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NIELS BRANDT

gUTE RITTER, BÖSE HEIDEN
das türkenbild auf den Kreuzzügen (1095–1291)

(Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2016. 408 o. ISBN: 9783412503376)

A keresztes háborúkról mára már több alaposan kidolgozott eseménytörténeti, illetve 
hadtörténeti írás született. A téma eszmetörténeti megközelítése, illetve rajta keresztül a 
középkori Európa török- és iszlám-képének kutatása azonban igazán az utóbbi években 
lendült fel. Niels Brandt 2016-os munkája, mely magában foglalja mind a hadtörténeti, 
mind az eszmetörténeti aspektusokat, pontosan ebbe az áramlatba illeszkedik. 

A keresztes háborúk egyaránt jelentették a vallások és a kultúrák összeütközését. 
Európai harcosok első ízben találkozhattak nagyobb számban a többség számára eddig 
legfeljebb csak hírből ismert keleti, török harcmodorral. A szerző érthető módon azt a 
kérdést helyezi középpontba, hogy miként jelenik meg az ellenség a keresztes hadjárat
hoz kapcsolódó európai forrásokban, milyen megítélések alakulhattak ki az első keresz
tes hadjárat résztvevőinek körében a taktikájukban és vallásukban számukra idegennek, 
újszerűnek tűnő törökökről. Fontos kérdés, vajon az európai lovagok felismerték-e az 
ellenség ütőképességét, s hogyan viszonyultak a török lovas íjászok taktikájához. Már 
erre az időszakra is igaz volt, hogy a törökre nem pusztán katonai, hanem vallási ellen
ségként is tekintettek keresztény körökben, ami növelte a küzdelem lélektani jelentőségét. 
A munka a hadtörténeti írások mellett kiemelt hangsúlyt fektet a középkori Európa isz
lám-képével foglalkozó művekre, a korabeli forrásokra és szakmunkákra. 

A tizenkét fejezetes kötet elején a szerző bemutatja, hogyan alakult az iszlám-kép 
Európában a VII. századtól a XIII. századig a korszak meghatározó forrásai alapján, mind 
vallásuk, mind harcmodoruk tekintetében. A szerző keresi a választ arra, hogy keresz
tény körökben tettek-e különbséget a „török” (turci), illetve a „szaracénok” (saraceni) és 
az „arabok” (arabi) között. A források tanulmányozása alapján elmondható, hogy való
ban törekedtek-e a korabeli szerzők, így például Nogent-i guibert, Chartres-i Foucher a 
különbségtételre. A második fejezet utolsó alfejezetéből megtudhatjuk, hogy a keresz
tény szerzőknek már az első keresztes hadjárat idején is voltak információik a közel-keleti 
politikai helyzetről és az ott történt eseményekről.

Ezt követi az első keresztes hadjárat elemzése, mely érthető módon komoly hangsúlyt 
kapott a kötetben, két teljes fejezetet tölt ki (62–115. o.). Itt olvashatunk arról, hogyan jele
nik meg a török II. Orbán pápa prédikációjában, az iszlámot hogyan jellemzik a korabeli 
krónikákban és láthatjuk, vajon mennyiben jelennek meg a muszlimok a kötet címében 
is említett „gonosz pogányként” vagy akár „jó lovagokként”. Ennek megválaszolásához 
a szerző megvizsgálja az első keresztes hadjárat csata-, illetve ostromleírásait. A leírások 
nemcsak részletesebb betekintést engednek a török harcmodorba, de a róluk kezdetben 
kialakult ambivalens képet is szemléltetik.

Ezután Niels Brandt a XII. századi leírásokat elemzi, mint például az antik szerzők 
munkáival több átfedést is mutató Gesta Francorumot és annak átdolgozásait, továbbá 
a Historia Vie Hierosolimitanet, illetve az első keresztes hadjáratról is tudósító Gesta 
Regum Anglorumot. A hatodik fejezettől tér rá az elismerő megjegyzések elemzésére, 
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mint például a Gesta Francorum dicsérő szavaira. Kérdések merülnek fel azonban 
a Gesta névtelen íróját illetően. Fontos lenne tudni, hogy a szerző milyen származású 
lehetett, milyen minőségben vett részt a hadjáratban, illetve a hadjárat mely szakaszá
ban írhatta sorait, mivel inkább a dorylaeumi ütközet lehetett rá hatással, mint a nikaiai 
kapituláció. A továbbiakban azt elemzi, hogy a törökökre és frankokra egyaránt hasz
nált miles/milites kifejezésnek mi volt az értelme, és hogy ezáltal a muszlim lovasokat is 
valóban „lovagoknak” nevezte-e, akiket vallásuk ugyan elválasztott a keresztény vitézek
től, bátorságuk azonban egyenértékű volt velük. Érdekes, ahogyan a korabeli beszámo
lók megörökítik a keresztesek magatartását a menekülő, illetve elfogott ellenséggel szem
ben, hiszen itt épp az európaiak kegyetlensége kerül bemutatásra. Noha Európában több 
esetben is előfordult az elfogott íjászok kivégzése (lovagiatlan fegyver használata miatt), 
a keresztes hadjáratok esetében nem említik a források, hogy török foglyokat éppen ezért 
öltek volna meg. Az ezt tárgyaló alfejezetek mindemellett bemutatják, milyen hatások 
idézhették elő ezt a jelenséget, hogyan jelennek meg a keresztesek és muszlimok közti tár
gyalások, egyezmények a krónikákban, hogyan alakult át az első szíriai keresztes államok 
kapcsolata a törökökkel katonaiból politikaivá és milyen mértékben voltak negatívak azok 
a sztereotípiák, melyek az új államok muszlim szomszédjairól terjedtek el, illetve milyen 
pozitív és negatív képek alakultak ki magukról a török uralkodókról. 

A keresztes államok korai török-képét tárgyaló fejezetben láthatjuk, hogyan helye
ződik a súlypont a politikai kapcsolatokra, illetve ennek milyen hatása van a leírásokra. 
Érdekes nézőpontot jelent ebből az időszakból Ordericus Vitalis munkája, melyben a nor
mannok fosztogatásait és kegyetlenkedéseit is kiemeli, illetve fiktív történeteiben keresz
tény hitre térni kívánó török hercegnők is szerepet kapnak. Ezzel máris egy árnyaltabb 
török-képpel találkozunk, mely, noha az iszlámot továbbra is elítéli, de már bemutat pozi
tív alakokat is a nők képében. 

Az 1147-ben megindult második keresztes hadjárat krónikáiban ismét a kegyetlen kép 
erősödik fel, és a leírásokban az ekkorra már szokásos tulajdonságok mellett több eset
ben állatias jelzőkkel illetik őket. Mindez azonban más fényben tűnik fel, mihelyst az 
ármánykodónak és árulónak bemutatott „görögökkel” (bizánciakkal), különösen Mánuel 
császárral kerülnek összehasonlításra, melynek következtében már nem is a muszlimokat, 
hanem a bizánciakat tartják a keresztes hadjárat igazi ellenségének. A politikai viszonyok 
stabilizálódása azonban a török-kép javulását is maga után vonta. Türoszi Vilmos, aki a 
mamelukokról részleteiben tudósító első nyugati szerző, fő művében a politikai érdekek
nek megfelelően formálódott muszlim-képet láthatunk, tartalmazva a klasszikus sztereo
típiákat, ugyanakkor továbbra is lovagoknak nevezve a török lovasokat. 

A kilencedik fejezetben a szerző azt a kérdést vizsgálja, mennyiben tisztelték a keresz
tesek az egyiptomi csapatokat, hiszen míg a törökökről elismerő vélemények születtek, 
egyes munkákban az egyiptomi gyalogság összeomlásáról, taktikájuk elmaradottságáról, 
máshol pedig tiszteletreméltó ellenféli mivoltukról tudósítanak.

Ezt követően a könyv újabb markáns szakasza kezdődik meg. A tizedik fejezet a 
keresztény források Szaladinról alkotott képét vizsgálja I. Richárd és Barbarossa Frigyes 
hadjáratán keresztül, valamint bemutatja, hogy amíg az első keresztes hadjáratban egyér
telmű különbséget tettek „török” és „szaracén” között, ezek a harmadik hadjárat idejére 
gyakorlatilag szinonimákká válnak. 
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A tizenegyedik fejezet a XIII. századi iszlám- és muszlim-képet taglalja. Fő kérdése, 
hogy vajon népszerűbbé vált-e ekkorra a „jó lovag”-képe a „gonosz pogányénál”, tapasz
talható-e változás az iszlámképben. Szaladin utódairól olvashatók pozitív, illetve elis
merő tudósítások. A korabeli munkákban pedig különbséget tesznek a törökök, türkmé
nek, beduinok és a keresztesek körében is tiszteletnek örvendő mamelukok között mind 
életmód, mind fegyverzet és harcmodor szempontjából. A könyvben tárgyalt utolsó jelen
tősebb személyiség Baibars szultán, aki sikerrel vette fel a harcot a hetedik keresztes 
hadjárat csapataival, illetve a mongol támadás során. A türoszi templomos védők kivég
zése és további hasonló tettek következtében igen negatív képet kapott és a kereszténység 
ellenségének, valamint árulónak nevezték, ám ez már nem befolyásolta különösebben az 
általános törökképet. 

A könyv tehát részletesen bemutatja a keresztes hadjáratok iszlám- és török-képének 
változási folyamatát, abból kiindulva, hogy már az első keresztes hadjárattól kezdve az 
iszlám vallás negatív fényben jelent meg, gyakorlatilag a kereszténység ellenpárjaként 
tartották számon. Mindez az első találkozások és közvetlen ismeretek megszerzése követ
keztében módosulni, árnyalódni kezdett. A törökökről, mint „a frankok utáni legjobb 
lovagokról”, tisztelettel kezdtek írni a beszámolókban, alaposabban bemutatva például  
harcmodorukat, fegyverzetüket. Ezek az első hadjárat idején kialakult karakterisztikák 
gyakorlatilag változatlanok maradtak, és végig megtalálhatóak a keresztes háborúkról 
írt krónikákban. Az elismerő szavak mellett természetesen ott voltak a negatív jelzők is 
a vadságukról, kegyetlenségükről, de a lovas íjászok harcmodorát sosem nevezték gyá
vának. Propagandisztikus célokból ezek a leírások módosulhattak, a kereszténység ellen
ségeinek nevezhették őket, jobban kidomborítva kegyetlenségüket, mint harctéri erénye
iket. Több társadalmi, illetve katonai átfedés is tapasztalható volt a keresztény lovagok  
és a török lovasok között, hiszen a kegyetlenség, a rablások, fosztogatások ugyanúgy jelen 
voltak az európai hadszíntereken, mint keleten. Ennek köszönhetően a hasonló tulajdon
ságok felismerése a két fél között nem volt nehéz. A diplomáciai iratokban is látható ez 
a fajta nyitottság, melyben félretették a vallási előítéleteket. Nagyobb differenciálódás 
vehető észre azonban a jelesebb személyek leírásában, hiszen megjelentek a negatív fény
ben feltüntetett vezetők (például Karbuga). A török-kép folyamatosan alakult az idők 
folyamán, melyre jó példa a Gesta Francorum, melyet többször is átdolgoztak, és az általa 
közölt leírások némileg negatívabbá váltak. A XII. században újabb aspektusok jelennek 
meg, mely által az ármánykodással és árulással megvádolt bizánciak jóval gyűlöltebb sze
replőkké váltak a muszlimoknál. Ez a pozitív irány megtörik az 1187-es hattíni csatavesz
tés traumájával, és ismét a kegyetlen kép erősödik meg, mely azt a célt is szolgálta, hogy 
a keresztes államok megsegítésére újabb európai csapatokat toborozhassanak. A török 
azonban mégsem vált azzá az apokaliptikus ellenséggé, mint kezdetben volt, és Szaladin 
szultánról is – akit eleinte kegyetlen zsarnoknak neveztek, majd a harmadik keresztes 
hadjárat végére tiszteletreméltó ellenféllé nőtte ki magát – viszonylag reális képet alkot
tak a kortársak, sőt, még az európai lovagideálban elhelyezve is bemutatták. 

Brandt azt a megállapítást teszi, hogy ami egyes krónikásokat leginkább a „gonosz 
pogány”-kép felé mozdította, a vallási különbségnek volt köszönhető. Diplomáciailag és 
katonailag azonban más volt a helyzet. Barbarossa Frigyes császár hadjárata során pél
dául a kisázsiai törökökre nem is tekintettek ellenségként, hanem csak az Ayyubidákra. 
Az újabb keresztes traumák, mint például a hattíni csata, illetve Jeruzsálem eleste követ
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keztében ismét a negatív kép éledt föl, a muszlimokat a szent helyeket meggyalázó kegyet
len barbárokként nevezve meg. A későbbi leírások egészen a hetedik keresztes hadjára
tig azonban már kifejezetten pozitív hangvételűek voltak, ami annak is köszönhető, hogy 
az ekkoriban készült munkák zöme a lovagi közönségnek íródott, és ezekben a vallási 
aspektusok nem foglaltak el központi helyet. Adódtak még negatív hangvételű, klasz
szikusnak mondható jelzőkkel dolgozó írások, például Baibars szultánról, de az ekkorra 
már több évszázados kulturális, diplomáciai és katonai kapcsolatok lehetővé tették, hogy 
a muszlimokra nem az apokalipszis népeként és kiirtandó pogányként tekintsenek, mint 
1095-ben, hanem tiszteletreméltó ellenfélre, akikben ugyanúgy megtalálhatók az erények 
és hibák, mint európai vetélytársaikban. 

A könyvet rövidítésjegyzék, majd egy huszonkét oldalas bibliográfia, egy hely- és név
mutató zárja.

Niels Brandt munkája értékes új adaléka a középkori török- és iszlám-képet elemző 
szakirodalomnak. Az eseményeket kontextusukba helyezve mutatja be és elemzi azt a 
pozitív képet is, ami nem csupán jelen volt a korszakban, hanem meghatározó jelenséggé 
vált a keresztesek, illetve az európai szerzők számára. A könyv fontos a keresztes hábo
rúkat eszme-, illetve hadtörténeti szempontból vizsgáló kutatók, illetve érdeklődők szá
mára, ugyanakkor kiváló írás azok számára is, akik a kora újkori iszlám- és oszmán-kép
pel foglalkoznak, mélyebb ismeretekre téve szert annak XI–XIII. századi előzményeiről.

Szuromi Kristóf

E. J. MYLOD, gUY PERRY, THOMAS W. SMITH AND JAN VANDEBURIE (ED.)

THE FIFTH cRUSADE IN cONTEXT THE cRUSADINg MOVEMENT  
IN THE EARLY THIRTEENTH cENTURY

(Crusades – Subsidia. Routledge, Taylor & Francis, Abingdon, Oxon, New york, 2016. 240 o.  
ISBN: 978-1472448576)

A kötet tanulmányai előadásként a Kenti Egyetem konferenciáján hangzottak el 
Canterburyben 2012-ben, amelyet az akkor még posztgraduális szerkesztők szervez
tek meg. A bevezető fejezetben Jan Vandeburie (Università degli studi Roma) az ötödik 
keresztes hadjárat historiográfiáját tekinti át. Az időpont akár sorsszerűnek is tekinthető, 
hiszen a hadjárat legalaposabb és talán egyetlen jelentős monográfiájának (1986) szerzője, 
James M. Powell az előző esztendőben (2011) hunyt el – ezért ajánlották a könyvet az  
ő emlékének. A hadjárattal, annak ellenére, hogy az egyik leghosszabb és számos részsi
kert elérő vállalkozásnak tekinthető, az első tudományos feldolgozás csak 1887–1888-ban 
született meg Hermann Hoogeweg tollából. A többek által lebecsült Reinhold Röhricht 
mindmáig használható segédletet bocsátott a kutatók rendelkezésére, ami után hosszas 
évtizedeket kellett várni, hogy Thomas C. van Cleve tárgyalja az eseményeket Setton 
1969-es kézikönyvében. Powell monográfiája után hosszabb szünettel mára egymás után 
jelennek meg a monográfiák, így a II. Frigyesről (Marcello Pacifico, 2012.) vagy János, 
Jeruzsálemi királyról (guy Perry, 2013.). Végül a szerző is figyelmezet arra, hogy a hadjá


