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A dolgozatom választott témája a kommunikáció és az identitás problémája a középkori 

francia gesztaénekekben. A téma feldolgozásának szükségességét az vetette fel, hogy egy 

újabb, összetettebb kép bontakozhasson ki az eddigi kutatások által vázoltakkal szemben, 

hiszen a problémát eddig csak szűk értelemben tárgyalták, vagy a nyelvek vagy az idegenek 

szemontjából. 

A különböző etnikumok közötti komunikáció mind az identitás, mind a beszélt nyelvek 

szemszögéből nagyon érdekes és értékes, ezért megpróbáltam megtalálni a kapcsolatot az 

idegenek középkori, dualista ábrázolásmódja és a gesztaénekek által vázolt nyelvi képek 

között. 

Mivel rengeteg gesztaének született a középkorban, a szövegek kiválasztása több 

lépésben történt. Elsődlegesen az volt a célom, hogy a történetek helyszíne függvényében 

osztályozzam a műveket, így azokat a szövegeket tartottam meg, amelyek a benne szereplő 

népcsoportok szempontjából a legfontosabbnak tűntek. A cél annak megfigyelése volt, hogy a  

szerzők másként közelítenek-e az identitás és főleg a nyelvi megértés kérdéséhez, ha az 

országok, a részt vevő népcsoportok, valamint a kontextus is változik. 

Az idegenség, a másság és a nyelvi megértés fogalma jelentősen átalakult az 

évszázadok során. Mivel a kutatásaim szerint jóval hangsúlyozottabban voltak jelen a 11-13. 

században, mint azután, ezért a gesztaénekek számát a megírásuk időpontja alapján is 

szűkítettem, mert a kései alkotások keletkezésének időpontja és a történetükben leírt korok 

között már túl nagy időeltérés mutatkozik, így a regényes és legendás elemek túl nagy 

számban fordulnak elő. Egyetlen kései, 14. századi  gesztaéneket tartottam meg, az  Entrée 

d’Espagne-t, mert az több szempontból is fontos az elemzés számára. Harmadik lépésben 

azokat a szövegeket választottam ki, amelyekben a szent háború és a keresztesháború fogalma 

nyilvánvaló és következésképpen, több népcsoport lépett érintkezett egymással. Azokban az 

esetekben, amikor több gesztaének is megfelelt a kiválasztási kritériumoknak, akkor azokat 

részesítetettem előnyben, melyek különböző származású szerzők tollából származnak, hogy a 

kérdésfelvetés és a mentalitások közti különbségét is vizsgálni tudjam. Elsősorban a 

keresztesháborúk első ciklusának három, többé-kevésbé történelemhű szövege felelt meg a 

keletkezés időpontja, a történet helyszíne és a leírt események hármas kritériumának, így ezek 

képezik az elemzés fő szövegtörzsét, melyet egyéb emblematikus, különböző országokban 

játszódó hadjáratokról szóló gesztaénekek egészítenek ki. A keresztesháborúkat és a Keletet a 

Chanson d’Antioche, a Chétifs és a Chanson de Jérusalem jeleníti meg, míg az olaszországi 

imperiális hadjáratokat a Chanson d’Aspremont. A Dél-Franciaországban zajlódó, albigensek 

elleni keresztes háború a Chanson de la croisade albigeoise-ban szerepel és a spanyol 



Reconquista a Chanson de Roland-ban, valamint az Entrée d’Espagne-ban. A Chanson des 

Saisnes Nagy Károlynak a szászok, míg a Chanson d’Aquin a bretonok ellen vívott háborúját 

mutatja be. Néhol krónikákból és egyéb gesztaénekekből vett idézetek segítségével próbáltam 

árnyaltabb képet festeni a felmerülő problémákról. 

Nagyfokú nyelvi, kulturális és etnikai különbözőség jellemzik a kort. A gesztaénekek 

ablakot nyitnak arra a sokszínű világra, melyet a szerzők fednek fel előttünk és magukkal 

ragadnak a különböző egységekhez tartozó emberekkel benépesített területekre, ahol fontos 

szerep jut az egyediségnek és a másságnak. 

Az ismert világ határai kitágulnak és következésképpen, az emberek közti érintkezések 

gyakoribbá válnak. A kommunikáció és a kölcsönös nyelvi megértés képezik a létrejövő  

kapcsolatok alapjait. Amikor egymástól eltérő nyelvű vagy nyelvjárású emberek találkoznak, 

a verbális kontaktus nehézkessé, sőt sokszor lehetetlenné válik. Ahhoz, hogy a félreértések 

elkerülhetővé váljanak és hogy a kommunikáció ne lehetetlenedjen el, fontos, hogy megértsük 

a másikat.  

Az elemzés két, egymástól jól elkülönülő részből áll, melyek az identitás problémájára, 

valamint a különböző etnikumok közötti kommunikációra keresik a választ. 

Először a az idegenek fogalmának sokrétűségét és meghatározási nehézségeit tártam fel az 

ófrancia fogalmakon és latin eredetijükön keresztül, majd ezek jelenlétét vizsgáltam a 

gesztaénekek gazdag szókincsében. Az idegenek státuszának ambivalens jellege megannyi 

árnyalatával és a maga komplexitásában tükröződik a fogalmak sokféleségében. 

A probléma ugyanakkor sokkal összetettebb, mint amire a szókincs enged következtetni, 

ezért a megannyi tudományterületről származó medievista definíciókat igyekeztem 

megvizsgálni és rendszerbe foglalni. Ez lehetővé tette, hogy ányaltabb képet tudjak festeni a 

másság és idegenség fogalmáról és hogy kiderüljön, mely kritériumok alapján történhetnek a 

meghatározások (nyelv, faj, származás, földrajzi és vallási hovatartozás, azonos erkölcsök és 

szokások, kultúra, törvények, fegyverkezés, temetkezési, öltözködési és étkezési szokások, 

temperamentum és külső megjelenés). Ezeket a kritériumokat összehasonlítottam a 

gesztaénekekben felfedezhetőekkel, melyek többek között az idegenek középkori 

megközelítéséről, valamint a szerzők környezetében uralkodó mentalitásokról adnak 

hitelesebb képet. A szövegek, a szerzők, a korok és régiók függvényében megannyi ábrázolás 

jelenik meg előttünk. 

A másság és idegenség fogalomkörének kimerítése után az idegenek középkori 

dualisztikus megközelítése és az általuk beszélt nyelvek közötti kapcsolatot tártam fel. A 



szaracénokról és a keresztényekről alkotott negatív, pozitív vagy alkalomadtán semleges kép 

meghatározza az általuk beszélt nyelveket. Részletes bemutatásra kerültek az emberi és a nem 

emberi nyelvek, valamint a szerzők által használt módszerek a nyelvek megjelölésére. A 

megnevezett és a mennyiséggel jelölt nyelvek bemutatása után a szereplők nyelvi szintjét 

vizsgáltam meg és az idegen szavak, kifejezések jelenlétét a szövegekben. 

Az eltérő nyelvet beszélő emberek közti kommunikációs és nyelvi, értési problémák a 

dolgozat utolsó részében kaptak helyet. Rövid kitekintést téve a korszak nyelvi hátterére, 

érthetőbbé váltak a történelmi valóság és a gesztaénekek által festett képek közti különbségek 

és ezek okai. 

 

 


