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POZSÁR DÁNIEL

I. Kilidzs Arszlán Rúmi (Ikóniumi) szultán

szemben vívott küzdelmeinek fényében1

Abstract

Kilij Arslan Seljuq Sultan of Rum was involved in the war operations
against the three main military waves of the first crusade in Asia Minor. He
was the leader of the Turkish forces against the People's Crusade and the first
(1096-1099) and the second Princes' Crusades as well. The theatre in the ter-
ritory of the Sultanate of Rum seems less important in the historiography of
the First Crusade than the Syrian or the Palestinian battlefields. The paper fo-
cuses on the performance of Kilij Arslan against the crusaders between 1096
and 1101. In this time period he tried to stop the crusader waves to reach the
inner territory of Asia Minor and breaking through into Syria.

hullámának (1096 1099) egészen
sikere2

3 katonai eredményeit pozitív színben feltüntetni,

eredményességét próbáljuk értékelni. Ebben az írásban mégis megpróbálom a
szeldzsuk szultán harctéri cselekedeteit

onban áttekinteni a Rúmi (Ikonioni,
Ikóniumi) Szultanátus, illetve az anatóliai szeldzsuk-törökök

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Nagy Balázs végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
2

ében egy folyamatos katonai sikertörténet a szeldzsuk-
török és fátimida csapatokkal szemben. Három nagyobb csatában (Dorülaionnál, Antiókihiánál és

eredmén
(Jeruzsálemi Királyság, Edesszai Grófság, Tripoliszi Grófság, Antiókhiai Hercegség) megalapítása

3 A s
legelterjedtebb magyar nyelven is megjelent forrásra, Steven Runciman klasszikus munkájára
támaszkodtam. Így nagyrészt az ott megtalálható formában kerültek átírásra. (RUNCIMAN, STEVEN: A
keresztes hadjáratok története. Budapest: Osiris, 2002.).
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berendezkedésének katonai-politikai hátterét, melynek gyökerei egészen a 8 9.
századig nyúlnak vissza.

A szeldzsuk-törökök útja a Rúmi (Ikóniumi) Szultánság megalapításáig

A 8 9. században az arab világbirodalom keleti felét is elérte a szétszakadás
folyamata. Ebben a régióban (Transzoxiána, Horaszán, Irán)
dinasztiák emelkedtek fel, és váltak hatalmas földrajzi távolságot átfogó
területek irányítóivá, hanem perzsa,

, és alakítottak ki hatalmi központokat. Táhiridák, szaffáridák,
majd a számánidák felemelkedését és viszonylag gyors bukását hozta el perzsa
területeken a 9 10. század.4

az
Abbászida kalifa hatalmától. A 10. század elejére a számánidák már nemcsak
Transzoxiána, de Horaszán felett is átvették az uralmat. Irak-iráni területen a

újidák -ban
5 A turbulens 10. évszázadot nem

- .6 A számánidák uralmától
nyugatra, a bújidáktól kezdve, már a síiták uralkodtak az iszlám világban a
szíriai hamdánidáktól az Észak-Afrikát uraló fátimidákig.7 Azonban a fentebb
említett keleti dinasztiák (számánidák, táhiridák, szaffáridák) mindegyike az
iszlám szunnita ágát követte,8 és a muszlim világának

rengette meg nemcsak az iszlám, de a keresztény világot egyaránt.
A számánidák által uralt területek peremének sztyeppei világából léptek az

iszlám világ térképére azok a török törzsek, amelyek nemcsak kiváló

és muszlimmá válásukkal az iszlám szunnita ága számára is friss utánpótlást
jelentettek.9 A számánidák a 10. század második felében nem bírták
feltartóztatni az egyre nagyobb befolyással bíró török törzsek

Transzoxiána és Horaszán
k a korábbi zsoldosokból hódítókká váló

ghaznavidákkal (gaznevidák) és karákánidákkal szemben.10 A török törzsek

4 PEACOCK, A.C.S.: Medieval Islamic Historiography and Political Legitimacy. London and New
York, Routledge. 2007. 15 16.

5 ROGERS, MICHAEL: A hódító iszlám. Budapest, Helikon, 1987. 28.; PEACOCK: Medieval 2007.
15 16.

6 PEACOCK: Medieval 2007. 16.
7 PEACOCK: Medieval 2007. 16 17.
8 ROGERS: A hódító 1987. 28.
9 PEACOCK: Medieval 2007. 17.
10 BUSSE, HERIBERT: Iran under the Buyids. In: The Cambridge History of Iran Volume 4: The

Period from the Arab Invasion to the Saljuqs. Szerk.: FRYE R. N.. Cambridge, Cambridge University
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nyuga az irak-iráni területeket uraló bújidák
kerültek, akik a 10. század közepén stabilizálták sikerrel a régiót, amikor
Bagdad elfoglalásával véget vetettek az Abbászida s

11 A b
Hadseregük a dajlamita népcsoportra épült, amely a Kaszpi-tenger déli partját

dajlamiták már a b
zsoldos szolgálatot láttak el Irán és Mezopotámia területén. Kiváló harcosok
voltak, és a korszak perzsa, n, a
gyalogság adta
lándzsával voltak felszerelve. A dajlamiták alkotta pajzsfal rendkívül nehezen

létszámhátrányukat is sikerült kompenzálniuk. A bújida hadsereg gyenge
fakadt. A gyalogos

dajlamiták nem voltak képesek azt a mobilitást biztosítani, ami egy ekkora
terület teljes

12 A
megoldást a zsoldos lovasság alkalmazása jelentette a bújidák számára. A 10.
században megjelennek a soraikban a török népelemek, akik mint íjjal
felfegyverzett lovasság, egészítik ki a dajlamita gyalogságot. A török lovasság

ett a dajlamita
gyalogsággal, a újida katonai hierarchián belül.
A kisebb összecsapások azonban megmaradtak a b
villongásaiként.13 Az irak- re egyre

haznavida állam. Nemcsak zsoldosokat adott nyugatra,
de élénk kereskedelmet is folytatott. T
eljutottak.14 Az 1010-es években a ghaznavidák már képesek voltak
beavatkozni a b rületein. 1029-ben

e a
bújidákra iráni területen.15 A ghaznavida törökök azonban nem tudták
kihasználni fölényüket az Iránban meggyengült bújidákkal szemben, hiszen
alig pár évtized le -törökök

A szeldzsuk-törökök az oguz törzsszövetség részeként jelentek meg

Press, 1975. 250 251.; PEACOCK: Medieval 2007.: 17 18.; PEACOCK, A.C.S.: Early Seljuk History
A new interpretation. London and New York, Routledge. 2010. 35 36.

11 BUSSE: 1975. 250.
12 BUSSE: 1975. 251.
13 BUSSE: 1975. 252.
14 POLGÁR SZABOLCS: Kora középkori (9-12. századi) kelet-európai fegyverkereskedelemre utaló

feljegyzések az írott forrásokban. In: Fegyveres Nomádok, Nomád Fegyverek.
Könyvtár 21. Szerk.: BALOGH László, KELLER László. Budapest, Balassi Kiadó, 2004. 95.

15 BUSSE: 1975. 297 299.
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tak keleti irányba, miként a török törzsek ez irányú
migrációja végigkísérte a 8 10. századot.16 Az oguzok
valahol a számánidák által uralt Transzoxiánától keletre jöhetett létre a 9.
század földrajzi elhelyezkedést
nehéz meghatározni Ebben az

szerepet a törzsszövetségen belül, amely egyre mélyebb kapcsolatokat alakított
ki muszlim szomszédaival. Az oguz kere
területén kereskedtek, de Bizánc és az örmények által uralt területekre is
eljutottak. Az oguz állam, a
jelentett, a 10. század végén, vagy a 11. század elején bomolhatott fel végleg.
Ebben közrejátszhatott egy ekkor már
törekvése is a nagyobb függetlenség kivívására.17 A muszlim szomszédságban

, az állandó katonai, illetve kereskedelmi interakciók azonban nem
múltak el nyomtalanul. Az oguzok nagyobb része, így a szeldzsukok is, a 10.
század utolsó évtizedeiben tértek át az iszlámra.18 A 10. század folyamán

véleménye szerint
halála a 10. .19 A szeldzsuk-törökök ekkor már az
iszlám világ kapujában álltak. ak be
Transzoxiána, majd Horaszán területeire, ekkor még leginkább a térség
uralmáért a k számánidák, illetve ghaznavidák
zsoldjában.20 hadúr, Mahmúd nem
számolt a szeldzsukok

egykori ghaznavida zsoldosok azonban el szán
meghódítására, és 1037-ben Nishápur bevételével nagy csapást mértek a
ghaznavidákra. Mahmúd, felismerve a szeldzsuk-török veszélyt, visszatért
Horaszánba, azonban 1040-ben a dandanakáni csatában a szeldzsukok-törökök
Szeldzsuk unokáinak, Tugril bég és testvére, Csagri bég vezetése alatt

mértek a ghaznavidákra, akik indiai területeikre
ak-

16 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 17 20.
17 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 21 25.
18 HILLENBRAND, CAROLE: Turkish Myth and Muslim Symbol-The Battle of Manzikert. Edinburgh,

Edinburgh University Press. 2007. 5.; CAHEN, CLAUDE: Pre-Ottoman Turkey. New York, Taplinger
Publishing Company. 1968. 10 13.; CAHEN, CLAUDE: The Formation of Turkey. Harlow: Pearson
Education Limited. 2001. 1 2.; CAHEN, CLAUDE: The Turkish Invasion: The Selchükids. In: A History
of the Crusades, Volume I: The First Hundred Years. Szerk. SETTON, Kenneth M. BALDWIN,
Marshall W., Milwauke, University of Wisconsin Press, 2006. 139 140.

19 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 37 38.
20 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 140.
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iráni régió felé, ezzel már a bújidákat fenyegetve.21 A szeldzsuk-törökök
nagyban támaszkodtak a türkmén törzsekre, akik komoly katonai támogatást
jelentettek Tugril és Csagri számára után Csagri
maradt Horaszán ura, és további hódításokat hajtott végre az Amu-
folyásvidékén. Tugril folytatta a nyugat . Ray (Rey)
városa különösebb ellenállás nélkül a kezébe került, 1043-ban pedig a nyugat-
iráni térség kapuját, Iszfahánt is elfoglalta. A szeldzsukok számára ezzel

az iraki, örmény, grúz és bizánci területekre vezetett
módszeres rabló hadjáratok megindítására. A bújidák ellenállása rendkívül
hamar összeomlott. A leginkább a türkmén törzsekre támaszkodó Tugril

1040-es és az 1050-es
,

illetve Bizánc nyugati vidékét. 1054-ben már mélyen bent járt bizánci
területeken, és Manzikertet ostromolta.
Bagdad 1055-ös bevétele volt. Mezopotámia központját harc nélkül, mint a
kalifának, al-Káimnak,22 és az igaz hitnek vette birtokba, miután a
várost uraló szintén török származású, de síita vallású zsarnok al-Basashiri
Szíriába 23 Tugril 1059-re, letörve a türkmén
törzsek egy részének lázadását, illetve a fátimidák Bagdad ellen indított
támadását is visszaverve, a bizánci,
mezopotámiai területek kizárólagos urának mondhatta magát.24 Tugril
hatalmának kiterjedését mutatja szultáni ranggal való felruházása a kalifa által.
A szeldzsuk szultán
adminisztráció irányába. Felismerte, hogy szükséges kiegyeznie azzal az
értelmiségi réteggel, amellyel a szeldzsuk hódítók nem rendelkeztek. Így a
kalifátus vallási szempontból zavartalanul folytathatta a török
hatalom 25 A méltóságot 1058-tól haláláig, 1063-ig viselte.
Tugril ezzel a lépésével Bagdadban próbálta létrehozni az iszlám világ vallási
központja mellett annak egyik fontos politikai centrumát is.26 A gyermektelen
szultánt unokaöccse, Alp Arszlán (1063 1072) követte a trónon. A szeldzsuk-
törökök folytatták a nyugati irányú terjeszkedést.

már Anatólia dél-keleti része jelentette, amely Bizánc

21 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 140 142.
22 ROGERS: A hódító 1987. 36.
23 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 143 145.; RUNCIMAN, STEVEN: A keresztes hadjáratok

története. Budapest, Osiris, 2002. 58 59.
24 Tugril számára a türkmén lázadás, illetve a fátimidák által támogatott síita arab törzsek Bagdad

, és
Tugrilnak testvére, Csagri fiához kellett segítségül folyamod
törzseket,

CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 145 146.
25 TETLEY, G. E.: The Ghaznavid and Seljuq Turks-Poetry as a Source for Iranian History. London

and New York, Routledge. 2009. 29 30.; CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 145.
26 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 146.
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uralma alatt állt, de népességét tekintve örmények lakta vidék volt. A törökök
betörései bizánci területekre ekkor még leginkább rabló hadjáratokat
jelentettek. Az 1050-es és 1060-as években kifosztották Meliténét és
Szebaszteiát, és szinte évente vezettek hadjáratokat Kilikiába. Bizáncnak nem
volt válasza a veszedelmes keleti fenyegetésre. A század második felének

.27 A
törökök 1070-ben már az Égei-tenger partvidékének közelében fosztogattak. A
IV. Romanosz Diogenész (1068 1071) császár által vezetett bizánci sereg
1071-ben Manzikertnél

Arszlán vezette szeldzsuk-török csapatoktól. Maga Romanosz Diogenész
császár is török fogságba került.28 A manzikerti vereség egyik legfontosabb
következményeként Bizánc elveszt natóliai
fennhatóságát. A szeldzsukok számára pedig véget ért a rabló hadjáratok

amely képes lehetett a
feltartóztatásukra, ezért megkezdhették a berendezkedést az elmúlt évtizedek
alatt már feltérképezett területeken.

amely nagy hatást
gyakorolt Anatólia etnikai térképére is. Az iszlamizálódás folyamatát

eltörökösödése azonban egészen a 13 14. századig eltartott.29 Anatóliának a
Bizánctól való teljes elszakításához, a nagyarányú török beáramlás mellett,
azonban

szükségeltetett. n Artuk bég mélyítette
tovább a bizánci válságot, miután 1072-ben a Sakarya folyót is elérték a
csapatai, ezzel már karnyújtásnyira kerülve a császárvárostól. A törökök nem
csak a bizánciakra, de az eddig császári zsoldban harcoló és a
Konstantinápolyban uralkod -frank
zsoldosokra is folyamatos vereségeket mértek. Így például Bailleul-i Roussel
csapataira is. Roussel, aki a manzikerti csatában bizánci oldalon a normann
lovasság parancsnokaként szolgált,
elszenvedett a törökökkel szemben.30 Artuk bég csapatai megállíthatatlannak

27 B. SZABÓ JÁNOS: A Bizánci Birodalom Hadserege a X-XI. század fordulóján. In: Társadalom
és honvédelem IV.2. 2000. 100.

28 TURAN, OSMAN: Anatolia in the period of the Seljuks and the Beyliks. In: The Cambridge
History of Islam Volume IA: The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World
War, Edited by: HOLT, P. M., LAMBTON, K. S Ann, LEWIS, Bernard. Cambridge, Cambridge
University Press, 2008. 231 232.; RUNCIMAN: A keresztes 2002. 59 61.; CAHEN: The Turkish
Invasion 2006. 147 149.

29 TURAN: Anatolia 2008. 232 233.
30 CAHEN: The Formation 2001. 7 8.; TURAN: Anatolia 2008. 233 234.
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, és már Nikomédiánál jártak, amikor Alp Arszlán halálának hírére
csapataival visszatért Iránba, hogy Maliksáh szultánt (1072 1092) segítse a
kirobbant trónharcokban. Artuk kivonulása Antóliából azonban nem okozott
változást a politikai viszonyokat tekintve. Artuk szerepét ugyanis egy hasonló

hadúr vette át. Szulejmán annak a Kutulmisnak volt a fia, aki 1064-ben
szenvedett vereséget és halt meg az Alp Arszlánnal vívott háborújában.

anatóliai török és türkmén törzseket, hogy egy, a Nagyszeldzsukoktól független
hatalmi központot hozzon létre. Szulejmán hirtelen felemelkedésének
hátterében az állt, hogy Anatóliában nagy számban telepedtek meg azon

szerepet.31 Kutulmis fiának, Szeldzsuk dédunokájának így nem volt nehéz
-Ray tengelyre ttel egykor volt

lázadókat.32 -
amikor harcot vívott Szíriában Maliksáh vazallusaival. 1075-ben azonban már
seregei élén Anatóliában hódított, és foglalta el Bizánctól Nikaia-t (Nicea), amit
székvárosának kiáltott ki. A Nagyszeldzsukoktól függetlenedni vágyó
Szulejmánt az anatóliai türkmén törzsek elismerték uruknak. Az új és független
szeldzsuk hatalmi központ, a Rúmi vagy Ikonioni (Ikóniumi) Szultánság,33

nagyarányú migrációs hullámot gerjesztett Anatólia irányába az 1080-as évek
folyamán a török-türkmén törzsek körében. Szulejmán 1080-ra
Konstantinápoly alá ért (Chrysoplis), miután szétverte a bizánciak Nikaia
felszabadítására küldött seregét. Lényegében egész Nyugat-Anatólia az uralma
alatt állt, a császárváros ostromára azonban nem gondolhattak a szeldzsukok.

ostromát, Szulejmán pedig nem rendelkezett , ami
alkalmas lett volna egy Európában lef Konstantinápoly
és Bizánc európai területe , az
anatóliai területek elvesztése azonban nem csak a császárságot, de az egész
keresztény világot megrázta.34 I. Alexiosz Komnénosz 1081-es hatalomra
jutása új helyzetet eredményezett a bizánci-szeldzsuk viszonyban. Alexiosz

elégségesek Anatólia visszavételéhez, ezért békét ajánlott Szulejmánnak.
Mindkét uralkodónak szüksége volt a fegyvernyugvásra. Alexiosznak a

31 TURAN: Anatolia 2008. 234.
32 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 64.
33 Nem rekonstruálható teljesen, hogy a szultáni címre hogyan tett szert Szulejmán. Az azonban

mindenképpen kizárható, hogy Maliksáh
Részleteket lásd: CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 75 76.

34 TURAN: Anatolia 2008. 234 235.; OSTROGORSKY, GEORG: A bizánci állam története. Budapest,
Osiris, 2003. 305.



14 KÚT 2015/1.

birodalom északi határvidékén kellett hadakoznia, Szulejmánnak pedig
talmát. Az örmények lakta

Kilikiában, illetve Antiókhiában és Edesszában is megindult egy, a
Nagyszeldzsukoktól és Szulejmántól is független önállósodási törekvés
Philarétosz Brakhamiosz vezetésével.35 Szulejmán, miután nyugati határait
biztosította, kelet felé fordult, hogy az örmény területeken is megszilárdítsa
hatalmát. 1082-ben elfoglalta Adanát és Tarszoszt. 1083-ra pedig teljesen

decemberében már Szíriában nyomult dél felé, teljesen felszámolva Philarétosz
hatalmát. Anthiókiát december 17-én foglalta el, ami még akkor is
figyelemreméltó teljesítmény, ha tudjuk, hogy Philarétosz nem tartózkodott a
városban. Szulejmán szíriai hódításai már nyílt kihívás volt a Nagyszeldzsukok
irányába.  Maliksáh szultán testvérét, Damaszkusz urát, Tutust rendelte
Szulejmán ellen, aki ekkor Aleppót ostromolta. A szeldzsuk belháború
Szulejmán vereségével és halálával ért véget 1086. június 6-án
teljes volt. Szulejmán serege megsemmisült, fiait pedig Maliksáh udvarába
küldték, mint túszokat.36 A Nagyszeldzsukok sikerrel hárították el a hatalmukat

amely
szeldzsuk belháborúban nyilvánult meg.

Kilidzs Arszlán

Kilidzs Arszlánt, Szulejmán rúmi szultán fiát 1086-ban Maliksáh udvarába
hurcolták. Ezzel a szultanátus trónja betöltetlen maradt, Anatólia pedig a

Közép-Anatóliát Szulejmán egykori vazallusa, Danismend37 tartotta
ell
hogy örmény területek felé terjessze ki hatalmát. A nyugat-anatóliai térséget
befolyásoló Csaka ,
szmürnai (Izmir) emír. Szu komoly flottát
épített ki, és kalóztevékenységet folytatott az Égei-tenger görög
szigetvilágában, e
kereskedelmi érdekeit. Csaka tevékenysége sok problémát okozott
Alexiosznak, akinek stratégiai célja volt Anatólia nyugati partvidékének

35 TURAN: Anatolia 2008. 235 236.;
részletes összefoglalást nyújt: YARNLEY, C. J.: Philaretos: Armenian Bandit or Byzantine General?
Revue des études arméniennes, 9. (1972).

36 TURAN: Anatolia 2008. 236.
37 z már önmagában érdekes kérdést vet fel a származására vonatkozóan.

Ahogy arra Cahen is rávilágít, elképzelhetetlen, hogy a korszakban ne egy türkmén uralkodjon és
tikai

szerepet játszottak az Anatólia sorsát meghatározó eseményekben. Danismend származásának
lehetséges magyarázatait lásd: CAHEN: The Formation 2001. 11.
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visszahódítása. A szmürnai emír azonban dacolt a bizánciakkal, és a

Konstantinápoly ellenében.38 Szulejmán egykori vazallusai tehát saját útra
léptek, és elkezdték kiépíteni érdekszférájukat a rúmi szultán által kitaposott
ösvényen járva. 1092-ben elhunyt Maliksáh, Kilidzs Arszlán pedig kiszabadult
iráni fogságából. Nehezen rekonstruálható, hogyan, de még ebben az évben
visszaszerzi apja trónját és Nikaia-t, illetve az Anatólia nyugati része feletti

. uralkodói kvalitásokat mutató teljesítmény Kilidzs
Arszlántól, hogy hat évnyi fogság után lényegében azonnal képes megnyerni
magának a szeldzsuk-törököket, és helyreállítani a Rúmi Szultanátus
presztízsét.39 Kiváló példa erre az Alexiosszal való szövetségkötése saját apósa,
Csaka ellen. Kilidzs Arszlánnak, hogy szembefordulhasson a stratégiai
szempontból kiemelt fontosságú kelet-anatóliai területeket birtokló
Danismenddel, biztosítania kellett hátországát. Az Égei-
flottáján keresztül egyre nagyobb hatalmat gyakorló Csaka komoly veszélyt
jelentett Konstantinápolyra, de Kilidzs Arszlán nyugat-anatóliai területei sem
lehettek biztonságban a Szmürnára támaszkodó emír szomszédságában. Anna
Komnéné beszámolója szerint, Alexiosz biztatására a fiatal szultán
megvendégelte, leitatta, g végzett apósával.40 Csaka
kiiktatásával Kilidzs Arszlán biztosította az Égei-tenger partvidékét, és miután

sem kellett tartania, kelet felé fordulhatott, hogy apja egykori vazallusait, a
danismendidákat behódoltassa. Kilidzs Arszlán teljes anatóliai hatalmához
elengedhetetlen volt Meliténé birtoklása. A város azon az északi útvonalon
(Ankara Kayseri Szivasz) feküdt, amely összekapcsolta az Égei-tenger
partvidékét Észak-Szíriával, illetve Mezopotámiával. A Kelet-Anatóliában

konfliktus.41 Az Anatóliát megosztó török belháború teljes eszkalálódását
azonban elodá seregeinek felbukkanása Kis-
Ázsiában, amellyel szemben az ifjú sen fellépett.

Kilidzs Arszlán harca hullámával
szemben

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a középkor egyik legnagyobb
vállalkozásával, Kilidzs

38 CAHEN: The Formation 2001. 9 10.; TURAN: Anatolia 2008. 236 237.; OSTROGORSKY: A
bizánci 2003. 318.

39 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 80 81.
40 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 81.; KOMNENE, ANNA: The Alexiad. (Trans. by SEWTER, E.R.A ,

Edited by FRANKOPAN, Peter) London, Penguin Classics, 2003. 243 244.
41 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 81 84.
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Arszlán 1096 augusztusában, akár politika-, akár hadtörténeti szempontból
vizsgáljuk a 11. század fordulójának történéseit
szultán teljesítményét próbálom meg rekonstruálni, majd értékelni a keresztény
források tükrében.42

tárgyalása meghaladja ennek a munkának a kereteit, ezért
csapatok Kis- it.

43 formájában érte el
a Rúmi Szultánság területét. Kilidzs Arszlán és a szeldzsuk-törökök tisztában

, hiszen a 11. század
második felében Bizánc jórészt nyugati zsoldosaira támaszkodva próbálta

44 A szeldzsuk-törökök rendkívül kemény
harcok árán tudták csak kiszorítani Anatóliából és Észak-Szíriából a párszor

-európai zsoldosokat. Kilidzs
Arszlán így igen komolyan vette a nyugat-európai tömegek megjelenését ázsiai
területen. A népi keresztes hadjáratot Amiens-i Péter és Walter de Poissi

, amely Konstantinápolyba ért, rendkívül
rossz benyomást keltett a bizánciakban, rendezetlenségével és keresztényhez
nem méltó viselkedésével, így Alexiosz, amilyen gyorsan csak tudta,
átszállította a kereszteseket Anatóliába.45 sztes seregek 1096.
augusztus 6-án és 7-én keltek át Ázsiába.46 Konstantinápolytól nem messze,
Civetot-ban vertek tanyát, a
szolgált a nyugat-európai fegyveres zarándokok akcióihoz. Ez a terület már

42

hullámának kis-ázsiai küzdelmei), keresztény forrásokon keresztül rekonstruálható. Ezért
természetesen jelen írás is a keresztény forrásokra támaszkodva próbálja meg vizsgálni Kilidzs Arszlán
cselekedeteit.

43 VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Szempontok az Árpád-kori hadseregellátás problémájához. In: A hadtáp
volt maga a fegyver (Szerk.:
PÓSÁN László VESZPRÉMY László) Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013. 196.; Az angolszász terminológia

FRANKOPAN, PETER: The First Crusade The Call from the East. Cambridge (Massachusetts), The
Belknap Press of Harvard University Press. 2012. 123.; RUNCIMAN, STEVEN: The First Crusade.

-t. példaként
lásd: FLORI, JEAN: . Bruxelles, Editions
Complexe, 2001. 45.

44

SCHLUMBERGER, GUSTAVE: Deux chefs normands des armées byzantines au Xe siècle. Sceaux de
Hervé et de Roussel de Bailleul.Revue Historique 16, (1881).; GODFREY, JOHN: The Defeated Anglo-
Saxons Take Service with the Eastern Emperor. In: Proceedings of the Battle Abbey Conference. Szerk.
BROWN, R. Allen, Ipswich, Boydell Press, 1978. 63 74.; SHEPARD, JONATHAN: The English and
Byzantium: A Study of Their Role in the Byzantine Army in the Later Eleventh Century. Traditio 29
(1973); CIGGAAR, KRIJNIE N.:
Byzantines, 32 XXXII. (1974).

45 KOMNENE: The Alexiad 2003. 274 275.;
46 s második keresztes háború korának forrásai. Szerk: VESZPRÉMY László. Budapest,

Szent István Társulat, 1999. 229.
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Kilidzs Arszlán felügyelete alatt állt, b
krónikása, Aacheni Albert is beszámol.47

biztonságos távolból kísérte figyelemmel a keresztes tömegeket. Azok 1096.
szeptember végén elértek Nikaia-ig. A szeldzsuk székváros
ostromára nem gondolhattak, ezért továbbvonulva Xerigordon váráig jutottak a
német, fosztogató és a keresztény lakosságot is
zaklató fegyveres zarándokok tömegei. Kilidzs Arszlán seregei Nikaia-ból
indulva a Xerigordont elfoglaló kereszteseket a várban zárták körül, miután
nyílt színen szétverték az ellenük felvonuló seregeiket. E
szeldzsuk-törökök ellenállhatatlan katonai fölénye, amellyel szemben a
keresztesek rendezetlen tömegei nem voltak képesek helyt állni. Kilidzs
Arszlán csapatai , szeptember 29-re megsemmisítették a
keresztény csapatokat.48 A szeldzsuk-
sebességével nem tudtak mit kezdeni a nyugat-európai zarándokok. A keleti

a
keresztény ellenállást.49 Kilidzs Arszlán, miután megsemmisítette az e
keresztes sereget, Civetot ellen fordult, hogy teljesen kisöpörje a nyugati
elemeket Ázsiából. A Gesta Francorum Névtelen Krónikása érzékletes képet

amelynek során
szétverték még a Rúmi Szultánság területén tartózkodó kereszteseket.50 Kilidzs

sorba kényszerítette a népi keresztes hadjárat tömegeit. Hibát akkor követett el,

47 ALBERT OF AACHEN:
Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem. Szerk.: EDGINGTON, Susan B. Oxford:
Clarendon Press, 2007. (Oxford Medieval Texts). i. 15. 32.; A keresztény források Kilidzs Arszlánt
legtöbbször apja után Szulejmán néven említik. CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 163.

48 ALBERT OF
AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 32.; FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 122 123.; Az

. Szerk: VESZPRÉMY László 1999. 229.
49 Solimannus autem dux et princeps Turcorum audito aduentu Christianorum preda uero et

rapinis suorum quindecim milia Turcorum ab omni Romania et regno Corrozana contraxit, uiros belli
ALBERT OF AACHEN: Historia

Ierosolimitana. 2007. 34.
50

törökök vígan érkezt

csapatát, amely sem rá, sem szavaira nem volt tekintettel. (9) a törökök tehát rájuk rontottak, és sokakat
megöltek közülük; kit alvás közben; kit fektében; kit éppen ruhátlanul találtak meg. Mindezeket

Névtelen Krónikás: A
frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: ának
forrásai. Szerk: VESZPRÉMY László. 1999. 17 18.
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migrációt ezzel megállította,
A Nyugat-Európa

úton volt
Konstantinápoly felé. Kilidzs Arszlán azonban már keletre tartott, hogy újra
összemérje fegyvereit a danismendidákkal.

Küzdelem a hullám csapataival szemben

1097. június 3-ra Blois-
mely Nikaia falai alatt egyesült,51 hogy megkezdje azt a hadjáratot, amely végül

keresztes mozgalom példátlan sikerét véghezvitte. A
sereg nyomokban sem emlékeztetett arra a fegyelmezetlen zarándok tömegre,
a ségeket

(mint például Amiens-i Péter is)
csatlakoztak a második keresztes hullám embertömegéhez, ez a fegyveres
hullám már komoly, muszlimokkal szembeni harci tapasztalattal is

52 alatt állt. Katonai erejét és csapatainak
A keresztes hadak

meglepte Kilidzs Arszlánt. Hiába küldött vissza
tolni a város

körbezárását. Kilidzs Arszlán további kísérletei az ostromló keresztes-bizánci
seregek áttörésére pedig nem jártak sikerrel.53 A felmentésükben tovább nem

zár
ajánlatát, aki a keresztény vezérek háta mögött megkötött alkunak hála,
csapataival megszállhatta Kilidzs Arszlán székvárosát.54 A magukat a

51 FLORI: La Première Croisade 2001. 269 270.
52 A keresztes sereg vezérei közül Boemund negatív harctéri tapasztalatokkal rendelkezett a

szeldzsukokkal szemben. Az 1081 1085 között lezajlott normann-bizánci háborúban, mint apja
Guiscard Róbert jobbkeze vett részt. A bizánciak a háború menetének fordulatát nagyban köszönhették
a szeldzsuk-török zsoldosok beavatkozásának, akik komoly nehézséget okoztak a Boemund
parancsnokolta normann seregeknek. Részleteket lásd: YEWDALE, RALPH BAILEY: Bohemond I,
Prince of Antioch. Leonaur Ltd., 2010. 26 27.; Toulouse-i Rajmund Hispániában hadakozott a
muszlimokkal szemben, lényegesen nagyobb sikerrel, mint normann vezértársa. RUNCIMAN: The First
Crusade 2005. 41.

53 RUNCIMAN: The First Crusade 2005. 94 95.;
s itt Isten megszámlálhatatlan serege négy héten át halált hozó összecsapásban állt a niceaiakkal.

nk volna, váratlanul nagy, harcra
kész sereggel támadt a mieinkre. Úgy gondolta, hogy egyetlen rohammal betörhet a városba és
segítséget vihet az övéinek. Ez azonban elhibázott tervnek bizonyult, mert az isteni könyörület másképp
akarta. Mi pedig sebesen felkészültünk és elszánt lélekkel fogadtuk a törököket, akik azonban hátat

- In:
keresztes háború korának forrásai. 1999. 135.

54 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 141 142.
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bizánci eleganciával szerelte le,
miután egy komolyabb részét a nikaia-i zsákmánynak átadta a
kereszteseknek.55 Kilidzs Arszlánt komoly csapás érte Nikaia elvesztésével.

szeldzsuk-török csapatok önbizalmának sem tett jót a nyugatiakkal szemben
, az

Égei-tenger partvidékét is visszaszerezték, ezzel újra stabilizálva helyzetüket
Nyugat-Anatóliában.56 Kilidzs Arszlán új, számára ismeretlen helyzetbe került
a nyugati keresztesek váratlanul fegyelmezett haderejének

fegyelmezetlenségét, és katonai téren való alkalmatlanságát látva. Így azonban
kényszerhelyzetbe került. Székvárosa és az Égei-tenger keleti partvidéke is
bizánci kézen volt, ezzel pedig komolyan megroppant a Rúmi Szultánság kis-
ázsiai pozíciója.
Anatólián keresztül.
stabilizálja nyugat-anatóliai helyzetét, ha megkísérli megsemmisíteni a
keresztes sereget. Ezzel nem csak a nyugati-európai keresztény fenyegetést
hárította volna el, de Bizáncot is megfosztotta volna , amelyre
támaszkodva visszahódíthatta egykori területeit. Azt, hogy a törökök mennyire

hogy Kilidzs Arszlán seregéhez Danismend csapatai is csatlakoztak. Az
Anatóliát uraló két török hatalmasság, félretéve az ellentéteket, együtt vonult
fel a keresztesekkel szemben.57 Az 1097. július 1-jén megvívott ütközet

jelentette. A két részre osztott nyugati sereg közül a normannok
(Boemund és Tankréd) k sereget Toulouse-
i Rajmund vezette, és Vermandois-i Hugó, Flandriai Róbert, illetve Adhemar,
Le Puy püspöke és Bouillon Gottfried csapatai alkották.58 Kilidzs Arszlán
csapataival Dorülaionnál állított csapdát. A harci zajban59 a keresztényekre
zúduló török lovasság nyílzáporában Boemund személyes helytállása, és a
hosszú távú védekezésre való berendezkedése mentette meg a kereszteseket.
Az állandó és órák óta tartó

55

említett szigeten maradva a nagy császár Nicea város hadizsákmányáról úgy rendelkezett, hogy az
-

levele feleségéhez, Adélához. In: . 1999. 136.
56 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 146.
57 RUNCIMAN: A keresztes 2002. 150.; KOMNENE: The Alexiad 2003. 305.
58 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 147.; RUNCIMAN: A keresztes 2002. 149 150.
59 Névtelen Krónikás: A frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: és második

keresztes háború korának forrásai. 1999. 34 35.
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a keresztény ellenállást.60 Kilidzs Arszlán csapdája bevált, a bekerített keresztes
sereg nem volt képes kitörni, vagy ellencsapást végrehajtani. Az ifjú szultán
azonban nem számolt a második keresztes sereg megérkezésének a

, és azt gondolta,
hogy az egész keresztes sereget sikerült bekerítenie. Amennyiben tudatában
volt a nyugati hadak kettéválásának, bízott abban, hogy
megsemmisíti a normannokat, mire a második sereg megérkezik. Ez a keresztes

keresztény zarándokok szedett-vedett kompániájához. Boemund és normannjai
is gyakorlott veteránok voltak, akik tisztában voltak azzal, hogy amennyiben
tartják állásaikat,
rendkívüli kitartása és Gottfried vezette második sereg
megérkezése meglepte a szeldzsukokat, és az európai lovasság váratlan rohama
elsöpörte Kilidzs Arszlán seregét. A teljesen összezavarodott szeldzsukok
rendezetlenül menekülve hagyták el a csatateret.61

Kilidzs Arszlán katasztrofális
maradt , amely Anatóliában

A szeldzsuk szultán nem próbálkozott a további
ellenállással, de

z ellenség számára minél nehezebb
logisztikai kihívást jelentsen a kis-ázsiai 62 llám
anatóliai áttörése, és a dorülaioni diadal is, csak egy része a teljes hadjárat

tek
csapást, de Szíriában és Palesztinában
világ. A sikeres várostromok mellett nyílt szí
arattak 1098. június 3- -én pedig az

k le az ellenséges seregeket.63 Azonban a forrásokból is
nak felkészültsége és harcértéke,

vereségük ellenére is, nagy hatást gyakorolt a nyugatiakra.64

60

szembeszállni Névtelen
Krónikás: A frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In:
korának forrásai. 1999. 35.

61 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 147 148.
62

mindent, amit csak találtak. Még a keresztények fiait is magukkal hurcolták, gyújtogattak, és
elpusztítottak mindent, ami alkalmas és használható lett vol Névtelen Krónikás: A frankok
és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: . 1999.
40.

63 FLORI: La Première Croisade 2001. 270 273.
64

vitézségét, bátorságát? Ki gondolta volna, hogy félelmet keltenek a frankok között nyilaik
fenyegetésével, miként megfélemlítették az arabokat, szaracénokat, örményeket, szíreket és görögöket?
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A ának megsemmisítése

-os

lakosságából. II. Paszkál pápa, az egyházon keresztül is
ösztönözte a keresztes seregek keletre indulását, amelyek ezúttal is hatalmas
tömegekben vállalták a fegyveres zarándoklat gyötrelmeit.65 A keresztesek
három nagyobb seregbe tömörült t keletre, egy
lombard kontingens volt, a uis-i Anzelm, Milánó érseke
volt, de vele tartott Biandratei Albert gróf is. A lombard sereg már 1100
szeptemberében útra kelt.66 Konstantinápolyt 1101 februárjának második
felében érték el.67 Anna Komnéné leírása
negatív. Normanno amely ismerve a Komnénosz család élet-

a a
68). A

szám nyilvánvalóan túlzó, de jól érzékelteti a hatást, amelyet a sereg a
bizánciakra tett.69 A keresztény csapatok a Boszporuszon való átkelés után
Nikomédeiából indultak meg, rövid ideig hullám útvonalát
követve. A lombardok azonban az 1100-ban danismend fogságba került

nem az Ikoniumba, hanem az
ett döntöttek, a várost pedig rohammal sikerült is

De ha Isten is úgy akarja, sohasem érnek fel a mieinkkel. Mindazonáltal azt tartják, hogy a frankok

m mondani, amiben senki sem akadályozhat meg. Bizonyos, hogyha Krisztus
hitében és a szent kereszténységben mindig kitartottak volna, és az egy Urat a Szentháromságban

sten Fia a

emelkedett, elküldte a Szentlélek tökéletes vigaszát, és uralkodik mennyben és földön, náluk
félelmetesebb, bátrabb vagy harcra termettebb nép nem lenne e Földön. Így azonban Isten kegyelmével

Névtelen Krónikás: A frankok
és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: . 1999.
37 38.

65 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 181.; RILEY-SMITH, JONATHAN: The First Crusade-and
the idea of crusading. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 2009. 120 122.

66 RUNCIMAN: A keresztes 2002. 300.
67 CATE, JAMES L: The Crusade of 1101. In: SETTON, Kenneth M. BALDWIN: A History of the

Crusades, Volume I: The First Hundred Years.   Milwauke: University of Wisconsin Press, 2006. 352
353.

68 ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 594.
69 KOMNENE: The Alexiad 2003. 318 319.
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bevenniük.70 Ankara bevétele után (1101. június 23.)71 a sereg Gangra felé
indult tovább. A tervük az volt, hogy Amaszia irányából közelítik meg
Nikszárt. A szeldzsukok azonban már vártak rájuk Gangránál. Kilidzs Arszlán

erejét a másik anatóliai török hatalmassággal, Danismenddel, és még Ridvántól,
t, hogy felvehesse a harcot a frankokkal.72

Kilidzs Arszlán
kereszteseket, sapatai Gangrától
kezdték folyamatosan zaklatni az ellenséget, kihasználva a szeldzsuk-török
lovasság sebességbeli fölényét. A nyugati csapatok hadellátásának
tönkretételére is figyelt, így az esetlegesen felhasználható élelemforrásokat a
szeldzsukok letarolták a keresztes seregek útvonalán.73 A Halüsz folyón való
átkelés után pár nappal csapott le az egyesült török sereg a kimerült keresztény
hade , és semmisítette meg azt. Aacheni Albert krónikája kiemeli a
szeldzsukok gyorsaságát, illetve
amelynek lényeges eleme volt az ellenfél lovainak elpusztítása.74 Chartres-i
Foucher külön kiemeli Kilidzs Arszlán teljesítményét
harcban. Krónikájában utal arra is, hogy a szeldzsuk harcmodor milyen
nehézségeket okozott a keresztesek számára.75 A teljesen szétvert európai
hadak maradványai a Fekete-tenger partján találtak menedéket a még bizánci
kézben maradt partszakaszon. Innen jutottak el a vállalkozás életben maradt
parancsnokai (köztük Toulouse-i Rajmund) Konstantinápolyba, ahol
informálták a császárt a teljes kudarcról.76

, és
II. Vilmos Nevers grófjának vezetésével ért Konstantinápolyba, 1101
júniusában.77 A sereg célja az volt, hogy utolérje a Bluis-i Anzelm vezette

rosban, és amilyen

70 ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 594 597.; KOMNENE: The Alexiad 2003.
319.

71 CATE: The Crusade 2006. 354.
72 CATE: The Crusade 2006. 355 356.
73 CATE: The Crusade 2006. 355.
74 reicientes, ac sagittarum

ALBERT OF AACHEN:
Historia Ierosolimitana. 2007. 606.

75

abstulerant. sed detrimenti sui non immemor cum multitudine Turcorum magna exercitum Francorum
infeliciter dispersit et confudit et totum ferme ad interitum advexit. (3) sed quia Domino providente
catervatim per plures incedebant vias, nec contra omnes dimicare nec omnes occidere potuit. sed quia
eos fatigatos et fame et siti anxios atque pugnae sagittariae indoctos esse didicit, magis quam C milia

Fulcheri Carnotensis: Historia Hierosolymitana (1095 1127).
Szerk.: HAGENMEYER, Heinrich. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchandlung. 1913. 430 431.

76 KOMNENE: The Alexiad 2003. 320.
77 RILEY-SMITH: The First Crusade 2009. 130.
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gyorsan csak tudott, átkelt ázsiai területre.78 Ankaráig követték a lombardok
útját, itt azonban nem kaptak használható információt arról, hogy merre kellene

t
útvonalra, Ikonium irányába. Aacheni Albert beszámolója szerint Kilidzs
Arszlán és Danismend egyesült seregei itt kezdték meg a keresztes seregek

, a terep adottságait és a lovas nomád
felhasználva.79 Vilmos seregének er
sikeresen átvészelték, és a sereget egyben tartva érkezett meg Nevers grófja
Ikonium falai alá. A várost nem sikerült rohammal bevenniük, a szeldzsuk

mellett döntött.
Sokáig azonban nem jutottak. A Kilidzs Arszlán vezette török seregek délnek
fordultak,

dzsukok nyílzáporával nem tudtak mit kezdeni a kimerült és

az ekkor már a közelharcot is felvállaló törökökkel vívott egyoldalú
küzdelemben.80 kivágni magát pár
emberével. Csak iszonyatos megpróbáltatások után jutott el Antiókhiába, több

81 hullám utolsó tragikus
mozzanatát a harmadik nagy nyugati sereg herakleiai katasztrófája jelentette.
Ez a kontingens IX. Vilmos, Aquitánia hercegének vezetése alatt indult el

-i
Hugó, az 1096-os hadjárat leszerepelt vezére is. Az észak-itáliai átkelést
követ

el Konstantinápolyt. Itt a német területekr
való továbbhaladást választották Jaffa irányába. A sereg nagyobb része
azonban a franciákkal való anatóliai átkelés mellett döntött.82 A sereg
viszontagságos út után érkezett meg Ikoniumba. A szeldzsukok minden

78 CATE: The Crusade 2006. 358.
79 copiis et armis

Turcorum a recenti cede Longobardorum, uix diebus octo peractis, reuersi et comitis de Nauers
subsecutione comperta, festinato per notas semitas collium et uallium accelrantes, illis occurrerunt,
ac sagittis crudeliter eos assilientes, triduo exercitum, ante et retro positis insidiis, bello grauissimo et

ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 620.
80

et parum posse resistere, extimplo eos insecuti, sagittis agressi sunt, per diem integram prelium graue
hinc et hinc committentes, et utrimque in gladio, arcu el lancea corruentes, totam latissimam uallem
sanguine suo repleuerunt ac densis corporibus occisorum uirorum ac mulierum terra regionis huius

ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 622.; CATE: The Crusade 2006.
358 359.

81 CATE: The Crusade 2006. 359.
82 CATE: The Crusade 2006. 360 361.
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tönkretették. 1101 szeptemberében érték el Herakleiát, ahol a felderítést

felállított csapdájába. A bekerített keresztes sereg katasztrofális vereséget
szenvedett, miután a vizes terepen lovasságukat nem volt esélyük kihasználni.
Nagy részük a csatatéren meghalt, vagy fogságba esett. A szeldzsukok taktikai

ámoltak
le a nyugati sereggel, kihasználva azt, hogy a keresztesek kimerült csapatai nem
képesek bevetni nehézlovasságukat.83

Összegzés

A fentiekben áttekintett 1101-es hadjáratban azt láthattuk, hogy ugyanazok

1097-
ri hullám seregeit. Kilidzs Arszlán

uralkodói, illetve katonai képességei ekkor mutatkoznak meg igazán. Egységbe
kovácsolja az anatóliai török hadurakat, és kíméletlenül leszámol az újabb
keresztes hullámmal. A nyugati források ezúttal is kiemelik a szeldzsukok és
Kilidzs Arszlán erejét. Az 1101-es év hadjáratai azonban már nem a keresztes

84 A szeldzsuk szultán rendkívüli gyorsasággal

pár év alatt újra
nyilvánvalóan történelmietlen, de érdemes lehet eljátszani a gondolattal, hogy
mit jelentett volna az éppen csak létrejött keresztes államok számára, ha az
1100 1101-ben útra kelt keresztény tömegek,
elérik a területeiket. Az, hogy ez a hatalmas emberanyag nem jutott át
Anatólián,

83 el longo desiderio optatus cunctis sufficeret,
descenderunt. Sed Solimannus, Donimannus, Caratyx, Agymitj principes Turcorum, cum infinitis
copiis et armis in occursum ex improuioso peregrinis hiis incautis affuerunt, altero ex litore, homines,
equos et omnia iumenta adaquari in arcu et sagittarum grandine prohibentes, dum a longo fatigati et
siti exhausti Christiani non ultra uim sufferre potuerunt. Unde unanimiter post pluriman et duitinam
contentionem seuissimam, que ex utroque litore palustri et profundo fiebat, uniuersi Christiani fugam
arripientes, inaudita ab impiis insecutoribus attriti sunt. Quidam autem, estimantes tam crudele
martyrium euadere, diuisi a multitudine quoddam in pratum contendentes, feno latere et abscondi
querebant. Sed nequaquam si ALBERT
OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 628.

84

diem Mercurii eos persecuti sunt eodem tramite quo tendebant post principes fugitiuos ad Synoplum
ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 616.


