott lovasokkal miután elvesztették a legjobb vitézeket, akik a sereg tartóoszlopai 

voltak és bátorságot öntöttek a katonákba. Mások ellenezték, azt hangoztatva, hogy ki kell 

békülni a rómaiakkal, felesketni őket, s ily módon megőrizni a had maradékát. Hisz nehéz 

lenne elleplezni a menekülést, mivel az Isztrosz mindkét oldalán őrt álló, lángvetővel 

[felszerelt] gályák azonnal felgyújtanák valamennyiőjüket, amint megpróbálnak kihajózni 

a folyóra. Akkor Szphendoszthlavosz mélyet sóhajtott, és fájdalmában fölkiáltott: 

˝Odalesz a dicsőség, mely a rhószok seregét kísérte, akik könnyedén legyőzték a 
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 Leó diakónus 136-137. o., Skylitzes II. 164-165. o. 
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szomszéd népeket, és vérontás nélkül leigáztak egész országokat, ha most szégyenszemre 

visszavonulunk a rómaiak elől! Őseink vitézsége szálljon belénk! Emlékezzünk! Eddig a 

rhószok ereje megtörhetetlennek bizonyult! Elkeseredetten fogunk küzdeni az életünkért! 

Méltatlan lenne, ha úgy térnénk vissza hazánkba, hogy futásban kerestünk menedéket! 

Vagy győzünk és életben maradunk, vagy bátor férfiakhoz illő hőstetteket végrehajtva 

dicsőséggel meghalunk!˝... miután végighallgatták parancsnokuk beszédét, örömmel 

beleegyeztek, hogy fölvegyék a vészjósló harcot, és megmenekülésük érdekében hősi 

ellenállást tanúsítsanak a római haderővel szemben.”
276

 

 Másnap tehát sor került a végső csatára Dorostolonnál: a ruszok reggel a szokásos 

pajzsfallal zárt hadrendben álltak fel. A harc rendkívüli elszántsággal folyt, a „szkíták” 

gerelyeikkel és nyilaikkal sok lovat találtak el, és a déli hőségben páncélban harcoló 

bizánciak hátrálni kezdtek. A császár és kísérete is beavatkozott a harcba ekkor, hogy 

közben a fáradó csapatokat bor és víz keverékével felfrissítsék.
277

 Így újult erővel vették 

fel a harcot, de továbbra sem jutottak dűlőre, mivel ahogy Ioannes Tzimiskes felismerte, a 

szűkös terepen nem tudják a megfelelő teljesítményt nyújtani. Ezért óvatos tempójú 

visszavonulást rendelt el a város alól a síkra – ezt látva a varégok fellelkesedve nyomultak 

utánuk, a hátrálást megfutamodásnak vélve. De aztán újra fellángolt a harc, melyben a 

császár Bardas Sklerost arra utasította, hogy csapataival vágja el a városba vivő utat. A 

küzdelemben Anemas Szvjatoszlavra támadt, átvágta magát emberein és le is sújtott a 

fejedelemre, akit azonban páncélinge megvédett, majd a testőrei megölték a támadót. 

Halála megingatta a bizánciakat, Szvjatoszlav serege viszont lendületes rohamra indult – 

I. Ioannes és kísérete ismét beavatkozott a harcba, mire serege is visszafordult és a 

varégokra rontott, akiket ugyanakkor a szemből feltámadó vihar is megzavart. „Ádáz csata 

bontakozott ki. A szkíták nem bírták a lovas falanx nyomását... ” és mivel Skleros 

lovassága a hátukba került, megfutamodtak és egymást taposva próbáltak visszajutni 

Dorostolonba. Az üldöző bizánci lovasok nagy öldöklést rendeztek a futók között és 

Szvjatoszlav is, „aki nyílvesszők ejtette sebei miatt sok vért vesztett, majdnem fogságba 

került. Csak a közeledő éjszaka mentette meg... Amikor belátta, hogy nincs mit kezdenie 

[a rómaiak] rendíthetetlen fegyverei ellen, mint bölcs hadvezér, kötelességének tartotta, 

hogy ne csüggedjen a kedvezőtlen fejlemények terhe alatt, hanem minden erejét latba 
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vesse katonái megmentése érdekében. Ezért hajnalban követséget menesztett... és békét 

kért az alábbi feltételek mellett: A tauroszkíták átengedik Dorüsztolont a rómaiaknak, 

szabadon bocsátják a foglyokat, elvonulnak Moesiából, és visszatérnek hazájukba. A 

rómaiak szabad hajóutat biztosítanak számukra, s nem támadnak rájuk lángvető 

gályáikkal. (Nagyon féltek a médiai tűztől, amely még a követ is hamuvá tudja 

olvasztani!) Ezenkívül ellátják őket élelemmel, és barátjukként fogják kezelni azokat, 

akiket kereskedni küldenek Bizáncba, ahogyan erről korábban megállapodtak. A császár 

sokkal többre tartotta a békét a háborúnál, mert tudta, hogy a béke gyarapítja a népeket, a 

háború viszont elemészti őket. Emiatt örömmel fogadta e feltételeket. Megállapodást és 

szövetséget kötött velük, s kétmedimnosznyi gabonát adott mindnyájuknak. Azt mondják, 

hogy a rhószok hatvanezer fős seregéből csak huszonkétezer ember kapott gabonát, azok, 

akik megmenekültek a haláltól. A többi harmincnyolcezer elesett a rómaiak 

fegyvereitől”
278

 

 A dorostoloni hadjárat igen részletes leírása jó betekintést ad a bizánciak X századi 

taktikájába, főleg a Praecepta militaria előírásait lehet felidézni segítségével. Leginkább a 

nehézlovasság „áttörő” funkciójának alkalmazása figyelhető meg – ironikus módon egy 

tisztán gyalogos harcot vívó ellenféllel szemben, bár ez az értekezés inkább a keleti arab 

vegyes hadak ellenében követendő taktikát fogalmazza meg. Szvjatoszlav serege viszont 

csak gyalogos fegyvernemből állt, de azért komoly ellenfélnek bizonyult, amit a hosszan 

elhúzódó csaták magukban is bizonyítanak.
279

 Pajzsfal mögé húzódva lándzsáikkal, 

bárdjaikkal, kardjaikkal visszaverhették a bizánci lovasságot és a páncélos 

nehézlovasságnak is komoly kihívást jelentettek. Ioannes Kurkuas és Anemas halála is 

hátasuk pusztulása után következett be, vagyis aki nem a többi nehézlovassal együtt, 
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csatatéren, a bizánciak 350 embert veszítettek és sokan megsebesültek közülük – a létszám- és 

veszteségadatok itt is fenntartással kezelendők. L. még McGrath 1995. 159-163. o. A békeszerződés 

pontjait a PVL  89-90. o. ismerteti (magyarul Szili 2009. 240-241. o.). 
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 Bár az orosz évkönyvek leírása szerint inkább félig nomád csapatként lehet elképzelni: „könnyen 
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hadrendben támadta meg a varégok tömegét, az könnyen ráfizetett.
280

 Jellemző módon a 

győzelmeket kollektív erőfeszítéssel érték el a bizánciak – vagy nehéz küzdelemben 

„feltörték” a gyalogság hadrendjét, vagy átkarolva megfutamították őket. Leó diakónus 

leírása a preszlávi csatáról jól mutatja a rusz gyalogság elleni harc nehézségét: azok erős 

és hosszú pajzsaik mögött állva csaptak össze a császár lovasságával, de a harc 

eldöntetlenül hullámzott, addig míg az Athanatoi-tagma (a „Halhatatlanok”) nehézlovasai 

lándzsáikkal támadva meg nem futamították őket.
281

 Ez azt is jelzi, hogy a 

nehézlovasságot nem az értekezésekben előírt központi elhelyezésben alkalmazták, hanem 

az egyik szárnyon,
282

 illetve később az első dorostoloni csatában mindkét szárnyon 

bevetették őket, vagyis valószínűleg ezen a hadjáraton eleve nagyobb létszámban vetették 

be a páncélos lovasokat.
283

 A kataphraktosok alkalmazása meghozta az eredményt: az 

utolsó csata előtti haditanácsban többek között azért is javasolták alvezérei 

Szvjatoszlavnak, hogy vessenek véget a háborúnak, mert nem tudnak megbirkózni a 

páncélba burkolt lovassággal.
284

 

 Mikor Ioannes Tzimiskes serege Dorostolon alá ért és ott tábort vert, az különösen 

szemléletes leírása a rómaiakra visszamenő táborépítési módnak és a kortárs előírások 

gyakorlati alkalmazásának. A város előtti tábor leírása ezekkel szinte egyezően fogalmaz – 

a gyalogság ugyanolyan rendben, négyszög alakzatban helyezkedjen el, mint a harci 

alakzatban kell. Lándzsáikat a földbe szúrva, hegyükkel kifelé irányítva, pajzsaikat nekik 

támasztva, „falat” alakítsanak a tábor szélén. Ha ellenséges támadás veszélye fenyeget, 

ássanak árkot a tábor körül.
285

 

 Az első dorostoloni csata leírása még egy vonatkozásban egybevág az értekezések 

szövegével: a páncélos lovasságot íjászok és parittyások támogatták – ezt előírják a 

kataphraktos-ék felállításánál, hogy az alakzat belsejében íjászok is legyenek és a támadás 

során, amint az ellenség nyilazni kezdi az első sorokat, ezek is kezdjék nyilazni az 

ellenséget.
286

 Az értekezések röviden írják le az ellenséges hadrend áttörését: a 

kataphraktosok tökéletes rendben, ügetve támadják meg őket, lándzsáikat és 

                                                 
280

 Skylitzes II. 166. o. a végső dorostoloni csatában a taktikai visszavonulásnál is leír egy epizódot: a 

mistheia-i Theodoros strategos lovát egy lándzsa leterítette, lovasa a földre esett. A ruszok nyomban 

rátámadtak, de ő az egyik halott „szkítát” megragadva védte magát fegyvereik ellen, lassan hátrálva, míg 

végül bajtársai kimentették szorult helyzetéből. 
281

 Leó diakónus 123-124. o. 
282

 PM 41. o., NUT 123. o. 
283

 Leó diakónus 129. o. 
284

 Leó diakónus 138. o. 
285

 PM 53-55. o., NUT 135-137. o. A tábor rendjének részletesebb leírását adja a DRM 247-255. o., bővebben 

a hadjáratokról szóló részben tárgyalom. 
286

 PM 37., 47. o., NUT 119., 127. o. 
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menavlionjaikat összetörik a nehézlovasok, a nyilak hatástalanok lesznek ellenük; ezután 

vasbuzogányokkal és szablyákkal törjék össze az ellenség fejeit és testeiket, törjenek be 

hadrendjükbe, darabolják szét az alakzatukat.
287

 Ez leírva könnyebben hangzott, mint 

ahogy a gyakorlatban meg lehetett valósítani: a csaták elhúzódásáról szóló beszámolók azt 

mutatják, nem lehetett túl könnyű a feladat az amúgy jól páncélozott lovasságnak sem. 

Leó diakónus a Svengel-féle támadásnál leírja, hogy Theodoros Lalakon buzogányával 

sisakostul törte be a „tauroskythák” fejét, Anemas pedig, mielőtt Szvjatoszlavra támadt, 

átvágta magát az ellenséges sorokon.
288

 Mivel ez a feladat kemény dió volt, hasznosabb 

módszernek tűnhetett az, hogy mozgásra bírják az ellenség hadrendjét és így fellazítják. 

Ekkor azután eredményesebben lehetett ellene megindítani a lovasrohamot – a csaták 

leírása itt is hasonlít az értekezések vonatkozó részeire. Úgy tűnik, a ruszok nem 

távolodtak el túl messze a várfalaktól sem Preszlávnál, sem Dorostolonnál és ha a végül 

alulmaradtak is, viszonylag gyorsan visszajuthattak a biztonságba.
289

 A bizánciak ezért 

átkarolásra törekedtek, amit lovasságuk számára az értekezések is előírtak (bár ott az 

ellenség lovasságával szemben ajánlják, de a nem túl mozgékony rusz gyalogság ellen is 

nyilvánvaló megoldás lehetett): ha az ellenség is nehézlovasokat (kataphraktoi) vet be, a 

saját nehézlovasság és rendes lovasság harcoljon velük és a harmadik vonal három 

egysége jöjjön előre a második vonal térközein át és mindkét oldalon karolják át őket. Ha 

az ellenség alakzatait teljesen körülvették, még a poggyászt őrző egységeket is vessék  be 

ellenük.
290

 Az utolsó dorostoloni csatában ezt úgy tűnik, hogy a régi színlelt 

visszavonulásos módszerrel mozdították elő: Szvjatoszlav serege alighanem jobban 

eltávolodott a várfalaktól és lehetséges volt annyira megtizedelni, hogy a fejedelem 

másnap békét kért.
291

 

                                                 
287

 PM 47. o., NUT 129. o. 
288

 Leó diakónus 132-133. o., Skylitzes II. 166. o. – A kataphraktosok rohamát akkor kell megindítani, ha 

ismerik az ellenséges vezér helyét, oda induljon a támadás – PM 45-47. o., NUT 127. o. 
289

 Leó diakónus 123-124. 130, 132-133, 137. o.; Skylitzes II. 160. o. – nála Preszlávnál a ruszok egy bizánci 

lovaskülönítmény miatt, mely eléjük vágott, nem tudtak visszafutni a városba, 162-163. o. – a Svengel-

kitörésnél is hasonlóként ír: mivel a harc elhúzódott, a császár lovasságot küldött a hátukba, hogy elvágja 

a visszafelé vivő utat és mikor ezt észrevették, megfutamodtak a varégok, l. 165. o. 
290

 PM 49. o., NUT 131. o. Egyébként átkaroló, bekerítő mozdulatokat ajánl a DV 177., 203. o. is, valamint a 

Taktika 231. o. is. 
291

 Leó diakónus 140-142. o., Skylitzes II. 166-167. o. Egyébként a dorostoloni harcok figyelemre méltó 

párhuzamát találhatjuk az angolszászok és norvégok közti csata leírásában Stamford Bridge-nél (1066). 

Itt Harald Hardrada seregének szárnyait hátravonta úgy, hogy kör alakú lett a hadrendje, a vikingek 

pajzsai egymást átfedve zárták el a támadó angol lovasok útját (amúgy ezek nem lehettek túl sokan, 

hiszen később Hastings-nél nem is említik őket), akik kis csoportokban szoktak támadni, majd 

visszafordulni – alighanem a színlelt visszavonulásról lehet itt szó. Az első sorban állók lándzsáik hegyét 

a lovak szügyének irányították, a mögöttük állók pedig a lovasok mellkasát célozták. A kör belsejében 

íjászok álltak és a király és szövetségese, Tostig kísérete, akik támadást indíthattak, ahol a szükség úgy 

kívánta. Haraldot egyébként lábszárig érő erős páncéling védte, melyet „semmilyen fegyver sem üthetett 
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 A bizánci gyalogság tevékenységéről ebben a hadjáratban már jóval kevesebb 

információval rendelkezünk – a táborverést nyilván ők végezték el, de a harcokban inkább 

csak a lovasság szerepel, az azonban általában jellemző a középkori krónikásoknál, hogy a 

gyalogosokat szinte említés nélkül hagyják. A rusz kitöréseknél persze nyilván ők is 

készenlétben állhattak, de valószínűleg csak akkor kellett harcba szállniuk, ha a tábort is 

elérték – ez történt alighanem Svengel támadásánál is, akinek halálát csak az egyik 

rómainak tulajdonították, valószínűleg egy gyalogosnak, hiszen a párharcoknál a bizánci 

lovasok neveit megadják (Anemas, Theodoros Lalakon, mistheiai Theodoros).
292

 A 

könnyűgyalogság alighanem a lovasokkal együttműködve zaklatta Szvjatoszlav 

hadrendjét, az előírások szerint, de a források ezt is említés nélkül hagyják.
293

 De 

valószínű, hogy a nehézgyalogosok a csatákban a hadrend részeként is szerepet vállaltak. 

Egy lényegében kortárs örmény forrás szerint a császár mellett harcoló örmény gyalogság 

volt az, amely az utolsó csatában feltartotta a szárnyakon támadó bizánci lovasokat 

visszaverő ruszokat, majd átszakították hadrendjüket, csak ezután verte szét őket a 

lovasság.
294

  Ez arra utal, hogy a gyalogság nyilván aktívabb szerepet játszott, mint a 

forrásokból kitűnik, hiszen itt nem kellett a biztosító négyszögalakzatot fenntartani, ami 

keleten a mozgékony arab lovasok miatt volt indokolt, viszont itt a megerődített tábor 

jelentette a bázist a lovasok számára. Dorostolonnál egy gyalogos ellenféllel volt dolguk, 

így a csatában alighanem a régi vonal-hadrendben (középen a gyalogosok, a szárnyakon a 

lovasok) állhattak fel a lovasok támogatására, melyben a saját gyalogság is részt vehetett a 

küzdelemben.
295

 

                                                                                                                                                    
át.” Az angol lovasok többször is hiába támadtak, mivel a pajzsfal (skjaldborg) rendületlenül állt és az 

íjászok belülről lőtték őket, így rendre visszafordultak, mielőtt közelharcra került volna a sor. Végül 

azonban a norvégok üldözőbe vették őket és megtörték a zárt rendet, mire az angolok nyomban nyilakkal 

és lándzsákkal rohanták meg őket. Ezt látva Harald király is belevetette magát a közelharcba, de végül 

egy nyíl torkon találta és elesett, kíséretével együtt, l. Heimskringla – History of the Kings of Norway by 

Snorri Sturluson. Tr. with an Introduction and Notes by L. M. Hollander. Austin, 1991. 652-655. o. A 

forrás ugyan kései, XIII. századi, de jól jellemzi a középkori gyalogos-lovas összecsapásokat és a 

Szvjatoszlav által is alkalmazott viking taktikát. 
292

 Leó diakónus 132. o., Skylitzes II. 163. o. leírása is ezt valószínűsíti, mivel szerinte ez a kitörés éjszaka 

történt. 
293

 PM 27. o., NUT 103. o. 
294

 Asołik 135. o., Seibt 1975. 86. o. szerint tehát ők törtek rést a ruszok hadrendjébe, ami egyébként a 

kataphraktosok feladata volt és ebbe tört be a bizánci lovasság. Alighanem ez az egyetlen példája a 

korabeli gyalogság aktív csatatéri alkalmazásának. De egyébként nem lehet kizárni azt sem, hogy az ilyen 

helyzetekben a lovasok is gyalogosan harcoltak, mint 964-ben az arabok ellen a „Vér-hegyen” történt, l. 

Skylitzes II. 146. o., de a DV 177. o. is azt javasolja, hogy a kitartóan küzdő ellenséges csapatok ellen 

gyalogságot is vessenek be, de ha nem érkeznének be (a themák lassabban összegyűlő katonáiról van 

szó), akkor a lovasok egy része szálljon le a nyeregből és gyalogosan harcoljon. A gyalogosan harcoló 

lovasság nyugati alkalmazásához l. Contamine 1984. 230-231. o., Verbruggen 1977. 96-97. o. 
295

 Haldon 2001. 99., 103-104. o. is úgy rekonstruálja a dorostoloni csatákat, hogy a bizánci hadrend közepén 

állt a nehézgyalogság, a szárnyakon a nehézlovasság, a második vonalban pedig könnyűgyalogos íjászok 
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 A dorostoloni hadjárat az egyik legrészletesebben leírt eseménye a X. századi 

bizánci hadtörténetnek, viszont nemcsak ütközetek bemutatása miatt. Ezek betekintést 

nyújtanak ugyan a korabeli katonai értekezések gyakorlati alkalmazásába, de az egész 

eseménytörténet a birodalom hadigépezetének működését is jól szemlélteti. Főleg a 

bizánci hadművészet alapjában óvatos, körültekintő hozzáállására derül fény: a császár 

gondosan felszerelte seregét, túlerővel lépett föl, szárazon és vízen egyaránt támadott – 

mégis a részletes csataleírások ellenére fő célja a ruszok blokád útján való „megfojtása” 

volt.
296 

A siker érdekében gondosan választotta meg a hadjárat kezdetének időpontját: a 

húsvéti időszakban indult meg, mikor a varégok arra számíthattak, hogy az ilyenkor 

szokásos ünnepi szertartások miatt nyugalom lesz, ezért nem őrizték a szűk hegyi 

átjárókat. Ez a szándéka nem aratott egyértelmű tetszést tisztjei körében, akik a veszélyes 

bolgár hegyszorosokon való rajtaütésszerű átkelést meggondolatlan sietségnek tartották. 

Ioannes Tzimiskes azonban elutasította óvatoskodásukat és ragaszkodott hozzá, hogy 

kihasználja a megfelelő pillanatot, megindította a sereget és át is jutott a hegyeken és 

hajnalban ért Preszláv alá.
297

 Miután Dorostolonhoz is eljutott, Szvjatoszlavot elvágta 

minden lehetséges utánpótlástól szárazon és vízen (alighanem besenyő és magyar 

szövetségeseit is le tudta választani valamilyen módon), míg saját csapatait bőségesen 

ellátta. A harcokban aztán a fegyelmezett és jól képzett bizánci csapatok „vitézsége és 

harci tapasztalata felülkerekedett.” A csatákban elszenvedett veszteségekhez hozzáadódott 

még az ínség és az ostromgépek tüze is (nem a falakat, hanem a város belsejét lőtték) – 

így a ruszok ereje fokozatosan elapadt. Az utolsó haditanácsban a vélemények ennek 

hatását tükrözték: a páncélos lovasokkal nem tudnak megbirkózni, legjobb harcosaikat 

már elvesztették, hajón pedig nem tudnak elmenekülni a bizánci flotta miatt (melynek 

görögtüze „még a köveket is elhamvasztja”).
298

 Vagyis mindent összevetve a jobban 

                                                                                                                                                    
és parittyások lőtték a ruszok csatarendjét, és a harcban a nehézgyalogság tartotta azt folytonos nyomás 

alatt. A Taktika 327. o. is ilyen hadrendet írt elő vegyes hadak számára. 
296

 Skylitzes II. 163-164. o. szerint is ez volt a császár célja. De ez sem volt előzmények nélkül, hiszen Julius 

Caesar is így törte meg a Vercingetorix vezette gallokat Alesiában. 
297

 Leó diakónus 120-123. o. ismerteti a császár adrianopolisi beszédét 
298

 Leó diakónus 127., 138., 143. o. (a „médiai” tűzről); Skylitzes II. 165. o. Bölcs Leó frankokról adott 

jellemzése és az ellenük követendő harceljárás sokban hasonlíthatott a ruszokéhoz, talán fel is használták 

ezeket az ellenük való harcokban: „Gyalog csatázni, rohanva támadni szeretnek inkább... A csatában 

parataxisuk homlokát egyenes vonalban állítják fel, és zárt sorokkal... Hevesen és mérsékletet nem 

ösmerve csapnak össze... mert nyakasok és félelmet sehogyan sem ösmernek... Lecsüggesztik őket 

balszerencse és viszontagságok... Csüggeszti őket azonfelül a forróság, a hideg, esőzés és az élelmi 

szereknek, jelesen a bornak a híja s húzása-halasztása a háborúnak... Ha némelyek színlelik vala a futást, 

könnyen meglazul soraik rendje és ha akkor hirtelen ellenök fordulnak vala, őket könnyű szerrel 

megsemmisíthetik.” De azt is megtehetik velük szemben, hogy a hadvezér „a csata halasztásával, 

nyújtogatja majd az időt, vagy színleg megüti vala a béke akkordjait, hogy ekként vagy az élelmi 

szerektől való elzáratásuk következtében... az ő bátorságuk és harczi bizodalmuk megcsökkenjen.” L. 
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felszerelt és kiképzett bizánci csapatok és a megfelelően működő hadellátó szervezet 

kerekedett felül a ruszokkal vívott háborúban. 

 

 Słp'ay (1022) 

 

 II. Basileios ugyan alig vívott nyílt ütközetet hosszú uralkodása alatt, de utolsó 

háborújában Giorgi grúz király ellen kettőre is sor került. Először 1021-ben a Pałakac'is-

tónál (Çildir gölü) nem sikerült a döntést kicsikarnia, bár mindkét fél komoly 

veszteségeket szenvedett.
299

 A következő évben eredménytelen tárgyalások után végül a 

fegyverekre maradt a döntés. A császár Basian területéről nyomult előre Słp'ay-hoz, ahol 

Giorgi újabb követséget küldött hozzá. Ez azonban csak csel volt, mivel a király ezzel 

akarta elterelni a bizánciak figyelmét, miközben vágtatva közelített seregével, hogy rajtuk 

üssön. Az elképzelés azonban nem vált be, mivel II. Basileios hadrendben
300

 tartotta a 

csapatait, a grúzok pedig rendezetlenül, mintha csak fosztogatni mennének, érkeztek a 

helyszínre. Ezután az történt Aristakes szerint, „mint egykor Jórám idejében, mikor a 

moábiták Izrael ellen vonultak.” A hosszú és gyorsan megtett úttól és fegyvereik súlyától 

kifáradt grúzokat körülvették és lekaszabolták a bizánciak, akik napnyugtáig üldözték és 

öldösték a menekülőket, még a király kincstárát is elzsákmányolták.
301

 

 Ez az ütközet a „jó rendben” való felállás fontosságát mutatja, alighanem a fentebb 

leírt négyzet alakzatban helyezkedtek el és úgy készültek a táborverésre, így a grúzok 

hiába próbálkoztak a rajtaütéssel. Nikephoros Phokas csatapéldája lehetett a császár szeme 

előtt: ha az ellenség a könnyűlovasokat üldözve nem közelíti meg a gyalogság négyszögét, 

hanem távolabb marad rendezetlen tömegben, a hadvezér három lovas egységet küldjön ki 

az egyik oldal térközein és a másik oldalról is hasonlóképpen három lovasegységet. 

Közelítsék meg az ellenséget egy nyíllövésnyire, majd a parancsnok is vonuljon ki négy 

egységével együtt. Ha erre az ellenség megfutamodik, a könnyűlovasok és a többi lovas 

rendezetten üldözze őket addig, míg általános futássá nem fajul a hátrálás. A 

zsákmányolás tilos az üldöző csapatoknak, ez a kísérők és a többi katona dolga, ennek 

                                                                                                                                                    
MHK 47-51. o. (Taktika 467-469. o.) Egyébként Stokes 1961-62. 493. o. is azt valószínűsíti, hogy 

béketárgyalásokkal vezették félre a ruszokat mielőtt megindult a hadjárat, ilyesmit említ a PVL 87-89. o. 

is. A hadjárat elemzéséhez l. Stokes 1961-62., Hanak 1995., McGrath 1995. 
299

 Grúzia krónikája 281-282. o. (örmény változat), 282. o. (grúz változat), Aristakes a2.htm Lap 1/3 
300

 Grúzia krónikája 283. o./ 78. j. (grúz változat) swindak‘sad – görög syntaxis. 
301

 Aristakes a3.htm Lap 1/5 (2 Kir. 3,24. De mikor az Izráel táborához jutottak, felkeltek az Izráeliták, és 

megverték a Moábitákat, és azok megfutamodtak előttök; betörtek hozzájok és leverték Moábot.); a 

Grúzia krónikája 283-284. o. hosszabb és keményebb csatáról ír, de a grúzok rajtaütésében és súlyos 

vereségében megegyezik. A csatáról még l.: Honigmann 1935. 165. o. 
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megszegése büntetést von maga után, amire még előzőleg fel kell hívni a csapatok 

figyelmét.
302   

 

 

 
Habár II. Nikephoros szabályzata igen alaposan tárgyalja a nyílt ütközetben 

követendő harceljárásokat, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ilyesmi ritkaságnak 

számított a X. századi bizánci hadművészetben.
303

 Annak ellenére, hogy a kor 

leghatékonyabb haderejét alkották meg a század közepén végbevitt reformokkal és a 

terjeszkedés volt a katonacsászárok célja, a csatákat – a korábbi évszázadokhoz hasonlóan 

– továbbra is elkerülték, ha módját ejthették. Láthattuk, hogy nem túl sok ilyen 

összecsapásra került sor és a portyázó háborús eljárások – hadicselek, kelepcék, 

rajtaütések – , vagy a szükségletektől való megfosztás – általában ostrom által –  voltak az 

elsődlegesek. Ha volt lassabb, de biztosabb módszer, akkor inkább azt alkalmazták, 

minthogy csatába kezdjenek, még ha amúgy túlerőben is voltak. A X. században ugyan 

viszonylag tekintélyes létszámú katonaság állt rendelkezésre (a korábbi időszakhoz 

képest, mivel nagyszabású hadjáratok már nem pusztították a legfontosabb vidékeket és az 

ellenfelek ereje hanyatlásnak indult, a megnövekedett bevételek pedig egyre több zsoldos 

felfogadását tették lehetővé), de ezek szükségtelen elpazarlását kerülték. Jellemző az, 

hogy a két polgárháborút eldöntő csatában is nagyon keveset hagytak a nyílt küzdelem 

forgandóságának: Bardas Sklerost igen korai időpontban, 979. március 24-én támadták 

meg a császár grúz segédcsapatai, valószínűleg még azelőtt, hogy egész erejét 

összevonhatta volna. Majd Bardas Phokast 989-ben rajtaütéssel győzték le, nem nyílt 

csatában, ami a császáriak létszámhátránya miatt igencsak kétséges kimenetelű lett 

volna.
304

 Egyszóval, mindenképpen el kellett kerülni az olyan helyzetet, melyben az 

ellenség diktálta az ütközet feltételeit, kedvező terepet kellett választani, ahol saját 

taktikájukat jobban érvényesíthették. Továbbá előtte biztosítani kellett a sereg élelem- és 

vízellátását, pihentetését, nehogy az ebben fellépő probléma okozzon aztán valami bajt.
305
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 PM 25-27. o., NUT 101-103. o. A Chronographia 46-47. o. beszámol arról, hogy a császár vagy 

könyvekből, vagy saját tapasztalata alapján kialakított hadrendben állította fel seregét és a rendezettségre 

szigorúan ügyelt. 
303

 Ahogy nyugaton is: „A csaták... már eleve eldönthették egy hadjárat vagy egy háború kimenetelét, de a 

hadvezérek, ha csak lehetett, elkerülték a nagy összecsapásokat. Ha mégis vállalkoztak rá, akkor 

legtöbbször rövid ideig tartott, néhány órán át, s kivételes volt, hogy egész napot, vagy éppen két napot 

vegyen igénybe...” Veszprémy 2000. 108. o. Hasonlóképp értékelte Verbruggen 1977. 251-252. o. 
304

 Az időpont PO 23. 399. o., Phokas vereségéhez l. Leó diakónus 158. o., Asołik 189. o., Aristakes a2. Lap 

2/3 
305

 PM 21. o., NUT 97. o. A Taktika 273-275. o. arról, hogy az a legjobb hadvezér, aki alaposan 

tanulmányozza ellenségét a harc előtt és óvintézkedéseket tesz ott, ahol az erősebb, viszont előnyt 

kovácsol annak gyengébb pontjaiból. Thietmar 158. o. is leír egy figyelemre méltó epizódot: mikor egy 
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Végül, az előbbi, materiális szükségletek mellett, közvetlenül a harc előtt, a spirituálisakra 

is ügyelni kellett – csak ezen előfeltételek teljesülése esetén tekinthették a korabeli bizánci 

hadvezérek biztosnak a győzelmet az amúgy mindig bizonytalan kimenetelűnek és ezért 

kerülendőnek tartott nyílt csatában.
306

 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy szerintük a legjobb 

akkor csatába kezdeni, ha azt gyakorlatilag már meg is nyerték. Mindez persze nem volt 

kizárólagos bizánci sajátosság, hiszen a középkorban más példákat is találhatunk a csaták 

kerülésére, illetve arra, hogy lehetőleg minél kevesebb előnyt nyújtsanak az ellenségnek. 

Jó példa ez utóbbihoz az augsburgi csata leírása is: „A két sereg portyázói hamar 

kiderítették, hogy a hadak nincsenek már távol egymástól. A táborban böjtöt hirdettek, és 

parancsot adtak, hogy mindenki készülődjék a holnapi ütközetre. Kora hajnalban keltek, 

megbékéltek egymással, majd szent esküvéssel előbb vezérüknek, azután egymásnak 

ígérve támogatásukat, magasba emelt hadijelvényekkel kivonultak a táborból... Meredek 

és nehéz terepen vonultatták a sereget, nehogy az ellenségnek alkalma nyíljék nyílzáporral 

megzavarni a csatarendjüket, mert a nyilazáshoz, különösen bozótos rejtekéből, a 

magyarok nagyon értettek.”
307

 A bizánci taktika elemei között aligha volt olyan, amit 

nyugaton nem ismertek, az igazi különbséget inkább a háborúhoz való viszonyban 

kereshetnénk és abban, hogy milyen hadszervezet állt a háttérben (és talán még az is, hogy 

a korabeli bizánci hadvezérek nem csak gyakorlati képzés útján sajátították el 

mesterségüket, hanem a korábbi hadügyi munkákat is ismerték és ezeket felhasználva 

csiszolhatták saját taktikai eljárásaikat).
308

 

 A bizánciak csatáik megvívásánál a fenti óvintézkedések mellett régi alapelveiket 

követték. Erőiket nem egy tömegben, hanem több vonalban állították fel, a harcban 

igyekezték ellenfeleik oldalát, vagy hátát megtámadni, ha mindenképpen frontális 

küzdelemre kényszerültek, akkor gyalogságuk és lovasságuk begyakorolt képességeik 

szerint, közösen harcolva törte meg a szemben álló hadrendet.
309

 Habár a VII. század óta 

                                                                                                                                                    
szász sereg vonult Boleszláv fejedelem ellen, Slopan, a lengyel felderítő azt javasolta, hogy inkább 

kerüljék a harcot, mert a szászok, bár „kevesen vannak, de kiváló harcosokból állnak, mindnyájan vasban 

vannak.” Túl nehéz lenne őket legyőzni és ha sikerülne is, azok ellenségei maradnának, míg otthon is van 

ellenfele, ezért jobb lesz velük kiegyezni, ami meg is történt. Az idézet Veszprémy 2000. 114. o. 
306

 A lovassági összecsapás előtti vallásos előírásokat l. PM 45., 57-59. o., NUT 127., 141. o. Nyugati példák: 

Verbruggen 1977. 249-251. o. 
307

 Widukind 91. o. 
308

 Morris 1988. 88-90. o. a Phokas-család hátteréhez. 
309

 A tartalékképzés fontosságát nyugati példákkal emeli ki Verbruggen 1977. 197-200. o., az oldaltámadásról 

94-95. o., a gyalogság és a lovasság együttműködéséről 195-197. o. Bár ez utóbbi ekkoriban még 

nyugaton ritkaságnak számít, inkább csak később, a keresztes hadjáratok idején terjed a négyszög alakzat 

használata, l. Bennett, M.: Egy keresztes alakzat, a „mozgó erőd” új megvilágításban. Ford. Veszprémy M. 

HK 121 (2008) 732-746. o. de a bizánciak X. századi előírásaira vonatkozó kritikája („Hangsúlyozzuk, 

hogy a formációt alkotó egységek, felszerelésük, számuk és fegyvernemeik összehangoltsága mind csak 



86 

általában kerülték a nyílt ütközeteket, a X. században a megváltozott külső viszonyok 

nyomán lehetővé vált hódító hadjáratok során ilyenekre is fel kellett készülniük. A 

Nikephoros Phokas által újjászervezett haderő két olyan elemmel bírt, ami a korabeli 

Európában ismeretlennek tűnik: a gyalogsági négyszög használata (menet- és harci 

alakzatként), illetve a páncélozott nehézlovasság alkalmazása. Mindez a bizánciak adaptív 

képességét is mutatja: Bölcs Leó a X. század elején még így jellemezte a támadó arab 

seregeket: „Négyszögben és hosszúkásan állítják fel parataxisukat, hogy jobban biztosítva 

legyen s az ellenség támadása hamarosan meg e bonthassa. Ezt a harczalakzatot 

meneteléskor valamiként ütközet esetén is alkalmazzák, a mint hogy jobbára... a 

rómaiakat utánozzák; hiszen támadásaik iskolájában mintegy gyakorlatra tettek szert, s  

így a mivel a rómaiak őket illették, azt velök szemben ők is elkövetni iparkodnak.”
310

 

Ugyancsak emlékezhetünk rá, hogy Nikephoros Phokas többször is említette 

szabályzatában, hogy az ellenfél (az arabok) is rendelkezhet nehézlovasokkal, hasonló 

gyalogsági alakzattal – a két haderő alighanem meglepően hasonlóan nézhetett ki. 

Egyébként az általa az új helyzetből fakadó kihívásra adott válasz – gondosan felszerelt és 

kiképzett csapatokkal, begyakorolt taktika szerint vállalni az ütközetet, egy olyan 

ellenféllel, amelynek harci szokásait előzőleg felmérték, morálját viszont lehetőség szerint 

aláaknázták – szintén a bizánci hadművészeti hagyományban gyökerezett.
311

 

                                                                                                                                                    
egy elméleti konstrukció eredménye, egy tervezet.”) túlzottnak tűnik. II. Nikphoros szabályzata a létező 

kihívásokra adott választ, a gyakorlatban meg is valósították előírásait, legfeljebb azon lehet vitatkozni, 

hogy a későbbiekben mennyi ideig maradt ténylegesen érvényben. 
310

Taktika 479. o (MHK 62. o). Nyilván a bizánciak sem vonakodtak ellenségeiktől átvenni azt,amit   

     hasznosnak tartottak. 
311

 Az ellenfél megismerésének igénye íratta Bölcs Leó Taktikájában a különféle népek harci szokásairól, 

hadrendjéről írott sorokat (még ha jórészt Maurikios Strategikonjából merített is hozzá), de 

Bíborbanszületett Konstantin szomszédos népekről közölt leírását is A birodalom kormányzásáról  című 

munkájában. Ez a fajta hozzáállás a korabeli nyugaton egyáltalán nem jellemző, például a honfoglaló 

magyarok esetében alig közölnek róluk kortársi beszámolókat (amikor a bajor Arnulf herceg a 

magyarokhoz menekült 916-ban, semmilyen írott nyoma nem maradt annak, hogy mit tapasztalt közöttük, 

pedig a bizánciaknál ez remek információforrást jelentett volna). 
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A balkáni hadjáratok problémája: Triaditza (986) 

 

 Ez a szerencsétlen hadjárat a bolgárok ellen leginkább negatív példának jó arra, 

hogy lehet egy meggondolatlanul kivitelezett vállalkozással tönkretenni egy hadsereget. 

II. Basileios Bardas Skleros felkelése (976-979) óta a keleti háborúkban túlságosan 

befolyásos pozícióba jutott katonai arisztokrácia visszaszorítására törekedett. Mivel a 

keleti seregek parancsnoki kara szinte teljesen közülük került ki, kézenfekvő döntés volt 

az, hogy új hadszínteret választott, ahol személyes irányítása alatt a császári befolyást 

erősíti meg a katonaság felett. A bolgárok elleni háború újraindítása ebből az 

elhatározásból következett, erről azonban nem is értesítette Bardas Phokas főparancsnokot 

és a keleti parancsnokokat. A Hebros (Marica)-völgyön át haladt előre és Leon 

Melissenost hagyta hátra a hegyvidéki átjárók őrzésére, maga pedig ostrom alá vette 

Triaditzát (Szófia). Egy Stoponios nevű helyen erődítést épített, a Sámuel és Áron vezette 

bolgárok viszont a hegyekbe húzódva kerülték az összecsapást. Végül azonban vezérek 

alkalmatlansága miatt a bizánci csapatok egészen eltunyultak, ezért semmit sem értek el a 

városnál húsz nap alatt. A bolgárok viszont rajtaütéssel megsemmisítették a takarmány- és 

élelemgyűjtő csapatokat, és sok lovat és málhásállatot elhajtottak. Majd az ostromgépeket 

– melyekkel amúgy semmire sem jutottak a bizánciak, kezelőik tapasztalatlansága miatt – 

a védők fel tudták gyújtani és az élelemhiány is kínozni kezdte a sereget, mivel az 

ellátmányt nem osztották be takarékosan. Így aztán a hadsereg tábort bontott és megkezdte 

a visszavonulást, melynek második napján egy erdős völgyben rajtuk ütöttek a bolgárok. 

Rendezetlen menekülés tört ki, melynek során sokan elestek, továbbá a bolgárok 

zsákmányul ejtették a poggyászt, a császár sátrát, felségjelvényeit és csaknem az összes 

lovat.
312

 II. Basileios első önálló hadjárata teljes kudarcba fulladt, majd a következő évben 

Bardas Phokas is fellázadt és 989-ig a birodalom újabb polgárháborúba zuhant. A császár 

a nehezen kiharcolt győzelem után folytatta, amit elkezdett: a hadsereg vezetését magának 
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 Leó diakónus 155-157. o. maga is majdnem otthagyta a fogát, de még mielőtt a bolgárok elzárták a 

szurdokot, vágtatva elérte a hegygerincet. Skylitzes II. 178. o. leírása szerint inkább a tiszti kar 

viszálykodása volt a vereség oka: Stephanos Kontostephanos nyugati főparancsnok, ellensége volt Leon 

Melissenosnak, akit bevádolt a császárnál azzal, hogy meg akarja szerezni a trónt és ezért már 

visszafordult a fővárosba. Erre a császár is sietve elrendelte a visszavonulást és Sámuel a rendetlenül 

hátráló csapatokat támadta meg. Zonaras 48-49. o. szerint ennek az intrikának az volt az oka, hogy a 

Kontostephanos attól tartott, ha a császár sikerrel vezényli le a hadjáratot, akkor majd maga vezeti 

háborúit és nem támaszkodik más hadvezérre, ezért szabotálni akarta szándékát. Asołik 186-187. o. is 

leírja az eseményt, melyben az örmény gyalogság vette körül a császárt és így tudott a hegyi utakon át 

Makedóniába visszajutni (l. még Seibt 1975. 86-87. o.); PO 23. 419. o. röviden ismerteti és datálja is: 

986. aug. 16. 
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tartotta fenn, a keleti hadjáratok helyett Bulgária meghódításába fogott bele. Hasonló 

problémával került szembe, mint korábban Nikephoros Phokas az arabok elleni hadjáratok 

során. Akkor is az jelentette a gondot, hogy a thema-erők harceljárásában az ellenséges 

területre csak portyákat vezettek, melyek során a feldúlták a kiszemelt vidéket, majd 

sietve távoztak a zsákmánnyal és a foglyokkal. Amikor a X. század közepére rendszeresen 

indítottak hadjáratokat az ellenséges terület mélységébe, az már nagyobb szervezettséget 

követelt. Nem csak a hadsereg taktikáját alakították át, hogy képes legyen csaták 

megvívására, hanem meg kellett tervezni a menetek rendjét és biztosítását, az erődített 

táborok építését. Most is hasonló szituáció adódott: a bizánciak már igen régóta nem 

nyomultak be mélyen a bolgárok területére és az ilyen hadműveletek kivitelezése 

megkívánta, hogy előbb gyakorolják be a szükséges harceljárásokat, alakítsák át az itteni 

viszonyoknak megfelelően a hadsereg szerkezetét.
313

 Ezt szükségessé tette az is, hogy a 

macedóniai központú bolgár állam kerülni igyekezett a nyílt csatákat és inkább a hegyek 

között próbálták csapdába csalni a bizánci támadókat, mint ezt a császár is megtanulhatta 

a Traianus-kapujánál. Ezért most alaposabban fogott hozzá a dologhoz és a balkáni 

hadjáratok lebonyolításához előbb elkészítette azt az értekezést, amelyet az itteni 

viszonyokat ismerő tisztek írtak: a De re militarit.
314

 A hosszas harcok során a császár 

sokszor vezette hadait személyesen, de soha többé nem hagyta magát meglepni az erdős 

hegyvidéken. Annak idején a De velitatione szerzője is tervezte egy a nyugati 

viszonyoknak megfelelő taktika megírását, ez végül most teljesült. A keleti védekező 

harceljárások helyett a nyugati támadó hadjáratok indítása jól jelzi azt az utat is, melyet a 

bizánci haderő bejárt a X. században. 

 

                                                 
313

 Még 967-ben a bolgárok elleni hadjáratán II. Nikephoros is inkább visszafordult az erdővel borított 

hegyvidékhez érve, ahol „minden részről bajra baj áradt,” nehogy serege odavesszen valami szorosban 

csapdába esve, l. Leó diakónus 62-63. o. (az idézet az Íliász XVI. 111-ből) Természetesen a korábbi 

hadügyi irodalom tárgyalta a menetalakzatokat, a tábor kialakítását, de a X. századig ritkaságnak 

számítottak az olyan hosszú külföldi hadjáratok, melyek során ezekre igazán szükség volt. 
314

 L. még Hunger 1978. 335. o. és Dennis 1986. 241-244. o. a mű 991-995 közötti keletkezéséről, illetve az 

ezzel kapcsolatos ellenvéleményekről 
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IV. A HADSEREG HADJÁRATON: MOZGÓSÍTÁS, A MENET RENDJE 

ÉS A TÁBOR KIALAKÍTÁSA 

 

A bizánciak általában igyekezték elkerülni a nyílt csatákat, ez a leginkább jellemző 

különbség köztük és római elődeik között (a lovasság fő fegyvernemként alkalmazása 

mellett). Ezért hadjárataik során nem csatákra törekedtek, hanem lehetőleg más módon 

igyekeztek elérni kitűzött céljukat, ahogy Bölcs Leó megfogalmazta: „… hányféle módon 

lehet felvenni a harci érintkezést: … a harcrend arcvonalával; lesből hadicsel formájában; 

megerősített helyek elragadásával; az ellenséges terület egyetlen rohamban való 

elpusztításával; a gabona felprédálásával; a fák kivágásával; a házak felégetésével; 

fosztogatással; foglyok elhajtásával; a vizek elvezetésével; lesből való rajtaütésekkel.”
315

 A 

hadjáratok során az ellenség területének feldúlása, vagy az ellenálló várak bevétele 

önmagában is győzelmet hozhatott ütközetek nélkül – ezért jellemzik az ilyen 

hadműveletek a legjobban a középkori hadművészetet és a bizánciakét is. Persze már a 

logisztikai kérdésektől függetlenül is komoly feladat volt egy hadjárat lebonyolítása. 

Mindenekelőtt gondos felderítésre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán döntés szülessen 

arról, hogy érdemes-e sereget küldeni egy adott helyszínre.
316

 Ezt igazolja az a szöveg, 

melyet VII. Konstantin jegyzett le egy, valószínűleg VIII. századi katonai értekezésből, 

amely összefoglalja a teendőket a császár hadba vonulása esetére. Eszerint először ki kell 

kérdezni a tapasztalt személyeket, hogy hová és mikor induljon hadjárat, hogy milyen 

hosszú és miféle út vagy utak vezetnek a célterületre, hogy az út menti területeken van-e 

víz, hogy az utak veszélyesek, szűkek vagy tágas és jól járhatók, hogy van-e olyan folyó az 

útvonalon, melyen nem lehet átkelni. Fel kell mérni a kiszemelt terület lehetőségeit: 

mennyi és milyen erős vár van rajta, milyen lélekszámúak, milyen távolságra egymástól, 

kicsi vagy nagyobb falvak vannak-e körülöttük, hogy a terület sík vagy egyenetlen, füves 

vagy száraz. A várak segítségére milyen csapatok állnak rendelkezésre és milyen 

távolságban, mikor vonulnak hadjáratra, mikor szóródnak szét pihenni otthonaikba, ha 

hadjáratra mennek, az hová indul és mikor, vagy mindig helyben maradnak-e. De más 
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 Rázsó 1974. 110. o. (Taktika 633. o.) 
316

 Elsőként a „politikai” döntés született meg, ez sem vita nélkül: a 960-ban Krétára indított vállalkozást a 

császár Bringas parakoimomenos javaslatára hagyta jóvá, miután elvetette azon tanácsadók kétségeit, 

akik korábbi kudarcokra emlékeztetve súlyos emberi és anyagi veszteségektől tartottak, l. Theophanes 

folytatása 195-196. o.; I. Ioannes is csak tárgyalások, felderítés és gondos előkészületek után indult meg 

Szvjatoszlav ellen, de csak akkor, mikor megtudta, hogy nem őrzik a Bulgáriába vezető utakat l. Leó 

diakónus 99-102, 117-122. o. de így is voltak tisztjei között, akik veszélyes sietségnek vélték az akciót. 



90 

területekről is ki kell kérdezni az embereket, hogy ki ne tudódjon a hadjárat célja és az 

ellenség felkészülhessen. Amennyiben a válaszokat megfelelőnek tartja a császár és a 

hadsereg is jó állapotban van, a kikérdezett tanácsadókat maga mellett tartva indulhat el a 

hadjáratra. Ilyenkor utasítsa a strategosokat, hogy helyezzék készültségbe az erődöket, 

hogy küldjenek megbízottakat a vidékre, hogy ellenséges támadás esetén a lakosokat az 

erődökbe kísérjék, intézkedjenek a hadsereg felszereléséről (lovakkal és fegyverekkel), 

hogy biztosítsák a felderítők rendszeres tevékenységét és jelenlétét az ellenség ügyeiről, 

hogy biztosítsák a folyóátkeléseket a sereg útján, hol nincs gázló, hogy a hatóságok a 

csatlakozási időpontig be nem vonult katonákat küldjék a sereg után, de ha már elvonultak, 

börtönözzék be őket. Mérjék fel, hogy mire lesz szükség. A császár hagyjon hátra egy 

megbízottat a fővárosban; a themák csapatai a menetvonal közeli pontoknál csatlakoznak a 

felvonuló sereghez.
317 

Az ellenséges területek viszonyainak előzetes kikémlelésének 

fontosságát a De re militari szerzője is ajánlotta: „Tényleges kémek a leghasznosabbak – 

az ellenség országában pontosan kiderítik dolgaikat és feltárhatják azoknak, akik küldték 

őket. A domestikos és a végek hadvezérei ne csak a bolgárok ellen, hanem a többi 

szomszéd nép ellen használjon kémeket – Besenyőország, Turkia, Oroszország – , hogy 

szándékaik ne legyenek ismeretlenek számunkra.”
318

 

 A felderítés, információszerzés nemcsak a hadjárat előtt volt fontos természetesen, 

hanem a hadjárat során is elengedhetetlen volt a sereg útjának biztosításához. A felderítők 

általában a határvidéki népességből származtak, de gyakran kevert etnikumú vagy 

egyenesen a szomszédos területekről különféle okokból áttelepült csapatok tagjai voltak.
319

 

A felderítők vagy vezetők (dukatores) a könnyűlovasok közé tartoztak, akik hadjáratokon 

kívül is rendszeresen portyáztak a szomszédos vidékeken, zsákmányt és foglyokat 

szerezve, akiktől információt szerezhettek a terület viszonyairól. Az értekezések a 

felderítő-vezető tevékenységről is több helyen szólnak: a támadásra kiszemelt vidék 

megközelítésekor a sereget irányító strategos (a dukator) küldjön ki embereket, nyelvet 

fogni, hogy a foglyoktól megismerhesse a terület viszonyait, főleg arról, hogy érkeztek-e 
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 Treatises 83-89. o. A hadjárat előtti alapos felkészülés részfeladataihoz persze jöttek újabbak is, ha tengeri 
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 DRM 293. o. (ÁMTBF 73. o.) 
319

 Ibn Hauqal 205-206. o. szerint a Felső-Mezopotámiából bizánci területre áttelepült arab törzs, a Banu 

Habib, mivel ismerte az utakat és a gyenge pontokat, rendszeresen támadta az itteni városok környékét és 

sikereik biztatták fel a bizánciakat a kilikiai és szíriai hódításokra. 
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oda ellenséges csapatok.
320

 Figyeljenek arra, hogy főleg nyáron ne küldjék a sereget 

víztelen terepre; ilyenkor inkább egy biztonságos, habár nehezebb utat válasszanak, mint a 

rövidebb, de veszélyest. Ha útszűkülethez, hídhoz vagy mély gázlóhoz közelítenek, a 

dukatores már az előző napon jelentsék ezt a császárnak, hogy megtehesse az 

óvintézkedéseket. A seregnél tapasztalt és intelligens vezetők legyenek, akikkel bánjanak 

jól, gondoskodjanak róluk, mert nélkülük semmit sem lehet elérni. Nemcsak az utakat 

ismerik – ezt a legegyszerűbb paraszt is tudja – de átvezetik a sereget a hegyszorosokon, 

felmérik és ismerik a táborhelyek közötti távolságokat, az alkalmas táborhelyeket 

(vízellátással), ismerik a terület topográfiáját, hogy oda vezessék a sereget, ahol zsákmányt 

és foglyokat lehet szerezni. „Legyen sok és megfelelő chosarioi, akiket a Kelet népe 

trapezitai-nak nevez, s ezek folyton más és más vidékre hatoljanak foglyokat ejteni, hogy 

azoktól az ellenség szándékát pontosan megtudják.” „Amikor a sereg ellenséges földre 

készül behatolni, napokkal előbb küldessenek ki dukatores és kémek és chosarioi, hogy jól 

kikutassák az összes utakat és megtudják vajon megszállva tartja-e azokat.”
321

 

Kekaumenos is leírt néhány javaslatot: „Ha pedig ellenséges földön vagy, legyen neked 

sok, megbízható és tevékeny kémed, akiket chonsarioi-nak szoktunk nevezni. Ezek útján 

ugyanis megtalálhatod az ellenség erejét és ravaszságát.” „Legyenek neked más 

chonsarios-aid is, kiket synodikoi-nak mondanak; synodikoi azok, akik nyolc, kilenc, tíz 

vagy még többen kiküldetnek általad, hogy ’nyelvet’ fogjanak.” „… küldj ki chonsarios-

okat, hogy utat találjanak, amelyen a hadi nép ellene megy.”
322

 A felderítés nem csak a 

szárazföldi, hanem a tengeri hadműveleteknél is elengedhetetlen volt a hadjáratok előtt.
323

 

A hadsereg felállítása, a mozgósítás (adnumion) volt a hadjárat kiindulópontja 

szervezési szempontból; amúgy a konstantinápolyi lakosság onnan tudta meg a császár 

hadba vonulását, hogy a Chalke-palota kapujára kifüggesztettek egy páncélinget, egy 

kardot és egy pajzsot.
324

 I. Basileios korának gyakorlatát is följegyezték arról, hogy a 

csapatok hogyan csatlakoznak a keletre vonuló császárhoz (bár kissé összezavarva, de 

gyülekező táborok – aplekta – neveit, sorrendjét hitelesen közölve). Eszerint Malaginában 

csatlakozik Thrakesion és Anatolikon, a domestikos ton Scholon (a főparancsnok) és a 

                                                 
320

 NUT 143-145. o. 
321

 DRM 285-287, 291-293. o. Az idézetek Gáldi 1939. 161. o. után. 
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323
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 Treatises 97. o. 
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tagmák Kaborkinnál (továbbá ismét ideírják Anatolikont és a túlságosan keleten fekvő 

Seleukia themát). Ha a hadjárat Tarsos ellen indult, a maradék themák Koloneiában 

gyülekeznek, de ha keleti vidékekre vagyis Melitene ellen), akkor Kappadokia, Charsianon 

és Bukellarion csatlakozik Koloneiában, Armeniakon, Paphlagonia és Sebasteia 

Kaisareiában; az örmény themák (Armeniakon és a belőle leválasztott themák) Bathys 

Ryax-nál gyülekeznek, ha a hadjárat Tephrike ellen indult.
325

 Tehát a IX. században a 

fővárosi gárdaegységek alkották a sereg magját, mely a kiszemelt cél felé vonulva sorban 

felvette az útba eső themák csapatait. Ez ellátási szempontból is egyszerűbb volt és a 

felvonulás során a csapatok összeszokhattak, illetve könnyebben begyakorolhatták a harci 

manővereket, a táborverés rendjét, a menetalakzatokat.
326

   

 A sereg összegyűjtése a nyilvántartást is magában foglalta: a hadijegyzékek 

(stratiotikoi katalogoi) alapján ellenőrizték a bejegyzett katonák megjelenését. Ezeken a 

nevek, címek mellett jellemzés is szerepelt, kik tartják mindig rendben a fegyverzetüket és 

lovaikat is jól gondozzák-e, kik a szorgalmasak és bátrak, kik lustábbak.
327

 A gyülekezés 

során ellenőrizték a katonák fegyverzetét és lovait is és azt, hogy a meg nem jelent katonák 

közül ki az, aki betegség miatt maradt otthon, őket nem büntethetik meg. A jegyzékek 

pontos nyilvántartást igényeltek, így nem kellett attól tartani, hogy sokan „lógnának”. 

Mikor a sereg hazafelé halad, újból ki kellett egészíteni a jegyzékeket, hogy ekkor 

jegyezzék fel azokat, akik ha késve is, de csatlakoztak. A császár engedélye nélkül nem is 

hagyhatta el senki a sereget addig, míg az általános elbocsátás meg nem történt, de akkor is 

csak rendezetten, tisztjeik vezetésével.
328
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 Treatises 81. o. LeStrange 1930. 134-135. o. leírja az arabok által ismert útvonalakat Konstantinápoly felé, 

melyek jórészt fedték a bizánciak útvonalait, l. még Kmoskó I/1. 109-110. o. De már a „Tízezrek” is 

ismerősnek találták volna jelentős részét, l. Xenophón Történeti munkái. Szerkesztette, a jegyzeteket és az 

utószót írta Németh Gy. Budapest, 2001. 254-257. o. A tengeri átkelőhelyeket ismerteti Masudi is, l. 

Kmoskó I/2. 210-212. o. 
326

 DRM 323. o. és a Taktika 165. o. arról, hogy még hazai földön gyakorolják be a tábor kialakítását és a 

rendezett alakzatokat, hogy aztán ha ellenséges területen váratlan támadás érné a sereget, így nem 

zavarodnak meg a csapatok. Leó diakónus 34, 39-40. o. beszámol arról, hogy 961-ben és 963 tavaszán 

Nikephoros Phokas Kappadokiában gyűjtötte össze seregét az arabok ellen készülődve és ott rendszeresen 

gyakorlatoztatta és képeztette katonáit. 
327
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A gyakorlatozás annál is fontosabb volt, mivel a sereg az ellenséges területre 

érkezve bármikor számíthatott váratlan támadásokra és ezek kivédésének legjobb módja 

volt az, ha jól begyakorolt menetalakzatból vagy rendezett táborból fogadják azt, hiszen a 

fegyelmezett és jól kiképezett katonák kevésbé hajlamosak ilyenkor pánikba esni. Persze 

az ellenséges támadás csak egy volt azon tényezők között, melyek tönkretehették a sereget. 

Az időjárás, az ellátmány és a víz hiánya, a nehéz terep, járványok és még sok minden 

meghiúsíthatott még egy jól előkészített vállalkozást is, de ha az előkészületek során is 

hanyagul jártak el, az szinte biztosan katasztrófát okozott. Azonban hozzáértő és lelkesítő 

parancsnokok még nehéz körülmények között is meg tudták őrizni csapataik fizikai és 

morális tartását. 

A hadjáratok előkészítésénél az értekezések más fontos részletekre is kitérnek, 

például arra, hogy a gyalogos katonáknak is legyen páronként egy öszvérük, mely a 

pajzsaikat, lándzsáikat, felszerelésüket viszi, továbbá négy főnként egy szolgájuk, aki 

vigyáz a holmijukra a csaták alatt.
329

 Akik a fáradtság miatt nem tudják tartani a tempót a 

lovassággal, kapjanak egy öszvért, mely őket és ellátmányukat is szállítja.
330

 A 

bandonoknak legyen kovácsműhelyük, csizmakészítőjük, nyersbőreik a folyóátkelésekhez, 

továbbá teljes szerszámkészletük.
331

 További előírás volt, hogy a csapatok ne vigyenek 

magukkal felesleges holmikat, melyek csak az ellátmány mennyiségét csökkentik, illetve 

csak a szükséges kiszolgáló legénység menjen a sereggel, más „kenyérpusztítók” 

nemkívánatosak, hiszen ezek is az élelmet fogyasztják és még rémhíreket is 

terjeszthetnek.
332

 

  Az egyik alapvető feladat a hadjáratok során a menetek biztosítása volt – az 

értekezések ennek részleteire is kitérnek. Hazai területen még nem volt muszáj együtt 

tartani a csapatokat (egyrészt hogy esetleges járványok ne törhessenek ki könnyedén, 

másrészt, nehogy kikémleljék a sereg létszámát), viszont az ellenség közelében össze 
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kellett vonni őket.
333

 A menetalakzat fenntartása volt az egyik lényeges előírás: ügyelni 

kellett arra, hogy a folyókon, hegyszorosokon való átkelések során is megőrizzék a rendet. 

A gondosan szabályozott menetalakzat védte a sereget a váratlan támadásoktól, melyből 

könnyen át lehetett alakulni csatarendbe, de a táborverés rendjét is ehhez szabták. Mivel a 

bizánci haderő ebben az időszakban volt a legütőképesebb, számítani lehetett rá, hogy 

ellenfeleik sem próbálkoznak majd nyílt csatát kezdeni velük, hanem hegyszorosoknál, 

hidaknál, gázlóknál és más helyeken, ahol nem lehetett csatarendbe állni, próbálkoznak 

majd rajtuk ütni, vagy legalábbis a menetelő csapatokra le-lecsapva kárt okozni. 

A menetalakzat magját a gyalogsági négyszög alkotta, melyet a 

terepadottságoknak megfelelően (amíg lehetett) széltében vagy hosszában elnyúlt 

téglalapként is kialakíthattak, nem csak négyzetként.
334

 A négyszöget oldalaként 4-4 

taxiarchia alkotta, ahogy a csatarendben is álltak, középen oltalmazva a málhavonatot és a 

kiszolgáló legénységet. A gyalogosok nem teljes felszerelésben meneteltek, hanem egy 

részét a közelben levő málhás állatokra pakolva vitték, hogy ha a szükség úgy hozza, 

gyorsan felvehessék.
335

 A lovasság a négyzet oldalain kívül szintén rendezett alakzatban 

haladt, 24 egységbe osztva. A négyzet előtt hat egység ment, ebből az egyik jóval előbbre, 

felderítést végezve (alighanem a könnyűlovasok), majd három egység az alakzat előtt, amit 

követ a császár és a saját ezerfős kísérete, melynek két oldalán a másik két egység vonult. 

Az oldalak mellett másik hat-hat egység vonult kettős oszlopban hármasával, ezek továbbá 

kikülönítettek még oldalra 30-30 embert, hogy az ellenség tevékenységét szemmel tartsák 

és jelentsék. A négyzet után következett a maradék hat egységből álló hátvéd, a saka. 

Ennek parancsnoka még egy tapasztalt tisztet is kikülönített, hogy száz lovasával még 

jobban lemaradva kivédje az ellenség hátulról indított rajtaütéseit.
336

 Ez az elrendezés 

megkönnyítette a csatarendbe állást is: az elől levő lovasegységek alighanem a közepet, az 

oldalsók pedig a jobb- és balszárnyat alkották az első vonalban, a hátsók pedig a második 

vonalat. Ha a terep nehézsége vagy a vízhiány különösen megnehezíti a menetet és az 

alakzat elnyúlik, vagy sokan lemaradoznak az oldalsó 6-6 egység egymás mögött 
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helyezkedjen el, hogy így hamarabb elnyúlva oltalmazza a gyalogosokat, de ha szükséges, 

még az elől haladó egységekből és az utóvédből is rendeljenek oldalra 2-2 egységet, így 8-

8 egységből álló lovas oszlop lesz a fedezet. De ha a csapatok így is túlságosan 

széthúzódnak, a császár elől várjon egy kissé, hogy a lemaradozók felzárkózhassanak, 

nehogy teljesen elbomoljon a rend a menet gyorsasága miatt.
337

 

Az utóbbiak alapján látható, hogy a menet rendjére vonatkozó előírást leginkább 

az ellenséges rajtaütésektől való félelem indokolta. Ezekre legjobban akkor lehetett 

számítani, ha a hegyes terepen összeszűkült útvonalon kellett áthaladni, vagy folyón 

átkelni, tehát amikor a menetalakzatot meg kellett bontani. Éppen ezért a hágókon, 

folyókon való átkelés módját is szabályozták az értekezésekben. Ha szűkülethez, hídhoz, 

mély gázlóhoz érkezik a sereg, a vezetők (dukatores) már az előző napon értesítsék erről a 

császárt, aki még este intézkedik a megfelelő menetrendről, Másnap az elől haladó 

felderítő lovas egység mellé különítsen ki egy taxiarchia gyalogost. Az egységek 

meghatározott rendben keljenek át – az előre küldött csapatok tartják a hídfőt egy alkalmas 

tiszt vezetésével, majd az elől levő lovas egységek és a császár a kíséretével kel át. Utánuk 

jön a jobb oldali lovasság, majd a gyalogsági négyzet első oldala, majd a jobb oldali 

gyalogság jön, őket követi a trén, aztán a hátsó oldal gyalogsága, majd lovassága, végül a 

bal oldali gyalogság, aztán a lovasság.
338

 A hegyszorosokon való átkelést hasonlóképpen 

gondosan szabályozták – itt is az a lényeg, hogy az előreküldött vezetők, kémek felderítsék 

azt, hogy megszállta-e ezeket az ellenség. Ha nem, már 1-2 nappal előbb küldjenek egy 

gyalogos egységet (főleg könnyűgyalogosokból) egy jó tiszttel, és ha lehet, lovasokat is 

melléjük, hogy ez is felbátorítsa őket és tapasztalt vezetőket. Szerezzék meg a terepet uraló 
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pontot vagy ha van ott erőd, azt és így ellenőrizhetik az utat és az ellenség nem támadhatja 

meg a sereget. Ezután értesítsék a császárt, aki két taxiarchiát küld előre, hogy ezek 

baltákkal és más szerszámokkal megtisztítsák az utat a lovasok előtt, de ha szűk, nehezen 

járható útszakaszt találnak, azt is biztosítsák, amíg a sereg át nem vonul. Először az elől 

haladó lovasok, majd a császár lovas és gyalogos kíséretével kel át, azután az előbbi rend 

alapján a sereg többi része, legutoljára a szorost megszálló két taxiarchia és az előreküldött 

gyalogosegység parancsnokával együtt.
339

 

Ha a hegyszorost megszállta az ellenség, az már nehezebb helyzetet teremtett, de 

így is megoldható volt az átkelés. Persze a legjobb az, ha ilyenkor egy másik utat 

választanak egy meg nem szállt szoroson keresztül, még ha 3-4 napi távolságban lenne is, 

mert ha egy átjáróban éri a sereget a támadás, az nem tudja fegyvereit használni, az 

ellenség viszont igen.
340

 Ha viszont nincs más út, csak az, melyet már megszállt az 

ellenség, akkor a terepet ismerő vezetők irányítsanak egy tekintélyes gyalogos 

különítményt azok oldalába és hátába, hogy elűzzék őket, aztán a fenti rend szerint 

keljenek át. Ha van ott egy hegy vagy magaslat, amit az ellenség megszállt és ottani erős 

pozíciójában tartja magát és ellenőrzi az utat és nem tudnak hozzájuk férni sehonnan, 

akkor az úton küldjenek előre néhány erős gyalogost, akik így provokálják az ellenséget és 

kicsalhatják őket a helyükről. Ha ez sikerül, menekülést színlelve csalják őket a 

sajátjaikhoz, akik oldalról vagy hátulról támadva bánjanak el velük. A legjobb persze az, ha 

a vezetők olyan utat mutatnak, melyet az ellenség sem ismer, viszont a visszaútra még 

fokozottabb óvatosságra volt szükség, hiszen az ellenség ekkorra már megszállhatta a 

szorost, ha nem hagytak hátra biztosító gyalogságot – így az utánpótlást és a visszatérést is 

kényelmesen megoldhatják. Amikor mégis kénytelenek a megszállt átjárót választani a 

visszatérésre, mielőtt megindulnának, pihenjenek akár egy napot is, egy megfelelő helyen 

tábort verve a közelben. Itt lelkesítsék a csapatokat és reggel kezdjék meg az átkelést; ha 

három egymáshoz közeli út is vezet át a hegyeken, három chiliarchia gyalogos menjen 

ezeken egyenként, majd a két oldalsó úton is három-három chiliarchia haladjon, a lovasság 

pedig a középső úton, végül szintén három chiliarchia zárja a menetet és így elől-hátul 

bezárják az átjárót, szinte négyszög alakzatban, míg a lovasság át nem kel. A gyalogság 

biztosítja tehát ilyenkor az átkelést, a lovasság rendben átkelhet, csak ezután kel át a 
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 Kekaumenos 57. o. is figyelmeztet erre a veszélyre, de több példáját is láthattuk a portyázó harcoknál. 
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gyalogság nagy része.
341

 Ha ez ellenség hátulról is közelít, a lovasság verje ezeket előbb 

vissza és üldözzék őket addig, míg teljesen szét nem szóródnak és képtelenek lesznek újra 

összegyűlni. Ha sokan vannak, a gyalogság is vegyen részt a harcban és így futamítsák 

meg őket, ezután a győztesen visszatérő sereg láttán a szorost elfoglaló csapatok is 

elmenekülnek. De ha mégis kitartanak, meg kell vizsgálni, hányan vannak és miféle 

csapatok, milyen rendben állnak, majd ezután minőségüknek és létszámuknak megfelelően 

három gyalogos egységet küldjenek ellenük. Ha az út fölé magasló meredek gerinceken 

helyezkednek el, gerelyes, íjász és parittyás katonákat küldjenek ki, és ha lehetséges, 

menavlatosokat is, hogy körülvegyék ezeket a helyeket és lentről támadják őket, a 

gerelyesek, íjászok és parittyások különböző helyekről és bomlasszák szét őket. De ha a 

terep nyújtotta előnyüket kihasználva így is kitartanak egy vagy két gyalogos egység 

induljon az elűzésükre – ha ez sikerül, a sereg zavartalanul átkelhet a hegyszoroson.
342

 

A hadjáratok során másik fontos alapfeladat volt a biztonságos tábor kiépítése az 

ellenséges területen, hiszen ez védett a váratlan rajtaütések vagy csak zaklatás ellen. 

Mindenekelőtt egy alkalmas helyet kellett találni – lehetőleg sík terepen, ahol a vízellátás 

könnyen biztosítható, ne legyen a közelben erdő vagy magaslat, ahonnan az ellenség 

megtámadhatja vagy lőheti a tábort. A megfelelő pozíciót a táborkijelölők (minsuratores) 

keresik meg, ők jelölik ki annak körvonalát, a parancsnok és a főtisztek, a csapatok 

helyét.
343

 A legjobb a négyzet vagy téglalap alaprajzú tábor, melynek oldalain 4-5 lovas 

szélességben két-két kapu található (Γ alakban, nehogy egyenesen betörhessenek) és ez 

egyúttal elválasztja a 12 taxiarchiát is. A tábor középpontjában állították fel a hadvezér 

sátrát (illetve a császárét, ha személyesen vezette a sereget). Az egységek is az előre 

kijelölt helyen táboroztak és nem volt szabad összekeveredniük: a gyalogság a peremen 

táborozott (a könnyűgyalogosok egy része a kapuknál helyezkedett el a menavlatosokkal 

együtt), a lovasság belül, elkülönülve a themák és a tagmák csapatai.
344

 A tábor védelméről 

a részletekbe mentő előírásokat találhatunk: mindenekelőtt a gyalogság – amely itt is 

ugyanabban az alakzatban állt, mint a csatában, lándzsáik végeit a földbe szúrva, hegyeiket 

kifelé irányítva, pajzsaiknak támasztva – egy rögtönzött sáncot alakított ki. Ha nem 

tartózkodtak sokáig azon a helyen és nem várható ellenséges támadás, ez elég is, de ha 
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ennek fennáll a veszélye, ássanak körülötte árkot (chandax) is.
345

 Az árok 7-8 láb (max. 2,5 

méter) mély legyen, lefelé összeszűkülve, szélessége pedig 5-6 láb (156-187 cm), a kiásott 

földet az árok belső oldalán felhalmozva sáncot építsenek.
346

 További védelmi 

intézkedésként javasolja, hogy telepítsenek vassulymokat az árkon kívülre (minden 

gyalogos nyolcat vigyen magával egy zsinórra fűzve és egy rúdhoz kötve, 20 méteres 

távolságra húzzák ki ezeket), továbbá árkokat („lábtörőket”), kihegyezett fakarókat szúrva 

beléjük  (de ezek elé valami jelet is tegyenek, nehogy a sajátjaik essenek beléjük). Emellett 

még zsinórral összekötött karókat is verjenek le a tábor körül, melyre csengőket kössenek, 

hogy ha ellenséges kémek vagy katonák próbálnak bejutni, észrevegyék őket a zajról.
347

 

Éjszaka rendszeresen járőrözzenek a tábor körül a sánc belső oldalán – erre a gyalogság 

főparancsnoka, a hoplitarches köteles ügyelni. Ezen kívül a táborok kívül is állítsanak 

őrségeket gerelyes és íjász gyalogosokból – egy „belső” őrség kb. egy nyíllövésnyire a 

sánctól és némileg távolabb egy „külső” őrség. Minden taxiarchia különítsen ki ezekre 5-5 

őrhelyet, száz méterenként, a belsőre 8 embert, a külsőkre négyet állítva. A „külső” 

őrségeken túl még a lovasok is állítsanak őrségeket hatosával, de csak egyenletes, jól 

belátható terepen, ha nem ilyen, csak azokat az utakat őrizzék, melyeken az ellenség 

érkezése várható. Az őrség, ha jelenteni valójuk van, ne csapjon zajt, hogy ezzel 

nyugtalanítsa a sereget, hanem a taxiarcheshez menjen egy ember, majd a hoplitarcheshez, 

aki aztán tovább irányíthatja a császárhoz is. Nappal csak a lovasok adják az őrségeket, 

nagyobb távolságra is, ha a terep megfelelő.
348

 

A tábor elhagyása is meghatározott rend szerint történt – harsonaszóra kellett 

megkezdeni a felkészülést a kivonulásra, de a táborban levő utak mellett sátrat vert 

lovasoknak őrizniük kellett az utakat, nehogy a málhásállatok és felügyelőik idő előtt 

elfoglalják azokat és összezavarják a csapatok rendjét. A császártól kapott parancs után 

elindul az első három lovas egység és a vezetők 1-2 nyíllövésnyire a tábortól harsonaszóra. 

Ugyanakkor a szárnyvédők is kiküldenek egy egységet és a hátvéd parancsnoka is elküld 

egy egységet hátra. A második harsonaszóra elkezdik lebontani a sátrakat, elsőként a 

császárét, ekkor az emberek felmálházzák a teherhordó állatokat és várják a harmadik 

harsonaszót, mely a császár és a lovasság elindulását jelzi, utánuk hagyják el a tábort a 

többiek – valószínűleg a fenti menetrend szerint, bár ennyire részletekbe nem mennek a 
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leírások.
349

 

Arra is kitértek az étkezések, hogy mi a teendő, ha a tábor közelében ellenséges 

csapatok jelennek meg. Ha nagyobb seregről van szó, mely meg akar ütközni, akkor ne 

fogjanak hozzá a táborbontáshoz, hanem a gyalogos egységek maradjanak a sáncban 

elfoglalt helyükön, de a lovasok vonuljanak ki és álljanak csatarendbe. A könnyűgyalogos 

gerelyesek, íjászok, parittyások is vonuljanak ki és a lovasság mögött helyezkedjenek el, 

de ne távolodjanak el a gyalogosoktól, a lovasok pedig kezdjenek csatába, ha az ellenség 

támad. De ha nem támadnak és a jelentések szerint jóval kevesebben vannak, a sereg 

vonuljon ki a táborból a poggyásszal együtt és rendezetten induljon meg az ellenség felé 

(elől a lovasság, majd a gyalogság négyszögben). Ha megfutamodnak, a lovasok üldözzék 

őket rendezett módon, majd kezdjék meg a menetet. Ha csak kisszámú ellenség jelenik 

meg és nagyobb távolságra, a sereg álljon rendezett menetalakzatba és kezdjék meg a 

vonulást, ha az ellenség mégis támadna, verjék vissza az egységek.
350

 

 

A források a táborokról 

 

Bár az értekezések részletes leírásokat közölnek a táborok kialakításáról, a 

források már kevesebbet foglalkoznak ezekkel, de azért kiemelik ezek megerődítését. A 

legrészletesebben Leó diakónus ír róluk: „Amint pirkadt, a császár nekilátott, hogy 

masszív sánccal biztosítsa a tábort. A Dorüsztolon közeli síkon egy kis domb emelkedett. 

Ezen a dombon helyezte el csapatait. Körbe árkot ásatott, a földet pedig a tábor felőli 

oldalra hordatta, hogy emígyen magas kupac keletkezzen.” A halom tetejére lándzsákat 

szúrtak le (nyilván hegyükkel kifelé) és összeillesztett pajzsokat támasztottak nekik. Így a 

sereget árok és fal is védte a támadásoktól, mint az „szokása a rómaiaknak.”
351

 Ez a 

módszer hasonít az idősebb Nikephoros Phokas – a későbbi császár nagyapja – által 

alkalmazotthoz, aki a bolgárok elleni hadjáratán (alighanem a 895-ben) tábora védelmére a 

következő akadályt készíttette embereivel. Két darab, olyan 70 centiméteres fakarót 

összeillesztetett, majd  ezek illesztésébe egy 120-140 cm hosszú farudat fektettek, melyre 

még egy széles és hosszú (legalább félméteres) pengét rögzítettek. Az ilyen eszközök 

védelmet nyújtottak a tábornak, főleg ellenséges lovasság támadása ellen, még akkor is, ha 
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nem ástak árkot köréje, ugyanakkor könnyen lehetett szállítani és újra telepíteni.
352

 

 A források ugyan nem árulnak el túl sok részletet a táborokról, de többször is 

megemlítik, hogy a hadjáratok során ellenséges területen erődített tábort építettek a 

bizánciak. Nikephoros Phokas Krétán, Tarsosnál, majd Antiochiánál szintén erődített tábort 

építtetett seregének.
353

 Yahya ibn Said is leírja, hogy III. Romanos 1030-ban árkot ásatott a 

tábora körül és a gyalogosok helyezkedtek el a széleken „a görögök szokása szerint.”
354

 

 

Végül következzen néhány hadjárat leírása annak szemléltetésére, hogy 

mennyiféle nehézséggel kellett megbirkózni egy-egy hasonló vállalkozás során. 

 

Az aleppói hadjárat (1030) 

 

Ha az értekezések szövegét átolvassuk a hadjáratok előkészületeiről és 

lebonyolításáról, akkor ez a hadjárat alighanem annak szemléltetésére jó, hogyan ne 

vezessenek sereget. Aleppó a X. század második felétől általában Bizánc hűbérese volt, de 

gyakran folytatott hintapolitikát a térség másik nagyhatalma, az egyiptomi Fátimida 

kalifátus felé. III. Romanos idején a várost a beduin eredetű Mirdászida-dinasztia uralta és 

1029-ben megverték az antiochiai kormányzó csapatait. A császár úgy döntött, hogy 

személyesen fog leszámolni a renitens aleppóiakkal és a következő évben sereget vitt a 

város ellen. Az aleppóiak ajándékokat küldtek neki és megígérték az éves adó hűséges 

megfizetését és korábbi hűbéri státuszuk helyreállítását. A császár azonban elutasította 

őket, mivel elődei dicsőséges tettei lebegtek a szemei előtt és maga is hasonlót akart 

véghezvinni.
355

 A katonák nem osztották az álláspontját, figyelmeztetve, hogy a hőség 

Szíriában a nyári hónapokban elviselhetetlen lesz a páncélos bizánciak számára, a 

helybelieknek viszont ez a megszokott dolog, vizet pedig alig lehet majd találni. De nem 

tudták befolyásolni az uralkodót, aki folytatta a felvonulást és végül eljutott az Aleppótól 

északra kétnapi menetre levő Azaz-hoz.
356

 A helyen „görög szokás” szerint sánccal 

körülvett tábort építtetett, melynek szélén helyezkedett el a gyalogság. A gond csak az volt 

a táborhellyel, hogy alig volt víz a környéken, az arabok viszont egy vízzel ellátott 
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területen álltak.
357

 A császár Leon Choirosphaktes patrikiost küldte ki az Exkubitores 

tagmával és táborkijelölőkkel, hogy keressenek egy alkalmasabb táborhelyet, és hogy 

felderítsék az arabok szándékát. Augusztus 8-án az arabok kemény küzdelemben 

megfutamították a különítményt, parancsnokát pedig elfogták, majd körülvették a tábort és 

megakadályozták az élelemgyűjtő csapatok kivonulását is. A bizánci sereg harci szelleme a 

veresség és az egyre kínzóbb szomjúság miatt egyre jobban lesüllyedt, az arabok viszont 

annál jobban felbátorodtak. Egy újabb próbálkozás is kudarcba fulladt Konstantinos 

Dalassenos vezetésével, hogy visszaverjék a muszlim csapatokat és a menekülők csak 

teljessé tették a zűrzavart a táborban. III. Romanos haditanácsot tartott, melyen 

eldöntötték, hogy hajnalban visszatérnek Antiochiába és kezdjék meg az előkészületeket a 

táborbontásra (az ostromgépeket már korábban felgyújtották). Augusztus 10-én meg is 

kezdték a kivonulást, de a sereg fegyelme már teljesen összeomlott: volt, aki fosztogatni 

kezdett, a tömeg pedig rendetlenül tülekedett kifelé, sok málhás jószág a sáncárokba 

zuhanva pusztult el. Persze az arabok sem maradtak tétlenek és megtámadták a rendetlen 

tömeget, ahol már mindenki futott, ahogy tudott. Sokan elestek vagy a tolongásban 

pusztultak el, sokan pedig fogságba estek – a szomjazástól és dizantériajárványtól kimerült 

csapatoknak az volt az egyedüli szerencséje, hogy a tábor kifosztása ellenállhatatlanul 

vonzotta a beduinokat, így az üldözés nem volt olyan pusztító, mint lehetett volna. A 

császári testőrség (Hetaireia) vitézül viselte magát – talán egyedüliként a seregben – , így a 

császár visszajutott Antiochiába. A hadjárat, melyre annyit készült, csak 15 napig tartott 

onnan, hogy elhagyta Antiochiát addig míg visszatért bizánci területre.
358

 

A hadjárat leírásából látható, hogy annak célja és irányítása egyaránt elhibázott 

volt: a császár döntése, hogy csakis üres dicsőségvágyból Aleppó ellen vonul, eleve 

szükségtelen volt. Egy ilyen akció a határvidéki kormányzók feladata lett volna, a császár 

jelenléte nélkül, aki katonai ügyekben járatlan lévén rossz irányt szabott az események 

menetének. A követség elutasítása csak az ő személyes hiúságából fakadt, mivel az aleppói 

emírség ekkor egyáltalán nem volt olyan komoly tényező, hogy egy ilyen nagyságrendű 

vállalkozást indítsanak ellene. II. Nikephoros idejében még indokolt lett volna egy ilyen 

akció, de ő sem a nyári hőségben vonult volna Szíriába. Ez már a hadművelet hibás 

tervezésére mutat rá, hiszen még a XI. század elején Nikephoros Uranos is arra 

figyelmeztetett, hogy melegebb területekre télen, ősszel és tavasszal indítsanak 
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támadásokat, míg a mérsékelt éghajlatú területekre tavasszal, nyáron vagy ősszel.
359

 A X. 

század végén készült De re militari is óva intett attól, hogy a sereget víztelen terepen át 

vezessék, főként nyaranta, mivel télen a csapatok kibírhatják akár az egész napot is víz 

nélkül, de nyáron még a déli étkezésig sem, mert az emberek és a lovak egyaránt kidőlnek 

majd. Nem lehet egyszerre küzdeni az ellenséggel és a hőséggel, inkább egy nehezebb, 3-4 

napos utat válasszanak ilyenkor, mint egy rövidebb, de víztelent – és az értekezés a balkáni 

hadszíntér viszonyai alapján íródott, el lehet képzelni a szíriai nyár hatását!
360

 A döntést 

megint csak a császár hozta, miután ügyet sem vetett a tapasztalt katonák 

figyelmeztetéseire. Mikor aztán Szíriába érkezett a sereggel, olyan helyzetbe juttatta azt, 

hogy a hőség és a szomjúság megtörte a katonák morálját. A táborkijelölők biztonságára 

nagyobb figyelmet kellett volna fordítani, mint erre az egyik értekezés is felhívja a 

figyelmet.
361

 Ironikus módon a X. századi csatározó háborúról készült bizánci értekezés is 

azt ajánlotta ellenséges támadás esetén védekezésül, hogy mérjék fel a támadók által 

választható lehetséges táborhelyeket és állítsanak lesbe egy csapatot, hogy rajtaüssenek 

azok táborkijelölőin.
362

 Vagyis erre a veszélyre is jobban ügyelni kellett volna és végül 

közvetlenül ez a hiba vezetett el a katasztrófához – persze a császár hibás döntése nyomán 

a hadjárat valószínűleg úgysem lehetett volna sikeres lenni a kedvezőtlen évszak miatt 

sem. A megfelelő évszak kiválasztásának fontosságát mutatja az, hogy a hátrahagyott 

bizánci csapatok aztán november-december folyamán megadásra bírták Azazt és 

lerombolták Tubbalt, 1031 elején pedig Aleppó emírje ismét elismerte a császár 

fennhatóságát és évi adó fizetését vállalta.
363

 

 

Nagy menetelések és viszontagságok 

 

Némely hadjárat időben és térben is jócskán elhúzódott és ezek során nem csak a 

menetelés fáradalmai, hanem az időjárás viszontagságai is nehezítették a seregek dolgát. II. 

Nikephoros 966 őszén az észak-mezopotámiai Amida, Dara és Nisibis vidékének feldúlása 

után Szíriába vonult, Manbiğot kapitulációra szorította, Aleppót ezúttal nem támadta meg, 

hanem délebbre vonult, Qinnasrint és Tizint vette be, aztán Antiochia felé fordult. Előbb 

bevette Artah várát, aztán október 13-án ért Antiochia alá és kapitulációra szólította fel a 
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lakókat, de visszautasították az ajánlatot. Ezért két napig ostromolta a várost, de mivel az 

élelem elfogyott, a nyolcadik napon elvonult és hazatért.
364

 967-ben a bolgárokkal 

kirobbant konfliktus miatt nem vonult Szíriába, de 968-ban pótolta a mulasztást. Ezúttal is 

Észak-Mezopotámiában, ősszel kezdte a hadműveleteket (alighanem a közben bizánci 

kézre jutott Taron örmény fejedelemségből délre vonulva), Arzen, Mayyafariqin városokon 

át Kafartutába vonult, majd tovább haladt Szíriába.
365

 Okt. 19-én ért Antiochia alá, de a 

város jól felkészült az esetleges ostromra, így miután erődemonstrációt tartott a falak alatt, 

harmadnap tovább vonult dél felé. Ma’arrat Misrin, Ma’arrat an-Nu’man elfoglalása után 

az Orontes völgyében bevette Hama és Homs városát, majd átkelt a Libanon-hegységen és 

nov. 5-én Tripolihoz ért, feldúlta a vidéket, bevette a külvárost, de mivel a kedvezőtlen 

szelek miatt a flottája nem érkezett meg, ezért kilenc nap múlva elvonult innen. Ezután 

északra fordult a part mentén, elfoglalta Arka erődjét, aztán Antartus (Tortosa), Maraqiya 

és Jabala következett. A dec. 22-én bekövetkezett napfogyatkozás idején még Szíriában 

tartózkodott a sereg, rengeteg zsákmánnyal és foglyokkal megpakolva, azonban az 

ellátmány hiánya és a sűrű esőzés megnehezítette a visszatérést. Még gondoskodott 

Antiochia blokádjának megszervezéséről, majd alighanem 969 elején tért vissza 

Konstantinápolyba.
366

 

Látható, hogy még egy gondosan előkészített és megfelelő időszakban 

lebonyolított hadjárat is nehézségekbe ütközött, még akkor is, ha az ellenfél teljesen 

passzívan viselkedett. A korábbi háborús évek következménye lehetett az, hogy Szíriának 

ezen az amúgy kedvező éghajlatú és termékeny vidékén gondok adódhattak az ellátással 

(persze a megtámadott városok is alighanem igyekeztek a környékükről eltüntetni mindent, 

ami az ostromlók hasznára válhatott). A zsákmány nagy mennyisége pedig bármennyire is 

örvendetes volt a katonák számára, a visszaút során tovább lassította a sereget, akárcsak az 

esőzés, amely a téli időszakban jellemző a partvidéken. Járványokkal pedig számolni 

lehetett egy hosszabb ideig együtt maradó embertömegben, még akkor is, ha az éghajlat 

vagy az ellátmány csökkenése miatti esetleges egészségromlással nem számolunk. 

Ha a szükség úgy hozta, gyorsított tempóban is le lehetett bonyolítani a hadjáratot 

– ennek legjobb példája II. Basileios 995-ös szíriai hadjárata. A császár ekkor a bolgárok 

elleni hadjáraton volt, azonban a keleti határokon az előző évben a Fátimidák legyőzték az 
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antiochiai kormányzót és ostrom alá vették Aleppót. A város lassú kiéheztetése 995 elejére 

már jól haladt (erődített táborvárost építettek az ostromlók, így folyamatosan blokád alatt 

tarthatták), ezért követet küldtek a császárhoz, hogy segítsen rajtuk. II. Basileios gyorsan 

cselekedett, mivel megértette, hogy Aleppó eleste után Antiochia és a szíriai birtokai 

következnének – seregét nehéz felszerelés nélkül útnak indította keletre. A lovasok tartalék 

lovakat is vittek, a gyalogosok pedig öszvérekre ülve, erőltetett menetben vonultak 

keresztül Anatólián. Habár a feszített tempó miatt sokan lemaradtak katonái közül 

(alighanem a pihenők hiánya miatt sok ló dőlt ki tartósan vagy ideiglenesen), de 995 május 

elejére már a várostól északra a Dābik-mezőnél állt, mire a Fátimida sereg ezt megtudva 

május 5-én elmenekült Damaszkuszba, miután felégették a táborukat minden nehezebb 

felszereléssel együtt.
367

 A bizánciak által megtett út időtartama 16 nap volt, ami jól mutatja 

a menet erőltetett jellegét, hiszen a XIII. század elején a muszlim geográfus, Yāqūt 

Aleppóban dél-magyarországi muszlimokkal találkozva megtudta tőlük, hogy a várostól 

Konstantinápolyig 2,5 hónap az út.
368

 Nem véletlenül okozott olyan döbbenetet az 

igencsak váratlan megjelenésük a Fátimida katonaságban: a bizánciak csatározó háborús 

értekezése szerint egy napi 16 mérföldes (24 km) út kifárasztja a katonákat és a lovaikat.
369

 

A 16 napos erőltetett menet során Európából Szíriába ennél jóval nagyobb 

menetteljesítményre volt szükség. 

Azonban II. Basileios nem utoljára hajtott végre nagy távolságokat felölelő 

hadjáratot: 1000 tavaszán meghalt Davit udvarnagy, Taik fejedelme, a Kaukázus-vidék 

egyik legbefolyásosabb ura. Mivel országát még korábban, Bardas Phokas leverése (989) 

után a császárra hagyta, eljött az idő, hogy átvegye az örökséget. Minthogy a Fátimidákkal 

ekkor is feszült volt még a helyzet, bár tárgyaltak már a fegyverszünetről, a csapatok úgyis 

Kilikiában teleltek, így Tarsosból indultak el. Melitenébe mentek, majd Anzitenén, 

Romanopolison át haladva, az Arsanias (Murat) völgyén át haladva az örmény felföldre 

értek. Átkeltek Hark földjén, Manzikert városa után Bagrevandba mentek, ahol a császár 

hiába várta az örmény király megjelenését, így végül Taik-ba vonult és behódoltatta a 

fejedelemség területét. Végül aztán Theodosiopolison és Hałtoyarič-on át tért vissza 

bizánci területre.
370

 Bár ez inkább nagyszabású hadmenet volt, hiszen nem kellett 

ellenséges támadásokkal bajlódni, a magas hegyekkel borított területeken átkelni biztosan 
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nem volt könnyű feladat. Később azonban Giorgi grúz király (1014-1027) vitatni kezdte 

Taik hovatartozását és miután 1015-ben vereséget mért egy bizánci seregre, sikerült is 

elragadnia a terület egy részét. A bolgár háborúk miatt a császár nem tudott ellene fellépni, 

de felkészült a fegyveres összecsapásra. Talán az 1016-os kazárok elleni hadjárat, melyet 

flottája a ruszokkal közösen hajtott végre, ennek előjele volt, hogy a Kaukázus előterében 

kiiktassa Giorgi lehetséges szövetségesét.
371

 Az viszont már biztosan háborús 

előkészületnek számított, mikor 1018-ban (a bolgár háborúk végén) újjáépíttette 

Theodosiopolist a grúz határ közelében. A grúz uralkodó azonban nem tért ki a harc elől, 

sőt szövetkezett al-Hakim kalifával és az örmény királlyal is. Újabb nagy háborúskodásra 

volt tehát kilátás, de a császár Anatólián áthaladva, Philomelionnál értesült arról, hogy a 

Fátimida kalifa 1021 febr. 21-én eltűnt (valószínűleg meggyilkolták). Így aztán a császár 

Kilikiából nem Szíria felé indította seregét, hanem valószínűleg az 1000-es útvonalat 

követve, Manzikerten át Theodosiopolisba menetelt. Mivel hiába próbálta tárgyalások 

útján rábírni Giorgit arra, hogy engedje át az udvarnagy elbitorolt területeit, harcok törtek 

ki és a császár végül a Trialeti-hegyvidékig dúlta fel a grúz földet, aztán visszahúzódott 

telelni az enyhébb éghajlatú Chaldiába, Trapezunt közelébe.
372

 A következő évben a 

császár ismét tárgyalásokkal próbálkozott, de aztán egy lázadással kellett bajlódnia, melyet 

Giorgi is támogatott. Ezután Basianban, Salk’ora mellett vert erődített tábort és egy 

hónapig ott tartózkodott, de Giorgi továbbra sem akart engedni, így végül fegyverrel kellett 

kicsikarni a döntést Šłp’ay-nál 1022. szept. 11-én.
373

 A császár a győzelem után még 

folytatta a hadjáratot kelet felé, mivel Her (Khvoy) emírje alighanem megsértette az 1000-

ben kötött megállapodást és megtámadta a császár alattvalóit Vaspurakanban. Miután 

városát ostrom alá vette, sikerült is behódoltatnia és adófizetésre köteleznie az emírt, 

azonban a közelítő tél súlyos fagyot és havazást hozott, annyira, hogy a sátorkarókat sem 

lehetett kihúzni a földből. Meglehetősen sietve kellett elvonulni a város alól; de így is nagy 

veszteségeket szenvedett a sereg, főleg a gyalogság, továbbá a málha és a sátrak nagy része 

is a környékbeli muszlim portyázók zsákmánya lett.
374

 Vaspurakan területén keresztül 

vonultak vissza és végül Melitene vidékén telelt át a sereg, a császár 1023 elején tért vissza 
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Konstantinápolyba.
375

 A császár tehát egy lényegében sikeres hadjárat után azért 

szenvedett szükségtelen veszteségeket, mert túl sokáig időzött az örmény hegyek között, 

ahol elég kemény a téli időjárás. Bár Psellos beszámolt arról, hogy II. Basileios egyforma 

közönnyel viselte a tél ridegségét és a nyár forróságát és „nem úgy vezette a hadjáratokat, 

mint a többi császár, akik év elején kivonultak és nyárutón hazatértek; hazatérésének 

időpontját célja elérése szabta meg, és ezért szakította meg hadjáratát,” nyilván nem 

lehetett túlfeszíteni a húrt.
376

 

 

Rajtaütések, várostromok és erdős hegyvidéki menetek – II. Basileios 

bolgár háborúja. 

 

  A bolgárok elleni hosszas hadjáratok tulajdonképpen a császár által személyesen vezetett 

portyázó hadműveleteknek tekinthetők. Az újabb szakirodalom nem is úgy tárgyalja 

ezeket, mint a „bolgárölő” szívós makacssággal vezetett és a macedóniai központú bolgár 

állam módszeres bekebelezésére indított, több évtizedes háborúját. Inkább úgy tűnik, hogy 

a középkori háborúkra jellemző, ostromokból és a vidék feldúlásából álló hadjáratokat 

folytatott a császár, nyílt csatákra nem is került sor (bár több ízben is összecsaptak az 

ellenfelek – 986 Traianus kapuja, 997 Spercheios, 1002 Vardar, 1014 Kleidion-hágó, 1017 

Setena – de ezek mind rajtaütések, hegyi kelepcék voltak). A hadakozásban időnként 

szünet állt be (a bizánci polgárháborúk és II. Basileios keleti hadjáratai alatt, illetve 1005-

1014 között, bár itt lehet, hogy csak a forrásanyag hiányos) és a hódításra csak akkor 

került sor, mikor ezt a Sámuel dinasztiája kihalása utáni belső viszonyok lehetővé tették. 

Ekkor az uralkodócsalád megmaradt tagjai és az előkelők behódoltak II. Basileiosnak, aki 

a hagyományos bolgár intézményeket lényegében változatlanul hagyta és csak a fontos 

központokba telepített bizánci helyőrséget.
377

 A császár hadjáratai mindenesetre jól 

szemléltetik a balkáni erdős hegyvidéken vívott harcok nehézségeit. A bolgárok mesterei 

voltak a hegyi hadviselésnek: a meglepetésszerű támadások, rajtaütések, kelepcék 

veszélye mindig fennállt, így folyamatosan gondoskodni kellett a felderítésről, a menetek 

biztosításáról. A nehéz terepen azonban már a menetek lebonyolítása is kihívást jelentett, a 
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felderítésre és élelemszerzésre kiküldött csapatok eredményes tevékenysége nélkül a 

hadjáratok kudarcra voltak ítélve. Azonban éppen ezek a kisebb különítmények voltak a 

bolgár lestaktika fő célpontjai. A bizánciaknak nem nyílt csatákra kellett felkészülni, mint 

inkább várostromokra, csatározásra, az ellenálló vidékek feldúlására és mindezek közben 

éberen őrködni, nehogy a hegyek közül váratlanul megrohanják őket a bolgárok.
378

 

Lényegében a keleti határvidéken zajló hadakozás fordítottja valósult meg: az őket folyton 

figyelő és zavaró ellenség földjén vonulva kellett elérniük kitűzött céljukat. 

 

   A Vardar-folyó (1002) 

 

  Miután keleten békét kötött a Fátimida kalifával, II. Basileios ismét a bolgárok 

ellen fordult 1002-ben. „Hadjáratra indult Vidin ellen, s nyolc teljes hónapon át elidőzvén 

az ostrommal, erővel bevette a várost. Amíg az ostrom alatt ott táborozott, Sámuel gyors 

meneteléssel váratlanul rátört Adrianopolisra, éppen Nagyboldogasszony ünnepén s a 

vásár napján, melyet népszokás szerint évenként szoktak tartani, s váratlan rohammal 

elfoglalta, s nagy zsákmányt szerezve visszatért saját területére. A császár, miután Vidint 

nagyon jól megerősítette, veszteség nélkül visszatért a császárvárosba, útközben 

pusztítván és feldúlván az útjába eső bolgár erődöket. Skoplje városához közeledve 

rábukkant Sámuelre, aki az Axeios folyó – melyet ma Vardarnak hívnak – túlsó partján 

táborozott. Bízván a folyó áradásában, hogy amikor ilyen, nem lehet gázlót találni rajta, 

ott tanyázott nyugodtan. Miután azonban az egyik katona talált egy gázlót, s a császárt 

átvezette rajta, Sámuel a váratlan támadástól megrémülve elmenekült, úgy, hogy hátra sem 

nézett, sátra és egész tábora kézre került. Skoplje városát is átadta a császárnak a Sámuel 

által parancsnokul odarendelt Romanos... Innen átkelve a császár Pernikoshoz érkezett... 

Miután felismerte, hogy az erődítmény nem vehető be ostrommal... Philippupolishoz 

vonult, onnan pedig tovább indulva Konstantinápolyba ment.”
379

 Ez a hadjárat a bolgár 
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hadszíntéren vívott harcok portyázó jellegére világít rá: Sámuel a hosszú ostromban 

lekötött császár távollétét használta ki arra, hogy rajtaüssön egy népes és gazdag városon. 

Azonban hazaúton megint csak túlságosan bízott egy leküzdhetetlennek vélt természeti 

akadályban, mint korábban a Spercheiosnál. Azonban a Vardar mellett némileg több 

szerencséje volt, mivel itt még az utolsó pillanatban ugyan, de észlelték a támadókat és a 

gyors futás megmentette a sereget, bár a tábor odaveszett. Ha a bolgárok gondosabban 

járnak el és felderítőkkel figyeltetik a folyó partját, időben észrevehették volna a bizánciak 

átkelését és visszaverhették volna őket, vagy legalább rendezetten vonulhattak volna 

vissza. Itt a bizánciak kortárs hadügyi előírásaiból a vezetők (dukatores) tevékenységére 

vonatkozót lehet felidézni, akik ellenséges területen tájékoztatással szolgálhattak arról, 

hogy a menet során szűk úthoz, hídhoz vagy gázlóhoz érkeznek. Így a parancsnok már az 

előző este rendelkezhetett az átkelés rendjéről és az élen haladó lovasok mellé egy ezred 

(taxiarchia) gyalogságot is állíthatott, hogy azok biztosítsák a gázló túloldalát. Ezután az 

átkelést a már begyakorolt rendben hajthatták végre.
380

 Fontos volt, hogy a vezetők 

tapasztalt és okos emberek legyenek, akikről tisztességesen kellett gondoskodni, mert 

nélkülük semmit sem lehet elérni. Ne csak az utakat ismerjék – ezt a legegyszerűbb 

paraszt is tudja – de a hegyszorosokon is vezessék át a sereget, mérjék fel a táborhelyek 

közötti távolságokat (bőséges vízellátással). Ismerjék részletesen az ellenséges terület 

topográfiáját. A seregnél legyen „sok és megfelelő chosarioi, akiket a Kelet népe 

trapezitai-nak nevez s ezek folyton más és más vidékre hatoljanak foglyokat ejteni, hogy 

azoktól az ellenség szándékát pontosan megtudják.” „A domestikosnak és a végeken lévő 

hadvezéreknek nemcsak a bolgárok ellen lehet kémeket alkalmazniuk, hanem többi 

szomszédos nép ellen is..., hogy azok szándékaiból semmi se legyen ismeretlen 

számunkra.”
381

   

 

A Kleidion-hágó (1014) 

 

  A bolgárok elleni harcok sajátosságait jól jellemzi II. Basileios 1014-es hadjárata, 

jól megmutatja a terep okozta nehézségeket, a nyílt harcot kerülő, de csapdákat annál 

szívesebben állító ellenfél legyőzésének problémáit. „A császár nem mulasztotta el, hogy 

minden évben betörjön Bulgáriába, feldúlván és pusztítván mindent, ami az útjába akadt. 

Sámuel nem tudta megvetni a lábát a szabad terepen, sem nyílt csatát vívni a császárral, 
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hanem mindenfelől szorongatva és erejét vesztve elhatározza, hogy árkokkal és 

védművekkel zárja el előle az utat Bulgáriába. Tudván, hogy a császár mindig az 

úgynevezett Kiaba Longon-on és a Kleidionon szokott keresztül vonulni, úgy dönt, hogy 

ezen a nehéz terepen falat emel, s a császár útját elzárja. Nagy szélességben felépítve tehát 

a falat és válogatott emberekből álló őrséget helyezve oda, várja a császárt. Amikor ez 

megérkezik, s megkísérli az áttörést, mivel a védők bátran ellenálltak és föntről eltalálván 

és megsebesítvén a támadókat, megsemmisítették őket, már-már lemond az áttörésről. 

Nikephoros Xiphias, Philippupolis akkori strategosa, aki együtt küzdött a császárral, azt 

tanácsolja neki, hogy maradjon továbbra is ott és szünet nélkül támadja az akadályt, míg ő 

maga, úgymond, elvonul és megkísérli, hátha valami eredményes és hasznos tettet 

hajthatna végre. Maga mellé véve embereit, elindul és megkerül egy igen magas hegyet, 

amely Kleidiontól délre emelkedik, s Balasitzának hívják. Ösvényeken és járatlan utakon 

áthaladva... július 29-én egyszer csak csatakiáltással és harci zajjal megjelenik hátulról a 

bolgárok fölött. Nem számítván erre, azok futásnak erednek. A császár is áttör az elhagyott 

falon és üldözőbe veszi őket. Sokan elesnek, de még többen fogságba esnek közülük, 

miközben Sámuelnek alig sikerül elmenekülnie a veszélyből fia segítségével, aki bátran 

visszaverte a rá támadókat, lóra ültette és elvezette őt a Prilapon nevű erődbe.” A császár 

az elfogott, állítólag 15000 bolgárt megvakíttatta és Sámuelhez küldte, aki a menetet 

meglátva szívrohamot kapott és október 6-án meghalt.
382

 

  A hadjárat azonban ezzel még nem ért véget: Thessalonike kormányzója, 

Theophylaktos Botaneiates, még korábban sikeresen visszavert egy bolgár támadást. A 

zsákmányt és a foglyokat a Kleidiont ostromló császárhoz küldte, aki annak bevétele után 

elfoglalta a Strumbitza közelében levő Matzukis erődjét. Ezután arra utasította 

Botaneiatest, hogy keljen át a hegyeken és égesse fel az úttorlaszokat, így tisztítsa meg 

számára a Thessalonikébe vezető utat. A dux el is végezte a feladatot, de a bolgárok végig 

szemmel tartották és mikor visszafelé igyekezett a császárhoz, Sámuel fia, Gavril Radomir 

vezetésével csapdát állítottak neki egy hosszú szorosban. Itt aztán minden irányból 

lövedékeket és köveket zúdítva rájuk, a mozdulni sem tudó sereg nagy részét, vezérével 

együtt megsemmisítették. A rossz hírre aztán II. Basileios felhagyott a további 

előrenyomulással és miután kapitulációra bírta Melnikos erődjét, visszavonult 

Mosynopolisba. Ott értesült aztán október 24-én Sámuel haláláról, mire azonnal 

Thessalonikébe ment, ahonnan Pelagoniába nyomult előre, majd kiküldött csapatai 
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elfoglalták Prilapost és Stypeiont. Aztán tutajokon és felfújt bőrtömlőkön átkelt a Tzernas 

folyón, ahonnan Vodenába ment, majd 1015. január 9-én visszatért Thessalonikébe.
383

 

  A hadjárat első szakaszáról megemlékezett Kekaumenos is, mikor arról írt, hogy 

ha az ellenség erődítménybe húzódik vissza, biztosan gyenge a hadereje. Felderítőket 

(chonsarioi) kell tehát kiküldeni, hogy átjárót találjanak hozzájuk, ha ez megvan, a 

katonák egy része alkalmas vezetővel vonuljon a megfelelő helyre, ahonnan éjjel tűz-, 

nappal füstjeleket adjanak. Amint az ellenséggel szemben maradt csapatok vezére 

észreveszi azok megingását, azonnal támadjon – így fogta el a bíborbanszületett Basileios 

császár Sámuel 14000 bolgárját Zagoriánál.
384

 A bizánciak tevékenysége ismét 

értekezéseik előírásainak alkalmazását szemlélteti a hegyszorosok biztosításáról vagy 

megszerzéséről. A nehéz terepet lehetőleg már előre szállják meg gyalogosokkal, akik 

mellé tapasztalt vezetőket osztottak be és a terepet jól ismerő nyugati csapatokat. Ha 

biztosították az utat, megindulhat a menet, de a lovasok előtt két taxiarchia vonuljon 

bárdokkal és más eszközökkel felszerelve, hogy megtisztítsák az utat. Ha az út szűkül, 

annak biztosítására hagyjanak hátra gyalogosokat  és amíg a sereg át nem halad, ezek a 

biztosító egységek nem hagyhatják el a helyüket.
385

 Amennyiben az ellenség már 

megszállta az útba eső szorost, jobb, ha inkább egy másik, akadálymentes hágót 

választanak, még ha az 3-4 napnyira is van. De ha nem lehetséges, akkor erős gyalogos 

egységeket küldjenek két oldalról az utat megszálló csapatok oldalába és hátába és 

tisztítsák meg az átjárót. Ha egyáltalán nem tudnak hozzájuk férni, keressenek egy jobb 

mellékutat, azt használják és ne aggódjanak az ellenség támadásától, hiszen a nehéz terep 

őket is akadályozza, továbbá a nem használt utakat ők sem mindig ismerik, viszont a 

tapasztalt vezetők igen, így sok ezren is átkelhetnek ezeken az utakon, persze ezeket is 

biztosítsák gyalogsággal. Visszatérőben is legyenek óvatosak, mert az ellenség ilyenkor 

már igyekszik megszállni a hazavezető utakat.
386

 A császár a Kleidion-hágót még el tudta 

foglalni a kerülőútra bukkanó Xiphias különítménye segítségével, de Botaneiates veresége 

után már inkább nem kockáztatott és nem próbált Thessalonikébe eljutni, ami jól mutatja 

azt, hogy mennyire óvatosnak kellett lenni ezen a terepen, a szinte mindig lesben álló 

bolgárokkal szemben. Az átkeléshez használt bőrökről szólt Bíborbanszületett Konstantin 

is, mikor elrendelte, hogy minden egyes bandonnak rendelkeznie kell ezekkel – ez az 
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epizód megint csak annak jele, hogy a bizánciak ebben az időszakban ritkán vesztegették 

az idejüket hídépítéssel.
387

 Még azt érdemes megjegyezni, hogy a császár Sámuel 

halálhírére téli hadjáratra is vállalkozott, alighanem azért, hogy kihasználja az 

uralkodóváltás okozta esetleges zavarokat. Nem véletlenül jellemezte Michael Psellos a 

XI. században úgy II. Basileiost, hogy nem a rendes hadi idényben, tavasz elejétől nyár 

végéig vonult hadba, hanem addig, amíg el nem érte célját.
388

 

  
 

 Az Iván Vladiszláv elleni 1015-ös hadjárat 

 

 A bolgárok elleni hadjáratok még messze nem értek véget Sámuel cár halálával, 

sőt Iván Vladiszláv (1015-1018), az új uralkodó alatt még inkább fellángoltak a harcok. 

Mivel trónra lépésekor meghódolást ígért a császárnak, de ezt nem teljesítette, sőt 

Dyrrachiont kezdte támadni, II. Basileios ismét sereget vitt a hegyek közé. Kíméletlenül 

feldúlta Ostrovo, Soskon vidékét és a pelagoniai síkot, azután bevette Ohridot, Sámuel 

székhelyét, majd innen tovább indult Dyrrachion felé. Azonban miután elvonult Ohridból 

nyugat felé, a pelagoniai sík további dúlására hátrahagyott csapatait kelepcébe csalták és 

megsemmisítették az Ivac vezette bolgárok. A rossz hírre a császár is visszafordult 

Pelagoniába, a bolgárokat üldözve, majd Thessalonikébe, aztán Mosynopolisba tért vissza. 

További különítményeket indított Strumbitza és Boio erődjei ellen, melyeket sikerült is 

bevenni.
389

 

 Ez a hadjárat is jól szemlélteti a bolgárok elleni harcok nehézségeit: a támadó 

bizánciak ritkán találkoztak nyílt ellenállással, de a hegyvidéken mindig figyelniük kellett, 

hogy nem csapdába haladnak-e éppen. Könnyen lehet, hogy Ohrid feladását is éppen az 

magyarázza, hogy a császárt kelepcébe akarták csalni, mikor innen továbbhalad nyugat 

felé. Azonban II. Basileios elég óvatos volt és inkább a hátrahagyott csapatait (melyek 

alighanem az összeköttetést is biztosították volna a bizánci hátországgal) megsemmisítő 

Ivac után eredt, mint hogy egy újabb rajtaütést kockáztasson a hegyi utakon – szinte 

biztosan eszébe jutott a Traianus-kapujánál elszenvedett vereség, vagy az előző évben 

Botaneiates sorsa. Ohrid birtoklásához ezután nyilván nem is ragaszkodott a császár, 
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inkább a közelebbi, könnyen elérhető célpontokra összpontosított.
390

 Ez a hadjárat az 

előbbiekben leírt taktikai elvek mellett leginkább Kekaumenos intelmeinek 

szemléltetéséhez használható: ha az ellenség visszahúzódik és békét akar kötni vagy adót 

fizetni, akkor segítséget vár valahonnan vagy csapdába akar csalni. Nem szabad lebecsülni 

azért, mert a barbárok közé tartozik, attól még ugyanolyan ravasz lehet, mint a bizánciak. 

Ha váratlan esemény történik, bátornak kell maradni, ezzel is bátorítva az embereiket, így 

a seregben sem üti fel a fejét a félelem. Ha a barbárok vezére okos ember, minden 

cselvetést felhasznál majd, hogy kézre kerítse ellenfelét, ezért saját furfangokkal kell erre 

válaszolni, nem csak azokkal, melyeket a régiek hátrahagytak, hanem saját  természetes 

ravaszságukból születő cselekkel.
391

 Továbbá még nem is annyira a bizánci taktikai 

előírásokat szemlélteti, mint inkább az 1014-es harcokkal együtt a bolgárokét: elzárni a 

támadók elől az utakat és ahol lehet, ott lesből támadni és így megsemmisíteni azokat. 

 

 A nagyszabású támadó hadjáratok lebonyolítása mutatja meg a legjobban a bizánci 

hadszervezet erejét, de egyúttal a korlátait is. Bármilyen gondosan dolgozták is ki a menet 

rendjét, az erődített táborok kialakítását, a hadjáratok még csaták nélkül is kockázatos 

vállalkozások voltak. Sohasem lehetett előrelátni az időjárás változékonyságát, az 

esetleges járványokat, vagy egyszerűen az óvatlanság következményeit. Gondos előzetes 

felderítés és elegendő ellátmány biztosítása nélkül ugyancsak súlyos kudarcba fulladhatott 

egy-egy hadjárat.
392

 A hadvezérek ilyenkor mutathatták meg, hogy nem csak harcászként, 

hanem szervezőként és fegyelmezőként is mennyit tudnak és ezzel is biztosíthatták 

katonáik odaadását.
393

 A rendszeres, nagy hadjáratok megszervezése és irányítása azonban 

hatalmas munkát igényelt és könnyen túlfeszíthették a rendelkezésre álló erőforrásokat.
394

 

Alighanem ez lehet az oka annak is, hogy a kétfrontos háborút igyekezték elkerülni: II. 

Nikephoros uralmának egyetlen katonai kudarca az volt, amikor 964-ben, míg Kilikia 
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 A magyar történetírásban általában ehhez a hadjárathoz kötik Szent István részvételét, míg Györffy 1983. 

289. o. 1018-hoz, de nem mindenki ért ezzel egyet, l. Fehér G.: Bulgarisch-ungarische Beziehungen in 

den V-XI. Jahrhunderten. Keleti Szemle – Revue Orientale 19. (1921) 152-154. o. még 1002-höz 

kapcsolta, a vardari csata utánra, Makk F.: Magyarország és keleti szomszédai Szent István korában. In: 

Szent István és kora. Szerk. Glatz F., Kardos J. Budapest, 1988. 84. o. 1015-re. 
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 Kekaumenos 37-39. o. 
392

 A támadó hadjáratok problémáihoz nyugati példákkal l. Verbruggen 1977. 280-285. o. 
393

 Theophanes folytatása 190. o. beszámolója arról, hogy Nikephoros Phokas katonái olyan önbizalommal 

vonultak az ellenség földjén, mintha otthon lennének,  hasonlóképpen a PO 18. 826. o. leírja azt, hogy 

szíriai hadjáratai örömteliek voltak emberei számára, mert senki sem mert az útjukba állni. 
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 A kortárs szászok is jobbnak látták, hogy I. Ottó szándéka ellenére sem erőltetik az elbai szlávok elleni 

harcot: „Miután a Werla nevű helyen a vezetők és nagy tömeg jelenlétében, a népgyűlésen felolvasták a 

császár levelét, úgy döntöttek, hogy mégiscsak tiszteletben tartják a redariakkal már megkötött békét, 

mivel akkoriban éppen egy dán háború fenyegetett, márpedig kétfrontos harchoz nem állt rendelkezésre 

elegendő erő.” Widukind 104. o. 
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meghódítása folyamatban volt, unokaöccse, Manuel vezetésével sereget küldött Szicíliába 

is, de az katasztrofális vereséget szenvedett. A nagy katonacsászár ezután nem is erőltette 

tovább az itteni hadműveleteket és békét kötött a Fátimidákkal.
395

 Azt viszont megtette, 

hogy Szaif ad-Daula ellen egyszerre három sereget is felvonultatott, hogy ezzel megossza 

a szemben álló erőket: 965-ben keleten Mayyafariqin ellen, Szíriába és a kilikiai végeken 

még ellenálló Massisa és Tarsos ellen egyszerre indult bizánci támadás.
396

 A Szvjatoszlav 

elleni háború bel- és külpolitikai tekintetben is kényes időpontban érte I. Ioannest, de a 

szíriai szerzemények biztosítása mellett gondos előkészületek után egy hadjárati idény 

alatt megtörte a ruszok erejét.
397

 Ez már csak azért is érdekes, mert így igen rövid idő alatt 

iktatott ki egy szívós ellenfelet, bár ez annak is köszönhető, hogy Szvjatoszlav hajlandó 

volt nyílt csatákra is kiállni. Veresége pedig egyúttal Bizánc kezére adta a régi balkáni 

rivális bolgárok országát is. II. Basileios bolgárok elleni harcait kétszer is (995, 999) azért 

szakította meg, hogy Európából Szíriába vonuljon a Fátimidák ellen, csak miután 1001-

ben békét kötött velük, fordult teljes erejével a bolgárok ellen. A sikeres hadjáratok 

azonban egyúttal tartós presztízst biztosítottak Bizánc számára: a XI. század közepén, 

mikor a szeldzsukok megjelentek a bizánci határoknál, „a korábbi császárok, Nikephoros, 

Ioannes és Basileios dicső tetteinek híre”
398

 miatt kezdetben óvakodtak támadást indítani a 

birodalom ellen. 

 Úgy tűnik, a csaták esetében javasolt, azonos, vagy túlerejű ellenféllel szemben a 

harc elkerülésére vonatkozó elvet a hadjáratoknál is érvényben tartották. Egy 

meggyengült, vagy könnyen meggyengíthető ellenfél volt az ideális célpont, olyan, amely 

nem képes hasonló erejű visszavágásra. Keleten az Abbászida kalifátus összeomlása után 

csak helyi ellenállással kellett számolni, a Hamdanida emírséget módszeres 

hadműveletekkel megtörték (egyik nagyobb célt követte a másik, mint majd az 

ostromoknál látni fogjuk). Ez azonban sem a terület, sem a népesség nagysága szerint nem 

volt egyenlő ellenfele Bizáncnak és csak Szaif ad-Daula katonai tehetsége révén tudott 

egy ideig fenyegetést jelenteni, mely azonban inkább inspiráló hatással volt a birodalom 

katonai megújulására.
399

 Ezen hadjáratok célja inkább a nagyarányú pusztítás volt, hogy 
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 Leó diakónus 65-67., 74-75. o., Skylitzes II. 145. o. szerint Manuel Phokas túl fiatal volt és önfejűsége 
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ezzel gyöngítse meg az ellenfelet, a döntést nem a csatatéren kellett kicsikarni. A 969 után 

Szíriában megjelenő Fátimidákkal szemben már nem indultak hasonló nagyságrendű 

támadások, csak a szíriai hódítások védelmében. Az 1009-ben al-Hakim kalifa által 

elrendelt keresztényüldözés sem jelentett háborús okot, a császár válasza csupán  

kereskedelmi zárlat volt. Ugyanez vonatkozik a Bujidák államára is, ahová pedig 979 után 

a lázadó Bardas Skleros menekült, de ez sem vezetett háborúhoz. Mindebben persze 

nyilván közrejátszott az is, hogy a bizánci haderő meggyengült a polgárháborúk során, de 

a veszteségek pótlása után sem erőltették tovább a keleti terjeszkedést.
400

 II. Basileios 

bolgár háborúja is egy gyengébb, habár igen szívós ellenfél ellen zajlott – de az ország 

meghódítása csak Sámuel cár és utódai halála után volt lehetséges, miután a fejetlen állam 

nagyjai hajlandóak voltak behódolni. Az örmény földön megszerzett területek is örökség 

(Taik), vagy önkéntes átadás (Vaspurakan) révén jutottak bizánci kézre, nem pedig katonai 

győzelem által. Továbbá még egy dolgot is érdemes figyelembe venni: a háborúk során 

szövetségeseket is igyekeztek szerezni, hogy ezzel is gyöngítsék ellenfelüket: miután 

Aleppó katonai szempontból nem jelentett már fenyegetést, kliensállamnak megfelelt a 

várható Fátimida támadások ellen (969/970-es szerződés), Damaszkusznak is hasonló 

szerepet szánhatott II. Ioannes 975-ben, a bolgárok hátában pedig a magyarokkal lépett 

szövetségre II. Basileios. De még így is úgy tűnik, a totális katonai győzelem nem volt 

elsődleges cél, hiszen a már megvert Szvjatoszlavval is békét kötöttek, de megint 

említhetnénk Aleppó esetét is. Valószínű, hogy a bizánciak komolyan felmérték az 

erőviszonyokat, mielőtt nagyszabású háborúskodásba fogtak volna és nem erőltették azt, 

aminek végkimenetele kétségesnek tűnt számukra.
401

 

                                                                                                                                                    
bázissal. Morris 1988. 90-95. o. II. Nikephoros győzelmi propagandája szerepéről uralkodása 

legitimálásában. 
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 Cheynet 1990. 336. o. szerint a polgárháborúk utáni nyugati terjeszkedő politika II. Basileios tudatos 

döntése volt, hogy ezzel egyensúlyozza ki a birodalmat a túl erős keleti arisztokrácia esetleges további 

lázongása ellenében. 
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 Ibn Hauqal 195. o. arról ír, hogy Bizánc helyzete valójában kényes, hatalma jelentéktelen, jövedelmei 

átlagosak, népessége szerény, pénzügyei rossz állapotban vannak, erőforrásai szegényesek. A Fátimidák 

hatalmát adó Maghreb nagyobb potenciállal bír, a berber törzsek létszáma a kétszerese a bizánciakénak, 

jóval erősebbek is náluk. A bizánciak keleti hódításait csak az iszlám világ megosztottsága tette lehetővé, 

a felfordulás és lázadások. A muszlim földrajztudós persze részrehajlóan ítélt (l. róla Daftary, F.: Az 

iszmá'iliták rövid története. Egy muszlim közösség hagyományai. Ford. Hajnal I. Budapest, 2006. 84. o. 
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de az erőviszonyok becslése nem volt teljesen alaptalan. 
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V. OSTROMHARCÁSZAT ÉS A VÁRVÉDELEM ELMÉLETBEN ÉS 

GYAKORLATBAN 

 

Habár Róma örököseként a bizánciak tekintélyes hadtudományi irodalmat birtokoltak, az 

ostromokról szóló módszertani értekezések eltűntek a középbizánci időszak katonai témájú 

írásaiból. Bölcs Leó Taktikájában csupán általánosságban tért ki erre a témára (melyben 

inkább a kapituláció előmozdítása tűnik a célnak, nem a közvetlen ostromtevékenység).
402

 

A magyarázat tulajdonképpen egyszerű: a VII. századtól kezdődő „sötét korban” a 

bizánciak inkább ostromlottak voltak, mint ostromlók. Az arabok elleni hosszas 

küzdelemben a VIII. századtól a portyázó harcok váltak uralkodóvá, a várvívás  

ritkaságszámba ment – akkor is inkább az arabok ostromoltak. A X. században azonban, a 

bizánci hadtudomány megújulása idején készült értekezésekben újra előkerült a téma, 

bizonyos sajátosságokkal, melyek a korabeli helyzetet jellemzik. Bár az ostromharcászat 

módszerei a klasszikus kortól a puskapor elterjedéséig keveset változtak, de a jellemzők 

variációi jól tükrözik az adott korban az ostromlók lehetőségeit, gazdasági és társadalmi 

hátterét. Ezért is érdemes gyakorlati példákkal tanulmányozni ezt a témát. 

 A középkorban (de tulajdonképpen később is) két módon lehetett bevenni egy 

falakkal védett helyet: ostrommal vagy blokáddal. Az előbbi az erővel történő, direkt 

várvívást jelenti, mikor az ostromlók a védők ellenállásának leküzdésével, veszteségek 

árán törnek be a falak mögé. Az utóbbi pedig közvetett módon, a védők ellenállási 

hajlandóságának felőrlésével azok megadását próbálta elérni – általában élelemhiány, vagy 

a felmentés tartós elmaradása volt ennek oka. Az ostrom mikéntje a rendelkezésre álló 

eszközökön múlt: a legegyszerűbb a város kapujának rohammal bevétele volt (klasszikus 

példája a trójai háború), és a római korszak sokféle faltörő gépezetéig, várvívó eszközeiig, 

illetve az aknaharcászatig terjedt. A blokád lényege az volt, hogy a védőket szorosan 

elszigetelje a külvilágtól, főleg az élelmiszerektől, és az egyéb szükséges ellátmánytól; 

végső soron a reménytől akarták őket megfosztani. Ebben az esetben a véget a kapituláció 

jelentette, de a blokád egy idő után végül ostromba mehetett át, és végül rohammal is 

bevehették a várost. A két módszer persze ritkán ment végig „tisztán”, általában 

kombinálva alkalmazták azokat. A támadók persze különleges módszereket is 

használhattak, idő, eszközök, vagy szándék hiányában: cselek (klasszikus példa rá a trójai 
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faló), rajtaütések, árulás, megvesztegetés („nincs olyan erőd, amelybe ne jutna be egy 

arannyal megrakott öszvér”).
403

 

 A forrásokban szerepel néhány, az utóbbi kategóriába tartozó, említésre méltó 

„szabálytalan” várvívás is. Az egyik ilyen a keleti határvidéken Ibn Ibrahim várának 

bevétele, melyet a helyi örmények öntevékeny akciója juttatott császári kézre. Egy a 

várban szolgáló örmény rabszolganő észrevette azt, hogy kicsi és hanyag az őrség, majd 

orsójával megmérte a fal magasságát. Ezután értesítette a szomszédos Ra’ban-ban élő 

testvéreit, akik elkészítették a megfelelő méretű létrát és a várhoz mentek. A kormányzó 

épp egy átmulatott éjszaka után mélyen aludt, de előtte megparancsolta az őrségnek, hogy 

ne zavarják, erre azok jórészt el is széledtek, vagy szintén aludtak. Így az örmények simán 

megmászták a falat, megölték a kormányzót és elfoglalták a várát, majd deklarálták II. 

Basileios fennhatóságát.
404

 A városokat saját lakosságuk is átjátszhatta az ellenség kezére, 

ha úgy alakult: Dyrrachion Sámuel cár kezén volt a X. század végén. A város ellenőrzésére 

Asotios Taronitest küldte ki, miután hozzáadta saját lányát. Veje azonban úgy tűnik, nem 

akart elpártolni a császártól (996-ban fogságba esve került a bolgárokhoz) és a partvidéken 

őrjáratozó bizánci hajókra szökött, feleségével együtt. A császár persze kitüntette érte és 

mivel egy levelet is hozott a város egyik vezető emberétől, Chryseliostól, aki hajlandó volt 

átengedni a várost, ha őt és két fiát patrikiosi ranggal tüntetik ki. A császár ezt meg is tette, 

így Dyrrachiont átadták a bizánci csapatoknak.
405

 Kekaumenos is leír néhány érdekes 

epizódot: nagyapja, Tivion kormányzója egy nehezen megközelíthető, sziklaszirten épült 

várat szeretett volna megszerezni örmény földön. Ajándékokat küldött a vár 

parancsnokának és így baráti viszonyba került vele, annyira, hogy amikor a gabona 

megfogyatkozott a várban, tőle kért egy szállítmányt. Az idősebb Kekaumenos fel is 

küldött ezer gabonával megrakott öszvért, mindegyik mellé kísérőt állítva. Be is engedték 

őket a várba, ahol aztán előkapták elrejtett fegyvereiket és leverték az őrséget, a vár pedig 

a kezükre került. Mint a szerző megjegyzi, elég lett volna a rakományt lepakoltatni a kapu 

előtt és semmi baj nem történt volna. Anyai nagyapja, Demetrios Polemarchios is hagyott 

rá egy történetet: a X. század vége felé még  bolgár szolgálatban Servia erődjét akarta 

elvenni a bizánciaktól, de ez is egy nehezen hozzáférhető hegyen állt. Észrevették azonban, 

hogy Magerinos kormányzó és két ezredese (taxiarches) a vár lábánál levő fürdőben 
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szoktak tisztálkodni. Ezért egy éjjel egy csapatot elrejtett a vár előtti fás-bokros részen és a 

többi katonáját is a közelben helyezte el. Egy magaslatra felküldött két felderítőt 

(chonsarios), akik kifigyelték, mikor mennek ismét a fürdőbe és jelt adtak a csapatnak. A 

vezéreket foglyul ejtették, majd a vár is harc nélkül megadta magát. Az 1040-es bolgár 

felkelés során Boianos városát úgy foglalták el a bizánciak, hogy a védők, akik 

szégyenletesnek, tartották, hogy a falak mögé húzódjanak, ezért a város előtt harcba 

szálltak a támadókkal, de vereséget szenvedtek az üldözők pedig a nyomukban vágtatva 

benyomultak a kapun és bevették a várost.
406

 Ezek az esetek azt mutatják, hogy a bizánciak 

nem csak a csaták esetében, de a várak bevételénél is szívesen alkalmaztak cseleket, 

váratlan húzásokat. 

 A X. század bizánci hadügyi irodalmában az ostrommal többen is foglalkoztak: a 

De velitatione csak érintőlegesen és inkább a védők megsegítésének módjait 

kidomborítva;407 a X. század végén íródott De re militari már részletesebb, de csak a 

hadjáratok egy melléktevékenységeként ír a témáról;408 Nikephoros Uranos Taktikája, a 

X-XI. század fordulójáról sem túl részletes, de a legjobbnak ítélt módszert, az aknaásást 

részletesen adja meg.409 Az egyetlen kimondottan ostromtechnikai értekezés a X. század 

közepén, névtelen szerző („bizánci Heron”) által írott Parangelmata poliorketika, mely a 

klasszikus értekezésekből összeállított munka, bizonyos kortársi betoldásokkal.410 A 

gyakorlati példákon majd látni fogjuk, hogy az értekezések előírásai mennyire voltak 

használatban, de azt is, hogy az előbbiekhez hasonló cselek alkalmazása is általános volt. A 

példák az arabok elleni nagy keleti terjeszkedő hadjáratokból származnak: Theodosiopolis 

(930 körül), Melitene (927-934), Chandax (960-961), Aleppó (962), Mopsuestia és Tarsos 

(964-965), Antiochia (968-969). 

 Az elméleti előírások alapján az az elsődleges feladat, hogy a védőket fosszák meg 

minden szükségestől.411 Ez magában is sikerre vezethet, de ha nem, következhetnek a 
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DRM 303. o. könnyűlovas portyázókkal („trapezitai vagy ahogy nyugaton hívják őket, chosarioi”) dúlják 
föl a vidéket, míg a város lakóit az éhség menekülésre nem készteti, ha ezt elmulasztják, hiába is fáradnak 
rohamokkal. De már a VII. században is ez volt az elsődleges feladat: „Az ostromló először is, ha 
lehetséges, akadályozza meg, hogy a falakon belüliek a szükségletekhez, mint az élelem és víz, 
hozzájussanak. Ha az ostromlottak ezeknek bővében vannak, szükséges az ostromgépekre és harcra 
hagyatkozni” –  Maurice's Strategikon Handbook of Byzantine Military Strategy. Tr. G. T. Dennis. 
Philadelphia, 1984. 106. o. (Taktika 353. o.) Nyilván a legegyszerűbb módja a megadás 
kikényszerítésének, ha megfosztják a védőket a víztől: II. Basileios azzal érte el Shaizar kapitulációjátt 
999-ben, hogy elvágatta a várost ellátó vízvezetéket, majd Tripolinál is ezzel próbálkozott, de itt végül 
eredménytelenül, l. PO 23. 457., 459. o. 
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rendszeres ostromműveletek. A szükségletektől való megfosztás a város környékének 

feldúlását jelentette, vagyis az élelmet biztosító hátország (falvak, kertek, szőlők) 

felprédálását. Ez egyrészt a gabonától, takarmánytól fosztotta meg a védőket, másrészt a 

falak közé menekült falusiak ott a meglevő készleteket fogyasztók számát növelték, amivel 

a kiéheztetést gyorsították fel. Ezután arra is felügyelni kellett még, hogy az ostromlott 

városba ne tudjanak utánpótlást szállítani (de legalábbis a szükségesnél kevesebbet), de 

arra is, hogy az ostromlók ellátását biztosítsák, hiszen a feldúlt vidékről ők sem tudják 

magukat élelmezni.
412 

Éheztetés nélkül ne is próbálkozzanak rohammal; továbbá 

igyekezzenek viszályt szítani a védők között. Először kedvező feltételekkel ajánljanak 

nekik megadást, ha elutasítják, jöhetnek a fenyegetések, különösen az örmény és szír 

keresztények, illetve a magaritai (iszlámra áttért keresztények) részére: ha nem 

dezertálnak, kivégzik őket, ha erővel veszik be a várat. Még ha eredménytelen marad is a 

felszólítás, feszültséget és széthúzást kelt majd a védők között, ami hasznára válik az 

ostromlóknak.
413 

A védők rábeszélése a kapitulációra így is rendszeres próbálkozás volt, 

mint II. Basileios bolgár hadjáratai során feljegyezték Pernik esetében: „Ennek védője 

Krakras volt, egy harcban kiváló férfi. Itt a császár nem kevés időt vesztegetett, s az ostrom 

során nem kevés katonát veszített. Mikor felismerte, hogy az erődítmény nem vehető be 

ostrommal, s Krakras sem puhult meg hízelgéseire, vagy más ígéreteire és üzeneteire, 

Philippupolishoz vonult, onnan pedig Konstantinápolyba ment.” Ebben az esetben nem 

sikerült a kísérlet, de 1014-ben Melnik védőit sikerült rábeszélni az önkéntes megadásra, a 

császár meg is jutalmazta őket érte.
414

 

                                                 
412

 DRM 303-305. o. – Az arab területeken, ahol rendszeres támadások miatt kevés az élelem, viszont a 
lovaknak nem lehet 24 napi ellátmánynál többet szállítani árpából, ezért az utánpótlás megszervezésére 
intézkedéseket kell tenni, hogy az élelemhiány ne hiúsítsa meg a terveiket. Az utánpótlást szállító 
szekerek, málhásjószágok útjába eső hegyszorost meg kell szállni és védelmükre gyalogos- és 
lovaskülönítményt kell hátrahagyni. NUT 155-157. o. – A végvidéki strategosok éberen figyelve 
akadályozzák meg, hogy az ellenséges területen kereskedelmi forgalom bonyolódjon, így a védők az 
élelemhiány miatt Szíria belső vidékeiről kérnek majd támogatást. Azok erre pénzt, gabonát, élelmiszert 
küldenek; ha pénzt juttatnak a védőkhöz, azok a bizánci határvidéki lakóktól gabonát, sajtot, állatokat 
kérnek érte. Ezek pedig pénzvágyuktól fűtve adnak is nekik, ezért éberen kell figyelni és büntetéseket 
kiszabni, hogy az ilyesmit megakadályozzák. A szíriai karavánokat ki kell kémlelni, és elfogni; az 
erődhöz vivő utakat a határvidéki themák folyamatosan őrizzék, és akadályozzák meg a forgalmat. A 
tiszteket és beosztottaikat jutalmakkal, ajándékokkal buzdítsák feladatuk szorgalmas ellátására, hogy 
folyamatosan portyázzanak és a karavánokat ne engedjék át az erődhöz. Akik együttérzésből vagy 
hanyagságból nem végzik el dolgukat, súlyos büntetés alá essenek. Ez a leírás persze már abból az 
időszakból származik, mikor a bizánci határ Észak-Szíriába tolódott át. A Taktika 355. o. is figyelmeztet 
az ellátás biztosítására. 

413
 NUT 157-159. o. A Taktika 355. o. is azt javasolja, hogy először könnyű feltételeket kell szabni, hátha így  

hamar kapitulációra bírhatják a védőket. 
414

 ÁMTBF 91. o., Skylitzes II. 188. o. Az önkéntes megadásért adott jutalmakat említi a NUT 157-159. o. (bár 

ő csak az első kapitulánsnak ígéri) is, de a 163. o. pragmatikus javaslata szerint egy olyan erőd esetében, 

amelynek már elkezdték aláásni a falait és a védők már hajlamosak kapitulálni, akkor engedjék őket 

elvonulni, amennyiben felmentő sereg érkezése várható és nehéznek ígérkezik az ostrom, ha viszont 

ilyesmire nem lehet számítani, akkor folytassák az ostromot és csak olyan feltételeket ajánljanak, melyek 

csupán a védők életét garantálják: foglyok lesznek, vagyonuk pedig a bizánci csapatok zsákmánya. A 

bizánciak értékelték a rábeszélő képességet, mint láttuk, de nyugaton is találhatunk ilyesmire példát, bár 
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 Az ostrom előtt biztos, erődített tábort kell építeni a támadóknak, de biztosítsák a 

munkálatokat (jó, ha a sereget rendezetten felvonultatják a város előtt, hogy ezzel is 

megrémítsék a bentieket), nehogy a védők közben rajtuk üssenek. A sánc két 

nyíllövésnyire legyen a falaktól, nehogy a várból lőhessék, de ne sokkal távolabb, hogy az 

ostromgépeket fel ne tudják égetni az esetleg kitörő védők.
415

 Kerülni kell a 

meggondolatlan és szükségtelen rohamokat, mert ezek csak veszteséget okoznak, 

lehangolják a csapatokat, a védőket pedig felbátorítják.
416

 A falak vívását legjobb 

„teknősök” (chelonai) – mozgatható, fából készült fedezékek néha kerekekkel és 

bőrborítással – segítségével végezni. Ezekben akár faltörő kosokat is lehetett a falakhoz 

vinni, de a legáltalánosabb gyalogsági típusai a laisák voltak, házikószerű, faágakból 

készült alkotmányok, két bejárattal elől-hátul. 15-20 ember fért el bennük, a támadók 

három részre osztva, egymást váltva harcoljanak: egy csoport megpróbál rést ütni faltörő 

kosokkal és kalapácsokkal, a másik kettő pihenjen 90-100 méterre a faltól, illetve 

nyilakkal, parittyákkal lőjék a védőket. A váltásokkal egész nap bonthatják a falat, közben 

a hajítógépek is lőjék a védőket a falon (úgy tűnik, ezeket csak erre, nem a fal 

lerombolására használták). Az erőd alapjához ásott alagutat állványozzák ki, lazítsák meg 

az alap köveit, majd töltsék meg az üreget száraz fával, ezt gyújtsák meg és így a falat 

ledöntik. Vigyázni kell azonban, nehogy a védők észrevegyék az ásást, és ellenaknát 

fúrjanak, tehát az alagutat elég mélyre vezessék. A fal aláásásáról egy másik értekezés is 

beszámol: a fedezékből, melyet a fal tövéhez toltak, két ember vájjon a falba rést 

mélységében tovább, mint annak vastagságának fele; a fedezékek kevesebb mint 60 

méterenként (20 podes) álljanak, hogy a fal jókora részén dolgozhassanak. Az üreget 

viszonylag vékonyabb és sűrűn elhelyezett gerendákkal támasszák alá, melyeket alulról is 

faalapra helyezzenek, hogy a nyomás alatt nehogy lesüllyedjenek és az üreg be ne 

omoljon. Ha az üreg kész és jól aládúcolták, töltsék meg száraz fával és gyúlékony 

anyagokkal, majd ezt gyújtsák meg. Amint a támasztékok elégnek, a fal is le fog omlani.
417

 

                                                                                                                                                    
nem ostrom esetében, l. Widukind 96. o. „Gerónak számos jó tulajdonsága volt, harci tapasztalata, 

bölcsessége a közügyek terén, meglehetős ékesszólása...” 955-ben szláv ellenfelét próbálta rábeszélni a 

behódolásra, bár végül sikertelenül. 
415

DRM 307. o., NUT 157. o., Taktika 351., 353. o. Ez ugyan alapvető biztonsági rendszabálynak tűnik, de a 
források két súlyos vereséget is az erődített tábor védelme nélküli rajtaütésnek tulajdonítanak, 883-ban 
Tarsusnál és 949-ben Chandaxnál, l. Skylitzes I. 181., 285-286. o. Emlékezhetünk, hogy Triaditzánál a 
bolgárok fel tudták gyújtani a császár ostromgépeit, l. Leó diakónus 155. o. Erre találunk példát nyugaton 
is, l. Widukind 81-82. o. „Hadigépek seregét tolták a falakhoz, a városbéliek azonban lerombolták vagy 
felgyújtották őket.”, 88. o. „A sereg táborhelyet foglalt, táborát erődítményekkel vette körül, és 
késlekedés nélkül hozzáfogott az ostromhoz.” Vagy 1017-ben Glogau védői is fel tudták gyújtani II. 
Henrik ostromgépeit a falaikról lőve, l. Thietmar 352. o. 

416
 Taktika 361. o. 

417
NUT 159-161. o.; PP 41., 45-49. o. A laisa vagy lesa szláv eredetű kifejezés volt, tőlük került át a magyar 

nyelvbe is, lésza alakban, vesszőfonat jelentéssel. Érdekes, hogy Arany János ezt a szót a bizánciak által 
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Volt még egy falrontó módszer, amely gyorsabb eredményt ígért. Eszerint a chelonai vagy 

laisai fedezékéből fúrókkal több lyukat vájnak a falba, kissé felfelé tartva, hogy a fal kifelé 

dőljön majd. A lyukakat egy vonalban fúrják 1.4 podesenként (39 cm), 3 podes-re (93,69 

cm) a földtől és ne teljesen, 1 pous-ra (31,23 cm) töltsék meg gyúlékony anyaggal 

(szurokkal, kénporral vagy olajjal bekent száraz faanyaggal). A réseket kössék össze a 

fúrókkal egy vájattal és ezt is töltsék meg száraz fahulladékkal, forgáccsal. Ezután gyújtsák 

meg a tömítést, ha kell, fújtatókkal is segítsék a tűz fellobbanását. Ha a fal vastagsága miatt 

mégis állva maradna, faltörő kosokkal döntsék le, hiszen az alapjánál meggyengülve nem 

tarthat ki sokáig és leszakad a „perforáció” mentén.
418

 Összefoglalva megállapíthatjuk, 

hogy a bizánciak várvívó módszereikben inkább verejtéket áldoztak, mint vért. 

  Ha az ellenség végül hajlandó feladni az erődöt, azt el kell fogadni, amennyiben az 

erős és őrsége is jó állapotban van, és felmentő csapatok várhatók. Ha az őrség viszont 

fáradt és nem várható felmentő sereg, akkor csak a bentiek életét garantálják, így azok 

családostul foglyok lesznek, vagyonuk pedig az ostromló csapatok zsákmánya. Azokat 

pedig, akik kiszöknek, jól kell fogadni, hogy ezt a bentiek is láthassák.
419

 

 A keleti határokon a bizánciak gyakorlata a X. század közepéig nem annyira 

ostromokra, mint inkább portyákra, illetve az ellenséges portyák elhárítására koncentrált. 

Ennek a módszernek folytatása gyakorlatilag a blokáddal való ostrom: a kiszemelt erődöt 

addig portyázzák körül, amíg környéke el nem pusztul, és végül megadásra, vagy 

megegyezésre kényszerül. A X. században lezajlott keleti hódítások során is ezt a módszert 

alkalmazták, miután a bolgárokkal kötött béke (927) lehetővé tette itt az aktív fellépést, a 

kalifátus meggyengülése miatt pedig komoly válaszra aligha lehetett számítani. I. Romanos 

Lekapenos császár (920-944) már 925-ben felszólította az iszlám végek városait, hogy 

fizessenek neki adót, vagy megtámadja őket, mivel tökéletesen tisztában van 

kormányzatuk gyengeségével.
420

 Azok ezt visszautasították, ezért 926 tavaszától 

                                                                                                                                                    
használt fogalom értelmében használta: „Sűrű rekettyéből lésza-sövényt fonnak, Mely födje nyilaktól fal-
megrohanáskor…”, „…alatta rohanó lészáknak, A király vitézi falra imé hágnak,”  Toldi szerelme, Tizedik 
ének, 89., 93. A Taktika 355-357. o. is javasolta azt, hogy váltásokban dolgozzanak a támadók. 
418

 PP 51-57. o. Egy arab forrás talán ennek a módszernek az alkalmazására utalhat, amikor arról ír, hogy 

Nikephoros Phokas 962-ben Massisánál hatvannál több „alagutat” fúratott a falba hét nap alatt, de végül 

nem tudta bevenni a várost, l. Miskawayh V. 216. o. 
419

 NUT 163. o. 
420

Ez az indoklás jellemzi a bizánciak óvatos fellépését az iszlám végeken – V. Konstantin (741-775) az 
abbászida hatalomváltás után a 750-es években hasonlóan indokolta a Melitené és a környező határerődök 
elleni támadását azok védőinek: The Origins of the Islamic State. Kitāb futūh al-Buldān of al-Balādhuri. 
Vol. I. by Philip Khouri Hitti. New York, 1968. 278. o. A bagdadi kormányzat gyengeségét az ekkoriban 
megélénkülő karmati (bahreini iszmáilita szakadárok) portyák is szemléltették: 927 őszén betörtek Irakba 
és 928. jan. 7-én Bagdadtól 20 km-re csak azért voltak kénytelenek megállni, mert elárasztották a terepet 
előttük, ezután Észak-Mezopotámiáig fosztogattak; rendszeresen fosztogatták a mekkai zarándok-
karavánokat, majd 930. jan. 11-én feldúlták a Szent Várost, a zarándokokat leöldösték, a Fekete Követ 
elhurcolták – csak 22 év múlva adták vissza  Hajnal István: Al-Qarāmita. A korai ismā’īlīya szakadár 
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megindultak ellenük a támadások, Melitené városát kis híján elfoglalta Ioannes Kurkuas 

domestikos ton Scholon (főparancsnok) és Melias, Lykandos strategosa. A vidéket 

mindenesetre elpusztították, a város lakói pedig ezután hasztalanul próbáltak segítséget 

kérni Bagdadból.421 A bizánci támadások a határvidék középső és északi részét érték, a 

tarsosi végeket nem; az örmény és grúz területek közé ékelt arab enklávék, illetve a 

részben már átkarolt Melitene voltak a célpontok.
422

 

Theodosiopolis blokádja (930 körül) 

 A város egy régi arab támaszpont volt a grúzok (ibérek) lakta területen (arabul 

Qālīqalā, ma Erzerum) és komoly stratégiai fontossággal bírt, mivel innen, a birodalom 

határvidékéről nyílt út az Araxes völgyébe, Dvinhez, ami a környéken az arabok 

legfontosabb támaszpontja volt, továbbá a hegyeken át délre, a Van-tó vidékére, ahonnan a 

Tigris völgyébe visz az út, a Bitlis-hágón át. Ugyanakkor viszont az arab portyázók innen 

érhették el a legkönnyebben a Fekete-tenger bizánci partvidékét, ezért volt megszerzése, 

vagy semlegesítése fontos Bizánc számára, csakhogy az arabok mellett a helybeli előkelők 

ellenkezését is figyelembe kellett vennie. A grúzok (és abházok), bár ortodox vallásúak 

voltak, szomszédaiktól, a monofizita örményektől eltérően, de hozzájuk hasonlóan több 

kisebb-nagyobb fejedelemségre oszlottak. Az arab hatalom folyamatos gyengülése mellett 

ezek a kis államok jó viszonyban voltak az itteni arab helyőrségekkel, az átmenő 

kereskedelemből pedig jelentős jövedelmet húztak.
423

 Viszont ezt a számukra kényelmes 

állapotot nem akarták felcserélni a bizánci hatalommal, így az a furcsa helyzet adódott, 

hogy a velük azonos hitű császárt, akinek ekkor már hivatalosan alattvalói voltak, a 

legkevésbé sem akarták tényleges hatalmi tényezőnek látni a maguk területén. Ebből 

fakadtak azok a problémák, melyekkel a város blokádja során Ioannes Kurkuas 

szembesült.
424

 

                                                                                                                                                    
közösségeinek története. PhD disszertáció. Budapest, 2001. 149-152. o. A szerzőnek köszönettel tartozom 
azért, hogy ezt a munkáját, akárcsak Miskawayh angol fordítását, rendelkezésemre bocsátotta. 

421
 Vasiliev 148-149. o. 

422
DAI 239-241. o. A várostól északkeletre az Eufrátesz bal partján Manuel, Degik ura, VI. Bölcs Leó idején 
(886-912), a X. század elején a császár szolgálatába állt, területén szervezték meg Mesopotamia themát, 
(900 körül) ugyanebben az időben a várostól nyugatra eső puszta vidéken hozta létre Melias Lykandros 
kleisurát, később themát. (916 körül) – Commentary 189-190. o. 

423
 Kmoskó I/2. 22-23. o., 68. o. az iszlám földjére Bizáncból Trapezunton és Qālīqalān át len-, gyapjú- és 
brokátszöveteket, római öltözékeket hoznak be, továbbá Hudud al-Alam143. o.. 

424
 Hogy a kis államok viszálykodása milyen zavaros helyzeteket produkálhatott, arra jó példa Artanudzs 
városának esete, valamikor a 920-as évek végén. A város nem a muszlimoké volt, hanem az ibér Asót 
Kiszkászisz birtokában volt; fontos kereskedelmi központot jelentett: Trapezunt, Ibéria, Abaszgia, az 
örmény területek és Szíria felől hozott árucikkekből hatalmas vámjövedelme volt. Erős város volt, egy 
nagy elővárossal is bírt, földje rendkívül termékeny volt, emellett „Ibéria, Abaszgia és a miszchioszok 
kulcspontja.” (az utóbbi az akkori Iberia délnyugati részét jelentette, lényegében a Taik nevű 
fejedelemség területét). Asót viszont ellenséges viszonyban volt vejével, Gurgennel, aki erővel is meg 
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 Theodosiopolis környéke már VI. Leó idején több támadás célpontja volt: keletre 

tőle Basian vidékén, az arabok a templomokat erődökké építették át, erre a császár Lalakon 

patrikiost, Armeniakon strategosát, Kolonia, Mesopotamia és Chaldia strategosával együtt 

elküldte ellenük. Ezek feldúlták a területet, az erődöket elpusztították, de később újabb 

hadjárat indult Theodosiopolis ellen Katakalon domestikos ton Scholon vezetésével. Ő is 

feldúlta a várost (valószínűleg a környékét inkább), Basian földjét és a környező vidéket. 

Aztán, már I. Romanos alatt, Ioannes Kurkuas, Dvin ellen vonulva
425

 szintén feldúlta 

Basiant, akárcsak testvére, Theophilos, Chaldia strategosa is. Úgyhogy mire a 

theodosiopolisiakkal végül megegyezés jött létre, már nem volt Basianban és Avnik körül 

egyetlen helység sem.
426

 

 Az ibérek hozzáállása ezúttal is komoly problémákat okozott, amit Ioannes 

Kurkuas figyelemre méltó önuralommal viselt el. Ők ugyanis sosem akartak 

ellenségeskedni Theodosiopolisszal, Avnikkal és Manzikerttel (arab kézen levő városok). A 

bizánciak ugyanis Theodosiopolis élelmezésének megakadályozása végett szerették volna 

tőlük átvenni Ketzeon erődjét. Az ibérek ezt nem akarták megtenni, mondván, hogy 

szomszédaik szerint ez azt jelentené, hogy a császár megbízhatatlannak tartja őket. Csak 

arra lettek volna hajlandók, hogy egy turmarches vagy császári megbízott költözzön a 

városba, és onnan tartsa szemmel Theodosiopolist. Ez viszont a császár számára lett volna 

elfogadhatatlan, hiszen megbízottja csak tíz-tizenkét embert vihetett volna be, így pedig 

lehetetlen lett volna a karavánokat ellenőrizni, főleg éjszaka. Az ibérek végülis abban 

voltak érdekeltek, hogy Theodosiopolis élelmezze magát (tőlük), így Ketzeont akkor sem 

adták át, amikor ígéretet kaptak arra, hogy a város elfoglalása után azt visszaadják nekik.
427

 

 Az viszont nem lett volna ellenükre, hogy Avnikot és Basiant átadják nekik a 

császári csapatok, mivel úgy tartották, hogy I. Romanos erre nekik okleveles ígéretet tett. 

Ez azonban félremagyarázás volt, mivel Bizánc és az ibér uralkodó szerződése szerint az 

utóbbi hűséges marad a császárhoz, harcol ellenségei ellen, barátait oltalmazza, a keletet 

                                                                                                                                                    
akarta szerezni tőle a várost, ezért úgy döntött, hogy inkább átadja azt a császárnak. I. Romanos el is 
küldte Konstantinos patrikiost, hogy Chaldiában szerezzen katonákat, és menjen be velük a városba; 
háromszáz emberrel végül el is jutott Artanudzsba, és átvette azt Asóttól. Ez azonban felbőszítette 
Gurgent és Dávidot, Iberia uralkodóját, akik azzal fenyegetőztek, hogy ha ezt a császár jóváhagyja, akkor 
inkább az arabokkal tartanak a bizánciak ellen. Ezt elkerülendő, a császár letagadta, hogy köze lenne a 
dologhoz, és azt Konstantinos magánakciójának állította be, akit aztán fenyegetések kíséretében hívott 
vissza Artanudzsból – DAI 215-223. o. Egyébként a korabeli seregek létszámaihoz is érdekes adat az, 
hogy egy nagy és erős város őrségéül elégnek gondoltak háromszáz embert. Egy apró kaukázusi 
fejedelemség (mely maga is Abaszgia főhatalma alatt állt) ebben a helyzetben képes volt megalázó 
visszakozásra kényszeríteni a „rómaiak birodalmát”, mely hivatalosan mindkettőjüknek ura volt és 
ugyanazon hitet vallotta, mint ők – Shepard 2001. 26-27. o., Runciman 1963. 169. o., Toynbee 1973. 407-
408. o. Az események 923-930 közötti datálása: Commentary 179. o. 
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 Valószínűleg a 927-es hadjáratról van szó – Vasiliev 150-151. o. 
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 DAI 207-209. o. Lalakon hadjárata 901-ben, Katakaloné 902-ben lehetett: Commentary 173. o. 
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DAI 209-211. o. 
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aláveti neki és nagy tetteket visz végbe; cserébe a császár őt és nemzetségét meghagyja 

tisztségében, határait nem tolja el, nem akadályozza, hogy Theodosiopolist és más 

ellenséges városokat elpusztítson, akár a maga, akár a császár csapataival. De ez nem 

jelenti azt, hogy ezt uralma alatt is tarthatja, akárcsak Avnikot és Mazdatot, melyeket a 

császár csapatai fosztottak ki és foglaltak el. A császári vélemény, Ioannes Kurkuaséval 

egyezően az volt, hogy az ibérek és a birodalom határa az Erax (Phasis) folyó legyen, attól 

délre a bizánciak, északra pedig az ibérek földjei legyenek.
428

 Theodosiopolis esetében a 

bizánci támadások végül elérték a célt, hogy elszigeteljék és megegyezésre szorítsák. A 

város csak az arab-bizánci harcok újabb megélénkülése után, 949-ben került közvetlen 

bizánci fennhatóság alá.
429

 

Melitene blokádja (934) 

 A határvidék középső részén fekvő város (a mai Malatya) régóta tüske volt már a 

bizánciak körme alatt, emírjeik gyakran vezettek portyázó hadjáratokat Anatólia területére. 

Ennek ellenére itt sem a hódítás és a közvetlen uralom alá helyezése volt a császár célja. A 

város az Eufrátesz jobb partján feküdt, a Melas (Kubakib, ma Tohma Su) folyó 

torkolatánál, innen lehetett az araboknak átjutni Armeniakon themába. Hegyekkel körülvett 

termékeny völgyben helyezkedett el, ahol szőlőt, mogyorót, mandulát termesztettek, 

azonban már a X. század elején a muszlimok is a következőképpen jellemezték helyzetét: 

„Ez utóbbi mindezeknél az erődöknél kívülebb esik az ellenség országában, mert az összes 

többi s az ellenség országa között mély út és fennsík terül el, míg Malatīya végvára az 

ellenséges föld közepén fekszik a lapályon, és vele egy országot képez.”
430

 Sebezhető 

pozíciója miatt korábban is több bizánci támadás érte már, legutóbb I. Basileios (867-886) 

idején, de ezeket mindig átvészelte. Mivel a muszlim portyázó hadjáratok fontos bázisa 

volt, alighogy elcsendesedett a bolgár határvidék, a császár azonnal kiküldte ellene Ioannes 

Kurkuast. Mint láttuk, a Melitene elleni támadások 926 tavaszán indultak meg, mindjárt 
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 DAI 211-215. o. Ide kapcsolódik még Avnik város története is, mely önálló volt saját emírje alatt, és a 
bizánciak sokszor fosztogatták falvait, az ibérek viszont nem, de a várost ezután megpróbálták 
megszerezni. Az emír belátta, hogy nem tarthatja így fenn magát, úgy döntött, hogy a császár alattvalója 
lesz. Mazdat erődje viszont Theodosiopolisé volt, melyet ennek hét hónapos ostroma során a domestikos 
elfoglalt, de aztán átadta az ibér Bagrat nagymesternek, miután esküt tett rá, hogy megtartja és sohasem 
adja át azt az araboknak. A bizánciak elvonulása után azonban mindjárt a theodosiopolisiaknak 
adományozta. Avnik ma Erzerumtól keletre található, kb. 60 km-re, Mazdat pedig talán ennek közelében 
feküdt – Commentary 174, 176. o. – ui. található datálás szerint a hét hónapos ostrom valószínűleg 939. 
ápr.-okt.-ben volt. 

429
Vasiliev 95. o.; Asołik 131-132. o. szerint feltöltötték a várárkokat és lerombolták tornyait. Theophanes 

folytatása 177. Theodosiopolis és környékének adózásra kényszerítéséről folyamatos dúlás-fosztogatás után. 
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Le Strange 1930. 120. o., Kmoskó I/1. 162. o., de már a IX. század végéről is van olyan muszlim forrás, 
mely szerint a környező hegyvidéket „rómaiak” lakják, l. Haldon-Kennedy 1980. 109. o. 
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kis híján el is foglalták a várost, de végül visszaverték a bizánciakat. A főparancsnok 

azonban folyamatosan dúlt-pusztította a a vidéket, felégette a környező falvakat. A város 

vezetői hamarosan belátták, hogy mivel segítséget nem várhatnak Bagdadtól, ezért 

helyesebb lesz, ha megpróbálnak egyezkedni, és tárgyalásba kezdtek a bizánciakkal. Ennek 

eredményeként a város Bizánc barátja és szövetségese lett, adót fizetett, és csapatokat 

küldött annak seregébe még az arabok ellen is, cserébe mentességet kapott a támadások 

alól, a lakosság és a város vezetése helyben maradt.
431

 A szerződéses állapot nem tartott 

sokáig, Abu Hafsz emír halála után (928) a meliteneiek felmondták azt. 927-ben a bizánci 

főparancsnok Dvint, az azerbajdzsáni emír székhelyét vette ostrom alá, és bár 

ostromtornyokat és valamilyen görögtüzet fúvó szerkezetet is bevetett, a támadást 

visszaverték.
432

 Az év elején egy tarsosiak által indított támadást visszavertek a bizánciak, 

de 926. dec. – 928. jan.-ban Tamal emír sikeres téli portyát indított: 300000 lábasjószágot 

zsákmányolt, legyőzte és megölte a renegát Ibn al-Dahhakot.
433

 928-ban Kurkuas a dél-

örmény területeken levő arab városokat támadta, kapitulációra kényszerítette Hilatot 

(Chliat, ma Ahlat) és Bitlist, Arzan és más városok lakói elmenekültek, de hiába próbáltak 

segítséget kérni a kalifától. Közben Melitene felmondta az egyezséget, Melias strategos 

pedig 700 bizáncit és örményt küldött a városba csákányokkal és ásókkal, mintha 

munkások lennének, hogy majd ha ostromra kerül a sor, ezek kiszolgáltassák neki a várost. 

A lakók azonban felismerték a cselt, és lekaszabolták az álruhás különítményt.
434

 929-ben 

az arab végvidék városainak helyzete tovább nehezedett, ezért Melitene, Mayyafariqin 

(Martyropolis, ma Silvan), Arzan és Amida (ma Diyarbakir) ismét a kalifától próbált 

segítséget szerezni. Közölték, hogy ha nem kapnak, kénytelenek lesznek behódolni a 

bizánciaknak, de így sem kaptak támogatást. Szerencsére az azerbajdzsáni emír, Muflih al-

Szadzsi megverte Kurkuas seregét, így időlegesen megkönnyebbülhettek.
435

 930-ban a 

bizánciak Theodosiopolis ostromával voltak elfoglalva, az arabok pedig Samosatánál 

visszaverték Melias portyázó örmény csapatait. 931. márc. - ápr.-ban Tamal emír a lovak 

szügyéig érő hó ellenére sikeres portyát vezetett Anatóliába, majd a nyáron nagy lovas- és 

gyalogos sereggel Amorionig vonult, kiürítve találta és kifosztotta. Ezután Ankyrát is 

kifosztotta, de sem itt, sem a visszaúton nem ütközött ellenállásba; ramadán havában 
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 Theophanes folytatása 172. o.; Skylitzes I. 263. o.; Shepard 2001. 30. o.; Runciman 1963. 137. o. 
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PP 99. o. említ és ábrázol is az ostromeszközök között egyfajta „kézi lángszórót”, mellyel az ostromtorony 
tetejéről, csapóhídon át el lehet űzni a védőket a falakról. Azonban ez alighanem speciálisan képzett 
kezelőt igényelhetett, mivel Dvin-nél a védők nyíllal lelőtték a „lángszóróst” és erre a bizánciak 
felhagytak a támadással. 
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 Vasiliev 150-151.; Skylitzes I. 279-280. o. szerint viszont ő maga is renegát volt, csak a másik oldalról. 
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 Vasiliev 151. o. 
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(szept. 17. - okt. 16.) tért haza, 136000 dínár értékű fogollyal. A bizánciak erői ezalatt a 

taroni örmény fejedelem hívására feldúlták Perkrit, a hilati vidéket és a szomszédos 

területeket, valószínűleg emiatt nem szálltak szembe a tarsosiakkal. Muflih viszont aztán 

Taront támadta meg bosszúból, ramadán havában.
436

 Melitene lakói ismét segítségért 

folyamodtak, ezúttal Szaid ibn Hamdanhoz, a Moszult és Diyar Rabiát kormányzó 

emírhez. Az emír aztán a város alá vonult, melyet bizánci őrsége (Melias egy örmény 

különítménye és egy áttért arab, Bunajj ibn Nafisz, al-Muktadír kalifa korábbi tisztje) 

elhagyott.
437

 

 Az akció eredménye csak ideiglenes lehetett, mivel a Hamdanidák 932-ben az al-

Muktadír kalifa (908-932) bukása körüli küzdelembe bonyolódtak. Az új kalifa al-Káhir 

lett, akit viszont 934-ben buktattak meg – ez a felfordulás szabad utat adott a bizánciaknak, 

akik eldöntötték, hogy nem kísérleteznek tovább Melitene vazallussá tételével, hanem a 

birodalomhoz csatolják a várost. 

 934 tavaszán Ioannes Kurkuas, Melias örményeivel együtt ostrom alá vette a várost 

és módszeresen elpusztította a környező vidéket és településeket. A városban hamarosan 

éhínség tört ki és több lakos is elpusztult. Végül Melitene 934. máj. 19-én kapitulált: a 

főparancsnok két sátrat állított föl, az egyiken kereszttel – aki ehhez ment, a családjával és 

vagyonával együtt maradhatott, miután megkeresztelkedett. Akik a másik sátorhoz mentek, 

az iszlámot és a távozást választották, őket biztos helyre kísérték; a lakosság nagy része 

áttért. A várost és környékét császári igazgatás alatt álló területté alakították (kuratoreia) és 

komoly adóösszeget vetettek ki rá.
438

 

 Ezeken a példákon látható, hogy a bizánciak mennyire nem törekedtek a 

mindenáron való hódításra ebben az időszakban. A közvetlen ostrom helyett inkább a 

célpont környékének pusztítása révén akarták rákényszeríteni akaratukat. Ebben 

igyekeztek elnyerni a szomszédos örmény vagy grúz államok támogatását is (bár ez, mint 

láthattuk, nem mindig vált be). Portyázó hadműveleteikkel inkább azt akarták elérni, hogy 

az Anatólia ellen indított támadások bázisait jelentő városokat megegyezésre kényszerítsék 

és „biztonsági zónává” alakítsák. A fegyveres hódítás csak ezen alternatíva kiesése után, 

egyéb lehetőségek híján került előtérbe.439 A hódoltatott és adófizető városok szavatolták 
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 Vasiliev 152-153. o. 
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Vasiliev 153-154. o. szerint Melitene békét kötött és átadták a város kulcsait, ezért al-Muktadír kalifa 
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Shepard 2001. 30. o., Runciman 1963. 141-142. o. 
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volna a birodalom biztonságát, ami a saját katonai erőforrásokat is kímélte volna; 

lényegében az iszlám végvidék „átfordítását” próbálták elérni. A thema-katonaság az 

időszakos portyázásra megfelelt, viszont elhúzódó ostromot, vagy tartós helyőrségi 

szolgálatot idegen környezetben csak az állandó katonaságtól várhattak, ez viszont csak 

korlátozott számban állt rendelkezésre. A portyázó, ostrom helyett blokádot alkalmazó 

stílus a bizánci-arab határvidék hagyományának számított. Az I. Basileios (867-886) idején 

végrehajtott támadások is ezt a mintát követték, de az arab végek mögött akkor még 

erősebb hátország állt, így meg tudták azokat védeni. A kalifátus egységének megszűnése 

nyomán azonban csak helyi ellenállással kellett számolni, így a támadások kevesebb 

kockázattal, de nagyobb nyereséggel járhattak, amint a politikai vezetés erélyesebb 

fellépésre szánta rá magát. 

A krétai hadjárat (960-961) 

  Az új császár, II. Romanos 960-ban úgy döntött, hogy ő is sereget küld Krétára, 

melynek élére Nikephoros Phokast állította; a hadsereg és a szükséges felszerelés 

összegyűjtése megindult 960 elején a nyárra tervezett hadjárathoz. A feladat nem volt 

könnyű, hiszen korábban több kísérlet is kudarcba fulladt a szigeten, a sereg ellátása nehéz 

lehetett elhúzódó harcok esetén, továbbá a muszlim flották is beavatkozhattak, mint 912-

ben a szíriaiaké. Szerencsére a helyzet sokat változott: a korábban Kréta hátországát 

jelentő Egyiptomban az Ihsídida-dinasztia súlyos válságban volt, Bagdad pedig a közeli 

szárazföldi végeket sem tudta már megoltalmazni. A síita kalifától, a Fátimida al-Muizztól 

(955-973) még lehetett is volna segítséget szerezni, hiszen az ő flottája fel tudta venni a 

versenyt a bizánciakéval. A krétaiak cserébe hajlandóak voltak elismerni a fennhatóságát 

(addig a szunnita Abbászidákat ismerték el). A Fátimida kalifának ez jó lehetőséget 

nyújtott arra, hogy tekintélyét növelje az iszlám világban, de Kréta birtokában Egyiptom 

megszerzése – amit elődei már többször megpróbáltak – is könnyebb lehetett. Felszólította 

II. Romanost, hogy ha nem tesz le szándékáról, felmondja a 958-as békeszerződést 

(Szicíliából a bizánciak dél-itáliai birtokait többször támadták a Fátimidák), de a császár 

nem engedett. Ezután az Egyiptomot kormányzó eunuch Kafurnak írt, hogy közös erővel 

űzzék el a hitetleneket a szigetről: a két flotta 961. máj. 20-án találkozna Kyrenaika egy 

kikötőjében, de ha az egyiptomiak nem jönnek, akkor a kalifa már nem tartaná magát 

tovább korábbi egyezményeihez. Az ajánlat inkább csapda volt: teljesíthetetlen 

                                                                                                                                                    
város birtokához így is ragaszkodtak volna – DAI 211. o. 
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kötelezettségre akarta rávenni Kafurt, vagy csak kelepcébe akarta csalni az egyiptomi 

flottát. A javasolt időpont amúgy is késői volt, addigra már Krétát visszafoglalták a 

bizánciak, ezzel az iszlám világ megosztottsága újabb sikert tett lehetővé számukra.
440

 

 A bizánci flotta 960 júniusában indult el Konstantinápolyból az európai és ázsiai 

themák csapataiból, valamint örmény és rusz zsoldosokból álló sereggel a fedélzetén. Az 

Ephesos melletti Phygela kikötőjében gyűlt össze a sereg és flotta teljes állománya, innen 

nyugat felé a nyílt tengeren haladtak tovább. Júl. 13-án értek partot Krétán, és mivel a 

szállítóhajók – legalábbis részben – elég sekély merülésűek voltak, egyfajta pallón 

keresztül közvetlenül a szárazföldre tudták kitenni a csapatokat. Az arabok észrevették a 

partraszállást, de mire felvonultak, a bizánciak is hadrendbe álltak a parton, majd 

nehézfegyverzetű lovasságuk elsöpörte a muszlim sereget. A menekülők, nyomukban az 

üldöző bizánci lovassággal, erődjükbe zárkóztak, majd ezután Nikephoros Phokas erődített 

tábort épített seregének Chandax mellett (így hívták a bizánciak az arabok székhelyét, al-

Khandakot – később Candia, ma Iraklion), a flottát pedig rendszeres őrjáratozásra küldte, 

hogy az ellenséges hajók forgalmát megakadályozza.
441

 

 Ezután csapatokat küldött ki a sziget belső részének felderítésére a thrakesioni 

strategos, Nikephoros Pastilas vezetésével, aki maga is tapasztalt katona volt. Az utasítás 

szerint a feladatot gyorsan, de körültekintően kellett elvégezniük, azonban a katonák, a 

sziget bőségén elámulva (kecske- és birkanyájak, gyümölcsök, borok) átadták magukat az 

evés-ivás örömeinek. Az arabok azonban az erdős hegyekből figyelték őket (meglehet, 

szándékosan hagyták, hogy termékeiket megszerezzék a bizánciak és ezzel elaltatták 

éberségüket), majd rejtekeikből előbújva hadrendbe állva rájuk támadtak. A bizánciak – 

bár többen közülük alig álltak a lábukon – keményen harcoltak, de Pastilas strategos lovát 

a dárdák és nyilak leterítették, majd ő maga is gyalogosan harcolva elesett. Csapatai ezután 

futásnak eredtek, de csak kevesen tudtak visszajutni a táborukhoz.
442

 

 Nikephoros Phokas viszont nem hagyta, hogy a balsiker megzavarja és megpróbálta 
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kikémlelni Chandax gyengeségeit, hogy minél gyorsabban befejezhesse a hadjáratot. A 

város azonban szokatlanul erős volt: az egyik oldalon a tenger, a másikon magas sziklák 

védték, falai pedig szokatlanul masszívak voltak. Ezek szárított téglából épültek, melynek 

anyagához kecskeszőrt kevertek, magasak és olyan szélesek voltak, hogy két kocsi elfért 

volna rajtuk egymás mellett; továbbá dupla árok is nehezítette a támadók dolgát. Hogy a 

szárazföld felől teljesen elszigetelje a védőket, tengertől tengerig falat építtetett a 

főparancsnok. Azonban nem csak a városbeliekre kellett figyelnie, mivel a szigeten még 

több ezer harcképes arab várt az alkalomra, hogy az ostromlókra támadhasson.
443

 A  

valószínűleg túlzó  jelentések szerint 40000 fős sereg gyűlt össze a sziget belsejében, 

hogy felmentse a várost. Phokas válogatott csapatokkal csendben, hogy a védők észre ne 

vegyék, elhagyta a tábort és a hegyek között megközelítette az arabok táborát. Egy napig 

pihentette embereit, majd késő este a környéket jól ismerő vezetőkkel erőltetett menetben a 

táborhoz vonult. Könnyen haladtak, mivel telihold volt, körülvették a tábort, majd 

rajtaütésszerűen lerohanták azt. Az arabok csak ekkor riadtak fel és hiába próbáltak 

elmenekülni, mindannyian elpusztultak a bekerítésben.
444

 Az elesettek fejeit a katonákkal a 

táborba vitette és egy ezüstöt adott nekik darabonként, majd a fejeket részben 

lándzsahegyre tűzve a fal körül helyeztette el, részben hajítógépekkel a városba dobáltatta. 

A védők így szereztek tudomást társaik sorsáról, és arról, hogy nem lesz, aki felmentse 

Chandaxot, azonban végül nem omlottak össze, és falaikban bizakodva várták a rohamot. 

Nem is kellett sokáig várniuk, a bizánciak hajítógépek tüzével próbálták a falakat 

megtisztítani a védőktől, de nem elég eredményesen, így a támadókat visszaverték a sűrű 

dobálással. Nikephoros Phokas belátta, hogy a védők elszántak, a magas fal és a kettős 

árok is nehezíti a rohamozók dolgát, ezért inkább a kiéheztetés jól bevált módszerénél 

marad, mialatt az ostromgépekkel folytatja a harcot.
445

 

 A kiéheztetés persze hosszú hónapokat vett igénybe, ami a bizánci csapatokat is 

megviselte, de a főparancsnok rendszeres gyakorlatoztatással fenntartotta a fegyelmet a 

táborban, melyet még sánccal és árokkal is megerősített. Amíg átteleltek, kisebb hadi 

vállalkozásokat is végrehajtottak, így mire az időjárás megenyhült, a csapatok harci 
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szelleme is változatlanul fennmaradt.
446

 Phokas ezúttal nem közvetlen rohamot tervezett, 

hanem aknával ledönteni a fal egy részét, és így bejutni a városba. A várárokból kiindulva 

az alapokhoz tudtak fúrni, miközben mások faltörő kosokkal rombolták a falat – a 

hajítógépekkel ezúttal sikerült a védőket visszaszorítani a falakról. A kiásott üreget 

gyúlékony anyaggal töltötték meg, majd meggyújtották; amint a támasztékgerendák 

elégtek, két torony és a köztük levő falszakasz összeroskadt. A résnél a védők már hiába 

próbálták feltartóztatni a rohamozó bizánciakat – Chandax 961. márc. 7-én elesett. A várost 

kifosztották és feldúlták – Nikephoros Phokas is nehezen tudta helyreállítani a rendet, 

„Kurupes” emír családjával együtt fogságba esett. Ezután a várfalakat lerombolták, majd a 

sziget belsejében építettek új erődöt Temenos néven, melyet bizánci és örmény őrséggel 

láttak el, továbbá behódoltatták a sziget belső részeit is.
447

 Ez a hadjárat volt az 

újjászervezett bizánci haderő főpróbája, a következő hadjáratok már merészebb célokat 

követtek, mint az eddigi nagyszabású portyák. 

Aleppó bevétele(962) 

 Nikephoros Phokas 962 elején elfoglalta Anazarbost, majd rohammal vagy 

kapitulációval újabb 54 erődöt a muszlim határvidéken; ezután tavasszal visszatért bizánci 

területre. Az év vége felé indított újabb hadjáratot, ezúttal Aleppó ellen, amivel meglepte 

Szaif ad-Daulát, akinek sebtében összeszedett seregét dec. 18-án szétverte a város előtt, 

majd kifosztotta az emír palotáját, ahol rengeteg ezüstöt és fegyvereket zsákmányolt.448 

Maga a város azonban ellenállt és visszaverték a falon rést ütött bizánciak rohamát. 

Mindamellett a város vénjei tárgyaltak a főparancsnokkal a megadásról, de nem született 

végleges megállapodás. Mivel azonban Szaif al-Daula veresége után nem húzódott a 

városba, hanem délkeleti irányba menekült, távollétében, úgy tűnik, az aleppói katonaság 

fegyelme meglazult és dec. 23-án fosztogatni kezdett a házakban és a kereskedők 

boltjaiban. Erre a falak védői is odasiettek, hogy megvédjék tulajdonukat, a bizánciak 

pedig az őrizetlenül hagyott falakat látva, bevették a várost. Rengeteg lakost megöltek, a 

mecseteket lerombolták, tízezer foglyot ejtettek és „leírhatatlan” méretű zsákmányt 
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szereztek, továbbá kiszabadították az itt őrzött bizánci foglyokat. Kilenc napig maradtak 

Aleppóban, de a fellegvárat nem vették be, ahová alida és hásimita családtagok és más 

előkelők is húzódtak, egy csapat dailami gyalogossal.
449

 Nikephoros Phokas haza akart 

térni a zsákmánnyal, de a császár unokaöccse (nem világos, hogy ki lehetett) ragaszkodott 

ahhoz, hogy rohammal vegyék be a fellegvárat. A főparancsnok megpróbálta lebeszélni, 

mondván, hogy amit eddig elértek, az is olyan eredmény, amit senki sem képzelt volna, 

akik odafönt vannak, úgyis elpusztulnak, hiszen nem találnak majd élelmet a városban, 

továbbá a túlerőltetés csak pusztulásra vezetne; de ha nagyon akarja, vegye ostrom alá, 

hiszen a védőknek hamarosan meg kell majd nyitniuk a kapukat. A császári rokon azonban 

ragaszkodott hozzá, hogy erővel foglalják el, ezért végül ráhagyta a fellegvár elleni 

rohamot; a kapuhoz azonban csak szűk út vezetett, melyen csak egyenként lehetett haladni. 

A császár unokaöccse haladt elől, meg is ölték, a főparancsnok bosszúból megölette a 

foglyokat, majd a sereg a zsákmánnyal megpakolva hazavonult.
450

 Az aleppói 

győzelemmel végre megtörtént a nagy csapás, amelyre még VII. Konstantin vágyott, mikor 

Nikephoros Phokast nevezte ki domestikosnak. Azonban a visszatérő sereg még alig kelt át 

a Toros-hegységen, mikor a következő év tavaszán II. Romanos hirtelen meghalt. Fiai még 

gyermekek voltak, így 963 nyarán a főparancsnokot a hadsereg támogatásával császárrá 

koronázták. II. Nikephoros (963-969) pedig úgy ítélte meg, hogy a keleti sikerek folytatása 

a követendő út: Kilikiából ki kell szorítani az arabokat. 

 

Mopsuestia és Tarsos bevétele (964-965) 

 Bár Szaif ad-Daula erejét lényegében megtörték már, de az új császárnak esze 

ágában sem volt elődei politikáját követni, és valamiféle vazallus-státust kényszeríteni a 

kilikiai arabokra. Furcsa módon tehát egy diplomáciai megoldásokat kedvelő császár, VII. 

Konstantin által életre hívott hadigépezet a kisázsiai katonai arisztokrácia kezébe kerülve a 

terjeszkedő politika eszköze és támasza lett.
451

 Az iszlám szíriai végvidékének két 

legerősebb városa volt ez a két település, arab nevükön al-Massisa és Tarsūs. Az előbbi a 

Pyramos (Jayhan) két partján feküdt egy-egy dombon, a bal oldali részt Kafarbayyának 

nevezték, mindkét település meg volt erődítve és híd kötötte össze őket. A folyó mellékén a 
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Malwan nevű gazdag mezőgazdasági terület feküdt, innen látták el a várost.
452

 Tarsos volt 

a kilikiai arabok legfontosabb erőssége, innen indultak a Bizánc elleni portyák (messze 

földekről jöttek ide a hitharcosok), ennek volt a legnagyobb őrsége, ez védte délről a 

Kilikiai Kapukat. Mély árok és magas, kettős kőfal védte, keresztülfolyt rajta a Kydnos-

folyó (a város két részét három híd kötötte össze), melynek vizét az árokba vezethették. A 

külső fal kapuit vaslemezekkel borították be, míg a belső falon levők tisztán vasból 

készültek, száz bástyáján részben hajítógépek, részben számszeríjak védték a várost.
453

 II. 

Nikephoros 963 decemberében tért vissza a hadszíntérre, 964 tavaszától hozzálátott Kilikia 

feldúlásához, majd Mopsuestia (al-Massisa) alá vonult. Hét napig hiába ostromolta 

azonban és mivel a feldúlt vidéken az élelmezés nehéz volt, végül tizenöt nap után vissza is 

tért Kappadokiába. Azonban előtte még a város külvárosát, akárcsak Adanáét és Tarsosét, 

felégették és súlyos vereséget mértek az utóbbiak hadinépére, mikor Mopsuestia 

segítségére siettek. II. Nikephoros távozásakor mindenesetre megüzente a város lakóinak, 

hogy csak az élelemhiány miatt távozik és nem azért, mert nem tudja bevenni azt, 

hamarosan vissza fog térni, ezért jobb lesz mindenkinek, aki távozni akar, ha minél előbb 

megteszi, mert aztán ha majd visszatérnek, mindenkit megölnek.
454

 Ősszel érkezett vissza a 

császár, elfoglalta Adanát, melynek lakói Mopsuestiába menekültek, amit ezúttal több, 

mint ötven napon át ostromolt, de a pestis és az ellátmány hiánya miatt (bár különítményei 

Antiochiáig portyáztak) megint csak vissza kellett térnie Kaisareiába, miután sarcot csikart 

ki a lakóktól.
455

 

 Az uralkodót ugyan bosszantotta, hogy nem sikerült bevenni Tarsost, de nem volt 

teljesen eredménytelen a 964-es hadjárat. Adana elfoglalásával elszigetelték egymástól a 

két fontos célpontot, a menekültek újabb hulláma pedig csak tovább növelte azok ellátási 

gondjait. 965 elején Kilikiában már borzalmas állapotok uralkodtak az ínség miatt, ezért 

Mopsuestia és Tarsos lakói felajánlották a császárnak, hogy behódolnak és küldjön 

hozzájuk helytartót, de  az ajánlatot II. Nikephoros visszautasította, mivel maga is tisztában 

volt a városok szorult helyzetével és azzal, hogy külső segítségre sem számíthatnak 

(továbbá talán a melitenei rossz tapasztalatok miatt): „Olyanok vagytok, mint a kígyó: ha 

megérzi a tél hidegét, gyenge és bágyadt, hogy aki látja, holtnak hiszi, de ha felveszi és 
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átmelegíti, életre kel és megmarja. Azért ajánljátok a behódolásotokat, mert gyengék 

vagytok, de ha hagylak benneteket talpra állni, rám támadnátok – csak a kard maradt 

számotokra!”
456

 Tavasszal aztán ismét hatalmas sereget vezetett Kilikiába, hogy befejezze 

a terület meghódítását, csapatai egy részét pedig Szíriába, másik részét Mayyafariqinhez 

küldte, hogy lekösse Szaif ad-Daulát. A többivel aztán hozzáfogott a megmaradt muszlim 

erősségek felszámolásához, öccsét, Leont Tarsos alá küldte. Ő maga pedig elfoglalta 

Anazarbost és még több mint húsz erődöt, majd Mopsuestiát kezdte ostromgépekkel 

támadni, ennek védői azonban tüzes nyilak és súlyos kövek záporával visszaverték az első 

rohamot. A császár azonban észrevette, hogy a Pyramos-folyó melletti részen a fal 

sérülékenyebb, éjszaka oda vezette embereit, csendben aláásták azt az alapjánál, majd 

gerendákkal aládúcolták. Júl. 13-án reggel aztán ezt meggyújtották, az aláásott falrész két 

toronnyal együtt összeomlott, majd a résen át betörve elfoglalták a várost, a lakók között 

nagy öldöklést rendeztek, aztán pedig a túlélőket Tarsos előtt elhaladva fogságba 

hurcolták.
457

 

 Most már csak Tarsos maradt hátra, melynek védői egy kisebb sikert is elértek, 

mikor egy bizonyos Monasteriotes élelem- és takarmánygyűjtő különítményét rajtaütéssel 

megsemmisítették. Ideérkezve a császár aztán sánccal körülvett tábort épített, majd 

letaroltatta a környező erdős-bozótos vidéket, nehogy az arabok azokat leshelynek 

használhassák. A tarsosiak, emlékezve több korábbi győzelmükre a bizánciak felett, 

kivonultak a városból és hadrendbe álltak, azonban vereséget szenvedtek, és 

visszamenekültek a falak mögé.
458

 Ezután hajítógépeket állítottak föl a falakon (így azok 

hatótávolsága megnőtt az ostromlók földre telepíttetett eszközeihez képest) és várták a 

bizánciak támadását, de hiába: Nikephoros Phokas úgy döntött, hogy a rendkívül jól védett 

várost nem rohammal, hanem kiéheztetéssel veszi be. Körülvette a várost, és folyamatosan 

őriztette, így Tarsosban hamarosan elviselhetetlenné vált az éhség és végül Mopsuestia 

sorsára emlékezve hajlandóak voltak a szabad elvonulás fejében feladni a várost. A császár 

garantálta életüket és hogy aki távozni akar Szíriába, minden ingóságát magával vihesse 

Antiochiába szárazon vagy vízen, aki maradni akart, annak át kellett térnie keresztény 

                                                 
456

 Miskawayh 224. o., Barhebraeus 170. o. Az éhezés miatt a lakók már döghúsra fanyalodtak, járvány tört 

ki és Tarsosból naponta 300 halottat vittek ki. 
457

 Leó diakónus 53-56. o., Skylitzes II. 146. o., Miskawayh 224-225. o., PO 18. 793-794. o. 
458

Skylitzes II. 146. o., Leó diakónus 58-60. o. Az ütközet (leírása a csatáknál) taktikája lényegében egybevág 
a PM 29, 47. o. és a NUT 105., 127-129. o. előírásaival. A DRM 305. o. szerint az elfoglalni szándékozott 
város elé két lovasegységet küldjenek ki, az első vágja ki, égesse fel az itteni szőlőket, fákat, hogy a 
bentiek, hogy mentsék javaikat, rájuk támadjanak. Ekkor menekülést színlelve csalják őket a hátrább 
lesbe állított másik lovascsapat elé; ezzel a módszerrel tesztelhetik a védők erejét és morálját, de egyúttal 
számukat is csökkenthetik. 
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hitre. Megint két választást kínált a lakóknak, mint Melitene esetében történt: aki egy 

irgalmas és igazságos uralkodó országában akar élni, jog- és vagyonbiztonságot akar, az 

maradjon a rómaiak zászlaja alatt, aki viszont zsarnokságot, paráznaságot, 

vagyonelkobzást akar inkább, az a másik zászló alatt gyülekezzen és menjen az iszlám 

földjére – így kapitulált Tarsos 965. aug. 16-án. A város lakói közül később, amikor az 

ínség véget ért és helyzet normalizálódott, a megélhetés pedig biztos lett, többen is 

visszatértek és áttértek vagy gyerekeiket kereszteltették meg. Tarsos lett ezután a császár 

szíriai hadjáratainak kiinduló bázisa.
459

 966-ban Amida, Dara és Nisibin környékét dúlta 

fel a császár, majd Szíriába vonult Antiochia alá, mely azonban túl erős volt, ezért a vidék 

feldúlása után visszatért Kis-Ázsiába.
460

 Ez a város lett a bizánci támadások következő 

célpontja. 

 

 
                                                              Antiochia ostroma (968-969) 

 
 II. Nikephorost 967-ben a bolgárokkal kirobbant új konfliktus foglalta le 

Európában, de 968-ban újabb nagyszabású keleti hadjáratra vonult. Taronból kiindulva 

Arzanon és Mayyafariqinen át Szíriába ment, elfoglalta Manbiğot (Mempetze, Hierapolis), 

majd okt. 19-én Antiochia alá ért, ahol két napig erődemonstrációt tartott a lakóknak, aztán 

délre fordult. Az Orontes-folyó túloldalán haladva elfoglalta Hama és Homs városát, és 

átkelt a Libanon-hegységen át a Földközi-tenger partjára. Itt azonban Tripolist túl erősnek 

találta, a kedvezőtlen széljárás miatt pedig nem ért ide a flottája, így amúgy sem tudta 

volna elzárni a kikötőjébe tartó forgalmat. Ezután bevette Arka városát (Caesarea ad 

Libanum) ostromgépek felhasználásával és itt bőséges zsákmányt szerzett, majd a 

tengerpart mentén haladva északra, sorban elfoglalta az útjába eső városokat 

(Tartus/Antartos, Dzseble/Gabala, Ladikija/Laodikeia). Így ért újra Antiochia alá, ahol 

erődített tábort épített, azonban nem akart módszeres ostromot indítani a város ellen, 

hanem blokáddal akarta megadásra kényszeríteni, mivel sajnálta volna a világ harmadik 

                                                 
459

 Leó diakónus 60-61. o. Skylitzes II. i. h., PO 18. 796-797. o. Barhebraeus 170-171. o., Miskawayh 224-
226. o.; Leonhardt 1887. 34-40. o. A császár választási ajánlata: Bosworth, C. E.: The City of Tarsus and 
the Arab-Byzantine frontiers in early and middle 'Abbasid times. Oriens 33. (1992) 270-278. o. (279. o.) 
Láttuk már Melitenénél is, hogy ez egy magát megadó városnál ez a kapitulációs eljárás része volt, Ibn 
Hauqal 186. o. attól tartott, hogy a meghódított szíriai területeken hátramaradt és fejadót fizető lakók 
végül majd keresztény hitre térnek, vagyis nem a teljes muszlim lakosság távozott. Talán, mint Aleppónál 
történt 962-ben, a vidéki földműves lakosságot nem bántották, sőt arra utasították őket, hogy jól műveljék 
a földeket, mert azt már sajátjuknak tekintik, l. Miskawayh 211. o. Haldon 2003. 184-185.o. szerint Tarsos 
bevétele a védők legyőzéstől kezdve a vidék feldúlásán át a kiéheztetéssel elért kapitulációig egy igazi 
„könyv szerinti” hadművelet volt. 

460
 966 augusztusában 20000 horászáni harcos érkezett Rajjba (Teherántól északra), hogy a bizánciak ellen 
vonuljanak dzsihádba (még elefántjaik is voltak). Itt azonban túlzó követelésekkel léptek föl, majd az 
általuk hitetleneknek tartott dailamiakra támadtak, így végül erővel kellett őket elűzni  Miskawayh 234-
241. o. 
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legszebb városát, mint egy közönséges erődöt elpusztítani, mely egyébként is rendkívüli 

nagyságú falakkal rendelkezik. Figyelmeztette katonáit, hogy felesleges lenne erőt 

vesztegetni a város bevételére, mikor portyázás révén behódolásra tudják kényszeríteni.
461 

Ezért inkább úgy döntött, hogy a várostól északra erődöt építtet Bagrashnál, amelyben 

1000 gyalogost és 500 lovast hagyott hátra elegendő élelemmel, és takarmánnyal, hogy 

rendszeresen támadják Antiochia környékét, és tegyék lehetetlenné az oda irányuló 

kereskedelmi forgalmat.
462

 

 A császár ugyan aligha tervezte, de a Tarsosból a kapituláció után Rashiq Nasimi 

vezetésével eltávozott katonaság a városban egyre komolyabb incidenseket okozott. 

Szabályos lázadásra került sor a Mayyafariqinben tartózkodó Szaif ad-Daula ellen, 965. 

okt. 29-én még Aleppó városát is elfoglalták, a fellegvárat három hónapig ostromolták. 

Egy kitörés során aztán a védők megölték a vezért, de a lázadók ezután ismét összeszedték 

magukat és megverték az emír helytartóját és bevették a fellegvárat is 966 tavaszán. Szaif 

ad-Daula végül személyesen verte le a lázadást, majd kivégeztette a azokat a résztvevőit, 

akiket nem sokkal előbb ő váltott ki egy fogolycsere alkalmával.
463

 Aztán az emír halála 

után, 967-ben Antiochia vezetői úgy döntöttek, hogy a Hamdanida családból senkit sem 

engednek a falaik közé és a kurd Alusht tették meg vezetőjükké. Az új emírnek, Abul-

Maalinak enélkül is volt elég baja lázadások és rokona, Abu Taglib moszuli emír miatt, aki 

szintén pályázott Aleppóra. Nem csoda hát, hogy II. Nikephoros 968-ban ellenállás nélkül 

dúlta fel Szíriát. Hamarosan egy ötezer fős horászáni segélyhad érkezett Antiochiába, ami 

azonban csak növelte a zűrzavart és végül a városlakók elűzték őket. 968-ban zavargások 

robbantak ki e városban, melyek során keresztény templomokat romboltak le és megölték a 

pátriárkát is, 969-ban pedig Alusht megölte egy szintén tarsosi menekült, al-Zughayli, aki a 

város új ura lett.
464

 A zavaros állapotok is segítségére voltak a bizánciaknak: úgy tűnik a 

császár a szír keresztények együttműködésére is számíthatott, mikor megegyezett velük, 

hogy mint menekültek húzódjanak be a városba és aztán, ha eljön az idő, segítsék azt 

elfoglalni.
465

 969 folyamán Antiochiában a hátrahagyott különítmény rajtaütései miatt 

egyre súlyosabbá vált az élelemhiány. Az ősszel a keleti főparancsnokságot a császár 
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Leó diakónus 69-72. o., Skylitzes II. 147. o. PO 18. 805-806. o., Barhebraeus 171. o.; továbbá Honigmann 
falainak kerülete pedig akkora, hogy egy lovasnak egy napba telik körbejárni. 

462
 Leó diakónus 72-73. o. adófizetést említ, PO 18. 816-817. o. Skylitzes II. 147. o. 

463
 Miskawayh 226-228. o., PO 18. 797-805. o., Freytag 1857. 210-212. o., Leonhardt 1887. 41-43. o. 

464
 PO 18. 813-814., 817-822. o., Barhebraeus 171. o., Freytag 1857. 213., 230. o./1. j., Leonhardt 1887. 48. 

o. 
465

 Barhebraeus 172. o. szerint két hónappal Antiochia eleste előtt Lūkā várának keresztény lakóival 

megegyeztek, hogy a városba húzódnak, mint menekültek és aztán, ha a bizánci sereg megérkezik, 

belülről segítik őket annak  elfoglalásában. 
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távollétében ellátó Petros Phokas Észak-Szíriába vonult, eközben a különítmény vezetője, 

Michael Burtzes ismét a város közelében portyázott, és észrevett egy helyet a falon, 

amelyet létrákkal meg lehet mászni. Egyik éjjel egy csapattal be is jutott (az őrök aludtak), 

de az őrséggel nem boldogult volna, ha meg nem érkezik Petros stratopedarches a 

csapataival. Akkor aztán betörtek a városba és bevették (jelentős része le is égett), majd 

alaposan kifosztották 969. okt. 28-án.466 

 Látható ezeken a példákon, hogy a bizánciak az ostromok során legszívesebben a 

blokád általi kiéheztetést alkalmazták. Ez II. Nikephoros idején a terjeszkedő hadjáratok 

alapvető jellemzője lett, ahogy Yahya ibn Said leírta a XI. században, felégette a határvidék 

varosainak környékét és az azokat tápláló falvakat, lakóikat és állataikat elhurcolta, aratás 

idején elpusztította az egész termést, hogy a lakókat éhínség pusztítsa. Ezt folytatta 

mindaddig, amíg rá nem kényszerítette őket arra, hogy átadják a városaikat.
467

 Ez persze 

nem volt valami új találmány, a középkorban általános módja volt a hadakozásnak, Bölcs 

Leó is ajánlotta Taktikájában: „... hányféle módon lehet felvenni a harci érintkezést. Fel 

lehet venni: a harcrend arcvonalával; lesből hadicsel formájában; megerősített helyek 

elragadásával; az ellenséges terület egyetlen rohamban való elpusztításával; a gabona 

felprédálásával; a fák kivágásával; a házak felégetésével; fosztogatással; foglyok 

elhajtásával, a vizek elvezetésével, lesből való rajtaütésekkel.”
468

 A X. század végén íródott 

De re militari is hasonló utasításokat fogalmaz meg: „Akik pedig fallal övezett városokat 

akarnak harccal elfoglalni és ezáltal az ellenséges ellenállást meg akarják törni, gyakori 

betöréseket intézzenek azok földjére kursores és trapezitai útján, akiket a nyugatiak 

chosarioi-nak neveznek, valamint más lovas és gyalogos erők segítségével.”A folyamatos 

pusztítás és fogolyszerzés, a mezőgazdasági munka lehetetlenné tétele majd kiszolgáltatja 

azok lakóit; vágják ki a szőlőket, gyümölcsfákat, égessék fel a termést, hajtsák el az 

állatokat – enélkül nehéz lesz erős, jól ellátott és őrséggel védett városokat elfoglalni.
469

 Ez 

az eljárás természetesen több hónapig tartó ostromokat eredményezett, de mivel általában 
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Ez a bizánci verziók lényege, l. Leó diakónus 79-80. o., Skylitzes II. 147-148. o. szerint Burtzes a lakókkal 
való többszöri egyezkedési kísérlet után megvesztegette Aulaxot, Antiochia egyik nyugati, Kalla nevű 
tornyának őrzőjét és 300 emberével így jutott fel a falra, de Petros csak háromnapi harc után jött 
segítségére, mivel tartott a császár haragjától, aki nem engedélyezte a város megrohamozását, és aztán 
dühében le is váltotta Burtzest. Barhebraeus 172-173. o. szerint a szír keresztények segítségével vették be 
a várost. PO 18. 822-823. o. szerint Petros és Burtzes a portyák miatt meggyengült város alá érkezve 
felfedezték, hogy a lakók elhanyagolták az őrséget majd a bizánciak megmászták az őrizetlen falakat és 
bevették Antiochiát; Leonhardt 1887.  45-49. o., Freytag 1857. 230-231. o. 

467
 PO 18. 825-826. o., német fordítása Benner 1989. 25-26. o. 

468
 Rázsó 1974. 110. o. Nyugaton is hasonló volt a helyzet: „A középkori hadviselés még nagyobb seregekkel 

is elsősorban a pusztításra tört, az ellenfelet a vidék felprédálásával térdre kényszeríteni...” l. Veszprémy 

2000. 108-109. o. 
469

 DRM 303. o. Az idézett rész Gyóni 1939. 161. o. fordítása. 
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nem kellett felmentő seregektől tartani, ez nem okozott problémát. Az elszigetelés 

módszerét nem csak egy város bevételéhez, hanem a terjeszkedés előmozdítására is 

alkalmazták (hiszen annak bevétele a környező vidék fölötti uralmat is biztosította). 

Theodosiopolisnál az ibérekkel való egyezkedés, Melitenénél pedig a város körüli 

hegyvidék lassú megszállása már a X. század eleje óta erre vezetett. Később II. Nikephoros 

Kilikiában előbb elvágta a területet Szíriától, majd Adana elfoglalásával Tarsos és 

Mopsuestia közé is éket vert. Antiochia bevétele is csak a blokádot biztosító erődépítés 

után volt lehetséges (Szaif ad-Daula halála után Aleppóban is zavaros viszonyok 

uralkodtak), majd a következő célpont alighanem Tripoli lett volna II. Ioannes idején, aki 

elfoglalta a délebbre fekvő tengerparti városokat és megegyezett Damaszkusz 

kormányzójával is. Azonban itt alighanem az is közrejátszott, hogy az ilyen nagy célpontok 

bevételénél inkább csak közvetett módszereket alkalmaztak, kisebb erődöket (mint Arkát 

967-ben) ostromgépek alkalmazásával is bevettek.
470

 Ezek a módszerek természetesen 

időigényesek voltak – Chandax ostroma nyolc hónapig tartott, majd Vidiné ugyaneddig – , 

de a jelek szerint a bizánciak ezt hajlandóak voltak vállalni.
471

 De szívesen próbáltak 

viszályt szítani a védők között is, hiszen ezzel lerövidíthették a hosszas blokádot (láthattuk, 

hogy Aleppó is a benti zavargás miatt esett el, Antiochiánál is sokat segítettek a zavaros 

állapotok). 

 Ha közvetlenebb módon, ostrom által akartak bevenni egy várost, akkor azt a falak 

aláásásával (nem feltétlenül aknán át, mint inkább földszinten megbontva) oldották meg, 

faltörő kosokkal kisegítve; „ostromtüzérséget” erre a célra nem alkalmaztak.472 Ezt a 

módszert a fenti példák is tanúsítják, de II. Basileios is a fenti forgatókönyv szerint vette be 

Moglenát 1015-ben. Előbb feldúlatta a környéket, majd aláásatta a falakat (bár ez kissé 

lassabban mehetett, mert előbb el kellett terelni a mellette levő folyót), aztán az ide 

halmozott faanyagot meggyújtva ledöntötte a falat.
473

 

 Persze a bizánciak nem voltak híján a hajítógépeknek sem, de úgy tűnik, ezek 
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 Leó diakónus 70. o. és 72. o. II. Nikephoros beszédéről katonáihoz, amelyben azt fejtegeti, hogy sajnálná 

Antiochiát, a világ harmadik városát lerombolni, mint egy közönséges erődöt, ezért inkább blokáddal 

fogja engedelmességre kényszeríteni a lakóit. 
471

 Vidinhez: ÁMTBF 90. o., bár például Pernik ostromát 1016-ban nyolcvannyolc nap után feladta II. 

Basileios, l. Skylitzes II. 190. o. 
472

A Parangelmata poliorketika, mely különféle ostromeszközöket ír le, főleg faltörő kosokat, fúrógépeket, 
létrákat és falak megmászására alkalmas eszközöket említ, hajítógépeket alig – PP 51-73. o. A Taktika 363. o. 
is csak úgy említi az ostromgépeket, mint amilyenekről nem megy részletekbe, mert a körülményeknek 
megfelelően kell azokat elkészíteni, a régi és a kortárs hadvezérek szokása szerint. A készítési módokról a 
megfelelő munkákból tájékozódhatnak (365. o.). Kekaumenos 43-44. o. azt ajánlotta, hogy az ostromgépek 
készítésénél támaszkodjanak az ezekről szóló írásokra, de ha maguktól találnak ki valami újat, az igazán 
dicséretes. 
473

 Skylitzes II. 189. o. 
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alkalmazása inkább korlátozott volt. Az antik szerzők ostromgépekről szóló írásait 

ismerhették, de a valóságban nem ezek szabták meg az ostromoknál alkalmazott 

eljárásokat. Nikephoros Uranos őszintén le is írja, hogy az ő nemzedéke soha nem is látott 

olyan gépezeteket, amilyenek ezekben szerepelnek, és inkább a falak aláásását ajánlja.
474

 

Az ostromtornyot említik ugyan 949-es krétai hadjárat jegyzékében, de nem tűnik úgy, 

hogy gyakran használtak volna ilyesmit.
475

 A hajítógépek alkalmazása is korlátozott volt, 

mint az említett jegyzékben szereplő eszközök száma mutatja. Eszerint 12 ostromgépet 

vittek magukkal: 4 tetrareai, 4 labdareai, 4 elakatia – ezek alighanem különböző módon 

készült hajítógépek voltak, az utóbbi talán a római carroballistához hasonló, kocsira 

szerelt, nyíl- és kővetésre alkalmas eszköz lehetett. Az bizonyos, hogy a torziós (tekercselt) 

lövegek az V. század óta lényegében eltűntek az arzenálból, de a lehúzós katapultokat és 

különféle nyílvetőket (toxobolistra, cheirotoxobolistra) nagy változatossággal készítették a 

bizánciak. Lehetséges, hogy már ismerték az ellensúlyos hajítógépet (trebuchet) is.
476

 

Mindenesetre voltak így is eléggé ütőképes hadigépeik: 1022-ben II. Basileios akkora 

hajítógépet készíttetett Her (Khvoy) ostromához, hogy négyszáz ember kellett a kötelek  

visszarántásához és hatvan font (200 kg) súlyú lövedéket használtak hozzá, mikor a 

szeldzsukok alább leírt hadjáratukon alkalmazták, első lövése rést ütött Manzikert falán.
477

 

Ez inkább ritka kivételnek tűnik, de jelzi, hogy bizánciak erőteljes ostromtüzérséget is 

tudtak alkalmazni, azonban nem ez volt általános. Alighanem csak kisebb célok esetében 

alkalmazták ezeket a falak lerombolására, vagy akkor, ha nem volt elég idő, vagy szándék 

a kiéheztetés-aláásás módszerére. Mint Chandaxnál és Tarsosnál is történt, a hajítógépek 

inkább a falat bontó támadókat védték, úgy, hogy a fenti pártázat lerombolásával a  

védőket próbálták megakadályozni abban, hogy ezeket a falak tetejéről dobálva 

visszaverjék – a legfontosabb ostromeszköz a faltörő kos, a csákány és a kalapács volt. De 
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 NUT 153. o. valószínűleg a Parangelmata poliorketika antik eredetű ostromgépeinek ismeretében 

fogalmazott így, l. Haldon 2000. 272-273. o. ahol még arra is felhívja a figyelmet, hogy a X. századi 

értekezések ostromtechnikai vonatkozásban nagyon erősen támaszkodnak a római vagy hellenisztikus 

munkákra, így gondot okoz annak meghatározása, hogy milyen lehetett a korabeli gyakorlat, továbbá a 

krónikák is nehezítik ezt, mivel szintén szívesen kölcsönöznek antik terminusokat (mint a helepoleis, amit 

nem az eredeti ostromtorony jelentéssel használtak, hanem kőhajító gépezetként, l. Dennis 1998. 103-104. 

o.), de Leó diakónus például Chandax ostrománál egyenesen átveszi Agathias leírását Cumae ostromáról. 
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 Haldon 2000. 224. o. 
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 Haldon 2000. 224-226 (ostromtornyot is említ), 271-277. o. , Dennis 1998. 105-106. o. Annak is van 

nyoma, hogy a bizánciak haditechnikai ismereteiket nem osztották meg másokkal, mint a görögtűz 

titkáról írja a DAI 69-71. o., ezt jelzi Theophanes 683. o. adata arról, hogy a bolgárok Debeltosban 

folyékony tüzet és hozzávaló szifonokat zsákmányoltak, de nincs jele, hogy fel is használták volna, bár 

665., 682. o. szerint szökevény bizánci hadmérnökök segítették őket ostromgépek készítésében. 
477

 Aristakes a7.htm Lap1-2/6.  Edessai Máté 87. o. írja, hogy ezt használta a császár Her-nél, l. még Dennis 

1998. 108. o. A Taktika 363. o. szerint a hajítógépeket (alakatia vagy tetrareai) arra is használhatják, hogy 

gyújtólövedékekkel lángba borítsák a házakat a városon belül és míg ennek oltásával bajlódnak a védők, 

létrákkal biztonságosan megmászhatják a falakat. 
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ezek a módszerek másodlagosak voltak a kiéheztetés mellett; továbbá ha lehetett, szívesen 

alkalmaztak valamilyen cselt. Vagyis a bizánciak amennyire igyekezték elkerülni a nyílt 

csatákat, ugyanúgy a közvetlen ostromot sem szívesen választották, hiszen itt is jobb volt 

elkerülni a fölösleges emberveszteségeket. 

 

 

 V/1. A várvédelem módszerei 

 

 Ennek a témának is komoly figyelmet szenteltek a bizánciak, melynek eredményét 

szintén írásos formában rögzítették. Így készült el a X. század elején a De obsidione 

toleranda, mely kimondottan ezt a témát járta körül. A védelem feladatai a 

következőképpen összegezhetőek: ne essenek kétségbe, még ha hosszú ostrom is várható – 

az ellenség táborában is keletkezhet széthúzás, élelemhiány vagy járvány. Gyűjtsenek 

ellátmányt 6 hónapra, de akár egy évre, ne csak a katonáknak, de a használható nem 

harcolóknak is – mint a fegyverkészítők, mérnökök, hadigépkezelők, orvosok, kovácsok, 

stb. közöttük még az asztronómusok is – a többieket távolítsák el a városból. Készítsenek 

bőven fegyvereket, pajzsokat, sisakokat, kampókat az ostromgépek ellen, hajítógépeket. 

Ha rést törnek a falakon, az építészek javítsák azt ki, vagy építsenek másikat. Ha bőven 

van ellátmány, nem kell elküldeni senkit. Ha pénz van rá, szerezzenek az élelem mellett 

még vasat, bronzot, fegyvereket, folyékony és száraz szurkot, ként, gyantát, fáklyákat, 

gyapjút, gyapotot, vásznat, takarmányt. Tűzifát is 6 hónap – 1 évre előre hozzanak be 

mindannyian. A ciszternákat, víztartályokat töltsék fel és gondosan adagolják. Faanyagot is 

hozzanak be a fegyverek készítéséhez, a falakat javítsák ki és helyezzenek el ott köveket, 

gerendákat és kihegyezett farönköket, amivel a falakat támadó ellenséget pusztíthatják 

(nem csak a pajzsokat, de a laisákat is összezúzzák velük). A közeledő ellenség útjára 

döntsenek farönköket, hogy lassítsák őket, a környékről hozzák be a nyájakat, a veteményt 

takarítsák be, még ha éretlen is, minden hasznos dolgot 2-3 nappal előbb szedjenek össze, 

hogy az ellenségnek ellátási nehézségeket okozzanak. A folyókat, forrásokat, tavakat, 

borostömlőket mérgezzék meg. Az ellenség élelmet kereső csapatai ellen lest vessenek, az 

ostromgépeiket gyújtsák fel, ha tudják. A kritikus pillanat az, ha a kitartó támadók fel 

tudják tölteni a várárkot és kosokkal kezdik döngetni a falat – ezzel hamarosan rést nyitnak 

majd, ezért építsenek egy belső falat ezen a szakaszon.
478

 Kekaumenos is hasonló 

                                                 
478

 DOT 151-161, 173-181, 189., 197-199. o. A Taktika előírásai 369-375. o. Az élelemhiány okozása a 

támadóknál rendes eljárás volt nyugaton is, l. Widukind 84. o. „A bajorok a király hirtelen megérkeztekor 

sem békére nem hajlottak, sem nyílt háborút nem indítottak, inkább falaik közé zárkózva, és pusztasággá 

téve saját országukat, a hadseregnek nagy nehézségeket okoztak.” 
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tanácsokat adott fiainak: hozzák rendbe a vár falait, készítsenek széles és mély árkokat, 

fonjanak kötelet, a falakra vigyenek köveket, kampókat (régi római kifejezéssel 

„farkasokat”) a faltörő kosok elragadásához és hajítógépeket is telepítsenek rájuk. Ha az 

ellenség aknát ás a fal alá, ellenaknát ássanak ugyanolyan mélyre és így bánjanak el velük. 

Ha töltést építenek, a várbeliek is építsenek töltést az előkészített gerendákból, így 

akadályozzák meg, hogy föléjük magasodva uralják a teret, ha fából építi az ellenség, 

gyújtsák fel. Az ellenség megérkezésekor ne szálljanak vele harcba, hanem húzódjanak a 

falak mögé és onnan harcoljanak velük és így pár napon belül kiismerhetik őket és azután 

támadást indíthatnak ellenük, de csak azokkal, akik nem a falak védelméhez kellenek.
479

 

 A várvédelem módszereinek illusztrálására következzen végül két példa – bár nem 

a dolgozat szorosan vett időhatárai közül származnak, az egyik IX., a másik XI. századi, de 

mivel az ostromeljárásokhoz hasonlóan ennek módszertana sem sokat változott az ókor 

óta, ugyanolyan jól szemléltetik a bizánciak eljárásait a tárgyalt időszakra vonatkozóan. A 

védők dilemmája itt is hasonló volt a seregek taktikájához: ha nem láttak esélyt a 

győzelemre, jobb volt elkerülni a harcot, de ha mégis vállalták, akkor alaposan fel kellett 

készülni arra. Gondoskodni kellett az ellátásról, a katonákat fel kellett készíteni és a 

támadóktól meg kellett vonni mindent, ami előnyt jelenthetett számukra.   

 

Amorion ostroma (838) 

 

 Az Anatóliai-fennsík nyugati szélén levő város, Anatolikon-thema székhelye jól 

megerősített hely volt, magas fal védte és széles, mély árok. A védők helyzetét azonban 

nehezítette az, hogy a császár nem sokkal korábban vereséget szenvedett Dazimon mellett, 

serege szétfutott, így segítségre aligha számíthattak (eredetileg szóba is került, hogy nem 

szállnak szembe a támadókkal, hanem kiürítik a muszlimok útjába eső területeket).
480

 Al-

Mutaszim kalifa egy vízzel és bőséges legelővel rendelkező helyen táborozott le a 

közelben és felszólította a védőket, hogy adják meg magukat és fizessenek fejadót, de 

visszautasították.
481

 Az Aetios patrikios vezette megerősített védősereg bízhatott abban, 

hogy sokáig ki tud tartani, azonban a fal egyik pontja csak felületesen helyreállítva. 

                                                 
479

 Kekaumenos 64-66. o. A töltés használatáról ír a 66-67. o.: II. Basileios a bolgár Moreia erődjét vette 

ostrom alá, ahol töltést épített, melyet azonban egy éjjel a védők egy csoportja alulról fel tudott gyújtani, 

ezért a császár felhagyott a támadással, még l. Haldon 2003. 186. o. 
480

 Skylitzes I. 107. o. Mint fentebb említettem, 931-ben a muszlim támadók üresen találták Amoriont és 

Ankyrát is, l. Vasiliev 152-153. o. 
481

 Szöveggyűjtemény 62. o. szerint görögül, Jób antiochiai patriarcha útján. 
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Szerencsétlenségükre a muszlimok is tudomást szereztek erről és hajítógépekkel kezdték 

lőni ezt a helyet, hamarosan rést ütöttek a falon, amit a védők farönkökkel próbáltak 

helyreállítani. Aetios ekkor már súlyosnak tartotta a város helyzetét és hírnököket küldött a 

császárhoz, hogy segítséget kérjenek, mert enélkül kénytelen lenne kitörni onnan. Embereit 

azonban elfogták és a város előtt körbevitték, hogy a védők megértsék azt, hogy 

semmilyen külső segítségre nem számíthatnak. Miután feltöltötték a várárkot, közvetlenül 

támadhatták a rést bőrrel fedett favázas fedezékeik oltalmában.
482

 A nyílást azonban még 

tovább kellett bővíteni, így is csak a harmadik napon tudtak betörni a városba, miután a 

rést védő Boiditzes – mivel emberei kimerültek az éjjel-nappal zajló harcban és a többi 

falrész parancsnokai nem küldtek neki segítséget – megpróbált a kalifával egyezkedni. Míg 

tárgyalt, embereinek fegyvernyugvást parancsolt, az ostromlók azonban ezt kihasználva 

betörtek a résen és elfoglalták a várost, melyet felégettek, a lakosságot kardélre hányták, 

vagy fogságba hurcolták.
483

 Ez az esemény jól mutatja a X. század előtti időszak stratégiai 

alaphelyzetét: az arabok fölénye elől jobb volt kitérni, mint belemenni egy súlyos 

veszteségekkel járó összecsapásba. A kalifátus nemcsak létszámbeli túlereje, hanem fejlett 

haditechnikája miatt is veszélyes ellenfél volt. Amorion esetében alighanem jobb lett volna 

az eredeti ötlet szerint a kitérést választani, így legalább elkerülhető lett volna a súlyos 

emberveszteség. Ha ebben az időszakban mégis ostromra került sor, akkor a támadók 

kifárasztása lehetett csak a védelem célja, mert felmentő seregre aligha számíthattak (bár a 

themák csapatai a csatározó taktika révén meggyorsíthatták az ostromlók készleteinek 

ellátási nehézségeit). Ezek után nem sok megjegyzést fűzhetünk a védelem 

lebonyolításához. Aetios helyzete eleve szinte reménytelen volt, csak a szívós kitartásban 

bízhatott, ami viszont a gyors réstörés miatt hamar értelmét vesztette. Láttuk, hogy ezután 

már inkább a kitörésben vagy a szabad elvonulás biztosításában látta a védők 

megmentésének módját. Ezért aligha illethette bírálat a kortársak részéről. Bár a védők 

felkészültségéről nem tudunk meg sokat, de valószínű, hogy a város ellátmányban nem 

szenvedett hiányt és az őrség létszáma is elegendő lehetett (a hadjárat elején kaptak 
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 Barhebraeus 137. o. adata szerint ezek elég gyenge védelmet biztosítottak, mert három nap alatt mindkét 

oldalon ezrekre rúgtak a veszteségek. 
483

 A legrészletesebb forrás az ostromról The History of al-Tabari. Vol. XXXIII. Storm and Stress along the 

Northern frontiers of the 'Abbasid Caliphate. Tr. And annotated by. C. E. Bosworth. Albany, 1991. 108-

116. o., a tárgyalás alatti támadást ő írja le, míg Skylitzes I. 111. o. Boiditzes árulásának tulajdonítja, 

akárcsak Barhebraeus 137. o. L. még az ostromhoz Byzanz am Vorabend neuer Grösse. Überwindung des 

Bilderstreites und innenpolitische Schwäche (813-886). Die vier Bücher der Kaisergeschichte des Joseph 

Genesios (Übersetzt, eingeleitet und erklärt von A. Lesmüller-Werner.). Wien, 1989. 77-78. o., Dennis 

1998. 105. o., Kennedy H.: The Armies of the Caliphs. Military and Society in the Early Islamic State. 

London – New York, 2001. 133-134. o. 
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erősítést). Viszont az, hogy a kalifa egy jó legelőterülettel és vízforrással bíró helyen 

táborozott le, azt mutatja, hogy környéken felhasználható ellátmány elpusztításában nem 

voltak elég alaposak a védők: alapszabálynak tűnik az előírások alapján, hogy a falakon 

kívül mindent el kell takarítani, ami a támadók hasznára válna.
484

 Az egyedüli hibának az 

tűnik, hogy a rés védői nem kaptak erősítést, ha hihetünk al-Tabarinak. Ezt a védelemről 

szóló írások elvárták a parancsnoktól, Bölcs Leó is a tartalék csapatok készenlétben tartását 

javasolta, hogy a veszélyeztetett részeken támogathassák a védőket. Viszont azt nem 

tudjuk, hogy a többi szakaszt mennyire tartották nyomás alatt a muszlimok, vagyis talán 

nem is volt erre lehetőségük.
485

  De a lehetetlen alaphelyzet így is változatlan maradt, 

vagyis Boiditzes döntése csak siettette az elkerülhetetlen véget. A IX. századig a bizánci 

városok védői ritkán számíthattak felmentő seregekre, a túlerejű arab seregekkel szemben 

legalábbis. Ha mégis vállalták az ostromot, akkor – Isten segítségén kívül, ahogy a De 

velitatione írója fogalmazott – már csak saját ügyességükben és kitartásukban bízhattak. 

 

Manzikert védelme (1054 körül) 

 

 A várvédelem gyakorlati bemutatásának alighanem legjobb példája Manzikert 

1054-es ostroma. A szeldzsuk uralkodó, Tughril Beg tavasszal indított hadjáratot a bizánci 

kézen levő örmény területek ellen. Perkrit elfoglalta, majd Arčeš kapitulált, ezután 

Manzikert közelében tábort vert és minden irányban portyázókat küldött szerteszét az 

örmény felföldön. A város védői nem voltak ostromra felkészülve, hiszen alig volt 

ellátmányuk (Aristakes szerint tíz nap alatt elesett volna a város), de szerencséjükre három 

nap múlva Tughril Beg is továbbment északra Vanandba és Basianba, ahol hasztalanul 

próbálkozott Avnik és Du jól védett erődjei bevételével.
486

 Így aztán visszatért 

Manzikerthez, amelyet ekkorra a védők már jól elláttak élelemmel az aratási idényben és 

egyébként is háromszoros fal védte, vízellátása is biztosított volt.
487

 A város parancsnoka, 

Basileios Apokapes pedig sikeresen fellelkesítette a védőket azzal, hogy a császár nevében 

                                                 
484

 DOT 177-181. o. A 778-as arab hadjárat során Dorylaionig jutottak a támadók, de a themákból kikülönített 

csapatok elpusztították az ellátmányt és takarmányt az útjukban, így tizenöt napi ostrom után minden 

élelmük elfogyott és lovaik is pusztultak, ezért visszafordultak, bár Amorionnál még megálltak, de mivel 

jól megerősített és ellátott hely volt, inkább hazavonultak egy nap után, l. Theophanes 624. o. Ez arra utal, 

hogy 838-ban mulasztottak ezen a téren, de talán a császár is túl sok katonát vont össze és veresége után 

már nem tudták a szokásos eljárást végrehajtani. 
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 Taktika 373., a 357. o. pedig a védők folytonos zaklatásáról, ha elég nagy az ostromlók létszáma, így 

kifáraszthatják őket és könnyebben bevehetik vagy kapitulációra bírhatják a várost. 
486

 Aristakes  a7.htm Lap 1/6 
487

 Skylitzes II. 245. o. 
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jutalmakat és rangokat ígért nekik. Egy hónapon át ostromolták a várost, naponta kétszer, 

hajnalban és estefelé támadva, de a védők szerencséjére az egyik (talán szintén örmény) 

alvezér nyilakon belőtt üzenetekben rendszeresen tájékoztatta őket a várható támadások 

helyéről és módjáról, így könnyen visszaverték azokat.
488

 A falak aláásásával próbálkoztak 

leginkább, de a védők felkészültek erre az eshetőségre is. A keleti kapunál, ahol a fal 

gyengébbnek tűnt és a terep emelkedése megkönnyítette a támadók tüzelését, indult a 

legveszélyesebb roham. A támadó csapatok egy része nyílzáport zúdított a falra, hogy a 

védőket megakadályozza abban, hogy ellenakciót hajtsanak végre, míg a másik rész 

kerekeken mozgatható, ágakból összeállított és marhabőrrel borított fedezékek (lesai) alatt 

a falhoz nyomult, hogy rést törjön rajta. Apokapes azonban felismerte szándékukat és 

utasította a védőket, hogy senki se dugja ki a fejét, de ő távolabbról figyelte az 

előrenyomulást. A védők köveket, nyilakat és kihegyezett farönköket gyűjtöttek össze és 

amikor a lesák a fal közelébe értek, Apokapes megadott jelére rájuk zúdították. A rönkök 

szétzúzták a fedezékeket, a nyilak és a kövek pedig megtizedelték a védtelenül maradt 

támadókat. A kapun kitörve elfogták a rohamcsapat parancsnokát is, akit aztán a lefejeztek 

és a fejét a törökök közé dobatták.
489

 Tughril Beg közben hajítógéppel is próbálkozott, de 

Apokapes végül erre is megtalálta az ellenszert. A katapult hatalmas volt és már első lövése 

rést ütött a falon, ezért a parancsnok ismét jutalmat (ezüstöt, aranyat, lovakat, öszvéreket és 

magas rangot a császártól) ajánlott fel annak, aki megtalálja a módját az elpusztításának. 

Az egyik védő ügyes cselt eszelt ki: a harc szünetében egy kénből és olajból készített 

gyújtó folyadékot vett magához, hogy felgyújtsa. Levelet rögzített lándzsájára, úgy indult 

el egy jó lovon ülve és egyenesen a katapult felé haladt, azonban senki sem figyelt rá, 

mivel hírnöknek hitték és egyébként is délidő lévén sokan a sátrakban aludtak. Az 

ostromgéphez érve megállt, mintha csak a nagyságát bámulná, de aztán ráborította a 

gyújtófolyadékot és lángba borította. Hiába vették már üldözőbe, a védő visszavágtatott 

Manzikertbe, Tughril Beg pedig kivégeztette az elégett katapult őrségét, majd két nap 

múlva felhagyott az ostrommal.
490
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 Edessai Máté 87. o., Aristakes i. h. 
489

 Skylitzes II. 245-246. o. Ez a módszer, mint az előbb láthattuk, a DOT 173-175. o. előírása is, de uo. 148. 

o. tanácsa szerint, mikor az ellenség nyílzáport zúdít a falakra, a védők térdeljenek le és pajzsaikkal 

védjék magukat, míg tegezeik ki nem ürülnek, majd támadják meg a létrákon mászó támadókat. Ebből 

látható, hogy a bizánciak ostrommódszere a védőpártázat elpusztítása volt, hogy a védők ne is tudjanak 

ilyen ellentevékenységet kifejteni. Az ostromtechnikáknál láthattuk, hogy NUT 159. o. nem is javasolta a 

falak megközelítését, csak 20-30 méterre. A Taktika 371. o. is említi, hogy a bástyák kisebb kapuin át 

kitörő gyalogosokkal megtámadhatják az ostromgépeket, ostromtornyokat, illetve a 375. o. arra 

figyelmeztet, hogy a védők nyilazása, kődobálása jól időzített legyen, hogy az ellenség ne ússza meg 

veszteség nélkül. 
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 Aristakes Lap 1-2/6 szerint maga Apokapes gyújtotta fel a katapultot, Edessai Máté 87-88. o.  szerint egy 
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 Ez a példa szemlélteti legjobban a korabeli bizánci várvédelmi módszereket, 

melyek lényegében az antik korból öröklött módszerekkel azonosak. A védők készüljenek 

fel alaposan, legalábbis amennyire az idő engedi és igyekezzenek minden lehetséges 

szükségletet fedezni. Az ostromlók módszereit éberen figyeljék és szorgalmas 

tevékenységgel hárítsák el kísérleteiket. Ezen nem csak passzív ellentevékenységet 

értettek, hanem lehetőleg aktív, kirohanásokkal és a kívül tartózkodó saját csapatokkal 

együttműködve végrehajtott támadásokat alkalmazó védelmet. Ha ezt sikeresen 

megvalósítják és semmilyen váratlan balszerencsés dolog nem történik, akkor már csak a 

harci szellemet kell biztosítani és kitartani (és ez sem volt kis munka), amíg a támadók fel 

nem adják. Vagyis az előírások itt is hasonlítanak a taktikai értekezések szövegéhez, 

amennyiben az anyagi és a morális felkészültség együttes fontosságát hangsúlyozzák ki. 

 

 A várak bevétele vagy megtartása biztosította egy adott terület uralmát, így érthető, 

hogy ez a téma is foglalkoztatta a kortárs bizánci hadtudomány szerzőit. A gyakorlatban a 

védelem esetében a hadsereg aktív tevékenysége is elengedhetetlen része volt ennek 

sikerének, mint azt a csatározó háborús részben bemutatott eljárások szemléltetik. A 

támadó hadjáratok esetében pedig fontos volt az, hogy a hadműveletek alapját erődített 

városok adják, ahol raktárakat halmozhatnak fel és baj esetén biztos menedéket 

nyújtanak.
491

 Láthattuk, hogy keleten a bizánciak egyik nagyobb erődített város után 

foglalták el a másikat: Melitene a Kilikia és Aleppó elleni támadások kiindulópontja lett, 

majd Tarsos a szíriai vállalkozásoké, végül Antiochia lett az utolsó ugródeszka a sorban. A 

következő alighanem Tripoli lett volna, de I. Ioannes halála miatt ennek módszeres 

ostromára már nem került sor. II. Basileios bolgár hadjáratai során is fontos szerepet 

játszottak a várak bevételére vagy megtartására irányuló vállalkozások. A korszak bizánci 

hadművészetében ezek és a portyázó hadműveletek a leghangsúlyosabbak, nem a nyílt 

ütközetek. A várak ostroma és megtartása során, ahogy a többi műveletnél is, szívesebben 

alkalmaztak hadicseleket, használták ki az ellenfél gyengeségeit, még ha ez lassabban is 

ment, mint hogy közvetlen erőfeszítések révén csikarják ki a győzelmet. 

 

                                                                                                                                                    
frank zsoldos, akit aztán meg is jutalmaztak, sőt állítólag még a szeldzsuk uralkodó is felajánlotta ezt. Az 

ostromhoz l. még Felix 1981. 173-177. o. 
491

 Thietmar 163. o. is azt írja, hogy miután 988-ban helyreállították az Elba mentén korábban lerombolt 

erődöket, csak akkor indítottak újabb támadásokat a szlávok behódoltatására. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A bizánciak X. századi hadművészete különbözik a korábbi századokban kialakulttól. A 

VII. század óta a defenzíva a jellemző, azonban ebben az időszakban agresszívabb 

szemlélet terjedt el. Ez következett a külpolitikai viszonyok kedvező alakulásából (az 

arabok és a bolgárok meggyengüléséből), de a belső viszonyok stabilitásából, a hadsereg 

átszervezéséből is. A birodalom 912-927 között a bolgár Symeonnal küzdött (alighanem a 

bolgár támadások „eredménye” volt egyébként a várvédelemmel foglalkozó értekezés, a 

De obsidione toleranda megírása), a keleti végeken a hagyományos portyázó harcok 

folytak továbbra is. Amint azonban békét kötött a bolgárokkal I. Romanos császár az 

iszlám végvidéke elleni sorozatos támadásokra küldte főparancsnokát, Ioannes Kurkuast. A 

bizánciak főleg Melitene ellen koncentrálták erőfeszítéseiket és mivel a kalifátus ekkor 

már súlyosan meggyengült, végül 934-ben sikerült megadásra kényszeríteniük a várost. Ha 

az Abbászida kalifátus nem lett volna olyan anarchikus helyzetben, mint amilyenben volt, a 

várost könnyen megsegíthették volna és csak ellentámadást provokáltak volna a bizánci 

portyák. Azzal, hogy ténylegesen annektálták a várost, új szakasz kezdődött az arab-

bizánci harcok háromszáz éves történetében. Eddig a kölcsönös portyázó hadműveletek 

nem változtattak érdemben a Toros-hegység mentén kialakult határokon. Bizánc 

egyszerűen arra rendezkedett be, hogy megtartsa azt, ami megmaradt a birodalomból és 

nem kísérletezett amúgy igen kétséges kimenetelű hódító hadjáratokkal. Hogy most az 

iszlám végeinek középső szakaszát elragadták a bizánciak, annak jele volt, hogy a VII. 

század óta elvesztett keleti területek visszaszerzésére készül a birodalom. Gyakorlatilag 

azonban egy bizánci „reconquista” elég valószínűtlen dolog volt, mivel a birodalom 

hadszervezete még mindig inkább a hagyományos védekező, végvidéki harcmodorban volt 

jártas, az ellenséges terület mélységébe vezetett hadjáratokhoz szükséges hivatásos 

hadsereg nem létezett. Melitene bevétele még a régi módszert követte: rendszeres portyák 

révén előidézett ínséggel kényszeríteni megadásra a kiszemelt célpontot. A császár seregei 

további hajáratokra is vállalkoztak a következő években, melyek során nyilván értékes 

tapasztalatokat gyűjtöttek. 943-944-ben hónapokon át tartották blokád alatt Edessát és 

végül sikerült elérniük, az értékes Krisztus-arckép, a Mandylion átadását. 

 Ironikus módon ez a siker az utolsó volt Ioannes Kurkuas számára, mivel 944 őszén 

leváltották huszonkét éve birtokolt pozíciójából. Azonban hamarosan még magasabb 

szinten is személycsere következett: decemberben a császárt küldték kolostorba lázadó fiai, 

akik viszont ezzel semmit sem nyertek, mivel 945 januárjában az addig a háttérben élő 

legitim uralkodó, VII. Konstantin az apjuk után küldte őket is. A Bíborbanszületett a 

hatalomra jutását segítő Phokasok-családot fontos katonai tisztségekkel jutalmazta: a 

családfő, Bardas lett az új főparancsnok, fiai strategosok lettek: Nikephoros 

Anatolikonban, Leon Kappadokiában, Konstantinos Seleukiában. Ez a régi katonai 

arisztokrata család előbb a császárral együtt, majd később az uralkodói hatalom birtokában 

nagyban hozzájárult a bizánci hadsereg átalakításához. Konstantinápolytól távol egy másik 

fontos szereplő is színre lépett 944 őszén: a moszuli eredetű Hamdanida család egy tagja, 

Szaif ad-Daula ekkor szerezte meg Aleppót és ezt három év múlva az egyiptomi Ihsídida-

dinasztia is elismerte, ezzel ő lett a muszlimok szíriai végeinek őrzője és ekként a 

következő években a bizánciak fő ellenfele keleten. Egyelőre csak a szokásos portyák 

folytak a határvidéken, de 950-től kezdve a harcok intenzitása egyre nőtt. Az emír ekkor 

indította első nagy hadjáratát a bizánci határvidékre, de a visszaúton súlyos vereséget 

szenvedett. Ez azonban egyáltalán nem törte le és hamarosan újult energiával vetette bele 

magát a harcokba. A bizánci határvidékre indított portyái inspirálták a végvidéki harcok 

módszertanát összefoglaló De velitatione megírását, alighanem a Phokas-család egyik 
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tisztje által (bár csak II. Nikephoros halála után készült el). Egyébként ebben az 

időszakban a bizánciak sem mondhatták magukat túl sikeresnek: 949-ben elfoglalták ugyan 

Theodosiopolist, de a Kréta visszafoglalására indított vállalkozásuk teljes kudarccal 

végződött (ettől függetlenül az ehhez és a 911-es vállalkozáshoz készült hadijegyzék 

betekintést enged a korabeli bizánci seregek felépítésébe). Hamarosan Szaif ad-Daula is 

gondoskodott arról, hogy újabb fájdalmas vereségeket írjanak a szíriai hadjáratokkal 

próbálkozó Bardas Phokas neve mellé is. 953-ban Marashnál, majd 954-ben al-Hadathnál 

futamította meg a bizánci seregeket – az előbbinél elfogta Konstantinos Phokast is, aki 

aztán Aleppóban halt meg. 955-ben al-Hadath mellett ismét csak a bizánciak hátát láthatta, 

akik az érkezése hírére elmenekültek. VII. Konstantin alighanem ezután döntött az újabb 

parancsnokváltás mellett: a megöregedett Bardas helyére jóval ígéretesebb fiát, 

Nikephorost állította. 

 Az új főparancsnok már veterán katona volt és komoly átalakításnak vetette alá a 

bizánci haderőt. A szervezeti részt illetően a páncélos nehézlovasság (kataphraktoi) 

beépítése a hadrendbe volt a leglátványosabb. Ez a kis létszámú elit katonaság volt a 

hadsereg legerősebb része, melynek a döntő csapás mérését szánta Nikephoros Phokas. A 

lovasság hagyományos részénél pedig a korábban általános két vonal helyett háromvonalas 

hadrendet írt elő. Ez a nagyobb taktikai tartalék szerepét mutatja az újfajta hadseregben, 

ahol a katonaság mennyiségi és minőségi fejlesztése egyaránt szerepet kapott. A gyalogság 

létszámát szintén megnövelte és itt is egy újfajta elit egységet, a menavlatosokat állította a 

hadrend élére, ahol az ellenség nehézlovasságának rohamát kellett visszaverniük. A 

gyalogság hadrendje is változott: korábban a lovasság mögött, vagy közötte állt fel (már ha 

egyáltalán használták őket, mivel a lovasság volt az uralkodó fegyvernem, a gyalogság 

eddig inkább künnyűfegyverzetű, támogató fegyvernemként létezett), de most négyszög 

alakzatot kellett alkalmazniuk. Ezt a lándzsás gyalogság és az íjakkal, hajítófegyverekkel 

ellátott könnyűgyalogság kombinációja alkotta, a menavlatosok pedig csak a támadó 

lovasság ellen vonultak ki az alakzat peremére. A négyszög azonban nem csak csaták 

esetén alkotta a sereg taktikai alapját, hanem a menetek során is ezt alkalmazták a 

poggyász védelmére, a lovasság pedig ennek oldalain vonult, így oltalmazva a 

gyalogságot. A négyszög jelentette továbbá a táborok alaprajzát is: a gyalogosok itteni 

elhelyezkedésük szerint foglaltak abban helyet és építették ki annak szélén az árkot és a 

földsáncot. Az új hadrend az új stratégiai helyzetből következett – Phokas seregének 

mélyen az ellenséges területen kellett hadjáratra vonulnia és ott nyílt csatákat nyernie, így a 

gyalogság és a lovasság együttműködésén múlt a győzelem. A gyalogság fontosságát 

növelte még az is, hogy ebben az időszakban a módszeres várostromok is gyakoribbá 

váltak, melyekben rájuk hárult a döntő szerep. A várvívás jelentőségét mutatja még az is, 

hogy a témának a X. század közepén egy ismeretlen szerző egy külön értekezést szentelt 

(Parangelmata poliorketika). Az említett taktikai átalakítás persze elképzelhetetlen volt a 

szigorú fegyelem nélkül, így ennek besulykolása is elengedhetetlen feladat volt. A taktikai 

rendszer összefoglalása a Nikephoros Phokashoz köthető értekezésben a Praecepta 

militariában található meg. 

 A hadkiegészítés szervezete is komoly átalakuláson ment át: az állomány a 

tartományi felkelő csapatok helyett egyre nagyobb arányban hivatásos zsoldosokból állt, 

akikkel hosszú külföldi hadjáratokat is le lehetett bonyolítani (ez persze hosszabb folyamat 

volt, alighanem Ioannes Kurkuas 943-944-es edessai hadjáratán is ez lehetett már a 

helyzet). Ez azt jelentette, hogy a themákból idényjelleggel bevonuló milíciát inkább 

állandó szolgálatra vállalkozó katonaság váltotta fel. Így a tagmák szerepe és létszáma 

megnőtt: már nem a Konstantinápolyban elhelyezett kisszámú hivatásos magot alkották, 

hanem a határvidéken állomásozó sereget (a 949-es krétai hadjárat jegyzéke is említi már a 

tartományi scholariosokat). Ezzel együtt a főparancsnoki címet is két részre osztották, 
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keleti és nyugati domestikosra. A stratiotesek vagy a hivatásosok közé álltak, vagy pénzzel 

váltották meg a hadba vonulást. Ezzel a thema-szervezet lassú eltűnése kezdetét vette – 

nem volt már szükség a felkelő csapatokra, hiszen a külső támadások megszűnése után a 

birodalom indított hadjáratokat külföldre, amit állandó katonasággal hajtottak végre. A 

milíciák szerepe csak a határvidéken maradt meg, a belső területeken a lakosság 

fokozatosan „demilitarizálódott.” 

 A hadügyi reformok eredménye hamarosan megmutatkozott: a bizánciak előbb 

Kréta szigetét foglalták vissza, majd 962 végén Phokas feldúlta Aleppót is, ezzel súlyos 

csapást mérve Szaif ad-Daula presztízsére. 963-ban pedig II. Romanos váratlan halála után 

ő lett a császár a kiskorú I. Basileios és VIII. Konstantin mellett. Ezután tovább 

folytatódtak a keleti hadjáratok – 964-965-ben Kilikiát és Ciprust hódította vissza II. 

Nikephoros. A következő célpont Szíria volt, ahol 968-ban már Tripoliig jutott el, 969-ben 

Antiochia került bizánci kézre, majd Aleppó is elismerte a császár fennhatóságát. A császár 

ezt azonban már nem érte, meg, mivel decemberben összeesküvés áldozata lett, melynek 

vezetője unokaöccse, Ioannes Tzimiskes lett az új uralkodó. II. Ioannes szintén kiváló 

hadvezér volt és a hadsereget hamarosan új terepen kellett használnia. II. Nikephoros még 

966-ban megtagadta az adófizetést a bolgároknak és felbérelte ellenük a ruszokat, akiknek 

uralkodója, Szvjatoszlav azonban túlteljesítette, amit vártak tőle. Váratlanul gyors 

győzelmet aratott Bulgária felett és úgy döntött, hogy ott fog berendezkedni a 

továbbiakban. Ez azonban már nem felelt meg Bizánc érdekeinek, ezért II. Ioannes 971-

ben előbb bevette Preszlávot, a bolgár uralkodók székhelyét, majd Dorostolonban blokád 

alá vette Szvjatoszlavot, aki végül kapitulációra kényszerült. Tzimiskes ezzel egyúttal az 

Al-Dunáig meghódította a bolgár területeket és lemondatta az utolsó cárt is. A bizánci 

seregek ezután ismét keletre fordultak és 975-ös szíriai hadjáratán a császár már 

Jeruzsálem visszaszerzését tervezte, azonban Konstantinápolyba visszatérve meghalt 

(976). 

 A nagyszabású külföldi hadjáratok után a belháborúk időszaka következett ekkor: 

II. Basileios már nagykorú lett, azonban a keleti katonai arisztokrácia már nagyon 

hozzászokott ahhoz, hogy a seregek vezetése mellett a birodalmat is ők irányítják (a 

birodalom fővezére elvben a császár volt, de a gyakorlatban Bölcs Leó uralkodása óta a 

domestikosok bonyolították le a hadjáratokat, így a X. századi sikerek is ezekhez az 

anatóliai eredetű birtokosokból lett hadvezérekhez kötődtek). 976-979 között Bardas 

Skleros próbálta megszerezni a császári trónt és legyőzése csak úgy volt lehetséges, hogy 

grúz segélyhadat vettek igénybe a lázadó ellen és visszaengedték a keleti főparancsnoki 

tisztségbe Bardas Phokast. Aki aztán 987-ben újabb polgárháborút robbantott ki, melyben 

az anatóliai katonaság egyhangúlag őt támogatta, végül egy rusz sereget kellett ellene 

felfogadni, hogy 989-ben leverjék. A császár a továbbiakban a haderő irányítását magának 

tartotta fenn és nem is folytatta a keleti hadjáratokat, csak ha az új keleti ellenfél, a 

Fátimida kalifátus támadásai veszélyeztették a szíriai birtokokat. Miután azonban sikerült 

velük békét kötni, inkább az új balkáni ellenfél, Sámuel bolgár állama lett a fő célpontja. 

Alighanem a császár számára készült a nehéz hegyvidéki terepen vezetett hadműveletek 

lebonyolításáról szóló katonai kézikönyv, a De re militari. Évtizedekig tartó hadjáratok 

után a bolgárok végül 1018-ban behódoltak II. Basileiosnak. A császár ezután 1022-ben 

még legyőzte a grúzokat, majd Szicília visszafoglalására indított hadjárat szervezése 

közben meghalt (1025). A középbizánci időszak katonai fénykora ezzel véget ért. 

 A X. századi bizánci haderő ezt az utat járta be tehát: egy védekező, végvidéki 

harcmodorban harcoló felkelő milíciából a terjeszkedő hadjáratok megvívására képes, 

hivatásos hadigépezetté alakult. Az átszervezés a korabeli hadügyi írásokban is tükröződik 

és ezek jól szemléltetik a különféle csapatok taktikai lehetőségeit. A mozgékony 

könnyűcsapatok defenzív hadműveletei alkották a bizánci taktika alapját, az ezekre 
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jellemző csatározó taktika volt a bizánci hadművészet meghatározó hagyománya. Amikor 

azonban a X. század első felében az addigi fő fenyegetést jelentő arab kalifátus politikai 

egysége széthullott, a birodalom stratégiai helyzete megváltozott. A meglevő erőforrásaik 

által relatív fölénybe kerültek a hanyatló riválisaikkal (az arabok és bolgárok) szemben. 

Bizánc egyre gyakrabban vállalkozott a határvidéki portyáknál nagyobb szabású 

hadműveletekre keleten. Ezek nyomán vált szükségessé az újfajta taktika kidolgozása: 

eddig kis távolságú könnyűlovas portyázás volt jellemző, ezután viszont gyalogos-lovas 

seregek módszeres hadműveletei következtek az ellenséges terület mélységében, melyek 

során nyílt csatákra és várostromokra is fel kellett készülni. Az új taktika kialakítása 

fokozatosan történt, de végleges formát Nikephoros Phokas tevékenysége nyomán kapott a 

960-as évekre. Az ő reformjai határozták meg a bizánci hadszervezet és taktika képét a 

tárgyalt időszakban. A katonai sikerek azonban politikai feszültségeket is okoztak, melyek 

II. Basileios uralkodásának is irányt szabtak: a katonai arisztokrata családok befolyásának 

visszaszorítása, a sereg irányításának ismét a császár kezébe vétele, a keleti hadjáratok 

helyett az új, balkáni hadszíntérre összpontosítás mind az előző évtizedek gyakorlatára 

adott válasz volt (de a stratégiai helyzet is megváltozott: keleten a Fátimida kalifátus lépett 

a színre, a Balkánon pedig Sámuel uralkodása alatt újjáéledt a bolgár állam – Bizánc 

korábban sem engedhette meg magának a kétfrontos háborút, most a nagyobbra nőtt 

területéből fakadó logisztikai problémák is ennek elkerülését diktálták). 

 A X. század tehát a bizánci hadművészet átalakulásának időszaka volt: a 

megváltozott stratégiai helyzet által diktált kihívásokhoz alkalmazkodva a hadszervezet, a 

hadvezetés, a taktika egyaránt átalakult. Ennek folyamata során felhasználták saját 

tekintélyes hadügyi irodalmuk írásait, de ellenfeleik gyakorlatának követendő példáit is. 

Végül egy hivatásos jellegű haderő jött létre, mely megfelelően szakosodott fegyvernemek 

együttműködésére épített és melyet jól képzett, a csapatok bizalmát kiérdemelt 

parancsnokok vezettek. Ez volt a kulcsa a korabeli bizánci győzelmeknek és ez biztosította 

a birodalom tekintélyét lehetséges ellenfelei szemében. 

 Zárásként néhány szót még a kor bizánci katonai gondolkodásának alaptételeiről – 

ezek nem változtak a hódító hadjáratok megindítása ellenére sem. 

– A csapatok rendszeres gyakorlatoztatása, kiképzése a hadjárati idényen kívül is 

elengedhetetlen a sikerhez, az ellátásuk biztosítása ugyancsak. 

– A hadműveletek előtt minél több információt kell gyűjteni az ellenségről és ezekre 

alapozni a követendő eljárást – de a hadjárat során is folyamatos felderítéssel kell 

feltérképezni az ellenfél csapatainak mennyiségét, minőségét, mozdulatait (fontos az 

alkalmazkodás és rugalmasság). 

– A csatákat azonban kerülni kell, helyesebb apránként lemorzsolni az ellenség erejét, 

harci szellemét, mint egy ütközettel kockára tenni a saját haderőt. 

– Ha a csata mégis elkerülhetetlen, akkor is előbb cselekkel, rajtaütésekkel ássák alá az 

ellenség morálját, majd jól megválasztott terepen, a saját csapatok számára 

legelőnyösebb helyzetben ütközzenek meg vele. 

– A háborúskodás tehát kockázatos dolog, ezért jobb elkerülni, vagy ha nem lehet, meg 

kell próbálni szövetségeseket szerezni az ellenség erejének megosztására, vagy viszályt 

szítani annak vezetésében – ez már diplomáciai módszereket igényelt. 
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