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Precízió, innováció és elkötelezettség
A velencei arzenál hajóépítési hatékonysága a reneszánsz 
korban

Az angol tengerész családból származó Roger Crowley (1951–) a fél éle-
tét a Földközi-tenger közelében töltötte. Felsőfokú középkori tanulmányait 
Cambridge-ben végezte, jelenleg szabadúszó történészként dolgozik. Kuta-
tási területe elsősorban a bizánci, az oszmán és a velencei haditengerészet. 
Első könyve, a Constantinople: The Last Great Siege (1453) 2005-ben je-
lent meg. Igazi történészi sikerét az Empires of the Sea (2008) kötetével érte 
el, mely 2009-ben a Sunday Times és a New York Times bestseller listáján is 
elnyerte Az év történelmi könyve címét. 

Crowley a Military History 2011. márciusi számában megjelent tanulmá-
nyát (Arsenal of Venice) készülő könyve (City of Fortune: How Venice ruled the 
Seas) ízelítőjének szánta. Az új kötet idén augusztusban kerül a brit könyvesbol-
tok polcaira, s néhány hónap elteltével német nyelven is kiadják. A könyv arra a 
kérdésre próbál választ keresni, hogy mi tette naggyá a Velencei Köztársaságot 
az expan zió korának is nevezett, 1202 és 1509 között húzódó időszakában. 

Az Arsenal of Venice közlésével a szerző a városállam egyik sikerét, a ha-
jógyártást helyezi új megvilágításba. Crowley páratlanul olvasmányos munkája 
könnyed stílusú és strukturálisan jól felépített, emellett rengeteg új információt 
nyújt. Sajnos forrásait csak kivételes esetekben tünteti fel, főként a korabeli eu-
rópai és arab utazók beszámolóira támaszkodik. Nemcsak hajózás-, technika- és 
hadtörténeti áttekintést ad, hanem rálátást nyújt az arzenál sajátos társadalomtör-
ténetére is. Betekintést nyerhetünk a napi munkafolyamatokba; megtudhatjuk, 
kik voltak „az arzenál ászai”, de elleshetjük a hajókészítés speciális fortélyait is.

Crowley úgy véli, hogy a velenceiek különleges üzleti gondolkodás-
módjuknak és zsoldos természetüknek köszönhetően tették hazájukat nagy-
gyá. Az igazi lendületet az 1202-es IV. keresztes hadjárat adta, amikor az 
keresztes vezetők kérésére a városállam elvállalta, hogy 85 000 ezüstmárka 
fejében átszállítja a Földközi-tengeren a szövetségesek több mint 30 000 
harcosát Egyiptomba. A szerző megállapítja, hogy ez a vállalkozás, mely 
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leginkább a hajóépítésre és a logisztikai ellátásra koncentrálódott, beindí-
tott egy specializálódási folyamatot a város életében. Volumenét tekintve 
30 ezer embernek - vagyis a felnőtt lakosság közel felének - adott munkát a 
város vezetősége, hogy a gályák elkészülhessenek a előírt határidőre.

A tanulmány kiemelt fontosságot tulajdonít a hajógyártás fellegvárának, 
a velencei arzenálnak. Ebben a kicsiny (eredetileg 8 hektárnyi alapterületű), 
de gyorsan növekvő üzemben készült el később a városállam tengeri erő-
fölényét biztosító hadiflottája is. A szerző szerint az arzenál sikerét annak 
köszönhette, hogy működtetői olyan addig példátlan munkafolyamatokat 
alkalmaztak, amiket majd később a modern ipari innováció hoz köztudatba: 
szerelőszalagszerű gyártási procedúrát, szabványosított alkatrészek alkal-
mazását, határidős szállítási kötelezettséget, időmenedzsmentet, speciali-
zált munkaerőt, pontos minőségellenőrzést és szigorú könyvelési rendszert. 
Kiegészítve mindezt a velenceiek magas munkamoráljával és elkötelezett-
ségével, olyan erős és gyors hadihajókat sikerült építeniük, melyek össze-
hasonlíthatatlanokká váltak a konkurens városállamok bárkáival. Velence 
hatalma teljében Itália egyik leggazdagabb és legnépesebb államává emel-
kedett a későközépkorra, Crowley szerint méltán viselhette a „La Serenissi-
ma”, azaz a „Legfenségesebb Köztársaság” címet.

Crowley úgy tartja, hogy a szomszédos városállamokkal való kereskedelmi 
rivalizálás és a folyamatos katonai tengeri jelenlét önkéntelenül is elősegítette 
az arzenál technikai fejlődését. Ahogy Velence hatalma az évek során növeke-
dett, olyan mértékben nőtt a hajógyár is, míg az Európa egyik leggrandiózusabb 
üzemévé nem vált. 1303 és 1325 között számos szigetre kiterjedve egyre több 
új műhellyel, mesterséges medencével, dokkokkal és raktárakkal bővült.

Az arzenál területileg védett és központi pozíciója – mintegy erődített 
város a város közepén – lehetővé tette, hogy a fegyver- és hajógyár egyes 
részegységeinek munkája ne a városban szétszórtan, hanem egy helyen tör-
ténjék. A hadszertár területén helyben munkálták meg a fát, a vasat; itt ké-
szültek a vitorlák és az alkatrészek, de maguk a gályák is. 

Crowley a tanulmányában komoly figyelmet szentel az arzenál munká-
sainak is, akik oroszlánrészt vállaltak a gyár hírnevének felfuttatásában. Az 
arzenál megközelítőleg 2000 szakképzett mestert foglalkoztatott. Ezek az ar-
senalottik – az angol történész szerint – a velencei munkások hierarchiájának 
csúcsát alkották. A legfelelősségteljesebb munkát ők végezték, amiért komoly 
előjogokban és juttatásokban részesültek (például ők kaptak először nyugdí-
jat a történelem során). Az arsenalottik munkáját több ezernyi segédmunkás 
segítette. Crowley kutatásai alapján megállapítja, hogy az üzemben legalább 
100 nő is dolgozott egyidőben, akik a vitorlavásznakat varrták és hímezték, 
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forrását viszont nem említi. A munkaidő kezdetét és végét a Szent Márk-téri 
Marangona harang jelezte, ami azt mutatja, hogy a hajógyári szervezetben 
ekkor már élt a 8–10 órás kötött munkaidő. A munkamegosztás olyan teljes 
körű volt, hogy szinte úgy működött, mint egy XVIII. századi manufaktúra: a 
kiutalt munka részfeladatait más-más csoportok végezték el, ezen bedolgozá-
si rendszert pedig a határidős szerződések tették még hatékonyabbá.

A szerző megállapítása szerint az arzenálon belül is élt a céhrendszer 
és a céhek közötti hierarchia. Rámutat arra, hogy az ácsok, a kátrányozók 
vagy a hajólapát-készítők céhe volt a legelőkelőbb, míg másodrangúnak 
számítottak a rézművesek, a kovácsok, az árbockészítők vagy a fafaragók 
céhe. Crowley úgy véli, hogy a mesterré válás is sokkal bonyolultabb volt 
az arzenál keretein belül, mint a városi életben. Példaként a hajóácsok hosz-
szúra nyúlt tanulóéveit hozza fel: a céhlegények a szigorított mestervizsgát 
az arzenál felügyelő bizottsága előtt tették le, és csak a legjobbak tudták 
teljesíteni a nehéz vizsgafeladatokat. A bizottság rigorózussága nagyon is 
helytálló volt: egy rosszul elkészített hajó nemcsak a legénység és az utasok 
életét veszélyeztette, hanem az értékes rakományt is. 

A hajóépítők legnagyobb napi szükséglete – jó mesteremberekhez illően 
– a bor volt. Crowley adataival alátámasztja, hogy évi 600 000 litert fo-
gyasztottak a dolgozók, mely a köztársaság éves kiadásának 2 százalékát 
jelentette! A XVII. században egyes utazók beszámolói szerint olyan szö-
kőkutat is láttak, ami percenként 10 liter bort fecskendezett ki, vagyis egy 
11 órás munkanapon 6600 litert biztosított a dolgozók számára. Ez a szám 
viszont csak első látásra meghökkentő, ha tudjuk, hogy több ezer kézműves 
dolgozott naponta az üzemekben.

A munkafolyamatokat felügyelőbizottság vigyázta, tagjait helybéli nobi-
le-családok közül választották meg. A városvezetés a bizottság élére mindig 
egy előkelő származású szaktekintélyt helyezett, akit verseny alapján vá-
lasztottak ki a főmérnöki poszt betöltésére. A technikai tudás és a tervezői 
tehetség alapvető elvárásnak bizonyult a kompetíció során. A főmérnöki 
hivatal igen jól jövedelmezett, de hatalmas felelősséggel is járt. A hajók 
alapjainak – a hajógerinc, az alváz és a bordázat – lerakása és megformálása 
csakis az ő felügyelete alatt zajlott. Mindemellett az arzenál költségvetésé-
ről is elszámolással tartozott a dózsénak és a városi tanácsnak. 

Crowley megállapítja, hogy a főmérnöki poszt egyfajta protokolláris fel-
adatot is jelentett. Betöltője személyét és hivatalát megillette a bíborpalást 
viselésének joga, az ünnepi ceremóniákon pedig kiemelt helyet biztosítottak 
számára. A szakmai tudás generációkon keresztül öröklődött, így a cím rá-
termettség révén apáról fiúra szállt a családokon belül. A XV. század egyik 
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ilyen vezető főmérnökcsaládja a görög származású Baxon família volt, míg 
a XVI. században sokáig a velencei Bressansok birtokolták ezt a hivatalt. 
Ha a városi vezetés elégedetlen volt a főmérnök munkájával, új versenyfel-
hívást bocsátottak közre.

A szerző fontosnak tartja megemlíteni, hogy az arzenál főként kettős kor-
mánylapáttal ellátott, kétárbocos hajókat készített, melyek kereskedelmi és har-
cászati célokra egyaránt alkalmasak voltak. Ezek a XIV–XV. századi, 39 méter 
hosszúságot is meghaladó hajók 130–145 tonnányi súlyt voltak képesek szállí-
tani. Az igazi hadihajóknak mégis a megerősített vázú gályákat és a galleonokat 
tartották. Crowley szerint érdemes hangsúlyozni, hogy az összehangolt gyártás 
eredménye képpen az arzenál már napi két új hajót volt képes vízre bocsátani 
a XVI. század során. Mindemellett „reneszánsz laboratóriumként” is szolgált 
a hajógyár a technikafejlődés történetében. Sok megrendelésre készült tervet 
sikerült a főmérnököknek a gyakorlatban hasznosítani, így például olyan prob-
lémákat tudtak korrigálni, mint a hatékony oldalirányú ágyúzás.

Crowley felhívja a figyelmet arra, hogy a hajógyár munkájához számta-
lan nyersanyagra volt szükség. A magas faigény kielégítésére a városi veze-
tőség saját bükkfaerdőt tartott fenn az arzenál számára Venetóban. Az erdők 
felügyeletére erdészeket alkalmaztak. A hajóácsok személyesen választot-
ták ki az alkalmas bükkfákat. Kihívást jelentett a kötélgyártás alapanyagai-
nak beszerzése is. A legjobb kender Bolognából származott, de a firenzeiek 
jelenléte miatt költséges lett a beszerzése. A velenceiek ennek megkerülése 
végett felfogadtak egy bolognai termelőt 1455-ben, aki fizetség ellenében 
betanította a helyi lakosokat a kender megfelelő termesztésére.

A szerző kiemeli, hogy a későközépkorra a velencei hajóhad uralta a 
Földközi-tengert, méghozzá domináns erőfölénnyel. A XIV–XV. század-
ban, békeidőben flottája alig tett ki 10 hadihajót, míg háború idején 25–30 
hajóból állt. Az Oszmán Birodalom térhódítása miatt 1453-tól megtöbbszö-
rözni kényszerült flottája nagyságát. A török megjelenése a Földközi-tenge-
ren Velence gazdasági befolyását is csökkentette. A támadás nem váratott 
sokáig magára. II. Mehmed erős hajóhaddal elfoglalta 1470-ben a városál-
lam egyik égei-tengeri kikötőjét, Negropontét.

A török elleni fegyverkezés Crowley szerint soha nem látott lendület-
be sodorta az arzenált. 1473-tól tovább folytatódott területi növekedése, új 
épületek emelkedtek rajta, és az egész komplexumot egy 15 méter magas, 
meredek várfallal vették körbe. A termelés tempója megsokszorozódott. Az 
arzenál legjobbjait egy csapatba osztották, hogy egy fedett dokkban csak a 
hajók összeállításával foglalkozzanak, miközben emberek ezrei dolgoztak a 
kezük alá. A munkabeosztás is szigorúbb lett: aki késett, az nem kapott fize-
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tést azon a napon, tekintettel arra, hogy a hajóknak időre kellett elkészülni-
ük. A spanyol utazó, Pero Tafur beszámolóira támaszkodva a teli raktárak, 
a hatalmas lőpormalmok, a felhalmozott ágyúk és egyéb fegyverek még 
a látogatókban is félelmet okoztak. Kijelenthető, hogy Velence már a XV. 
század végére készen állt egy török elleni háborúra.

Az arzenált egy katasztrófa is sújtotta. A velencei történetíró, Marino 
Sanudo tudósítása szerint 1509 márciusában óvatlanság miatt robbanás tör-
tént az üzem területén. A detonáció súlya megrengette az egész várost. A 
pusztítás leírhatatlan volt, számos munkás vesztette életét benne. A károkat 
azonban hamar kijavították, s új fejlesztéseket eszközöltek, a fegyverkezés 
pedig folytatódott tovább.

Crowley úgy véli, hogy Velence nemcsak a török elleni védekezésre ren-
dezkedett be; egyenesen kiprovokálta az Oszmán Birodalom támadását. A ve-
lenceiek ciprusi támaszpontjaikról le-lecsapva a török kereskedelmi hajókra 
komoly zsákmányra tettek szert. A törökök nem nézhették ezt tétlenül, így 
1570-ben Ciprus ellen megindítottak egy nagyobb hadjáratot. Ekkor érkezett 
el a megfelelő pillanat arra, hogy a velenceiek kipróbálhassák félelmetes flot-
tájukat. Korabeli európai mércével mérve a lehető leggyorsabban készítet-
ték fel az expedícióra hajóikat. A ciprusiak felmentésére küldött 100 gálya 
mindössze 50 nap alatt tette meg az utat, de elkéstek, így a török bevette a 
szigetet.

A flotta végső tesztje 1571. október 7-én következett be, Lepantónál. Ve-
lence a Szent Liga szövetségében Ciprus visszaszerzéséért vonult hadba drága 
költségen felállított, hatalmas flottájával. Gyors gályái még a török hadvezért, 
Ali pasát is megdöbbentették, amikor a centrumot alkotó keresztény hajóha-
dat nagy nehézségek árán sikerült áttörnie. A török flotta nem sokkal ezután 
pillanatok alatt felmorzsolódott. A velencei hajók jelessel vizsgáztak.

Roger Crowley tanulmányában átfogó képet kaphattunk arról, hogy kel-
lő szakértelemmel és megfelelő üzleti rátermettséggel hogyan tud egy város 
elsővé válni és előnyökhöz jutni egy adott tehetség kiaknázásával. A velence-
iek számára a hajó nemcsak közlekedési- és szállítóeszköz, hanem eladható 
termék is volt egyben, melynek készítése során szó sem eshet „kontármunká-
ról”. Az arzenál munkáját csakis katonás fegyelem kísérhette. Crowley ezen 
és további munkái olyan témákat tárgyalnak, melyek a magyar szakirodalom-
ban kevésbé kutatottak, így méltán ajánljuk a hadtörténetek kedvelőinek.
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