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MEgAN CASSIDY-WELCH (ED.)

REMEMBERINg THE cRUSADES AND cRUSADINg

(Remembering the Medieval and Early Modern Worlds. Routledge, Taylor & Francis Group, London,  
New york, 2017. xii + 251 o. ISBN: 978 1138811140)

Bevezető tanulmányában a kötet szerkesztője, Megan Cassidy-Welch (Monash 
University, Melbourne) áttekinti a klasszikus keresztes hadjáratok emlékezete kutatásá
nak főbb állomásait, kiemelve Nicholas Paul tanulmánykötetét és monográfiáját,1 valamint 
a Journal of Medieval History tematikus számát (2014). Kitért arra is, hogy a háborúk  
történetére, a közösségek és népek identitására milyen komoly hatása volt a kommunika
tív emlékezettől a kulturális emlékezetbe bekövetkezett váltásnak (Remembering in the 
time of the crusades).

Az emlékezet forrásai főcím alatt főleg a témakör egyházi megközelítését és műfa
jait ismerjük meg, némi világi kitekintéssel. Jessalynn Bird (Dominican University, 
Pardue University Calumet) a keresztes prédikációk forrásait, képalkotását és múlt-jövő 
képét villantja fel (Preaching and crusade memory). Utal arra a jól ismert tényre, hogy 
az első keresztes hadjárat és elsöprő sikere hatalmas mennyiségű történeti és teológiai 
irodalmat eredményezett, melynek gondolatvilágát sikeresen ágyazták be a biblikus és 
eszkatalogikus hagyományba. 

Cecilia gaposchkin (Dartmouth College) arról ír, hogy Jeruzsálem bevételének napja, 
július 15-e 1099-ben ünnepnappá vált – a liturgikus könyvek sanctorale részében Szt. 
Benedek átvitelének ünnepe után kapott helyett – legalábbis a jeruzsálemi patriárkátus 
területén, amelyről már Türoszi Vilmos is említést tett (The liturgical memory of 15 July 
1099: between history, memory and eschatology). A francia liturgikus szövegek alapján 
készítették el az imádságokat, ami többször is módosult, utoljára akkor, amikor 1149-ben, 
a visszafoglalás ötvenéves évfordulón az újjáépített templomot ismét felszentelték.

Elizabeth Lapina (University of Wisconsin-Madison) a háborúk vizuális megjeleníté
sének speciális területét mutatja be (Crusades, memory and visual culture: representations 
of the miracle of intervention of saints in battle). Tucatnyi képi ábrázolást sorakoztat fel 
annak bizonyítására, hogy a harcokba a keresztesek oldalán beavatkozó szentek megha
tározó területét alkották a keresztes mítosz-képződésnek, miként már az antiochiai csata 
során megjelent györgy, Merkúr és Demeter. Ugyanakkor érdekes, hogy a hosszú idő
tartam és a hatalmas létszámok ellenére a hadjáratokról viszonylag kevés képi ábrázo
lás maradt fenn, az azonban már nem véletlen, hogy legtöbb az első keresztes hadjáratra 
emlékeztette a nézőt.

Anne E. Lester (University of Colorado-Boulder) megállapítja, hogy a hadjáratokra 
és Szentföldre leginkább az onnan hozott ereklyék, vagy éppen a Szent Sír-templomot 
utánzó alaprajzok és replikák emlékeztettek (Remembrance of things past: memory and 
material objects in the time of the crusades, 1095–1291). Ugyanakkor a tárgyi kultúrában 
nem lebecsülendő része van az onnan hozott emléktárgyaknak, így az ott eltöltött időre 

1  Remembering the Crusades: Myth, Image, and Identity. (RethinkingTheory). Ed. Nicholas Paul, 
Suzanne yeager. Md, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2012.; Uő: To Following Their Footsteps: 
The Crusades and Family Memory in the High Middle Ages. Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 2012.
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emlékeztet egy kitömött krokodil a dél-franciaországi Saint Bertrand de Cumminges szé
kesegyházában, miként számtalan szentföldi zarándokerszény, bot, jelvény, gyűrű, fegy
ver is fennmaradt. Meghatározó volt az ereklyék mozgása szempontjából Konstantinápoly 
kifosztása, ami után ezerszámra került Európába az ereklyék.

Darius von guttner-Sporzynski (független kutató) az első keresztes háború alapvető 
történetírói alkotásainak számbavétele után a lengyel historiográfia legkorábbi nagy alko
tását, a Gesta Principum Polonorumot elemzi, mint a lengyel fejedelmek számára a balti 
pogányok elleni harchoz való csatlakozás fontos forrását (Historical writing).

Lee Manion (University of Missouri) a keresztes témáknak szentelt népnyelvű verses 
epikát (romance) vizsgálta („Perpetuel memorye”: remembering history in the crusading 
romance). Műfajilag sem mindig könnyű meghatározni ezeket az epikus alkotásokat, 
amire a Chanson d’Antioche ciklus a legjobb példa Erre inkább chanson de geste-ként 
tekintenek, s számos változáson ment át, amíg a XV. században megszületett prózai válto
zata. Szerzője a Karoling történelemmel állítja párhuzamba az első hadjáratot, amelyben a 
Nagy Károllyal rokoni viszonyba állított gottfried mintegy a Roland ének szent háborúját 
folytatja a Szentföldön. Hasonlóképpen figyelemre méltó az 1300 körül keletkezett közép-
angol Richard Coeur de Lion, az angol király tetteit nem kis elfogultsággal magasztalva. 
Ennek köszönhető, hogy a mű az angol nemzeti identitás alakításában is szerephez jutott, 
s lelkesítőleg hallgathatták a század angol–francia háborúi alatt. A művek ugyanakkor a 
morális kérdéseknek is teret engednek, miként Wolfram von Eschenbach Willehalmja a 
pogányok megtérését és életük megkímélését tárgyalja. 

Katherine Allen Smith (University of Puget Sound) a korai keresztény mozgalom 
monasztikus emlékezetben betöltött szerepét vizsgálja (Communities of memory monastic 
memories of the early crusading movement). Fő forrása a Vita Sancti Adjutoris, melynek 
főhőse a muszlim börtönből való menekülését, majd lelki megtérését Mária Magdolnának 
és tironi Bernátnak köszönheti, egy olyan csodának, amihez annak biblikus párhuzamai 
mellett Bohemund története is ösztönzőként szolgálhatott. A művet a tironi szerzetesek 
kérésére Hugó, cluny-i szerzetes, majd amiens-i püspök röviddel a főhős 1131-es halála 
után írta meg. Ő maga ugyan nem járt a Szentföldön, de életének franciaországi állomá
sai egytől egyig a keresztes szellemre és a szentföldi harcokra emlékeztették és látták el 
szóbeli információkkal.

James Naus and Vincent Ryan tanulmánya keresztes hadjáratok dinasztikus emlé
kezetben játszott szerepét tárgyalja (High stakes and high reward. The memory of royal 
crusading). A versailles-i palota „Salles des croisades”-termeinek 1843-ban átadott fal
képeivel indítja írását, melyeken feltűnik Margit magyar királyné és II. András magyar 
király is. A francia királyok közül VII. és IX. Lajos, az angolok közül kétségkívül Ri-chárd,  
a németek közül III. Konrád, I. és II. Frigyes, akiknek nevét halhatatlanná tette a keresz
tes vezérség. Kétségtelen, hogy az útra kelésben a politikai meggondolások mellett mind
egyikük esetében az őszinte hitbuzgalom is szerepet játszott, amit azonban a belpoliti
kai helyzet mindenkor döntően befolyásolt. Nem engedhették meg maguknak bármikor a 
hosszabb távollétet országuktól, hiszen VI. Lajos majdnem négy évet, IX. Lajos hét évet 
töltött távol. A hagyománynak is nagy szerepe volt, hiszen Richárd nagyapja az 1101es 
hadjáratban, anyja a második keresztes hadjáratban vett részt, ő maga pedig fogadalmát 
a tours-i Szent Márton székesegyházban tette. A résztvevők is tudták, hogy egy keresztes 
királyt tekintélye és erkölcsi nyeresége messze az átlag keresztes fölé emeli, még Richárd 
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esetében is. Utóbbit a hazaúton történt szánalmas elfogása és fogságba vetése ellenére 
keresztes hírneve a legnagyobb angol királlyá tette, bár állítólag még angolul sem tudott.

Rebecca Rist (University of Reading) két zsidó krónika, az „1007. évi borzalmas ese
mény”, valamint Shelomo bar Shimshon krónikáját értelmezi a zsidókat ért sérelmek és 
az őket óvó egyházi-pápai védelem szempontjából (Jewish memory and the crusades: 
The Hebrew crusade chronicles and protection from Christian violence). Az első, valami
kor 1220 körül íródott mű II. Róbert herceg, majd király idejében Franciaországban tör
tént atrocitások emlékét idézi fel. A királyi udvar által is támogatott erőszakos konverzió 
és halálos fenyegetettség miatt a zsidók a pápához fellebbeztek, aki meghallgatta kéré
süket és védlevelet adott ki számukra. A második szerzője 1140 körül emlékezett visz
sza az első keresztes hadjárat idejére. Ebben a pápát sátánnak írja le, noha maga II. Orbán 
nemigen tett zsidókra vonatkoztatható kijelentéseket. A kortárs viszonyokra reflektálva 
pedig helyteleníti, hogy VII. Lajos elengedte a keresztesek adó- és kamattartozását, talán  
III. Jenő bullájának hatására.

Nicholas Paul (Universty of Cambridge) és Jochen Schenk (Univesity of glasgow) a 
családi, pontosabban az arisztokrata családok keresztes hagyományát tekinti át és hívja fel 
a figyelmet annak néhány sajátságára (Family memory and the crusades). Megállapítják, 
hogy ezek a családok, ha társadalmi érvényesülés és kapcsolatrendszer építéséről volt 
szó, igen tágan értelmezték a rokonságot. Így az elődök keresztes kötödése széles kör
ben hatott és kötelezte az utódokat a szerepvállalásra. Közép- és Észak-Franciaországban 
a Monthléry, Courtenay és Le Puiset családok közel 30 keresztest adtak, de német föl
dön ilyenek voltak például a Bergek.2 Érdekes példákat jegyeztek fel arról, hogy miként 
mesélték az ősök tetteit. János, Eppes urának (†1293) epitaphiumán ófrancia nyelven 
hasonlították keresztes tetteit Roland és Oliver emlékéhez. A Lambert d’Ardres guines-i 
grófok történetéből (Historia comitum Ghisnensium) pedig megtudjuk, hogy a fiatal gró
fot 1200 körül idősebb emberek tanították a régmúlt idők, Artúr király és a keresztesek 
tetteire. Lambert említi meg, hogy a grófok mérgesek voltak a Chanson d’Antioch szer
zőjére, mert az említés nélkül hagyta művében őseiket. A szintén számos keresztest fel
vonultató Brienne család portréit pedig a normandiai Foucarmont apátságában festették 
a falra a XIV. század végén, s elsőként magát Jánost, a jeruzsálemi királyt, II. András 
keresztes vezértársát helyezték el.

A kötetet a keresztesek bizánci, ibériai, balti és muszlim emlékezetének esettanulmá
nyai zárják. Jonathan Harris (University of London) a keresztes háborúk bizánci emlékeze
tét vizsgálja, ami nem meglepő módon Konstantinápoly 1204. évi elfoglalására fokuszált 
(A blow sent by God’: changing Byzantine memories of the crusades). A bizánci szerzők 
csak mellékesen emlékeztek azokra az esetekre, amikor a bizánciak maguk is akadályoz
ták a nyugatiak átkelését, különösen a harmadik keresztes hadjárat idején. Ezzel szem
ben a velenceiek csalárdságát és a városba betörő, a bizánciak szempontjából skizmatikus 
nyugatiak tomboló harácsolását még a XV. században is felidézték a külföldi látogatók
nak. A középkori források szelektív emlékezete nem meglepő módon az új és legújabb 
kori görög publikációkban sem merült feledésbe.

2  Erre lásd ismertetésünket: Alexander Berner: Kreuzzug und regionale Herrschaft. Die älteren grafen 
von Berg 1147–1225. Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 2014. Hadtörténelmi Közlemények, 128. (2015) 2. sz. 591–
593. o.
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Ana Rodriguez (CCHS-CSIC) az ibériai és a szentföldi hadjáratok közötti hason
lóságot, de ugyanakkor eltérő kortárs megítélését mutatja be (Living and remembering 
the crusades and the Reconquista: Iberia, 11th–13th centuries). Az ibériai Reconquista 
harcai megelőzték a XI. században a klasszikus keresztes hadjáratokat, s 1123-ban III. 
Callixtus az ibériai harcokban résztvevők égi jutalmát az szentföldiekkel azonosan szabta 
meg. Ennek ellenére a pápák ragaszkodtak a Szentföld számára a hispániai egyház anyagi 
támogatásához, ami nem kis helyi ellenállással találkozott. Ugyanakkor a közös élmény
anyag és motívumrendszer mindvégig fennmaradt, hiszen még X. Alfonz is szívét a 
Kálvária hegynél temettette volna el, ha végakaratának nem szegülnek ellen (s így az is 
Sevillába került). A félsziget uralkodói közül többen is keresztes fogadalmat tettek, ám 
azt a Reconquistában való részvételként értelmezték. Különösen Kasztíliában a szent
földi utak ritkák voltak, s ha megvalósultak, inkább egyéb okokkal volt magyarázható 
(keresztesnek kijáró védelem biztosítása, bűnbánat, kiszabott egyházi büntetés). Nem 
véletlenül, mint legnagyobb keresztes sikerre, hagyományosan a Las navas de Tolosa-i 
1212-es győzelemre tekintettek.

Alex Mallett (University of Edinburgh) azt vizsgálja írásában, hogy a középkori 
és legújabb kori arab szerzők műveiben a keresztes háborúk mennyiben jelennek meg 
legitimizáló tényezőként (The Muslim memory of the crusades). Ezt legmarkánsabban az 
Ajjubidák és a Mamelukok estében igazolja, ahol minkét dinasztia a keresztesek feletti 
győzelmeknek köszönhetően szerezte meg a hatalmat. Különösen meghatározó szerepet 
játszik Szaladin alakja, akire még napjaink politikusai, így Szadam Husszein és Asszad 
is példaképként tekintettek. Ugyanakkor érdekes, hogy a nyugathoz szorosabban kap
csolódó arab országok (Libanon, Tunézia) kiadványaiban mérsékelt és kiegyensúlyozott 
szemlélet figyelhető meg, szemben a radikálisabb országokéval, amelyek mintegy örökös, 
máig tartó keresztes háborúkról beszélnek.

Carsten Selch Jensen (Københavns Universitet) a keresztes háborúknak az észt és lett 
nemzeti emlékezetben játszott szerepét elemezte (Appropriating history: remembering 
the crusades in Latvia and Estonia). Mindkét terület esetében a német lovagok megje
lenése és a területek rendi államukba való betagolása határozta meg a későbbi történet
írói reakciókat, a hódítás előtti „romlatlan ősállapotot” (ami leginkább Livóniai Henrik 
1217-ben befejezett krónikáján alapult) és a hódítás utáni keresztény korszak megítélését.  
A XIX. századi nemzeti ébredés korában a német hódítást kritika kísérte, míg a 1918–
1920-as honvédő háború időszakában a bolsevikok ellen harcoló észtek és lettek szívesen 
alkalmazták magukra a keresztes eszmekört, hogy majd a második világháborús német 
megszállás idején az előjelek ismét megváltozzanak. Hasonló váltásnak lehetünk tanúi a 
balti államok 1991-ben elnyert függetlensége utáni időszakban is, de ezt a szerző már nem 
érinti tanulmányban.

A kötet tanulmányai értékes párhuzamokat rajzolnak fel a magyarországi keresztes 
eszmekör kialakulásnak elmaradáshoz. Nehezen magyarázható meg, hogy a Balkánon 
keresztes szerepkörre törekvő magyar kormányzat a XIV–XV. században miért nem 
merített példákat a klasszikus hadjáratok időszakából, noha erre legalábbis az ötödik had
járat alkalmával minden lehetőség meg lett volna. Ebben nyilván sok szempont mellett 
a nemzeti nyelvű irodalom hiánya is nagy szerepet játszott: amit magyarul nem lehetett 
leírni, arra latinul sem volt igény.

 


