Forisek Péter (1972) egyetemi
adjunktus a Debreceni Egyetem
Ókortörténeti Tanszékén. Doktori értekezését Censorinus De die
natali című művéből írta. Jelenleg
római hadtörténettel foglalkozik.

L. Flavius Arrianos
Az alánok elleni csatarend
(Ektaxis kata Alanón)

Legutóbbi írása az Ókorban:
Számmisztika és orvoslás. Censorinus és az antik orvosi iskolák
(2003/2–3).

Forisek Péter fordítása és kommentárja

L.

Flavius Arrianos egy kevésbé ismert töredékes műve az Ektaxis kata Alanón
(Az alánok elleni csatarend). A szöveg egyes feltételezések szerint Arrianos
az alán történelemről (Alaniké) írt munkájának volt a része, erre azonban
az egyetlen bizonyíték az, hogy a mű címében is szerepel az alán népnév.1 A szöveg
parancsok sorozata, ennek megfelelően az igék imperativusban vagy inﬁnitivusban
állnak, így nyilvánvaló, hogy eredetileg Arrianos parancsa volt, amelyben felsorolja,
hogy milyen menetalakzatban vonuljanak csapatai, és milyen csatarendben álljanak
fel egy esetleges ütközetben.2
Az Ektaxis Arrianos cappadociai helytartóságának idején (Kr. u. 131–137) született
Kr. u. 134-ben, amikor az alánok átkeltek a Kaukázuson, feldúlták Róma vazallusának, Albaniának a területét, majd Armenia és Média felé fordultak, végül betörtek
Cappadocia provinciába.3 Arrianos ekkor tartománya teljes haderejével ellenük vonult, hogy megütközzön velük.
A mű kézirata a Codex Laurentianus Graecus LV. 4-ben maradt ránk, amely ókori taktikai értekezéseket tartalmaz, köztük Arrianos Techné taktikéjét is. Az Ektaxis
éppen ezt követi, utána pedig Onasandros Stratégikosa következik.4 Az Ektaxis nem
teljes, több lacuna is található a szövegben, és a vége is hiányzik. Stadter számításai
szerint a kézirat sortávolsága alapján körülbelül 15 sor hiányzik a szöveg végéről, ami
körülbelül 20 Teubner-sornak felel meg.5 Több kutató is egyetért abban, hogy Arrianos szintén ránk maradt taktikai értekezése, a Techné taktiké és az Ektaxis szorosan
kapcsolódik egymáshoz.6
Wheeler szerint Arrianos sikeresen visszaverte az alán támadást, azonban a forrásainkban nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy ezért bármiféle elismerést kapott.
Wheeler ugyanakkor közvetett bizonyítéknak tekinti Hadrianus cappadociai emlékveretét, amelyet 134/135 és 138 között vertek EXER(CITVS) CAPPADOCIAE S.C.
felirattal.7 A sorozatot más kutatók inkább Hadrianus 129-es kis-ázsiai látogatásával
hozzák kapcsolatba,8 ez azonban kevéssé valószínű, hiszen akkor legkorábban a császár látogatása után öt évvel verték volna ezt az érmét. Wheeler szerint elképzelhető,
hogy az érme Arrianos alánok felett aratott győzelmének állított emléket.9
A Taktika egy-két évvel az alán betörést követően keletkezett, hiszen Arrianos a
művet az uralkodásának huszadik évfordulóját ünneplő Hadrianus császárnak ajánlotta.10 Stadter szerint nem véletlen, hogy a Taktika és az Ektaxis kata Alanón egymás után kerültek a Codex Laurentianusba. Szerinte ezeket a szövegeket már Arrianos is együtt közölte, hogy a taktikai művében leírt elméleti fejtegetéseket saját
gyakorlati tapasztalatával szemléltesse.11 Ennek tulajdonítható az Ektaxis sajátos
nyelvi stílusa is, amely így gyakorlati katonai szövegként, mintegy mintaparancsként értelmezhető.
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L. Flavius Arrianos
Az alánok elleni csatarend
[1] Az egész hadsereg előőrseként lovas felderítőket12 kell elhelyezni, két csapatra osztva a saját parancsnokuk vezetése alatt.
Mögöttük haladjanak a petrai lovas íjászok,13 szintén két csapatba beosztva, a saját lovas decurióik14 vezessék őket. Utánuk
vonuljon az aurianosok alája.15 Velük egy csapatban vonuljon
a IV. raetiai cohors,16 amelynek a korinthosi Daphné a parancsnoka. Mögöttük a kolónoinak nevezett ala.17 Velük egy csapatban legyenek elhelyezve az ityraeaiak,18 a kyrénéiek19 és az
I. raetiai cohorsból20 válogatott emberek. Mindezeknek együtt
Démétrios legyen a parancsnoka. [2] Mögöttük vonuljon a
germán lovasság,21 ezek is két csapatba osztva, és egy százados (hekatonarchés) vezesse őket, mégpedig az, aki a táborért
felelős.22 [3] Ezek mögött legyenek felállítva az italiai23 és a
jelenlévő kyrénéi24 gyalogosok, úgy, hogy a hadijelvényeket
előttük vigyék. Mindnyájuk parancsnoka Pulcher legyen, aki
az italiaiakat is vezeti. Mögöttük vonuljanak a bosporosi gyalogosok,25 élükön a vezérükkel, Lamprokléssel, a hátuk mögött
pedig a numidák álljanak,26 parancsnokuk, Verus vezetésével.
[4] A menetoszlop négy ember szélességű legyen. Az egyes
egységekhez tartozó íjászok az egységek legelején álljanak.
A menetoszlopot mindkét oldalról az egyes csapatokhoz tartozó lovasok biztosítsák. Mindezek után vonuljanak a válogatott
lovasok,27 azok mögött pedig a legionarius lovasság, azok után
pedig a hadigépek, [5] majd a XV legio hadi jelvénye, és e körül álljon a legio parancsnoka, Valens,28 valamint a helyettese,
a tribunusok és az első cohors centuriói.29 A hadi jelvény előtt a
gyalogos dárdavetők álljanak. Ezek a gyalogosok is négyesével
legyenek felállítva. [6] A XV legio után legyen felállítva a XII
legio hadi jelvénye, ezt is a tribunusok és a centuriók vegyék
körül. Ezek a gyalogosok is négyesével legyenek felállítva. [7]
A nehézfegyerzetű gyalogság után a kis-armeniai szövetséges
csapatokat helyezzék el és a trapezusi hoplitákat, valamint a
kolchisi és rhiziosi30 lándzsásokat. Mögöttük álljanak az apuliai gyalogosok.31 A szövetségesek valamennyi egységének Secundinus legyen a parancsnoka, aki az apuliaiakat vezeti. [8]
Utánuk következzenek a málhavivő állatok. A geták alája és
az ő parancsnokuk alkossa az utóvédet.32 [9] A gyalogság két
oldalát az erre a feladatra kiválasztott centuriók tartsák rendben, és a galaták alája33 lovagoljon védelemként mindkét oldalon, egyetlen sorban, és ugyanígy az italiai válogatott lovasok34
is. Ezen utóbbi egység parancsnoka is a menetoszlop oldala
mentén lovagoljon oda-vissza. [10] Xenophón,35 az egész hadsereg parancsnoka pedig a gyalogság jelvényei előtt vezesse a
sereget, úgy, hogy a menetoszlop mentén fel s alá lovagolva
ﬁgyelje, hogy a katonák rendben vonuljanak, és a rendezetlenül vonulókat visszaállítsa a sorba, a rendben vonulókat pedig
megdicsérje. [11] Ez legyen a menetelés rendje.
Amikor pedig megérkeznek a kijelölt helyre, az egész lovasság négyszögben vegye körbe a csatasort, és felderítőket
kell kiküldeni a magaslatokra, hogy felderítsék az ellenséget.
Ezt követően, adott jelre, csendben öltsék fel fegyverzetüket,
majd felfegyverkezve álljanak csatarendbe. [12] A csatarend a
következő legyen. A gyalogság mindkét szárnya a terep magaslati pontjait foglalja el, és az egész csatarend is ehhez igazodjon. A jobb szárnyon álljanak az armeniaiak Vasakésszel
és Arbélosszal, ők foglalják el a szárny legmagasabb pontját,

mivel ők valamennyien íjászok. [13] Előttük az italiai cohors
gyalogsága legyen elhelyezve. Mindnyájuk parancsnoka Pulcher legyen, aki az italiai cohorsot is irányítja. Mind Vasakés,
mind Arbélos a lovasságával és a gyalogságával úgy legyen
elrendezve, hogy Pulchert támogassák. [14] A bal szárnyon a
kis-armeniai szövetséges csapatokat, valamint a trapezusi és
a rhiziosi dárdavetőket állítsák sorba, úgy, hogy a szárny legmagasabb pontját foglalják el. Előttük a kétszáz apuliait és
száz kyrénéit kell elhelyezni, úgy, hogy a nehézfegyverzetűek
védőfalat képezzenek számukra, és a dárdájukat magasból,
a kiemelkedő részről hajíthassák el. [15] A XV legio tartsa a
derékhad teljes jobb oldalát, az egész csatatér közepe felett,
mivel ők vannak a legtöbben; a XII legio gyalogsága tartsa a
fennmaradó részt a bal oldalon, úgy, hogy egészen a bal szárny
elejéig kitöltsék a csatateret. Nyolcsoros mélységben, zárt csatarendben sorakozzanak fel. [16] A csatarendjük első négy sorában a lándzsások (kontophoroi) álljanak, akik lándzsájának
a vége hosszú vashegyben végződik. Közülük az első sorban
állók a fegyverüket előre szegezve álljanak, hogy amikor az
ellenség a közelükbe ér, akkor a lándzsahegyet a lovak szügyébe döfjék. [17] Azok, akik a csatarend második, harmadik és
negyedik sorában állnak, tartsák készenlétben a lándzsájukat,
hogy eldobhassák, amint lehetőség adódik, így megsebesítik
a lovakat, és harcképtelenné teszik a lovasokat, úgy, hogy a
lándzsát beledöﬁk a páncélzatba, amitől annak fém része eltörik az anyag hajlékonysága miatt. [18] A következő sorok dárdavetőkből (lonchophoroi) álljanak. Az ezek után következő
kilencedik sor pedig gyalogos íjászokból álljon: numidákból,
kyrénéiekből, bosporosiakból és ityraeaiakból. [19] Hajítógépeket is helyezzenek el mindkét szárnyon, úgy, hogy a közeledő ellenségre a lehető legnagyobb hatékonysággal lövöldözhessenek. Ezek az egész csatarend mögött legyenek. [20] Az
egész lovasság nyolc egységbe legyen rendezve, és mindkét
szárnyon a gyalogság mellett legyen felállítva, úgy, hogy a nehézfegyverzetűeket és az íjászokat védőfalként használják, két
egységet a szárnyakon, hatot pedig a csatarend közepén [töredékes szöveg]. [21] Ezek közül a lovas íjászok szorosan a csatarend közelébe álljanak, hogy át tudjanak lőni fölötte. Az összes
dárdavető, lándzsás, kardos és csatabárdos védje a csatarend
mindkét szárnyát és várakozzanak a jelre. [22] A válogatott lovasság maradjon magával Xenophónnal, valamint körülbelül
kétszáz legionarius, a testőrök és annyi centurio, amennyi a válogatott legionariusokhoz tartozik, valamint a testőrök parancsnokai és a válogatott lovasok decuriói is. [23] Vele legyenek
még [hiányzó szöveg] száz könnyű dárdavető azért, hogy amint
ide-oda lovagol a sereg mentén, és valami hiányosságot észlel,
akkor oda menjen és segítsen. [24] Az egész jobb szárnynak, a
hozzá tartozó lovassággal együtt, Valens legyen a parancsnoka, aki a XV legio parancsnoka is, a bal szárnynak pedig a XII
legio tribunusai. [25] Ily módon csatarendbe állva csendben
várakozzanak addig, amíg az ellenség lőtávolságba nem ér; és
amikor közel érnek, akkor a leghangosabb és legfélelmetesebb
harci kiáltást hallassa az egész csatasor, a hajítógépek lövedékeket és köveket lőjenek ki, az íjászok nyilakat, a dárdavetők
és a pajzsos dárdások pedig dárdákat hajítsanak. A szövetséges
csapatok is köveket hajigáljanak az ellenségre a magaslatokról, és a lövedékek zápora minden oldalról úgy vegye körül
az ellenséget, hogy elég sűrű legyen ahhoz, hogy megrémítse
a lovakat és elpusztítsa az ellenséget. [26] És remélhetőleg a
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szkíták nem jutnak közel a csatarendbe állt
gyalogsághoz a lövedékek leírhatatlan sokasága miatt. Ha pedig mégis közel kerülnének,
akkor az első három sor katonái zárják öszsze pajzsaikat, nyomják egymásnak vállaikat
és olyan erősen fogják fel a rohamot, amenynyire csak lehetséges, a lehető legszorosabb
és legrendezettebb csatarendben. A negyedik
sor katonái hajítsák el dárdáikat a többiek feje
felett, az első sorban állók pedig harci kiáltásokat hallatva lándzsáikat kíméletlenül döfjék
a lovakba. [27] Ha visszaverték az ellenséget,
és világosan látszik, hogy azok menekülnek,
akkor a gyalogos egységek nyissanak közöket, a lovasság pedig nyomuljon előre, de ne
az összes egység, hanem csak a fele. Elsőként
azok nyomuljanak előre, akik elöl állnak, [28]
a csapat másik fele kövesse őket az előrenyomulásban, megtartva a harci alakzatot, de
ne üldözzék az ellenséget teljes erőből, hogy
friss lovakkal folytathassák az üldözést abban
az esetben, ha teljes a győzelem. Így ha a lovasság első fele átmegy támadásba, a másik
fele átveheti az üldözést. [29] Ugyanekkor az
armeniai íjászok is nyilakat lövöldözve nyomuljanak előre, hogy megakadályozzák a menekülő ellenség esetleges visszafordulását, és
a könnyűfegyverzetű dárdavetők is kövessék
őket. Ezzel egy időben a gyalogos csatarend
se tartsa meg helyzetét, hanem a menettempónál gyorsabban nyomuljon előre, hogy védelmül szolgálhasson a lovasságnak, ha az ellenség keményebben ellenállna.
[30] Így legyen, ha az ellenség az első roham után megfutamodna. Ha visszavonulva
bekerítéssel akarnák körülvenni a szárnyakat,
akkor a könnyűfegyverzetű íjászok szárnyakon álló egységei nyújtsák el a csatarendet a
magaslatok felé. Nem gondolom, hogy ha az
ellenség látja, hogy a szárnyak a kiterjesztés
1. kép. Arrianos seregének menetoszlopa. (Forrás: Ruscu–Ruscu 1996.
révén gyengébbekké válnak, akkor áttörik azoEzúton szeretnék köszönetet mondani Dan és Ligia Ruscunak segítségükért, értékes
kat, és levágják a gyalogságot. [31] Ha ugyanis
tanácsaikért és azért, hogy rendelkezésemre bocsátották az itt közölt két ábrát.)
valamelyik szárnyat mégis lerohannák, akkor a
lovasaik fegyverforgató oldala nyilvánvalóan
védtelenül maradna egy jobbról érkező támadás esetén. Ebben nak csak egy része vett részt a hadjáraton, a legio másik része
az esetben a lovasságunk ne nyílzáporral támadjon, hanem kar- valószínűleg a legio állomáshelyén, Melitenében maradt, hogy
dokkal és csatabárdokkal, mivel a szkíták könnyűfegyverzetűek a tartomány déli határának védelméről gondoskodjon. Valószínűleg ezért nem említi Arrianos a XII Fulminata parancsnokát,
és a lovaik védtelenek.36 … [itt a szöveg megszakad].
csak az aquilát és a jelen levő tribunusokat.
A menetoszlopot (1. kép) a numerus exploratorum nyitotta
meg, amelynek felderítő feladata volt. Az exploratorest eredeA római menetoszlop és hadrend
tileg a legionarius vagy auxiliaris lovas egységekből válogatArrianos leírása alapján
ták, és elsődleges feladatuk az ellenség összetételének, mozgáArrianos hadserege négy fő részből állt: a legionarius nehéz- sának és táborának kikémlelése volt. A császárkortól kezdve
gyalogságból, a lovasságból, a segédcsapatok gyalogságából a legiók tisztikarának személyes védelmét is ellátták. Az első
és a szövetséges csapatokból. A sereg magját a két legio, a XV nagyobb egységet a lovascsapatok alkották: cohors III RaetoApollinaris és a XII Fulminata alkotta. Az előbbiből a teljes rum equitata, ala II Ulpia Auriana, cohors Ituraeorum, cohors
legio részt vett a hadműveletekben, Arrianos a XV legio pa- I Raetorum equitata, cohors III Augusta Cyrenaica sagittariorancsnokát, Vettius Valenset is megnevezi.37 A XII Fulminatá- rum equitata és az ala I Augusta Gemina Colonorum. Ezeket

49

Okor_2010_1.indd 49

2010.04.14. 13:27:33

Tanulmányok

az egységeket a legutolsó egység parancsnoka, Démétrios irányította. A két miliaria lovas egységet nem rendelték közös parancsnokság alá, mivel ezek nagyobb létszámuk miatt önmagukban is ütőképes egységek voltak. Az ala quingenaria Hyginus
szerint 16, az ala miliaria 24 turmából áll, Arrianos szerint az ala
quingenaria 512 lovasból állt.38 Ha Arrianos és Hyginus adatait
egyaránt elfogadjuk, akkor az ala quingenaria egy-egy turmája
32 lovasból állt. Feliratos források körülbelül ugyanezt a létszámot támasztják alá. Az Ala Commagenorum egy Kr. u. 1. század
első feléből származó felirata 434 lovast és 12 decuriót említ, az
Ala Veterana Gallica egy turmáját leíró papiruszon pedig 30 ember és az egység decuriójának neve szerepel.39
A cohors III Ulpia Petraeorum miliaria sagittariorum equitata parancsnoka az egyik decurio, míg a cohors I Germanorum
miliariaé a praefectus castrorum. Bár az ala miliaria elnevezése
arra utal, hogy ennek létszáma az ala quingenaria kétszerese,
ennek ellentmond Hyginus állítása, aki szerint az ala miliaria
24 turmából áll, vagyis a turmák száma nem a quingenaria 16
turmájának kétszerese (32). Egyes vélemények szerint40 az ala
quingenaria és miliaria turmáinak létszáma különbözött egymástól: a miliaria nagyobb létszámú turmái miatt ezen egységek létszáma pontosan a quingenaria alák kétszerese volt. Ez
az elképzelés azonban téves, hiszen ez olyan következetlenség
lett volna, ami nem volt jellemző a rómaiakra, ugyanakkor az
egyes katonai egységek elnevezései nem feltétlenül jelentik az
egység tényleges létszámát.41 Ezek alapján valószínűbbnek tűnik, hogy a miliaria elnevezés csupán arra utal, hogy ezeknek
az egységeknek nagyobb volt a létszáma, így kiemelt szerepet
töltöttek be.42 Mindezek alapján az ala miliaria létszáma 768
(24 × 32) fő volt.
A lovasság után következtek a gyalogos segédcsapatok,
amelyeket szintén egy-egy tiszt parancsnoksága alatt vontak
össze. A cohors I Italica voluntariorum civium Romanorum, a
kyrénéi különítmény, amely valószínűleg gyalogos íjász vagy
lovas egység volt, a cohors I Bosporanorum miliaria sagittariorum equitata és a cohors I Numidarum sagittariorum equitata. Arrianos három parancsnokot is megemlít, Pulchert, az
itáliai egységét, Lamproklést, a bosporosi, és Verust, a numida
cohors vezetőjét. A gyalogság menetoszlopának két oldalán lovasok vonultak egyes oszlopban, hogy egy oldaltámadás esetén védelmet nyújtsanak.
A gyalogos cohorsok között is voltak különbségek. Ezek a
legiókhoz hasonlóan centuriákból álltak, amelyek egyenként
80 főt foglaltak magukba. A cohors quingenaria hat 80 fős
centuriából állt, így 480 fős volt, a cohors miliaria tíz centuriából, vagyis 800 fős volt. Különleges szerepet töltöttek be a
cohors equitaták, amelyek a gyalogos egységek mellett lovas
turmákat is magukban foglaltak. A legvalószínűbb az, hogy
ezekben az előbbiekhez hasonló létszámú gyalogos szolgált,
amelyekhez a cohors equitata quingenariában 120, a cohors
equitata miliariában 240 lovas csatlakozott.43
A segédcsapatok gyalogságát az equites singulares és a legionarius lovasság követte, őket pedig a hajítógépek. Ezek
mögött következett a két legio, a hadjáraton teljes létszámban részt vevő legio XV Apollinaris Mettius Valens és a legio
XII Fulminata vexillatiója egy tribunus parancsnoksága alatt.
A XV legio hadijelvényét a legatus, a helyettese, a tribunusok
és az első cohors centuriói vették körül, őket és a hadi jelvényt
gyalogos dárdavetők védték. Az nem világos, hogy ezeket a

dárdavetőket (görögül akontistai) a segédcsapatokból válogatták-e ki, vagy a legio elitegységét alkotó antesignani egysége
voltak, akik meneteléskor és csatában a legio első sorában álltak, és dárdáikkal a legio csatarendjének kialakítását, vagy a
visszavonulást fedezték. Egy elképzelés az akontistait a csatarendben a 100 lonchophoroijal azonosítja.44
A legionariusokat a szövetségesek egységei (symmachiarii)
követték, a trapezusi nehézfegyverzetű hopliták, valamint a
kolchisi és rhiziosi lándzsások és a kis-armeniai könnyűfegyverzetű gyalogosok. Utánuk vonultak az apuliai gyalogosok
is, a parancsnokuk, Secundinus vezette az összes szövetséges
egységet. Az apuliaiakat követte a sereg málhája, majd a menetoszlopot az ala I Ulpia Dacorum zárta le. A sereg oldalát két
lovas egység, az ala II Gallorum és az itáliai lovasok biztosították. Az itáliaiak a cohors I Italica voluntariorum mellé rendelt
lovasok lehettek, amely gyalogos egység volt.45 A menetoszlop
leírásából hiányoznak a csatarend leírásakor felsorolt armeniai
szövetséges csapatok, amelyeket Vasakés és Arbélos vezetett.
Ezek az egységek útközben, nyilvánvalóan a római sereg armeniai bevonulásakor csatlakoztak Arrianos seregéhez.
Arrianos seregének létszámát nehéz megállapítani, mivel
egyrészt maga is írja, hogy nem minden egység vett részt teljes
létszámmal a hadjáraton, másrészt tudjuk, hogy nem minden
egység volt feltöltve mindig a teljes létszámra. A legionarius
gyalogság 7-8000 főre tehető,46 mivel a legio XV Apollinaris
teljes létszámmal vett részt, a legio XII Fulminata vexillatiója
viszont maximum az összes cohors fele lehetett, mivel a csatarendben csak a bal szárnyat alkották. Az auxiliáris erők (alák,
cohorsok és cohors equitaták) létszáma körülbelül 8000 fő
volt: 4 ala quingenaria, 1 cohors miliaria, 5 cohors quingenaria
equitata és 3 cohors miliaria equitata (ha valamennyi egység
teljes létszámmal vett részt a hadjáraton, összesen 8648 fő).
Ha Arrianos menetoszlopát összevetjük Titus galileai bevonulásának leírásával, akkor több hasonlóságot is megállapíthatunk.47 A menetoszlopot a könnyűlovasság és az íjászok
válogatott felderítő egységei vezették, utánuk olyan nehézfegyverzetű egységek következtek, amelyek váratlan támadás
esetén védelmi állást építhettek ki. Mivel Vespasianus ellenséges területre nyomult be, ezért a menetoszlop elején a menettábor kiépítésére kiválogatott egységek, valamint műszaki alakulatok vonultak. Arrianos nem említ meg ilyen egységeket a
menetoszlopában, mivel az ő serege római, illetve szövetséges
területeken vonult fel. Vespasianusnál ezt követően jön a törzskar, valamint maga a hadvezér testőrségével és a legionarius
lovassággal.48 Ezután a centrumban a hajítógépek, amelyeket a
hadvezérhez hasonlóan a legbiztonságosabb ponton helyeztek
el, majd az egyes legiók tisztikara és a legiók hatos sorokban.
A nehézgyalogság biztosítására ismét szövetséges csapatok
következtek, valamint a hátvédként szolgáló egységek.
Arrianos hadrendjének különlegessége az volt, hogy egy
oldalirányú támadás kivédésére a lovasság egy részét a menetelő gyalogság két oldalán helyezte el egysoros vonalban, így
váratlan rajtaütés esetén ezek a lovasok biztosították a gyalogságot, amíg az a támadók felé fordulva hadrendbe nem állt.49
Szintén egyedi Arrianos menetoszlopában, hogy az élen az
íjászegységek lovagoltak, amelyek feladata szintén a támadó
ellenség távoltartása lett volna folyamatos nyílzáporral, amíg
a gyalogság hadrendbe áll. Ugyanilyen szerepet töltenek be a
dárdások is (akontistai), akik a legió hadijelvényét védték.50

50

Okor_2010_1.indd 50

2010.04.14. 13:27:33

Az alánok elleni csatarend

2. kép. Arrianos seregének hadrendje (Forrás: Ruscu–Ruscu 1996)

Arrianoséhoz teljesen hasonló menetoszlopot ír le Héródianos,
amelyet Maximinus Thrax alkalmazott, amikor benyomult Itáliába.51 Serege négyszög alakban vonult, a málhát középen, a
legbiztonságosabb helyen helyezték el. Kétoldalt a nehézlovasság vonult, dárdások és íjászok kíséretében, az elővédet egy
germán szövetséges segédcsapat alkotta. A két oldalon vonuló
csapatoknak az volt a feladata, hogy feltartsák az ellenséges
támadást, míg a legionariusok hadrendbe álltak. A germán szövetségesek látták el a felderítést, valamint támadás esetén ők
is védekeztek, amíg a legionariusok hadrendbe álltak. Vagyis
Maximinusnál is a felderítő szerepet betöltő lovas egységek
vezették fel a sereget, a vonuló egységek oldalát pedig gyorsan
mozgó lovasság, valamint a „tűzerőt” biztosító íjász és a dárdás egységek alkották.
A római csatarend alapvetően a nehézfegyverzetű katonákból álló legiókra épült (2. kép). A gyalogos és lovas segédcsapatok a szárnyakon foglaltak helyet. A csatában az
előrenyomuló legionariusok előbb pilumzáport zúdítottak az
ellenséges csatasorra, majd kardot rántva kézitusát kezdeményeztek, amelynek során a lövedékektől keletkezett réseken
próbáltak áttörni. Arrianos serege négyes menetoszlopban
vonult fel, a csatában pedig a csapatok nyolc sor mélységű
hadrendet alakítottak ki. Az arrianosi csatarend nemcsak ebben különbözik a hagyományos római csatarendtől. Mivel az
ellenséges sereg lovasokból áll, ezért kiemelt szerepet kapnak a római és szövetséges lovasalakulatok, illetve az íjász
és dárdás egységek. Amint Arrianos serege megérkezett a
csatatérre, a lovasság négyszögben körbevette a gyalogságot,
amely így a lovasok védelmében biztonságban hadrendbe állhatott.52
A csatában Arrianos elgondolása az volt, hogy serege lehetőleg magaslati helyzetet foglaljon el, így az alánok taktikai

hátrányba kerülnek.53 Arrianos a szárnyak elnyújtásával egy
esetleges bekerítő hadműveletet is meg akart akadályozni.
A csatarend első soraiban álló nehézgyalogosoknak lándzsáikat előre szegezve kellett feltartóztatniuk az alánok lovasrohamát, míg a mögöttük lévő csatasorokban álló dárdások feladata
az volt, hogy heves hajigálásukkal zavart okozzanak az alánok
között, és felbomlasszák csatarendjüket. Arrianos azt parancsolja, hogy az első nyolc sor zárt csatarendben álljon fel. Az
első négy sorban a lándzsásoknak kellett állniuk (kontophoroi),
a következő négy sorban a dárdavetőknek (lonchophoroi), a kilencedik sorban pedig az íjászoknak.54 Kérdéses, hogy ebben a
csatarendben mekkora távolság volt egy-egy sor között, illetve
Arrianos mit értett zárt csatarend alatt.
Vegetius szerint a római csatarend többnyire három- vagy
hatsoros volt.55 Ezzel szemben Arrianos serege nyolc soros
mélységben állt fel. Vegetius szerint a csatarend egyes sorai
között hat láb (kb. 180 cm) távolság volt. Arrianosnál a második sornak bizonyára az volt a feladata, hogy az első sort támogassa, illetve az alán roham közben elesett első sorban álló
katonák helyére lépjen. Ugyanakkor a dárdahajításhoz nem
volt elegendő a Vegetius által említett 180 cm távolság, hiszen
ehhez nekifutásra, illetve lendületre volt szüksége a hajítónak,
amihez a fenti távolság kevés lett volna, így mindenképpen
megsértette volna az előtte állókat dobás közben.56 Elképzelhető egy olyan felállás is, amelyben az első négy sor között
kis távolság volt, hiszen ezeknek kellett feltartóztatniuk a lovasrohamot, az ötödik sortól kezdve viszont nagyobb térközök
voltak a pilumok elhajításához.57
Campbell és Bosworth elképzelése szerint a római hadsereg
az alán lovastaktika miatt védekezésből állt fel a görög phalanx-taktikához hasonló csatarendben.58 Wheeler szerint viszont
Arrianos zárt csatarendje a korai császárkor sajátossága volt,
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amikor a római hadvezérek (elsősorban a keleti fronton) a görög phalanx-taktikához tértek vissza.59 Ez utóbbi elképzeléssel
kapcsolatban több probléma is felmerül,60 azonban a szerző további cikkeiben61 újabb érveket hozott fel elképzelése mellett,
így igen valószínűnek látszik, hogy a császárkori legiókat a phalanx-harcászatra is kiképezték. Arrianos csatarendjében a segédcsapatok kapnak támadó feladatot, a legionarius nehézgyalogság csupán védekező szerepet játszik a csata első fázisában, az
alánok megfutamodása esetén pedig az üldözést végző lovasság

után kell nyomulniuk zárt hadrendben.62 A római hadvezér ezzel
akarta elkerülni azt, hogy serege az alánok „színlelt visszavonulás”-taktikájának essen áldozatul.63 Lovasságának csak egyik
fele üldözhette az ellenséget, megakadályozva, hogy az ismét
csatarendbe álljon, vagy visszaforduljon. Nem tudjuk, hogy Arrianos serege megütközött-e végül az alánokkal. A nehézlovas
alánok ellen felvázolt csatarendje azonban alkalmasnak látszik
arra, hogy az alapvetően gyalogsági taktikára építő római hadvezetés sikeresen szembeszálljon ellenfelével.
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