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A FRANCIA HADÜGYI REFORM KÉRDÉSE 
PIERRE DUBOIS MŰVEIBEN 

A XIII. század folyamán jelentős változások mentek végbe Nyugat-Európában a had
szervezés és a hadviselés módjában. E változásokat részben a lovagi harcmodor egyre 
jobban kiütköző hiányosságai, részben a megerősödő városok gyalogos haderejének nö
vekedése, részben pedig a monarchiák közötti háborúk jellegének megváltozása idézték 
elő. A folyamatok jelentőségét felismerő kortársak között akadt olyan is, aki átfogó re
formok bevezetését javasolta hadügyi kérdésekben. Ilyen személy volt a francia Pierre 
Dubois, aki a király, Szép Fülöp számára írt memorandumaiban fejtette ki ez irányú ja
vaslatait. A kutatók régóta rámutattak arra a tényre, hogy Dubois reformeszméinek gyö
kerei III. Fülöp francia király 1285. évi, kudarccal végződött aragóniai hadjáratában ke
resendők,1 s a francia jogász első művében, a Summaria brevis-ben maga is utal erre.2 

Később másik főmű vében, a De recuperatione-ban megjegyzi, hogy reformtervein hosz-
szasan töprengett, sokat mérlegelte azok várható hasznosságát, valamint az esetleges ne
gatív következményeket, mely utóbbiakról úgy véli, hogy azok minden pozitív törvény 
meghozásának is elkerülhetetlen velejárói.3 Feltűnő azonban még így is az időbeli eltérés 
(15 év), ami az aragóniai hadjárat és Dubois első munkájának megírása között eltelt, s a 
történészek közül sokan meglepőnek tartják ezt a tényt annak fényében nézve, hogy a 
francia legista későbbi írásaiban szinte napra készen reagált a politikai eseményekre. 

Úgy tűnik azonban, hogy teljesen tudatos jelenségről van szó. Dubois a műveiben 
számtalanszor hangsúlyozta a tapasztalat fontosságát az ismeretszerzésben és a társada
lom vezetésében, igazgatásában. Nézete szerint az elméleti tudás és a tapasztalat együt
tesen fontos a politikai kormányzásban, ezért ezt a tevékenységet viszonylag fiatalon kell 
elkezdeni tanulni, hogy a vezetésbe kerülők elegendő gyakorlatot szerezhessenek pályá
juk során. Arisztotelészre hivatkozva azt állítja: a társadalmi ügyekben jobban boldogul 

1 Langlois, Charles-Victor [Ed.]: Pierre Dubois: De recuperatione Terre Sancte. Paris, 1891. Introduction, 
VII. o.; Ter Meiden, Jacob: Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner Entwicklung. Den Haag, 
1917. I. k. 101. o. Diotti szerint Dubois személyesen is részt vett a hadjáratban, s az abból való visszatérése („a 
reditu Aragonie" - Kämpf, 1936. 6. o.) után kezdett a szükségesnek vélt reformokon gondolkodni. Diotti, 
Angelo [Ed.]: Pierre Dubois, De recuperatione Terre Sancte. Firenze, 1977. Premessa, 16-17. o. 

2 
„Ad animandum verő regiam maiestatem pro huiusmodi conquestu non dimittendo et ad ipsum 

amplectendum , ut longe maiores cum recta intencione subditos non gravandi valeat [optinere, scriptor] huius 
operis ipsum aggressusfuit premissis consideratis et que considerare cepit a reditu Aragonie, modo procedendi 
ibidem perquisito non sine gravi cordis dolore propter ardentem affectionem et dilectionem quam erga indite 
recordacionis principem [vestrum] mobilissimum genitorem habeat [divina] gracia misericorditer inspirante, 
que non habenti prudenciam tribuat consurnmandi, et regie maiestati sumpta est hoc opere occasione plenius 
deliberandi fortitudinem cum perseverencia tribuat exequendi." Kämpf Hellmut [Hrsg.]: Petrus de Bosco 
(Pierre Dubois ): Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expedicionis et abreviacionis guerrarum ac 
litium regni Francorum. Leipzig und Berlin, 1936. (Wiesbaden, 1969.). (A továbbiakban: Summaria brevis) 6. o. 
Az idézeteket Baethgen korrekcióival adom meg, amelyeket szögletes zárójellel jelzek. Lásd Baethgen, 
Friedrich: Bemerkungen zu der Erstlingsschrift des Pierre Dubois. Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung, LVII. Band (1950). 351-372. o. 

Brandt, Walther I. [Ed.]: The Recovery of the Holy Land. [A De recuperatione angol fordítása.] New 
York, 1956. (A továbbiakban: The Recovery) 96. fej., 145. o., 102. fej., 152. o. 
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az, aki gyakorlati tapasztalattal rendelkezik elméleti képzettség nélkül, mint az, akinek 
komoly elméleti ismeretei vannak, de hiányzik számára a megfelelő praxis, tapasztalat.4 

Mindennek megszerzéséhez azonban igen hosszú időre van szükség, s a fiatal vezetők 
nem rendelkeznek kellő óvatossággal, körültekintéssel a társadalmi ügyekben, ezért 
mindig tapasztalt személyeketrkellvezetőkké választani.5 

Érdekes módon Dubois úgy vélte - s ezzel sok kritikát váltott ki maga ellen az őt ol
vasó kutatók egy részében -, hogy a világ legtapasztaltabb lényei közé a démonok, az 
elkárhozott lelkek tartoznak, akik az ősidők óta figyelik a csillagok mozgását, a világ
egyetem folyamatait és jelenségeit, az okokat melyek előidézik azokat, s így emberfeletti 
tudással, tapasztalattal rendelkeznek. Az emberek közül így senki sem veheti fel velük a 
versenyt, még Nagy Károly sem tehette ezt meg, aki pedig Dubois szerint - tekintve, 
hogy a francia jogász kritikátlanul elfogadta az erről szóló korabeli legendákat - 125 
évig élt.6 A démonok a csillagok mozgásának ismeretében, valamint a múlt és a jelen fo
lyamatainak, az okoknak és hatásaiknak a kalkulációjával képesek a jövő kikövetkezte-
tésére. Ezek az erők - a csillagok és a démonok - azonban nem determinisztikus, hanem 
valószínűségi jellegű hatást gyakorolnak az emberekre, s így ezek szabad akaratuk és ra
cionális megfontolásaik segítségével - valamint az Istenhez forduló figyelmükkel - ké
pesek e hatásoknak ellenállni, s ezeket a megismerés révén kiküszöbölni.7 A démonok 
különleges szintű tapasztalataira vonatkozó nézetét Dubois Szent Ágoston és Aquinói 
Szent Tamás tanaiból vette át,8 s azt is meg kell jegyeznünk: bármennyire tudományta
lannak tűnik ez a felfogás mai szemmel nézve, a XIII-XIV. században nem a francia jogász 

4 The Recovery, 80-81. fej., 134-135. o., 86. fej., 139. o. 
Uo. 135. fej., 192.0.; Oppinio cujusdam suadentis regi Franciáé ut regnum Jerosolimitanum et Cipri 

acquireret pro altero filiorum suorum, ac de invasione Egipti. Uo. Appendix, 199-207. o.; 9. fej. 203. o. 
6 The Recovery, 2. fej., 72-73.0. 
7 

„...celi enim, motus celi, et influencia solis et lune aliarumque stellarum humana corpora disponunt ad 
agendum ea que faciunt et fortiter inclinant ad eadem, non tarnen nécessitant nee precise cogère possunt 
liberum hominum arbitrium et voluntatem, que in hominibus bene dispositis debet secundum rectam racionem 
gubernari considerando et per racionem conferendo et probando memorando et arguendo sic: ex talibus causis 
tales effectus pluries evenerunt et evenire consueverunt." Summariaa brevis, 20. o. Lásd még The Recovery, 2. 
fej., 73-74.0.; Wailly, Natalis de: Mémoires sur un opuscule anonyme intitulé Summaria brevis et 
compendiosa doctrina felicis expedicionis et abreviationis guerrarum ac litium regni Francorum. In: Mémoires 
de l'Institut Nationale de France. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 18. Paris, 1849. (435-494. o). 
(a továbbiakban: Wailly, 1849.) 449-450. o. Vö. Dante: Isteni színjáték. Purgatórium. XVI. 67-78. Mundy 
megállapítása szerint a XII. századtól kezdve jelent meg az arab természettudományban (talán Arisztotelész ha
tásaként) a csillagoknak az egyéni választások körére gyakorolt determinisztikus hatásáról szóló elmélete, 
amely azután a keresztény gondolkodásra is nagy hatást tett. Bár az ezeket a tanokat cáfoló ellenvélemények is 
kialakultak a korban, a csillagok, a geográfiai körülmények és az éghajlati viszonyok emberekre és társadal
makra gyakorolt determinisztikus befolyásának teóriája mégis igen népszerűvé vált az értelmiségiek körében. 
Albertus Magnus, Aquinói Szent Tamás és Roger Bacon (valamint az ő nézeteiket valló Dubois is) azonban a 
determinizmusnak csak egy korlátozott mértékét fogadták el, s azt hangsúlyozták, hogy a szükségszerűség és a 
lehetetlenség határai között a szabad akarat is érvényesül. Roger Bacon annyira bizonyos volt a csillagok járása 
és a történeti események összefüggése kérdésében, hogy úgy vélte: az asztrológia komoly eszköz lehet a ke
resztények kezében a hitetlenek elleni harcban is! Lásd Mundy, John Hine: Europe in the high Middle Ages, 
1150-1309. London, 1973. (A továbbiakban: Mundy, 1973.) 497-498., 582. o. 

8 
„Sic [enim] dicit Augustinus quod angeli mali plerumque divinant et respondent veritatem requisiti de 

futuris verisimiliter per presumpciones iudicantes et coniecturantes eo quod omnia preterita viderunt, habentes 
non labilem memoriam qui effectus sequi consueverunt ex causis similibus illis quas vident in presenti." 
Summaria brevis, 9. o. Lásd még: 20. o.; Delle Plane, Mario: Vecchio e nuovo nelle idee politiche di Pietro 
Dubois. Firenze, 1959. (A továbbiakban: Delle Plane, 1959.) 69. o., 1. jegyz. 
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volt az egyetlen, aki hitt a csillagok és az emberek sorsának kapcsolatában vagy a démonok 
félelmetes, emberfeletti erejében, tehát őt is az adott kor mércéjével kell megítélnünk. 

Ez a „démonológia" azonban Dubois eszméiben a gyakorlati politikai kalkuláció esz
közévé válik. A vallási jellegű célok és érvek nála is fontos szerepet kapnak gondolatai 
megfogalmazásában, a kor nagy elméleti vitái mind tükröződnek írásaiban, de mégis el
sősorban a realitásokból, a valóságos tapasztalatokból indul ki reformeszméi felvázolása 
során. így például a franciák vezető szerepének igényét - ahogyan Delle Piane megálla
pítja - arra alapozta, hogy az ország jelentős demográfiai fölényben van szomszédaihoz 
képest, s közigazgatási szervezettsége is felülmúlja azokét (az olasz történész is lehetsé
gesnek tartja, hogy Dubois személyesen is részt vett az aragóniai hadjáratban, s ott köz
vetlen hadügyi tapasztalatokat is szerzett).9 Delle Piane szerint a politikának ez a racioná
lis, empirizmuson alapuló, a jövőbeli valószínűségekkel kalkuláló felfogása magyarázza a 
francia jogász nézetei és írásai iránti folyamatos, állandóan megújuló érdeklődését az utó
kornak, s teszi sajátossá, különösen értékessé műveit a kor más ilyen tárgyú írásaihoz ké
pest.10 Dubois realizmusa rejlett amögött is, hogy jó néhány esetben valóban képes volt a 
jövő eseményeinek, tendenciáinak meglátására, mint például a Valois Károly és Cathe
rine de Courtenay közötti házasság vagy új francia kardinálisok kinevezésének szükséges
sége vagy a pápaság székhelyének francia területre való áthelyezése kérdéseiben.11 

Az a tény, hogy Dubois nem elméleti tudós, hanem gyakorlati szakember volt, napi 
kapcsolatot jelentett szamára a legkülönfélébb, világot járt személyekkel, zarándokokkal, 
szerzetesekkel, misszionáriusokkal, kereskedőkkel, s ezektől rengeteg információhoz ju
tott a távoli népekkel és a nemzetközi politika eseményeivel kapcsolatban. Jogászi mun
kája tehát lényeges információtöbbletet biztosított neki, s kielégítette személyisége ter
mészetéből fakadó sokirányú kíváncsiságát.12 Scholz szerint a francia jogászt sokéves 
gyakorlati tapasztalatai igen rossz vélemény kialakítására késztették általában az embe
rekről,13 Oexle azonban úgy véli, hogy Dubois-t erőteljes optimizmus jellemezte az ál
lamigazgatás javíthatósága és ennek révén a társadalmi élet jobbításának lehetősége kér
désében.14 A francia jogász hosszú praxis alatt szerzett tapasztalatának fontosságát emeli 
ki Brandt is, aki megállapítja: Dubois minden javaslata reális problémán alapult, ami a 
kor embere számára mindenképpen ismerős volt, s mindig gyakorlati terminusokban 
gondolkodott, nem úgy mint például a sokszor fellengzős, földtől elrugaszkodó kortársa, 

9 Delle Piane, 1959. 128-129. o. 
„Infatti questo modo realistico di considerare le cose è affatto insolito negli scritti politici di quel 

tempo... C'è, insomma, nel nostro autore il preannunzio di una nuova concezione délia politica... Che è 
massima valida in modo particolare per l'azione politica, nelle quale si decide secondo un calcolo di 
probabilità che non pùo che fondarsi analoghe situazioni passate..." Delle Piane, 1959. 129-130. o. 

Delle Piane, 1959. 140-141. o. Dubois gondolkodásának ezt a praktikus, realisztikus jellegét emeli ki 
egy későbbi tanulmányában Hódi is, aki szerint a francia jogász kiváló ismerője volt az 1300 körüli nemzetközi 
politikai helyzetnek. Lásd Hódi, Günther. Ein Weltfriedensprogramm um 1300. In: Ebner, Herwig [Hrsg.]: 
Festschrift Friedrich Haussmann. Graz, 1977. (217-233. o.) (A továbbiakban: Hödl, 1977.) 220-221. o. 

" Scholz, Richard: Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz VIII. In: Kirchenrechtlichen 
Abhandlungen, 6/8. Heft. Stuttgart, 1903. (375-443. o.) (A továbbiakban: Scholz, 1903.) 377-379. és 412. o. 

13 Scholz, 1903.441^142.0. 
Oexle, Otto Gerhard: Utopisches Denken im Mittelalter: Pierre Dubois. Historische Zeitschrift, April, 

1977. Band 224. Heft 2. (293-339. o.) 338. o. 
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Dante.15 Scholz nézete szerint a francia legista külpolitikai terveiben meglehetősen elru
gaszkodott a valóságos lehetőségektől (bár ez a kor Franciaországában meglehetősen álta
lános jelenségnek tekinthető), de a francia társadalom belső, politikai-szociális és egyházi 
életére vonatkozó reformjavaslatai megalapozottak és igen nagy jelentőségűek voltak.16  

Az aragóniai hadjárat 

E javaslatok zöme pedig az 1285. évi aragóniai hadjárat problémáiból eredeztethető, 
így mindenképpen fel kell idéznünk annak legfontosabb eseményeit és politikai követ
kezményeit. E háború elsősorban a pápai politika érdekeit kívánta szolgálni, s „keresztes 
hadjáratként" lett meghirdetve IV. Márton pápa (1281-1285) által. Mivel a pápaság a 
Hohenstauf-császárok elleni harcaiban erőteljesen támaszkodott Itáliában a franciák ka
tonai segítségére, 1266-ban I. Anjou Károlyt, Szent Lajos fivérét a pápa szicíliai királlyá 
nevezte ki, s ő meg is szerezte a trónt Manfréd akkori uralkodótól, miután legyőzte azt a 
beneventoi csatában még ugyanebben az évben. Ez az ütközet a lovagkor egyik tipikus 
összecsapása volt. Seregét mindkét fél három fő hadsorban állította fel, s az erőviszo
nyok rendkívül kiegyensúlyozottak voltak. Manfréd elővédje, a 400 szaracén lovas íjász 
kezdte meg az első támadást, mögöttük 1200 német, 1000 toscanai és 1000 szicíliai lo
vag sorakozott fel. Anjou Károly elővédje (500 könnyűlovas) visszaverte a támadást, 
majd ezután újra Manfréd serege kezdeményezett, s ezúttal a német lovagok indultak ro
hamra. Anjou Károly 3000 főből álló seregének első hadsorát e támadás szétverte ugyan, 
de a franciák második vonala ellentámadásba lendült és visszaverte a németeket. Ezt lát
ván az olasz hadsorok menekülésbe kezdtek, s Manfréd király maga is elesett az ütkö
zetben. A győztes Anjou Károly Szicíliát rövid időn belül jelentős mediterrán hatalommá 
tette, ezért kivívta III. Péter aragón király és a bizánci császár ellenszenvét, ráadásul a 
súlyos adóterhek és a francia vazallusok túlzott előtérbe helyezése miatt a szicíliaiak is 
ellene fordultak, s így 1282-ben elűzték őt. A pápa és a franciák Károly számára új trónt 
akartak szerezni, miközben III. Péter jogot formált a szicíliai királyságra (felesége 
ugyanis a legyőzött Manfréd király leánya volt), s csapatokat tett partra Észak-Afriká
ban, amelyek a Szicília megszerzésére induló flotta felszerelésére vártak. IV. Márton pá
pa elítélte a készülődő aragóniai támadást, s 1283. március 21-én pápai átok alá helyezte 
III. Pétert, és indulgenciát ígért az ellene hadba lépők számára.17 

Aragónia királya már régóta ellenlábasa volt a francia politikának, s megakadályozta, 
hogy Szent Lajos unokái, akik anyai ágon voltak francia származásúak (X. Alfonz kasz-
tíliai király idősebb fiának gyermekeiként), Kasztília trónjára kerüljenek. Ugyanakkor 
III. Péter sérelmezte, hogy a franciák elütötték őt a navarrai királyságtól, mivel annak 
uralkodónőjét III. Fülöp francia király legidősebb fia (a későbbi IV. Fülöp) vette el fele
ségül. Mindezeket az ellentéteket kihasználva, a pápa tárgyalásokat kezdett III.(Merész) 
Fülöppel egy Aragónia ellen indítandó „keresztes" hadjáratról. Ennek trónját - mint a 

Brandt, W. I.: Introduction. In: Pierre Dubois, The Recovery of the Holy Land. (A továbbiakban: 
Brandt, 1956.) 43.0. 

16 Scholz, 1903.436. o. 
Strayer, Joseph R.: Medieval Statecraft and the Perspectives of History. Princeton, New Jersey, 1971. (A 

továbbiakban: Strayer, 1971.) 108-110. o.; Winkler Gusztáv: A hadviselés művészete. II. k. Budapest, 2001. 
(A továbbiakban: Winkler, 2001.) 45^6 . o. 
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fentiekben utaltunk rá - eredetileg Anjou Károly szicíliai uralkodónak szánták, ö azon
ban még 1285 januárjában elhunyt.18 Ezután IV. Márton felajánlotta Aragónia trónját a 
francia király másodszülött fia, Valois Károly számára, aki anyja révén félig aragóniai 
származású volt. A francia politikai vezetésben mindez komoly vitákat váltott ki, egy 
ideig nem akarták elkötelezni magukat a pápa vállalkozása mellett, s hosszasan alkudoz
tak az egyháznak a háborúhoz való pénzügyi hozzájárulásáról. Végül III. Fülöp megkap
ta a francia egyházmegyék, valamint számos német-római birodalmi püspökség (Metz, 
Tóul, Verdun, Liège, Lyon stb.) 4 évi tizedének beszedési jogát a „keresztes" hadjárat 
céljára. A francia királynak még meg kellett győznie a háború szükségességéről az el
lenkező királyi tanácsot, Saint-Denis apátját, valamint a 16 éves trónörököst (a későbbi 
Szép Fülöp egyes történészek szerint elejétől fogva ellenezte az Aragónia elleni vállal
kozást), s a királyi tanács végül kétnapi vita után, 1284. február 20-án elfogadta, hogy 
Fülöp második fia, Valois Károly legyen az aragóniai trón várományosa.19 

A hadjárat finanszírozása azonban nehéz problémának bizonyult, ugyanis a pápai ti
zed nagyon lassan kezdett befolyni az államkasszába. A kormányzatnak ezért hitelekhez 
kellett folyamodnia: rendkívüli segélyekhez a városoktól, az egyházi intézményektől, va
lamint önkéntes adományozóktól. A kölcsönt folyósító városok általában 10-15 000 livre 
tournois (tours-i livre, a párizsi livre mellett a leggyakrabban használt korabeli pénzegy
ség) összegig segítettek, így 1285 első hónapjaira mintegy 150 000 livre gyűlt össze. Ez 
igen csekély összeg volt ahhoz képest, hogy a háború egészében véve 1 228 66620 

(Contamine szerint 1 228 75121) livre tournois-ba került. Összehasonlításként Strayer meg
jegyzi: Szent Lajos Egyiptom elleni hadjárata, amely összesen hat évig tartott, 1 537 570 
livre tournois-t igényelt, ennek jelentős részét azonban maguk az abban részt vevő neme
sek fizették. Szerinte egyébként mindkét adat túlzó, erősen felfelé kerekít, mivel a királyi 
kormányzat érdeke az egyházi hozzájárulás előmozdítására az adatok minél magasabb 
szinten való rögzítését, a valóságos helyzethez képest jelentős felnagyítását igényelte.22 

Úgy tűnik, Merész Fülöp viszonylag kis haderő összegyűjtésével megelégedett, mivel 
az aragóniai sereg egy része már Szicíliában volt, ráadásul számítani lehetett III. Péter 
hűbéresei egy részének átállítására, Mallorca királya, Péter fivére pedig lojális volt a 
franciákkal szemben. A pénz jelentős része a francia flotta és az oldalvéd felállításához 
kellett, valamint arra, hogy a csatlakozó nemesek költségeinek egy részét is fedezni tudja 
a kincstár. A haderő magját körülbelül 400 báró és lovag, valamint 1200 lovas jelentette, 
s ehhez csatlakozott a fegyverhordozók, utászok és gyalogos zsoldosok serege. A lét
szám megállapítása azért is nehéz, mert a csatlakozó főurak felsorolásánál nem említik 
meg a kíséret létszámát. Strayer a fizetési listák adataiból következtet a francia haderő 
létszámára (a listák adatait a fentiekben jelzett okok miatt erősen lefelé kerekítve), s ösz-
szesen maximum 7500-8000 főre becsüli azt, megemlítve, hogy ez túl kicsi volt rész
erőkre való felbontáshoz, a seregnek tehát egyben kellett maradnia a hadjárat során.23 

8 Favier, Jean: Philipp le Bel. Paris, 1978. (A továbbiakban: Favier, 1978.) 292. o. 
19 Strayer, 1971. 111-112.0. 
20 Uo. 112-114.0. 
21 

Contamine, Philippe: La guerre au moyen âge. Paris, 1980. (A továbbiakban: Contamine, 1980.) 229. o. 
22 Strayer, 1971. 114. o. 
23 Uo. 114-116. o. 
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Contamine azonban ennek jó duplájára, összesen 19 000 emberre taksálja az aragóniai 
hadjárat francia katonai erejét (nézete szerint ebből 4000 volt lovag, 2700 lovas segéderő 
és 12 000 gyalogos).24 E különbség részben Contamine adatokhoz való erősebb ragasz
kodásából, részben abból származhat, hogy a becslésekre való hagyatkozás mindenkép^ 
pen elkerülhetetlen^ eicérdésben. _ 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az aragóniai király jóval csekélyebb haderővel 
rendelkezett, s ennek megfelelő taktikát választott: tudatosan kerülte a döntő ütközetet, 
csak kisebb rajtaütéseket kezdeményezett, és mindent megtett a francia sereg utánpótlá
sának elvágására.25 Amikorra a franciák 1285 májusában Roussillon-hoz érkeztek, III. 
Péter főserege már elfoglalta a Pireneusok átjáróit. Az előrenyomuló franciákat Majorca 
királya segítette ugyan, de a déli területeken több város ellenállt a fosztogató keresztes 
seregnek és megtagadta annak élelmezését. Perpignan és Élne elfoglalása után a győztes 
„keresztesek" a lakosság jelentős részét kíméletlenül legyilkolták. 1285 júniusának ele
jén a franciák megkísérelték a spanyol védelmi vonal áttörését a Panicar-szorosnál, de az 
előnyös pozícióban levő védők könnyedén visszaverték a próbálkozást. Végül azonban a 
támadóknak sikerült egy jelentéktelennek tűnő helyen áttörniük az aragóniai védelmi 
vonalat, amikor június 10-1 l-e éjszakáján Armagnac gróf vezetésével 3000 emberük át
kelt egy őrizetlen, tüskés bozóttal sürün benőtt meredek hágón, így az aragón király 
kénytelen volt visszavonulást elrendelni. A franciák ezután elfoglalták a környező spa
nyol városokat, majd továbbindultak Gerona és Barcelona irányába. A keleti partvidé
ken, Katalóniában a franciák csigalassúsággal nyomultak előre egészen Gerona városáig, 
és június 27-én ostromolni kezdték annak erődjét, s ez egész nyáron át tartott. A nagy 
mediterrán melegben azonban járványok és betegségek kezdték tizedelni az ostromlókat, 
s nehézségeket okozott a támadóknak az is, hogy az utánpótlás jelentős részét Rosas ki
kötőjén keresztül, több mint húsz mérföldről kapták (a spanyolok megpróbálták elvágni 
a szárazföldi kapcsolatot a francia sereg elől, de kísérletük nem sikerült). A franciák jó 
ideig tengeren is fölényben voltak, mivel az aragóniai flotta 60 hajója Szicíliában volt, 
de két katalán admirális 10 hajóval megtámadott és elfogott 25 ellenséges hajót Rosas 
kikötőjénél. Bár egy 40 hajóból álló francia flotta az üldözésükre indult, a katalánok így 
is Barcelonába vittek 11 hajót a francia admirálissal együtt. Eközben a spanyolok a szá
razföldön további gerillaharcot folytattak a Rosas és Gerona közötti francia utánpótlás 
akadályozása céljából. Langlois szerint augusztus elején mindkét fél kiállított több száz 
lovagot, akik megütköztek egymással a nyílt mezőn, nem ismeretes azonban, hogy me
lyik fél győzött. III. Fülöp seregében külön egységet alkotott a hajítógépekből álló „tü
zérség" is, amelyet több mint száz kocsi szállított egy csapat kézművessel (ácsok, bogná
rok, bányászok, kovácsok) együtt, de a védők ellenállását nem tudták megtörni ennek 
segítségével sem. A háború döntő fordulatára akkor került sor, amikor az aragón flotta 
Roger Loria admirális vezetésével visszatért Szicíliából és legyőzte a francia hajóhadat 

Contamine, 1980. 229. o. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a korabeli krónikások adatai teljesen elrugasz
kodtak a valóságtól, amikor a francia sereg nagyságát megbecsülték. Desclot 338 000 főről, Saint-Paul de 
Narbonne 300 000 feletti létszámról beszél, Muntaner megállapítása szerint a Pireneusokon való átkelés után 
200 000 fő, Villani szerint 100 000 fő (20 000 lovas és 80 000 gyalogos) volt a francia sereg létszáma. 
Langlois azonban úgy véli, hogy e haderő csak látszatra volt félelmetes, ugyanis rengeteg nem harcoló elem 
keveredett a katonák közé, s ez az embertömeg el is szakadt a seregtől a pireneusi átkelés után. Lásd Langlois, 
Charles-Victor. Le Règne de Philippe III le Hardi. Paris, 1887. (A továbbiakban: Langlois, 1887.) 154. o. 

25 Stray er, 1971. 119. o. 
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szeptember 4-én. E döntő jelentőségű tengeri ütközet erőviszonyai meglehetősen ki
egyenlítettek voltak: Loria flottája 66 hajóból állt, ehhez jött még hozzá 16 gálya Barce
lonából, a franciák pedig 80 hajóval rendelkeztek. A spanyol admirális azonban las 
Formiguas közelében éjjel a francia flotta közelébe hajózott, s hajnalban indított támadá
sával meglepte és szétverte a francia erőket. Emberei 54 ellenséges hajót elfogtak (ismét 
a franciák admirálisával együtt), s több ezer fős veszteséget mértek ellenségükre. Rosas 
kikötőjét a spanyolok csak igen nehéz harcokban tudták elfoglalni a francia lovagokkal 
szemben, de jutalmuk nem is maradt el: néhány nap múlva elfogták Brabant hercegének 
flottáját a francia sereg teljes zsoldjával együtt. így hiába adta fel szeptember 7-én 
Gerona városa a védekezést, a tengeri utánpótlástól elvágott francia sereg már 13-án 
megkezdte a visszavonulást Aragóniából, s október 12-én a hátrahagyott helyőrség is tá
vozott a városból.26 

Strayer úgy véli, hogy III. Fülöp támadási terve alapjában véve jó volt: az ellenfél te
rületére való benyomulással el akarta érni a bizonytalankodó aragón (vagy talán inkább 
katalán, hiszen az egész hadjárat Katalónia tartomány területén folyt, amely jelentős au
tonómiával rendelkezett, szinte önálló állam volt) nemesség maga mellé állítását. Ez a 
számítása azonban nem vált be, mivel a nemesség nemcsak III. Péter királyt nézte ellen
szenvvel, hanem a franciákat sem kedvelte, így csak a papság egy része csatlakozott a 
„keresztes" hadjárathoz. Strayer szerint a francia sereg döntő stratégiai hibát is elköve
tett, amikor - ragaszkodván a hagyományos lovagi hadviseléshez - Gerona ostromába 
kezdett ahelyett, hogy Barcelonáig nyomult volna tovább.27 Ráadásul úgy tűnik: a fran
cia hadvezetés nemigen értette meg a tengeri és a szárazföldi hadmüveletek összehango
lásának szükségességét (amit Aragónia uralkodója kitűnően alkalmazott), s a korabeli 
krónikások meg sem említik, hogy a francia sereg visszavonulásának fő oka a flotta ve
resége volt. Bár Merész Fülöp a szárazföldi utánpótlás útvonalának biztosítása miatt ost
romolta Geronát - s ebben igaza lehetett - , túl sok időt vesztegetett el, s az őszi időjárás 
okozta közlekedési viszonyok miatt az expedíció folytatása lehetetlenné vált.28 

III. Péter aragón király ezután is rendkívül taktikusan járt el, a visszavonuló francia 
sereget egyáltalán nem támadta, semmiféle okot nem akart ugyanis szolgáltatni egy eset
leges revanš háborúhoz. A király az ország fő erőit Szicíliába összpontosította, s kerülni 
akarta a Franciaországgal való további összeütközéseket. Az aragóniai hadjárat véget ért 
ugyan, a háború azonban még egészen 1295-ig eltartott, jelentéktelen csetepatékkal az 
aragóniai-francia határvidéken. A háború enyhülését az is elősegítette, hogy 1285 végére 
annak fő érintettjei, IV. Márton pápa, Merész Fülöp francia és III. Péter aragóniai kirá
lyok is elhunytak.29 IV. Fülöp ugyan szövetséget kötött Kasztília uralkodójával, IV. 
Sanchóval Aragónia ellen, de komoly hadműveletekbe sohasem kezdett, külpolitikai ter
vei teljesen másfelé orientálódtak.30 

zo Langlois, 1877. 156-162., 370. o.; Strayer, 1971. 116-117. o. 
27 

Strayer, 1971. 117-118. o. Langlois is úgy látja, hogy a hagyományos lovagi harcmodor már III. Fülöp 
uralkodása alatt az avultság jeleit mutatta. A hadszervezés régi formáinak alkalmazása egy nagyszámú, de kon-
fúzus, kis harci értékkel rendelkező sereg felállítását eredményezte. Komolyabb ellenfelekkel szemben ennek a 
haderőnek a sorsa csak a hősies küzdelemmel járó vereség lehetett, mint ahogyan ezt később Courtrai, Crécy, 
Poitiers és Azincourt eseményei is mutatták. Langlois, 1877. 374-375. o. 

28 Strayer, 1971. 118.0. 
29 Uo. 119.0. 
30Favier, 1978.293.0. 
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Az aragóniai hadjárat katonai-stratégiai jelentősége a franciák szempontjából nem te
kinthető túlzottan nagynak, az expedíciós sereget az ellenfél tulajdonképpen le sem 
győzte, más okok miatt kellett visszavonulnia. Politikai szempontból azonban rendkívül 
fontos következményekkel járt. Miután 1285 őszén a sereg visszaérkezett Aragóniából, 
október 5-én Perpignan-ban meghalt Merész^ Fülöp; aki még^a^jeroria ostromának idő
szakában keletkezett járványban betegedett meg, s akinek már apja és nagyapja is ke
resztes hadjáratban hunyt el.31 Az utána trónra kerülő IV. Fülöp csak azért tárgyalt a pá
pával a háború folytatásáról, hogy a következő 3 évi tizedet is megszerezze magának a 
„keresztes" hadjárat folytatása ürügyén. Inkább presztízs jellegű okok miatt húzódtak el 
a tárgyalásai Aragóniával is, ezért kellett várni a békekötéssel 1295-ig. A 17. évében le
vő új uralkodóra nehéz feladatok vártak: az aragóniai hadjárat kudarca, apja halála, a hir
telen nyakába szakadt kormányzati felelősség, a háborús kölcsönök, adósságok visszafi
zetésének kötelezettsége (a legutolsó törlesztésre 1306-ban került sor!), mind gyors és 
határozott lépéseket követeltek meg tőle.32 

A hadjárat kudarcának egyik legfontosabb következménye az volt, hogy az új francia 
király szakított elődeinek a pápaságot kiszolgáló külpolitikájával. Fő célja a francia mo
narchia hatalmának és területi növelésének előmozdítása lett, s kerülni akarta a 
Mediterráneum térségébe irányuló kockázatos hadi vállalkozásokat. Tevékenységét főleg 
észak és kelet felé koncentrálta, a közeli és elérhető, kisebb területre kiterjedő fejedelem
ségeket és városokat akarta francia függésbe vonni, illetve országához csatolni.33 Ezek a 
törekvései időnként újabb háborús konfliktusokat idéztek elő (az 1294-1298 közötti 
Anglia elleni háború 2 125 200 livre tournois-ba került neki csak az első két évben, igaz, 
I. Edward angol király is drágán fizette meg az árát, körülbelül 3 millió livre értékben az 
időszak egészét tekintve34), de az ezekkel kapcsolatos anyagi áldozatok több eredmény
nyel kecsegtettek, és a Francia Királyság közvetlen érdekeit szolgálták. Az aragóniai 
hadjárat kiadásai és a királyság eladósodása azt is nyilvánvalóvá tették, hogy az adózás 
régi rendszere, a háborús segély (auxilium exercitus) és a városi adományok nem ele
gendőek a háborús költségekhez. Szükségessé vált az alattvalók egységes megadóztatása 
e célból, s ez alól a francia papság sem lehetett kivétel. Mindez természetesen az egyház 
privilégiumainak megkérdőjelezéséhez vezetett a francia király és tanácsosai részéről, s 
hatalmi és pénzügyi konfliktusokat idézett elő Szép Fülöp és VIII. Bonifác pápa között.35 

Dubois hadügyi reformjavaslatai 

Az aragóniai hadjárat Dubois által levont tanulságai mind a Summaria brevis, mind a 
De recuperatione megállapításaiban tükröződnek. A szerző jól érzékeli, hogy változások 
következtek be a hadviselés szokásaiban és taktikai elemeiben, s ezek a lovagság számá
ra kedvezőtlen hatásokat vontak maguk után: a lovagi harcmodor elavulását, haderejének 
gyengülését a városokkal, a gyalogsággal és a hadigépekkel szemben. A lovagság ellen-

31 Stray er, 1971. 107. o. 
32 Uo. 119-120. o. 
33 Uo. 107-108. és 120-121. o. 
34 Contamine, 1980. 229. o. 
2$Strayer, 1971. 121. o. 
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feleinek taktikájához hozzátartozott az is, hogy nem vállaltak harcot a nyílt mezőn, a régi 
hagyományok szerint.36 A hegyek, folyók, mocsarak, várak, erődök és városfalak mögé 
húzódó ellenféllel szemben a lovagoknak hosszú ideig tartó ostromokra kell számítani
uk, nem alkalmazhatják kedvenc taktikájukat, a mindent elsöprő lendületes lovasroha
mot.37 Előfordul, hogy egy ostrom akár egy évnél is tovább tart, s annyi anyagi ráfordí
tással és emberáldozattal jár, hogy ennyi idő után már a győzelem sem hoz elegendő 
kárpótlást az ostromló seregnek.38 Az elhúzódó ostromok számos nehézséget támaszta
nak a támadó lovagi sereg számára: az ellenséges területen problémát jelent az utánpót
lás szállítása, a védők viszont rendszeresen támogatást kaphatnak a hátországból; az egy
re kényelmesebb életvitelhez szokott lovagok nehezen viselik el a kis területre zsúfolódó 
katonai tábor kellemetlenségeit, s a rossz higiéniai körülmények és a nagyszámú lóállo-
mány egyben tartása járványok kialakulásához vezetnek, s ezek erősen megtizedelik a 
haderőt.39 Nem véletlen, hogy Dubois szerint a francia királyoknak ezentúl nem szabad 
személyesen hadjáratokat vezetniük, hiszen többen is meghaltak közülük a XIII. század 
folyamán, nagyrészt járványok következtében.40 A fenti problémák vázolásánál erőtelje
sen tükröződik az aragóniai hadjáratot döntően befolyásoló, Gerona városáért folyó ost
rom néhány tanulsága, és talán Szent Lajos 1270. évi Tunisz elleni háborújának jó né
hány nehézsége, amelyekkel a francia lovagi seregnek szembe kellett néznie. 

Dubois szerint a nyílt harcot kerülő, jól védett erődökbe húzódó ellenséggel szemben 
új harcmodorra, célravezetőbb taktikára van szükség. Koncepciója egyfajta ötvözete a 

Wailly, 1849. 437. o.; Boutaric, Edgard: Les idées modernes chez un politique du XIV. siècle. Pierre 
Dubois. Revue Contemporaine, 2. Série. Tome XXVIII. 15 avril 1864. Paris, (A továbbiakban: Boutaric, 
1864.) 433.0. 

„Nunc autem verentes vestram miliciam operiunt se montibus excelsis [turribus] muris fluminibus 
paludibus fossatisaliis fortaliciis et ingénus, quibus summe milicie nobilitas frequenter [potest] minus quam 
peditum celeritas [obviare, contra] que vestra precellens milicia per longas obsidiones fortaliciorum consu-
evitadversari. Ob quas obsidiones et earum expectaciones vos et antecessores vestro pregravari multociens 
docuit et probavit magistra rerum experiencia." Summaria brevis, 2. o. 

„Regia enim maiestas intrans terram inimicorum si paucum ducat exercitum cito opprimetur. Si multum 
per obsidionem vincere volens diu stabit in loco uno cum magnis hominum et equorum [copiis?] cum multis 
penuriis, nobiliores de exercitu plerumque magnas incurrent [iacturas]. Aliquando anno uno vix aut non 
capietur fortalicium unum. Si capiatur longe expendit plus princeps de bonis suis et suorum quam valet eius 
conquestus." Summaria brevis, 2-3. o. Lásd még Verbruggen, J. F.: The Art of Warfare in Western Europe 
during the Middle Ages. From the Eighth Century to 1340. Amsterdam-New York-Oxford, 1979. (A további
akban: Verbruggen, 1979.) 273. o.; Keen, Maurice [Ed.]: Medieval Warfare. A History. Oxford, 1999. (A to
vábbiakban: Keen, 1999.) 136. o. 

„Obsidens in terra aliéna quasi sine comparacione plus expendit et necesse habet expendere et plura 
pericula ac dampna sustinet quam obsessus, qui de vicinis civitatibus et opidis quando sibi videt expedire 
potest vocare et facere simul convenire totam plebem, a longe supervenientern exercitumgravaturam cum 
paucis laboribus dampnis et expensis, de proximis domibus propriis veniencium. Preterea vix aut nunquam 
stare potest magnus exercitus diu in loco uno, quin multum graventur nobiles homines ex subtili materia et 
passibili generati et nutriti calores estivos sustinere et deffectus preciosum victualium non assueti tollerare nee 
alios innumerabiles deffectus, qui per longam et frequentem experienciam magis quam alias [sciri] possunt et 
[cognosci. Nee] etiam equi tot et tanti in sua fortitudine possent in una platea tarn diu permanere propter 
deffectum victualium [et] bonarum aquarum et habundanciam muscarum que ex putrefaccione et corrupcione 
generantur... Et hoc dicit ille summus medicorum Deus qui omnia videt antequam eveniant, quia putrida et 
fetida aerem corrumpunt et aer infectus statim actingit ad cor epar pulmonem et alia membra nobilia, causât 
infirmitates et varias debilitaciones pugnatorum." Summaria brevis, 3. o. Lásd még Verbruggen, 1979. 273. o.; 
Wailly, 1849. 437. o.; Boutaric, 1864. 434. o.; Baethgen, 1950. 360. o. 

40 Baethgen, 1950. 361.0. 
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gazdasági és kommunikációs blokádnak, valamint a „felperzselt föld" taktikájának. Fel
tételezvén a francia lovagság szokásos számbeli és fegyverzetben fölényét, a várak elleni 
közvetlen ostromok elkerülését javasolja, s helyette a környező területek, a hátország 
megszállását, valamint az ostromlottak teljes blokádját, elszigetelését tanácsolja. Úgy vé
li, hogy az^lelmiszer- és 4iadianyag-utánpótlástól elvágva a védősereg előbb-utóbb ̂ lare^ 
nélkül is kapitulálni fog (vagy kitörésre és nyílt harcra kényszerül). Elképzelése szerint a 
bekerített városok, várak vagy erődök elleni támadást a gabonatermés érése környékére 
kell időzíteni, s minden élelmiszert (az állatokkal együtt) el kell szállítani vagy el kell 
pusztítani, meg kell semmisíteni, ami a védők számára elérhető közelségben van. Bármi
féle potenciális segéderőt likvidálni kell, és teljes kommunikációs zárlatot kell megvaló
sítani. A zárlat megszegőit, akik valamilyen módon az ostromlottakat segítik, szigorúan 
meg kell büntetni. Megölni nem szabad őket (hiszen Dubois szerint minden keresztény 
által megölt keresztény lelke a kárhozatra jut), de kezük vagy lábuk levágásával példát 
kell statuálni velük mindenki számára.41 

A gazdasági és kommunikációs blokád koncepciója feltételezte azt, hogy a francia ki
rály hadereje általában fölényben van ellenfeleivel szemben. Dubois szerint maga az 
uralkodó és tanácsosai sem ismerik igazából saját országuk népességének és potenciális 
katonai erejének nagyságát. A francia jogász úgy véli: Szép Fülöp bármikor képes lenne 
egy 80 000 gyalogosból és 2000 lovasból álló sereg kiállítására, sőt, ha ezt komolyabb 
veszteségek érnék, akkor is gond nélkül újabb haderőt tudna besorozni. Azt, hogy 
Dubois-nak ez az állítása nem volt megalapozatlan, a kor demográfiai viszonyai egyér
telműen igazolják. Favier szerint Franciaország a XIII-XIV. század fordulóján túlnépe
sedett volt, s 15-20 milliós (mai területre számítva kb. 23 milliós) lakossága messze fö
lötte állt a Német-római Birodalom és Itália (kb. 10-12 milliós) vagy Anglia (3-4 milliós) 

„Quibus sic premissis regia maiestas suum magnum exercítum equitum et peditum transmittet ad terram 
illám cum blada granum habere incipient, et veniens exercitus ad singulas civitates et castra si recusaverint 
intus existentes aperire vei statim ad praelium campestre quod [quotiens?] est eis offeretur venire, extirpentur 
omnes vinee arbores fructifère et segetes [incendio?] consumantur per totam terram. Homines non inter-
fíciantur nisi facientes et moventes insultum, et insultum moventibus nisi nécessitas exigat aliud fieri solum 
altera manus vel pes amputetur, ne decedencium anime ad inferos transmittantur. Provideantur autem circum-
quaque ducatum fortalicia proximiora, que in manu regia teneantur, bladis animalibus et aliis fructibus illius 
terre depopulate muniantur, ut ibi exercitu magno recedente remaneant pugnatores sufficientes ad custo-
diendum vias et districtus [omnes ita] cum exercito et populo, quod donee victum aliunde non possit habere, 
per hanc viam dux et totus populus cito famem [pacientur] ut canes et vivere non poterunt - quomodo potent 
ipse, consumptis incendio fenis stramminibus et paleis ac granis unius anni de tota sua terra, excercitum ducere 
nee regios pugnatores circuentes terram suam in hyeme expugnare. Sub pena similem depopulacionem 
sustinendi prohibeatur districtissime habitatoribus et dominis omnium circumpositarum regionum, ne ipsis 
aliqua victualia subministrent et ne quocumque modo in terris suis eos receptent nee per easdem terras transire 
permittant." Summaria brevis, 7-8. o.; Renan, Ernest: Un publiciste du temps de Philippe le Bel (1300-1308). 
Revue des Deux Mondes, XCI (15 février 1871, I. rész). XCII (Premier mai 1871, II. rész). I. rész, 635. o.; 
Scholz, 1903. 420. o.; Kern, Fritz: Die Anfange der französischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahre 1308. 
Tübingen, 1910. 31. o.; Keen, 1999. 136-137. o. Dubois-nak e mai szemmel rendkívül kegyetlennek tűnő ja
vaslata meglehetősen gyakori büntetés volt a korban, más tipikus büntetési formák - mint az elevenen megfő-
zés (forralóüstben történt, főleg pénzhamisítók esetében), az akasztás (gyilkosok, tolvajok esetében), az élve el-
temetés (főleg nőkre kiszabott büntetés volt) vagy a viszonylag ritkán alkalmazott lefejezés - mellett. A 
csonkítást (főképpen a kéz vagy a fül levágását) elsősorban a száműzetések szankciójaként alkalmazták, s a 
legtöbb esetben pénzbírság kifizetésével megváltható volt. Lásd Richard, Jules-Marie: Une petite nièce de 
Saint-Louis, Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-1329 ). Paris, 1887. 44-45. o. 
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népességének.42 A Dubois által javasolt blokádtaktika, mint a harcászat új módja, való
színűleg a kor eseményeiből eredeztethető. Ismeretes, hogy a pápák is alkalmazni akar
ták a gazdasági blokádot a muzulmánok elleni szentföldi háborúkban (ez a keresztény ál
lamok belső érdekellentétei miatt nem vezetett eredményre), valamint az is, hogy Akkon 
elfoglalása (1291) után a muzulmánok kivágták az összes fát és mindenfajta növényzetet 
a tengerparti területeken, hogy az esetleges újabb keresztes hadjárat során a keresztények 
ne találhassanak semmiféle élelmiszert ezeken a földeken. Az ostromok elkerülése és a 
hátország elpusztítása vonatkozásában Dubois konkrétan utal is a mongolok hadi szoká
saira, akik gyors és hatékony lovasságuk révén képesek nagy területeket elzárni a külvi
lágtól, s ezért nem is vesződnek a nagyobb várak és városok elleni frontális támadással.43 

Részben a mohamedánok, részben talán Roger Bacon hatásának tulajdonítható, hogy 
a francia legista a tudomány és a technikai ismeretek háborúban való felhasználását 
rendkívül fontosnak tartotta, s ezzel is jelentősen eltért a hagyományos lovagi mentali
tástól a harcászat terén. A kézműves mesterségek közül a patkolókovácsok és az ácsok 
technikai tudásának alkalmazását hadi gépezetek, harci eszközök gyártására is megfele
lőnek vélte. Külön kiemelte a konstruálható hadi eszközök közül az ellenséges objektu
mok felgyújtására alkalmas tükrök készítésének célszerűségét, melynek ötletét közvetle
nül Roger Bacon írásaiból kölcsönözte. Az angol ferences szerzetes szerint ilyen hadi 
célra gyártott óriási gyújtó tükröket kellett volna alkalmaznia Akkon védőseregének a 
muzulmánok ellen.44 Dubois és Bacon is utal arra, hogy az arabok jóval előtte járnak a 
nyugati kereszténységnek a tudomány és a technika háborúban való alkalmazásában. A 
XIII. század folyamán a mohamedánok már rendszeresen alkalmazták a puskaport a ka
tapultokból kilőtt lövedékeikben, s bár Roger Bacon már 1267-ben leírta a puskapor ké
szítésének módját, mégsem terjedt el annak alkalmazása az európai harcászatban 
(Winkler Gusztáv szerint a Roger Bacon által leírt lőporkészítési eljárás - amelyet ő 
1242-re datál - csak rakéták kilövésére alkalmas anyagot eredményezett, ugyanis túl 
nagy volt benne a kén és a faszén aránya. A lőpor összetételét 1275 táján Marcus 
Graecus és Albertus Magnus módosították úgy, hogy háromnegyed részben kálisalétro
mot tartalmazzon, s ezzel vált alkalmassá golyók kilövésére is.45) Bacon és Dubois meg
figyelése pedig azért is érdekes, mert a muzulmánok 1291-ben elsősorban a technikai fö
lényük révén törték meg a kézitusához szokott lovagok ellenállását Akkon falai között, 
amelyeket már nagyrészt rommá lőttek az ostromgépeik segítségével, mielőtt az általá
nos frontális támadást megindították volna. A hadigépek fontosságát és a tudományos 
ismeretek, elsősorban a mechanika harcászatban való alkalmazását Dubois egyébként 

~ „Si enim [altemis annis] de terris vestris magnum excercitum peditum ectiam usque ad octoginta milia et 
[equitum] duo milia pauperum nobilium, qui terras nullás aut paucas habebant, ad amicos vestros seu terras 
vestras ectiam dato quod non redirent mitteretis, populus vester ob hoc diminutus per singulas regiones 
nullatenus appareret. Thesaurum enim habetis innumerabilem virorum, qui suffïcientes essent cum nécessitas 
ad pugnandum; unde si vires vestri populi cognosceret regia maiestas, agredi maxima que precedunt et 
sequuntur minime dubitaret nec timere deberet, dum tarnen ob bonum finem videlicet tocius rei publice 
salutem bona causa faciendi précédente taies et tantos aggressus principaliter faceret, quod sine honore, [pro?] 
temporali commodo facere non posset..." Summaria brevis, 16. o.; The Recovery, 184. o., 50. jegyz.; Wailly, 
1849. 446. o.; Scholz, 1903. 422. o.; Verbringen, 1979. 276. o.; Favier, 1978. 103. o. 

43 The Recovery, 25. fej., 85-86. o. 
44 Uo. 84. fej., 136-137. o. és 69. jegyz. 
45 Contamine, 1980. 260. o.; Winkler, 2001. 73-74. o. 
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ókori példákból is ismerhette, melyek közül különösen Arkhimédésznek, a neves termé
szettudósnak Szürakuszai védelmében tett erőfeszítései emelhetők ki, amikor Kr. e. 212-
ben a római Marcellus óriási túlerőben levő seregét próbálták a helybeliek megállítani.46 

Dubois a háborúnak nemcsak taktikai-stratégiaijîsjeçhnikai kérdéseivel foglalkozott, 
hanem a hadba hívás, hadszervezés, a királyi haderő kiállításának problémáival és annak 
jogszerű, a törvényeknek és a szokásoknak megfelelő módjával is. A hadsereg szervezé
sének és finanszírozásának négy fokozatát különböztette meg: az elsőben a király hadba 
hívja a nemességet, amely földjét kötelező katonai szolgálat fejében birtokolja (a neme
seknek saját költségükön kell hadba vonulniuk); ha ez nem elegendő az ország védelmé
hez, akkor a király hadba hívhatja a szabad birtokosokat, akik nincsenek speciálisan ka
tonai szolgálatra kötelezve (nem nemesi származásúak), s míg a katonai nemességet a 
„ban" (bandérium), addig ezt a sereget az „amhrQ-bari'Xretrobannium) elnevezéssel illet
ték a korban; ha mindez nem elegendő, akkor a király jogosult az általános népfelkelés 
(levée en masse) kihirdetésére, vagyis minden hadra fogható férfi mozgósítására; rendkí
vüli veszély esetén, ha fokozott gyorsasággal kell mindezt megvalósítani, a királynak jo
ga van arra is, hogy az egyházra adót vessen ki és vagyona egy részét a sürgős seregállí
tásra fordítsa.47 Ez utóbbival kapcsolatban azonban Dubois megjegyzi, hogy a francia 
uralkodók, különösen Szép Fülöp (rossz tanácsadóira hallgatva) gyakran visszaéltek e 
jogukkal. A francia jogász hosszasan bizonygatja, hogy csak valóban indokolt esetben, 
rendkívüli állapot idején lehet az adómentességgel rendelkező egyház vagyonát igénybe 
venni katonai célokra, s ha a király indokolatlan esetben teszi ezt, az nem más, mint rab
lás és fosztogatás!48 

E jogilag és szokásszerüen meghatározott rendszer azonban sok hibával működik. 
Dubois nehezményezi, hogy a király sokszor maga fizeti azokat a nemeseket, akiknek 
kötelességük saját pénzből finanszírozniuk katonai szolgálatukat. Ráadásul a nemesek 
gyakran helyettest küldenek hadba, s fizetnek neki azért, amit maguknak ingyen kellene 
megtenniük. Egyes helyettesek időnként több személytől is fizetséget kapnak arra, hogy 
bevonuljanak a nevükben, s ezzel is csökkentik a haderő létszámát.49 Mivel a király en
gedékenynek mutatkozik a katonai szolgálat ingyenes és kötelező ellátásában a nemes-

A római sereg első nagy támadását, amelyet Marcellus a tenger felől indított hajóival, az óriási túlerővel 
eleinte ijedten szembenéző szürakuszaiak Arkhimédész hadigépeinek segítségével visszaverték, s hatalmas 
pusztítást végeztek a támadók körében, ezért a római hadvezér - tekintettel a szárazföldi oldal terepadottságait 
is kitűnően kihasználó védelmi rendszer hatékonyságára (az Arkhimédész által építtetett hajítógépek a távoli és 
a legközelebbi ostromlókat egyaránt elérték és tűz alatt tartották!) - felhagyott a frontális támadásokkal és 
hosszan tartó blokádra rendezkedett be, mint ahogyan azt Livius leírásából tudjuk: „így a rómaiak, miután min
den próbálkozásuk kudarcot vallott, haditanácsot tartva úgy döntöttek, hogy felhagynak az ostrommal, s csupán 
ostromzár alatt tartják az ellenséget, hogy elvágják szárazföldi és tengeri utánpótlásától." Livius: A római nép 
története a város alapításától. Budapest, 1982. II. k. XXIV. könyv, 34. fej. 461. o. Livius részletesen beszámol 
az Arkhimédész által tervezett hadigépek pusztító hatásáról is (460-461. o). Ugyanígy a teljes ostromot leírja 
Plutarkhosz is híres művében. Lásd Párhuzamos életrajzok. Budapest, 1978. II. k. Marcellus, 15—19. fej. 62-
67. o. A rómaiak végül csak árulás és hadicsel segítségével tudták a várost elfoglalni, miután Szicília többi vá
rosát már bevették, s Szürakuszai lakosai egy ünnep alkalmával szinte mindannyian lerészegedtek. 

47 The Recovery, 121-124. fej. 183-185. o.; Scholz, 1903. 421. o.; Brandt, 1956. 42.0.; Contamine, 
Philippe: Guerre, État et société à la fin du moyen âge. Paris-La Haye, 1972. (A továbbiakban: Contamine, 
1972.) 39. o. 

48 The Recovery, 124-128. fej. 185-187. o.; Contamine, 1972. 26-28. o. 
49 The Recovery, 128. fej., 187. o. 
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seggel szemben, az arrière-ban túl gyakori és indokolatlan összehívására, valamint a 
pénzhiány miatt az egyház törvénytelen megadóztatására kényszerül.50 Dubois szerint 
tehát az uralkodónak kivétel nélkül minden nemes katonai szolgálatának teljesítéséhez 
ragaszkodnia kell, és nem szabad jogtalanul a ban kötelezettségét az arrière-ban-ra hárí
tania. Ne fizessen pénzt másoknak azért, amit egyeseknek (a főuraknak és a lovagoknak) 
ingyen kell megtenniük.51 

A hadszervezés problémái a korabeli Franciaországban 

Amit Dubois a De recuperatione-ban kritizált, az valóban egyre inkább érzékelhető 
volt az 1300-as évek elejétől. Az arrière-ban behívása egyre gyakoribbá vált a király ré
széről, s így a közvetlen vazallusok (ban) mellett a másodvazallusok szerepe is megnőtt, 
és megjelent egy új törekvés is az uralkodói politikában: bár a városi polgárság nem tar
tozott e kötelékbe, a király igyekezett az arrière-ban kötelezettségét rájuk is kiterjeszteni. 
Mivel e törekvés szokatlan volt és némi ellenállásba is ütközött, Szép Fülöp a szolgálat 
helyett pénzbeli megváltást is elfogadott (amely lehetővé tette számára zsoldossereg fel
állítását is, illetve saját hadereje létszámának növelését). Az 1302-es courtrai-i vereség 
után a király általános mozgósítást rendelt el, de a személyes szolgálat és az adófizetés 
kérdésében rugalmasnak mutatkozott, mivel a zsoldosok alkalmazása már egyre hatéko
nyabbnak bizonyult.52 Szép Fülöp 1302. augusztus 10-én, Vermandois bailli-jához írt 
hadparancsában a flamandok elleni háború és Lille városának védelme céljából elrendel
te minden nemesi és közrendű személy felfegyverzését (beleértve az egyháziakat is ), il
letve katonaállítási kötelezettségét, a harchoz való hozzájárulását anyagi lehetőségei sze
rint, legalább gyalogos szolgálatban.53 

Ugyancsak érzékelhető volt még egy fontos törekvés az uralkodó részéről, mégpedig 
a katonai szolgálat időtartamának kiterjesztése, mivel a háborúk (mint a Flandria elleni 
is) esetenként évekig elhúzódhattak. Elvileg a feudális katonai kötelezettség másfél hó
napra szólt, s a király ezt az időt lerövidíthette, ha egyes csapatok tevékenysége már 
szükségtelenné vált, vagy meghosszabbíthatta, de csak fizetség fejében. Rouen katonai 
körzetének lakóihoz szóló 1304. május elsejei levelében Fülöp megköszönte a város tá
mogatását a flamandok elleni újabb harcokhoz, s e dokumentumból kiderül, hogy az 

3U The Recovery, 128. fej., 188. o.; Contamine, 1972. 49. o.; Keen, 1999. 131.0. 
51 Comtamine, 1980. 194-195. o. 

Lot, Ferdinand - Fawtier, Robert [Ed.]: Histoire des institutions françaises au moyen âge. t. II. Paris, 
1958. (A továbbiakban: Lot - Fawtier, 1958.) 531-532. o.; Favier, 1978. 177-178. o. Hasonló problémákkal 
kellett szembenéznie I. Edward angol királynak, Szép Fülöp egyik legfőbb ellenfelének is. Amikor 1295-ben a 
gascogne-i és 1296-ban a skóciai hadjárathoz szükséges katonai erő biztosítása céljából kísérletet tett a katonai 
szolgálat kiterjesztésére a kevésbé vagyonos rétegek, főleg a kisnemesség körében (felére csökkentvén a kato
nai szolgálathoz szükséges vagyoni cenzust), a társadalmi ellenállás és érdektelenség mégis zsoldosok alkal
mazására kényszerítette Edwardot. Lásd Prestwich, Michael: Armies and Warfare in the Middle Ages. New 
Haven-London, 1996. (A továbbiakban: Prestwich, 1996.) 77-78. o. 

53 
Mandement de Philippe le Bel pour la convocation de ban et arrière-ban contre les flamands, qui 

venaient de mettre le siège devant Lille (10 août 1302). In: Boutaric, Edgard [éd.]: Notices et extraits de 
documents inédits relatifs à l'histoire de France sous Philippe le Bel. In: Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliothèque impériale et autres bibliothèques, t. 20. (Seconde partie.) 1862. (A továbbiakban: Boutaric, 1862. 
Notices et extraits.) XV. dok., 143-145. o. 
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előbbiek hadi kötelezettsége júniustól szeptemberig volt érvényben. Minden száz „tűz
hely", vagyis család hat gyalogost (köztük két íjászt) volt köteles kiállítani erre az idő
szakra.54 A katonai erő megszervezésén kívül a növekvő létszámú haderő megfelelő 
élelmezése is fontos feladat volt, s ezt 1304-től a bailli-k látták el. A hadsereg számára 
szükséges élelmiszerek általában vámmentesek voltak az országon belül, s nem kész
pénzzel fizettek érte, hanem rövid lejáratú utalványokkal.55 

Dubois-nak a királyi hadszervezésre vonatkozó kritikája sok jó megfigyelést tartal
mazott, de néhány probléma, amellyel az uralkodónak szembe kellett néznie, kívül ma
radt a látókörén. Mindezek megértéséhez át kell tekintenünk a XIII. században bekövet
kező főbb változásokat a katonai szolgálat terén, a haderő létszáma, valamint idő- és 
térbeli tevékenységi köre vonatkozásában. A vazallusok hadba hívása egyre több prob
lémát okozott a királyságnak: sokszor szándékosan késtek a bevonulással, fegyelmezet
lenek voltak, csak rögtönzésekkel irányították csapataikat. A királyság területének növe
kedése is egyre avultabbá tette a rendszert, mert távoli harcokra a helyi védelemre 
berendezkedett erőket nehezen lehetett alkalmazni. Mivel az általános szolgálati idő hat 
hét volt, a 41. naptól az uralkodónak fizetnie kellett vazallusait, ha továbbra is szüksége 
volt rájuk. Az apátságok, kommunák, városok által kiállított haderő értéke is egyre csök
kent, mert sokan inkább nincstelen helyetteseket küldtek a csatasorba. A gyalogság harci 
értékében a lovagok amúgy sem nagyon bíztak, inkább csak az íjászokat tartották meg 
közülük. A lovagi páncélzat és fegyverzet szinte teljes védettséget biztosított a gyalogo
sok ellen (legalábbis a nyílt hadszíntéren), akik így a közelharcban nem számítottak igazi 
ellenfélnek. A hagyományos lovagi harcmodor egyébként nem tartalmazott túl sok takti
kai elemet: rendezett lovasrohammal indulván a csaták egy idő után konfúzussá váltak, 
egyéni párviadalok alakultak ki (a főuraknak amúgy is nehezen lehetett parancsokat osz
togatni), csapatmozgásra, áttekinthető hadmozdulatokra nemigen került sor. A nemesi 
rangú ellenséget általában nem megölni, hanem foglyul ejteni akarták, hogy magas vált
ságdíjat fizettessenek ki érte a rokonaival és a vazallusaival.56 

A XIII. század vége felé Franciaországban a lovagság tudatosan törekedett arra, hogy 
kiiktassa a gyalogságot a csatatérről és csak a lovas segéderőt tartsa meg. Ez némiképpen 
megbosszulta magát 1302-ben, amikor Courtrai mellett néhány ezer flamand gyalogos a 
mocsárba csalta a francia lovagokat, akik katasztrofális vereséget szenvedtek. A lovagok 
azonban inkább véletlen kisiklásnak tekintették a kudarcot a gyalogosokkal szemben (az 
ő számukra szerencsés körülmények összejátszásának), s nem vontak le semmiféle kö
vetkeztetést a hagyományos harcmodor megváltoztatására. Igaz, a későbbi csatákban, 
különösen 1304-ben Mons-en-Pévèle-nél a lovagi haderő kiköszörülte a csorbát, de csak 
két évtized múlva került újra fölénybe a flamand gyalogsággal szemben. A XIV. század 
elején ez utóbbiak soraiban egyre jelentősebb szerephez jutottak az íjászok, mivel a 
számszeríj tökéletesítésével nagyobb távolságra és pontosabban tudtak célozni (általában 
a gyalogosok egyharmadát tették ki). Ezen kívül a flamandok kifejlesztettek egy rendkí-

Lettre de Philippe le Bel portant que les habitants du bailliage de Rouen lui ont gracieusement accordé, à 
la requête de comte de Valois, une aide de sergents pendant quatre mois pour la guerre de Flandre (Premier mai 
1304). In: Boutant; 1862. Notices et extraits. XXI. dok., 156-157. o. 

55 Boutaric, 1862. 157-158. o. 
56 Lot-Fawtier, 1958. 517-518. o. 
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vül hatékony gyalogsági fegyvert, a goedendag-ot (jelentése magyarul egyszerűen „jó 
napot"). Bár ezt Winkler Gusztáv „alabárd"-nak fordítja, valójában a goedendag átmene
tet jelentett az alabárd és a harci buzogány között. Eredetileg egy meghosszabbított nye
lű buzogány volt, amit később pengével is elláttak, de ezután is inkább ütésre használták, 
nemcsak az ellenfeleik, hanem azok lovai ellen is.57 Mivel a XIII. század folyamán jelen
tős külső támadás nem fenyegette Franciaországot, inkább a tartományurak egymás kö
zötti és a király elleni harcai, csetepatéi és rablóportyái foglalkoztatták a lovagságot, va
lamint a külföldön, Itáliában, az Ibériai-félszigeten és Keleten, a Szentföldön és annak 
közelében zajló háborúkban vettek részt. Békésebb időszakokban a haderő kétféle mó
don tartotta magát jó kondícióban: az egyik lehetőség a „cembel" nevű hadijáték volt, 
amely két csapat között zajlott, melynek tagjai egy megbeszélt helyen és időpontban 
tompa, életlen (de egyébként sok sérülést okozó) fegyverekkel mérték össze erejüket 
egymással; a másik lehetőség az egyéni megmérettetés, a lovagi torna volt. Ez a XIII. 
századtól vált divattá, s elterjedésében szerepet játszott az is, hogy a lovagok női közön
ség előtt produkálhatták magukat, a nagyközönség számára pedig a torna, a viadal egy
fajta látványosság, cirkuszi játék funkcióját töltötte be. Az egyház elítélte ezeket a viada
lokat, és többnyire megtagadta a gyászszertartást az itt elhunytaktól, s a francia királyok 
is betiltották a lovagi tornákat, ha nagyobb háború közeledett. A tornák egyébként hatást 
gyakoroltak a harcászatra is, és nem véletlen, hogy a nyugati lovagi seregek közötti üt
közetek többnyire egyéni párviadalokra bomlottak fel.58 

A XIII. század folyamán azonban változások indultak meg a hadviselésben és a se
regszervezésben egyaránt, a lovagok konzervativizmusa ellenére. Kialakulóban volt a 
módszeres katonai adminisztráció, az összeírás, a behívások, az élelmezés és a fizetés 
megszervezése, s a bonyolult, összetett szervezési feladatok megkövetelték az írásbeli 
adatrögzítést, az előzetes kalkulációt, pontos listák készítését a szükséges anyagi
pénzügyi ráfordításokról. A technikai fejlődés, a kézművesség felhasználása a harcászat
ban, várépítésben és ostromgépek elkészítésében, mindenképpen éreztette hatását. Egyre 
több emberre, pénzre és technikai eszközre volt szükség egyre hosszabb és nagyobb sza
bású hadműveletekhez. A nyugati keresztény társadalom azonban ellenállt a háború tér
beli és időbeli kiterjesztésének, így a legerősebb monarchiák is csak néhány hétre tudták 
az embereket nagyobb számban mozgósítani. Sem a katonai szolgálatot, sem a megemelt 
és gyakran kivetett hadiadót nem tartották a korban normális jelenségnek.59 

A változó háborús igényeknek a hagyományos feudális-lovagi haderő egyre kevésbé 
tudott megfelelni, s a királyok egyre gyakrabban és egyre nagyobb számban alkalmaztak 
zsoldosokat a nem nemesi származásúak közül. Eleinte csak természetbeni ellátást bizto
sítottak nekik, később emellett fizetést is, és mindkettő súlyos anyagi terhet rótt az ál-

Lot - Fawtier, 1958. 526-527. o. A gyalogság megerősödése egyébként már a XII. századtól kezdve ér
zékelhető volt Nyugat-Európában. Ez főleg a Normandiáért folyó angol-francia háborúkban kialakított speciá
lis angol gyalogos harcmodornak volt köszönhető: a gyalogos íjászok közé (akik az angol hosszú íjat, a 
„longbow"-t használták, nem pedig a kontinensen elterjedőben levő számszeríjat), lovagok is beálltak és gya
logosan harcoltak. A lovasságot viszont a nyereg hátsó részének magasítása és a kopja (nehézlándzsa) alkal
mazása erősítették, mivel ezek révén vált lehetségessé a lendületes lovasroham alkalmazása. Lásd Winkler, 
2001.43. o. 

58 Lot -Fawtier, 1958. 519-520. o. 
59 Contamine, 1980. 227-231. o. 
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Iámra. Új bevételi forrásokat kellett tehát keresni, s erre két lehetőség kínálkozott: egy
részt a városi polgárság fokozottabb megadóztatása, másrészt az egyházi személyek be
vonása az adózók körébe. Amikor I. Edward és Szép Fülöp 1294-1298 között egymás 
ellen háborúzott, mindkét fél az egyház megadóztatása révén akarta pénzügyi nehézségei 
java részét megoldani. Ez súlyos konfliktushoz vezetett^VIlL^Boflifác pápával, akHör^ 
vénytelennek, az egyház privilégiumai elleni támadásnak tartotta a királyok adóztatási 
törekvését és egyháziakra vonatkozó adókivetését, kivéve, ha azt egy ország rendkívüli 
állapota indokolja. Csakhogy Fülöp és Edward háborújában a „rendkívüli" helyzetek 
egyre gyakoribbakká, szinte állandóvá váltak, ráadásul a hadiadóként beszedett pénzt 
sokszor egészen másra fordították.60 Mint az előzőekben láthattuk, az uralkodóknak ezt 
az eljárását, a régi szokások, hagyományok és privilégiumok megsértését Dubois is ká
rosnak, sőt törvénytelennek tartotta mind az egyházzal, mind a közrendű alattvalókkal 
szemben. 

A változásokat azonban már nem lehetett megállítani, mivel a zsoldos haderő alkal
mazása túl sok előnnyel szolgált a királyság számára. Egyrészt elvileg tetszőleges számú 
sereget lehetett kiállítani (ezt nem korlátozhatta a szokásjog), másrészt az elszegényedett 
nemesek vagy a sokadik fiúgyermekek számára a zsoldos szolgálat kenyérkereseti lehe
tőség volt, szintúgy a közrendűek részére is, így nem véletlen, hogy zsoldosokat már a 
XII. századtól kezdve alkalmaztak az angol és a francia hadseregben is, csak ekkoriban 
még kis létszámban.61 Mindezt elősegítette az is, hogy bár elvileg minden hadrafogható 
férfi behívható volt a katonai szolgálatra, a termelői munkákat végző parasztok és kéz
művesek, valamint a kereskedők, boltosok - elkerülendő a fontos munkákból való ki
esést - inkább helyettest állítottak, vagy fizettek a királynak a fegyveres szolgálat he
lyett. A király számára pedig egyre nyilvánvalóbbá váltak a további előnyei e zsoldos 
haderőnek: a fizetséget a katonáknak hadi érdemekkel kellett megszerezniük, a sereg 
sokkal egységesebb színvonalúvá vált, mindig idejében rendelkezésre állt, hosszabb idő
tartamra lehetett bevetni (legalábbis ha elegendő pénz állt rendelkezésre), ráadásul 
mindezekkel együtt csökkenőben volt a bárók politikai-katonai jelentősége, mivel nem 
saját vazallusaikat vezették hadba. A király tudatosan igyekezett minél több embert a vá
rosok lakosságából toboroztatni, s ezeknek így társadalmi-politikai súlyuk is növekedett. 
Szép Fülöp mindenesetre rendkívül rugalmasnak mutatkozott abban is, hogy egyes vá-

w Brandt, 1956.18-19.0. 
Lot - Fawtier, 1958. 520. o. Mundy szerint a zsoldosok alkalmazásának elterjedésében fontos szerepet 

játszott az a tény, hogy a honvédelem (defensio regni) minden nemes kötelessége volt ugyan, de a támadó há
borúkban nem volt kötelező senki számára sem a részvétel, így az uralkodóknak a külső hadjáratokhoz min
denképpen fizetett haderőt kellett alkalmazniuk (Mundy, 1973. 280-281. o.). Langlois kutatásai során megálla
pította, hogy a zsoldosoknak fizetendő összeg mértékét a kötelező bevonulást elmulasztó személyek büntetési 
pénze határozta meg, tehát azzal volt egyenértékű. így a zsold összege 1274-től Franciaországban a következő 
volt: 20 sou a zászlósurak (banneret), 10 sou a lovagok (chevalier) és egy sou (12 dénár) a gyalogosok számá
ra. Langlois a zsoldosok két típusát különbözteti meg III. Fülöp haderejében: az egyik (a „stipendium") csak 
ideiglenes segéderő volt, a másik („sergents à gage") már állandó vagy legalábbis hosszabb távra szerződtetett 
katonaságot jelentett (ez utóbbiak alkották például a várak, erődök és a határok védőseregét). E „profi" zsoldo
sok sok esetben külföldiek voltak és gyakran az átlagosnál jóval magasabb Összegért szerződtették őket 
(Langlois, 1877. 365-368. o). Az általánosan megszabott összeg azonban jó ideig nem változott, amit jól tük
röz egy 1335-ös adat is: VI. Fülöp az általa tervezett szentföldi keresztes hadjárat céljára toborzott zsoldosai 
számára 20 sou-t állapított meg a zászlósurak, 10 sou-t a lovagok és 5 sou-t a fegyverhordozók esetében. Lásd 
Ordonnance de Philippe de Valois, relative au paiment des gens d'armes. 7 août 1335. Bibliothèque de l'École 
des Chartes, 1859. (tome V., série 4.) 509. o. 
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rosoktól katonaállítást, másoktól csak fenntartási összeget kért, és megbízottai esetenként 
az igényelt hadiadó felével, harmadával, sőt negyedével vagy ötödével is megelégedtek.62 

A fenti erőfeszítések ellenére megállapítható, hogy Szép Fülöp idejében még nem 
alakult ki állandó, bármikor bevethető zsoldossereg. A kontinuitást tulajdonképpen az in
tézményesült vezérkar jelentette: a hadsereg főparancsnoka (connétable), a neki aláren
delt két marsall (maréchal) és a gyalogság parancsnoka (az íjászok nagymestere) tartoz
tak ide. E királyi főtisztségek betöltői sok esetben diplomáciai feladatokat is elláttak, 
időnként rendőri jellegű megbízásokat teljesítettek (például letartóztatásokat foganatosí
tottak). Esetenként a király rokonai vagy helyi főnemesek, illetve tisztviselők is elláttak 
hadvezetési feladatokat, bár nem ez volt a fő funkciójuk (ilyen volt a bailli és a sénéchal 
tisztsége is), de általában a helyi parancsnokoktól, báróktól nem várták el, hogy minden 
hadjáratban részt vegyenek.63 A katonai vezető tisztségekkel kapcsolatban Dubois rend
kívül fontosnak tartotta, hogy csak megfontolt, körültekintő, igen tapasztalt személyek 
kezébe kerüljenek, mert a fiatalok hevessége és meggondolatlansága sok elkerülhető 
veszteséget okozott már a háborúkban.64 

Sok fejtörést okozott már a történészeknek a francia legista azon állítása, hogy a fran
cia királyság bármikor képes lenne gond nélkül kiállítani egy 2000 lovasból és 80 000 
gyalogosból álló sereget. Sokan úgy vélik, egyfajta nacionalista nagyzolásról van szó 
Dubois részéről, de nézetem szerint ez az állítása - hangsúlyozom: mint elvi lehetőség, 
ha erre az országnak szüksége lenne! - nem tűnik teljesen irreálisnak. A lovagok 2000 
fős becslése például semmiféle kétséget nem ébreszthet bennünk az adat realitása felől, 
inkább a gyalogság száma tűnik magasnak a szokásos (lovassághoz viszonyított) arányá
hoz képest. Összességében azonban, egy jelentősebb háború - mint például az angolok 
vagy a Flandria elleni - mindenképpen mobilizálhatott ennyi embert is, hiszen a csapa
tok a harcok során néhány hetenként cserélődtek, s a fluktuáció révén sokkal nagyobb 
embertömeg vett részt egy háborúban, mint a döntő csatákban. 

A korabeli francia haderő létszámának megállapítása rendkívül nehéz feladat, mivel a 
rendelkezésre álló adatok hiányosak és sok esetben megbízhatatlanok. Annyi bizonyos, 
hogy a XIII. század végén a hadsereg alapegységei a 10-15 főből álló „bande"-ok (raj, 
csapat) voltak, amelyek egy-egy lovag körül alakultak ki. (Van olyan adat, mely szerint 
8 lovag összesen 94 fős csapatot alkotott kísérőivel együtt, más adat 27 lovagot említ, 
akik összesen 430 főt tettek ki a kíséretükkel együtt.65) Ezek az alapegységek egészen a 
XVII. századig fennmaradtak, és a Napkirály, XIV. Lajos seregében is lényeges szerepet 
játszottak.66 A nagyobb egységeknek azonban rendkívül változó létszáma volt. Az ango
lok elleni háborúban például a toulouse-i kontingens három hadjáratban vett részt, s a 

°- Favier, 1978. 174-176.0. 
Strayer, J. R.: The reign of Philip the Fair. Princeton, 1980. (A továbbiakban: Strayer, 1980.) 372-374. o.; 

Nicolle, David: Medieval Warfare source book. I—II. London, 1995.1, k. 168. o. 
The Recovery, 2. fej., 73. o. 

65 Lot-Fawtier, 1958. 521. o. 
„...már a középkor végétől kialakítottak a királyok egy oly párezerfőnyi sereg-magot, amely egyenes foly

tatása ugyan a lovagi seregnek, s egyúttal zsoldosseregnek is tekinthető, s mégsem azonos velük. Ezek az 
<ordonnance compagnie>-k lovagokból állottak, mindegyik lovag körül egy 10-15 főből álló nem-lovagi segédlet, 
fegyveresek s egyúttal kézművesek." Hajnal István: Az újkor története. Budapest, 1988. (1936.) 437. o. 
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gyalogszázadok létszáma az elsőben 100 fő volt, a másodikban 59, a harmadikban pedig 
44 fő! Az átlag feletti létszámot mutató gascogne-i századok 1302-ben 150 emberből, a 
Délvidéken általában 50, Északon körülbelül 25 (!) főből álltak.67 A helyőrségeknek is 
változó létszáma volt, békeidőben 8 fő (4 lovas és 4 gyalogos) alkotta őket, ez azonban 
háborúV4dőszakban akár^300-tar4s felduzzadhatott. Strayer szerint 1293=1305 között 
Franciaországban néhány ezer ember lehetett ezekben lekötve.68 

A nyílt csatatéren harcoló sereg létszáma részben a már fentebb említett fluktuáció 
miatt is nehezen meghatározható (egy kontingens általában 15 napig szolgált, azután 
újabb váltotta fel). Az 1299. évi flandriai hadjáratban Valois Károly által vezetett francia 
haderő (amely az egyik legnagyobb volt Szép Fülöp uralkodása alatt) körülbelül 1650 
lovast vonultatott fel. A szokásos arányt alapul véve (10-15 fő gyalogos/l lovas ) a gya
logság száma 17-26 000 fő lehetett, Strayer véleménye szerint inkább az alsó határ köze
lében mozgott. Úgy véli, a krónikaírók általában eltúlozták a francia sereg létszámát, s 
adataik egyszerűen azt tükrözték, hogy népük hadereje rendszeresen felülmúlta az ellen
ségét. Pénzügyi és logisztikai okok miatt egy helyen egy időben legfeljebb 30 000 főnyi 
sereg tartózkodhatott - állítja Strayer -, s maximum ennyi lehetett a legnagyobb csaták
ban is (Courtrai, 1302, Mons-en-Pévèle, 1304) a francia fősereg. Általában azonban 
5-10 000 fős haderőt lehetett optimális módon mozgatni, ez lehetett egy-egy átlagos üt
közetben az egyik fél létszáma. Strayer nézetének megalapozottságát támasztják alá 
Verbruggen és Prestwich becslései is. Verbruggen szerint 10 000 gyalogos összevonása 
egy ütközetbe kivételes jelenség volt, bár az 1298-as falkirki csatában 25 700 angol gya
logos vett részt a skótok ellen. Az 1300 körüli időkben azonban a gyalogság létszáma ál
talában 3000 és 9000 fő között mozgott az angol seregben, a lovasságé pedig maximum 
3000 fő lehetett. Prestwich adatai szerint az angolok az 1294-1295. évi wales-i felkelés 
leverésére kb. 31 000 embert vetettek be, de csak rövid ideig voltak ilyen sokan, ráadásul 
több seregre osztva harcoltak. A falkirki csatában szerinte is kb. 26 000 gyalogos vett 
részt az angol oldalon, s fél évszázaddal később (1347) Calais ostromában kb. 23-29 000 
gyalogos és lovas íjász bevetésére került sor, de egymást váltva, összességében, nem pe
dig egyszerre, s Prestwich megjegyzi, hogy ez egy kivételesen nagy angol haderő volt. 
Ezzel szemben III. Edward egy olyan horderejű cél megvalósításához, mint a francia ko
rona megszerzése, 1359-ben egy kb. 6600 fős haderővel indult el.69 Az ellátási nehézsé
gek mellett a hadsereg irányítási problémái is akadályt jelentettek egy több tízezres had
erő kommandírozásában. Az egységek (bande-ok és századok) állandóan cserélődtek, a 
nemesi parancsnokok is jöttek-mentek egy hadjárat folyamán, így nehéz volt a csapat
mozgásokat koordinálni. Problematikus volt a gyalogság és a lovasság tevékenységének 
összehangolása is: a gyalogság nagyon sok apró egységből állt, amelyeket nem lehetett 
külön-külön irányítani, hanem többnyire néhányat összevontak egy báró vezetése alatt, 
így viszont a gyalogság nem tudott önálló erőként operálni.70 

Néhány összesítő adat jelenthet még némi támpontot a hadseregek létszámának megál
lapításához: Firenzének 1325-ben 2000 lovagból és körülbelül 15 000 gyalogosból álló 

Strayer, 1980. 374-375. o. 
Uo. 376-377. o. 
Uo. 376., 378-379. o.; Verbruggen, 1979. 145-146. o.; Prestwich, 1996. 117-118. o. 
Strayer, 1980. 374-376. o. 
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hadereje volt, Angliának 1298-ban 3000 lovag 25 700 gyalogossal (a kor legharciasabb ál
lamának számított). Ismeretes, hogy Szép Fülöp 1304-ben 2016 lovag és 17 350 gyalogos 
fenntartásához szükséges pénzösszeget kért háborús hozzájárulásként az adóköteles lakos
ságtól.71 Rogers becslése szerint az 1302-es courtrai-i csatában a francia sereg 2500 lovas
ból és 8500 gyalogosból állt, s ezzel nagy fölényben voltak a flamand gyalogosokkal 
szemben (Verbruggen szerint azonban a flamand haderő is 8000-10 500 főből állt).72 Lot 6-
7000 főre taksálja III. Fülöp francia király seregét, amelyet 1272-ben Foix grófja ellen ve
zetett (az 1285-ös aragóniai hadjárat katonai erejének megállapítását a teljesen különböző 
adatok és becslések miatt lehetetlennek tartja), és Rogers-hez igen hasonlóra becsüli a 
courtrai-i francia erőket (5-6000 gyalogos, plussz a lovasság). A XIV. század nagy csatái
ban Lot a következő becsléseket adja a francia seregre: Crécy (1346), kevesebb mint 
12 000 fő (Prestwich szerint az angolok létszáma kb. 11 000 fő volt); Poitiers (1356), 5-
6000 fő; valamint az azincourt-i csatában (1415) kevesebb mint 5500 fő (ennyi volt az an
gol sereg létszáma). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fősereg mellett egy-egy hábo
rúban más jelentős haderők is tevékenykedtek, 1346-ban például a crécy-i csatával egy 
időben a franciák 8000 lovast küldtek Aiguillon-ba is (Crécy-ben körülbelül ugyanennyi 
volt a lovasok száma)! A várőrségek és egyes városok (mint Toulouse) saját hadereje ösz-
szességében ugyancsak számottevő lehetett. A királyi sereg egyébként - Lot szerint - nem 
egyszerűen létszámával múlta felül a francia főurakét, hanem akkor került velük szemben 
döntő fölénybe, amikor a XVI. században alkalmazni kezdte a tüzérséget, amelynek, mint 
új fegyvernemnek a felállítása a főnemesség számára túl költségesnek bizonyult.73 

Dubois-nak a harcászattal, a hadügyi taktikával és a hadsereg szervezéssel kapcsola
tos fejtegetéseit a történészek egyértelműen jelentősnek tartják. Bár Baethgen szerint a 
gazdasági blokádra vonatkozó nézetei a fantasztikus irodalom világába tartoznak, azt ő is 
elismeri, hogy a francia jogász egyes meglátásai egyedülállóak a korban, s következteté
sei többnyire helytállónak bizonyultak.74 Rázsó Gyula megállapítása szerint Dubois a 
középkor legjelentősebb politikai-katonai írói közé tartozott, s a Szentföld visszafoglalá
sára szolgáló tervezetek közül az övé a leginkább figyelemre méltó, annak ellenére, hogy 
összességében kivitelezhetetlen voit, a kedvezőtlen erőviszonyok és körülmények miatt. 
Rázsó úgy véli: „Stratégiai és szervezési elgondolásai közül ma is számos figyelemre 
méltót találhatunk."75 A százéves háború történetének tanulságait elemző Rogers is ép
pen azt bizonyítja több konkrét példa felsorolásával, hogy Dubois taktikai javaslatai a 
várak, erődök és városok ostromával, valamint a lovagoknak a gyalogsággal szembeni 
harcaival kapcsolatban, milyen sok esetben beigazolódtak. A százéves háború alatt ren
geteg frontális, hosszú ideig tartó, nagyon költséges ostrom helyett célravezetőbb mód
szer lett volna a gazdasági blokáddal és az utánpótlás elvágásával, a környező területek 
készleteinek elpusztításával csatára vagy megadásra kényszeríteni a védőket.76 

71 Contamine, 1980. 230. o.; Loî-Fawîier, 1958. 515. o. 
72 Keen, 1999. 137. o.; Verbruggen, 1979. 168. o. 
73 Lot-Fawtier, 1958. 533-535. o.; Prestwich, 1996. 117. o. 
74 Baethgen, 1950. 360-361. o. 
75 

Rázsó Gyula [et alii, szerk.]: A hadművészet középkori és újkori klasszikusai. Budapest, 1974. 626. o., 37. j . 
Keen, 1999. 147., 151., 154. és 158. o. Erre a tényre már Váczy Péter is felfigyelt, aki a következőt írta e 

kérdésről : „Ugyanaz a Dubois, aki a civilizáció <vallásának> hódol, 1300-ban kiadott müvében (A francia hadjá-
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Dubois egyébként bűnös és elkerülendő cselekedetnek tartotta a keresztény országok 
közötti háborúzást, és nem véletlen, hogy a blokád-taktika alkalmazását szorgalmazta, 
amely a legkevesebb vérontással jár. Elítélte a király elleni főúri lázadásokat s a törvé
nyes hatalommal való bármilyen alattvalói szembefordulást. IgazL a? jiraLkodóktQli&xl-
várta a szokásoké ártörvények tiszfeTetben tartását - mint fentebb a háborúk finanszíro
zását célzó jogtalan adóztatás Dubois általi kemény kritikájában láthattuk -, a békés 
társadalmi viszonyok garantálását s az öncélú háborúskodástól való tartózkodást. Csak 
egy esetben tudta jogosnak elfogadni a keresztények közötti háborút: ha az a társadalmi 
béke helyreállítását célozza, ahogyan ezt Arisztotelész is tanította.77 

rátok eredményes megrövidítéséről) az ellenséges ország ellenállását pusztítással kívánja letörni. Tanácsát az an
golok a százéves háborúban tényleg nagyon is megszívlelték." Váczy Péter. A középkor története. Budapest, 1936. 
630-631. o. Dubois-nak e taktikai jellegű fejtegetéseiről általában elismerően nyilatkoznak a kutatók. W. 
Holtzmann szerint ő volt az első, aki teoretikusan megfogalmazta az új harci taktikát, s a háború elméleti irodal
mában Louvois elődjének tekinthető a Summaria brevis első részében leírtak alapján. Lásd Holtzmann,W.: 1. 
Kämpf, Hellmut: Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalbewusstseins um 1300. 2. 
De Bosco, Petrus (Pierre Dubois ): Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expedicionis et abreviacionis 
guerrarum ac litium regni Francorum [Besprechungen]. In: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 61. Jahrgang, 1. Heft. 1937. 119. o. Hödl azonban úgy véli, hogy ez a 
taktika nem tekinthető igazán újnak, hiszen a német birodalom területén zajló háborúkban ismerték és alkalmazták 
már a népesség kiéheztetésének és az élelmezési és utánpótlási háttérbázis elpusztításának gyakorlatát (Hödl, 
1977. 222. o.). E kérdéskört Ludovico Gatto vizsgálta meg a legalaposabban, aki összehasonlította Dubois fejtege
téseit más korabeli szerzők hasonló tárgyú írásaival. Megállapította, hogy a legtöbben ilyen taktikai kérdéseket 
nem tárgyalnak, s a keresztes hadjárat-tervezetek közül csak Padovai Fidenzio és Marin Sanudo művei tartalmaz
nak a francia jogászéhoz hasonló fejtegetéseket. Padovai Fidenzio is foglalkozik a szükséges haderő nagyságának, 
vezetésének, a sereg részekre osztásának, felszerelésének és hadrendjének, valamint a gazdasági blokád alkalma
zásának kérdéseivel, de ő sem fejti ki részletesebben a blokád-taktika koncepcióját. Marin Sanudo nézetei még kö
zelebb állnak Dubois-éhoz, de müvét csak 1321-1323 között öntötte véglegesen formába, s valószínűleg olvasta is 
a francia jogász írását. Ő is tárgyalta a muzulmánok elleni kereskedelmi blokád kérdését, de nem lépett egy általá
nosabb, teoretikus szintre, mint ahogyan ezt Dubois tette. Gatto szerint Dubois részletes hadi reform-javaslatai 
gyökeresen újak, s lényegesen különböznek kortársai ez irányú, illetve hasonlójellegű írásaitól. Az új harci doktrí
na („novam pugnandi doctrinam"), amelyet a francia legista javasolt, távlati célként a tartós nemzetközi béke el
érését kívánta szolgálni. Lásd Gatto, Ludovico: I problemi della guerra e delia pace nel pensiero politico di Pierre 
Dubois. Bullettino deli' Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, N. 71. Roma, 1959. 
(141-179.0). 156-175. o. 

„Ad hec respondet ille summus philosophorum Aristoteles dicens: quod bellum in se ita malum, [quod] 
qui appettit bellum propter bellum in fine malicie est; hoc est dicere, quod non potest peior [fieri. Sed] quia 
homines impediente sedicione et guerra vacare non possunt virtutibus et scienciis adquirendis, prout faciunt 
facere possunt et debent tempore [pacis, idcirco] cumalias pax et tranquilitas haberi non possunt, licet viris 
iustis et Sanctis bellum eligere et committere, quod ordinatur ad pacem tamquam ad suum finem, cum hie tarn 
bonus finis alias haberi non potest." Summaria brevis, 5. o.; Scholz, 1903. 420. o.; Zeck, Ernst: Der Publizist 
Pierre Dubois. Berlin, 1911.110. o. 
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Máté Molnár 

THE ISSUE OF THE FRENCH MILITARY REFORM IN THE WORKS OF PIERRE DUBOIS 

Summary 

The 13th century saw significant changes in Western European warfare. Urban militias took 
advantage of certain defects of knightly tactics, and so infantry had become the worthy adversary 
of knightly troops, thus challenging their previous dominance. French knights failed to discern this 
problem and held on to their longstanding tactical and strategic ideas. They rather regarded the de
feats that they had suffered by the infantry as blunders. Very few of the period's works on the art 
of war have survived. Two of those {Summaria brevis, 1300; De récupérations Terrea Sancte, 
1305), written by Pierre Dubois, the lawyer of Philip IV the Fair, analyse the problem discussed, 
introduce the reasons and make proposals for a solution. 

In his works, Dubois examined certain issues of the organisation of military and the conduct of 
war, mainly referring to the failure of the French in the Aragónián campaign of 1285. In his opin
ion, French kings should not personally take part in military operations, and so they should break 
with the ideal of the militant king {rex bellator), and keep the political and administrative stability 
of the country in view instead. In his opinion, the direct cause of the military failures lay in the 
overconfidence and inconsideration of the knights that often launched frontal attacks against the 
enemy that withdrew to forts and castles, behind city walls, ramparts and various other natural ob
jects. Dubois suggested a new kind of tactics, according to which the French knights were to 
blockade the castle or city under siege, eliminate all the food supplies in the surrounding settle
ments, and paralyse the communication of the besieged. The French lawyer regarded that as an in
fallible method, owing to the demographical superiority of France and the numerical dominance of 
the French armed forces over the neighbouring countries' troops. Dubois recommended the em
ployment of scientific knowledge in military technology, referring to the military achievements of 
the Muslim states in this field. When working on his concept, Dubois had considered the dynamic, 
quick and well-organised Mongol campaigns, and the positive elements of the strategy based on an 
economic blockade that the Holy See had wished to pursue against the Muslims. 

He carried out his research of warfare from the point of view of the organisation of the army by 
the state, and defined two significant mistakes of the French king. One was overlooking noble
men's sabotage of compulsory and unpaid military service, and the other, the result of the latter in 
fact, was demanding huge amounts from the population to be paid as war tax {subsidium), so that 
mercenaries could be recruited. This was often illegal, and violated the privileges of the clergy and 
the citizens, and the old traditions of the country. Dubois was right in all that, but he did not under
stand at least one problematic aspect of the organisation of the army, inasmuch as he did not real
ise that the changes to the character of military conflicts had made the old system of recruitment 
obsolete. Since both the time span of wars, and the area that they involved had become greater 
than before, the six-week long compulsory military service did not suit the new requirements any
more, and so the deployment of mercenaries was inevitable. 

Máté Molnár 

LA QUESTION DE LA RÉFORME DE L'ARMÉE FRANÇAISE 
DANS LES ÉCRITS DE PIERRE DUBOIS 

Résumé 

Les méthodes de combat connurent des changements importants en Europe occidentale au 13e 

siècle. Les milices citadines profitèrent avec habileté de certaines faiblesses de la tactique de la 
chevalerie, et l'infanterie devint progressivement un ennemi de valeur égale face aux armées de 
chevaliers jusqu'alors supérieures. Les chevaliers français ne se rendirent pas compte de ce 
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problème et considérèrent leurs défaites face à l'infanterie comme des dérapages fortuits. Alors, ils 
tinrent toujours à leur conception tactique et stratégique en application depuis longtemps. Parmi 
les rares écrits d'art militaire conservés, deux ouvrages (Summaria brevis, 1300, et De recupera-
tione Terrae Sancte, 1305) de Pierre Dubois, juriste de Philippe le Bel analysent les problèmes, 
leurs origines et proposent des solutions pour les résoudre. 

Dans j^es œuvres, Dubois examine le& questions- désorganisation flulitaire e ^ d u ^ e m -
mandement à partir de l'échec des Français dans la campagne d'Aragon de 1285. A son avis, les 
rois français ne devaient pas participer personnellement aux opérations militaires. Il faudrait alors 
abandonner l'idée du roi chevalier (rex bellator) et tenir compte surtout de la stabilité politique et 
administrative du pays. Dubois estime que les échecs militaires sont dus au fait que la chevalerie 
trop sûre d'elle-même a tendance à mener des attaques frontales irréfléchies contre l'ennemi retiré 
derrières des forts, des murs d'enceinte, des remparts ou des obstacles naturels. Dubois propose 
une nouvelle tactique: l'armée française des chevaliers doit encercler le fort ou la ville ennemis, 
détruire tous les aliments dans les environs et mettre en place un blocus de communication contre 
les assiégés. Selon le juriste français, ces méthodes apporteront certainement des résultats compte 
tenu de la supériorité démographique importante de la France et, de ce fait, de la supériorité 
numérique des forces françaises face aux troupes des pays voisins. Dubois propose d'appliquer 
davantage les connaissances scientifiques dans la technique de combat en rappelant les résultats 
des pays musulmans dans ce domaine. Lors de la conception de ses idées, il tenait aussi compte 
des opérations rapides et bien organisées de l'armée mongole ainsi que des éléments positifs de la 
stratégie de blocus économique que les papes souhaitaient utiliser contre les musulmans. 

Dubois étudiait la guerre surtout du point de vue de l'organisation militaire au niveau de l'État. 
Il estimait que le roi français commet deux fautes graves: d'une part, il ferme les yeux sur le fait 
que de nombreux nobles sabotent le service militaire obligatoire et gratuit, d'autre part - et les 
deux sont liées - il exige des sommes importantes de la population à titre de taxe militaire 
(subsidium) en vue de recruter des mercenaires. Souvent le roi agit-il ainsi de manière illégale et 
porte atteinte aux privilèges du clergé et de la population citadine ainsi qu'aux vieilles coutumes 
du pays. Dubois avait raison sur ces points, mais il n'a pas compris un aspect majeur du problème: 
le changement du caractère des guerres a rendu désuet l'ancien système d'ost. Comme les guerres 
sont devenues de plus en plus étendues et longues, le service militaire obligatoire traditionnel de 
six semaines ne pouvait plus répondre aux nouveaux besoins. Aussi l'utilisation des mercenaires 
est-elle devenue inévitable. 

Máté Molnár 

DIE FRAGE DER REFORM DES FRANZÖSISCHEN MILITÄRWESENS 
IN DEN WERKEN VON PIERRE DUBOIS 

Resümee 

Im 13. Jahrhundert kam es in Westeuropa auf dem Gebiet der Kriegsführung zu bedeutenden 
Veränderungen. Einzelne Mängel der Kampfweise der Ritter wurden von den städtischen Milizen 
geschickt ausgenutzt und die Infanterie wurde immer mehr zu einem ebenbürtigen Gegner der bis 
dato in vollkommener Überlegenheit kämpfenden Ritterheere. Dieses Problem wurde im Kreis der 
französischen Ritter nicht entsprechend realisiert - sie sahen ihre Niederlagen gegen Infanteristen 
eher als zufällige Entgleisungen an - , und sie hielten an der seit jeher angewandten taktischen und 
strategischen Auffassung fest. Von den wenigen Schriften mit strategischem Inhalt, die aus dieser 
Zeit erhalten gebliebenen sind, analysieren zwei Werke des Juristen Phillips des Schönen, Pierre 
Dubois, die entstandenen Probleme und deren Gründe (Summaria brevis, 1300 und De 
recuperatione Terrae Sancte, 1305). Er gibt auch Vorschläge für ihre Lösung. 

Dubois analysiert in erster Linie ausgehend aus dem Fiasko der Franzosen im aragonischen 
Feldzug des Jahres 1285 die Fragen der Kriegsorganisation und Kriegsführung. Seiner Ansicht 
nach dürfen die französischen Könige nicht persönlich an den Kriegsoperationen teilnehmen, sie 
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müssen mit der Idee des Ritterkönigs (rex bellator) brechen und sich in erster Linie die politische 
und die Stabilität der Verwaltung vor Augen halten. Er sieht die direkten Gründe für die Fiaskos 
darin, dass das zu sehr selbstsichere Rittertum gegenüber dem Gegner, der sich hinter Festungen, 
Burgen und Stadtmauern, Schanzen und verschiedenen Naturhindernissen versteckt, zumeist den 
unüberlegten Frontalangriff anwendet. Dubois schlägt eine neue Kampftaktik vor, in der das 
französische Ritterheer einen Angriffsring um die gegnerische Burg oder Stadt zieht, sämtliche 
Lebensmittel im umliegenden Gebiet vernichtet und gegenüber den Bestürmten eine vollständige 
Kommunikationsblockade ausbaut. Dem französischen Juristen zufolge führe dies zu einem 
sicheren Ergebnis, da Frankreich über ein demografisches Übergewicht verfügt und dadurch -
hinsichtlich der Überzahl in der französischen Armee - den Heeren der Nachbarländer einiges 
voraushat. Dubois schlägt die Anwendung von wissenschaftlichen Kenntnissen in weiterem Kreis 
in der Kriegstechnik vor und weist in diesem Zusammenhang auf die militärischen Erfolge der 
moslemischen Länder hin. Bei der Ausarbeitung seiner Ideen hielt er sich die dynamischen, 
raschen und organisierten Kriegsoperationen der mongolischen Streitkraft, sowie die positiven 
Elemente der Strategie der Wirtschaftsblockade, die die Päpste gegen die Moslems anwenden 
wollten, vor Augen. 

Dubois untersuchte den Krieg in erster Linie aus dem Aspekt der staatlichen Kriegsorgani
sation und war der Meinung, der französische König mache zwei große Fehler: einerseits drücke er 
ein Auge zu, wenn viele Adelige den obligatorischen und unentgeltlichen Militärdienst sabotieren. 
Andererseits - zum Teil als Folge dessen - verlange er große Summen von der Bevölkerung als 
Kriegssteuer (subsidium) zum Zweck der Anwerbung von Söldnern. Damit geht er häufig gesetz
widrig vor, verletzt das Privileg des Papsttums und der Stadtbevölkerung und die althergebrachten 
Traditionen des Landes. Dubois hatte bezüglich alledem Recht, aber in einer Frage verstand er die 
Schwierigkeiten der königlichen Kriegsorganisation nicht: die Veränderung des Charakters der 
Kriege führte nämlich dazu, dass das alten Kriegseinzugs- und Soldatenstellungssystem veraltete. 
Die Kriege dehnten sich nämlich auf immer weitere Gebiete aus und dauerten immer länger. So 
konnte die traditionelle Wehrpflicht von sechs Wochen den neuen Bedürfnissen nicht entsprechen. 
Die Anwendung von Söldnern wurde deshalb unerlässlich. 

Матэ Мольнар 

ВОПРОС РЕФОРМЫ ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННОГО ДЕЛА В РАБОТАХ ПЬЕРА ДЮБУА 

Резюме 

В XIII веке в Западной Европе произошлти значительные изменения в деле ведения бое
вых действий. Городские милиции ловко воспользовались отдельными недостатками ры
царского способа ведения боя, и пехота становилась все более достойным соперником ры
царской армии, находившейся до сих пор в состоянии абсолютного превосходства. В кругу 
французских рыцарей этой проблемой не занимались по достоинству. Свои поражения от 
пехоты французские раыцари считали грустной случайностью и не желали отказываться от 
применения своих обычных тактических и стратегических приемов. Из весьма скудных пи
саний стратегического характера, дошедших до нас, следует упомянуть работы юриста Сеп 
Фюлёпа, две работы Пьера Дюбуа: Зиттапа ЬгеУ1$, 1300, и Ое гесирегаНопе Теггае 8апс1е, 
1305). В них анализируются наличествующие проблемы и их причины, более того автор из
лагает предложения относительно решения этих проблем. 

Дюбуа в своих работах, исходя в первую очередь из поражения, постигшего французов, 
анализирует вопросы военной организации и военного управлния. Согласно его взглядам, 
француским королям нельзя лично участвовать в военных операциях, то есть надо порвать с 
идеей короля-рыцаря-гех-Ье11а1ог, и необходимо в первую очередь сосредотачиваться на 
политико-экономически стабильности страны. Непосредственную причину военных пора
жений Дюбуа видит в том, что рыцарство, бывшее чрезвычайно самоуверенным, в противо
стоянии противнику, укрывающемуся за естественными прикрытиями крепостей, форпо-
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стов, городов, городских стен, в большинстве случаев применяло безраздумное фронталь
ное наступление. Дюбуа предлагает новую тактику, в которой французские рыцарские воо
руженные силы создают кольцо вокруг крепости или города, и уничтожают все продоволь
ствие на окружающих территориях, и выстраивают полную абсолютную коммуника-
ционнуцю блокаду осажднных. Как полагает французский юрист, это должно привести к 
верному результату, принимая во внимание значительное демографическое превосхдство 
Франции, исходя из этого численное превосходство французской армии по сравнению сар-
миями соседних стран. Дюбуа предлагает более широкое применение научных знаний в во
енной технике, ссылаясь в этом круге вопросов на военные успехи мусульманских стран. В 
ходе разработки своих соображений Дюбуа учитывал динамические, стремительные и хо
рошо организованные операции монгольских войск, а также положительные элементы 
стратегии экономически блокады, рекомендованной папой пртив мусульман. 

Войну он исследовал в первую очередь под углом зрения государственной военной ор
ганизации и полагал, что французский король совершил две крупных ошибки: во-первых 
закрыл глаза на то, что многие из дворян саботировали обязательную и бесплатную воен
ную службу, а с другой стороны, - частично вследствие этого, требует больших сумм от на
селения (субсидии) для вербования наемников, и тем самым зачастую поступает противоза
конно, нарушает привилегии папства и городского населения, а вместе с тем и старые 
обычаи страны. Во всех этих вопросах Дюбуа был прав, но в одном вопросе он не понимал 
трудностей королевства, а именно: изменение характера войн сделало устаревшим систему 
старого призыва в армию, систему выставления солдат. Ибо войны, распространяясь на все 
большие территории, продолжались более долгое время, таким образом традиционная во
инская повинность сроком на шесть недель не могла удовлетворить новых требований, по-
этоиму применение наемников стало неизбежным. 
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