
28

A régi szilfa kivágása: Harag, fairtás és a középkori 
királyi hatalom

Egy újszerű tanulmány jelent meg 2010 nyarán, a fenti címmel fémjelezve, 
a Journal of Medieval and Early Modern Studies hasábjain. A furcsa elne-
vezés önmagában nem sugallja, hogy egy diplomáciatörténeti elemzést tart 
kezében az olvasó, de a szöveg elolvasása után már teljesen indokolttá és 
ésszerűvé válik annak választása. A tanulmány az 1188. évi angol–francia 
találkozót mutatja be, melyen II. Fülöp (Ágost) protokolláris és diplomáciai 
okokból kivágatta az ott álló régi szilfát, ami árnyékot adott riválisának, II. 
Henriknek és kíséretének. A szerző ezt a tettet értelmezi viselkedési, érzel-
mi és diplomáciai szempontból, úgy, hogy azt mindkét fél szemszögéből 
megvizsgálja.

Röviden a szerzőről és tudományos tevékenységéről: Lindsay Diggel-
mann PhD-fokozattal rendelkezik az Új-Zélandi Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán. Tudományos érdeklődése a középkor és a kora újkor kultúrtör-
ténetére, a XI–XII. századi angol-normann időszakra, a keresztes háborúkra 
és az érzelemtörténetre terjed ki. Jelenlegi kutatási területe az 1050 és 1250 
közötti királyi hatalom emocionális természetének vizsgálata a különböző 
történeti és irodalmi források (krónikák, lovagregények, trubadúr költemé-
nyek) tükrében. Diggelmann – a jelenleg ismertetni kívánt tanulmányával 
együtt – öt darab publikációval rendelkezik, melyek lefedik a fent említett 
tudományos érdeklődését. Ezek közül első munkája éppen egy diplomácia-
történeti tanulmány volt, ami az English Historical Review 2004. szeptem-
beri számában jelent meg Házasság, mint taktikai válasz: II. Henrik és az 
1160.évi királyi esküvő címmel.1 Azonban 2005 januárjában már egy más 
jellegű tanulmányt publikált, melynek címe: A száműzött trubadúr, Bertran 
de Born költői álláspontja.2 Ez a Parergon hasábjain látott napvilágot, ami a 
Közép- és Kora-újkori Tanulmányok Ausztrál és Új-Zélandi Egyesületének 
 1. Diggelmann: Marriage as Tactical Response: Henry II and the Royal Wedding of 1160, in: 

English Historical Review, vol. CXIX, no. 483, September 2004. 954–964.
 2. Diggelmann: Exile and the Poetic Standpoint of the Troubadour Bertran de Born, in: 

Parergon, vol. 22, no. 1, January 2005. 1–16.
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folyóirata. Az előbb diplomáciatörténeti-, majd az inkább művészettörténeti 
tanulmány publikálása után, 2009-ben társszerzője lett az Óvilágok, Újvilá-
gok: Európai kulturális összeütközések 1000–1750 című kötetnek, melyben 
az Angol-normann áttekintések a mediterrán világról a harmadik keresztes 
hadjárat idején nevet viselő fejezetet írta.3 Minden bizonnyal az ez idő alatt 
tartott folyamatos forrásvizsgálatai során szerezte azokat a szemelvényeket 
és az ezekhez társuló ismereteket, melyekből következő publikációját, a je-
len esetben általam recenzálni kívánt A régi szilfa kivágása: Harag, fairtás 
és a középkori királyi hatalom� című tanulmányát tudta kibontani. 

Lindsay Diggelmann tehát azon történészek közé sorolható, akik a ha-
gyományos politikatörténeten túlmutató- és a társadalomtörténeten belül is 
speciálisnak számító témával foglalkoznak, mint például esetében az érze-
lemtörténet, érzelmek története. Jelen írása is – annak ellenére, hogy főleg a 
diplomáciatörténetnek nyújt adalékot – érzelmi és viselkedési szemszögből 
vizsgálja meg II. Fülöp (Ágost) és II. Henrik rivalizálását, ebből kifolyólag 
csak olyan szakfolyóiratban tudta ezt publikálni, ami elfogadja az új mód-
szereket és azok eredményeit. A Journal of Medieval and Early Modern 
Studies nevet viselő folyóirat célkitűzéseibe teljesen beleillik ez a munka, 
mivel az olyan témákban érdekelt, melyek a késő antikvitástól kezdve, egé-
szen a XVII. századig azt vizsgálják, hogy a különböző történeti források-
ban hogyan ábrázolják az európai és a nyugat ázsiai kultúrákat (legyen szó 
történelemről, vallásról, művészetről, stb). A szerző pont ezt teszi francia és 
angol forrásokkal, rávetítve azokat a királyi hatalomra és viselkedésre. 

A tanulmánynak egyértelmű célja, hogy egy olyan magatartásformát vizs-
gáljon meg, ami kihatott a középkori angol-francia diplomácia alakulására, 
de eddig – a szerző szerint – nem került megfelelő felülvizsgálat alá. Digg-
lemann gondolatait és eredményeit negyvenhat végjegyzettel támasztja alá, 
melyekben régebbi és újabb szakmunkákat figyelhetünk meg. A régebbiek 
közül talán érdemes kiemelni John Baldwin Fülöp Ágost uralkodása5-, illetve  
Jim Bradbury Fülöp Ágost� című művét. Az újabbak közt pedig olyanokat 
találunk, mint Daniel Power A normann határ a XII–XIII. században7, vagy 
 3. Diggelmann: Anglo-Norman Views of the Mediterranean World during the Third Crusade, 

in: Bailey–Diggelmann–Phillips: Old Worlds, New Worlds: European Cultural Encounters 
1000–1750, Turnhout, Brepols, 2009. 11–30.

 4. Diggelmann: Hewing the Ancient Elm: Anger, Arboricide, and Medieval Kingship, in: 
Journal of Medieval and Early Modern Studies, vol. 40, no. 2, Spring 2010. 249–272.

 5. Baldwin: The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the 
Middle Ages, University of California Press, 1986.

 6. Bradbury: Philip Augustus, King of France, 1180–1223, London, Longman, 1998.
 7. Power: The Norman Frontier in the Twelth and Thirteen Centuries, Cambridge University 

Press, 2004. 
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Benham tanulmányát a XII. századi angol–francia békekonferenciákról.8 
Emellett a szerző szakirodalmi tájékozottságát bizonyítja, hogy ismeri és 
használja is az egyik legfontosabb II. Henrik-biográfiát9, de annak egyes ré-
szeit felülbírálja a jóval frissebb kutatási eredményekkel, mint amilyenek a 
II. Henrik: Új értelmezések10, vagy a II. Henrik: Egy középkori katona a há-
borúban11 című művekben találhatóak. Mindezek ismeretében azt állíthat-
juk, hogy egyáltalán nem a szerző hiányossága, mikor a következőt állítja: 
„Miközben maga az incidens (a Fülöp és Henrik közti konfliktus) jól ismert, 
eddig mégis csak csekély mértékű kritikai kommentárt kapott.”12 Tehát a két 
uralkodó magatartásának és viselkedésének érzelemtörténeti alapon való 
megvizsgálása mellett kiegészíti az eddigi historiográfiai hiányosságokat is, 
melyekhez az érzelemtörténeti módszerek szakirodalmát hívja segítségül. 
Itt olyan alapművekre kell gondolni, mint a Barbara H. Rosenwine által 
szerkesztett Az indulat múltja: Egy érzelem társadalmi használata a közép-
korban13, vagy Albrecht Classen a középkori indulatról és annak kezeléséről 
szóló tanulmánya.14 Mivel Diggelmann is felveti az érzelemtörténeti kuta-
tás problémáit, majd megpróbál arra megoldást találni, ezért felhasznál egy 
nélkülözhetetlen tanulmányt, melyet nem más, mint Peter Burke írt 2005-
ben, Létezik-e az érzelmeknek kultúrtörténete? címmel.15 Az általam eddig 
kiemelt művek csak szemléltető jellegűek, és korántsem fedik le a szerző 
által használt művek teljes listáját, de jól mutatják, hogy mind a diplomá-
ciatörténettel, mind a királyi biográfiákkal, mind pedig az érzelemtörténet-
tel kapcsolatban Digglemann maximálisan felkészült, ezért megállapításai 
minden kétséget kizáróan helytállóak. 

Források tekintetében nem beszélhetünk a szakirodalomhoz mérhető 
mennyiségről, mivel – mint azt a szerző is megemlíti – a konkrét eseményről 
kevés korabeli leírás maradt meg, azonban ezek elegendőnek bizonyultak 
ahhoz, hogy Diggelmann új eredményeit alátámasszák. Főleg három olyan 

 8. Benham: Anglo-French Peace Conferences in the Twelth Century, in: Anglo-Norman Stu-
dies, 27, 2004. 52–67.

 9. Warren: Henry II., University of California Press, 1973.
10. Harper-Bill–Vincent: Henry II.: New Interpretations, Suffolk, Boydell Press, 2007.
11. Hosler: Henry II.: A Medieval Soldier at War, Leiden, Brill, 2007.
12. Diggelmann: Hewing the Ancient Elm: Anger, Arboricide, and Medieval Kingship, in: 

Journal of Medieval and Early Modern Studies, vol. 40, no. 2, Spring 2010. 250.
13. Rosenwine: Anger’s Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, Cornell 

University Press, 1998.
14. Classen: Anger and Anger Management in the Middle Ages: Mental-Historical Perspecti-

ves, in: Mediaevistik, 19, 2006. 21–50.
15. Burke: Is There a Cultural History of the Emotions?, in: Gouk–Hills: Representing Emoti-

ons: New Connections in the Histories of Art, Music and Medicine , Ashgate, 2005.
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életrajzra alapoz, melyek kiemelkedően foglalkoznak a szilfa kivágásának 
körülményeivel. Az egyik II. Fülöp (Ágost) gesztája, azaz a Breton Wil-
liam által írt Gesta Philippi Augusti1�, a másik egy ugyanettől a krónikás-
tól származó költemény, a Philippidos17, azaz Filippika, a harmadik pedig 
William Marshall története18. Ez utóbbi szerzőjét nem ismerjük, keletkezé-
sének körülményeiről csak az maradt az utókorra, hogy William Marshall 
fia rendelte meg a művet.19 Fontos, hogy mivel mindhárom forrás a XIII. 
század elején keletkezett, tehát már legalább egy generációval a történések 
után, a szerző indokoltnak látta azok megerősítését, melyhez két krónikás 
munkáját használta: Howden-i Rogerius20, és Diceto-i Radulf krónikáját21. 
Mindezek mellett az incidensre vonatkozó részleteket emel még ki a Vitális 
Testvérek egyháztörténeti irataiból is.22 Összességében azt mondhatjuk el a 
forrásokról, hogy a szerző azokat válogatta ki, melyekben szó esik az általa 
tárgyalni kívánt konfliktusról, majd úgy próbálja ezeket alkalmazni, hogy 
az angol és a francia uralkodó szemszögéből is megvilágítsa a cselekményt, 
tehát objektív konszenzust akart segítségükkel kialakítani.

A következőekben a tanulmány tartalmi jellemzőit mutatom be. Digg-
elmann nem kevés hiányérzetet hagyva, a tanulmány legelején mellőzi a 
tárgyalni kívánt probléma előzményeit és a későbbiekben is csak hiányos 
képet ad a köztörténeti eseményekről. Kezdésként rögtön 1188 nyarának 
eseményével indít, mikor II. Fülöp (Ágost) francia-, és II. Henrik angol 
királyok megjelentek szokásos évi gyűlésükre egy Gisors-hoz közeli terüle-
ten, ami a két fél határvonalához közel feküdt. A szerző földrajzi értelemben 
jól behatárolja ezt a települést, de nem hangsúlyozza annak korabeli takti-
kai szerepét. Gisors feladata az volt, hogy védje Normandia keleti határát, 
ezért az angol-francia konfliktusokban nem volt mindegy, hogy melyik fél 
kezén volt. Sőt miután elvesztették azt az angolok, Oroszlánszívű Richárd 

16. William the Breton: Gesta Philippi Augusti Francorum regis, in: Bouquet et al.: Recueil 
des historiens des Gaules et de la France, 24 vols., Párizs, 1904. 17:69.

17. William the Breton: Philippidos, in: Bouquet et al.: Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, 24 vols., Párizs, 1904. 17:117–287.

18. Holden–Gregory–Crouch (ford.):  History  of  William Marshal, 3 vols., Anglo-Norman Text Society,  
2002–6.

19. Molnár: „Államépítés” Angliában és Franciaországban: események és intézmények, in: 
Klaniczay Gábor: Európa ezer éve: A középkor II., Osiris, 2005. 40.p., 437.

20. Chronica magistri Rogeri de Houedene, in: Rolls Series 51, 4 vols., London, 1868–71. 
2:345.

21. Ymagines historiarum – Radulfi de Diceto decani Lundoniensis opera historica, in: Rolls 
Series 68, 2 vols., London, 1876. 2:55.

22. Chibnall (ford.): The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, 6 vols., Clarendon Press, 
1980. 6:45.
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pótlásként, hatalmas költségen felépíttette a Château Gaillard-ot.23 Így talán 
már érthetővé is válik, hogy miért azon a területen tartották a gyűléseket. 
Ezt követően a szerző rátér a konkrét probléma felvetésére. A különböző 
források szerint ez az 1188.évi tárgyalás különösen keserű véget ért, mivel 
II. Henrik Fülöpnél hamarabb érkezett a helyszínre, ezért kíséretével egy 
szilfa koronájának árnyékában tudott megtelepedni a perzselő nap elől. A 
később érkező II. Fülöp (Ágost) ebből kifolyólag jóval kényelmetlenebb 
pozícióban tudott helyet foglalni. Ettől feldühödve kivágatta embereivel a 
szilfát, ami a tárgyalások végéhez vezetett. Hogy ezt azért tette-e a francia 
uralkodó, mert fölényesebbnek érezte magát II. Henriknél, vagy, mert konk-
rét politikai szándékai voltak a fairtással? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 
próbál választ adni a szerző.

Diggelmann a rövid bevezetés után a kutatás módszereit vezeti fel, hang-
súlyozva, hogy milyen kevés forrásra támaszkodhatott. Itt mutatja be az 
olvasónak a Filippikát és William Marshall történetét, mint történeti for-
rásokat. Azért tartja ezeket fontosnak, mert teljesen mást emelnek ki, más 
érzelmi és politikai motívumokat festenek le, és elfogultak valamelyik fél 
javára. William Marshall történetének szerzője egyértelműen az akkor na-
gyon fiatal francia uralkodó meggondolatlan és hévből elkövetett tetteként 
értelmezi a fa kivágatását, ezzel szemben Breton William tisztafejjel elkö-
vetett, politikai célzatú cselekményként értékeli ezt, mivel II. Fülöp (Ágost) 
így szerette volna II. Henrikkel érzékeltetni, hogy ő csak egy vazallusa. Mi-
után ezt kifejtette, Diggelmann áttér arra a historiográfiai problémára, hogy 
annak ellenére, hogy szinte már köztudottnak számít az incidens ismerete, 
eddig mégsem kapott megfelelő történeti kritikát. Ezután rátér röviden a 
köztörténeti eseményekre. Olyannyira röviden, hogy II. Henrik kontinen-
tális földbirtokairól csak annyit ír, hogy így Plantagenet kézbe került Fran-
ciaország nyugati fele több évtizedre, valamint, hogy Henrik csak látszólag 
volt független, mivel a francia uralkodó vazallusának számított. Érthető, 
hogy a szerző nem akart eltérni a konkrét témájától, de azért pár mondatban 
hozzátehette volna, hogy Anjou (Plantagenet) Henrik feleségül vette Aqui-
tánia-i Eleonórát, miután az pápai engedéllyel elhagyta VII. Lajos francia 
királyt, Fülöp (Ágost) apját, így Eleonórán keresztül Henrik nagy földterü-
lethez jutott, főleg miután Anglia trónjára került 1154-ben.24 Így már jóval 
érthetőbbé válik II. Fülöp (Ágost) és II. Henrik konfliktusa, hiszen az nem-
csak politikai jellegű volt, hanem személyes is. A politikai jellegű konfliktus 

23. Molnár: „Államépítés” Angliában és Franciaországban: események és intézmények, in: 
Klaniczay Gábor: Európa ezer éve: A középkor II., Osiris, 2005. 36–37.

24. Katus: A középkor története, Pannonica-Rubicon, 2000. 256-257.p.
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ábrázolásához a szerző a Gesta Philippi Augusti-t hívja segítségül, ami a 
legtöbb információt szolgáltatja magáról az incidensről is. Breton William 
elfogultsága miatt azonban meg kellett vizsgálnia a szerzőnek még a fent 
említett két angol krónikás írásait is, melyekben nincsenek egymást kizáró 
fontos megállapítások. 

A legnagyobb probléma azonban az, hogy egyik forrás sem írja le a szil-
fa pontos helyét, pedig jogi és protokolláris értelemben sem mindegy, hogy 
az Epte-folyó angol vagy francia oldalán állt-e. Ebből kifolyólag minden 
lehetséges viselkedési formát megvizsgál a szerző, amihez a már fent em-
lített érzelemtörténeti szakmunkákat használja fel. Természetesen a cél itt 
is az, hogy eldöntse: a szilfa kivágása valóban politikai jellegű cselekedet 
volt? Ehhez figyelembe kellett vennie a „királyi harag” mibenlétét, a va-
zallusi érzelmeket és szokásokat, valamint ezek társadalmi megjelenését. A 
szerző következő lépése az volt, hogy leírta az éves királytalálkozók rövid 
történetét, melyek közül az első talán az lehetett, mikor 911-ben („Egy-
ügyű”) Károly átadta Normandiát a Hrólfr (Rollo) nevű viking vezérnek. 
Ettől kezdve évenként találkozott itt a francia király a normann hercegekkel 
és ez hagyományozódott az utókorra. Ezt követően részletezi az 1188 előtti 
angol-francia konfliktusokat, hogy bemutassa a határvonalak mozgását, így 
elhelyezve Gisors-t, mint protokolláris helyszínt. Ennek tükrében próbálja 
értelmezni a két uralkodó viselkedését. A Diggelmann által használt forrá-
sok gazdagon teli vannak tűzdelve érzelmeket kiváltó jelzőkkel, amiket ő 
szétszed és aprólékosan elemez. Ez adja a tanulmány legnagyobb részét, 
melyben újszerű gondolatokat közöl, valamint bevezeti az „érzelmi király-
ság” fogalmát, ami nemcsak a középkori királyok által kimutatott érzelme-
ket fogja egybe, hanem azt is, hogy ezeket az érzelmeket hogyan értelmez-
ték a kortársak és mennyire váltak érzelmi modellekké. 

A tanulmány eredményeit a szerző három pontban foglalja össze munká-
ja végén. Az első pontban azt emeli ki, hogy annak ellenére, hogy a Philip-
pidos-ban, a Gesta Philippi Augusti-ban és William Marshall történetében 
is erősen érződik az adott szerzők politikai lojalitása, mégis jól értelmezhető 
és markáns képet adnak a királyi érzelmek természetéről, legyen az a méreg, 
a büszkeség, vagy a szomorúság. Diggelmann szerint ezeket az érzelmeket 
az „érzelmi királyság” fogalmában kell értelmezni, mivel például a Philip-
pidos-ban is az angol katonák visszhangja érződik II. Henrik megítélésében, 
tehát egyértelműen értelmezhető reakciót kapunk. Ebben a konkrét esetben 
hozzájárul még a megítéléshez a vazallusi értékrend, melyben szintén értel-
mezni lehet a két uralkodót. A második pontban azt az eredményt kapja az 
olvasó, hogy a szilfa kivágása, mint erős érzelmi fegyver, képes volt arra, 
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hogy feloldja a II. Henrik és II. Fülöp (Ágost) közti diplomáciai status quót. 
A szerző kiemeli, hogy a szövegek olyan nyelvi elemekkel vannak ellátva, 
amik új információkat adnak a középkori tárgyalási stratégiákról, célokról 
és szokásokról. Harmadik pontban az érzelemtörténeti eredményeit mutat-
ja be Diggelmann. Szerinte ez a módszer képes arra, hogy az eddig rejtve 
maradt apró történeti részleteket felszínre hozza, és hiába, hogy az erre a 
konkrét történetre vonatkozó források később keletkeztek az eseménynél, 
mégis egyértelműen meg tudja állapítani, hogy a szilfa kivágása új szakaszt 
nyitott az addig sem fényes angol-francia kapcsolatokban.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy Diggelmann jelen tanulmánya olyan 
eszközöket és információkat tartalmaz, melyek eddig nem jutottak megfe-
lelő hangsúlyhoz a történetírásban. Eredményei meggyőzőek és hiánypótló-
ak. Módszere – az érzelemtörténet – egy eddig soha nem vizsgált olvasatba 
helyezi a középkori angol-francia kapcsolatokat, valamint a középkori kirá-
lyok megítélését. Ez a módszer alkalmas lehet arra is, hogy más királyokat 
és királyságokat vizsgáljunk meg vele a középkori Európában, így folyama-
tosan kitöltve azt az űrt, amit a forrásszegénység támaszt a középkortörténé-
szek elé. A tanulmánynak azonban vannak hiányosságai, melyeket a szerző 
minden bizonnyal tudatosan kihagyott, mivel pont azt akarja elérni, hogy ne 
csak a köztörténet alapján ítéljük meg az eseményeket. Mint azt fentebb már 
említettem, a munka elején néhány mondatban kitérhetett volna II. Henrik 
birtokszerzésére és II. Fülöppel való személyes konfliktusára is, melyekkel 
még több érzelmet tudott volna érzékeltetni. Ezzel szemben a szerző csak 
később emel ki köztörténeti eseményeket, melyek főleg az éves királytalál-
kozók történetével és körülményeivel foglalkoznak. Ezt követően, mikor 
II. Fülöp (Ágost) hűbérúri magatartását festi le, nem szól arról, hogy ez a 
francia király volt az, aki a legideálisabban használta ki az átalakult hűbéri 
viszonyt, mivel egységes hűbéri hierarchiát tudott kialakítani.25 Ez azon-
ban nem azt jelentette, hogy a hűbérbirtokok a kezére jutottak, hanem azt, 
hogy magához szorította a vazallusait, tehát azoknak – így II. Henriknek 
is – közvetlenül ő lett a hűbérura. Digglemann zárásként kiválóan értékeli 
eredményeit, de a találkozó következményeit nem ecseteli. Ezt sem nevez-
ném hibának, csak tudatos hiányosságnak. Világos, hogy ő mit akar érzé-
keltetni munkájával, de azért nem elhanyagolható következmény, hogy II. 
Fülöp (Ágost) olyannyira megerősítette az angol vazallusi köteléket, hogy 
keresztes hadjáratáról hazaérve, elkezdte felszámolni II. Henrik utódának, 
I. (Oroszlánszívű) Richárdnak kontinentális birtokait, majd az őt az angol 
25. Papp: Franciaország a 11–14.században, in: Angi et al.: Európa az érett és a kései közép-

korban, Multiplex, Debrecen, 2001. 161–162.
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trónon követő (Földnélküli) Jánost hiteles bíróság előtt hűtlen vazallusnak 
nyilvánította.26 Ezzel az adalékinformációval Diggelmann még jobban tudta 
volna magyarázni az 1188-as találkozó jelentőségét és az uralkodók által ott 
támasztott magatartást. Ez a magatartás kihatott II. Fülöp (Ágost) és Fran-
ciaország jövőjére, mivel 1214-ben döntő győzelmet aratott és megszerezte 
az angolok összes kontinentális birtokát.27 Ezzel a francia uralkodó elnyerte 
az Ágost (Augustus) nevet, míg Franciaország meghatározó állammá vált. 
Ha a szerző ezeket a fontos részleteket pár mondatban megemlíti a tanul-
mány elején és végén – ezzel keretet is adva munkájának –, akkor jobban 
érzékeltetni tudta volna mondanivalóját, és ha véletlenül egy outsider ol-
vasó kezébe kerül, akkor minden bizonnyal az is megérti az amúgy a szűk 
tudományos rétegnek íródott kiváló tanulmányt.
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