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E recenzió írója abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy egy olyan szerző 
munkáját mutathatja be, aki az utóbbi 
években debütált az Aetas hasábjain. A 
lap olvasói az 1994. évi 4. számban talál-
kozhattak Andrew Ayton „Katonai forra-
dalom a 14. századi Angliában" című írá-
sával. Ayton a Százéves Háborúban részt-
vevő angol hadseregeket vizsgálva jutott 
arra a következtetésre, hogy egy nagy ha-
tású és jelentőségű katonai forradalom 
zajlott le III. Edward korában, a 14. szá-
zad közepén, és nagyrészt e változásnak 
köszönhetők a francia hadszíntereken el-
ért szigetországi sikerek. Ugyanezen té-
mában, a cikk által kijelölt úton halad Lo-
vagok és hadimének című műve. A könyv 
a szerző első monográfiája, neve azonban 
nem ismeretlen a brit szakirodalomban. 
Korábbi írásai mind a 14. századi Anglia 
katonai szervezetét, háború és társada-
lom, háború és nemesség, illetve királyi 
hatalom és arisztokrácia viszonyát vizs-
gálták III. Edward államában.1 

Tematikailag a mű az Anglián kívüli 
közönség számára talán túlságosan speci-
fikusnak tűnhet, de a brit szakirodalom-
ban a 14. század angol háborúinak tárgy-
köre rendkívül nagy publicitást nyert, kü-
lönösen az utóbbi évtizedekben. A 80-as 
évek vége, a 90-es évek eleje hihetetienül 
gazdag a százéves háborúval foglalkozó 
szakirodalmat illetően, a közelmúltban 
több kiváló szintetizáló munka is napvilá-
got látott ebben a tárgykörben, ezek 
mindegyike részben új aspektusokat vizs-
gálva, részben pedig új következtetéseket 
levonva próbálja „modernizálni" az an-
gol történetírásban a több mint egy év-
századig húzódó angol-francia harcokról 
alkotott képet (1. C. Allmand és Sump-
tion műveit).2 Ugyanakkor a későközép-
kori angol társadalom kutatása, azon be-
lül is az arisztokrácia és a gentry vizsgála-

ta meglehetősen nagy teret nyert a mai 
angol történeti irodalomban. Ezt bizo-
nyítja a 80-as évek második felének két 
meghatározó alkotása, Anthony Tuck és 
Chris Given-Wilson munkái.4 III. Ed-
ward tevékenységét is évtizedünk elején 
kezdik felfedezni az angol történészek. 
Korábban méltánytalanul elhanyagolt 
volt a Százéves Háborút kirobbantó an-
gol uralkodó, de az elmúlt néhány év pó-
tolta a hiányt: két monográfia is megje-
lent róla, W. M. Ormrod és S. L. Waugh 
tollából 4 

Joggal felvetődhet a kérdés, mi az 
oka, hogy a brit történetírás ilyen nagy fi-
gyelmet szentel III. Edward korának. III. 
Edward, a nagy lovag-király, „Szent 
György küldötte", a Térdszalagrend 
megalapítója, a Kerekasztal és az Arthur-
mondakör felelevenítője századunk má-
sodik feléig mint „Franciaország leigázó-
ja", személyisége eszményi, mitikus ábrá-
zolásban élt az angol történetírásban, fő-
ként múltszázadi történetírók legendás 
alakjaként, aki a 12. századi Plantagenet-
birodalom bouvines-i sírbaszállását köve-
tően visszahódította „örökségét", a fran-
cia korona területeinek kétharmad részét. 
Az utóbbi évtizedekig viszont teljesen is-
meretlen volt III. Edward másik arca: a 
politikus, a diplomata, a hadsereg-szerve-
ző uralkodó. A közelmúlt irodalma s Ay-
ton szóban forgó műve is segít a kép dif-
ferenciálásában. Természetesen a III. Ed-
ward tevékenysége iránt megnyilvánuló 
nagyfokú érdeklődés annak is tulajdonít-
ható, hogy Edward alatt ért el Anglia egy 
olyan szintű politikai és katonai grandeur 
fokára, amelyet csak évszázadok múltán, 
talán a 18. század végén mondhattak is-
mét magukénak az angol uralkodók. Mi-
ben állt ez a nagyhatalmi szerep, ami bár 
rövid ideig tartott, de Európa csúcsaira 
emelte a korábban - és a későbbiekben is 
- csaknem periferikus szerepre kárhozta-
tott északi királyságot? Mindenekelőtt a 
katonai sikerekben és az okos háború-
szervező politikában kereshetjük a fő té-
nyezőket. A belpolitikai válságok sújtotta, 
jelentéktelenségbe süllyedt 13. századi 



Angliával szemben a 14. század második 
felének országa egészen más képet mutat. 
Az angol király már nem hagyható figyel-
men kívül az európai politikában, megha-
tározó tényező a nemzetközi diplomáci-
ában, követeinek szava sokat nyom a lat-
ban mind a pápai, mind a császári udvar-
ban, csapatai jelen vannak nemcsak fran-
cia, hanem flandriai, ír, skót, itáliai, spa-
nyol és portugál hadszíntereken, nem be-
szélve arról, hogy az angol zsoldosok el-
jutnak egészen Magyarországig. (Nagy 
Lajos királyunk alkalmazott angol lova-
gokat Törcsvár védelmére, ahogyan a 
magyar viszonyokat is jól ismerő, illetve 
magyar forrásokat - például a Thuróczy-
krónikát - felhasználó szerző rámutat 
/ 2 1 . o . / ) . 5 Edward halála után Anglia 
fokozatosan elveszíti nagyhatalmi szere-
pét, és - az agicourt-i fellángolást kivéve 
- újra anarchiába süllyed. III. Edward 
kora talán azért lehet a középkori angol 
történelem kiemelkedő időszaka, mivel 
sem előtte, sem utána hosszú ideig nem 
játszott Anglia ilyen döntő szerepet Eu-
rópában. 

Edward, a kor egyik legnagyobb for-
mátumú uralkodója, hadseregét „moder-
nizálván", a hadviseléshez nélkülözhetet-
len társadalmi konszenzust és bázist te-
remtvén, a parlamentet maga mellé állít-
ván, a francia csatatereken keresztül szer-
zett királyságának a korábbiaktól eltérő, 
új szerepet az európai politikában. Min-
debben a legnagyobb része a katonai si-
kereknek és azok politikai gyümölcsözte -
tésének volt. A francia hadszíntereken 
aratott győzelmek viszont a hadszerve-
zetre, illetve annak megreformált, ütőké-
pessé és motiválttá tett Edward-kori vál-
tozatának voltak köszönhetők. Andrew 
Ayton elsősorban ezt a hadszervezetet 
kutatta már több korábbi munkájában, 
jelen művében pedig az eddig összegyűj-
tött ismeretanyagból von le következteté-
seket, különös tekintettel az angol hadse-
regek társadalmi összetételére, azaz min-
denekelőtt az egyes rétegek szerepváll-
alását vizsgálja a király háborúiban. Ezt a 
célkitűzést kitűnően meg is valósítja a 
14. századi angol hadimén-összeírások 
mélyreható, teljes és részletes elemzésé-
vel. 

A könyv címe egyfajta „nomen est 
ómen": sokkal több , mint egyszerű 
tárgymegjelölés, hiszen kettős informáci-
ót hordoz magában. Egyfelől a Lovagok 
és hadimének, maga a címet alkotó kifeje-
zés nem egyszerűen nehézlovas hadsere-
get jelöl, hanem egy haditechnikai újítás-
ra, az angol hadsereg által előszeretettel 
alkalmazott és rendkívüli sikerrel járó tak-
tikára, a gyalogosan harcoló lovagi sereg-
re utal. Mégha a külföldi, „kontinentális" 
szakirodalom előtt szinte teljességgel is-
meretien is III. Edward Angliájának hadi 
szervezete, egyáltalán nem „fehér folt" a 
legendás, „modern", szinte a 16. száza-
dot előrevetítő taktika, a lovukról leszállt 
és phalanxként harcoló angol nehézpán-
célos arcvonal, amely a döntő ütközetek-
ben, Crécynél és Poitiers-nél megsemmi-
sítő vereséget mért a nehézkes francia ne-
mesi csapatokra. Ayton már külön-külön 
kezeli a lovagot és csatalovát, ezzel is ap-
osztrofálván azt a mentalitást, ami a szi-
getországban tért tudott hódítani, a kon-
tinensen viszont még a 14. század dere-
kán is szentségtörésként hatott. A francia 
arisztokrata hadsereg magához, illetve a 
lovagi eszményhez méltatiannak tartotta, 
hogy lóról leszállva hadakozzon, még ak-
kor is, ha így sorozatos, súlyos veresége-
ket szenvedett. Másrészt Ayton nem re-
ked meg annál a túlhaladott álláspontnál, 
hogy minden angol győzelmet e taktikai 
újításnak tulajdonítson. Óriási jelentősé-
gűnek tartja az íjászok, elsősorban a lo-
vas íjászok alkalmazását, illetve még egy 
sor hadszervezeti újítást és katonapoliti-
kai intézkedést, amelyekről már a fentebb 
említett cikkében is beszámolt. Amikor a 
címben „különválasztja" lovat és lovasát, 
nemcsak a haditechnikai reformra utal. A 
cím azt a folyamatot is hivatott érzékel-
tetni, amely az angol lovagi státuszú ré-
teg csökkenéséből következően az angol 
hadsereg személyi állományában erőteljes 
változást eredményezett: a lovagi rangú 
réteg (knight) nagyarányú hanyatiása mi-
att a hadseregben mind nagyobb számú 
nem lovagi rangú gentry-elemet (esquire) 
- sőt, nem nemesi származásúakat is - al-
kalmazni kellett túlnyomó részben lovas 
íjászokként, de nehézlovas páncélos lo-
vagként is. Ezzel a lovagi hadviselés arisz-



tokrata monopóliuma megingott. A cím 
tehát roppant találóan fejezi ki a lovagi 
réteg eltávolodását a lovagi harcmodor-
tól, úgy „fizikai", mint társadalmi tekin-
tetben. 

A könyv, illetve maga a cím is, talán 
azért is szentel kiemelkedő figyelmet a 
hadiméneknek, mert a mű elsősorban az 
angol hadviselésben alkalmazott csatalo-
vakhoz kötődő forrásanyagra épül, azaz 
éppen az angol katonai kormányzat hadi-
mén-adminisztrációja tette lehetővé, 
hogy e könyv megszülethessen, és Ayton 
új, a témával foglalkozó szakemberek 
számára nélkülözhetetlen, eddig kiadat-
lan forrásanyagra alapozott adatokkal 
szolgáljon. 

Az angol hadimén-összeírások (horse 
inventories) elképesztő adatgazdagságuk-
kal és információ-precizitásukkal egyedü-
lálló források a medievisták számára. 
Ugyanakkor a forrásanyag a királyi zsold-
listákkal együtt a korabeli Anglia kima-
gaslóan fejlett írásbeliségét és kiemelkedő 
állami közigazgatási-politikai szervezetét 
jellemzi. A horse inventories főként a 14. 
század első felének vonatkozásában tar-
talmaznak információkat, ugyanis a fenn-
maradt dokumentumok 1282, I. Edward 
második walesi hadjárata, illetve 1364, 
Clarence hercegének írországi expedíció-
ja (1361-1364) közé tehetők. Ezen belül 
a legfontosabbak a Százéves Háború első 
periódusának (1337-1360) francia, fla-
mand és breton hadszínterein lezajlott 
hadi eseményekre vonatkozó adatok. 
(Különösen gazdag az 1340-es években 
Bretagne-ba vezetett angol hadjáratok 
nyilvántartása, illetve az Edward walesi 
herceg által Aquitaniában és Poitouban 
vezetett 1355-1357-es hadjárat „adatbá-
zisa". Sajnos azonban néhány 14. századi 
hadjárat nyilvántartása hiányos, vagy nem 
készült hadimén-összeírás, pl. az 
1324-1325-ös gascogne-i hadjárat ide-
jén.) 

A hadimén-összeírások legnagyobb 
jelentősége abban áll, hogy belőlük a 14. 
századi angol hadseregek társadalmi 
összetételére vonatkozóan lehet rendkí-
vül hasznos adatokat nyerni. Az angol 
adminisztratív intézmények már a 14. 
században olyan kiváló munkát végeztek, 

hogy egy-egy hadjárat előtt összeírták a 
hadjáratban résztvevő összes lovag csata-
lovát. (Igaz, kizárólag a nemesi nehézlo-
vasok lovait mérték fel, míg a lovas íjász, 
illetve a könnyűlovas - hobelar - réteg ál-
tal használt harci méneket nem, valószí-
nűleg azért, mert ezek összehasonlítha-
tadanul kisebb értéket képviselnek a pán-
célos lovagok ülte „paripáknál". Ezen 
osztályon belül is gyakran csak a 100 
shilling fölötti értékű lovakat vették nyil-
vántartásba.) így lehetnek pontos adata-
ink például arról, hogy az 1340-es Sluys 
melletti tengeri csata idején az angol flot-
ta hány csatalovat készült Franciaország-
ba átszállítani: 4614 hadimén szerepel a 
királyi sereg listáin. (58. o.) 

Az angol hadi adminisztráció precizi-
tása esetenként odáig terjedt, hogy nem-
csak a lovak típusait, számát és árát tün-
tették fel, hanem az ún. inspekció része 
volt a lovak külső jegyeinek és fizikai álla-
potának feljegyzése. A háborús nyilván-
tartás - még az angol viszonyok között is 
- egyedülálló példája az 1374-es proven-
ce-i hadjárat, amikor a hadjáratba induló 
katonákról is részletes leírást készítettek a 
királyi inspektorok: még a résztvevők fizi-
kai tulajdonságait is megőrizték a hadi 
listák. (62. o.) Ezek az ún. vadia guerre 
vagy pay-roll féle összeírások, azaz királyi 
zsoldlisták, amelyek Ayton művének má-
sik fontos forrásanyagát képezik, és ame-
lyekről a szerző korábban említett, ma-
gyar nyelvű cikkében részletesen beszá-
mol. 

Ayton hosszan foglalkozik a hadi 
összeírások adminisztratív szervezetével, 
különösen tisztviselőivel. A szerző szerint 
a csataló-adminisztrációt természetszerű-
leg két külön részre lehet bontani. Egy-
részt a hadjáratot megelőző lófelértékelé-
si szakaszra, amikor a király speciálisan 
ezzel a feladattal megbízott hivatalnokai 
felbecsülték a csatába induló sereg lovai-
nak értékét, és a szerző kimutatása sze-
rint, nem egyedi árat határoztak meg 
minden egyes ló esetében, hanem érték-
kategóriákba helyezték el és osztályozták 
őket (horse appraisal). A szerző kutatásai 
során arra is rájött, hogy nem mindig ön-
álló királyi tisztviselők végezték az össze-
írást: sokszor a hadjárat aktív résztvevői, 



néha a parancsnok, sőt nagyobb hadjárat 
esetén maga a sereg marsallja vette nyil-
vántartásba a lovakat. Ayton rámutat, 
mekkora fontossággal bírt a felértékelő 
személye. Ugyanis tőle függött, mekkora 
összegre „biztosítják" a lovagot lova el-
vesztése esetére (ld. restauro equorum, 
alább). így a haszonleső nemesek számá-
ra nem volt közömbös, ki lesz a felérté-
kelő, akit esetleg rá lehet bírni, hogy vas-
tagabban fogjon a tolla, és így a kincstár 
a ló valós értékénél nagyobb összeget té-
rítsen vissza. így a felértékelő-tisztviselői 
poszt nagyon megbecsült hivatal volt, de 
- mint Ayton leszögezi - a király nagy 
súlyt helyezett az inspektorok pártatlan-
ságára. Mi több, egy-egy hadjárat során 
új tisztviselőket is kineveztek, és folyama-
tosan újították a csataló-listákat. A folya-
matos összeírásra azért is szükség volt, 
mert - bár több lovat vittek magukkal a 
lovagok, de csak egyet becsültethettek fel 
- a hadjárat felvonulása során elpusztult 
lovakat helyettesíteni lehetett, és azt a se-
reg inspektora másodszorra is felbecsülte. 

Ez az intézmény, a sereggel együtt 
haladó királyi megbízott jelenléte azért 
jelentős a kutató számára, mert a másod-
összeírások tartalmazták a helyet és az 
időpontot, így a hadimén-listák döntő bi-
zonyítékkal szolgálnak a hadjáraton lévő 
sereg útvonaláról, a sereg felvonulásának 
időbeli paramétereiről. így például egy 
királyi sereg esetében napra pontosan le-
het tudni, mikor hol járt a király, egyfajta 
„hadi itineráriumot" lehet összeállítani. 
Ezen kívül, a hadjáratban részt vevők kö-
rének az első felbecslésnél is pontosabb 
forrásanyagát adják a másodösszeírások, 
ugyanis nem volt példátian az angol had-
seregek esetében, hogy a hadjárat alatt, 
már francia területen csatlakoztak lova-
gok a sereghez. Sokszor nem Angliában, 
a behajózás előtt, hanem Franciaország-
ban, a hosszadalmas hajóút után került 
sor a felbecslésre, elkerülendő, hogy az 
utazás alatt elpusztult, nem csatában el-
hullott hadiméneket is a kincstárnak kell-
jen fedeznie. Az Aquitaniába tartó hadjá-
ratok esetén néha Bordeaux volt a hadi 
adminisztráció helye. 

A hadi adminisztráció másik részét a 
hadjáratot követő hadimén-kompenzáci-

ós összeírások teszik ki. Ez az, ami szinte 
hihetetlen egy 14. századi államban: a 
hadjáratban elpusztult lovak árát a király 
visszatérítette! Ezek a források, az ún. 
restauro equorum (compensation for lost 
warhorses) a mű központi információs bá-
zisát alkotják. Bár az első teljes hadimén-
visszatérítési listákat I. Edward korából 
ismerjük, Ayton felfedi, hogy a háborús 
kompenzáció sokkal korábbi sajátja az 
angol feudális államnak. Már a 12. század 
elejétől, I. Henrik korától meghonoso-
dott egy hasonló rendszer, azaz már az 
anglo-norman nemesség is úgy indult há-
borúba, hogy a király garantálta némely 
költségük visszatérítését. Az intézkedés 
eredete talán abban keresendő, mutat rá 
Ayton, hogy a „konzervatív" főurak ne-
hezen emésztették meg, hogy királyuk 
zsoldosokat alkalmaz, viszont anyagi 
helyzetük nem tette lehetővé, hogy kö-
vessék az uralkodót hadjárataiban. Külö-
nösen akut probléma lehetett ez a 12. 
század második felében, az „Anjou-biro-
dalom" angol korona uralta államaiban, 
amikor igen sok fronton kellett helytáll-
nia a westminsteri kormányzatnak. így a 
háborús befektetés túlnyomó részét kite-
vő hadiménjeik elvesztését kompenzálva 
a király megnyitotta a főurak előtt is a há-
borús szerepvállalás útját. Másrészt, ha a 
nemesség hűbéri kötelességeire hivatkoz-
va idegenkedett is a zsold elfogadásától 
még a 12. században, I. Henrik akkor is 
kárpótolhat ta őket , közvetett ú ton , 
zsoldfizetés nélkül is, a restauro equorum 
révén. Innen származhat talán a hadimén 
értékbecslés és a királyi zsold fizetése kö-
zötti szoros kapcsolat. A 14. század elejé-
re is megmaradt az a szokás, hogy a had-
járatban vonuló lovagnak érdekében állt 
felértékeltetnie lovát, ha zsoldot akart 
kapni, mert a zsoldfizetést attól a naptól 
számolták, amikor a listába vétel megtör-
tént. Néha, főként a 13. század végéig, a 
rendelkezés szigora odáig terjedt, hogy 
azok, akik nem rendelkeztek felbecsülte-
tett lóval, nem részesülhettek királyi 
zsoldban. Ez a rendelkezés III. Edward 
idejére vesztett hatékonyságából, mivel -
ahogyan a vadia guerre listák tanúsítják -
egyre több parancsnok önállóan fizette 
saját zsoldos seregét, és csapatukkal 



együtt szerződtek az uralkodó szolgálatá-
ba, így a király által közvetlenül alkalma-
zott zsoldosok, a királyi zsoldosok (royal 
retainers) száma csökkent. Szerződéses, 
indentured kapitányok álltak kapcsolat-
ban a királlyal, egy-egy hadjárat idejére 
meghatározott számú csapattal szerződ-
ve, akiket ők fizettek. Voltak olyan bárók, 
akik ezt már megtehették, például Henry 
of Grosmont, Lancaster hercege. 

A restauro equorum információi nem-
csak arról tudósítanak, hogy kik vettek 
részt az egyes hadjáratokban, hanem a 
seregekben részt vevő angol nemesek 
anyagi helyzetéről is, a csatába vitt hadi-
mének számának és azok értékének függ-
vényében. Ezekhez a következtetésekhez 
azonban elengedhetedenül fontos a csa-
talovak korabeli piaci értékének, illetve az 
árak fluktuációjának pontos ismerete, 
amit a szerző egy rendkívül gazdag forrá-
sanyagra alapozva bocsát az olvasó ren-
delkezésére. Nemcsak a lovak érdekében 
bekövetkező változásokat tárja fel, hanem 
a forrásanyagot „kibogozva" kategorizál-
ja a hadiméneket, az összeírások tipizálá-
sát követve. Maga a csataló minőségi osz-
tályozása ad hasznos jelentést a ló birto-
kosa anyagi helyzetéről. Egyáltalán nem 
mindegy, hogy egy lovag egy 200 font 
értékű destrier-rel indul a hadjáratba vagy 
egy 20 fontos courser-rel, esetleg csak egy 
4 londoni márkát (2,66 fontot ) érő 
sumpter-re, roucy-ra vagy bober-re elegen-
dő jövedelme. Körülbelül 100 font az al-
só határa az arisztokrácia legalsó rétegé-
hez tartozó nagybirtokos egy évi jövedel-
mének! A becslési listák alapján a szerző 
körülbelül 15 fontban határozza meg az 
átiagos csatalóértéket a százéves háború 
első periódusában, ami megfelelt egy 
nem lovagi rangú középbirtokos, esquire 
egy évi jövedelmének. Gondos munkával 
felméri az ádagos hadimén-ár változásait 
az 1282 és 1343 közötti időszakban, sőt 
nemcsak átlagot számol, hanem egyrészt 
különböző hadszínterekre bontja le a 
vizsgálatot (például az átiag-ár a Gascogne-
ban vagy a Flandriában harcoló angol 
hadseregekben), másrészt társadalmi stá-
tusz szerint is kétfajta árral számol: a lo-
vagi rangú, illetve a nem-lovagi rangú ka-
tonák lovainak átlag-értéke, különböző 

periódusokban. (Tábla, 6. 4, 225. o.) Az 
olvasó számára talán szokatian, hogy Ay-
ton a különféle hadszínterek függvényé-
ben is különböző ár-, illetve minőségka-
tegóriákat állapít meg. Azonban nagyon 
is szükséges az alkalmazott lovak minősé-
gi szétválasztása olyan hadszínterek eseté-
ben, mint például Aquitania, ahol első-
sorban nem nyílt színi csatára, hanem 
várvédelemre rendezkedtek be az ango-
lok, és így nem volt szükség destrier-ckrc; 
vagy például a crécyi hadjárat esetében, 
ahol jóval több tradicionális hadimént 
kellett felvonultatni, mert nagy, fősere-
gek közötti összecsapásra lehetett számí-
tani. Ayton beható elemzést végez az an-
gol hadjáratokban résztvevő csatalovak 
minőségi kategóriáiról, a forrásokban 
szereplő elnevezések labirintusában pedig 
igyekszik kiigazodni és a terminológiát 
egyszerűsíteni, illetve a kutatás számára 
hozzáférhetővé tenni. Megállapítja, hogy 
az arisztokrácia legkedveltebb csatalova, a 
nagytestű, robusztus középkori „tank", s 
egyben a nehézlovas hadviselésre kitűnő-
en kiképzett ló, a csillagászati összegekre 
rúgó értékű destrier (dextrarius) volt. 
Utána következett a sorban a szintén 
csak az arisztokrácia számára elérhető co-
urser (cursarius), amely viszont már 
nemcsak e legfelső elit harci eszköze volt. 
(Meg kell említeni az Ayton által felhasz-
nált forrásanyag sokszínűségét: a csatalo-
vak típusainak bemutatásakor irodalmi 
utalásokat is felhasznál. Chaucer Canter-
bury-i meséi-bői „A lovag meséje", illetve 
a mű korabeli illusztrációi rendkívüli se-
gítséget jelentenek abban, hogy lássuk, 
hogyan nézett ki egy destrier.) így már a 
denominációból lehet következtetni 
egyes angol nemesek anyagi helyzetére, 
társadalmi helyzetére, az udvarban betöl-
tött szerepére. Ugyanakkor a társadalmi 
ranglétrán való emelkedés is nyomon kö-
vethető a restauro equorum listákból: pél-
dául felvázolhatjuk egy nemes karrierjét, 
ha összehasonlítjuk, egyes hadjáratokban 
milyen típusú, illetve milyen értékű csata-
lóval iratkozott fel a királyi becsüsöknél. 
Példát találhatunk így az egyéni státusz-
beli emelkedésre vagy lesüllyedésre, a ló 
értéke vagy típusa, ezeknek változásai 
egy-egy hadjárat függvényében tehát azt 



is elárulják, hogy az angol lovagok profi-
táltak-e, és ha igen, mennyit a francia há-
borúkból. Ha például egy esquire egy 
100 shilling értékű csatalovat 1-2 éven 
belül egy 10 fontos courser-re cserél fel, s 
ezzel jelentkezik a felértékelésnél, ez csal-
hatadan bizonyítéka a francia hadszínte-
reken folytatott szolgálat - anyagi - sike-
rességének. Ezzel az új forrásanyaggal 
pedig a szerzőnek módjában áll döntő 
módon befolyásolni, illetve új megvilágí-
tásba helyezni azt a vitát, amely a Százé-
ves Háborúban részt vevő angol katonák 
egyéni motiváltságáról folyik már több 
évtizede az angol történetírásban. 

E vita már a 60-as években kezdő-
dött, s M. M. Postán és K. B. McFarlane 
vitájából szélesedett ki; fő kérdése az, 
származott-e hasznuk a francia hadszín-
tereken folytatott hosszú háborúskodás-
ból az angoloknak, és ha igen, mekkora: 
elegendő volt-e a csatatereken szerzett 
vagyon a státuszbeli emelkedéshez? Ay-
ton már korábban is vizsgálta, mi moti-
válhatta az angol gentry-t, hogy „kül-
honban" harcoljon (tudjuk, milyen ne-
hézségeket jelentett a magyar koronának, 
hogy az ország határain kívül folytatott 
hadjáratokhoz megnyerje a nemesség tá-
mogatását!). 

Ayton egészen a restauro equorum 
összeírások kezdeteitől, az 1280-as évek-
től vizsgálja a hadimén-visszatérítési 
rendszert. Figyelemmel követi az angol 
hadjáratokat, és megpróbálja a restauro 
equorum-rendszer alakulását felvázolni. A 
legmélyebben kutatott időszak természe-
tesen a háborús cselekményekben, illetve 
a király vezette, főseregek részvételével 
folytatott hadjáratokban leggazdagabb 
másfél évtized, az 1343-as malestroit-i és 
az 1360-as brétigny-i béke közötti perió-
dus. Ayton részletesen kitér arra, hogyan 
viszonyult a mindenkori királyi hatalom a 
hadimén-visszatérítési „kötelezettség-
hez". Rávilágít arra, hogy a 14. század 
közepétől az angol központi hatalom kí-
sérletet tett arra, hogy csökkentse a há-
borús költségvetésnek a restauro equo-
rum-ra eső hányadát. A restauro equorum 
végét az 1369-70-es Lancaster hercege 
vezette gascogne-i hadjárat jelentette. 

Ayton választ keres arra, miért szűnt 

meg ez a korábban kitűnően működő ad-
minisztrációs rendszer. Véleménye sze-
rint a restauro equorum-ot egyáltalán 
nem egy csapásra szüntette meg a királyi 
hatalom, hanem az fokozatosan vesztett 
jelentőségéből, illetve az angol hadi kor-
mányzat más, újabb, jobban kifizetődő, a 
kincstárt kevésbé megterhelő csatornákat 
keresett katonái kárpótlására. Számításai 
szerint a restauro equorum-ra nagy részt 
kellett kihasítania a királynak a költségve-
tésből. Az igen gazdag kincstári források 
(Exchequer: Treasury ofReceipt, Books; Is-
sue Rolls; Wardrobe Debentures stb.) 
alapján Ayton pontos adatokkal rendelke-
zik arról, a francia hadszíntereken harco-
ló katonák zsoldjának mekkora részét tet-
te ki a hadimén-visszatérítés összege. Ha 
az elpusztult lovakra kifizetett összeg 
nem is volt különösen megterhelő - hi-
szen az éves költségvetés zsoldra kifize-
tendő részének kb. 6-11%-át tette ki a 
háborús eseményekkel leginkább telített 
években is - , olyan időszakokban, amikor 
a hátországot belpolitikai válságok sújtot-
ták, például az 1340-1341-es vagy 
1370-1371-es években, a restauro equo-
rum a kincstári készletek jelentős részét 
emésztette fel. A 14. század első harma-
dától kezdve egyre gyakrabban került sor 
arra, hogy III. Edward valamilyen okból 
hatályon kívül helyezte az elveszett csata-
lovak visszatérítését, vagy csak a seregek 
egy részének járt valamilyen meghatáro-
zott összeg. (Például a várakba helyezett 
helyőrségek, illetve az Anglián belül szol-
gálatot teljesítő egységek kiestek a restau-
ro equorum haszonélvezetéből.) A rend-
szer megszüntetése azonban nem vezet-
hető vissza pusztán financiális jellegű 
okokra, még akkor sem, ha a restauro 
equorum utolsó kifizetésekor éppen sú-
lyos politikai válsággal és erős parlamenti 
ellenzékkel volt kénytelen szembenézni 
III. Edward kormánya. 

Ayton arra a következtetésre jut, 
hogy mivel a 14. század eleje óta a hadvi-
selés új formát kezdett ölteni, és az 
1370-es, 80-as években már az angol 
hadszervezet nem elsődlegesen lovagi ne-
hézlovasságra épült, hanem - részben ép-
pen a lóról leszállt technikának következ-
tében - egyre inkább könnyűlovas íjá-



szókra és növekvő arányban nem nemesi 
származású zsoldosokra. Egyre kevésbé 
volt szükség a csillagászati összegekre rú-
gó, arisztokraták által lovagolt ménekre, 
a hadseregben inkább a jóval olcsóbb, 
gyorsabb hadviselésre, könnyűlovas tech-
nikára, a hírhedt angol lovas rajtaütésekre 
(ehevauehée) alkalmas lovakat használtak. 
Továbbá a százéves háború második fáz-
isában megfigyelhető egyfajta arisztokrata 
visszavonulás: a hadjáratokban elsősorban 
professzionális zsoldosok kerülnek több-
ségbe, az arisztokrata lovagok háttérbe 
szorulnak, így természetesen a kompen-
zációs rendszer egyre kisebb szerepet ját-
szik az angol katonai szervezetben. A res-
tauro equorum háttérbe szorulását a szer-
ző összefüggésbe hozza egy új jutalma-
zási forma, a regard megjelenésével a 14. 
század közepén. A regard a zsold egyik 
kiegészítő eleme volt, egyfajta prémium, 
amely névlegesen a hadipáncél állandóan 
emelkedő költségeinek a fedezéséhez volt 
hivatott hozzájárulni, de idővel a restauro 
equorum-járandóságok helyébe lépett. 
Igen jelentős jövedelemforrás lehetett ez, 
mivel egy lovasnak naponta 6 penny járt 
a királyi kincstárból, amikor egy esquire 
napi zsoldja 1 shilling, azaz a regard 
duplája volt! Ez a jutalék a lovagoknak 
inkább megfelelt, mint a sokszor bizony-
talan kimenetelű, elhúzódó és gyakran 
évek múltán törlesztett restauro equorum. 
Sőt, mivel naponta kézhez kapták, bizto-
sabbnak találták, mégha lovaik nem is 
voltak „biztosítva". 

Hozzá kell tenni azonban, hogy a 14. 
század végén a zsoldos hadseregek térhó-
dításával a csatalovak már nem voltak ak-
kora veszélynek kitéve, mint korábban, a 
nehézlovas-arisztokrata seregek összecsa-
pásaiban. Másrészt a lovak pótlása is 
könnyebb lett, nem kellett már a csak 
hosszú évek alatt kiképezhető destrier-ck-
re költeni. Ugyanakkor a kincstár szem-
pontjából is kedvezőbb volt naponta 6 
penny-t fizetni, mint a hadjáratok végén 
többezer fontot restauro equorum-ra. Sőt 
a regard fizetésével egyre több időt töl-
töttek el szolgálatban a király katonái, így 
ezzel nagyszerűen lehetett további harcra 
ösztönözni az angol seregeket. Nem for-
dulhatott elő az a helyzet, hogy egy ne-

mes, miután elpusztult hadiménje, kiesett 
a seregből, és visszatért Angolhonba, ké-
nyelmesen várván, míg megkapja lova 
árát. Mindenesetre a regard alkalmazása 
egyre nagyobb teret, míg a restauro equ-
orum fizetésének gyakorlata elhalványult. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy a hadimén-
visszatérítés akkora adminisztratív, s egy-
ben financiális terhet rótt a kormányzatra 
- különösen az 1340-es évektől kezdő-
dően, mikor már óriási összegek szüksé-
geltettek a háborúhoz - , illetve maga a 
felbecslés a hadseregek növekedésével 
olyan pénz- és időemésztő, hosszadalmas 
mechanizmussá vált, hogy e bürokratikus 
rendszer csak a legnagyobb nehézségek 
árán volt fenntartható már az 1370-es 
években is. A rendszer maga sem volt 
már összeegyeztethető az akkori hadszer-
vezet megváltozott katonai jellegével. 

Ayton nemcsak a restauro equorum-
forrásokat vizsgálja, hanem a hadimén-
lajstromok révén feltárható adatokat 
összehasonlítja az összes többi forrás 
(zsold-listák; királyi menlevelek, bűnbo-
csánatok hadi szolgálat fejében) ismerete 
révén nyerhető információkkal, így nyújt-
ván egyfajta összegzését s egyszersmind 
értékelését, minőségi osztályozását és for-
ráskritikáját a 14. századi angol hadsere-
gek levéltári anyagainak. Bár arra a követ-
keztetésre jut, hogy a rendelkezésre álló 
források közül a restauro equorum a leg-
jobban használható, de beszámol e forrá-
sanyagnak elsősorban a belőle levonandó 
társadalmi-gazdasági következtetéseket 
érintő fogyatékosságairól és hátrányairól 
is. Óva int attól, hogy egy-egy adatnak 
túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít-
sunk. Egyrészt a restauro equorum-lajst-
romok adatanyagában nem lehet tökéle-
tesen megbízni, azaz nem lehet kizárni a 
szubjektivitást, a hivatalnokok ítélőképes-
sége vagy pártatiansága többször is csor-
bát szenvedhetett. Másodrészben, a be-
csüsök nem voltak mindig konzekvensek, 
sokszor tévedhettek, egy-egy ugyanolyan 
értékű lovat más-más árban vehettek 
nyilvántartásba, nem követték a piaci ár-
változásokat stb. Még nagyobb gondot 
jelent a kutató számára, hogy nem min-
denki a saját lovával iratkozott fel. Való-
színűnek látszik ugyanis, hogy a kapitá-



nyok saját vagyonukból több katonájuk-
nak is biztosítottak lovat, így azokból 
nem mindig lehet a katona anyagi hely-
zetére következtetni. A társadalmi követ-
keztetések sem mindig állják meg a he-
lyüket, mivel a hadimének értéke sokszor 
nem állt egyenes arányban a birtokló ne-
mes anyagi helyzetével, s státuszát sem 
tükrözte pontosan. Van példa arra, hogy 
egy többszáz font jövedelmű lord áll csa-
tába egy esquire-höz illő 100 shillinges 
lóval, de arra is, hogy egy gentleman har-
col egy 20 fontos courser-cn. 

Mindezek ellenére a restauro equo-
rum nagy segítséget nyújt abban, hogy 
sokkal behatóbb képet nyerjünk a késő 
középkori angol nemesség vagyoni és 
birtokviszonyairól, hiszen az angol törté-
nettudomány is szűkében van a földbir-
tokos réteg anyagi helyzetét, különösen a 
földbirtokokat feltáró megbízható forrá-
soknak. A legjobban használható forrás-
csoport az ún. inquisitiones post mortem, 
azaz az elhunyt nemes javainak összeírása 
csak a királyi főhűbéresekre vonatkozóan 
tartalmaz információt, így kizárólag egy 
bizonyos szűk elit kutatását teszi lehető-
vé. 

Ayton forrásanyagát a realitások leg-
messzebbmenő figyelembevételével keze-
li. Kizárólag megalapozott konzekvenciá-
kat tár a nyilvánosság elé. Műve új lehe-
tőségeket nyit a 14. századi angol társa-
dalomtörténet tanulmányozásában, s a 

késő középkor had- és társadalomtudósai 
nélkülözheteden munkaként fogják szá-
mon tartani. 

Bárány Attila 
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