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Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja 
idején (1356–1366)

Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakér-
tője a középkori általános és hadtörténetnek, különös tekintettel az Aragón 
Királyságra. Eddig mintegy 10 könyve és 24 tanulmánya jelent meg nyom-
tatásban, valamint részt vett két iskolai szervezet, a Texas Medieval Asso-
ciation és a De re military megalapításában is. 

Jelen cikke a védelem átfogó stratégiájáról szól, melyet III. Péter ara-
góniai király fejlesztett tökélyre a Kasztília elleni konfliktus idején. A ta-
nulmány kimerítő alapossággát mutatja az imponálóan nagy mennyiségű 
hivatkozás (122 tétel!) a forráskiadásokra és a szakirodalomra.

Mai ismereteink szerint talán nem is gondolnánk, hogy a XIV. század 
közepén lehetséges volt, hogy valaki pusztán tanulás útján váljon kiváló 
stratégává. Kagay célja, hogy tanulmányával ennek ellenkezőjére rámutas-
son. A védelem katonailag és igazgatásilag is bonyolult struktúrája a száz-
éves háború egy kisebb határ menti konfliktusában, a két Péter háborúja 
idején alakult ki. A mindössze tízéves konfliktus több évszázad katonai lec-
kéjét foglalta magába a határküzdelmekről. A támadó I. „kegyetlen” Péter 
(1350–69) kasztíliai király a hódító hadjáratok mesterének számított, míg 
ellenfele III. „szertartásos” Péter (1336–87) aragóniai uralkodó jóindulattal 
is csak középszerű hadvezérnek volt nevezhető, aki addig nem gyakran tette 
próbára efféle képességeit a harctereken. Ennek ellenére éles eszű vezető és 
fortélyos tervező volt, aki megértette, hogy uralmának megtartásához szük-
séges elsajátítania a határvédelem hagyományos jól bevált módszereit.

A tanulmány bevezető részében minden nagyobb korszak egy-egy je-
lentős hadi írójának gondolatatit ismerhetjük meg a védelemről, aminek 
segítségével könnyebben megérthetjük Péter stratégiájának lényegét. A 
gondolkodók hosszú sorában szerepel Vegetius antik római író, Mauriki-
osz bizánci császár, Niccolo Machiavelli, a Fejedelem szerzője, Francesco 
Guicciardini itáliai történetíró, Carl von Clausewitz XIX. századi katonai 
szakértő, B. H. Liddell Hart XX. századi angol hadászati teoretikus, Dwight 
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D. Eisenhower második világháborús amerikai tábornok valamint Edward 
N. Luttwak XXI. századi katonai stratéga, akik mindannyian elismerik a 
védekező pozíció biztosította jelentős előnyöket. Ám az egyes elméletek 
mögött álló valóság már nem ennyire kiszámítható, azonban Kagay szerint 
ez a dolog érdekesebb része. 

Kasztília és az Aragón Királyság közötti ellentét egészen a reconquista 
időkre nyúlik vissza, amikor az egykori muszlim területek elosztásában a 
két keresztény állam nem tudott megegyezni. A legfőbb vitapontot a dél-va-
lenciai város, Murcia jelentette, mely a XIII–XIV. század folyamán állandó 
casus belli-ként szolgált. A földkérdésen túl még különböző politikai zavar-
gások és dinasztikus ellentétek is elmélyítették a két állam rossz viszonyát.

A két Péter háborújának főbb hadszínterei – melyekről a tanulmány kü-
lön térképeket is tartalmaz – a Murcia és Cuenca városaival szemben lévő 
határvidékek voltak. Ezen területek tájképét sztyeppék és fátlan pusztasá-
gok jellemezik, melyek gyér növénytakarója csak igen csekély mennyiségű 
takarmányt tudott biztosítani az állatok számára, ezáltal az egyes hadjára-
toknak sem kedveztek. Ezen okból kifolyólag a kasztíliai támadók a nyílt 
összecsapások helyett a gyors és váratlan portyákat részesítették előnyben, 
melyek lassan, de nagy hatásfokkal gyengítették meg az ellenséges front-
vonalat. E taktikát a források chevauchée néven említik. Az egyre intenzí-
vebb ellenséges betörések késztették az aragóniai uralkodót egy összetett 
védelmi rendszer kiépítésére. E rendszer alapja az iszlámmal vívott harcok 
idejére nyúlik vissza, és az idők folyamán tökéletesedve III. Péter idejére 
nyerte el végső formáját.

Elsőként X. Alfonz király rendelte el az állandó őrizet felállítását, hogy 
ellensúlyozza az ellenfél meglepetésszerű támadásait. Mikor a veszély híre 
elterjedt, szükségállapot lépett életbe és a keleti spanyol állam minden 
harcképes emberét mozgósítani tudták. Azonban mivel az Aragón Király-
ság önálló államait egyedül a király személye kapcsolta össze, az egységes 
fellépés gondolata népszerűtlennek és működésképtelennek bizonyult. Az 
egyes területek a kisebb fenyegetéseket jobbnak látták maguk elhárítani, 
ezért az uralkodó hűbérbirtokként eladományozta ezen határvidékeket, így 
azok védelmének felelősségét is hűbéresei vállára helyezte. Ennek követ-
keztében erődök rendszere jött létre a frontvonal mentén, a nemesi felkelé-
sek erőit pedig felváltották a helyiekből toborzott, jóval olcsóbb milíciák. 

Eme rendszerre támaszkodott Péter, mikor 1356 szeptemberében király-
ságát támadás érte. A terület, melyet meg kellett védenie, hatalmas kiterjedt 
terméketlen pusztaság volt, így királyi előjogaihoz fordult, hogy pénzt és 
csapatokat juttathasson az ütközőzónákba. Az adott körülmények között az 
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aragóniai határőrcsapatok nem bizonyultak alkalmasnak a kasztíliai betöré-
sek kivédésére és a portyákra portyákkal feleltek. Péter a barceloniai hagyo-
mányokon alapuló Princeps namque-re hivatkozott, mely felhatalmazza az 
országos védelem felállítására az esetben, ha Katalóniát ellenséges támadás 
éri. Bár e terület még nem került közvetlen összeütközésbe a hódítókkal, 
az uralkodó igyekezett a kasztíliai háborút az egész királyságot fenyegető 
veszélynek beállítani. A trükk kezdetben hatékonynak bizonyult, ám Péter 
hamarosan rádöbbent, hogy ez igen költséges módja annak, hogy csapato-
kat juttasson a frontra.

Az uralkodó ekkor az érintett határokat ún. frontkapitányok között osz-
totta fel, melyek mindegyike egy 100 fős lovas és 150 fős gyalogos helyőr 
csapat felett parancsnokolt. Ezen emberek részletes parancsot kaptak arra 
a körletre vonatkozólag, ahol általában három hónapig tevékenykedtek. A 
frontkapitányoknak együtt kellett működni a királyi tanácsosok és megbí-
zottak kis csoportjaival, akik az adott térség pénzügyi és logisztikai kér-
désében döntöttek. Péter, hogy a védelmet tökéletesítse, azt is előírta, mely 
alattvalókat lehet besorozni és miként mozogjanak ezen csapatok a frontok 
között. Arra is nagy figyelmet fordított, hogy az egyes egységek mindig pi-
henten tudjanak harcba szállni. Ezentúl a védelemben a hírszerzés is fontos 
szerepet játszott. A királyi megbízottak előszeretettel fizettek le olyan zsidó, 
muszlim vagy keresztény kémeket, akik a frontvonal másik oldalán lévő 
faluban vagy városban éltek.

Mikor Péter háborús pénzei elfogytak, rákényszerült védelmi rendsze-
rének megváltoztatására. Viszont ahelyett, hogy újabb terhekkel sújtotta 
volna alattvalóit, inkább önkéntes védőkké alakította át őket. A frontvonal 
menti falvak és városok ezentúl kénytelenek voltak saját költségükön a ma-
guk védelméről gondoskodni, melyért cserébe részleges autonómiát kaptak 
a királytól. Emellett igyekezett szolgálatukon is könnyíteni, tartozásaik el-
engedésével. A határ menti városok viszont megpróbáltak hasznot húzni a 
háborús erőfeszítésekből az által, hogy a frontra érkező katonáktól vámot 
szedtek és még a legkisebb faluban is megjelent a feketepiac. Bár Péternek 
szándékában állt az e területek feletti fennhatóság visszaszerzése, csak rit-
kán maradt pénze arra, hogy ezt végre is hajtsa. Ekkorra a kasztíliai háború 
már kezdett hatalmas pénznyelővé változni, melyet az aragóniai király so-
sem tudott jóllakatni. 

A pápai legátusok megannyi sikertelen békekísérlete után úgy tűnt, a két 
Péter háborúja önálló életre kelt. Lehetetlennek látszott egy olyan pontot 
találni, ahol a felek a küzdelmet lezárhatták volna, amit némely történet-
írók a két uralkodó hajthatatlan természetével magyaráznak. A háború me-
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netében az 1364–65-ös év jelentett fordulópontot, mikor az aragóniai király 
már támadóként tudott fellépni. Hogy igazolja harctéri jelességét, III. Péter 
akár személyesen is hajlandó lett volna seregei élére állni, ezáltal alattvalói 
bizalmát is elnyerni, mely Kagay szerint az uralkodó védelmi politikájának 
fontos eleme volt. Ellenfelét azonban nem lehetett egy mindent eldöntő pár-
harcra csalni, még ha emiatt hódító hírneve csorbát is szenvedett. I. Péter-
nek ugyanis ekkoriban egy kasztíliai polgárháborúval kellett szembenéznie, 
melyet mostohatestvérével Trastámara Henrikkel vívott, aki ily módon az 
aragóniai király szövetségesévé vált. 

A háború szabályos menetét, melyet nagyrészt csapás-ellencsapás válta-
kozása jellemzett, néhány nagyobb katonai siker törte meg egy időre. 1360 
tavaszán Henrik csapatai fényes győzelmet arattak a kasztíliai uralkodó által 
vezetett hadak felett, amely csatában maga a Calatrava-rend nagymestere is 
életét vesztette. 1362-ben azonban I. Péter indított egy 40 ezres hadsereget 
az aragóniai határváros Clatayud ellen, nagy veszteségeket okozva ellenfe-
lének.

A kasztíliaiak kemény támadásai, úgy tűnt, támadó stratégiára ösztönö-
zik majd III. Pétert, de ő végül megmaradt a biztonságosabb chevauchée 
taktika mellett. 1358-ban és 1359-ben két nagyobb portyát is indított a 
határvidéken, de a területi viszonyok miatt nem tudott elég hosszú ideig 
ellenséges vidéken maradni ahhoz, hogy jelentősebb területek ostromába 
kezdjen. A következő években már beérte azzal, hogy engedélyezte százfős 
lovascsapatoknak, hogy véletlenszerűen folytassanak fosztogató betörése-
ket kasztíliai területeken. 1362-ben azonban az aragóniai uralkodó beje-
lentette szándékát egy nagy hadjárat indítására Clatayud város felmentése 
érdekében, ám tervét soha sem hajtotta végre, mert az túl nagy költségek-
kel fenyegetett. Péter azonban nem adta fel azon szándékát, hogy ellenfelét 
döntő ütközetre kényszerítse. Mikor 1363-ban Valencia fővárosát érte táma-
dás, az aragóniai király egy nagyobb lovascsapat élén a város felmentésé-
re indult, majd 1364 augusztusában Orihuela ostrom alóli felszabadítására 
küldött sereget. I. Péter azonban mindkétszer kitért a nagyobb ütközet elől. 
Ezután 1365-ben a Murviedroban érte támadás a kasztíliai megszállókat. 
Ezen kisebb hadjáratok ideiglenesen megrendítették a hódítók helyzetét 
Dél-Valenciában, de legyőzésükhöz még kevésnek bizonyult. III. Péter ak-
cióinak jelentősége sokkal inkább abban állt, hogy az uralkodó hadvezéri 
tapasztalatokra tett szert.

Az aragóniai király elbeszéléseiben magát mint vitéz kapitányt mutatja, 
aki seregei élén tör előre a harcban. Kagay valószínűnek tartja, hogy Péter 
csupán szerepet játszott el, mely az adott helyzetben összhangban állt politi-



99

kai mesterkedéseivel. Ennek ellenére mégis alkalmas vezetőnek bizonyult, 
aki úgy tudta katonáit támadásra vagy visszavonulásra indítani, hogy köz-
ben fenntartotta a „jó parancs” látszatát. Ezentúl első osztályú strázsames-
ternek bizonyult, akinek többnyire sikerült csapatait jól ellátni a hadjárat 
idejére, az utánpótlásban pedig tengeri szállítást is igénybe vette. Ahogy 
Péter önportréja óvatos védőből bátor támadóvá változott, kezdte lebecsül-
ni ellenfelét, aki a taktikai és számbeli fölény ellenére sem volt hajlandó 
vele szembeszállni. A kasztíliai uralkodó látszólag nem akart belemenni egy 
kétes kimenetelű ütközetbe, valamint a háború jogosságának igazolása is 
egyre nehezebbnek tűnt számára az aragón ellenfél által kifejtett hatékony 
propagandával szemben. Miután a polgárháborúban alattvalóinak egy ré-
sze elpártolt tőle, már nem volt biztos saját katonáinak feltétlen hűségében 
sem. Végül 1366-ban III. Péter úgy jelentette be győzelmét, hogy nem volt 
olyan meghatározó harctéri diadal, amit felmutathatott volna. Sőt egy évre 
rá Kasztília Nájeránál csatát nyert, I. „kegyetlen” Péter pedig csak 1369-ben 
szenvedett döntő vereséget Montielnél II. Henrik néven trónra lépő mosto-
hatestvérétől. 

Egy évtizednyi folyamatos harcot és fiskális ügyeskedést követően, bár 
némileg csökkent befolyása országainak parlamentjei felett, III. Péternek 
végül sikerült megtartania uralmát, miközben rengeteg stratégiai ismeretre 
tett szert. Miután sikeresen megvédte államát, az aragón király nem indított 
ellentámadást Kasztília ellen, hanem ismét a védelem eszközeinek híve lett. 
Ahogy 1370-ben az országgyűlésen is kifejtette álláspontját „nem kevésbé 
dicsőséges megtartani és megőrizni azt, amit meghódítottunk, mint új hódí-
tást véghezvinni.”1 
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