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A keresztes eszme
születése
Az első millennium világa

"Nyelvem ragadjon ínyemhez, ha nem emlékezem meg rólad, ha
nem Jeruzsálemet tekintem az én vigaszom fejének" - hangzik a
137. zsoltár kesergése. Jeruzsálem neve az első keresztes hadjárat
indulása előtt sem hangzott idegenül a középkori Európában: a
világ megváltója, Krisztus életének, kereszthalálának és feltámadá
sának színhelyeként a liturgikus tudat és a kegyes áhítat közép
pontjába került. Az égi Jeruzsálem mellett a földi metaforája is idő

ről időre felbukkant a teológiai és politikai gondolkodásban, mégis
egészen a 11. század végéig a háttérben maradt. A térképeken főleg

a keresztes mozgalom hatására jelent meg a Szent Sír temploma
mint a világ közepe, miként arról Ezekiel is írt: "Ez Jeruzsálem,
melyet a népek közepébe állítottam" (Ez 5,5).

Igen meglepő, hogy a 11. századi latin történeti művekben mi
lyen csekély figyelmet szentelnek az iszlámnak, a hispániai re
konkviszta első sikereinek, vagy éppen a szentföldi események
alakulásának, talán az egy Raoul Glaber művétől eltekintve. A
pogányok elleni harc jogosságának az elfogadása általánosnak te
kinthető, ám a század elején a később szentté avatott II. Henrik
német császár még magától értetődően szövetkezett a pogány lju
ticsokkal a keresztény lengyelek ellen.

Az első megrázkódtatás akkor érte a szent várost, amikor 1009
ben a kairói fátimida kalifa, al-Hákim parancsot adott a keresz
tények üldözésére s a Szent Sír templomának az elpusztítására,
amit még keresztény templomok ezrei követtek. Hihetetlen mó
don ez az esemény is alig keltett visszhangot, a már említett Ra
oul Glaber mellett csak Adémar de Chabannes krónikája méltatta
említésre. Az üldöztetés azonban magától megszűnt, amikor al
Hákim elveszítette a kontrollt tettei felett, és saját hittestvérei el
len fordult. A keresztényeket szinte egyenjogúsította, a mekkai
zarándoklatokat pedig betiltotta, míg meg nem gyilkolták. Az
összetűzések ekkor átmenetileg elcsitultak. A század közepén, IX.
Konstantin bizánci császár uralkodása alatt a Szent Sír templomát
újjáépítették, a hathatós bizánci védnökségét élvező palesztinai
keresztények ekkor az arab uralom alatt kűlönősen jó körűlrné

nyek között éltek. Pedig a térségben, s különösen a Szeritföldön
eközben, a 10. század folyamán fordulat következett be, a korábbi
erőegyensúly véglegesen felborult. A Bizánci Birodalomnak a szá-
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Az első keresztes
hadjárat

zad utolsó évtizedeiben még majdnem sikerült visszaszereznie
Palesztinát, s benne a szent várost, Jeruzsálemet, de a meggyen
gült birodalom már képtelen volt ilyen távolságokban sikeresen
hadat viselni. Ezzel szemben a korábbi bizánci és fátimida rivali
zálást a szeldzsuk török törzsek megjelenése és gyors témyerése
átformálta. A törökök a 11. század folyamán egyre agresszívabban
léptek fel a Bizánci Birodalommal szemben, először elfoglalták
Örményországot, 1069-ben már Ikonionig kalandoztak, majd
lü71-ben Manzikertnél minden idők egyik legnagyobb vereségét
mérték a birodalmi seregekre. Ugyanebben az évben vette be Je
ruzsálemet majd egész Palesztinát egy török kalandor. Nem kel
tettek Európában a korábbinál nagyobb együttérzést a szeldzsuk
török támadások sem, noha uralmuk alatt Jeruzsálemben a ke
resztényekre sokkal nagyobb nyomás nehezedett korábbi kiegyen
súlyozottnak mondható életük jelentősen megváltozott.

Ugyanakkor a fenti eseményekről szóló híradások búvópatak
ként cirkulálhattak Európában, hiszen a Krisztus-évfordulónak te
kintett 1000. év előtti évtizedektől megsokasodtak a szentföldi za
rándoklatok. Sokan keltek át délen az itáliai tengerszoroson, de
sokan vették igénybe a Szent István által ismét megnyitott Ma
gyarországon átvezető szárazföldi utat is. Nem alaptalan a feltéte
lezés, hogy Magyarországon is jól értesültek voltak a szentföldi
eseményekről, még ha a magyar királyok és majdan az 1096-ban
átvonuló keresztesek közti kapcsolatfelvétel akár tragikusnak is
tekinthető: Kálmán király vezetésével ugyanis az év nyarán több
alkalommal fegyveresen szórták szét a fosztogató, Nincstelen Val
ter által vezetett keresztes csapatokat, s majd csak Bouillon
Gottfried megérkeztével rendeződött a magyar király és a keresz
tesek közti viszony. Előbb azonban a nemzetközi feltételeknek
kellett úgy megváltozniuk, hogya pápa hívására és legátusa ve
zetésével nemzetközi hadak induljanak el a Szeritföldre.

A pápa, II. Orbán az akkori keresztény világ képviseletében
döntött, s - máig ható következményekkel - úgy ítélte meg,
hogy az egész közösséget fenyegető veszéllyel szemben a közös
ségnek kötelessége és joga közös akcióval válaszolnia. Szerenesés
körülmények tekinthető, hogy amikor a bizánciak talán éppen az
1095. évi Piacenzai zsinathoz segélykérő levelet intéztek, veszített
hevességéből a pápai és császári hatalmat egyaránt bénító invesz
titúraharc. Az energikus r. Alexios császár valószínűleg csak nyu
gati zsoldosok alkalmazására gondolt, miként a kereszteseknek
nyújtott bizánci segítség fejében a keresztes vezérektől meg is kö
vetelték Konstantinápolyban a hűségesküt. Az eskü letétele elle
nére a bizánci befolyás az eseményekre és résztvevőkre igen kor
látozott maradt, s az első hadjárat sikere után de [acto független
államalakulatok jöttek létre a meghódított területeken. A kocka
azonban el volt vetve, a pápa hívó szavára ezrek és ezrek keltek
útra Keletre. A dolog érdekessége inkább az, hogya korabeli inf-
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Korai keresztes
hagyomány

Magyarországon

rastruktúra és információáramlási sebesség ismeretében sikerült
egy olyan tekintélyes és ütőképes lovagsereget összetoborozni,
amelyelegendőnek bizonyult a Szeritföld felszabadítására és új
keresztény államok megalapítására. Ebben kétségkívül szerepet
játszott a pápa bölcsessége, az, hogy ő maga a fejedelmek és
nagybirtokosok megnyerésére koncentrált, akik azután hűbéreseik

és kíséretük számtalan tagjával csatlakoztak a hadjárathoz. Az
egyházi érvelés is nekik szólt, amit azután már a prédikátorok
feladata volt a nép számára érthetővé tenni.

Ha a hadjárat szempontjából a politikai események Európában
kedvezően alakultak, elmondható ez még inkább a Közel-Kelet
ről. A mohamedánok síiták és szurmiták közti egyébként is éles
megosztottsága 1092-ben a török szultán halálával addig sosem
látott méreteket öltött, véres trónutódlási harcok folytak a biroda
lom nyugati és keleti felében. A síita fátimidák maguk is elküld
ték követeiket az Antiochiát ostromló keresztesek táborába, s a
keresztes sikerek egyáltalán nem voltak ellenükre. Maguk a hadi
események rendkívül gyorsan pörögtek. 1095. november 18-28.
között kerül sor a c1ermont-i zsinatra. ahol a pápa meghirdeti a
keresztes háborút. 1096 júliusában az első keresztesek elérik
Konstantinápolyt, 1097 februárjában a keresztesek főserege Bouil
lon Gottfried vezetésével átkel a Boszporuszon, júniusban vissza
hódítják Niceát, október 20-ától 1098 júniusáig Antiochiát ostro
molják, majd az ostrom sikere az egész hadjárat menetét eldönti,
1099. július 12-én elfoglalják Jeruzsálemet, Bouillon Gottfriedot
megválasztják Jeruzsálem urának.

A modern történészek megítélése nem sokban tér el a keresztes
háborúk talán legszínvonalasabb történetírójának, a 12. századi
Türoszi Vilmosnak a keresztesek sikereiről és kudarcairól alkotott
véleményétől: az első idők zarándokaiban sokkal töretlenebb volt
a hit a küldetésükben és az őket támogató égi segítségben, a nyu
gati, főleg a normannok által mesterien alkalmazott nehézfegy
verzetű haditechnika meglepetésként hatott a keleti könnyűlova

sokra. Türoszi Vilmos világosan látja azt is, hogy a nyugatiak si
kereihez a keletiek megosztottságára volt szükség. A második ke
resztes hadjárat kudarcának fényében az első sikere a történeti és
egyházi irodalom exemplumává, toposzává vált. A győztes hadve
zérek már-már mitikus fényben ragyogtak, szembeállítva későbbi

koroknak hitben megingó szereplőivel.

E mítosznak Magyarország sokszorosan is részesévé vált. A le
írásokban szerepel az ország mint a keresztesek átvonulásának
helyszíne, de ennél is fontosabb a hadjáratnak Szent László király
és Szent Gellért püspök legendájában játszott szerepe. Gellért Na
gyobb legendája szerint már a főhős apja keresztes hadjárat során
veszítette életét, ami a szerzetes Gel1értre is döntő hatást gyako
rolt. A szeritföldi zarándokútról először a szentmártoni apát, Rasi
na beszélte le, majd mégis útra kelve a magyar király, Szent lst-
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ván marasztaló szavai térítették el végleg eredeti szándékától.
Gellérttel kapcsolatban a legérdekesebb mégis az, hogy a 14. szá
zad során a kármelita rend fedezte fel és sajátította ki magának
személyét. 16. századi töredékesen fennmaradt életírása fantaszti
kus vonásokkal színezi ki fordulatokban egyébként sem szegény
életírását: Kármel hegyi szerzetesből lesz antiochiai pátriárka, s
majd csak ezután kerül Magyarországra, ahol adoptált lelki fia és
a magyar királylány gyermeke nem más lesz, mint az első keresz
tes hadjárat hős lelkű pápai legátusa, Adémár. Az első hadjárat
nak nem kevésbé fantasztikus és anakronisztikus az összekapcso
lása Szerit László magyar király személyével. A hazai krónikás és
legendás hagyomány egyaránt úgy tudja, hogy a nyugat-európai
fejedelmek a magyar uralkodót akarták megnyerni a sereg vezé
réül, s Lászlót annak elvállalásában csak váratlan halála akadá
lyozta meg, ami egyébként még az első hadjárat meghirdetése
előtt bekövetkezett. A történet egészének, vagy legalább részletei
nek hitelességében a legutóbbi időkig nemigen kételkedtek, s ez
kiemelkedő elemét alkotta a historizáló magyar történelmi mon
davilágnak.

Az első keresztes hadjárat újdonsága a zarándok-hagyomány
és a szent háború összekapcsolása volt. Az első hadjárat kereszte
sei magukat elsősorban zarándokoknak tekintették, s a kereszt
felvarrásával ruházatukon is jelölték fogadalmukat és jogállásu
kat. Keresztesnek inkább majd csak a 12. század végétől nevezték
magukat. Szent Bernát a kereszteseket egyenesen az okos kereske
dőhöz hasonlította, aki fogadalmat téve a lehető legnagyobb ha
szonhoz jut, azaz az örök üdvösséghez. Az útra kelt keresztesek
nek a szent ereklyék meglátogatása mellett fogadalmuk része le
hetett a Jordánban történő jelképes újrakeresztelkedés. A Szent
földről való visszatérés jelképe pedig a Jerikóból hozott pálmaág
lett, amit a rettenthetetlen normann vezér, Bohemund is szedett
magának.

A háború és erőszak keresztény megítélésével már régóta
szembesülnie kellett a keresztény gondolkodóknak. Miként ma
sem vagyunk biztosak abban, hogy béke és igazságosság teremt
hető erőszakkal, s hogy az okozott szenvedések arányban állnak-e
a remélt erkölcsi megújulással, úgy ezt már a középkorban is he
vesen vitatták, különösen a második keresztes háború kudarca
után. Az alapvetést maga Szent Ágoston végezte el, aki beemelte
fejtegetéseibe az igazságos és igazságtalan háború fogalmát, s ha
általában el is ítélte az erőszakot, elismerte, hogya gonosz csele
kedetek az igazakat rákényszeríthetik az erőszakos fellépésre. Ér
velése alapján, s ez megkerülhetetlen volt, igazságos háború ese
tén az ellenfél megölése sem tekinthető bűnnek, noha fenntartja,
hogy a háborút legitim uralkodónak kell megüzenni. a háborúnak
jogos célt kell kitűznie - például a haza és a jog védelmét. az el
orzott javak visszavételét, bírói ítélet érvényesítését stb. -, s vé-
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gül az erőszaknak arányban kell állnia a kitűzött jogos céllal, s
azt célkitűzéseibennem lépheti túl.

E kérdésben a pápák elvi és gyakorlati álláspontja a 9. század
tól fokozatosan formálódott, hiszen újra és újra rákényszerültek,
hogy a pápai állam céljai érdekében fegyveres csapatok támogatá
sát vegyék igénybe. E támogatás fejében, s ez különösen a re
konkviszta tapasztalatait hasznosító VII. Gergely pápára igaz, a
résztvevőket már nem egyszeruen a vétkekért járó büntetések el
engedésével csábították, hanem kifejezett lelki jutalmakkal kecseg
tették. Zarándok és lovag alakja egybemosódott, a résztvevőket

számtalan, köztük számos merőben világi szempont is mctivál
hatta. Mégis a keresztesek tömegei a pápai felhívásra, a zsoltárok
Jeruzsálemet sirató kesergéseit hallgatva, kalandvágyó lelkesedés
től fűtve vágtak neki a szó valódi és átvitt éreimében is pokoli
mélységek és magasságok között vezető zarándoklatnak, és a ki
választottak öntudatával érkeztek el kitűzött céljukhoz. A fogéko
nyabbak a mérhetetlen szenvedések és elmondhatatlan ujjongások
között hánykolódva megértettek valamit az Ó- és Újszövetség, a
földi és mennyei Jeruzsálem misztériumából, s megérkezésükkor
hihettek abban, hogy "látám a szent várost, Jeruzsálemet, me ly is
tentől szálla alá a mennyből, elkészítve mint egy férje számára
felékesített menyasszony" Oel 21,2).
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