
JEAN-PIERRE BOIS 

A KATONAI KÉPZÉS FRANCIAORSZÁGBAN 
A XVII. ÉS A XVIII. SZÁZADBAN* 

A katonáskodás igen sajátságos képzést kíván. E mesterség ötvözi magában a fizikai 
és morális képzést, az elméleti és a gyakorlati oktatást, egy adott kultúrát, az értékeket. 
Háborús időkben - minthogy a háború a legjobb katonaiskola - a gyakorlatban, a „tere
pen" tanulható meg. Békeidőben gyakorlatok, intellektuális képzés útján sajátítható el, 
míg a - csakis jól átgondolt oktatással közvetített - általános vagy speciális elméleti is
meretek elsajátításához egy jól szervezett rendszerre van szükség. E szervezetben figye
lembe kell venni a különböző szinteket: a fegyverforgatás, a vívás vagy a lövészet, a ka
tonai kiképzés, a tiszti kiképzés, a magas szintű katonai oktatás más és más elvek szerint 
működnek. 

A XVIII. század folyamán az állam végre a gyakorlatban is foglalkozni kezdett a ka
tonai oktatás kérdésével - egy olyan korban, amikor valamennyi emberi tevékenység 
morális és tudományos vizsgálódások, kíváncsiskodó és racionális próbálkozások tár
gyává vált, és amikor a filozófusok írásai az oktatás témáját általában divatossá tették. 
Nagyjából két nekifutásra. Első ízben közvetlenül a spanyol örökösödési háború után, 
amikor a hadászatról termékeny gondolkodás kezdett kibontakozni; másodszor pedig az 
évszázad közepe táján, amikor a Nagy Frigyes-féle hadviselés okozta megrázkódtatás a 
stratégiai gondolkodás reneszánszát elindította. A katonai iskolák létrehozásának kö
szönhetően az elméleti gondolkodás megújulása tartósnak bizonyult. Egyes iskolák pusz
tán technikai funkcióval bírtak, a hadmérnökség és a tüzérség alakulatainak szolgálatá
ban. Más, általánosabb jellegű intézmények egyben szociális szerepet is betöltöttek, és a 
szegény nemesek katonai pályára készülő gyermekei számára voltak hivatottak ingyenes 
oktatást nyújtani. Mindkét fajta intézmény kizárólag a jövő tisztjeit vette célba. 

Az alakulatokon belüli képzés. Katonák között nevelt gyermekek és kadétok 

A katonák számára az aranyszabályt hosszú időn keresztül a gyakorlatban való tanulás 
jelentette. Az újoncok a regimentjeikben sajátították el a mesterségük alapjait. A katonák a 
tizedesek vagy a tapasztaltabb altisztek kezei alá kerültek, akik megtanították nekik a fegy
verforgatás fortélyait, a lépéseket és az alaki mozdulatokat, majd nem sokkal később a so-
rakozás és a menetoszlop alapvető szabályait. Eközben megszerezték a kellő kitartást és 
tapasztalatot is a különféle hadgyakorlatokon és csataszimulációkban. Ez a XVIII. század
ban bevett gyakorlat nem ritkán igen nagy hadgyakorlatok rendezésére adott alkalmat, em
líthető közülük az 1698-as compiègne-i tábor, az 1727-es saőne-i tábor Chalon és Auxonne 
között vagy az 1778-as vaussieux-i tábor, aminek az volt a célja, hogy segítsen a csatasor 
és a hadoszlop hívei közötti nézetkülönbségek eldöntésében. E táborokat nem kell 
öszetéveszteni azokkal, ahol egy hadjárat előkészítésénél a csapatokat egybegyűjtötték, de 
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ez utóbbiak is alkalmat nyújtottak az új mozdulati módszerek és új hadieszközök gyakor
latban való kipróbálására. Ilyen volt például az 1683-as bouquenon-i tábor vagy az 1755-
1756-ban Lotaringiában és Champagne-ban szervezett tábor. 

A XVIII. századtól kezdődően nagy gondot fordítottak a katonai képzésre, amely 
azonban továbbra is a csapattestek dolga maradt. Azokban az országokban, ahol a száza
dok létszáma magas volt, lehetőség kínálkozott egyfajta katonai iskola szervezésére. Vi
szont Franciaországban, ahol a századok létszáma alig érte el a negyven-ötven főt, meg 
kellett várni 1762-ben a birtokos kapitányok rendszerének végét, és azzal együtt a csa
patlétszámok növekedését ahhoz, hogy egyes alakulatoknál szóba kerülhessen az oktatás 
kérdése. így egy pótkeret volt hivatott a francia királyi testőrség - vagyontalan katona
családok fiait befogadó - újoncegységeinek kiképzésére. 1772-ben Merlet altábornok ja
vaslatára Fleury de Pawlet de Caumartin lovag Párizsban megalapította a hadiárvák isko
láját, ahol rendfokozattól és anyagi helyzettől függetlenül mintegy 192 gyermek 
tanulhatott anélkül, hogy a katonai pályát kellett volna választania. Az aktív pedagógia 
igazi előfutárának számító Fleury de Pawlet de Caumartin lovag egyike volt a kölcsönös 
oktatás híveinek, s oly kiemelkedő eredményeket ért el e téren, hogy a munkásságát ma
ga XVI. Lajos is élénk figyelemmel kísérte. Ám a király, miközben buzdította ezen in
tézmény tevékenységét, kikezdte annak egyenlőségen alapuló szellemét. Ellenben de 
Liancourt herceg az eredeti modell szerint létrehozta az 1786. augusztus 10-i rendelettel 
létjogosultságot szerzett ún. „a hadsereg gyermekeinek" iskoláját, amely hadirokkant ka
tonák száz gyermekét fogadta. 

Altalánosságban a hadsereggel még kapcsolatban lévő legtöbb katonagyermek a szá
zadoknál mint enfant du corps („a hadtest gyermekei") szolgált, mígnem 1762-ben a 
rendeletekben egy új kifejezés, az enfants de troupe („katonák között nevelt gyerme
kek") tűnt fel, akik az 1766. május 1-jei rendelettel hivatalos státust is szereztek. „Mind
eközben Őfelsége valamennyi francia vagy idegen gyalogsági regimentje parancsnoká
nak engedélyezni méltóztatik, hogy minden regimentbe századonként egy gyermeket 
fogadj ék, kik a hadtesten belül altisztektől avagy katonáktól születtek, s azok ott a többi
ekhez hasonlóan szolgáljanak és legyenek megfizetve, midőn a tizedik életévüket betöl
tötték s reményteljesnek látszanak. [...] Magától értetődik, hogy ezen gyermekek, amint 
tizenhatodik évüket elérik s a kívánalmak szerinti képességekkel bírnak, magukat szer
ződésben a hadtesthez nyolc évre elkötelezzék." 1788-ban egy újabb rendelet egy védő 
klauzulával egészítette ki a fenti alapelveket, arra az esetre, ha a szerződés nem köttetne 
meg. A katonák között nevelkedett ifjak ez esetben száz font átalányösszeget voltak kö
telesek fizetni kártérítésül a rájuk költött pénzekért. Másrészt azokat a csapat számára 
hasznos mesterségek felé irányították, vagy a zászlóalj zenekarához osztották be... 

Ezzel szemben a tisztek képzésének nagyobb figyelmet szenteltek. Pedig arról - aho
gyan a katonák esetében is - hosszú időn keresztül maguk a csapattestek gondoskodtak. 
Az officiers de fortune, vagyis a közkatonákból lett és a saját érdemükből magas rangra 
jutott tisztek lassan araszoltak felfelé a ranglétrán és a tiszti fokozatokra csak a karrierjük 
vége felé jutottak, meglehetősen hiányos elméleti ismeretekkel a hátuk mögött. Ami a 
születésüknél fogva a katonai pályára szánt ifjakat illeti, azok általában elkísérték vala
mely rokonukat a háborúba, nem ritkán igen zsenge korban. Ismeretes például Guibert 
esete, aki 1744-ben született, apja már 1746-ban felvétette az auvergne-i gyalogság ál
lományába, ahol őrnagy, majd 1747-ben alezredes lett. Még igen fiatal korban volt, ami-
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kor apját elkísérte a hétéves háború hadműveleteibe. Az 1770-1790-es évek nagy kato
nai teoretikusává váló Guibert-nek minden iskoláját az apja szavai és a terepen szerzett 
tapasztalatai jelentették... Banális módon egyáltalán nem számított ritkaságnak a XVIII. 
században, hogy a katonai táborokban tizenkét-tizenhárom éves gyermekekkel találkoz
zék az ember, akiket kadétoknak neveztek. Mikor egy kissé idősebbek lettek, önkéntes
ként csatlakoztak a csapattestekhez, várva a királyi okiratot, amely főhadnagyi rangra 
emeli őket. 

Ám a kadétok számára valójában soha nem jött létre szervezett intézmény. Az ilyen 
irányú kezdeményezések sorra kudarcot vallottak. 1674 és 1678 között XIV. Lajos fize
tésben részesített egy bizonyos számú kadétot, akik a királyi testőrségben szolgáltak. 
1682-ben Louvois, átvéve a brandenburgi választófejedelem ötletét, aki kadétszázadokat 
osztott be az idős ezredekhez, kilenc, 400-500 főt számláló kadétszázadot telepített az 
erődökbe, azonban azok az alapítójukat sem élték túl, és 1692-ben végleg megszűntek. A 
hadtesten belüli képzés hívei megintcsak győztek. 1716-1722 között a francia királyi 
testőrség újra fogadott kadétokat a századaiban, majd hat, egyenként száz nemesember
ből álló századot helyeztek el Cambrai, Metz, Strasbourg, Bayonne és Perpignan citadel
lájában, valamint a caen-i várban. A szabályzatuk kimondta, hogy a matematikatanítók 
egyúttal az erődítéstan, a mechanika, a hidraulika és a földrajz oktatásáért is felelősek. 
1733-ban, a háború visszatértével, e századok újból eltűntek. 

Végül a katonai pályára szánt ifjú nemesek összeségében szívesebben lefaragtak va
lamennyit a képzési idejükből, megelégedve az alapfokú ismeretekkel, hogy minél előbb 
katonai rendfokozathoz juthassanak, lehetőség szerint még azt megelőzően, hogy a ren
deletekben megszabott korhatárt elérték volna. Ez különösen a vidéki, kevéssé vagyonos 
nemességre volt igaz. Ami a városi arisztokráciát és műveltebb rétegeket illeti, azok nem 
akartak lemondani azon előnyökről és megbecsülésről, melyeket a latin és görög nyelvet 
és irodalmat tanult ifjak változatlanul élveztek. így aztán a szakiskolák által kínált tech
nikai oktatás csak nagyon megkésve tudott versenyre kelni a jezsuita kollégiumok, az 
oratoriánusok vagy az egyetemek által a klasszikus tanulmányok keretében nyújtott kul
túrával és szellemi képzéssel. Annál is inkább, mivel egy tiszttől elvárható volt, hogy 
egy társaságban illemtudóan viselkedjék és képes legyen irányítani a társalgást... De a 
hadművészet - különösen a műszaki fegyvernemek, a tüzérség és a hadmérnökség terén 
végbement - átalakulásával mégis úgy tűnt, hogy a tisztek igencsak híján vannak az el
méleti ismereteknek. E hiányosságukat hamarosan speciális, elméleti képzést nyújtó had
testekben pótolhatták, ahol a gyakorlati képzést sem hanyagolták el, majd kisvártatva lét
rejött a katonai iskolák intézménye. 

A szakosított képzés: a műszaki fegyvernemek iskolái 

A katonai iskolák intézményének fejlődése több szakaszra osztható. A XVI. század
ban elsőként Olaszországban, majd egész Európában felvirágoztak az akadémiák, me
lyek diákjai a fegyferforgatást, a táncot, a lovaglást, a matematikát sajátíthatták el. A IV. 
Henrik uralkodása alatt Pluvinel irányításában működő akadémia, a XIII. Lajos által 
1629-ben alapított, tiszavirág életű Hadigyakorlatok Akadémiája, a Richelieu saját forrá
saiból, az általa kiválasztott és a saját költségein taníttatott húsz nemesifjú képzésére 
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1636-ban létrehozott, majd alapítójának halálával, 1642-ben bezárt Vieille du Temple 
utcai akadémia vagy a Bernardi-akadémia XIV. Lajos alatt mind hasonló jellegű intéz
mények voltak, melyek a nemességet vonzották. Azonban a XVII. század második felé
ben hanyatlásnak indultak, majd a XVIII. század elején végleg megszűntek - azzal 
egyidöben, hogy az állam a tisztjeinek képzése iránt egyre nagyobb érdeklődést tanúsí
tott. Ez szolgál magyarázatul az iskolák XVIII. századi lendületes fejlődésére, ami a mo
dern hadseregek fejlődésének logikus folytatása volt. Ezzel párhuzamosan a háború tu
dománnyá nőtte ki magát, és mindenképpen módot kellett találni arra, hogy a leendő 
tiszteket elméleti ismeretekkel vértezzék fel. François de La Noue 1587-ben írott 
Discours politique militaire (Katonai politikai beszédjében) már felvetette ennek szük
ségszerűségét. Mazarin egy időben azt fontolgatta, hogy az 1655-ben alapított Quatre -
Nations kollégiumban bevezeti a katonai oktatást. Ezt az intézményt eredetileg 65 ne
mesifjú katonai oktatására szánták, de mivel a párizsi egyetem nem volt hajlandó enge
délyezni a katonai jellegű képzést, azt azon nyomban általános kollégiummá alakították. 
Mindazonáltal a műszaki fegyvernemek képzésének gondolata egyre sürgetőbbé vált. 

Tüzérség 

1679-ben egy tüzérségi iskolát csatoltak az 1686-ban Douai-ba helyezett Királyi Tü
zérséghez, havi harminc livre fizetést biztosítva az ott tanuló kadétoknak. A későbbiek
ben ezt az intézményt Metz-be és Strasbourg-ba tették át, majd végleg bezárta kapuit. 
Surirey de Saint-Rémy-t bízták meg azzal, hogy a tüzérségi kadétok gyakorlatának sza
bályzatát elkészítse. Azonban a tananyagot teljes egészében írásban adták le, majd azt a 
diákok lemásolták. A XVII. század végén Vauban egy olyan királyi mérnökiskola gon
dolatát dédelgette, melynek hallgatóit felvételi vizsga útján toborozzák, ám a vállalko
zásból végül semmi sem lett. 

Az ötlet azért nem ment veszendőbe. A kancellár 1719. április 3-án kelt, a tüzérségi 
nagymesterhez írott levele nyilvánosságra hozta a király szándékát: „Mi sem lehetne 
hasznosabb, mint iskolák fönntartása békeidőben a tisztek számára [...]. Őfelsége úgy 
határozott, hogy a jövő évre halasztja azon iskolák felállítását, mik az ifjú tiszteket hiva
tottak választott hivatásukban megtartani s továbbképezni." 1720-ban La Fère-ben végre 
tényleg létrejött egy tüzérségi szakiskola, azonban nem sokkal azután - 1722-ben - még
is inkább az egyes zászlóaljakhoz kihelyezett iskolák formája mellett döntöttek. így új 
iskolák nyíltak Metz-ben, Strasbourg-ban, Grenoble-ban (ezt 1776-ban Valence-be he
lyezték át), Perpignan-ban (1729-től Besançon-ban működött). Ezeket követte az 1755-
ben Auxonne-ban és 1762-ben Toul-ban alapított intézmény (utóbbit 1767-ben a douai-i 
iskola váltotta fel). Végül 1791-ben, amikor a gyarmatokon szolgáló királyi tüzérségi 
hadtest átalakult 8. tüzérségi ezreddé, a rennes-i iskola is megkezdte működését. Viszont 
a nyolc ezrediskolát nem sokkal később megszüntették. 

Az 1759-ben Bapaume-ba, majd 1779-ben Metz-be áthelyezett la fère-i iskola a fel
vételt vizsgához kötötte. A felvételizőket egyetlen vizsgabiztos, a Tudományos Akadé
mia tagja kérdezte ki egy általa írott vaskos tankönyv tartalmából. A tanulmányi idő 
rendkívül változó volt, egyrész azért, mert éves vizsga nem létezett, másrészt azért, mert 
az oktatást - elsősorban a matematikáét - a kor legkiemelkedőbb tudósai nyújtották, s az 
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addig tartott, ameddig a mester jónak látta: négy hónaptól akár hat évig. A leendő tüzé
rek inkább a tisztek óráit kedvelték, akiknek nagyobb gondjuk volt a gyakorlati alkalma
zásra, mint az elméletre. A la fère-i iskola különösen híressé vált éppen egyik matemati
ka professzora, Bemard Forest de Bélidor - Vallières ellenlábasa és Gribeauval elődje -
áldásos tevékenysége révén... A katonai mesterségre való képzést jól példázza maga az 
1693 és 1697 között született Bélidor is, úgy a saját tanulmányai, mint a tanítása által: 
már igen fiatalon a hadiépítészet klasszikusait (Jean Errard, Antoine Pagan, Antoine de 
Ville és természetesen Vauban írásait), illetve François Blondel 1683-ban megjelent 
Cours de Mathématiques (Matematika kézikönyv) című művét olvasta; emellett később 
kevésbé ismert szerzők müveit is forgatta, például Antoine François Frézier 1736-os ki
adású Théorie et pratique de la coupe des pierres et des bois, ou traité de stéréotomie 
(Kövek és fák metszésének elmélete és gyakorlata, avagy értekezés a sztereotomiáról) 
című munkáját, vagy a David de Clari de Perdiguier által 1738-ban kiadott Mémoire sur 
l'attaque et la défense des places (Értekezés az erődök támadásáról és védelméről) című 
könyvet; végül szívesen elmélyült kortársai, Jean-Florent de Vallières vagy a Diderot-
féle Enciklopédia szinte valamennyi katonai tárgyú cikkének szerzője, Guillaume 
Leblond munkáiban is. Bélidor ugyanakkor személyes háborús tapasztalukkal is rendel
kezett: mestere, egy bizonyos Jean-Baptiste Cayot de Blanzy, a montreuil-i erőd főmér
nöke, magával vitte a tizenöt vagy tizennyolc éves fiatalembert, hogy a denain-i csatát 
követő napokban jelen lehessen Le Quesnoy és Bouchain bevételénél. E két erőd nem 
sokkal azelőtt esett el, és akkor visszavették őket a császáriaktól. 1718-ban, amikor még 
erősen habozott Isten szolgálata és a matematika között, részt vett a párizsi meridián mé
rési munkálataiban Jacques Cassini és a matematikus La Hire társaságában. Ezek aztán 
végleg lebeszélték Bélidort az egyházi pályáról, és bemutatták Claude Le Blanc hadügyi 
államtitkárnak, aki a régens figyelmébe ajánlotta őt. Nem sokkal később Bélidor egy ex
pedícióra kísérte el Baligand és Charbize mérnököket. Ennek célja az volt, hogy felmér
je, mily módon lehetne a lápokat kiszárítani, hogy Laon és Manicamp között egy csator
nát építhessenek. 

1720-ban Bélidort a la fère-i tüzérségi iskola matematika tanárává nevezték ki, mely 
intézmény éppen akkor nyitotta meg kapuit, miután a február 20-i rendelettel kimondták, 
hogy valamennyi hadtestet tüzérségi iskolával kell ellátni. 1722-ben a Tudományos 
Akadémia kültagja lett. E két tisztségében számos művet publikált a katonai oktatás tár
gyában. Ilyen a Sommaire d'un cours d'architecture militaire civile (A civil hidraulikai 
hadiépítészet kivonatos tankönyve), melyben összefoglalta mindazt, amit egy mérnöknek 
tudnia kell a szabályos és a szabálytalan erődépítéssel, a hadiépületek tervezésével, a 
hidraulikával, az aknák és ellenaknákkal, az erődök támadása és védelmével kapcsolban. 
1729-ben napvilágot látott a La Science des Ingénieurs (A mérnökök tudománya), amely 
nem más, mint a tökéletes erődépítő kézikönyve. Ezzel egyidejűleg elméleti és gyakorla
ti órákat tartott, és éppen ezekhez írta meg 1731-ben azt a müvét, amely híressé tette: Le 
Bombardier français (A francia tüzér). Eletének főműve, a L'Architecture hydraulique 
(Hidraulikai építészet) négy kötetben jelent meg, lényegében a la fère-i iskolából való 
távozását követően, 1737 és 1753 között. Csakúgy mint kollégái - egy rajztanító, majd 
később egy tüzérmester -, Bélidor egyaránt tartott elméleti és gyakorlati órákat, melyek 
hetente két, egyenként három napos tanítási blokkra tagolódtak. A XVIII. század elején 
az elméleti órák heti három napban, délelőtt 8 és 11 óra között kerültek sorra; ezeken 

— 1016 — 



számtani, algebrai és geometriai tanulmányokat diktáltak. Emellett azonban a többi tu
dományágat, a kémiát, a hidraulikát, a fizikát, sőt néhány fémipari és ásványtani fogal
mat - vagyis az erődök védelmét és támadását illetően fontos alapismereteket - is oktat
ták. A matematika fontossága általában véve a ballisztikának volt tulajdonítható, hiszen 
egy tüzérnek tökéletesen kellett értenie a szögszámításhoz a bombái elhelyezéséhez; a 
geometria a lövegállások helyének kiszámításában segített. Ezek az elméleti foglalkozá
sok az iskola illetékessége alá tartozó ezred tisztjeinek szóltak, az elsőkapitánytól a ka
détokig; viszont a gyakorlati iskola a közkatonák számára is nyitva állt és annak műkö
désére jelentős összegeket fordítottak. Heti három alkalommal az iskola tanulói 
gyakorlati képzésben részesültek. Hogy a diákokat a küzdelemre még jobban felkészít
sék, La Fère-ben még egy sokszögű (falakkal, bástyákkal, háromszögű kiugró sáncokkal, 
árkokkal ellátott) erődrendszert is kialakítottak - innen ered a „poligon hadgyakorlat" 
elnevezés. Az átfogó programból adódóan minden növendék következetes munkára volt 
fogva: a tananyag kiterjedt a tudományos, a műszaki és a katonai kiképzésre egyaránt, és 
havonta osztályzatokat és értékelést küldtek az udvar számára az egyes tanulók teljesít
ményéről. Utóbbiaknak az iskolaparancsnok és a felettes tisztek jelenlétében kellett szá
mot adniuk tudásukról, és e vizsga eredményét egyenesen a miniszternek továbbították. 
A sikeres jelölteket alhadnagyokká nevezték ki. 

Kezdjük megismerni a tüzérségi iskolák könyvtárainak anyagát is - legalábbis a szá
zad végére vonatkozóan - az 1788-ban kelt hat leltárkimutatásnak köszönhetően. Douai 
ekkor 140 műből 720 kötettel, La Fère 41 műből 120 kötettel rendelkezett, ami meglehe
tősen szegényes készlet. Huszonkét címet számlált a tüzérségi tárgyú gyűjtemény, a kü
lönböző iskolákban szétosztva. A két legelterjedtebb ilyen témájú könyv Dulacq műve, a 
Théorie nouvelle sur le mécanisme de l'artillerie (A tüzérség mechanizmusának új elmé
lete), illetve a Surirey de Saint-Rémy tollából való Mémoires d'artillerie (Tüzérségi ér
tekezés) volt. Kissé elavult jellege ellenére mindkét mű négy iskola könyvespolcain volt 
megtalálható, míg Benjamin Robins Nouveaux principes d'artillerie (Új tüzérségi elvek) 
című munkája öt intézmény gyűjteményét gazdagította. Furcsa módon a leghasznosabb 
és a tisztek által leginkább olvasott szakkönyveknek nem ezek számítottak. A XVIII. 
század legjelentősebb művei közé inkább az 1690-ben kiadott és a tüzérség katonai szel
lemmel való átitatásának 1684-1694 között végbemenő folyamatát megkoronázó 
L'Instruction pour les gens de guerre, où l'ont traite de l'artillerie, des proportions, des 
renforts, des portées, des affûts, et généralement tout ce qui concerne les armes à feu 
(Útmutatás a katonáknak, miben szó esik tüzérségről, arányokról, erősítésről, lőtávolság
ról, lövegtalpról, s általában mindenről, mi a lőfegyvereket illeti) című munkát, 
Guillaume Leblond 1742-ben megjelent elmaradhatatlan Eléments de la guerre des 
sièges, ou traité de l'artillerie, de l'attaque et de la défense des places, à l'usage des 
jeunes militaires (Az ostromháború elemei, avagy ifjú katonáknak szóló értekezés a tü
zérségről, a várak támadásáról s védelméről) című kötetét, valamint Tronson du Coudray 
L'Artillerie nouvelle ou examen des changements faits dans l'artillerie française depuis 
(Az új tüzérség, avagy a francia tüzérségben 1765 óta végbement változások vizsgálata) 
című, Gribeauval valamennyi reformját számbavevő könyvét sorolhatnánk. A tüzérségi 
iskolák könyvtáraiban több matematikai, mint tüzérségi tárgyú kötet volt megtalálható, 
így - Bélidor tankönyveit nem említve - Deidier apát 1745-ban kiadott Eléments 
généraux des principales parties des mathématiques nécessaires à l'artillerie et au génie 
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(A matematika fő részeinek általános elemei, amik a tüzérséghez és a hadmérnökséghez 
szükségeltetnek) című műve, az akadémikus Camus tankönyve, illetve Bezout 1770-es 
kiadású Cours de mathématiques (Matematika tankönyv); emellett néhány fizika-, bal
lisztika-, kémiakönyv, egypár fémipari tárgyú írás és rajzkönyv bizonyítja, hogy a hang
súlyt csakugyan egyedül a hasznossági szempontokra helyezték. A csekély számú törté
nelemkönyv ostromokat és csatákat mutatott be, illetve elvétve néhány útleírás is 
fellelhető volt a könyvtárak polcain. A felvilágosodás nem igazán ragyogott be a tüzér
ségi iskolák ablakain. 

Hadmérnökség 

A tüzérséghez hasonlóan, a műszaki hadtest alapvető problémájának is - az alakulat 
toborzása után - természetesen a kiképzés számított. Mivel az erődépítés fejlődése szo
rosan összekapcsolódott a tüzérség fejlődésével, nem meglepő, hogy a matematika és a 
geometria az előbbi esetében is kitüntetett helyet kapott. Ez tehát tudományos képzést 
tett szükségessé, másfelől pedig az állam támogatását feltételezte. Ez az állami szerep
vállalás a XIV. Lajos által létrehozni szándékozott királyi hadsereg felállításának befeje
ző aspektusai közé tartozott. 1691 -ben megkezdte működését a Le Pelletier de Souzy fő
igazgató és Vauban erődítéstani főmegbízott irányításával szervezett, a szárazföldi és 
tengeri erődök megerősítését oktató részleg. Vauban mindenáron szerette volna elérni, 
hogy szervezzenek vizsgát, és a sikeres vizsgázók számára bocsássanak ki mérnöki 
szakoklevelet. 1697-ben ezt a kezdeményezését sikerre is vitte. Azt megelőzően a leendő 
mérnököktől semmiféle különleges felkészülést nem követeltek meg. Azok származása 
rendkívül vegyes volt: gyalogsági tisztek, építőmérnökök, kőművesek, mérnökök fiai. 
Ismereteiket az olvasmányaik vagy személyes tapasztalataik révén, illetve valamely pro
fesszortól vett különórák útján szerezték. A Vauban-féle vizsga, amellett, hogy megkö
vetelte a növendékektől egy minimális tudásanyag elsajátítását, lehetőséget adott a szi
gorúan az egyéni érdemek és képességek alapján történő válogatásra is. Azonban a 
képzés meglehetősen egyenlőtlen volt. 

1743-ig kellett várni ahhoz, hogy a helyzet d'Argenson színrelépésével javuljon, két
ségkívül a tüzérségi ezrediskolák modelljének köszönhetően, ugyanazokkal a jellemzők
kel: az iskolák a már katonai pályára lépett ifjakat fogadták, nem pedig gyermekeket. 
D'Argenson jelentős adminisztrációt épített ki, és átvette Vauban ötletét, miszerint egy 
felvételi vizsga és egy záróvizsga fogta közre a terepen végzett gyakorlatot. A „kis iskolák" 
alapítását szorgalmazta. Végül de Chastillon lovag szervezte meg a hírneves mézieres-i 
hadmérnöki iskolát; ő maga e hely főmérnöke volt. Ez az intézmény a tervek szerint csak 
egy lett volna a sok közül, azonban 1749-es alapításakor mégis az egyedüli volt. 

A program meglehetősen zsúfolt volt: számtan, geometria, mechanika, hidraulika, fi
zika, kémia, botanika, rajz, utászát, sztereotomia, a legújabb gépek tanulmányozása. 
Emellett nemsokára felkészítő iskolák is megkezdték a működésüket. A hangsúlyt a tu
dományokra helyezték (az elméleti és a gyakorlati képzés három naponként váltakozott, 
csakúgy mint a tüzérségi iskolákban), de a katonai kiképzést sem hanyagolták el (aknák, 
térképolvasás, erődök támadása és védelme). A mérnöktanulókat tehát tökéletesen felké
szítették erődépítő és korszerűsítő missziójukra, valamint az ostromháborúban rájuk váró 
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szerepre. A képzést nyújtó tanárok kinevezéssel rendelkeztek, vagy a kinevezésük fo
lyamatban volt, mint például az 1753-1793 között az intézményben tanító Charles 
Bossut apát vagy a később ott tevékenykedő Gaspard Monge. Ez az iskola 1794-ben be
zárta kapuit, és a könyvtári gyűjteményének egy részét átszállították a Központi Köz
munkaügyi Iskolába, amely 1794-től Politechnikai Iskola néven működött tovább. 

Az általános képzés. A Királyi Katonai Iskola és viszontagságai 

Az egyéb fegyvernemek, a gyalogság és a lovasság tisztjeinek képzését csupán a 
XVIII. század közepe táján kezdték komolyan fontolgatni, dacára annak, hogy Louvois-
nak 1692-ben, illetve Le Blanc-nak 1726-ban már szándékában állt az alapfokú képzés 
beindítása e hadtestek kadét-nemesi ezredeiben. Az ezekben szolgáló ifjakat a katonai 
fegyelemhez is hozzá kívánták szoktatni - e próbálkozás azonban teljes kudarccal vég
ződött. A csoportokba osztott ifjak olyan duhaj viselkedést tanúsítottak, hogy jobbnak 
látták őket egymástól különválasztani és egy csapattestbe irányítani, ahol a kiképzést kö
vetően majd szolgálni is fognak. 

1750-ig kellett várni, hogy XV. Lajos leporoljon egy régi tervet, melyet annak idején 
Antoine Paris javasolt a régensnek. E bankár már 1725-ben egy „akadémiai kollégium" 
létesítését szorgalmazta Párizsban, a billancourt-i síkságon. Fivére, Joseph Pâris-
Duverney, a Rendkívüli Háborús Illetékek számellenőre, Pompadour márkinő támogatá
sával újjáélesztette e tervet, és ahhoz sikerült a király érdeklődését is megnyernie. Egy új 
iskola felállítása Párizsban éppenséggel nem számított sima ügynek, de ezúttal arról volt 
szó, hogy a hadsereget elindítsák a felvilágosodás útján. Paris de Meyzieux, Pâris-
Duverney unokaöccse, a Diderot-Enciklopédia Ecole Militaire (Katonai iskola) címsza
vának szerzője, már 1755-ben nagyon világosan értésre adta ezt a szándékot: „Mivel a 
katonai állapot egy állandósult állapot, s a hadművészet fölöttébb megújult, különösképp 
annak két legfontosabb részét, a hadmérnökséget és a tüzérséget illetően, az egyre bo
nyolultabbá váló hadmüveleteket immáron olyan szilárd elméletnek kell megvilágosíta
nia, mi bármi gyakorlathoz alapul szolgálhat." A nagyszabású tervet 1750 januárjában az 
anonim, de Pâris-Duverney-nek tulajdonított Mémoire sur l'utilité d'un collège acadé
mique pour la jeune noblesse de France (Értekezés egy akadémiai kollégium hasznossá
gáról az ifjú francia nemesség számára) című írás szövegezte meg. 

Csakugyan egy pedagógiai programmal ellátott iskoláról volt szó, melynek elsődleges 
céljául azt tűzték ki, hogy a növendékeket az 1750 februárjában az Invalidusok 
eszplanádján - az azév novemberében elhunyt - Szász Móric marsall felügyelete alatt 
végrehajtott hadgyakorlatok során a porosz hadviselés új diszciplináiba bevezessék. Is
meretes, hogy Nagy Frigyes háborús győzelmei igen nagy hatást gyakoroltak Európára. 
Azonban nem szabad elhanyagolnunk azt a tényt sem, hogy a XVIII. század közepén 
rendkívül felélénkült a hadművészetről szóló elméleti munkák iránti érdeklődés, köszön
hetően de Folard lovag merész írásainak, illetve bizonyos kevésbé olvasott műveknek, 
mint de Santa-Cruz márki Réflexions militaires (Katonai emlélkedései) vagy Szász Mó
ric csupán 1756-ban napvilágot látott Rêveries (Álmodozásai) című munkájának. Egyes 
kevéssé újító szellemű munkák szintén növelték az érdeklődést, így Puységur 1748-ban 
megjelent vaskos tanulmánya, a L'Art de la guerre par principes et par règles (A háború 
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művészete elvekben és szabályokban). Egyszersmind azt az általános képzést is biztosí
tani kívánták ily módon, amelyre számos tisztnek égetően nagy szüksége lett volna. A 
Joseph Pâris-Duverney által kidolgozott első program be kívánta vezetni a holt és élő 
nyelvek oktatását, és a tananyag részévé szándékozott tenni a vallás- és erkölcstant, a 
közjogot, a történelmet, a matematikát - amely még mindig szorosan kapcsolódott az 
erődítéstanhoz, a mechanikához, a hidraulikához és a földrajzhoz - , a harcászatot, a tü
zérséget és végül a belső kormányzat politikáját és rendtartását. 

1750 áprilisában egy második memorandum fogalmazódott meg, amely kettős - szo
ciális és politikai - törekvéssel egészítette ki a tervet: eszerint az iskolát a szegény ne
messég gyermekei számára kellett fenntartani, illetve a nemességet és a katonaságot a 
nemzet védelmezőivé kellett tenni. Az 1751. január 13-án kelt ediktum ténylegesen 500 
főben rögzítette az új Királyi Katonai Iskola tanulóinak létszámát, és meghatározta a fel
vételi feltételeket is. A jelentkezőket nyolc, gazdasági és szociális kritériumok alapján 
felállított osztályba sorolták be. Az iskola szabályai szerint a felvételnél elsőbbséget kel
lett biztosítani azoknak a gyermekeknek, akiknek apját szolgálat közben megölték, vagy 
a sebesülései folytán veszítette életét; másodsorban azok a jelentkezők élveztek előjogot, 
akiknek apja több mint harminc év szolgálati idővel rendelkezett; végül mindazok, akik
nek az ellátását az anyja biztosította, vagy az ősei katonaként szolgáltak, illetve egészen 
egyszerűen szegények voltak - feltéve, hogy atyai ágon való nemesi származásukat négy 
nemzedékre visszamenőleg bizonyítani tudták. A felvételt nyert növendékeknek minde
nekelőtt hozzá kellett edződniük a katonai fegyelemhez és a testgyakorlatokhoz. Majd 
alá kellett vetniük magukat a királyi kollégiumok kormányzója és főfelügyelője, illetve 
egy tanulmányi vezető parancsainak. Végül a Sorbonne teológusainak spirituális vezeté
se alá kerültek. 1750 áprilisában a teológiát és a magisztratúrát törölték a tanítási prog
ramból, a hangsúlyt sokkal inkább a katonai képzésre fektetve. Nyilvánvalóan az arisz
tokrácia soraiból kikerült elit képzéséről volt szó, melyet ezáltal képessé tettek arra, hogy 
a királyt segítsék annak országirányító tevékenységében és hadseregeinek megfelelő pa-
rancsnoklásában. 

Az oktatási órák mintegy tizennégy területre terjedtek ki, és sokkal nagyobb nyitott
ságról tanúskodtak, mint a speciális iskolák: matematika, latin nyelv, olasz nyelv, német 
nyelv, történelem, erődítéstan, hadművészet, rajz, írás, lovaglás, lovas egyensúlygyakor
latok, vívás és testgyakorlás, valamint tüzérség - melyet aztán sietve kivettek a képzés
ből és egy másik kerethez utaltak át. A lovaglást Jacques-Amable d'Auvergne lovag ta
nította, akit 21 éves korában kineveztek a lovarda főistállómesterének; e tisztséget 
egészen 1788-ig látta el, és ez jelentette a fő tevékenységét. Minden reggel négy órányi 
lovaglás szerepelt a programban, az iskola istállóinak állományát képező mintegy hatvan 
ló bevonásával, illetve számos magántulajdonban lévő állattal, melyeknek az iskola bér
tartást biztosított. 

Már az alapítás évében nyolcvan tanulót vettek fel és helyeztek el ideiglenesen a 
vincennes-i kastélyban, míg a már megkezdett hatalmas építkezés be nem fejeződik. Az 
1756-os felavatáskor a tanulók létszáma már megközelítette a 250 főt, és egészen 1776-
ig ezen a szinten maradt. Az intézményben különösen szigorú fegyelem uralkodott, zá
poroztak a büntetések az illetlen és lázongó diákokra, a lustákra és a mihasznákra. Eze
ket az eredendően erényesnek tartott szegény gyermekeket távol tartották a világ er
kölcsromboló befolyásától; egy pusztán kizárólag oktató jellegű kiképzés alanyai voltak, 
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akiknek sohasem adatott meg, hogy a társadalommal érintkezve a kritikai szellemüket 
kibontakoztassák; a felvilágosodás gondolkodói teljes joggal bírálták is e rendszert. Az 
ifjú diákok 8-11 éves korukban kerülhettek be az iskolába; árvák esetében a felvétel fel
ső korhatárát méltányosságból 13 évben határozták meg. A növendékek 18 éves korukig 
maradtak az intézmény falai között. A felvételkor elvileg már ismerniük kellett az írás
olvasás tudományát, ami azonban nem mindig volt így, és a gyermekek e képességeket 
tekintve igen eltérő szinten álltak. 1764-ben sikerült ezt a nehézséget kiküszöbölni: ne
vezetesen a la fleche-i hajdani jezsuita kollégium falai között egy előkészítő iskola kezd
te meg működését, s e kezdeményezés egyúttal a párizsi intézmény sikerének is a tanú
bizonysága volt. A la flèche-i iskolát már 1763-ban kis híján a lovassági képzés 
szolgálatába állították, amikor a karabélyos ezredé lett az az iskola, ahová a lovassági 
tiszteknek a kiképzésük befejezéséhez járniuk kellett. Végeredményben a karabélyos is
kolát Saumur-ben, egy erre a célra emelt kaszárnyában helyezték el. 

A Katonai Iskola e struktúráját egészen 1776-ig megőrizte. Látszólag tagadhatatlan 
tekintélynek örvendett, egyrészt magának az épületnek, Jacques Ange Gabriel építész
mester alkotásának köszönhetően, aki pedig kénytelen volt sietve felhagyni az eredeti 
ambícióival, lemondva arról, hogy az Invalidusokhoz hasonlatos templomot építsen; 
másrészt az intézmény a király jelenlétében megtartott káprázatos katonai szemléknek 
köszönhette hírnevét. A Katonai Iskola új épületének 1760. augusztus 12-i megnyitására 
rendezett katonai parádé pompás képek közreadására adott alkalmat. „XV. Lajos kirá
lyunk végighordozza tekintetét e szűkölködő nemesi családokon, mik az elődjei uralko
dása alatt vitathatatlan jogokat vívtak ki az elismerésre. Lajos kiragadja őket a balsor
sukból, az atyjukká lesz. Ötszáz nemesifjú nevelkedhet a gyámsága alatt, a figyelmétől 
követve. Nemesi nevelésben részesülnek s a sorsuk is nyomon lesz követve. Lajos im
máron visszavezeti őket a nékik járó helyre, Uralkodónknak eme francia nemesség iránt 
tanúsított embersége és igen gyengéd szeretete arra késztette s szánta el őt, hogy náluk 
1760. augusztus 12-én látogatást tegyen" («Louis le Bien Aimé porte ses regards sur 
ces familles nobles et indigentes, qui sous ses prédécesseurs avaient acquis des droits 
incontestables à la reconnaissance. Louis les arrache à leur calamité, il en devient le 
père. Cinq cents gentilshommes sont élevés par ses soins, et sous ses yeux. Une noble 
éducation leur est donnée, on suit même leur fortune. Louis les remet dans leur place, 
l'Humanité et la plus tendre affection de notre Monarque pour cette noblesse française 
l'excita et l'engagea à les visiter le 12 août 1760 ») - mondta az egyikük kísérő szövege. 
1768 és 1771 között az iskolát egymásután felkereste Artois grófja, Dánia királya, vala
mint a svéd trónörökös, akit franciaországi utazása idején ért a saját trónralépésének híre. 

Pedig a kritikáknak nem voltak híján, és azok mellesleg elég közhelyesnek tűntek. Az 
oktatásról rendre azt állították, hogy nem kellően átgondolt, abban túlságosan dominál az 
elvont matematika; avagy morális szónoklatokat zengtek az irodalomtanárokról, kiktől a 
felvilágosodás évszázada inkább a kritikai szellem fejlesztését várta volna. Az intéz
ménynek felrótták, hogy indokolatlanul szigorú a fegyelem, s csapnivaló az étel... Végül 
a számlájára írták, hogy túl költséges, illetve hogy békeidőben az onnan kikerülő fiatal 
tisztek gyorsan elfelejtik az ott tanultakat. Egy állandó jellegű képzés nem lenne üdvö-
sebb? Végül Saint-Germain grófja, az iskolát túlságosan költekezőnek és haszontalannak 
ítélve, azt megszüntette és a helyébe feállította a királyi katonai iskolák decentralizált 
rendszerét, mely intézményeknek katonatiszteket és magas szintű civil hivatalnokokat 
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kellett a király részére biztosítaniuk. Tizenkét, összesen hatszáz növendék befogadására 
alkalmas királyi katonai iskola jött így létre. A valóságban azok a múltban a különféle 
egyházi rendek - Pontlevoy-ben, Rebais-ben, Sorèze-ben és Tiron-ban a bencések, 
Beaumont-en-Auge-ban és Auxerre-ben a mauristák, Effiat-ban, Tournon-ban és 
Vendôme-ban az oratoriánusok, La Flèche-ben a doktrinerek, Pont-à-Mousson-ban a 
Szent Megváltó szerzetesei és Brienne-ben a ferences szerzetesek - fennhatósága alatt 
már bizonyított kollégiumok utódai voltak. Ezekbe az iskolákba a növendékek 8-9 éves 
korukban kerültek be, és a tanulmányaik hat éven át tartottak; a köznépi származású 
gyermekek számára szintén nyitva álltak. Nem minden diák került azokból a katonai pá
lyára, holott a katonai képzésnek mindenütt fölöttébb nagy becsülete volt, ideértve az 
erődök támadását és védelmét, a csapatmozgásokat, a tüzérségi és topográfiai fogalmak 
ismeretét, a fegyerforgatást. Azonban mindezek mellett a vallás, a francia, a latin, a né
met - ami az olasz nyelv helyébe lépett - , a történelem, a földrajz, a matematika, a rajz, 
az erkölcstan, a logika is a tananyag része volt. Mindazonáltal az egyes kollégiumok vi
szonylagos szabadságot élveztek a tantárgyak és a tanítási módszerek kiválasztásánál. 
Az oratoriánusok a matematikát részesítették előnyben, a mauristák nagy fontosságot 
szenteltek a történelem és az új eszmék tanításának. Az országos felvételi versenyben 
bejutott legkiválóbbb diákok a nemesi kadétok hadtesteibe kerültek, a párizsi Királyi Ka
tonai Iskola falai (Ecole Royale Militaire) közé, melyet az 1777. július 17-i rendelet új 
formában, Háborús Főiskolaként (Ecole Supérieure de Guerre) élesztett újjá. A tizenkét 
kollégium legjobb tanulói itt végezhették tanulmányaik befejező részét; a többi kollégis
tát kadét-nemesként besorozták a csapatokhoz. Azok kivételével, akik a műszaki fegy
vernemekhez készültek, az új Háborús Főiskola ifjú hallgatói - csakúgy mint egyes de
centralizált kollégiumok diáksága - immár több időt szenteltek az irodalomnak, a 
történelemnek vagy a jognak, mint a reáltudományoknak. Saint-Germain grófjának 
1776-os, illetve Montbarey hercegének 1777-es reformja végeredményben elégedettsé
get váltott ki. 

A Háborús Főiskola - bár kissé idejétmúlt formában - a tehetségalapú kiválasztáson 
alapuló egyfajta magasiskola volt, és bizonyos értelemben a műszaki fegyvernemek la 
fere-i és mézieres-i iskolái ellenlábasának számított. Utóbbiakba versenyvizsga útján le
hetett felvételt nyerni. Az ide jelentkező fiatalok a fővárosi magániskolákban készültek 
fel e próbatételre, ahol Bossut apát matematikaleckéit és Bélidor tételeit - különöskép
pen a La Fère-ben előadott és 1725-ben megjelentetett, a XVIIII. századi tankönyviroda
lom egyik „bestsellerének" számító Nouveau cours de Mathématiques (Új matematika 
tankönyv) tanait - szívták magukba... Más müvek is segítették ezidőtájt a katonai okta
tást, úgy a tanárok, mint a növendékek számára. 1777-1778-ban néhány hónap leforgása 
alatt jelent meg a Cours d'étude à l'usage des élèves de l'école royale militaire (Tanfo
lyam a Királyi Katonai Iskola tanulói számára) huszonkilenc kötete, amely valamennyi 
fontos tantárgyat felölelte; Louis Félix Guynement de Kéralio, aki hosszú időn keresztül 
irányította a kadét-nemesek hadgyakorlatait a Marsmezőn, az 1784-től megjelenő 
Panckoucke-féle Enciklopédia hadművészetnek szentelt köteteinek megírásában is köz
reműködött. .. 
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A katonai oktatásnak ezt a rendszerét 1788-ban megcsonkították: a katonai iskolát 
másodszor is megszüntették az államháztartási takarékosság szükségére való hivatkozás
sal. Vajon sikerült-e annak a célkitűzéseit maradéktalanul teljesítenie? Nem szabad elfe
lejtenünk, hogy ezen intézmények falai közül került ki az 1792-es hadsereg elsőtisztjei
nek többsége, valamint a Direktórium, a Konzulátus és a Császárság alatt a legmagasabb 
rendfokozattal bíró tisztek jó része - sőt, maga a Császár is. Az ifjú Bonaparte a brienne-
i iskola növendéke volt, mielőtt a párizsi királyi katonai iskolához került, majd szerény 
tüzérségi tisztként megkezdte pályafutását, melynek a Forradalom eseményei aztán vá
ratlan fordulatot adtak... 

És váratlan volt az a sokkszerű fejlődés is, ami magában a hadművészetben volt ta
pasztalható a Forradalom idején. A taktikai szabályok, mozdulatok, alakzatváltoztatások 
mechanikus végrehajtásán alapuló koncepció nyilvánvalóan megfelelt a porosz gyalog
ság számára, azonban igen élénk ellenállást váltott ki a nemzeti szellem védelmezői ré
széről. Ők néhány évvel később tanúi lehettek, hogyan vallott csődöt e felfogás a Valmy-
dombság lankáin, ahol a porosz királyi katonák megtorpantak, majd a Jemmapes magas
latain intézett támadásoknál, miket a képzetlen francia gyalogság rendezetlen rohamai 
visszavertek; e csata idején a francia katonák két fő fegyverét az - iskolák tananyagának 
részét sohasem képező - üvöltés és düh jelentette, nyilvánvalóvá téve a tisztek számára, 
hogy katonáik megváltoztak... 

Fordította: Neofitu Éva 
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