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MAGYARORSZÁG ÉS AZ ELSŐ KERESZTES HADJÁRAT 

Aacheni Albert tanúsága 

Az első keresztes hadjárat Magyarországon való átvonulására meglepően sok, és részle
tekben gazdag leírás maradt ránk. A jeruzsálemi zarándoklatnak 1018 után, mivel a Szent 
István-i konszolidáció immár biztosította a békés áthaladást magyar földön, két lehetséges 
útvonala formálódott ki. A transzkontinentális szárazföldi útvonal éppen hazánkon haladt 
át, azon az úton, amelyen a mai napig hömpölyög a balkáni vendégmunkások áradata.1 

Az események megörökítése szempontjából különösen az egyébként legtöbb vitát ki
váltó krónikás, Aacheni Albert krónikája érdekes, aminek eredeti, a szerző által is hasz
nált címe a „Jeruzsálemi történet" (História Ierosolimitana) lehetett.2 A „história" kifeje
zés tudatos választása egyúttal a mü szerkesztésére, epizódszerü voltára is magyarázatot 
ad. A szerzőről azon kívül, hogy aacheni őrkanonok volt, semmi sem tudunk. Hiába volt 
azonban egyházi személy, stílusában ennek nagyon kevés a nyoma. Kortárs keresztes 
háborús szerzőkkel összehasonlítva feltűnően visszafogottan idéz a Bibliából, de klasz-
szikus szerzőket is ritkán használ. Az első keresztes hadjárat legterjedelmesebb és leg
részletesebb krónikáját hagyta ránk, ami már a maga korában is nagy ismertségnek és el
ismertségnek örvendett: 12 fennmaradt kéziratából hat még a XII-XIII. században 
íródott. Az első hat könyvben a jeruzsálemi királyság megalapításáig terjedő eseménye
ket írja le, jórészt a résztvevők elbeszélésére visszavezethető ismeretek, énekek és törté-
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netek alapján; a 6-12. könyvben, időrendben haladva, 1119-ig jut el. Úgy tűnik, elbeszé
lése gerincét inkább az 1102-höz közeli években készíthette, amikor még valószínűbb 
volt, hogy a hadjáratból hazafelé tartók, leginkább a középrétegekhez tartozó és a hada
kozáshoz valóban értő vitézek^megoszthatták vele emlékeiket. Kétségkívül fura helyzet, 
hogy az, aki közelében sem járt az eseményeknek, „puskaport" soha sem szagolt, érde
kesebb és sok esetben pontosabb elbeszélést írt, mint akik személyesen részt vettek had
járatban, s később maguk is történetíróvá váltak. Tévedések persze Albert elbeszélését is 
jócskán terhelik, de azok leginkább az elbeszélők emlékezetének megkopásából, az álta
luk terjesztett és tovább adott történetek fantasztikumából adódnak. 

Földrajzi kötődésének megfelelően müvének már kezdettől Bouillon Gottfried a hő
se,3 s a német keresztesek szerepét hangsúlyozza. Megítélésében a modern kutatók meg
oszlanak. Vannak, akik pontatlanságai, hihetetlen történetei ellenére is mint jeles történe
ti elbeszélőt értékelik, vagy éppen egy elveszett korabeli krónika nyomait keresik 
alkotásában. Mások, mint nálunk pl. Marczali Henrik, ugyanezen okok alapján, csak cse
kély történeti hitelt tulajdonítanak neki. Türoszi Vilmos (XII. sz. 2. fele), Fulco (1118 
után) és Graindor de Douay (1190 k.) mindenesetre kétségkívül használta a szöveget. 

A mű forrásértékét illetően bekövetkezett fordulat a magyar Névtelen művéhez ha
sonlítható, azzal a különbséggel, hogy Albert müvét az utóbbi évtizedekben ismét inkább 
pozitívan ítéljük meg. A XIX. század közepéig a keresztes háborúk legbecsesebb forrá
sai közé tartozott, míg Heinrich von Sybel forráskritikai észrevételei romba nem döntöt
ték a krónika forrásértékét.4 Mint később megfogalmazta, annyiban lehet a történeti for
rások közé tartozónak tekinteni, mint a Nibelung-éneket vagy az Iliászt. A mű tekinté
lyét, valamelyest, B. Kugler részben ma is felbukkanó elképzelése állította helyre, neve
zetesen hogy az őrkanonok esetleg egy elveszett lotharingiai krónikát dolgozott fel, s egy 
„valódi" írott forrást „tett tönkre" légből kapott meséivel.5 Egyébként Albert a szorosabb 
értelemben vett magyarországi történeti források között is szerepel, de a magyar király 
és Gottfried herceg közötti, a krónikában látszólag szó szerint idézett levélváltás a műfaj 
természetéből következően kitalált, s a szövegkiadások is így tartják számon. Türoszi 
Vilmos hasonló szövegezésű Kálmán-levele Albert szövegén alapul, mint ahogyan ha
sonló, fiktív levélformában adja elő Gottschalk fegyverletételének előzményeit is. 

Az újabb szakirodalom inkább a Jeruzsálemi történet értékeit és szerzője jól infor
máltságát emeli ki:7 ismereteit az Aachenen át hazafelé tartó keresztesek beszámolóiból 
meríthette. Ezt a magyar fejezetek (pl. I. 24.) is megerősítik: a fehérvári mezőn történt 
mészárlás kapcsán például így ír: „Azok a jelen lévők, akik épp, hogy el tudtak mene
külni, tanúskodnak arról..." 

V. ö. a krónika kezdő soraival. 
Heinrich v. Sybel: Geschichte des ersten Kreuzzugs. Leipzig, 1841. Idézi P. Knock: Studien, i. m. 9-11. o. 
B. Kugler: Albert von Aachen. Stuttgart, 1885. Idézi P. Knock: Studien, i. m. 11. o. 

6 Gombos 2. k. 1108-1109. o. 
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Máig nem ültek el végleg a viták, de valószínű, hogy művének nem egy elveszett lo-
tharingiai krónika képezi az alapanyagát, hiszen a Roland-ének (XI. század vége) vagy a 
Chanson d'Antioche valamely korai előzményének (1100/1120/1130 körül) ismerete is 
csak csekély mértékben befolyásolta históriája megírásában.8 

A magyarokkal kapcsolatos fejezetekben látható, hogy műve megírása során, megle
pő módon, pártatlan maradt, s a keresztesek iránt is csak csekély részrehajlás terheli. A 
bizánciak iránti antipatia sem jellemző rá, hiszen a bizánci császárt (I. 15.) a legkereszté-
nyibbnek, „Christianissimus"-nak nevezi. Mindez persze azt is jelenti, hogy a bizánciak
kal szembeni ellenszenv nem volt olyan mértékű, mint az a későbbi, illetve a frank kró
nikákból, vagy pl. a Névtelen művéből általában gondolható. A muzulmánokkal szem
ben is megértő és tárgyilagos, s olyan apróságokra is ügyel, mint a türkök és a 
szaracénok megkülönböztetése. Információit jó érzékkel válogatja, írjon bár a türkök 
postagalambjairól (V. 9.),9 vagy a szíriai cukornád-termelésről (V. 37.). A sort hosszan 
lehetne folytatni az orvoslás részleteivel,10 a hadizászlók és a hadihajók fajtáinak fel
sorolásával. Forrásértékét részben éppen magyar fejezeteinek megbízhatósága támasztja 
alá, hiszen az események és helyszínek leírásában, noha nem járt nálunk, következetes és 
hitelt érdemlő: híven próbálta leírni, amit hallott. 

A sors különös szeszélye, hogy a nyugaton kiépített magyarországi határvédelmi 
rendszer legkritikusabb pillanatai, a német császári támadásoktól eltekintve, éppen a ke
resztes hadjáratok ideje alatt következtek be. Néhány hónappal a keresztes hadjáratot 
„hivatalosan" is meghirdető clermont-i zsinat után, 1096 májusától, a magyar határon 
időről időre újabb és újabb keresztes seregek kértek bebocsátást és áthaladást az orszá
gon. Ezeket egészen a Gottfried vezette sereg megérkezéséig összefoglaló néven „népi 
keresztes hadjáratoknak" nevezik, jelezve, hogy spontaneitásukban és szervezettségük
ben különböztek a nagyobb territoriális fejedelmek, hercegek által vezetett seregektől. 

Valóban, közös jellemzőjük, hogy még a II. Orbán pápa által meghirdetett időpont, 
1096. augusztus 15. előtt útra keltek. Az újabb kutatások azonban egybehangzóan arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a „népi" seregekben kiváló és kipróbált lovagok sora kapott 
helyet, akik később a harcokban is megálltak a helyüket. Albert maga is sokszor „illust-
ris miles"-nek hívja őket, Emicho-t pedig a „vidék nemes és hatalmas urának" (I. 27.: 
„vir nobilissimus et in hac regioné potentissimus") nevezi. Vilmos az Ács például ko
rábban Hispániában harcolt a muzulmánok ellen, ami nyilván komoly harci tapasztalatot 
jelentett számára. Egyébként azért is becsülhették le őket, hogy szedett-vetett voltukkal 
magyarázzák a zsidók elleni, főleg hozzájuk kapcsolható pogromokat. Ám ezek is rend-

V. ö. Cola Minis: Stilelemente in der Kreuzugschronik des Alberts von Aachen und in der volks
sprachigen Epik, besonders in der „Chanson de Roland." In: Literatur und Sprache im europäischen Mittelalter. 
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S. B. Edgington: Albert of Aachen and the Chansons de Geste. In: John France - William G. Zajac (Ed.): The 
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kívül szervezett és tudatosan előkészített akcióknak tűnnek, amelyek elsődleges célja a 
zsidók erőszakos megkeresztelése volt, mely törekvésük bizonyíthatóan a zsidók végső 
megtérésének hitéből táplálkozott. Ezt olyan elterjedt kézikönyvek is népszerűsítették, 
mint Nagy Szent Gergely „Moraliá"-ja (34., 14.). Mindezt csak felerősíthette a prédiká
torok által hangoztatott,^ kerèsztényêkerés^magat Krisztusiért sérelmet megbosszuló-
sának vágya.11 A krónikások közül egyébként éppen Albert az, aki a keresztesek ma
gyarországi kudarcait (I. 29. és II. 27.) a zsidók elleni kilengésekkel, az azokért kirótt égi 
büntetésként indokolja.12 

Az ország területére való bebocsáttatás íratlan formáinak az elsőként érkező Nincste
len Valter (Walter Sans Avoir)13 minden bizonnyal megfelelt, hiszen Kálmán király 
beengedte az országba, s biztosította a sereg ellátásához szükséges vásárlási lehetőséget. 
Kölnt 1096. április 15-én hagyták el, Magyarországot május 21. körül érhették el. Az or
szágon jó tempóban, három hét alatt haladtak keresztül a Mosón - Győr - Székesfehér
vár - Tolna - Baranyavár - Valkóvár - Zimony útvonalon. Persze ahhoz, hogy sebessé
güket értékelni tudjuk, fontos lenne tudni, hányan voltak a keresztesek, ezt illetően 
azonban csak becslésekre hagyatkozhatunk. Tizenötezres számuk nyilván csak a króni
kás becslése, annál bizonyosan kevesebben lehettek. Ezt támasztja alá a tény, hogy az 
országon békésen vonultak át, sőt valamikor június H-e körül már átkeltek a Száván és 
eljutottak Belgrádig. Az átvonulás békés jellegét alapvetően nem befolyásolja, hogy 
Zimonyban valóban fegyveres konfliktusra került sor a helyiek és néhány - a krónikás 
szerint 16 - keresztes között. Albert szerint vásárolni maradtak vissza, de összetűzésbe 
keveredtek a lakosokkal, akik mindenükből kiforgatták őket, a tőlük elszedett dolgokat 
(ruhákat, fegyvereket) hadizsákmányként a vár fokára tűzték, s „meztelenül" engedték 
útjukra őket. Az üggyel Valter nem is foglalkozott igazán, tovább folytatták útjukat Nis 
irányában, hogy július közepére (július 20. körül) már Konstantinápolyba érkezzenek. 
Valter reakciója egyébként arra utal, hogy serege nem lehetett nagy létszámú, s arra is, 
hogy a konfliktus sem lehetett olyan mértékű, ami azonnali megtorlást kívánt volna. 
John France egyébként a jelentős menetsebességből arra következtet, hogy a sereg, ami 
részben a többi „népi seregre" is igaz, jól szervezett volt, s távolról sem oly mértékben 
szedett-vedett, mint azt az utókor képzeli.14 E megállapítás különösen igaz lehet Péter és 
Gottschalk seregére, melyek komoly magyarországi harcokra voltak képesek, sőt Péter 
serege a későbbi, kis-ázsiai, szaracénok elleni csatában sem szerepelt rosszul, s ott, bár 
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vereséget szenvedett, kemény ellenállást tanúsított. A bizánci határt átlépve a seregeknek 
komoly élelmezési problémákkal kellett szembesülniük, amit John France a birodalom 
felkészületlenségével magyaráz: Bizánc valószínűleg nem rendelkezett olyan élelmiszer
készletekkel, mint Magyarország. 

Valter seregét, s ennek az események alakulása szempontjából jelentősége lesz, 
Amiensi Remete Péter (Achery)15 serege követte, amelyet a krónikás Albert 40 000 fősre 
tett, a szekerek számát 2000-re becsülte. Ismét túlzás lehet a szám, de arrogáns viselke
désük alapján talán tényleg többen voltak, mint Valterek, s ez bátoríthatta fel őket a 
fegyveres konfliktusok keresésére. Az országot - Albert szerint - a soproni kapunál16 ér
ték el, s a megszokott módon ők is engedélyt kérhettek a magyar királytól az áthaladásra. 
Annak ellenére, hogy a krónikás csak itt említi, hogy a feltételek között szerepelt az erő
szakoskodás és kártétel nélküli áthaladás - ez nyilván az összes korábbi és későbbi en
gedélynek is részét képezhette. A készpénzért való vásárlás kikötése lehet, hogy bizo
nyos kellemetlen tapasztalatokra utal, említésének nyilván gyakorlati oka volt. A sereg 
átvonult az országon, a problémák ismét Zimonynál keletkeztek. Az országon egyébként 
Péterek is jó ütemben vonultak át, ami nem csak szervezettségüknek, hanem a magyar 
élelmiszer-ellátás sikeres megszervezésnek is beszédes bizonyítéka. Kölnből csak né
hány nappal Valterek után, április 20-án indultak el, s Zimonyba is közvetlenül a nyo
mukban érkeztek, június 12-én (vagy a körül). A szervezettség jele, hogy Péter seregét 
négy kapitány vezette, a gyalogságot Godfrey Burel, Rainald Broyés, Valter FitzWaleran 
és Chartres-i Fulcher. 

Véleményünk szerint egyáltalán nem véletlen, hogy éppen Zimonynál, vagyis az or
szág elhagyásakor kerültek a felszínre az ellentétek. Ebben szerepet játszhatott, hogy a 
keresztesek úgy érezték, immár kívül kerültek a magyar király serege, az ispánsági had
erő java részének hatókörén, s többet engedhetnek meg magunknak, mint korábban. A 
folyón való átkelés közben az egyébként még meglevő hadirend és fegyelem is felbo
molhatott a keresztes seregben, ami jó alkalmat kínált a sorai között nyilván megbúvó 
kétes, alvilági elemeknek, hogy a saját hasznukra zsákmányoljanak. Könnyen lehet, 
hogy az átvonulás során valós sérelmek érték őket, pl. fosztogatások, rablások, súly
csonkítás a vásárlások során, vagy akár be is csaphatták őket, ami bizony mind a mai na
pig gyakran megesik az idegenekkel olyan országban, amelynek a nyelvét nem beszélik. 
Nem lehetetlen, hogy az országban még nomadizáló népelemekkel, a nyájak és ménesek 
keleties módra öltözködő, könnyülovas őrzőivel is konfliktusba kerültek, akiknek - talán 
nem alaptalanul - még keresztényi mivoltát is kétségbe vonhatták. E ponton említhetjük 
az előzetes elvárások és a pszichológiai felkészítés kérdését. A sereggel tartó prédikáto
rok és agitátorok példálózhattak a látott könnyűlovasokkal, hogy majd ilyenekkel kell 

Remete Péter (Pierre l'Ermit), az első keresztes hadjárat toborzása idején a leghíresebb szónok, a hadjá
rat jeles szervezője, 1096 március elején már megindul a Szentföldre. 1096-ban a törökök Kisázsiában szétverik 
seregét, de eljut a Szentföldre. 1101-ben visszatér Európába, utolsó éveiről semmit sem tudunk. Albert valószí
nűleg nem túloz, amikor Orbánét meghaladó jelentőséget tulajdonít a toborzásban Péternek. 

1 Sopron: római romokra épült, sánccal védett ispánsági székhely, fontos határvár. A szövegben Cyperon 
néven. Idriszi 1153-ban is fontos városként említi. Pauler Gyula Pétert is a mosoni kapun át vezeti, ami persze 
logikus, hiszen Sopronból is Mosón felé kellett tovább haladni. A soproni kapu előfordulását elfogadja és a ré
gészeti leletekkel szembesíti Görnöri János: Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. Sopron, 2000. 
211.0. 
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megharcolniuk a Szentföldön, s nyilván egyébként is mindent elkövettek, hogy a hosszú 
utazás alatt a sereg harci kedve ne lohadjon le, sőt inkább növekedjék, ahogy a keleti te
rületekhez közelednek. Nem feledkezhetünk meg a nyugatiak előítéleteiről sem: valószí
nűleg még nem felejtették el a magyarok pogány korszakát, kalandozó hadjáratait, és 
hogy mennyire újsütetű a kereszténységük. 

Ezek az előítéletek jól megragadhatók a kortárs francia epikában, aminek bizonyos 
ismerete feltételezhető a francia területről érkező harcosok részéről. A Chanson d'An-
tioche a moszuli emír táborában említi a magyarokat, másutt a keresztények a Gallia el
foglalására törekvő magyar király ellen küzdenek. Hasonlóképpen a Roland-énekben is a 
Nagy Károllyal összecsapó arabok táborában találjuk a magyarokat, amit Csernus Sán
dor még a kalandozás-kori, a magyarokra nézve dehonesztáló emlékek hatásának tulaj
donít,17 sőt egyenesen arra gondol, hogy a kereszteseket ért negatív élmények hatással 
lehettek az éppen azokban az években megformálódott Chanson d'Antioche magyarok
kal ellenséges szemléletének kialakításában. A németek körében élő előítéletekre utal 
többek között, hogy mind Ekkehardus Uraugiensis, mind Annalista Saxo azt írja, Kál
mán fülébe jutott: a németek szemében a magyarok és pogányok megölése egyre megy.18 

Nem kevésbé árulkodó, hogy Frutolf von Michelsberg a magyarokat félbarbárnak (semi-
barbari) nevezi, s részben őket teszi felelőssé a keresztesek zaklatásáért.19 

Az összecsapáshoz maguk a keresztesek kerestek ürügyet, s ezt a maga módján Aa
cheni Albert is megerősíti. A vár fokán lengő győzelmi jelvények, azaz a Valter embe
reitől elvett ruhák és fegyverek láttán elterjedt, hogy a magyarok megölték őket. A szitu
ációból már az is bizonytalan, hogy a kitűzött jelvények valóban a keresztesektől szár
maztak-e, s nem csak ők keresték-e az alkalmat a vár kifosztására. Arról már korábban is 
tudomást szerezhetek, hogy a várban hatalmas készletek vannak felhalmozva, s e sejté
sük a zsákmány alapján be is igazolódott. Persze, az sem kizárt, hogy maga a zimonyi 
ispán kívánt (valós vagy fiktív) hadijelvények kifüggesztésével nyomást gyakorolni a ke
resztesekre, hogy az ország elhagyásakor is kerüljék a fegyveres konfliktusokat. 

A vár ostromát, amire valamikor június 12-t követően került sor, részletesen beszá
molójában Albert őrizte meg: „Erre hangosan megfújták kürtjeikét, felemelték hadijel
vényeiket és a falakra rontottak, nyílzáporral borították el a védőszintet, s olyan ellenáll
hatatlan és hihetetlen sűrűségben lőttek a falakon állókra, hogy a magyarok képtelenek 
voltak a támadó gallok erejének ellenállni, visszavonultak a falakról, hátha a városon be
lül még tartani tudják magukat. Erre az Étampes-ból származó, Burelnek20 is hívott Gott
fried, kétszáz gyalogos parancsnoka és zászlóvivője,21 maga is nagy erejű gyalogos, aki a 
falaktól távol állt és meglátta a magyarok menekülését, egy ott talált létrával átjutott a fa-

Csemus Sándor: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század). Budapest, 
1999. 133-136.0. 

18 

Ekkehardus, Libellus cap. 12. in Gombos 2. k. 873. o. és Annalista Saxo in Gombos 1. k. 224. o. 
19 Gombos l.k. 481.0. 

Etampes: város Párizstól délre, az Essonne partján. 
Aacheni Albert előszeretettel használt 200 főt egy katonai egység jelölésére. V. ö. Alec Mulinder: Albert 

of Aachen and the Crusade of 1101. In Alan V. Murray (Ed.): From Clermont to Jerusalem. The Crusades and 
Crusader Societies 1095-1500. Turnhout, 1998. 69-80. o. A támadás egyébként ismét jól szervezettnek és 
ügyesnek tűnik. 
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lakon. A Broyés várából való Rejnold, híres lovag, sisakkal védve fejét és páncélinget 
öltve magára, Gottfried nyomában hágott a falra, végül a lovasok és gyalogosok is meg
kísérelték a bejutást. A magyarok, szorongatott helyzetükre és az őket fenyegető ve
szélyre rádöbbenve, hétezren egybe tömörültek, hogy védjék magukat. Egy másik, kelet
re néző kapun át törtek ki, s egy magas sziklaszirt gerincén állapodtak meg, amely előtt a 
Duna folyt, s arról az oldalról megmászhatatlan akadályként magasodott" (I. 7.). 

A magyarokat valóban jelentős vesztesség érhette, 4000 főnyi veszteség 7000-ből, 
arányaiban, valós lehetett. Az említett 100 fős keresztes veszteség nyilván Isten segítsé
gét volt hivatva kimutatni. A hatalmas zsákmány ismét gyanút ébreszthet, hogy a keresz
tesek nem véletlenül és minden hátsó szándék nélkül támadtak: „Zimony várában öt na
pon át maradt egész csapatával, mivel nagy bőségben leltek élelemre, találtak itt 
gabonát, birkanyájakat, marhákat, bort nagy mennyiségben, s lovakat számolatlanul." A 
sereg nagyságát mutatja, hogy Belgrád parancsnoka, Nikétász, jobbnak látta, hogyha 
Nisbe23 vonul vissza, a város lakói pedig elmenekültek. Az is a jelentős sereglétszámra 
utal, hogy Péter már egy mérföldnyire előre járt, amikor értesült arról, hogy a Nisben 
maradottak harcot provokáltak. 

A királyi sereg nem táborozhatott messze, illetve készenlétben figyelhette a sereg vo
nulását, ha Péter már a hatodik napon értesült arról, hogy Kálmán, vagy pontosabban a 
királyi sereg, közeleg. Nagyolaszi" frank lakóinak említése ebben az összefüggésben le
het, hogy a latin-frank szolidaritás kiemelését szolgálta. Ezt követően a Morván akartak 
átkelni, ami a földrajzi helyzetből következően inkább a Száva lehetett, de nem találtak 
elég hajót, csak százötvenet. (Nyilván kisebb csónakok lehetettek, ha tutajok készítésé
vel kellett kipótolni a „szállítási kapacitást.") A bizánci császár hajón támadó besenyői is 
akadályozták a sereg átkelését.25 A besenyőkkel való találkozás egyébként csak tovább 
erősíthette a keresztesekben a hitet, hogy a magyar és bizánci területeken „félpogány" 
uralkodók országain haladnak át. 

Péter seregét azután további érzékeny vereség érte Nikétász bizánci vezér, illetve 
kormányzó csapatai által:26 „az egybegyűlt lovassággal tüstént a zarándokok nyomába 
eredjenek, hogy megfizessenek nekik mindazért a gonoszságért, amit elkövettek. A ve
zér előbbi parancsára bolgárok, zsoldfizetés fejében még kunok érkeztek a város védel
mére, s a besenyőkkel nagyszámú magyar is. Csont- és szaruíjat ragadva, páncélt öltve, 
lándzsáikra zászlócskákat erősítve, üldözőbe vették Péter nyugodtan vonuló seregét, a 
komótosabban haladókat, a hátvédet könyörtelenül gyilkolták és ledöfték, az őket követő 
lassú szekereket és kocsikat a hatalmukba kerítették, és mindenféle javakat és barmokat 
zsákmányoltak, az idős nőket, leányokat és fiatal fiúgyermekeket elragadták, akik mind a 

" Broyés: település Marne megyében, Champagne-Ardenne vidékén, a személynév franciásan Renaud de 
Broyés. 

Nis: az ókori Naissus, ma Niš, Szerbiában. A Konstantinápoly felé vezető út egyik fontos állomása. 
" Nagyolaszi: település a Szerémségben, ma Mandelos, Szerbiában. A magyarok már a XI. században fo

gadtak be oda latin hospeseket. 
A besenyők, szembenállásukat fokozatosan feladva, már 1040-től megtelepedtek a Bizánci Birodalomban. 
Gézáról semmit sem tudunk. Nikétász: belgrádi bizánci sztratégosz, pecsétje ismert (Steven Runciman: 

A keresztes hadjáratok, i. m. 108. 0.). A zimonyi magyar ispán, Géza, és a bizánci kormányzó feltételezett ösz-
szejátszásának gyanúja valóban felébredhetett a keresztesek körében. 

— 507 — 



mai napig, hontalan fogolyként, bolgár földön élnek." Ezután a viszony rendeződött, tú
szokat adtak, például Valtert, a Beauvais melletti Breteuil-ből való Valeram fiát,27 s az 
Étempes-i Gottfried Burelt. A további menetelés már ismét jó ütemben zajlott: július 7-
ére Szófiába, július 13-ára Plovdivba, 22-ére Edirnébe, augusztus 1-jére Konstantiná-
polyba érkeztek. A bizánci császárnak éppúgy érdekében állt minél gyorsabb áthaladá
suk biztosítása, mint a magyar királynak. 

A fenti epizód mutatja, hogy a magyar királyi haderő készenlétben állt a keresztesek 
vonulása alatt. A következő keresztes csapatok ellen tényleges bevetésükre is sor került; 
ezek a XI. századi magyar hadiesemények között a legjobban ismertek közé tartoznak. 

Folkmar presbiter serege a morva területek felől érkezett, s ismét kérdéses hogy va
lóban tizenkétezer főt számlált-e. Mindenesetre a raboló-fosztogató sereget a királyi csa
patok Nyitra mellett nagyobb ellenállás nélkül szétverték. A Folkmarról tudósító króni
kások igen szűkszavúak, de abban egyetértenek, hogy az eseményekért a kereszteseket 
terheli a felelősség.28 Valószínűtlen, hogy Kálmán király elhagyta volna a veszélyeztetett 
nyugati területeket, s személyesen vonult volna le Péter serege nyomában a Szávához. 
Fehérvárról, vagy éppen Esztergomból kitűnően figyelemmel kísérhette az eseményeket. 

Gottschalk serege erősebb volt, mint Folkmaré, noha tizenötezresnek állított létszáma 
ismét minden valós alap nélkül való. A krónikás Gottschalk hadjáratának leírásánál emlí
ti meg a legrészletesebben, hogy a nyugatiak mennyire elcsodálkoztak a magyar föld 
termékenysége, a hatalmas csordák és ménesek láttán. E gazdagság óhatatlanul felkelt
hette irigységüket, különösen, ha egyébként is szükséget szenvedtek. Már Guibert de 
Nogent is elismerően írt - Remete Péter kapcsán - a magyar földről: „amint meglátták, 
hogy a több éves gabonatermés a helyi szokások szerint toronymagasságú asztagokban 
áll a mezőkön felhalmozva, amiket mi magunk között „meta"-nak mondunk, és feltárult 
előttük a különféle felhalmozott húsok és egyéb élelmiszerek bősége, hiszen földjük rit
ka termékenységű, nem elégedtek meg az általuk kínált úti élelemmel." (I. 8.). (Torony
magasságú, olykor 4-6 méteres asztagokat még a múlt századi fényképeken is látni, be
lülről favázzal erősítették meg, az eső ellen szalmával fedték le őket. Arról persze szó 
sem lehetett, hogy több éven át a mezőn maradhattak volna.) 

Maga Albert is készséggel elismeri, hogy a keresztesek minősíthetetlenül viselkedtek, 
s rászolgáltak a büntetésre. Ebben persze az is benne van, hogy sorait már a keresztese
ket sújtó első szentföldi kudarcok után írta, így joggal kereshette a „peccatis exigen-
tibus," az isteni büntetés okait, és úgy látszik, hogy részben a vonuló keresztesek fe
gyelmezetlenségében és gátlástalanságban, részben a zsidók elleni, itt nem részletezendő 
kihágásokban és a kényszerített kikeresztelkedésben vélte megtalálni. Amint a magyar
országi átvonulásról írta: „a magyaroktól elvették borukat, árpájukat, s apránként minden 
egyebet, amire szükségük volt, végül már birkáikat és marháikat hajtották el, az ellenál
lókat megölték, miként a rájuk kezet emelőkkel is végeztek. Sok más gaztett is a leikü
kön száradt, de ezeket képetlenek vagyunk mind elmondani, mivel a köznép, a maga 
primitív módján éretlen, fegyelmezetlen, és zabolátlan. Egy magyar fiút, miként azt a je
lenlévők elbeszélésből hallottuk, aljas módon, a piactéren karóba húztak." 

27 

Valter, a Beauvais melletti Breteuil-ből való Valeram fia, franciásan Gautier de Breteuil. 
Ekkehardus in Gombos 2. k. 873. o. és vele egyezően Annalista Saxo in Gombos 1. k. 223. o. 
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A keresztesek egy máig nem azonosított fehérvári mezőn, Szent Márton kápolnája 
mellett 29csaptak össze a királyi sereggel, a csatahelynek azonban inkább valahol Pan
nonhalma közelében kellett lennie, hiszen kevéssé valószínű, hogy egészen az ország 
központjáig, Fehérvárig hagyták volna vonulni őket. A Fehérvár névre magyarázat lehet, 
hogy esetleg egy mezőt neveztek így akkoriban, erre Pauler Gyula talált is forrást, vagy 
pedig az, hogy a krónikás az általa ismert „Fehérvár" nevet hozta kapcsolatba a csatával. 
A csata legvitatottabb részlete egyébként a keresztesek fegyverletétele és magyarok álta
li, csalárd meggyilkolása. Albert forrása, mint arra már fentebb utaltunk, minden bizony
nyal szemtanú lehetett, s mint ilyen, a keresztesek szempontjából, hitelesen adhatta elő a 
történetet. A jelen lévő keresztesek valóban úgy érezhették, hogy csúnyán rászedték 
őket: miután a király ígéretének hitelt adván letették a fegyvert, a magyarok hitszegő 
módon legyilkolták őket. Az események pontos lefolyását utólag lehetetlen rekonstruál
ni. Abból a tényből, hogy egyáltalán tárgyalásokra került sor, nyilvánvaló, a keresztes 
vezérek rádöbbentek: ha a nyílt ütközetben nem is szenvedtek vereséget, erőszakkal le
hetetlen átjutniuk az országon, és a király seregét nem kényszeríthetik térdre. Egyáltalán 
nem biztos, hogy megalázó helyzetet, a feltétel nélküli megadást mindegyik seregvezér 
elfogadta, és valószínű, hogy fölényük birtokában maguk a magyarok is erőszakosabban 
léptek fel. A modern hadtörténész, John France is úgy véli, hogy a megegyezés csak 
egyes egységekre vonatkozhatott, mások nem voltak hajlandóak fegyvereiket átadni. 
Teljesen hihető, hogy a keresztesek seregük lemészárlását „mártíromságként" élték meg. 

A népi keresztes vezérek közül Emicho, leiningeni gróf érkezett a katonailag legerő
sebb sereggel.30 Májusban még Speyer és Mainz (május 25-27.) zsidóit üldözték. A mo-
soni kapuhoz vonultak, de nyilván elmulasztották az átvonulási engedély megszerzését, 
mert a kaput zárva találták. Meglehet, hogy erre a mulasztásra valóban nagyobb létszá
mukban keresendő a magyarázat: a krónikás egyenesen 200 000 keresztest emleget, igaz 
közöttük csak 3000 lovagot.' ' Teljesen hihető, hogy a vár ostroma a mocsarak és a nehéz 
megközelíthetőség miatt elhúzódott, s közben mindkét oldalon voltak áldozatok: „Június 
[helyesen valószínűleg július] havának közepétől sok napot töltöttek a vár alatt, hidat ké
szítettek, s gyakran támadták a körbezártakat. A védők azonban keményen ellenálltak, 
innen is, onnan is lövedékeket lőttek ki, s mindkét oldalon jelentős veszteségek keletkez
tek. Volt, hogy a védők a várból kitörve páncélos csapatukkal keményen szorongatták a 
gallokat a folyón és a hídon innen; megesett, hogy a harcban a gallok kerekedtek a ma
gyarok fölé, akiket sebekkel borítva űztek vissza egészen a várig." Ha Kálmán király va-

29 ' 
Györffy György. AMTF 2. k. 332., 365. o. A szláv névváltozatot - „in campo Belegrave" - nyilván a 

helyszínen hallhatták. 
Az újabb szakirodalom megkérdőjelezi „leiningeni" címét, ami lehet, hogy csak a kétes hitelű Zimmerni 

Krónikára megy vissza; az újabb kutatás inkább Floheimre, a Közép-Rajna vidékére gondol. Ingo Toussaint: 
Die Grafen von Leiningen: Studien zur leiningischen genealógie und Territorialgeschichte bis zur Teilung von 
1317/1318. Sigmaringen, 1982. 25-28. o. Idézi J. France: Victory, i. m. 92. o. 

Kíséretében volt Hartmann, Dillingen-Kyburgi gróf; Vilmos, a nagyerejü „Ács"; Meluni viscount; 
Marle-i Tamás, Coucy ura; Nesle-i Drogo; Vendeuil-i Clarembaud, Drogo Konstantinápolyban csatlakozott 
Gottfried herceg seregéhez, Jeruzsálemben 1126-ig említik. Nesle Péronne környéki birtok. I. Hartmann III. 
Hupoldnak, a Duna menti Diliingen grófjának fia, 1095-ben Nördlingenben bencés monostort alapított. A had
járat során elszegényedett, s Gottfried herceg csapatához csatlakozott, majd a hadjárat végeztével hazatért. 
1121 április 16-án halt meg. Felesége Winthertur-Kyburg Adelheid volt, akit 1065-ben vett nőül. 
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lóban a védők között volt, értető, hogy a védősereg az utolsó csepp leheletéig kitartott, s 
közben akár még felmentő sereg is érkezhetett. A jelenlévők, nem utolsó sorban, szép 
elégtételt remélhettek a királytól kitartásukért. Az, hogy augusztus 5. körül a király egy 
öreg rokona is meghalt, arra utal, hogy magas méltóságok vezették a vár védelmét. A 
létszámarányok sem ffinnélcleheretteňnekTha a 300 nehézrfegyverzetű páncélos csdťjve= 
tett 700 könnyebb fegyverzetű magyarnak, felül tudtak kerekedni.32 A vár egyébként 
nyilván Óvár lehetett, hiszen Mosón és Óvár közül az utóbbi a régebbi. Az ostrom elhú
zódása biztosra vehető, még akkor is, ha néhány krónikás által hat hétre becsült tartama 
önmagában túlzásnak tűnik, miként az az állítás is, hogy komolyan felmerült az ostrom
lók körében a magyar királyi méltóság megkaparintásának az igénye.33 

Az ostromnak a magyarokra nézve voltak kritikus időszakai: „[...] egy előre megha
tározott napon a gallok, páncélosok csapattal, keményen megtámadták a mosoni várat: 
egyesek a már elkészített hídon, mások a mocsarakon keresztül szivárogtak a közelébe; 
hadigépekkel a falon két helyen is rést törtek [...] Kálmán király és egész kísérete már 
korán lóra pattant, s készen állt arra, hogy Oroszország felé meneküljön, 4 ha úgy látná, 
hogy a gallok serege, a várat elfoglalva, betör az országba. Régiségtől roskadozó hidakat 
is helyrehozatott, hogy a mocsáron és a folyókon keresztül orosz földre tudjanak menekül
ni, ha a szükség úgy hozza. Ám amikor már majdnem minden a keresztesek javára billent, 
s a falakon hatalmas réseket szakítottak, nem tudni mi okból vagy milyen balszerencsével, 
akkora félelem szállta meg a keresztény sereget, hogy egyszerre menekülni kezdtek [...]" 

A keresztesek váratlan megingására valóban nehéz magyarázatot találni. Ismét figye
lembe kell azonban venni, hogy a krónika történetének alapja szemtanúk visszaemléke
zése lehet, ami magától értetődően egyoldalúságokat tartalmazhat. Az ostromlók valóban 
meg lehettek győződve arról, hogy kezükben a győzelem, s csak valami megmagyaráz
hatatlan véletlen fosztotta meg őket attól; a magyarok támogatására váratlanul beérkező 
erősítéstől az ostromlók kifáradásáig sok mindenre gondolhatunk. Oroszország említése 
Albert krónikájában minden konkrét külpolitikai vonatkozást nélkülöz. Lehet, hogy Aa
chenből nézve nem is találta Oroszországot olyan távolinak, nevét pedig a szemtanúktól 
hallhatta. Kevésbé valószínű, de nem lehetetlen, hogy egyes, huzamosabb ideig a hely
színen volt keresztesek értesülhettek a közeli Oroszvár (ma Rusovce, Szlovákia) nevéről, 
ami valóban felmerülhetett lehetséges meneküli útvonalként. Albert szövege alapján -
Borosy Andrással egyetértve - természetesen nem vehetjük biztosra, hogy Kálmán való
ban a védők között lett volna, meglehet, csak a keresztesek hitték azt. Sokkal inkább el
képzelhető, hogy a felmentő sereg élén érkezett a közelbe. így próbálja értelmezni a té
nyeket Steven Runciman is, aki szerint Kálmánnal az élen közeledhetett egy felmentő 
sereg, vagy legalább így híresztelték, s ez zavarhatta meg a győzelemhez oly közel álló 
kereszteseket.35 

A 700-as szám ismét Albert által gyakran használt létszám egy nagyobb csapat jelölésére, v. ö. A. 
Mulinder: Albert of Aachen, i. m. 69-80. o. 

33 
Ekkehardus, Libellus cap. 12. in Gombos 2. k. 873. o. és Annalista Saxo in Gombos 1. k. 224. o. 
A magyarázat ismét Albert tájékozatlanságában kereshető, valószínűleg úgy gondolta, hogy az orosz ha

tár a közelben lehet. Kevéssé valószínű, hogy az Oroszvár (ma Rusovce, Szlovákia) körüli esetleges orosz tele
pekre gondolt volna. 

35 
' Steven Runciman: A keresztes hadjáratok, i. m. 117. o. 
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A legjelentősebb keresztes sereg, Gottfried Bouillon hadai átvonulásakor már nem 
került sor tényleges hadieseményekre. Ebben több más szempont mellett az is szerepet 
játszhatott, hogy szerencsés időpontban érkeztek, amikor a betakarítás után bőségesen 
állt rendelkezésre élelem. Türoszi Vilmos krónikája rögzíti is a megérkezése napját, és 
szeptember 20-ára teszi, ám a dátum éppúgy utólag kikövetkeztetett időpontnak tekint
hető, mint az összes többi. Szeptember 20. inkább már a határtól való továbbindulás idő
pontja lehet, hiszen ebben az előbbi esetben túlságosan későn érkeztek volna a bizánci 
határhoz. Az első hadjárat végén visszatérők nyilván nem emlékeztek pontosan a napra, 
hogy mikor melyik városban voltak, inkább csak megbecsülni voltak képesek a nagyobb 
városok közötti távolságot. A vezér seregével a magyar határ előtt állapodott meg, egy 
máig azonosíthatatlan, a szóbeli hagyomány által „Tollenburg"-gá torzított nevű helynél, 
s onnan üzent a királyhoz. Tollenburgot azonosították Tullnnal, Brück an der Leitha-val, 
illetve Deutsch Altenburggal, de leginkább talán a Hainburg közeli Pottenburggal lehet 
azonos.36 Az út, Köpcsény, Bán és Oroszvár érintésével, tényleg Hainburg előtt vezetett 
Óvárhoz. A tárgyalások eredményeként, amelyek során a vezérek Pannonhalmáig, illetve 
Sopronig is eljutottak, megegyeztek abban, hogy a keresztesek túszokat, mégpedig elő
kelő, hercegi túszokat adnak, akiket csak az átvonulást követően ad vissza a magyar ki
rály. A seregben található előkelők nevét jól ismerjük: Gottfried, a lotharingiai királyság 
hercege, nemes úr, valamint édestestvére Balduin;37 a herceg rokona, Gray-i Warner;38 

egy másik Balduin Le Bourcq-ból;39 Tóul grófja, Rajnáid, és testvére, Péter;40 Cons-i 
(Cont-i) Dudo;41 Ascha-i (Eschi) Henrik, és testvére Gottfried42 - mindnyájan bátor lo
vagok és híres vezérek. Közülük különösen Ascha-i (Eschi) Gottfried személye érdekes, 

Knoch is elveti Tullnt, hiszen az 50 kilométerre fekszik a határtól, igaz ő Bruck-ra gondol. P. Knoch: 
Studien, i. m. 157. o. 

' Gottfried édestestvére Balduin, (Boudouin, 1058-1118), 1098-tól edesszai gróf, majd I. Balduin néven 
1100-tól Jeruzsálem első királya. Feleségével, Godehildével kelt útra, de gyermekei az újabb kutatás szerint 
nem voltak. A szövegben említett „familia" kifejezés nem a szűkebb családra, hanem a háznépre vonatkozik. A 
kontingens összetételére 1. Alan V. Murray: The Crusader Kingdom of Jerusalem. A Dynastic History 1099— 
1125. Oxford, 2000. 46-51. o. A kontingens kialakításakor a rokoni szálak voltak a legerősebbek. 

Unokatestvérek voltak, Runciman még Gray-vel, a Saône partján fekvő birtokkal hozta nevét kapcsolat
ba. Neve azonban inkább Grez-Doiceau-val, egy Nivelles környéki birtokkal függhet össze, amely a liège-i 
püspök birtokai és a louvaini terület között feküdt. Az utazási előkészületek jeleként a családi birtokot már 
1095 végén megosztották, Wamer 1100 július 22-én halt meg Jeruzsálemben. Alan V. Murray: The Crusader 
Kingdom, i. m. 234. o. 

39 
Borcq-i Balduin Hugónak, Rethel grófjának és Montlhéry Melisande-nak a fia. Borcq a reimsi püspök

ség tartományában feküdt, egy része a francia királyságban, másik része a Birodalomban. Korábban „Le 
Bourg"-iként emlegették. I. Balduint követte a jeruzsálemi királyság élén. 

Dampierre-i Péter, a Champagne-ban fekvő Astenois grófja, Dampierre-le-Château Sainte-Menehould 
vidékén található. Péter egyébként a Champagne-beli Astenois grófja, de Astenois-t korábban, tévesen, a 
Verdun környéki Stenay-birtokkal azonosították. 1099 nyarán tért vissza Európába. Idősebb testvére III. 
Rajnáid, Tóul grófja; Gottfried herceg rokonságához tartoztak. Rajnáid külön csapatot irányított a híres 
antiochiai csatában, majd visszatért Felső-Lotharingiába, s valamikor 1124 előtt érte a halál. 

Dudo Felső-Lotharingiából, az Ardennekből érkezett, a Briey környéki Cons-la-Grandville uraként, fele
ségével, Hadwidával. Dudo nevét korábban a Triertől délre található Konz birtokhoz kapcsolták. A hadjáratból 
mindketten élve tértek haza. 

A keleti Ardennek-beli Esch-sur-Sure-ből (Sauer) származtak. Goffried herceg rokonának, bizonyos 
Fredelonak a fiai voltak. Henrikkel 1098-ban Turbesselben a pestis végzett. A Kálmánnal kapcsolatban említett 
követek, Borcq-i Balduin, Esch-i Gottfried,Grez-i Warner és Dampierre-i Péter a bizánci tárgyalások során is 
élvezik a herceg bizalmát. 
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akit Albert szerint követségbe küldtek a magyar királyhoz a hallatlan mészárlás és bűntény 
felderítésére, mivel személye, talán egy korábbi követjárásból ismert volt Kálmán király 
előtt. Könnyen adódik a feltételezés, hogy a László-legendában megőrzött, az utókor által 
átírt nyugati követküldés valós magja ebben a híradásban érhető tetten. Más összefüggés
ben rriár utálfunlrráT hogy a^Lászió keresztes ^vezérségéhez kapcsolódó mitikus hagyo
mánynak vannak valós, csak kortárs lejegyzésből magyarázható történeti elemei, mint pl. a 
cseh fejedelem neve.43 A követség összeállításakor a herceg „famíliájából," azaz közeli 
udvartartásából további tizenkét úrra esett a választás, Balderikre,44 Stabelonra45 és néhá
nyukra, akiknek neve feledésbe merült, hogy Ascha-i Gottfrieddel együtt menjenek a híres 
vezérek üzenetét átadandó. Fulco megőrzött még egy időpontot: eszerint Kálmán és Gott
fried találkozásának napja november 11-ére esett volna, ami igen későinek tűnik, s ismét 
csak nehezen egyeztethető össze a karácsonyi konstantinápolyi megérkezés időpontjával. 

Runciman szerint november vége felé érkeztek Zimonyba, december 12. körül már a 
Márvány-tenger partján, Szelümbriánál tartózkodtak, és 23-ára, közvetlenül karácsony 
előtt érkeztek Konstantinápoly falai alá. Ám Runciman kronológiáját is tanácsos módo
sítanunk, s a bizánci határ elérését korábbra kell tennünk. 

Úgy tűnik, hogy foglyaival, pontosabban túszaival Kálmán ez esetben végigkísérte a 
sereg útját, s csak lent a Szávánál adta vissza őket. Kálmán és Gottfried fiktív szövegű 
levélváltása egyébként bekerült a legtöbbet kiadott korai magyar források közé, s némi
leg elhomályosította a korábbi hadiesemények tulajdonképpen történeti hitelű leírásait. 

Az eseményeket értékelve arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy a német támadások 
mellett a XI. századi Magyarország számára a „népi" keresztesek megújuló támadásai je
lentették a legnagyobb katonai kihívást. Miként John France szellemesen megjegyezte, 
Kálmán rádöbbenhetett, hogy egy békésen átvonuló sereg legalább akkora kockázatot je
lent, mint egy ellenséges szándékkal érkező.46 A modern értékelések egybehangzóan ál
lítják, hogy a népi keresztes seregek sokkal nagyobb katonai erőt képviseltek, sokkal 
szervezettebbek voltak, mint azt korábban feltételezték. Az olykor hetekig elhúzódó ha
diállapot, az ország központi, nyugati részeinek fenyegetettsége próbára tette a királyság 
politikai és katonai szilárdságát. Érdekes, hogy a pápai-magyar diplomáciai viszonyokat 
illetően sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak II. Orbán Kálmánhoz írott levelének, 
mint magának a katonai eseményeknek. Megítélésünk szerint a pápai felhívás alapján az 
országban megjelenő keresztesek jelentette katonai fenyegetésnek nem kis része lehetett 
abban, hogy Kálmán a következő években normalizálta kapcsolatait a pápai udvarral. E 
folyamatnak lett a része a magyar hagiográfiai és politikai irodalom gyöngyszemének, a 
Hartvik-féle Szent István-legendának a megszületése, ami úgy kanonizálta a pápai koro
naküldés hagyományát, hogy egyúttal a legújabb korig biztosította a magyar királyok 
Rómával szembeni függetlenségének és kiváltságainak jogi alapját. 

Veszprémy László: „Dux et praeceptor Hierosolimitanorum. König Ladislaus (László) von Ungarn als 
imaginärer Kreuzritter." In: The Man of Many Devices. Who Wandered Full Many Ways. Festschrift in Honor 
of János M. Bak. (Ed. Balázs Nagy - Marcell Sebők.) CEÖ Press, Budapest-New York, 1999. 470-477. o. és 
korábban Uő.: Középkori forrástanulmányok. Hadtörténelmi Közlemények, 104. (1991.) 58-79. o. 

Balderik, Gottfried étekfogó mestere (sénéchal), Antiochia ostroma idején a herceg élelmezéséért volt felelős. 
Jeruzsálemben Balduin kamarása (camerarius) lesz. A második ramlai csatában, 1102 májusában veszti életét. 
J. France: Victory, i. m. 104. o. 
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FÜGGELÉK 

A csapatok Magyarországon való átvonulásának kronológiája 

A Magyarországra vonatkozó adatok szinte teljes egészében a menetteljesítményekből követ
kező számítások függvényei, illetve a dokumentált nyugat-európai indulás, és a szintén dokumen
tált konstantinápolyi érkezés közötti útvonal-rekonstrukciók eredményei. A latin forrásokban elő
forduló dátumok általában nem eligazítóak. Nagyobb hitelt az időtartamok lejegyzésének 
tulajdoníthatunk, pl. amikor Gottfried esetében azt mondja Albert, hogy szeptember harmadik he
téig várt a határon. Legbizonytalanabb Folkmar és Gottschalk csapatainak a kronológiája, elsősor
ban azért, mert szétverésük után nem állnak rendelkezésre róluk további információk. Annyi bizo
nyos, hogy Gottschalk jelentős katonai erőt képviselő csapata olyan időpontban tartózkodott az 
országban, amikor Péter már elvonult (június közepe), s Emicho még nem érkezett meg (július 10-
15. körül). Ellenkező esetben nyilván együttműködtek volna a Kálmán elleni katonai akciókban, 
de ilyesmiről a krónikások nem tesznek említést. A számítások alapja John W. Nesbitt tanulmá
nya,^ amit még 1963-ban tett közzé a Traditio c. folyóiratban. Ebben a realitásokhoz közel állóan 
napi 22-28 km közötti menetteljesítményeket valószínűsít, nem számolva persze a forrásokban 
dokumentált pihenőket, illetve az ostrommal töltött napokat. Ő Péter és Gottfried esetében végezte 
el a korrekciókat, mindkét esetben a Konstantinápolyi megérkezéstől számolt vissza. 

(Rövidítések: AA: Aacheni Albert 
JF: John France 
Kr: Magyarország történeti kronológiája. I. k. (Érszegi Géza, Solymosi László.) 

Budapest. 1983. 
PGy: Pauler Gyula i. m. 
TV: Türoszi Vilmos 

1096. május 15. körül: Valter átlépi a magyar határt, (Kölnből április 15-én indult) 
AA: március 8-át ír, ami feltétlenül májusra értendő 
PGy: május 15. körül 

1096. május 20. körül: Remete Péter eléri a magyar határt, (Kölnből április 20-án indult) 
Kr: június eleje Mosonban, ami nyilván lehetetlen 

1096. június 5. előtt: Valter eléri Zimonyt (július közepén ér Konstantinápolyba) 

1096. június 5. körül: Remete Péter Zimonyba érkezik 

1096. június vége: Nyitra környékén szétverik Folkmar embereit (május 30.: még Prágában) 
PGy: jún. eleje 
Kr: jún. közepe 

1096. július eleje: Gottschalk megadja magát Pannonhalma körül 
JF: július vége 

John W. Nesbitt: The Rate of March of Crusading Armies in Europe. A Study and Computation. Tra
ditio, 19. (1963.) 167-181. o. A táblázatok: 181. o. 
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1096. augusztus eleje: Emicho a magyar határra érkezik (május 27.: meg Mainznal) 
Kr: július 15. körül 
AA: már július közepén megtörtént. (Szerinte augusztus 5-körül vetnek cselt Mosonnál a 

keresztesek a magyaroknak, amikor már régóta folyt a harc. Ez talán valóban 
július közepi érkezést valószínűsít, v> ä Kr ̂ valószerű idöpqntját._ 

1096. augusztus 15. körül: Emicho emberei hosszú ostrom után elmenekülnek Mosón vára alól. 
Kr: augusztus végén, aminek ellentmondani látszik, hogy 

AA: szerint már augusztus elején is régóta folyt a harc 

1096. szeptember eleje: Gottfried eléri a magyar határt, ahol szeptember harmadik hetéig/három 
szeptemberi héten át várakozik 

AA: augusztus közepe 
Kr és PGy (TV alapján): szeptember 20-án. (Fulco szerint a Kálmánnal való találkozás 

napja november 11., ami valószínűtlen) 

1096. szeptember 26 - október 14.: Gottfried a határtól (Tollenburgtól) Zimonyig vonul 
Kr.: október-novemberben Gottfried átvonul az országon 
PGy: nov. 15-én hagyja el az országot, ami késeinek tűnik. 
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Ldszlo Veszpremy 

HUNGARY AND THE FIRST CRUSADE 

The Evidence of Albert of Aachen 

Summary 

The documentary value of the work of Albert of Aachen has risen considerably during the past 
few years. When writing about the Hungarian aspects of the first crusade, the author of the study 
has made good use of both the above mentioned fact and the latest results that have came to light 
since the Runciman book was published. In view of the events, he suggests that the greatest mili
tary challenge that Hungary faced in the 11th century besides the imperial German attacks, was the 
violent behaviour and at times the "war" of "common" crusaders. In the course of these fights, the 
defenders of the western border stood the test. It has been made clear by several recent assess
ments that the troops of common crusaders represented far greater military force, and were far bet
ter organised than it was previously presumed. The state of war that occasionally lasted for weeks, 
and the threat to the central, western regions of the country had tried the political and military sta
bility of the kingdom. In the author's opinion, the military menace brought about by the crusaders 
that appeared in the country following the papal notice, contributed to King Koloman's decision to 
normalise relations with the Holy See. A product of this process was the birth of the Legend of 
Saint Stephen, written by the prelate Hartvik, which is a gem of Hungarian hagiographical and po
litical literature. The appendix includes an updated version of the relative chronology of the troops 
that passed through the country. 

Lâszlô Veszprémy 

LA HONGRIE ET LA PREMIÈRE CROISADE 

Témoignage d'Albert d'Aachen 

Résumé 

La valeur documentaire de l'ouvrage d'Albert d'Aachen est beaucoup plus appréciée ces 
dernières années. C'est ce fait et les résultats récents nés depuis la parution du livre de Runciman 
qui ont été mis en valeur par l'auteur pour préciser l'histoire de la première croisade (1096) en 
Hongrie. En évaluant les événements, il attire l'attention sur le fait qu'outre les attaques impériales 
allemandes, c'est l'intervention agressive et la "guerre" des croisés "populaires" qui ont constitué 
le plus grand défi militaire pour la Hongrie du 11e siècle. Dans ces combats, le système de défense 
des frontières occidentales a fait ses preuves. Les analyses modernes sont unanimes pour dire que 
la force militaire et l'organisation des troupes des croisés populaires étaient nettement supérieures 
à ce qu'on avait supposé jusqu'alors. L'état de guerre durant parfois des semaines et la menace qui 
pesait sur les parties occidentales donc centrales du pays ont mis à rude épreuve la solidité 
politique et militaire du royaume. A notre avis, la menace militaire, issue de l'apparition des croisés 
dans le pays à l'appel du pape, a beaucoup contribué au fait que le roi Kalmân a normalisé ses 
relations avec la cour papale de Rome dans les années suivantes. C'est dans ce processus que s'inscrit 
la naissance d'une perle de la littérature hagiographique et politique hongroise, la légende de saint 
Etienne de Hartvik. L'annexe contient la précision de la chronologie relative des troupes de passage. 
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Läszlö Veszpremy 

UNGARN UND DER ERSTE KREUZZUG 

Das Zeugnis von Albert von Aachen 

Resümee 

Der Quellenwert des Werkes von Albert von Aachen wird in den vergangenen Jahren viel 
positiver beurteilt. Diese Tatsache, sowie die neuen, seit dem Erscheinen des Buches von 
Runciman entstandenen Ergebnisse wurden vom Verfasser verwertet, als er die ungarländische 
Geschichte des ersten Kreuzzuges (1096) spezifiziert. Bei der Beurteilung der Ereignisse weist er 
darauf hin, dass die größte militärische Herausforderung des Ungarns des 11. Jahrhunderts neben 
den deutschen kaiserlichen Angriffen der aggressive Auftritt der „Volks-" Kreuzritter bedeutete. In 
diesen Kämpfen leistete das westliche Grenzschutzsystem ausgezeichneten Dienst. Die modernen 
Bewertungen stellen einheitlich fest, dass die Volks-Kreuzritterheere eine viel größere militärische 
Kraft vertraten und viel organisierter waren, als früher angenommen. Der manchmal Wochen 
lange Kriegszustand, die Bedrohtheit der zentralen und westlichen Teile des Landes stellte die 
politische und militärische Stabilität des Königreichs auf den Prüfstand. Unserer Ansicht nach 
dürfte die militärische Bedrohung durch die Kreuzritter, die auf Grund eines päpstlichen Aufrufes 
im Land erschienen waren, eine nicht unbedeutende Rolle dabei gespielt haben, dass König Kai
man in den folgenden Jahren seine Beziehungen zum päpstlichen Hof zu Rom normalisierte. Teil 
dieses Prozesses war die Geburt einer Perle der ungarischen hagiographischen und politischen 
Literatur, nämlich die der Legende Stephans des Heiligen von Hartvik. Im Anhang können wir die 
Spezifizierung der relativen Chronologie der durchziehenden Heere lesen. 

Ласло Веспреми 

ВЕНГРИЯ И ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
Нравоучения Альберта Аахенского 

Резюме 

Значимость труда Аахени Альберта как источника в послдние годы стали оценивать го
раздо более положитльно. Этот факт, а также новые результаты, появившиеся со времени 
издания книги Рунсимана, использовал автор работы при уточнении истории участия 
Внгрии в первом крстовом походе (1096 год). Давая оценку событий, автор обращает вни
мание на то, что наряду с атаками германского кайзера, агрссивные выступления „народ
ных" крестоносцев, переходившие порой в настоящую войну, являлись самым большим во
енным вызовом для Венгрии 11-го века. В этих войнах отлично проявила себя западная 
пограничная система обороны. Современные оценки единогласно констатируют, что на
родные крестовые армии прдставляли гораздо большую военную силу, и были более орга
низованными, чем это ранее предполагалось. Иногда затягивавшееся на недели военное по
ложение являлось серьезным испытаним для центральных и западных регионов страны, 
которые, пребывая в состоянии угрозы, ставили под угрозу политичскую и военную ста
бильность королевства. Согласно нашему мнению, появившиеся в стране по призыву папы 
крестоносцы сыграли также немалую роль в том, что король Кальман в последующие годы 
нормализовал свои отношения с двором Папы Римского. Немалым вкладом в культуру это
го процесса явилось появление такого перла венгерской политической и житийной литера
туры как легенда Хартвика о Святом Иштване. В приложении приводится уточнение отно
сительной хронологии прохождния по территории страны иноземных армий. 

— 516 — 


