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A los-angelesi egyetemen működő szerző három tanulmá
nyálban a modern technikatörténet módszereivel fejtegeti a 
középkori társadalmi fejlődés három igen fontos fejezetét, a 
világi feudális arisztokrácia, a jobbágy parasztság és a korai ka
pitalizmus kialakulását. A HK olvasóit elsősorban a hadtörté
neti vonatkozású első tanulmány érdekli, ezért ismertetésúnk 
csak erre szorítkozik. E tanulmány a kengyel szerepét vizsgálja 
a középkori nyugat-európai lovagi harcmodor és a nyugat
európai hűbéri társadalom kialakulásában. A szerző H. Brunner 
német jogtörténész 1887-ben kifejtett elméletéből indul ki, 
mely szerint a nyugat-európai hűbéri társadalom kialakulása 
egy katonai reformnak, a frank hadsereg a VIII. század első fe
lében történt átalakításának a következménye. A lovasság lesz 
a frank haderő döntő fegyverneme, és ennek következménye
kép alakul ki a lovagság és a hűbéri társadalom. White meg
védi Brunner elméletét bírálóival szemben, egyetlen hibájának 
azt tartja, hogy nem tudja megmagyarázni a frank katonai re
form okát. Brunner szerint a szaracén hódítók elleni háború 
szükségletei hívták életre Martell Károly reformját, White sze
rint viszont a kengyel elterjedése. 

A tanulmány második fejezete kétségkívül annak legérté
kesebb része. A szerző itt a kengyel eredetével és elterjedésé
vel foglalkozik. Hatalmas anyagismerettel, a források, régészeti 
leletek és az irodalom páratlan gazdagságával tárja elénk, ho
gyan alakult ki a kengyel az i. e. II. századtól az i. u. VI. szá
zadig Indiában és Kínában, hogyan terjed Korea, Japán és Kö
zép-Ázsia irányában, s hogyan jut el Közép-Ázsiából Európába, 
ahol először az avarok és kuturgur-bolgárok használták, majd a 
VIII. század elején eljut a germánokhoz is.1 (Meg kell említe-

1 E sorok írója a HK 1962. évf. 2. számában dolgozatot közölt a XI—XIV. szá
zadi magyar lovasságról, melyben az európai nehéz lovasság kialakulásával és a 
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nünk, hogy a szerző jól ismeri a magyar történeti és régészeti 
irodalmat is. Nemcsak a modern magyar archeológusok munkáit 
idézi, hanem pl. Salamon Ferencnek a Századok 1877. évf.-ban 
megjelent tanulmányát is!!) Tanulmánya harmadik fejezetében 
a szerző a lovagi hadviselést és annak társadalom- és művelő
déstörténeti hatásait írja le hatalmas irodalmi apparátus kísére
tében. Rendkívül érdekesen tárja elénk a frank lovagi technika 
hatását a bizánci és arab lovasság fejlődésére és különösen Ang
liának a normannok által történt meghódítását, ami szerint a 
frank lovagi technika „leglátványosabb" sikere volt, s legjobb 
«urópai példája egy társadalom összeomlásának egy idegen, fö
lényben levő katonai technika csapásai alatt. 

White tanulmánya rendkívül érdekes, tanulságos és szín
vonalas munka, a középkori hadtörténelem minden müvelője 
számára nélkülözhetetlen, módszerének egyoldalúságát azon
ban nem hallgathatjuk el. Nem vonjuk kétségbe a néha lényeg
telennek látszó technikai újítások nagy jelentőségét, s nem vi
tatjuk, hogy a középkori lovagi hadviselés elképzelhetetlen ken
gyel nélkül, de véleményünk szerint a lovagi hadviselés, a lo
vagság és hűbériség, mint társadalmi berendezkedés és a lovagi 
kultúra levezetése kizárólag a kengyelből kissé erőszakoltnak 
tűnik. White nézete szerint a nyugat-európai lovagság és hűbé
riség lényegesen különbözik a más társadalmak területén kiala
kult nehézfegyveres lovasságoktól és feudális társadalmi for
máktól. Ezzel az állításával, mely a modern nyugati polgári iro
dalomban eléggé elterjedt2 nem óhajtunk vitázni, meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy a szerző maga is észreveszi, milyen el
lentmondásba keveredett. A kengyelt ugyanis nem á frankok 
találták fel, hanem messze távol-keleti területekről, igen sok 
nép közvetítésével jutott el hozzájuk. S a kengyelt ismerő többi 
nép körében mégsem alakult ki lovagi haditechnika, sem nyu
gati típusú hűbériség, sem lovagi kultúra. White is kiemeli, 
hogy az angolszászok is ismerték a kengyelt, de nem ismerték 
fel, milyen fejlődés lehetőségei rejlenek benne. Az 1066-os Has
tings-! ütközetben résztvevő angolszász előkelőknek is volt 
kengyelük, de annyira.nem „értették meg" mire lehetne hasz
nálni, hogy leszálltak a lóról és ősi germán módon, gyalogosan 
vették fel a harcot a normannok ellen. 

kengyel elterjedésével is foglalkozott. A rendelkezésére álló irodalom alapján Rosz-
tovcev, s az őt követő M. Bloch véleményét fogadta el, mely szerint a kubáni 
szarmata sírokban találták a legrégibb kengyeleket, s a kengyel feltalálói a szarma
ták. White érvelése és bizonyítékai (Rosztovcev véleménye egy azóta sem bizonyí
tott szóbeli közlésen alapult) arra a belátásra késztették, hoey ebben a kérdésben 
elfogadja White állásDontiát, és saiát korábbi nézetét ilyen értelemben helyesbítse. 

2 E nyugati álláspont legjobb összefoglalása: A. Borst: Etes Rittertum im 
Hoohmittelalter. Idee und Wirklicheit. Saeculum. 1959. 
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Ezt az ellentmondást White úgy próbálja feloldani, hogy 
szerinte valamely technikai újítás, jelen esetben a kengyel, egy 
társadalmat sem kényszerít arra, hogy a benne rejlő lehetősé
geket kihasználja, csak megteremti annak lehetőségét. Hogy a 
lehetőséggel mennyire tudnak élni, az már a társadalom álla
potától és a vezetők elhatározásától is függ. Ez szerintünk he
lyes megállapítás, de akkor már nem mondhatjuk, hogy a ken
gyel okozta a nyugat-európai hűbériség és lovagság kialakulá
sát, legfeljebb azt, hogy e fejlődés feltétele volt. 

Borosy András 
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