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A középkori lovagsággal foglalkozó 
konferencia-előadásoknak immár má
sodik kötetét veheti kezébe az olvasó. 
A jelen kötetben olvasható előadások 
1988 márciusában hangoztak el, tema
tikájukban követve a korábbi találko
zókat. Újdonságot talán csak a fegy
vertörténet hangsúlyosabb megjelenése 
hozott, utalva arra, hogy a lovagi kul
túra történetének a megrajzolásához 
nem csak a történészek és irodalom
történészek együttműködése szükséges. 

A kötet rögtön „eretnek" gondola
tokkal indít. Malcolm Barber a katar 
ideológia társadalmi bázisát vizsgálja. 
Hangsúlyozza, hogy az eretneknek nyil
vánított eszmerendszer és mozgalom 
délen a központi hatalom hiányának és 
a katolikus egyház szervezeti gyengesé
gének köszönhette népszerűségét. Ilyen 
körülmények között természetes, hogy 
nemcsak a városi társadalom támogat
ta őket, hanem a vidék megközelíthe
tetlen lovagvárait uraló nemesi csalá
dok is. Ehhez a témakörhöz kapcsoló
dik J. J. Catto tanulmánya, amely tár
gyául a lollardizmus és a lovagok kap
csolatát választotta. Ez az elsősorban 
vallási irányzat természetesen sohasem 
tett szert túlzott népszerűségre a tár
sadalmi és anyagi hatalomért mindent 
kockára tevő lovagok körében, mégis, 
a Froissart által is emlegetett Sir Wil
liam Beau champ személyén keresztül 
mesterien ki lehet 'mutatni egy lovag 
őszinte vonzódását az irányzathoz. 
Fennmaradt XIV. század végi kézira
tok tanúsítják kapcsolatait a lollardok-
kal, hitszónokaikkal, miként tudjuk, 
hogy kényszerűségből félbeszakított 
egyházi karrierje után ott van az an
gol királyok hadjárataiban az 1370-es 
és 80-as évegben. 

A tanulmányok hagyományos meg
közelítésű csoportja a lovagi kultúra 

sokat tárgyalt, de megnyugtatóan talán 
sohasem lezárt kérdéseit vizsgálja né
met, angol és francia földön. 

Tanulságos William Henry Jackson 
áttekintése a lovagi terminológia és ide
álok térhódításáról Barbarossa Frigyes 
udvarában (1152—1190). Megfigyelései, 
miszerint Frigyes alatt honosodik meg 
és formálódik ki a tulajdonképpeni lo
vagi udvar, egybevág Duby véleményé
vel, amely a XII. század második felé
nek tulajdonít döntő jelentőséget a lo
vagi kultúra európai (Nyugat-Európái) 
térhódításában. Ennek tudatosítása a 
magyarországi Anonymus-kutatásban 
sern árt, hiszen köztudomású Frigyes 
személyes átvonulása az országon. Nem 
lehet véletlen, hogy ehhez a tényhez 
kapcsolódik Magyarországon a lovagi 
torna („ludus militaris") említése is. A 
turnoimentum első itteni említése is 
Fresingi Ottó Gesta Fridericijében ta
lálható, miként megszívlelendők Bar
barossa szavai is 1155-ben Rómában, 
amikor a korabeli frank lovagságot az 
ókori Róma ordo equestris-énék vitéz
ségéhez, bátorságához, fegyelméhez ha
sonlítja. 

Jim Bradbury V. Geoffroy, Anjou 
grófja alakját villantja fel tanulmá
nyában. Áttekinti a gróf működését 
1129 és 1151 között, de még nagyobb fi
gyelmet szentel Guillaume de Marmou-
tier 1180 körül keletkezett munkájának, 
a História Gaufredi Ducis-nak. E mun
kájában a História szerzője szerzetes 
voltát meghazudtolóan tökéletes és 
mintaszerű képét rajzolja meg a töké
letes lovag-uralkodónak, aki a csatában 
bátor, alattvalóival könyörületes, udva
rában pedig lovagi szórakozásokkal mú
latja idejét. A sok-sok toposz mögött 
— és ellenére — az már inkább a vé
letlen műve, hogy a gróf a valóságban 
is jó képességű uralkodónak bizonyult, 
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s nem véletlenül jegyezték fel róla 
„grant chevalier e fort e be l . . . " . 

Richard Edles, korrigálva a koràbDi 
nézeteket, a XI. századi angliai várak 
eredetéről és szerepéről értekezik. Vizs
gálja a várépítések indítékait a XI. szá
zadban, kapcsolatukat a normann ha
talom kiépítésével, majd számuk XII. 
századi csökkenésének okait. Ez utób
biban nem központi, adminisztratív 
nyomást véli felfedezni, hanem pusztán 
gazdasági tényezők kényszerítő hatását. 

Egyetien lovagságról szóló tanul
mánykötetből sem hiányozhat a lovagi 
irodalom motívumainak vizsgálata. 
Defydd Evans a solymászat irodalmá
ról megállapítja, hogy a madarak vilá
gában uralkodó társadalmi viszonyok 
és értékrend szorosan követte a kor va
lóságos udvari életét. Példáit a Boke 
of St. Albans (1486, kiad. Oxford, 1975., 
Ed. Rachel Hands) található traktátus-
ból vette, illusztrálva a héják és sóly
mok antropomorf világát. Zára Zaddy 
Chrétien de Troyes műveihez (Yvain, 
Cligés, Charrete, Erec) fűzött megjegy
zéseket, kiemelve, hogy a lovagi kul
túra nők felé tett gesztusai és hódolata 
mennyiben összefüggött a női irodal
mi patronusok megnyerésének az igé
nyével. 

Igen érdekes számunkra Emma Ma
son tanulmánya a mitikus hősöknek tu
lajdonított fegyverek felhasználásáról a 
XII. századi angol királyi propagandá-
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ban. Ügy véli, hogy az Anjou-házi ural
kodók, II. Henrik s fiai tudatosan nyúl
tak az általuk jól ismert Arthur- és 
Trisztán-mondakörhöz, s a hősök kard
jait — a Caliburn-t és a Curtaná-t — 
saját személyükkel kapcsolatba hozva 
beépítették propagandájukba. Meglehet, 
ezzel próbálták ellensúlyozni a Capet-
ing királyok tekintélyét, ami jelentős 
részben táplálkozott Szt. Dénes kultu
szából, a Nagy Károly- és Roland-mon
dakör elemeiből és a legendás hírű 
nemzeti zászlóból, az Oriflamme-ból. A 
legendás kardok sorát még tovább bő-
víthetnénk, de maga a szerző tudatosan 
szűkítette le témáját az említett ural
kodók korára, miként a királykoroná
zási ordókban való szerepüket is —sa j 
nos — csak mellékesen érintette. Mind
azonáltal úgy hisszük, hogy Tóth Zol
tán Attila's Schwert (Wien, 1930.) c. 
munkájának számos megfigyelését hasz
nosíthatta volna munkájában. 

Ian Peirce a középkori kard fejlődé
sét tekinti át több évszázadon át (c. 
850—1300) mindössze húsz oldalnyi ter
jedelemben. A kitűnő illusztrációk fő
leg az angol gyűjtemények remekmívű 
darabjaival ismertetnek meg bennün
ket. 

Számos tanulmány speciális témavá
lasztása ellenére is a kérdéskör élveze
tesen tárgyaló, sok esetben gondolat
ébresztő megközelítését kínálja a kötet. 
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