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I. RÉSZ 
I. 

A keresztes háborúk a középkori nyugati kereszténység legnagyobb szabású ka
tonai vállalkozásának tekinthetők. E háborúk során a különböző európai államok 
haderői fel akarták szabadítani a Szentföldet s benne elsősorban Krisztus sírját a 
moszlim uralom alól, a Földközi-tenger keleti partján keresztény államokat hoztak 
létre, majd ezeket igyekeztek megvédeni a nem keresztény szomszédok ellentáma
dásaitól. E (szűkebb értelemben vett) keresztes háborúkat az 1095. évi clermonti 
zsinattól 1291-ig, Akkon városa elestéig szokás számítani. Több szerző „kései ke
resztes hadjáratokat" is említ. Ezek a Szentföld visszaszerzésére irányuló kisebb-
nagyobb akciók voltak. Vannak akik a keresztes háborúk ellenhatásaként „ellen 
keresztes" háborúkként emlegetik az oszmán törökök európai hódító hadjáratait. 

A keresztes háborúk megkezdése számára a XI. századvégi Nyugat-Európa viszo
nyai kiválóan alkalmasak voltak. Itt - különösen Franciaországban - nagylétszámú 
hivatásos hadakozó réteg élt, mely harcra, zsákmányra, hatalmának kiterjesztésére 
vágyott, annál is inkább, mert az érvényes örökösödési szokások szerint az atyai 
földbirtok örököse kizárólag az első szülött fiú volt. A többi fiú csak megfelelő harci 
lóra és fegyverzetre tarthatott igényt. A gazdasági és demográfiai fellendülés kor
szakát élő Franciaországnak csakis keresztény szomszédai voltak, az erőtől duzza
dó, kalandra és zsákmányra vágyó s egy speciális lovagi vallásosságtól áthatott 
francia lovagság számára a keresztes háború meghirdetése rendkívül rokonszenves 
lehetett.2 

A hadjáratok megindítása szempontjából kedvező körülmény volt a pápaság ha
talmának és tekintélyének növekedése, terjeszkedési, sőt (VII. Gergelytől kezdve) 
világhatalmi ambíciói. 

Inkább csak ürügynek mondható a szentföldi keresztény zarándokok helyzeté
nek kétségtelen romlása. A Szentföld a VII. században került arab uralom alá, de az 
ország új urai a keresztény zarándokokkal szemben türelmeseknek bizonyultak, így 

1 Nem tartoznak érdeklődésünk körébe a különböző okokból keresztes háborúknak nevezett későbbi háborúk, me
lyeket vezetőik valamilyen gonosz, vagy annak tartott erő ellen folytatnak. így pl. Eiseiilioiver tábornok szövetséges 
főparancsnok 1944-45-ös európai hadjáratát emlékirataiban keresztes háborúnak nevezi. (Duiglil D. Eisenhouvr: 
Keresztes háború Európában. Budapest. 1982. Eredeti: London, 1948.) - Ugyanakkor Herczeg Ferenc a két világháború 
közötti korszak egyáltalán nem szélsőségesen jobboldali regényírója 1942-ben a Keleti Front c. tábori újság I. évfolyam 1. 
számában a Szovjetunió ellen harcoló magyar katonákat nevezte keresztesvitézeknek. Tombor Tibor: „Keleti Front -
Tábori Újság." Hadlörlénelni Közlemények (a továbbiakban: HK) 1993. 3. sz., 132. o. 

2 Az ókori és középkori kereszténységnek a hadakozáshoz, a háborúhoz való viszonyáról s e viszony fokozatos át
alakulásáról: 1.: Borosv András: Egyház és honvédelem az Árpád-korban. Hadakozó egyháznagyok, szerzetes lovagren
dek. HK XXXIV. (1987.) 199-203. o. 
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ezek zarándoklatai a keresztény (bizánci) uralom megszűnése után is folytatódtak. 
A XI. században a szeldzsuk törökök uralma alatt a zarándokok helyzete sokat 
romlott, de a zarándoklatok folytatása nem vált lehetetlenné. 

Az első keresztes hadjárat elindításának közvetlen indoka I. Alexiosz (1081-1118) 
bizánci császár segélykérése volt, aki a szeldzsukok győzelmei következtében már 
(nem alaptalanul) birodalma létét féltette. 

Az első keresztes hadjárat megindítása II. Orbán pápa (1088-1099) nevéhez 
fűződik, aki a hadjáratot az 1095. évi clermonti zsinaton hirdette ki, 1096. augusztus 
15-ét tűzve ki az indulás napjául. A ,,népi" keresztes csapatok ennél korábban, már 
1096 tavaszán elindultak. Ezek szegényekből álltak, akiket Amiensi Péter remete és 
néhány kisebb feudális úr vezetett: Nincstelen (Sansavoir) Walter, Volkmar, 
Gottschalk pap, Vilmos meluni vicomte, Emicho leiningeni gróf. Nagy részük zsi
dóellenes pogromok elkövetése után csak Magyarországig jutott, hol a fosztogató 
csapatokat Kálmán magyar király fegyveresei számolták fel. Más részük eljutott Kis-
Ázsiáig, ott nagy többségük a szeldzsukok fegyvereinek esett áldozatul, anélkül, 
hogy bármilyen eredményt tudtak volna elérni. 

1096 augusztusában indult útnak a lovagsereg, melynek, bár nagy sikereket ért el 
- ez a hadjárat az egyetlen sikeres keresztes hadjárat -, nem volt egységes vezetése. 
Nem mondható annak Adhémar, Le Puy püspöke sem, akit Orbán pápa a hadjárat 
irányításával bízott meg, de hadi tapasztalatok hiányában tényleges vezető nem 
lehetett. Az egyes csapatok vezetői közül kiemelendő Bouillon Gottfried, Alsó-
Lotharingia hercege, ő főként lotharingiai és német kereszteseket vezetett. Seregé
ben volt fivére, Boulogne-i Balduin és rokona, Le Bourg-i Balduin, akik később 
jemzsálemi királyok lettek. Toulouse-i (St. Gilles-i) IV. Rajmund Dél-Franciaország 
kereszteseit vezette, Tarantói Boemund, Guiscard Róbert normann fejedelem fia, 
Dél-Itália normannjait. Seregében volt unokaöccse Tankréd is. Boemund volt az I. 
keresztes hadjárat legtehetségesebb hadvezére. A hadjáratban részt vevő nagyobb 
urak közül megemlítendő még Vermandois-i Hugo (I. Fülöp francia király öccse), 
Flandriai II. Róbert, Normandiai Róbert és Blois-i István. 

E seregek nem egy úton haladtak a Szentföld felé. Bouillon Gottfried Magyaror
szágon át vonult, miközben öccse, Balduin, Kálmán király követelésére (a ,,népi 
keresztesek" elrettentő szereplése miatt) a magyar király túsza volt. 

A többi keresztes vezérek szárazföldön, a Balkán nyugati részén, vagy Dél-
Itáliából indulva, tengeren haladtak Konstantinápoly felé, ahová 1096 decembere és 
1097 májusa között érkeztek. Alexiosz császár némi ijedelemmel fogadta a vártnál 
nagyobb „segítő" sereget, melytől birodalma függetlenségét féltette, s igyekezett azt 
minél előbb továbbküldeni. A nagy harci erejű, igen lelkes sereg csaták sorozatában 
verte meg a szeldzsuk hadakat, miközben visszaszerezte Bizáncnak elvesztett kis
ázsiai területeit. 10^7-ben Dorülaion-nál győznek, s elfoglalják Nikaia városát. 1098-
ban Boulognei Balduin megalapítja az edesszai grófságot, majd Tarantói Boemund 
az antiochiai fejedelemséget. 1099-ben megszállják Jaffát, ostrommal elfoglalják 
Jeruzsálemet, ahol nagy mészárlást rendeznek. Jeruzsálem első uralkodója, Bouillon 
Gottfried még nem vette fel a királyi címet. Az első jeruzsálemi király Gottfried öcs-
cse, az edesszai gróf, I. Balduin lett. Őt még 22 jemzsálemi király követte 1291-ig. 
Gottfried még 1099-ben, Aszkalonnál nagy csatában győzi le az egyiptomi szultánt. 
Néhány évtizedig a keresztes államok terjeszkedni tudnak. 1104-ben I. Balduin 
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elfoglalja Akkont, majd Tripoliszt, Beimtot, Szidont, Akabát. Tripoliszban a toulose-i 
dinasztia uralma alatt grófságot alapítanak. II. Balduin elfoglalja Tyrust, s ezzel a 
szíriai-palesztinai tengerpart egészen a keresztesek uralma alá kerül. 

A terjeszkedő korszak hamar véget ér. 1144-ben Zengi moszuli emír elfoglalja 
Edesszát, s ezzel a keresztesek defenzívába szorulnak. A kedvezőtlen fordulat váltja 
ki a főként Clairvaux-i Szent Bernát által szervezett II. keresztes hadjáratot, melynek 
seregei II. Konrád (1138-1152) német és VII. Lajos (1134-1180) francia király veze
tésével 1147-ben Magyarországon át vonulnak a Szentföldre. A hadjárat egyetlen 
mellékes sikere: egy tengeri úton induló sereg 1147-ben elfoglalja Lisszabont az 
araboktól, s átadja a portugál királynak. III. Konrád serege Dorülaion-nál súlyos 
vereséget szenved az ikoniumi szultántól, seregének maradványa egyesül a franci
ákkal. Újabb vereséget szenvednek Laodiceánál, majd Damaszkusz sikertelen ost
roma után hazatérnek. 

A vereség súlyosan érintette Szent Bernátot és az európai közvéleményt is. Az I. 
keresztes hadjárat hősi lendülete immár a múlté. A muzulmánok rájöttek, hogy a 
keresztesek nem verhetetlenek, s megtalálták az addig ellenállhatatlan lovagi nehéz 
lovasság elleni megfelelő taktikát is. A további keresztes hadjáratok már legfeljebb 
részsikereket érnek el, vagy még ennyit sem. 

1174-ben a kurd származású, igen tehetséges Szaláh-ad-Din (Szaladin) (1171-
1193) egyesíti Egyiptomot, Szíria és Mezopotámia egy részét, s 1187-ben Hattinnál, 
a Genezáret tó mellett, döntő vereséget mér a keresztes államok egyesített seregére, 
elfoglalja Akkont, Jaffát, Szidont, Aszkalont, sőt magát Jeruzsálemet. 

1189-ben Európa három leghatalmasabb fejedelme, I. (Barbarossa) Frigyes né
met-római császár (1152-1190), II. Fülöp Ágost francia király (1180-1223) és I. 
(Oroszlánszívű) Richárd angol király (1189-1199) vezetésével indult a III. keresztes 
hadjárat. Az ebben részt vevő seregek nagy erőt képviseltek, a három sereg 
együtvéve talán a 40 000 főt is elérte. Nem véletlen, hogy egyes moszlim króniká
sok nagyon tartottak e seregektől, különösen Frigyesétől. 

A hadjárat azonban csak részsikereket hozott. 
A Magyarországon átvonuló Frigyes császár csapatai jelentős csatákat nyertek Kis-

Ázsiában, elfoglalták Ikoniumot, de Kilikiában a Saleh folyón való átkelés közben a 
70 éves császár vízbe fulladt. Serege részben felbomlott, egy része az Akkont ost
romló szövetségesekhez csatlakozott. 

A francia király és hatalmasabb, vele nem éppen baráti viszonyban lévő hűbére
se, az angol király (miután az angol király gyors lerohanással elfoglalja Bizánctól 
Cipais szigetét) még közösen foglalják el Akkont, mely a következő 100 évben a 
„Jeaizsálemi" királyság székhelye lesz. Ezután a francia király hazatért, s ez határt 
szabott az angol király ott tartózkodásának is, ki joggal féltette Fülöptől Nyugat-
Franciaországban fekvő tartományait. Richárd három nagy csatát nyert a szeldzsu-
kok ellen, bebizonyítva, hogy ezek taktikájának is megvan a megfelelő ellenszere, 
de Jeruzsálem megostromlására seregét - valószínűleg joggal - nem tartotta elég 
erősnek. 1192-ben fegyverszünetet kötött Szaladinnal, aki némi engedményeket tett 
a keresztény zarándokoknak, majd hosszú és viszontagságos utazás után [miközben 
V. Lipót osztrák herceg (1176-1194) majd VI. Henrik német-római császár (1190-
1197) fogságában volt] hazatért Angliába. 
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A IV. keresztes hadjárat (1202-1204) a keresztes háborúk egyértelmű elfajulását 
jelenti. Az Egyiptom ellen induló keresztes sereget Velence legfőbb kereskedelmi 
versenytársa, Bizánc ellen használja fel. Dandolo doge a tengeri átszállítás áraként 
elfoglaltatja a keresztesekkel a magyar király birtokában lévő Zárát, majd egyezsé
get köt Montferrati Bonifác őrgróffal Konstantinápoly elfoglalására. 1204. április 12-
én a keresztesek beveszik, feldúlják és kifosztják a gazdag várost. Velence a maga 
uralma alá veti a város csaknem felét, Albániát, Krétát, s más szigeteket. A kereszte
sek megalapítják a latin császárságot (1204-1261) ennek első császára Flandriai 
Balduin (1204-1205). A latin császárságtól névleges függésben megalakul a 
thesszalonikéi királyság (Montferrati Bonifác), az akhaiai fejedelemség, az athéni-
thébai hercegség. 1261 után helyreáll ugyan a bizánci császárság, de a réginek már 
csak árnyéka, Pusztulása elkerülhetetlen. 

A latin császárság - míg fennáll - semmilyen segítséget nem jelent a keresztes ál
lamoknak, inkább elvonja onnét a harcosok egy részét. Ennél nagyobb, a mai napig 
érezhető kár, hogy megerősíti a nyugati és keleti egyház szakadását, s ezt gyűlölkö
déssé fokozza. 

A többi keresztes hadjárat katonai szempontból már jelentéktelen. 
Az V. keresztes hadjárat (1217-1221) első szakaszában a jelentős sereggel felvo

nuló II. András magyar király (1205-1235), úgy látszik, arra törekedett, hogy keresz
tes fogadalmát teljesítse, hadseregét pedig, amennyire lehet, megkímélje. Ered
ményt így nem érhetett el. A hadjárat második szakasza, melyben a magyar király 
már nem vett részt, Damietta városa és Egyiptom meghódításáért folyt. Teljes siker
telenségéhez nem kis mértékben járult hozzá Pelagius bíboros hozzánemértő 
főparancsnoki vezetése. 

A VI. keresztes hadjárat (1227-1229) során a pápai kiközösítés alatt álló II. Fri
gyes német-római császár (1212-1250) ügyes diplomáciával használja ki az egyip
tomi szultán és a damaszkuszi emír viszályát, s Al Kamil egyiptomi szultán (1218-
1238) átengedi neki Jeruzsálemet, Betlehemet és Názáretet, meg egy partmenti 
sávot. Jeruzsálem 1244-ig maradt keresztény kézen. A keresztes államok további 
hanyatlását meggyorsította I. Bajbarsz al Záhir egyiptomi szultán (1260-1277), aki 
egyesítette Egyiptomot Szíriával. A további moszlim térnyerést nem tudta megaka
dályozni a tiszteletreméltó idealista IX. (Szent) Lajos francia király (1226-1270) két 
sikertelen keresztes hadjárata, (1248-1254 és 1270) sem. Az első hadjáratban a ki
rály csak hatalmas váltságdíj fejében szabadult ki a fogságból, a második sósán pe
dig járványos betegség végzett vele. 

Az összezsugorodó keresztes államok többsége a Palesztináig előnyomuló mon
golokkal szemben az egyiptomiakat támogatta, akik 1260-ban visszaverik a mongo
lok támadását, majd fokozatosan felszámolják a keresztes államokat. Utoljára Akkon 
városa esett el 1291-ben. 

Ezzel a szűkebb értelemben vett keresztes háborúk kora véget ért. 
A XIV. században még folytak kisebb katonai akciók a Szentföld visszaszerzésé

nek reményében, de ezek nem jelentettek veszélyt a feltörő Oszmán Birodalom 
számára. 1344-ben Szmirna, 1355-ben Alexandria és 1390-hen Tunisz ellen vezetett 
és más kisebb hadjáratok csekély eredménnyel járnak, 1396-ban pedig az oszmá
nok Nikápolynál döntő vereséget mérnek a Zsigmond magyar király (1387-1437) 
vezette keresztény seregre. A XV. században már egyértelmű a török fölény, a 
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Szentföld visszaszerzéséről hosszú ideig szó sem lehet. Jeruzsálem csak 1917-ben 
kerül keresztény (brit) kézre, de a brit uralom is csak 1948-ig tart.3 

A keresztes háborúkkal foglalkozó óriási irodalom természetesen értékeli is e há
borúkat. Az értékelések közül néhány érdekesebbet megemlítünk. 

René Grousset a keresztes háborúk egyik legismertebb történetírója rendkívül 
pozitív értékelést ad e hadjáratokról. Ő, más francia historikusokkal együtt (Rey, 
Madelin) francia expanziónak tekinti őket, a későbbi közel-keleti francia gyarma
tosítás előzményének, mely gyarmatosítás Grousset művének megjelenésének ide
jén szilárdnak, nagyjövőjűnek látszott. Merész s ma már elfogadhatatlannak tűnő 
nézete szerint a Szentföldön franko-szíriai nemzet jött létre, s teljes volt az egyetér
tés a keresztesek és a bennszülöttek között. 

Egészen más Steven Runciman cambridgei bizantinológus professzor véleménye. 
Ő igen fontos, de határozottan negatív eseménysorozatnak tartja a keresztes hábo
rúkat. Fontosságukat mutatja, hogy kezdetük idején a civilizáció központja Bizánc
ban és az arab kalifátus országaiban volt, mielőtt befejeződtek volna, a központ 
átkerült Nyugat-Európába, s ez a változás az újkori történelem alapja.5 A keresztes 
háborúk összességükben nagy kudarcnak nevezhetők. Az I. keresztes hadjárat cso
dálatos sikere frank államokat teremtett a Szentföldön, s 100 év múlva, mikor veszni 
látszottak, a III. keresztes hadjárat bátor erőfeszítése még 100 év haladékot adott 
nekik. Ez csekély és múlandó eredmény volt annyi erőfeszítéshez képest, s nem 
volt hatással az európai fejlődésre sem, mert a moszlim tudomány és kultúra nem a 
Közel-Keleten, hanem Spanyolországon át jutott Európába. A keresztes háborúkat a 
pápák kezdeményezték, az ő hatalmukat erősítette. Hatalmuk azonban túlságosan 
világi célok megvalósítására irányult - innét a keresztes háborúk kifejezett eltorzu
lásai, a IV. keresztes hadjárat, a délfranciaországi albigensek és a Staufok elleni 
háborúk. Ha nem lettek volna keresztes háborúk - véli Runciman - , az arabok nem 
omlottak volna össze a törökök csapásai alatt. Szerinte a kalifák és Bizánc közötti jó 

3 A keresztes háborúk hatalmas irodalmát - 1965-ig. L: Hans Eberhard Mayer: Bibliographie zur Geschichte der 
Kreuzzüge. 2. kiadás, Hannover, 1965. - A keresztes háborúkról szóló összefoglaló művek közül kiemelendők: René 
Grousset: Histoire des croisades et du Royaume Franc de Jérusalem I—II. k., Paris, 1934-36. - Steven Runciman: A 
History of the Crusades. I—III. k., Cambridge, 1951-55. - A History of the Crusades. (Ed. Kenneth, M. Setton) I-V. k., 
Philadelphia, 1955-1985. - Adolf Waas: Geschichte der Kreuzzüge. I—II. k., Freiburg/Br. 1956. - Karl Eberhard Mayer: 
Geschichte der Kreuzzüge. Stuttgart, 1965. - Egyéb összefoglaló művek (a teljesség igénye nélkül): Hans Prutz: 
Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1883. - Otto Henne am Rhyn: Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Leipzig, é. n. 
(1895) - Heller: Geschichte der Kreuzzüge nach dem heiligen Lande. Frankenthal, 1784. - Friedrich Wilken: Geschichte 
der Kreuzzüge. I—VII. k., Leipzig, 1807-1832. -Joseph François Michaud: Histoire des Croisades. I-VI. k., Bruxelles, 
1841. - Johan Sporschil: Geschichte der Kreuzzüge. Leipzig, 1843. - A keresztes hadak története. (Michaud, s több más 
hiteles írók után készített német kivonatból magyarázta Gyurits Antal) Pest, 1853. - Charles Farine: Histoire des 
croisades. Paris, é. n. (1853). - Bernhard Kugler: Geschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1830. (in: Allgemeine Geschichte in 
Einzeldarstellungen, ed. Wilhelm Oncken) - T. A. Archer-Charles Lethbridge Kingford: The Crusades. London-New 
York, 1894. - Reinhold Röhricht: Geschichte des Königreichs Jerusalem. Insbruck, 1898. - Albert voll Ruville: Die 
Kreuzzüge. Bonn-Leipzig, 1920. - Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története. Budapest, 1924. - M. A. Zaborov: A 
keresztes háborúk. Budapest, 1958. (Különösen elfogult mű.) - Henry Treece: The Crusades. London, 1962. - Zoé 
Oldenbourg: Les croisades. Paris, 1965. - Walter Zöllner: A keresztes háborúk története. Budapest, 1980. - Erdődy János: 
Keresztes lobogók alatt. Budapest, 1986. - Robert Payne: Die Kreuzzüge. Zürich-Köln, 1986. - Terry Jones-Alan Ereira: 
Crusades. London, 1994. - A keresztes államok szerkezetéről: C. R. Conder: The Latin Kingdom of Jerusalem. London, 
1897. -Jean Richard: Le royaume latin de Jerusalem. Paris, 1953- -Joshua Prairer. The World of the Crusaders. Lon
don-Jerusalem, 1972. - Uő: Crusader Institutions. Oxford, 1980. - A keresztes háborúk hadviseléséről máig a legjobb: R. 
C. Smail: Crusading Warfare (1097-1193). Cambridge, 1956. 

4 R. Grousset: i. m. passim. 
5 S. Runciman: i. m. I. k., előszó. 
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viszonyt a keresztesek tették tönkre, s az iszlám türelmetlenségét megelőzte a ke
resztesek türelmetlensége. A moszlim kultúrát eszerint a keresztes háborúk tették 
tönkre, melyek Bizánc tönkrejutásához is nagymértékben hozzájárultak. Szerinte a 
kelet-nyugati kapcsolatokban a keresztes háborúk tragikus és destruktív epizódot 
jelentenek. ,,A történész csodálja bátorságukat, de ezt elnyomja a szomorúság, amit 
az emberi természet korlátozottsága miatt érez." Runciman vallási meggyőződéséből 
fakadó - meglehetősen elfogult - mondattal fejezi be fejtegetéseit: „A Szent Háború 
nem más, mint egy Isten nevében tanúsított türelmetlenség, ami bűn a Szentlélek 
ellen."6 

Adolf Waas sokkal fontosabbnak tartja a vallási tényezőt, mint a nagy modern 
szintézisek: Gruisset, Runciman, vagy a Setton szerkesztette amerikai tanulmány
gyűjtemény. Szerinte a keresztes háborúk fő hordozója a nyugati lovagság speciális 
vallásossága volt, egy, a katolikus egyház dogmarendszerén belül maradó, a lovagi 
társadalom eszmevilágát hordozó kereszténység; a laikus vallásosság egy különle
ges formája. A keresztes háborúkat a lovagság teremtette meg, s ez a lovagság leg
nagyobb és legszebb teljesítménye, akkor is, ha nem járt tartós sikerrel. A keresztes 
háborúkat Waas a kereszténység s a fiatal európai lovagság gondolkodásának 
vegyületéből származó tragédiának tekinti, mely előbb büszke virágzást, majd sok 
bajt és zavart hozott, mégis tiszteletreméltó, mint a Nyugat egy kísérlete, hogy a 
vallást a történelemben érvényre juttassa.7 

H. Daniel-Rops francia katolikus egyháztörténész elismeri, hogy a keresztes há
borúk megítélése a keresztény történészek szemében is változó. Ő úgy véli, hogy a 
keresztes hadjáratok minden más eseménynél jobban tudatosították a kereszténység 
egységét. A kudarcba fúlt keresztes hadjáratok így a középkori egyház nagy sikere
ként foghatók fel. A legjobbak helytállása keresztény tanúságtétel volt, s a keresztes 
háború a keresztények szemében dicsőséges emlék maradt. 

Azért idéztük a kiváló francia egyháztörténész véleményét (aki nem szakértője a 
keresztes háborúk történetének), mert ez a legpozitívabb vélemény, amit a keresz
tes háborúkról mondani lehet. 

Kétségtelen, hogy a keresztes háborúk egyértelmű kudarccal végződtek. Még ak
kor is, ha - mint egyes történészek teszik - a Kelet és Nyugat közötti küzdelmek és 
vetélkedés egyik szakaszának tekintjük, mely küzdelem a mai napig sem ért véget 
és jelenleg is folyik. Ez esetben is külön szakasznak tekinthető ezen belül a keresz
tes háborúk kora, és kétségtelen, hogy kitűzött célját, a Szentföldnek tartósan ke
resztény kézre juttatását nem érte el. 

Nem tartjuk magunkat illetékeseknek arra, hogy a kudarc okait, annyi kiváló tör
ténész fejtegetései után, újra megállapítani próbáljuk. Annyit azonban ki merünk 
mondani, hogy a kudarc legfőbb oka mindenképpen a kitűzött célnak az 
erőviszonyokkal össze nem egyeztethető, azaz irreális volta. A keresztes háborúkat 
elindító s abban részt vevő európai, keresztény erők nem voltak elegendőek a 
Földközi-tenger keleti partvidékének tartós birtokba vételére, s így a vallásos lelke
sedésnél az erőviszonyok realitása erősebbnek bizonyult. Nem tartjuk azonban a 

6 i/o.: i. m. III. k., 469-480. o. 
7 A. Waas: i. m. II. k., XII. fejezet. 
8 H. Daniel-Rops: L'église de la cathédrale et de la croisade. Paris, 1959. 598-602. o. 
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keresztes háborúkat tragédiának és történetietlennek véljük a különböző moralizáló 
kijelentéseket. 

II. 

A keresztes háborúk idején Magyarország a keresztény Európa szerves része. 
Több keresztes sereg vonult át az ország területén, s II. András személyében magyar 
király is vezetett keresztes hadjáratot. A keresztes háborúkról szóló hazai történeti 
irodalom azonban igen szerény. A II. András hadjáratával foglalkozó tanulmányok 
régen íródtak, s meglehetősen elavultak; ha a keresztes háborúk Magyarországgal 
kapcsolatos eseményeiben óhajtunk tájékozódni, néhány (régi és újabb) összefogla
ló munkához kell fordulnunk, mint Balics Lajos katolikus egyháztörténeti műve, 
Pauler Gyula pótolhatatlan Árpád-kori szintézise, vagy a Magyarország Története I. 
kötetének Györffy György és Kristó Gyula által írott idevágó részei. 

Nem kiválósága miatt említjük meg az újpesti származású Samuel Büchler 1907-
ben Bernben megjelent disszertációját, mely 50 oldalán foglalkozik Magyarország és 
a keresztes háborúk kapcsolatával, hanem azért, mert az egyetlen ilyen témájú ré
gebbi munka, s meglehetősen ismeretlen.10 

9 Balics Lajos: A római katholikus egyház története Magyarországon. II. k., I. rész. Budapest, 1888. - Pauler Gyula: 
A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I—II. k., 2. kiadás, Budapest, 1899. - MTI. k. 

10 Samuel Büchler: Ungarn in den Kreuzzügen. Bern, 1907. - A disszertációt elfogadó Ph. Woker professzor a jelek 
szerint nem sokat értett a magyar történelemhez; magyarul valószínűleg nem tudott, de még a magyar történelemmel 
foglalkozó német nyelvű műveket sem igen ismerhette. Maga a disszertáns mémileg járatos ugyan a magyar történelem
ben, de pontatlansága és elfogultsága nagymértékben csökkenti munkájának értékét. Ilyen megállapításokat találhatunk 
a disszertációban: A keresztesek azért indultak el a hadjáratokba mert a pápák bűnbocsánat s az örök üdvösség ígéreté
vel félrevezették őket. Kálmán király nem rokonszenvezett a keresztes háborúkkal, mert szabadgondolkodóQ) volt. Atyja 
papnak szánta, s az egri püspöki szék várt volna rá, de a papi pályától irtózva ezt nem fogadta el. 17 éves uralma latt 
nem is alapított sem templomot, sem kolostort. Kálmán korában Büchler szerint hatalmas mennyiségben éltek kunok 
Magyarországon, akik felkeléseket robbantottak ki. Látható volt, hogy a vallástalan Kálmán a keresztes zarándokoknak 
nehézségeket fog okozni. Amiensi Péter csapatai 4000 főből álltak. Leiningeni Emicho keresztesei többek között Trieszt
ben csináltak zsidópogromot. Mosón várának ostroma idején a keresztesek a Dunán hidat vernek, hogy a várat köny-
nyebben bevehessek. A vár már majnem elveszett, mikor a magyarok darabokra törték a keresztesek által elfoglalt 
létrákat, ledobálták azokat az ostromlókra, s olyan zörgést csináltak fegyvereikkel, hogy a keresztesek megijedtek és 
elfutottak. Büchler itt idézett forrása: „Manuscript in der Urkundensammlung des Szécheny Museums in Budapest." 

Az első keresztes hadjárat vezérei, kikkel Kálmán tárgyalt, minden (hivatalos) aktusnál a keresztre esküdtek, „ami 
ellen Kálmán nemrég minden erejével ellenkezett." 

II. István kis csoport Jeruzsálemből visszatért zarándokot letelepített le a Duna és a Száva között, de aztán - , nyilván 
mert nem fértek meg a nem keresztény magyar elemekkel - kiűzte őket országából. Az ország ténylegesen Vak Béla 
idején tért keresztény hitre. II. Endre vallástalan volt, de úgy viselkedett, mintha vallásos lenne. A pápa s az érsek rávette 
a politikai téren nem tehetséges királyt, hogy pénteken csak száraz kenyeret egyék. Endre tényleg jámbor keresztény 
lett, s nem egészen érdemtelenül nyerte el a Szent Endre nevet. II. Endre és szövetségesei serege Palesztinában 20 000 
lovas és 200 000 gyalogos volt. Endre jelen volt a Tábor hegy ostrománál, s részt is vett benne. Megfegyelmezte a keresz
teseket, s ezért azok megpróbálták megmérgezni. 

A magyarok nemzeti gondolkodásúak és soviniszták voltak, s így a keresztes háborúk nem igen érdekelték őket. At
tól féltek, hogy más népekkel érintkezve elvesztik eredeti magyar jellegüket, ami nem volt egészen alaptalan félelem. 
Ezért minden magyar király Kálmántól II. Endréig többé-kevésbé ellensége a keresztes hadjáratoknak. Még a buzgó 
László királyt sem tudták volna megnyerni, ha nem fővezérnek hívják meg. Kálmán, aki Lászlónál sokkal tapasztaltabb és 
okosabb volt, nem törődött a pápa bulláival, vagy atyja fogadalmával. A Bizáncban nevelkedett, politikailag iskolázott III. 
Béla barátságosan átengedte a kereszteseket, de a dolog vallási oldalával keveset törődött. Az egyetlen aki megadta 
magát a pápának, a gyenge jellemű Endre volt. Nagy kísérete nemcsak Magyarországról jött, hanem az alávetett tartomá
nyokból is, ezért a magyaroknak a keresztes háborúkban való részvételéről (mint a németekéről, franciáiérői) tulajdon
képpen nem is beszélhetünk. A magyarok erkölcsileg távol álltak a keresztes hadjáratoktól, de (mint más országok is) 
kénytelenek voltak keresztes adót fizetni a pénzkizsarolásban nagyon ügyes pápáknak. Ezt az adót szörnyű eszközökkel 
hajtották be, s ezzel nagy elkeseredést okoztak. 

A keresztes hadjáratok fellendítették az országban a kereskedelmet és az ipart, amihez a magyarok semmit sem értet
tek. Esztergom és Fehérvár főleg a zarándokok jóvoltából lettek liatalmas kereskedővárosokká. A kereskedők szívesen 

- 9 -



Magyarország és a keresztes háborúk viszonyának összefoglaló értékelésére kül
földi szerző, James Ross Sweeney tett eltőször kísérletet. Szerinte a XI. század végé
nek első keresztes mozgalmai az európai expanzió kezdetét jelentik, egyben a poli
tikai rend stabilizációja során elért eredményt dokumentálják és a gazdasági pros
peritás mércéjéül szolgálnak; mint ahogyan már Georges Duby megállapította: a 
harcos arisztokrácia részvétele a keresztes hadjáratokban a társadalmi stabilitás és a 
politikai érettség mutatója. Az első keresztes hadjárat vezetői közös politikai és 
kulturális hagyományokkal rendelkeztek, melyek központja a Loire és a Rajna kö
zött helyezkedett el. A periférikus országok vezetői csak későn és másodlagosan 
váltak a keresztes hadjáratok résztvevőivé. 

Az e hadjáratok iránti lelkesedés elterjedésében közrejátszott a pápaság növekvő 
befolyása és a latin kereszténység fokozódó kulturális homogenitása. A magyar 
királyság fokozódó részvétele 1169 és 1218 között a mozgalom nemzetközi jellegé
nek fontos megnyilvánulása, s az ország politikai érettségének egyik mutatója. Ma
gyarország részvétele a keresztes háborúkban három korszakra osztható. 

Az első - passzívnak nevezhető - periódus az I. és II. keresztes hadjárattal esik 
egybe. A másodikat (1169-1195) az jellemzi, hogy Magyarországon a keresztény 
harcos eszményképének a keresztes vitézt kezdték tartani, szorosabb dinasztikus 
kapcsolatok kezdtek kialakulni Bizánccal és a közel-keleti keresztény államokkal, s 
első alkalommal vállalta egy magyar csapattest a keresztes háborúban való részvé
telt. A harmadik, a tetőpontot jelentő periódust az jellemzi, hogy a magyar főpapok 
meghirdették a keresztes hadjáratot, kereszteseket toboroztak, s vezető nagyurak és 
a király személyesen vettek részt a hadjáratban. E periódus 1195-96-ban kezdődött, 
mikor III. Béla felvette a keresztet, s II. András 1217-ben indított keresztes hadjára
tával fejeződött be. A keresztes háborúk és Magyarország kapcsolatait Sweeney 
áttekinthetően és igen érdekesen vázolja kiváló, úttörő jelentőségű tanulmánya-
ban.11 

A következőkben kísérletet teszünk Magyarország és a keresztes háborúk kapcso
latainak Sweeney-énél némileg részletesebb vizsgálatára. 

jöttek ide vásárolni, mert féltek a bulgáriai és törökországi szatócsoktól. A mainzi, wormsi és prágai zsidóüldözések miatt 
sok zsidó és izmaelita vándorolt be Magyarországra. A túlzott élelmiszervásárlás éhínséget okozott, mert a kényelmes 
magyarok csak annyit termeltek, amennyit maguknak kellett. 

A keresztes háborúk hatására megszűnt a régi pogány jellegű bíráskodás; a Kálmán idején Pozsonyban, Nyitrán és 
Nagyváradon gyakorolt tűzpróba egészen megszűnt, s a tanúskodásra alapított modern bíráskodás vette át a helyét. A 
barbár és minden humanitást kigúnyoló tűzpróbát a magyar királyok és törvényszékek csak ritkán alkalmazták, de most 
egyszer és mindenkorra megszűnt. 

Az ország utolsó barbár lakói az Oltnál és Moldvában lakó kunok voltak, míg 1227-ben erőszakkal meg nem keresz
telték őket. Nem azért, hogy jó keresztények legyenek, hiszen a magyarok sem mltak hívő keresztények, hanem azért, 
mert barbárságukat csak így lehetett megszüntetni. 

Hogy a veszélyes kunokat ezzel ne nagyon ingereljék, a megtérítés módszerét az egyébként civilizált zsidókon és iz
maelitákon próbálták ki. Mivel ezek nem akartak asszimilálódni, Kálmán a nép kérésére szigorúbban lépett fel ellenük. 
Egyes törvénycikkekből hamarosan zsidótörvény lett. Viszont Emicho gróffal szemben a liberális Kálmán megvédte a 
zsidókat. 

II. Endre maga tehetett az országban elterjedt visszaélésekről. A főispánok és püspökök kegyetlenül fosztogatták a 
népet. így a váci püspök az adót nem fizetőket kizárta az egyházból és bérgyilkosokkal megölette. 

Kommentár - úgy vélem - nem szükséges. 
11 James Ross Sweeney: Magyarország és a keresztes hadjáratok a 12-13. században. Századok, 118. (1984) 114— 

124. o. 
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III. 

A XI. század vége felé a kereszténység Magyarországon még fiatal volt. A térítés 
953-ban indult meg, mikor a magyar törzsszövetség második méltósága, a gyula 
által vezetett követség Bizáncból görög püspököt hozott Magyarországra, kinek 
székhelye feltehetőleg Dél-Magyarországon volt. Működése nem sokáig tartott. 
Mikor 971-ben Bizánc meghódította és bekebelezte Bulgáriát, majd Tzimiszkesz 
János bizánci és I. (Nagy) Ottó német-római császár szövetségre lépett, Géza fejede
lemnek lépnie kellett. Mivel 14 éve rossz viszonyban volt a görögökkel, viszont 17 
éve békében élt a németekkel, csak az utóbbiak felé nyithatott; tudta, bogy a béke 
ára a megkeresztelkedés, s valószínűleg már mint megkeresztelt uralkodó küldte el 
12 követét Quedlinburgba Ottó császárhoz. A császár Sankt Galleni Brúnót jelölte ki 
a magyarok püspökévé, aki a konstanzi püspökön kívül a mainzi érsektől függött. 
Ő volt az első sikeres nyugati térítő Magyarországon. A kialakuló pannóniai keresz
ténységre Piligrim passaui püspök és Frigyes salzburgi érsek egymással vetélkedve 
igyekezett kiterjeszteni egyházi hatalmát, s ilyen törekvései Willigis mainzi érseknek 
is voltak. E politikai-hatalmi törekvésekkel azonban Géza fejedelem sikeresen szállt 
szembe. A 972-ben elkezdett térítés nem maradt abba. Valószínű, hogy Domonkos 
érsek már Géza korában a „magyarok püspökeként" szerepel és a cseh szent Adal
bert és tanítványai által szervezett egyház a korábbi alapokra épült. E tanítványok 
közül kiemelkedő a szintén cseh Radla, szerzetesi nevén Sebestyén és különösen a 
valószínűleg német Asztrik (Asrik, Aserik), egyházi nevén Anasztáz. Szent István 
király, koronázása után, írásban jelentette a pápának a magyar érsekség felállítását, 
melynek székhelyéül Esztergomot jelölte ki. Az alapító levelet Asztrik vitte 
Ravennába, ahol II. Szilveszter pápa aláírta. Ezzel István király „apostoli hatalmat" 
kapott a magyar egyház megszervezésére és a térítésre. Szent István uralkodása alatt 
megszervezte a kereszténységet Magyarországon. Tíz püspökséget és számos (nagy 
többségében bencés) kolostort alapított és ránk maradt törvényeinek tanúsága sze
rint meggyőződésből fakadó eréllyel terjesztette a keresztény vallást. 

A kereszténység megváltoztatta a régi szokásokat, társadalmi viszonyokat, s 
mindez az országba bevándorolt idegenek hatalmának megnövekedésével járt. 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy a Szent István halála után következő gyenge 
királyok és belháborúk korában a régi hit és társadalmi berendezkedés hívei 
erőszakkal próbálták meg a régi viszonyokat visszaállítani. Nagyméretű pogányfel-
kelés tört ki a békési Vata vezetésével 1046-ban, Péter király bukása idején. A fel
kelt pogányok I. Andrást segítették a trónra, melynek elfoglalása után az erős 
(orosz) katonai kísérettel rendelkező király - általunk ismeretlen módon - elfojtotta 
a pogánymozgalmat. I. Béla uralkodása idején 106l-ben tört még ki pogánylázadás, 
de ennek leverése a krónika szerint nem okozott nehézséget, inkább rendőri akció
nak tűnik. 

A XI. század második fele a kereszténység megszilárdulásának kora Magyaror
szágon. Az I. András, I. Béla, Salamon királyok, valamint Géza és László hercegek 
belharcai során a pogányság, mint bármelyik fél szövetségese már nem szerepel. I. 
Géza, majd különösen Szent László uralkodása idején a keresztény egyház látvá
nyosan megerősödik. László király uralkodása alatt szentté avatják István királyt, 
Imre herceget és Gellért csanádi püspököt. A király új püspökségek alapításával 
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egészíti ki az István király által alapított tíz püspökséget, uralkodása idején káptala
nok, új kolostorok jönnek létre, s a templomi hálózat már lehetővé teszi a lakosság 
túlnyomó többsége számára a rendszeres vallásgyakorlást. Az egyház belső viszo
nyait és működését javították a zsinatok, és László király bőkezű adományai terem
tették meg az egyházi nagybirtokokat Magyarországon.1 

A régi vallás befolyása a XI. század vége felé már nem volt jelentős. Ennek bizo
nyítéka, hogy Szent László rendkívül szigorú törvényei (melyek halállal büntették a 
tyúknál nagyobb értéket eltulajdonító tolvajt), rendkívül enyhén, bírságként egy 
ökör szolgáltatásával marasztalták el a pogány módra áldozó személyt. 3 

A Szent László idején megszilárdult magyar királyságot, nem sokkal a nagy király 
halála után, utóda, az eredetileg püspöknek szánt, művelt, de határozott és erélyes 
Kálmán király uralma alatt érte az országon átvonuló keresztes hadak első hullá
ma.1" 

Az első keresztes hadjárat ütőképes lovagseregét megelőzve a különböző helye
ken összegyülekezett ,,népi" keresztes seregek korábban indultak meg a Szentföld 
irányába és érkeztek Magyarország határaira. 1096 májusa és júliusa között több 
ilyen csapat igyekezett átvonulni hazánk területén. Mint látni fogjuk ez nem mind
egyiknek sikerült. 

Májusban érkezett egy Nincstelen (Sansavoir, Üreszsebű) Valter nevű francia lo
vag vezette, néhány francia lovagból és francia parasztokból álló csoport, június 
elején pedig Amiensi Péter remete nagy létszámú francia-német serege. Szintén 

12 A kereszténység elterjedésére és az egyházszervezésre: Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrása
iba és irodalmába. I. k., Budapest, 1951- - Az újabb irodalomból: Gy. Székely: Gemeinsame Züge der ungarischen und 
polnischen Kirchengeschichte des XI. Jahrhunderts. AUSB Sectio Historica 4., 1962. 55. s köv. o. - Györjfy György: A 
magyar egyházszervezés kérdéseiről újabb forráskritikai vizsgálatok alapján. MTA II. Oszt. Közi. 18., 1969. 199-225. o.: 
Arch. Hist. Pont. 7., 1969. 79-113. o. - Mezey László: Pannónia quae et Ungria. Vigília, 35. 1970. 795-Ő00. o. - Mályusz 
Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1971. 13. o. - Györjfy György: István király és 
műve. Budapest, 1977. 177-190. o. - Györjfy György: in: MT. - Szántó Konrád: A katolikus egyház története. I. k., 
Budapest, 1983. 307-321., 393. o. - Török József: A magyarországi egyházmegyék története. In: Dercsényi Balázs-Hegyi 
Gábor-Marosi Ernő-Török József : Katolikus templomok Magyarországon. Budapest 1991. LVIII-LXII. o. 

13 Szent László törvénye a pogány módra áldozóról. (Szabolcsi zsinat 1092 ún. I. törvénykönyv. 22.) Závodszky 73. 
„Quicunque ritu gentilium iuxta puteos sacrificaverint vei ad arbores et fontes et lapides oblationes obtulerint, reatum 
sum bove luanit." 

14 A keresztes háborúk bizonyos szempontból fegyveres zarándoklatoknak is tekinthetők. A Szentföld felé vivő 
egyik zarándokút Pannónián keresztül vezetett és Szent István nyittatta meg a keresztény világ számára. Ezt tükrözi az 
1031-1043 között keletkezett itineratium, mely a Magyarország nyugati határáig járható ismert út folytatását Győr, Fehér
vár, Tolnavár, Baranyavár, Valkóvár, Belgrád állomásokon jelölte meg. Eszerint az utazás magyar földön 19 napig, a 
nyugati országhatártól Jeruzsálemig összesen 89 napig tartott. A XI. században a hazánk területén áthaladó zarándokla
tok nem voltak ritkák, Szent István a vallásos szándékkal vezetett zarándoklatok iránt jóindulatú volt, megajándékozta és 
segítette a zarándokokat, így 1026 őszén Vilmos angoulême-i grófot, ki három apát és más urak társaságában Bajorország 
felől érkezett. A politikai céllal zarándoklatot színlelőkre ez nem vonatkozott. így 1027-ben Werinharius strassburgi 
püspököt, II. Konrád császár zarándoklatot színlelő Bizáncba utazó követét nem engedte át, ami ekkor már szokatlan 
dolognak számított. 

I. András idején több zarándoklatról tudunk. 1053-ban Theodericus Angers-i apát az országban lévő állítólagos zavar
gások miatt (?) nem tudott Pannónián átjutni s ezért más utat választott, de Lietbertus Cambrai-i püspök 1054-ben közel 
3000 zarándokkal vonult át hazánkon a Szentföld felé. András király maga elé vezette őket, s meggyőződve jámborsá-
gukról biztonságban kísértette át őket Pannónián. 1058-ban magyar földön vonult Jeruzsálem felé az első angliai zarán
dokcsoport Aldredus worcesteri érsek vezetésével. 1065-ben nagy német zarándoklat átvonulásáról tudunk, melyet 
Sigisfridus mainzi érsek, Wilelmus utrechti, Ottó regensburgi és Günther babenbergi püspökök vezettek; az előkelőkön 
kívül kb. 12 000 szegény vett részt a zarándoklaton. E zarándoksereg visszatérte közben a babenbergi püspök 
Székesfehérvárott 1065 júl. 23-án meghalt: A korai szentföldi zarándoklatok (XI-XIII. század), során nincs adatunk arra, 
hogy a külföldi zarándokokhoz magyarok is csatlakoztak volna. (Holl Béla: A középkori magyar Jeruzsálem-járás és 
Pécsváradi Gábor utazásának néhány taaulsága. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar közérkorról. [Szerk. 
Fügedi Erik] Budapest, 1986. 269. o.) 
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még június első felében érkezett Csehország felől a francia Folkmar csapata, június 
közepén Gottschalk német pap keresztesei, július közepén pedig Emich leiningeni 
gróf és Vilmos meluni vicomte az eddigieknél erősebb francia-német serege. 

E keresztes csoportok tetteiről bőséges irodalom és számos egykori, vagy nem 
sokkal később keletkezett forrás számol be. 

Valter Sansavoir de Poissy - mint neve is mutatja vagyontalan - francia lovag se
regében, mely a krónikák túlzó adatai szerint 15 000 főnyi volt, francia parasztokon 
és Valter rokonain kívül még négy lovagról tudunk a sereg elindulásakor. E sereg 
Észak-Franciaországban gyűlt össze. Amiensi Péter toborozta őket, de míg Péter a 
Rajna vidékén folytatta sereggyűjtő prédikációit, Valter a sereg egy részével előre 
indult. Május közepe táján érkezett a magyar határra. Kálmán király, mint keresz
tény zarándokoknak, szabad átvonulást és (fizetség ellenében) piacot biztosított 
nekik, s az 1018-ban megnyílt zarándokúton (Moson-Győr-Székesfehérvár-Tolna-
Baranyavár-Valkóvár-Zimony) három hét alatt érkeztek Zimonyba. Az úton 
erőszakos cselekmény nem történt. A sereg átkelt a Száván a bizánci kézen lévő 
Belgrádba, de az utóvédből 16 ember lemaradt Zimonyban vásárolni, és valamilyen 
módon összetűzött a város magyar lakóival, akik pénzüktől, ruháiktól és 
fegyvereiktől megfosztva áttették őket a határon, elvett fegyvereiket pedig, mint 
diadaljelvényeket, a vár fokára akasztották. Ez június első napjaiban történt. A ki
fosztott csapat Valtert bosszúra ösztönözte, de ő azzal, hogy ennél fontosabb felada
ta is van, elutasította ezt és tovább vonult Nis felé. 

Valter serege még el sem hagyta az ország területét, mikor megérkezett Amiensi 
(Achery) Péter főserege, mely a krónika adatai szerint 40 000 főnyi volt. Péter 
csekély műveltségű, előnytelen külsejű férfiú, de nyilvánvalóan kiváló szónok és 
karizmatikus egyéniség volt. A hadvezetéshez nem értett.17 Hazánkon átvonuló 
serege francia, lotharingiai, rajnavidéki, sváb és bajor parasztokból állt, akik 
Mosonhoz érkezve átvonulási engedélyt kértek és kaptak Kálmán királytól. Kálmán 
feltételül szabta, hogy a keresztes had erőszakoskodás és kártétel nélkül vonuljon át 

15 A 3- és 9. jegyzetben felsorolt műveken kívül: Heinrich von Sybeli Geschichte des ersten Kreuzzugs. 1881/2. 
Leipzig, 1881. - Tlieodor Wolff: Die Bauernkreuzzüge des Jahres 1096. Ein Beitrag zur Geschichte des ersten Kreuzzugs. 
Tübingen, é. n. (1891) 130. o. - Heyck (Ed.): Die Kreuzzüge und das heilige Land. Bielefeld-Leipzig, 1900. 22-23. o. -
Reinhold Röhricht: Geschichte des ersten Kreuzzuges. Innsbruck, 1901. 35-48. o. - Yves Le Febure: Pierre l'Ermite et la 
croisade. Amiens, 1946. 127., 149., 157. o. - Walter Porges: The Clergy, the Poor and the Non-Combattants on the First 
Crusade. Speculum XXI. (1946) 1-2. o. - Steven Runciman: The First Crudades. Journey across the Balkan Peninsula. 
Byzantion XIX., (1949) 207-221. o. - Peter Knoch: Studien zu Albert von Aachen. Der erste Kreuzzug in der deutschen 
Chronistik. Stuttgart, 1966. - Pierre Barret-Jean Xoel Gurgand: Si je t'oublie Jerusalem. La prodigeuse aventure de la I. 
croisade, 1095-1099. Paris, 1982. 102-103., 120-121. o. - Rudolf Partner: A Szent Sir hadművelet. A keresztes hadjáratok 
a legendákban és a valóságban (1095-1187). Budapest, 1985. (Ford. Mészáros Klára) (Eredeti: Düsseldorf-Wien, 1971.) 
33-, 151-158. o. - Makk Ferenc: Magyarország a 12. században. Budapest, 1986. 64. o. -Jean Flori: Mort et martyre des 
guerriers vers 1100. L'exemple de la première croisade. Cahiers de civilisation médiévale. X. *—XK. ''•. siècles. XXXIV. 
Année No. 2. 1991. 121-139. o. Adatokat sorol fel annak bizonyítására, hogy a keresztesek a hadjárat során elesett 
társaikat mártíroknak tekintették. 79 ilyen helyet említ 8 krónikában. Guibert de Nogent krónikájában 1096. májusi 
dátummal a mártírok között „magyarok által megölt keresztesek" szerepelnek. - Balics L. i. m. 18-22. o. - Marczali 
Henrik: Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301) In: MNT II. (szerk.: Szilágyi Sándor) Budapest, 1896. 
195-196. o., és különösen Pauler Gy.: i. m. I. k. 191-196. o. és 376-377. jegyzet (458-460. o.), az újabb összefoglaló 
művek közül: Györffy György in MT I./2. Budapest, 1984. 944- 946. o. - Rövid összefoglalás: in: Hóman Bálint-Szekfü 
Gyula: Magyar történet. I. k. Budapest, 1939, 346-347. o. {Hóman Bálint)- Kristó Gyula: Az Árpád kor háborúi. Buda
pest, 1986. 70. o. Makk Ferenc: i. m. 65-66. o. 

16 A középkori sereglétszámokról: Borosy András: Hadsereglétszámok a X-XIV. században. HK 105 (1992) 4. sz., 3 -
32. o. 

17 A 3. és 15. jegyzetben felsoroltakon kívül: Heinrich Hagenmeyer: Peter der Eremit. Ein kritischer Beitrag zur 
Geschichte des ersten Kreuzzuges. Lepzig, 1879. 
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az országon, s amit vásárol, azért készpénzzel fizessen. Péter beleegyezett a feltéte
lekbe, az élelmiszerkínálatban nem volt hiány, s az árak ellen sem volt Péternek 
kifogása. Nem is volt seregével semmi baj, míg Zimony alá nem érkeztek. Ott azon
ban - úgy tűnik félreértésből - véres események következtek. A keresztesek között 
elterjedt a híre, hogy a szerémi várispán, a krónikák szerint Guz (talán Géza) szö
vetségre lépett Nikita dux-szal a „bolgárok vezérével", azaz a bizánci kézen lévő 
belgrádi vár parancsnokával. Szövetségük célja a keresztes sereg megsemmisítése 
és kifosztása lett volna. Az állítólagos terv szerint egyikük a sereg elejét, másikuk a 
hátvédjét támadta volna meg, s a győzelem után megosztoztak volna a zsákmányolt 
lovakon, aranyon, ezüstön és ruhákon. Hogy rémhír volt-e mindez, vagy valóságos 
haditerv - nem tudjuk. A krónika szerint Péter nem hitte el, mivel a keresztény ma
gyarokról és „bolgárokról" nem tudott ilyen gaztettet elképzelni. Megváltozott a 
véleménye, mikor meglátta Valter levetkőztetett és a határon áttett 16 emberének a 
zimonyi vár falára kiakasztott fegyvereit és ruháit. Úgy vélte, megölték őket a ma
gyarok. Elhatározta hát, hogy bosszút áll értük és megostromolta Zimonyt. Az ese
ményeket legrészletesebben előadó (de nem szemtanú) Aacheni Albert (Albertus 
Aquensis) szerint18 kürtök harsogása mellett felemelt zászlókkal rohanták meg a 
várost. Először nyílzáport zúdítottak a védőkre, akik visszavonultak a falakról. Ezu
tán a Stampis városából származó Burel Godefridus, aki 200 gyalogos parancsnoka 
volt, létrán behatolt a falak mögé, őt a kiváló lovas (eques), a Breis várából szárma
zó, sisakkal és páncélinggel büszkélkedő Reinoldus követte. A városban lévő 7000 
magyar a keleti kapun kitört, és egy magas szikla tetejét elfoglalva próbált véde
kezni. Nagy részüknek a kitörés a szűk kapun át nem sikerült, s a kapu előtt kard 
által vesztek el, másokat az őket üldöző keresztesek levágtak, megint mások a 
szikla tetejéről letaszítva a Dunába vesztek. Sokan azonban hajón elmenekültek. A 
krónikás szerint a csatában kb. 4000 magyar és 100 keresztes esett el.19 A győztes 
keresztesek 5 napig maradtak Zimony városában. Szívesen maradtak, mert nagy 
volt a bőség gabonában, rengeteg juh, marha, disznó és igen sok ló volt a zsákmá
nyuk. A magyarok pusztulásáról Nikita belgrádi várparancsnok hamar értesült, mert 
láthatta a magyaroknak a Dunában úszó tetemeit. Félelmében Nisbe vonult vissza, 
mert annak erősebb falai voltak. Belgrád lakói a keresztesek elől az erdőkbe és 
hegyekbe menekültek. Nikita a bizánci császár segítségét várta, mert meg akarta 
bosszulni barátja és szövetségese, Guz ispán s magyarjai halálát - írja a krónikás. 

Zimonyban tartózkodásának hatodik napján Péter igen kellemetlen hírt hallott. A 
közeli Frankavilla (Nagyolasz, Mangielosz) egy „latin" lakójának sürgős híradása 
szerint Kálmán király egész országának hadseregét összegyűjtve közeledik, mert 
felháborította a zimonyiak lemészárlása, s ha bevárják, egyetlen keresztes sem re
mélheti, hogy megmenekülhet. Ezért jobb lesz, ha minél előbb átkelnek a Morava 
folyón. Péter felfogta a helyzet komolyságát, és elrendelte, hogy a nyájakkal és 
lovakkal együtt át kell kelni a Moraván. De csak 150 hajót talált, s mindenki feltétle
nül át akart kelni, mert féltek a nagy erőkkel közeledő királytól; hát összekötözött 
gerendákon, kormány nélküli tutajokon igyekeztek átkelni. Sokan odavesztek, an-

18 Albertus (Albericus) Aquetisis canonicus: História Hierosolymitana seu Chronicon Hierosolymitanum de bello 
sacro A. 1095-1121. Libri XII. Gombos 35-45. Kritikájára: Peter Knock, i. m. 

19 Ha a krónikás adatainak hihetünk Zimony 7000 lakosából 4000-et öltek meg. A számok - ha helytállóak - semmi 
esetre sem a magyar harcosok, hanem az egész lakosság számát jelentik. 
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nál is inkább mert a bizánci császár besenyő határőrei nyilaztak rájuk. A besenyők 
közül hetet elfogtak és Péter parancsára levágtak. Sok viszontagság után Péter sere
ge eljutott Konstantinápolyig, hol I. Aleksziosz császár minél gyorsabban átszállítatta 
őket Kisázsiába, azzal a figyelmeztetéssel, hogy míg a keresztes seregek fő ereje 
meg nem érkezik, kerüljék el az összecsapást a szeldzsukokkal. A keresztesek nem 
fogadták meg a császár tanácsát, és megsemmisítő vereséget szenvedtek. A keresz
tes seregből csak kevesen menekültek meg, közöttük Péter is. 

Amiensi Péter keresztesei után még három „népi" keresztes sereg igyekezett ha
zánkon át a Szentföldre. Egyik sem jutott túl Magyarországon. Még Péter átvonulása 
alatt új csapatok gyülekeztek Francia- és Németországban, és indultak Magyaror
szág irányába. A krónikások szerint a francia Folkmár (Fulcerius) presbiter 12 000 
főnyi sereggel érkezett Magyarországra Szászországon és Csehországon keresztül 
vonulva, miután a zsidók üldözésében próbálták ki erejüket. Az elfogott zsidókat 
megkeresztelkedésre kényszerítették, s aki erre nem volt hajlandó meggyilkolták. 
Folkmár serege Morvaország felől lépett magyar területre, ahol mindjárt rabolni, 
erőszakoskodni kezdett. Kálmán király csapatai Nyitránál körülfogták, s részben 
levágták, részben elfogták őket. Csak kevesen tudtak közülük elmenekülni, s ezek 
is csodának tulajdonították megmenekülésüket. Az égen feltűnő kereszt mentette 
meg őket - így mondták - a pusztulástól. Ez június elején történt. 

Folkmár seregénél nagyobb, a krónikások szerint 15 000 főnyi volt Gottschalk 
pap főként Rajna vidékiekből, svábokból és bajorokból álló serege, mely az 
előbbinél sokkal több bajt okozott, s nehezebb volt vele elbánni. A sereget minden 
nehézség nélkül bebocsájtották a mosoni kapun az ország területére, s ott a király 
parancsára megfelelő áron tudtak élelmiszert vásárolni. Úgy látszik azonban, izgatta 
őket az áruk sokasága, a rendkívül bő kínálat, lerészegedtek és rabolni, 
erőszakoskodni kezdtek, elrabolták a bort, árpát, majd a legelőkről a juhokat és 
marhákat, sőt egy ifjút elevenen nyársba húztak. Nem csodálható, Kálmán király 
felháborodott, hogy vendégszeretetével így visszaéltek és - mivel a keresztesek, 
úgy látszik, elég jól voltak felfegyverkezve - országos sereget indított ellenük. 
Gottschalk serege a Fehérvár melletti Szent Márton kápolnánál találkozott a király 
seregével. A keresztesek, látva, hogy életükről van szó, keményen ellenálltak. Kál
mán hadvezére, a felesleges veszteségeket elkerülendő állítólag csellel lefegyverez
te őket, majd a fegyvertelen kereszteseket megtámadva az egész sereget megsem
misítette. Gottschalk csak néhányadmagával aidott elmenekülni, s hazájukban a 
magyar király álnokságáról panaszkodtak. 

Ezután egy, az eddigieknél erősebb és veszedelmesebb „népi" keresztes sereg 
próbált az országba behatolni. E francia-német sereg, melynek vezére Emicho 
leiningeni gróf volt, különösen kitűnt a püspöki városokban lakó zsidók elleni 
„hadjáratával". Ha a püspökök befogadták a zsidókat a püspökvárakba, megostro-

20 A „népi" keresztesek zsidóellenes pogromjainak az a ferde nézet volt az alapja, hogy a megkeresztelkedni nem 
akaró zsidók ugyanolyan ellenségek, mint a moszlimok, E pogromok később, a második keresztes hadjárat idején is 
kiújultak, s a pogromokat irányító Radulf ciszterci keresztest csak Clairvaux-i Szent Bernát volt képes a maga nagy 
tekintélyével kolostorába visszaküldeni, mire a pogromok megszűntek. A harmadik keresztes hadjárat idején I. 
(Barbarossa) Frigyes császár már meg tudta akadályozni a zsidóellenes pogromokat. A korabeli közvélemény e pogro
mok miatt nem volt különösképpen felháborodva. Az egyik krónikás nem is az erőszakos „térítést" kifogásolja, hanem 
azt, hogy a megkeresztelkedett zsidók később visszatértek eredeti vallásukra. (Ekkeliardus Uraugiensis abbas: 
Chronicon universale ab orbe condito usque a. 1125, Gombos 870-872.) 
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molta azokat, ha falura menekültek, utánuk mentek és kirabolták, lemészárolták 
őket. 

Az első népi keresztesek is részt vettek e ,,haditettekben", de nagyobbrészt 
Emicho csapata felelős Köln, Trier, Speyer, Mainz, Worms, Metz zsidó lakossága 
nagy részének legyilkolásáért. 

Rossz tapasztalatai alapján Kálmán Emicho seregét már be sem engedte országá
ba, elutasította az erre engedélyt kérő követeket, mire Emicho, kinek seregében a 
korábbi keresztes sereghez viszonyítva elég sok lovag is volt, köztük a mindent 
széthasító kardcsapásai miatt ,,ács"-nak nevezett Vilmos meluni vicomte, 
Clareboldus de Vinduil és Hermann gróf, úgy döntött, hogy erőszakkal hatol be 
Magyarország területére. A Duna és a Lajta közötti mocsáron csak egyetlen út veze
tett keresztül. Ezt Kálmán elzárta előlük, s zárva találták Mosón várának kapuját is. 
A keresztes sereg nagyobb létszámú volt, mint az előbbiek (természetesen nem volt 
200 000 főnyi, mint a krónikás írja), de ebből kevés volt a lovas. A sereg a folyók és 
a mocsár között fekvő, már Magyarországhoz tartozó területet elpusztította, a váral
jai települést pedig felgyújtotta. Egy - a krónikás szerint - 700 főnyi, talán felderítés 
céljából a mocsáron átkelő magyar csapatot 300 keresztes lovas szétvert. E csapat
ból, melyet állítólag egy ősz férfi, a király rokona vezetett, csak kevesen menekül
tek meg. A győzelem felbátorította a kereszteseket, s elhatározták, hogy hidakat 
építve megostromolják a várat, majd annak bevétele után erőszakkal hatolnak be az 
országba. A vár ostroma sikeresen haladt, az egyik krónika szerint a falat már két 
helyen áttörték, s az ostromlók már azon vitatkoztak, ki legyen a győzelem után az 
ország királya, a várban lévők pedig a több hetes ostrom után már kezdtek kétség
beesni. Ekkor váratlanul félelem fogta el az ostromlókat, felhagytak az ostrommal, s 
felszerelésüket hátrahagyva megfutottak. A vár védői Kálmán király vezetésével 
ellentámadásba lendültek, s a keresztesek nagy többségét levágták. Ez augusztus 
vége felé történt. A lovagok nagy része megmenekült - Emicho gróf szégyenszemre 
hazafutott, megelégelve a keresztes háborút, más lovagok Karintián át Itáliába me
nekültek és másokkal együtt a Balkán félszigetre átkelve csatlakoztak az első ke
resztes hadjárat seregéhez. 

Kálmán győzelmét szívesen hallotta IV. Henrik (1056-1106) német-római csá
szár, aki nem lelkesedett a vele szemben álló pápaság vezette keresztes háborúkért 
és nem helyeselte a neki adózó Rajna-menti zsidók elpusztítását sem. Kálmán öcs-
cséhez, Álmos herceghez írott levelében üdvözölte Kálmán győzelmét, s kérte, 
hogy Kálmán folytassa hadjáratát Bajorországban, Welf herceg ellen. Erre azonban 
Kálmán nem volt hajlandó. 

Leiningeni Emicho seregének váratlan megfutamodására hitelesnek mondható 
magyarázat nincs. A források csak annyit mondanak, hogy megrémültek, de a 
megrémülés okát nem említik. Természetesnek kell tartanunk, hogy ennél többet a 
modern feldolgozások sem mondanak. A korábbi irodalomból két szerző: a német 
Helleres a francia Joseph-François Michaud megkísérel magyarázatot adni a keresz
tesek megfutamodására. Heller 1784-ben megjelent művében Sanudo krónikáját 
követve úgy véli, az ostromló keresztesek elővigyázatosság nélkül léptek a létrákra 

21 Györffy Gy.: i. m. (1984) 946. o. 
22 A magyarok cselét a hazai irodalom általában nem említi, Marczali Henrik pedig (i. m. i. h.) mesének tartja. 
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és azok eltörtek alattuk. Balszerencsére ez egyszerre minden oldalon megtörtént; 
ettől megrémültek és elmenekültek. Heller elképzelését továbbfejlesztve Michaud 
úgy véli, hogy néhány létra eltört az ostromlók alatt, zuhanásuk közben magukkal 
ragadták egy, vagy több torony sérült oromzatát és romjait, mely tornyokat a faltörő 
kosok már megrongáltak. A sebesültek kiáltozása a rombadőlő falak recsegése pá
nikot okozott. Nem lehetetlen, hogy így volt, de ezt csak egyetlen és nem is egykori 
krónika alapján írják. 3 

A mosoni csatával kapcsolatban más kérdések is felmerülnek. A források szerint 
Mosón védelmét és a csatát maga Kálmán király irányította, s közben olyan kétség
beesett helyzetbe került a legrészletesebb (de egyáltalán nem a legmegbízhatóbb) 
krónikás, Albert aacheni kanonok szerint, hogy a kíséretével együtt lóra szállva arra 
készült, hogy Oroszországba menekül, ha a „franciák" (galli) a várat elfoglalva az 
országba behatolnak. Aacheni Albert e nézetét elfogadja Makk Ferenc. Szerinte 
Mosón hat hétig tartó ostromának volt olyan válságos pillanata is, mikor Kálmán és 
kísérete már arra gondolt, hogy Oroszországba menekül és Szvjatopolk kijevi 
nagyfejedelemtől két segítséget a keresztesek ellen. Nem lehetetlen, hogy így volt, 
de néhány szempont kétségessé teszi Aacheni Albert állítását. Következő mondatá
ban azt írja, hogy a régi, elpusztult hidakat kijavították, s azokon át tudtak volna 
kelni a mocsarakon és folyókon Oroszország földjére, ha a szükség úgy kívánta 
volna. Tudjuk, hogy Oroszország akkor is messze volt Mosontól, s nem egészen 
érthető, miért akart volna Kálmán olyan távolba menekülni. Albert kanonok nem 
szemtanú, s a jelek szerint a földrajzot sem igen ismerte, mert idézett mondatából 
úgy tűnik: ő azt hitte, ha Kálmán és kísérete át tud kelni a Mosón körüli mocsara
kon, mindjárt orosz földre ér. 

Kérdés az is, hogy Kálmán Mosón várába zárkózott-e, (esetleg oda szorították) 
ahol csak védekezni tudott az ostromlók ellen? Nem volt az országnak más hadse
rege, csak Mosón védői? Nyilvánvalóan volt, és aligha kellett reménytelennek tar
tania a keresztesek legyőzését, akik között volt ugyan néhány száz korszerűen 
felfegyverzett lovag, de nagy többségük képzetlen, gyalogos paraszt volt. A keresz
tesek 300 főnyi lovagcsapatra legyőzhetett 700, feltehetően csak kisebb részben 
nehéz fegyverzetű magyar lovast, de az országos seregnek, ha Kálmán korában a 
nehéz lovasok száma még nem is lehetett sok (úgy félezer körül) aligha lett volna 
félnivalója a keresztesektől. Más kérdés, hogy Kálmán képes lett volna-e mozgósí
tani az ország erőit, de mikor megtagadta az átvonulást Emicho seregétől, azok 
erőszakos fellépésére is számítania kellett, s a velük való szembeszállásnak nem a 
legjobb módja, ha bezárkózik Mosón várába. Tudjuk, hogy Kálmán nem volt olyan 
tehetséges hadvezér, mint nagy elődje, Szent László, de ilyen rossz döntést talán 
nem kell róla feltételeznünk. Nincs rá adat, így csak elméletről van szó: a sikeres 
ostromot folytató keresztes sereg vajon nem azért esett váratlanul pánikba, mert 

23 Heller: i. m. 182-183. O.J. F. Michaud: i. m. I. k., 91. o. Sanudo krónikájáról 1. 41. jegyzet. 
24 Gombos 40-41. o. 
25 Makk F: i. m. i. h. 
26 Gombos 41. o. - „Pontos enim longa vetustate dirutos reparaverant, per quos transire possent paludes et fluvios in 

terram Russiae, si necessitate cogerentur." 
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megjelent a váron kívül valamilyen magyar felmentő sereg, Kálmán, vagy valame
lyik hadvezére vezetésével?27 

Kálmán királynak a „népi" keresztesek ellen tanúsított erélyes magatartását a ma
gyar történészek nem kifogásolták, ami természetes, mert a király legfőbb köteles
sége országa lakóinak és területi épségének megvédése, még akkor is, ha egy ide
gen hadsereg a király által is helyesnek tartott cél érdekében vonul át az országon. 
Általában hasonló a véleményük a külföldi szerzőknek is, hiszen nem lehet egy 
királytól elvárni, hogy eltűrje országa lakóinak pusztítását, s elítélik a fosztogató és 
gyilkoló „zarándokokat".28 

Érdekesebb megvizsgálni, a korabeli krónikások véleményét: 
Vilmos tyrusi érsek, Amalrik jeruzsálemi király kancellárja 1169-1185-ben írott 

műve szerint Nincstelen Valter 16 embere kenyeret vásárolni maradt vissza 
Zimonyban (Malavilla), s a magyarok ok nélkül támadták meg, s fosztották ki őket. 
A krónikás bizonyos fokig sajnálja Gottschalk szétvert seregét, mondván, hogy a 
magyarok válogatás nélkül mészárolták le a csel következtében fegyvertelenné vált 
kereszteseket. Leiningeni Emicho seregéről viszont azt írja, hogy bűneik miatt szen
vedtek vereséget s helyesli Kálmán e sereg elleni fellépését. } Ekkehardus apát 
megemlíti, hogy Gottschalk seregét Kálmán inkább csellel, mint erővel verte szét, 
de erőszakos cselekedeteiket nem mentegeti. Emicho serege paráznasága miatt 
szenvedett méltó vereséget. Gottschalkot Isten hamis papjának nevezi, Emichót 
kegyetlen tetteiről hírhedettnek. Mosoni vereségét méltányosnak tartja, mert keresz-, 
tényeket kezdtek üldözni, de megemlíti, hogy vannak, akik a dolgokat nem ismerve 
felháborodtak a magyar király magatartásán.30 Ekkehardus apát másik művében 
szintén elítéli Folkmár és Gottschalk pusztító seregeit, Emichóét pedig különösen.31 

A szász annales-író szintén hamis papnak nevezi Gottschalkot, s az előzőekhez 
hasonlóan elítéli Emichót." Benoldus szerzetes rövid krónikájában oktalannak 
(imprudens) nevezi a fosztogató keresztesek magatartását.33 

A magdeburgi annalesek szerzője, az említett szerzőkhöz hasonlóan, főként pa
ráznasága miatt ítéli el Emicho seregét.' Hasonló véleményt nyilvánít a 
disiboldenbergi annalista, hz Annales Augustenses szerint a keresztesek, eltérve 
kitűzött céljuktól, Magyarországon s a mellette fekvő tartományokban oktalanul 
fosztogatni kezdtek, s ezért a magyarok felszámolták seregeiket. 

A kortárs Guibertus apát leírása szerint a keresztesek rendkívüli gazdagsága miatt 
választották a Magyarországon át vezető utat, de a vendégszeretettel visszaélve 

27 S. Ruttciman úgy véli, a keresztesek azért rémültek meg, mert hírt kaptak arról, hogy Kálmán király teljes hadse
regével közeledik (i. m. I. k., 141. o.). Amiensi Péter, ki nagyobb nehézség nélkül be tudta venni Zimony várát, nem 
merte bevárni Kálmán közeledő hadseregét. 

28 Kivétel talán C. R. Couder, ki The Latin Kingdom of Jerusalem, 1099-1291. London 1897. c. művében a 19. o.-on a 
törökökkel rokon „magyar mongolokról" (Hungarian Mongols) ír, kik nemrég lettek keresztények, s arról, hogy 20 000 
németet áruló módon levágtak Magyarországon. 

29 Guilelmus Tyrius (Twcnsis) archicpiscopus canccllarius regis Amalarici: Belli sacri história. Gombos 1106-1124. 
30 Ekkeliardus Uraugiensis abbas: Chronicon universale ab orbe condito usque ad a 1123. Gombos870-872. 
31 Ekkeliardus Uraugiensis abbas: Hierosolymita seu Libellus de oppressione, liberatione ac restauratione sanctae 

Hierosolymitanae ecclesiae. b. 1095-1114. Gombos 873. 
32 Annalista Saxo: Chronicon quo res gestae ab initio regui Francorum 741-1139 enarrantur. Gombos 223-224. 
33 Bernoldus monaclius S. Blasii chronicon ab a. 1-1100. Gombos 413-414. 
34 Annales Magdeburgenses. Gombos 150. 
35 Annales Disiboldenbergenses. Gombos 124. 
3ó Annales Augustenses. Gombos 107. 
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rabolni kezdtek, sőt a lakosságot gyávának tartva, felgyújtották a pajtákat, nőket 
raboltak és erőszakoltak meg, a férfiak szakállát cibálták. A krónikás megemlíti a 
mosoni sikertelen ostromot is, de kizárólag Amiensi Péter nevét említi. A bajokért 
kifejezetten a kereszteseket teszi felelőssé." Az angol Ordericus Vitális krónikája 
csak Valter csapatát ismeri, megemlítve, hogy Kálmán „Hunorum rex" kedvezett 
nekik, és minden szükségessel ellátta őket. 

A kortárs, de nem szemtanú Albert aacheni kanonok Kálmánt „rex 
christianissimus"-nak nevezi, aki szívesen fogadta a kereszteseket, békés átvonulást 
és szabad piacot biztosítva nekik. Valter 16 emberének kifosztásáért a zimonyi ma
gyarokat teszi felelőssé, akik pénzük és ruházatuk megszerzése céljából rabolták ki 
őket. A lemeztelenített ló keresztes előadta Valternak mi történt velük, aki azonban 
közömbösen fogadta a hírt, mert nem akart megtorlás céljából visszafordulni. Kál
mán király Amiensi Péter seregének is átvonulást és szabad vásárlást biztosított. 
Zimony már említett ostromát Albert kanonok helyeselni látszik, és győzelmüket 
lelkesen részletezi, tényként említve a magyar ispán s a bizánci vezető említett ke
resztes-ellenes szövetségét, ugyanakkor megérti Kálmán király haragját és megtor-
lási szándékát Zimony elpusztítása miatt. Kálmán király a krónikás szerint szívesen 
fogadta Gottschalk seregét is, békés átvonulást és szabad piacot engedélyezve ne
kik. De a sereg bajor és sváb harcosai, s a többiek is, ostoba módon inni, s - meg
szegve a békét - rabolni, sőt gyilkolni kezdtek. Természetesnek tartja, hogy a király 
ennek hírére mozgósítja seregét, hogy megsemmisítse a kereszteseket. Ezek - éle
tük védelmében - keményen ellenálltak. A magyarok látva, hogy csak nagy veszte
ségek árán győzhetnék le őket, cselhez folyamodtak és rábeszélték a kereszteseket, 
hogy tegyék le fegyverüket, ez esetben a király megbocsájt nekik. Ez meg is történt, 
sőt pénzüket is átadták. A fegyvereket s a pénzt a királyi raktárakba szállították, 
majd a fegyvertelen kereszteseket lemészárolták. A krónikás itt azokra hivatkozik, 
kik e mészárlásból megmenekültek. Az elesetteket mártíroknak nevezi. Leiningeni 
Emicho is Magyarországon át akart haladni, mely a krónikás szerint nem szokta 
megtagadni az átvonulást, a zarándokoktól. Albert kanonok szerint Kálmán király az 
előző keresztes sereg lemészárlása miatti bosszútól félve zárta be előttük a kaput, s 
követeik kérésére sem nyitotta ki. Részletesen megemlékezik a keresztesek győ
zelméről a várból kijövő magyarok ellen, s Vilmos vicomte győzelméről, aki levágta 
volna a magyar sereg ősz vezérének, a király rokonának fejét. Emicho seregének 
kudarcát azzal magyarázza, hogy paráználkodtak s a zsidókat inkább kapzsiságból, 
mint a keresztény hit terjesztésének vágyából öldösték, mert Isten nem akarja, hogy 
bárkit erőszakkal térítsenek a katolikus hitre („cum iustus iudex sit Dominus, et 
neminem invitum aut coacturus ad iugum fidei catholicae iubeat venire").39 

37 Guibertus abbas monasterii s. Mariac Noingenti: História Hierosolymitana quae dicitur Gesta Dei per Francos. 
Gombos 1096-1097. 

38 Ordericus Vitális Ang/igena, coenobii s. Ebrulfi Uticensis monachus: Históriáé ecclesiasticae libri XIII. A Christo 
nato - 1142. Gombos 1751. 

39 Albertus Aqueiisis Cationicus: História Hierosolymitana. A. 1095-1121. Libri XII. Gombos 35-45. - Mint a 22. jegy
zetben említettük, a magyarok cselét, hogy t. i. Gottschalk seregét a magyarok rábeszéléssel lefegyverezték és aztán a 
fegyverteleneket levágták, a magyar feldolgozások általában nem említik, Marczali Henrik pedig mesének tartja, mellyel 
a megmenekült keresztesek megmenekülésüket akarták megmagyarázni. Szerinte azért mese, mert az említett feltételek 
lehetetlenek, s mert a krónika leírásában szereplő helyek: Szent Márton és Fehérvár valószínűleg az egyetlenek, melyek 
nevét a külföldiek Magyarországról ismerték. Távol estek egymástól és a határtól is, „Hiába ez még akkor mesevilág 
volt." A többi magyar történetíró hallgatása és Marczali „mese" elmélete érthető, mert ez esetben a magyar király eljárása 
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Elítéli a népi keresztesek erőszakosságait verses krónikájában Fulco is, Kálmán 
király erélyes fellépéséről viszont nem szól. 

A később élt szerzők közül Marino Sanudo 1306-1321-ben írott müvében meg
említi, hogy a kegyes (devotus) Kálmán király szabad piacot biztosított a kereszte
seknek, de Valter hátramaradt embereiről azt írja, hogy a magyarok kirabolták őket, 
mert elmaradtak a seregtől. Elítélőleg ír Gottschalk seregének erőszakoskodásairól, 
az ellene fellépő magyar hadseregről viszont azt írja, hogy inkább szeretnek csellel 
győzni, mint erővel. A fegyvereket a keresztesek azok rábeszélésére tették le, akik -
becsületes emberek lévén - nem vettek részt a fosztogatásokban, s az a meggondo
lás is vezette őket, hogy az ország közepén voltak, s nem állhattak ellen a király 
seregének, s nem juthattak el a határig. A seregből az előkelők hittek inkább Kál
mán ígéreteinek, s ezek rávették a közembereket is a fegyverletételre. A fegyverte
leneket azután a magyarok válogatás nélkül megölték, kivéve azokat, kik el tudtak 
menekülni. Leírja Emicho gróf csapatainak vérengzéseit Németországban, s nem 
említi, hogy a legyilkoltak zsidók voltak. Szerinte mikor Kálmán megtudta, hogy 
200 000 gyalogosból és 3000 lovasból álló sereg érkezett, megijedt, mert attól félt, 
hogy megbosszulják az árulást, amit az előző keresztes sereg ellen elkövetett. 
Sanudo nem 700, hanem 7000 magyar lovassal történt összecsapásról ír. A kereszte
sek megfutamodásáról azt írja, hogy hirtelen összetörtek a létrák és hidak és sok 
ostromlót összezúztak, ettől ijedtek meg és futottak el. j Az egykorú és közel egyko
rú forrásokban a létrák és hidak összetöréséről nem esik szó. 

A szintén a XIV. század első felében élt Franciscus Pipinus bolognai domonkos
rendi szerzetes krónikája leírja Gottschalk seregének fosztogatásait és gyilkolásait, s 
leírja Kálmán cselét, hosszú beszédet közölve, melyben a király követe rábeszéli a 
kereszteseket fegyvereik letételére. A magyarok azután az ártatlanokat és bűnösö
ket egyaránt levágták, s csak kevesen menekültek meg, hogy hírül adják a magya
rok hűtlenségét. A következő, a krónikás szerint vezér nélküli keresztes sereget 
Kálmán azért nem engedte be, mert félt az előző keresztes sereg lemészárlása miatt 
várható bosszútól. A sikeresnek látszó ostrom közben történt megfutamodásukat 
úgy írja le, hogy az általuk készített létrákról és hidakról lezuhantak és valamennyi
en megfutottak, s a már vesztesnek látszó magyarok győztek, amit Isten a kereszte
sek bűnei miatt engedett meg. 

Eléggé meglepő, hogy a Kálmánt leginkább elítélő krónika magyar: a XIV. szá
zadi krónikakompozíció szövegét őrző Képes Krónika. A rendkívüli elfogult króni
ka szerint Kálmán „jelentéktelen ember volt, de ravasz és tanulékony, borzas, sző
rös, félszemű, púpos, sánta és hebegő", s mikor a keresztesek felkérték - akárcsak 
elődjét Lászlót - hogy legyen a vezérük, azt gondolták, ő is ugyanolyan kegyes. 
„Kálmán király pedig ezt hallván nem csak, hogy azt nem ígérte meg, hogy velük 

nem tűnik rokonszenvesnek, bár e korban rablók és gyilkosok ellen mindenféle eljárás engedélyezett volt, s végtére ez 
sem volt más, mint egy jól sikerült hadicsel - ha valóban megtörtént. Nem lehet kizárni, de bizonyos körülmények mégis 
gyanúsak. Hogyan lehet egy sereg vezetése annyira hiszékeny, hogy fegyvereit átadja ellenfelének? Talán mert helyzetét 
az adott erőviszonyok mellett reménytelennek látja? A csel ilyen erőviszonyok mellett is hasznos lehetett (ha dicsőséges 
nem is), mert így Kálmán sok vitéze életét meg tudta menteni, ha az eset tényleg megtörtént. 

40 Fulco: História gestorum et viae sui temporis Hierosolymitanae. Gombos943-969-
41 Marino Sanudo senior ductus Torsello Vendus patrícius: História Hierosolymitana. Gombos 1555-1557. 

,,.. .subito scalis et pontibus obsidentium multitude confractiruit, cunctique in fugám conversi sunt. 
42 Franciscus Pipinus Bononlensis fráter orinis Praedicalorum: Liber de acquisitione Terrae sanctae. 1095-1230. 

Gombos 945-948. 

- 2 0 -



megy, hanem még utat sem engedett nekik országán keresztül. Sőt sereget küldött 
ellenük, hogy ne engedje be őket az orszgába, mert azt gondolta, hogy zsarnokok 
és nem zarándokok. Ők azonban Istenbe vetették reményüket és abban bíztak, 
akinek jelvényét viselték, Jézus Krisztusban; bátran bevonultak Hungáriába, és sok 
magyart megöltek. Ennek hallatára a király a Temes vidékén összegyűjtötte seregét 
és békét színlelve menni hagyta őket. Amikor Zimonyhoz érkeztek, tábort vertek, 
mert azt remélték, hogy már békében lehetnek. Zimony várát elfoglalták, hogy a 
király más csapdát ne állíthasson, és hogy a korábbiaknál rosszabb dolgok ne tör
ténjenek. Azután az egész határvidéket feldúlták élelemért, és amit csak raboltak, a 
várba hurcolták. A király pedig Temesben a hasznosabb tanácsot követve békét 
kötött velük, sok ajándékkal meg élelemmel tisztelte meg őket, és hagyta, hogy 
békében elvonuljanak. Ezek a zarándokok azután továbbvonultak, elfoglalták 
Antiochiát és Isten segítségével megérkeztek Jeruzsálembe." 3 A szöveg az Álmos
párti krónikás nagyfokú tákékozatlanságát és rendkívüli elfogultságát mutatja. A 
keresztes, háborúkról szóló külföldi krónikákat nem ismeri, s a keresztes hadjárat 
eseményeiről igen keveset tud. Számára - II. Béla vagy II. Géza alatt működhetett -
egy a fontos, hogy Kálmánt minél rosszabb színben tüntesse fel. Figyelemre méltó, 
hogy a népi keresztesek és Kálmán király összecsapásait magyar krónika írja le a 
„legkeresztespártibb" felfogásban. A Képes Krónika e része a pártos elfogultság 
iskolapéldája. 

Miután a népi keresztes seregek részben elpusztultak Magyarországon, részben 
visszafordultak, részben tovább haladtak végső pusztulásuk színhelye, Kisázsia felé, 
megjelent âz ország nyugati határánál az első keresztes hadjáratban résztvevő ren
dezettebb seregek egyik, Bouillon Gottfried által vezetett része. Mielőtt az e sereg
gel kapcsolatos eseményrekről szólnánk, meg kell emlékeznünk a krónikák egy 
nem hiteles, de érdekes közléséről. Eszerint a László királyt az első keresztes hadjá
rat fővezérévé akarták választani. László el is akarta vállalni a fővezérséget, de a 
csehek elleni hadjáratát nem halaszthatta, s e hadjárat során súlyos betegségbe esett 
és meghalt. Ezt írja az 1204 után keletkezett Szent László legenda4* és Thuróczy 
Jánosnak Mátyás király uralkodása alatt készült műve is. 5 Ami László király halála 
körülményeit illeti, a krónika közlése elfogadható, az első keresztes hadjárat szer
vezői azonban nem választották vezérükké László királyt, mert ő 1095 július vége 
felé halt meg, az első keresztes hadjárat megindítását pedig a clermonti zsinat 1095. 
november 26-án határozta el, mikor László már nem élt. Talán szentföldi zarándoku
tat tervezett László s ez értették félre a krónikások. A külföldi krónikások nem 
tudnak a Lászlóval kapcsolatos tervekről. 

Az első keresztes hadjárat hatalmas hadseregének nem volt fővezére, csak vezérei 
s ezek különböző utakon indultak el Szentföld felé. A Bouillon Gottfried, Alsó-

43 KK, SRHI. 421-422. 
A Képes Krónika elfogult véleményéhez hasonló, valamivel rövidebb szövegezésű a Müncheni krónikáé (Chronicon 

Monacense). SR II. 79-80. 
A XV. században készült Szepesszombati Krónika csak annyit ír az átvonuló keresztesekről, hogy nagy sereggel vo

nultak át Magyarországon, majd elfoglalták Jeruzsálemet. Ez - a krónika szerint - IV. Henrik császár műve volt, a sereg 
vezére Gotfridus német fejedelem. SRH II. 280. 

44 Gombos 2459 és 2463. 
45 Tlmróczy János: A magyarok krónikája. (Ford.: Horváth János). Budapest 1980. 163-164. o. 
46 L. a 45. jegyzetben közölt mű 492. o. 350. jegyzetét. 
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Lotharingia hercege és testvérei vezetése alatt álló sereg a leghosszabb úton, Ma
gyarországon keresztül indult a Szentföldre, mely útnak kétségtelen előnye volt, 
hogy nem kellett hajóra szállnia. 

A Magyarország határain megjelenő keresztes sereg vezérei és a magyar király 
kölcsönösen bizalmatlanok voltak egymás iránt. Kálmán királynak igen rossz emlé
kei voltak a ,,népi" keresztes seregek magatartásával kapcsolatban, bár tudta, hogy 
a most érkezők vezérei előkelő urak, de az volt Emicho leiningeni gróf, Vilmos 
meluni vicomte és azok Mosón ostromlói is. Igaz, hogy Bouillon Gottfried seregéről 
nem érkeztek olyan ijesztő hírek, mint Emichóéról, de Kálmán azért óvatos és gya
nakvó volt, semmit sem akart a véletlenre bízni. Óvatosak és gyanakvóak voltak a 
keresztes sereg vezetői is, hiszen tudták, hogy Magyarországon három „népi" ke
resztes sereg is megsemmisült. Ennek ellenére a Magyarországon át vezető utat 
választották, mert ezt a tengeri útnál kevésbé veszélyesnek tartották. Bouillon 
Gottfried serege jelentős erőt képviselt és benne számos előkelő úr volt található,48 

köztük Gottfried fivérei, Balduin és Eustachius, valamint Gottfried egy másik roko
na, Le Bourg-i Balduin. 

Gottfried seregének átvonulásáról számos krónika emlékezett meg, de részletes 
leírást csak kettő ad róla: Vilmos tyrusi érsek, Amalrik jeruzsálemi király kancellárja 
és Albert aacheni kanonok® Az ő leírásuk alapján próbáljuk követni az eseménye
ket. 

A sereg 1096. szeptember 20-án érkezett Tollenburg városához, a határhoz, ahol 
a Lajta folyó elválasztja egymástól a Birodalmat és a Magyar Királyságot. Mivel hal
lottak arról, hogyan járt Gottschalk serege, de már hátrányos lett volna más utat 
választaniuk, elhatározták, hogy követséget küldenek Kálmán királyhoz, hogy 
megtudakolják, miért bánt el olyan kegyetlen módon az előttük érkező kereszte
sekkel, s kössenek vele békét, hogy a régi panaszokat feledve engedjen nekik or
szágán keresztül szabad átvonulást. Albert kanonok szerint a követségbe a legelőke
lőbbek közül senkit nem mertek kijelölni, hanem Ascha-i Gottfriedet küldték el; őt 
Kálmán király már ismerte, mint Bouillon Gottfried követe megelőzőleg is járt nála. 
A krónikák szerint a követ megkérdezte Kálmántól, mi volt az oka az előttük járó 
keresztes sereg lemészárlásának, akik maradványait útközben látták? (Eszerint az 
utolsó, Emicho vezette seregről van szó, mert azt a magyar sereg a határon túl is 
üldözte.) Ha akkora bűnt követtek el, hogy azt csak így lehetett megtorolni, akkor 
ők a korábbi keresztesek sorsát közömbösen fogadják. Ha azonban ártatlanul, ok 
nélkül ölték meg őket, akkor halálukat meg fogják bosszulni. Kérdésükre választ 
várnak. Kálmán király a krónikás szerint kísérete körében válaszolt. Üdvözölte 
Gottfriedot, akivel fel óhajtotta újítani a régi barátságot. Azok, kik Péter remetét 
követték, Gottschalk követői, s azok, akik a magyar határon lévő várat ostromolták, 

47 Az első keresztes hadjárat eseményeiről 1. a 3. jegyzetben felsorolt műveket. 
48 Vilmos tyrusi érsek krónikája szerint: „...dominus Balduinus de montibus Hamaucorum comes, dominus Hugo 

comes de Sancto Paulo, et Engelraunus filius eius egregiae indolis adolelscens, dominus Garnerus comes cognomento de 
Gres, dominus Renardus comes Tullensis et Petrus fráter eius, dominus Balduinus de Burgo, eiusdem ducis 
consanguineus, dominis Henricus de Ascha et Godefridus fráter eius, Dodo de Cons, „Cono de Monte Acuto et alii 
plures..." Gombos 1111. 

49 Gombos 1106-1114. és Gombos 35^í5. E két krónikán kívül még másik két - az eseményekkel csak röviden fog
lalkozó - krónika megjegyzéseit tartjuk figyelemreméltónak. Annalisia Saxo megemlíti, hogy Gottfried nem rémült meg 
a Magyarországról menekülők híreitől, (Gofiibos 224) Guibertus apái pedig megjegyzi, hogy Gottfried meg tudta azt 
teremteni, amit Amiensi Péter nem: a hadsereg fegyelmét. {Gomlxis 1097.). 

- 2 2 -



erőszakkal akarván betörni az országba, nem voltak Krisztus követői. Pétert és sere
gét ő szívesen fogadta, élelemhez pénzért, sőt ingyen is hozzájuthattak, de hálátla
noknak bizonyultak, mert az ország határán, ahol a jótéteményekért hálát kellett 
volna adniuk, egy várost megsemmisítettek, 4000 lakosát elpusztították és zsákmá
nyukkal mint erőszakos rablók eltávoztak. Gottschalk serege, miután bejöhetett az 
országba, rögtön rabolni, gyújtogatni, erőszakoskodni kezdett. Ő, mint király, nem 
tűrhette alattvalóinak sanyargatását, s a veszedelmet elhárította. A harmadik sere
get50 a rossz tapasztalatok alapján már nem engedte be országába, mire ezek meg
ostromolták Mosont és nehezen sikerült őket legyőzni. Ezek maradványait láthatta 
Gottfried serege. E beszéd elmondása után Kálmán szívesen fogadta a követeket, 
tárgyalt velük s elküldte saját követeit Gottfriedhoz és vezértársaihoz, akik elmond
ták, hogy királyuk jó szívvel fogadja a keresztes sereget és kéri vezetőket, hogy 
személyesen tárgyaljanak vele Sopron várában. 

Gottfried herceg, miután meghallgatta Kálmán király követeit, 300 válogatott lo
vassal megjelent a kijelölt helyen. Albert aacheni kanonok krónikája szerint csak 
három személy, Wernerus de Greis nevű rokona, Reinardus de Tul és Petrus kísére
tében haladt át a várat övező mocsár feletti hídon, s a királlyal találkozva, őt üdvö
zölte és tisztelettel megcsókolta. Aztán hosszan beszélgettek a keresztények 
egyetéréséről és kibékülésükről, s a herceg annyira megbízott Kálmánban, hogy 300 
vitézéből csak tizenkettőt választott ki, kikkel bement Magyarországra és fivérét 
Balduint bízta meg a Tollenburgnál álló sereg vezetésével, visszaküldve hozzá a 300 
főnyi csapat többi részét. Kálmán király nagy tisztességgel fogadta Gottfriedot, s 
bőven ellátta minden szükségessel. Kálmán és Gottfried - Albert kanonok szerint -
8 napig tárgyaltak, és megoldást kerestek arra, hogyan lehet az ország lakosságát 
ilyen nagy és erős sereg átvonulása esetén biztosítani. Gottfried nem zárkózott el 
attól, hogy túszokat adjon Kálmánnak, azzal a feltétellel, hogy a magyar uralkodó 
szabad átvonulást enged országán keresztül, és szabad élelmiszervásárlást biztosít a 
hatalmas seregnek. A király és előkelői esküvel fogadták, hogy nem ártanak az 
átvonuló kereszteseknek. Kálmán túszként követelte Gottfried fivérét Balduint, 
annak feleségét és családját. Gottfried ezt ellenvetés nélkül elfogadta és 8 nap után 
követek útján egész seregének megparancsnolta, hogy vonuljon Sopronhoz és ver
jen ott tábort. 

A herceg követeinek jelentése nyomán a sereg nagyon megörült, mert a herceg 
hosszú távolléte miatt attól féltek, hogy tőrbecsalták és megölték, s a herceg paran
csa szerint Sopron alatt a folyó és a mocsár túloldalán tábort vertek. Gottfried vissza
tért seregéhez, s elmondta kedvező tapasztalatait és azt is, hogy Kálmán király az ő 
fivérét Balduint követeli túszként feleségével és családjával együtt. Ezt nem sokkal 
később Balduinnal is közölte, ki hevesen ellenezte ezt a tervet. Gottfried fivére 
ellenállása miatt nem találva más megoldást, kijelentette, hogy ha Balduin nem 
hajlandó túszként szerepelni, akkor ő maga lesz a túsz. Balduin végül - úgy látszik 
- elszégyellte magát és elvállalta, hogy ő lesz - családjával együtt - a túsz. Gottfried 
átadta az előkelő túszokat Kálmánnak, mire az egész keresztes sereg átvonulhatott a 
mocsáron át vezető hídon, s a Lajta folyónál tábort vert. Itt Gottfried kihirdette, hogy 
halálbüntetés terhe mellett tilos az erőszakoskodás és rablás, mindent méltányos 

50 Érdekes, hogy a krónikák által közölt beszédben Kálmán nem említi Volkmar seregét, talán mert ezt már Nyitra 
táján megsemmisítették, de az is lehetséges, hogy Kálmán beszédét a krónikások nem pontosan adták vissza. 
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áron lehet vásárolni, s a király is kihirdette, hogy az átvonuló seregnek elegendő 
kenyeret és állatokat kell biztosítani, s nem szabad mindezeket túlságosan magas 
áron eladni. A sereg békességben haladt át az országon, még szóváltásra sem került 
sor, és érkezett a Dráva folyóhoz. Ott tutajokon keltek át a folyón. Vonulásuk idején 
Kálmán balfelől hatalmas lovas sereggel kísérte őket, vele volt Balduin s a többi 
túszok. A Szávához érve ott öt napot pihentek. Meghallották, hogy a bizánci császár 
nagy sereggel akadályozza a Bulgárián való átvonulást. Ezért a keresztesek seregük 
egy részét átküldték a Száván az ellenség visszaszorítására. Csak három hajót talál
tak, ezeken 100 páncélos lovast küldtek át, a többiek tutajokon jutottak át a folyón. 

Itt megjelent Kálmán hatalmas kíséretével és az összes túszokkal visszaadta őket 
Gottfriednak, majd neki és fivérének gazdag ajándékokat adott, s békecsókot váltva 
velük visszatért országába. A keresztes sereg a Száván átkelve Belgrádnál vert tá
bort, majd találkozott a bizánci császár követeivel. 

Nem szokás külön keresztes hadjáratként említeni az 1101-ben lombard, német 
és francia keresztesek által vezetett hadjáratot, mert ezt a történetírók - jogosan - az 
első keresztes hadjárat kiegészítőjének tekintik. A lombard keresztesek vezetője 
Anzelm milánói érsek volt, hozzájuk Blois-i István burgund csapata és egy Konrád 
nevű lovag vezette német csapat csatlakozott. E sereggel egy időben indult egy 
Nevers-i Vilmos vezetése alatt álló francia had és egy délfrancia és délnémet vité
zekből álló sereg, melyet IX. Vilmos aquitániai herceg és Welf bajor herceg veze
tett.52 Ezek közül kétségkívül átvonult Magyarországon az utóbb említett, az 
aquitániai és a bajor herceg vezette sereg, melyben ott volt III. Lipót osztrák őrgróf 

51 Az első keresztes hadjárat Gottfried vezette seregének átvonulásáról két krónika szól részletesen. Az egyik Vilmos 
tyrusi érsek 1169 és 1185 között készült krónikája, melynek forrásértékét csökkenti, hogy 1169 és 1185 között, tehát jóval 
az események után íródott. {Gombos 1106-1114), a másik, a részletesebb, Albert aacheni kanonok műve, ki 1125 táján, 
tehát szintén valamivel később élt. {Gombos 35-45) Albert kritikájára: Peter Knock: i. m. - A többi krónika csak röviden 
szól az első keresztes hadjárat magyarországi eseményeiről. így Ekkeliardus Uraugiensis abbas: Hierosolymita. Gombos 
873. - Annalista Saxo: Chronicon Saxonicum. Gombos 224. - Baldricus Andegacensis abbas Burguliensis: Históriáé 
Hierosolymitanae libri IV. Gombos 389. - Annales Magdeburgenses. Gombos 150. - Annales S. Disibodi. Gombos 124. -
Atvntinus: Annales Boiorum, Gombos 376. - Guibertus abbas monasterii s. Mariac Novigenti: História Hierosolymitana. 
Gombos 1097. - Ordericus Vitális: Históriáé ecclesiasticae libri XIII. Gombos 1751. - Otto ľrisitigensis episcopus: 
Chronica. Gombos 1764. - Pulco: História gestomm et vitae sui temporis Hierosolymitanae. Gombos 968-969. - Marino 
Sanudo senior: História Hierosolymitana. Gombos 1557. - Pranciscus Pipinus Bononiensis: Liber de acquisitione Terrae 
sanctae. Gombos 947-948. - Vita S. Brunonis auctore Prancisco a Puteo: Gombos 2323-2324. - Tudebodus imitatus et 
continuatus ex cod. bibi. Casinensis No. 300. Gombos 2268-2269. - Robertus Remensis monachus: História 
Hierosolymitana usque ad 1099. Libri VIII. - Raimundis de Agiles canonicus Podiensis: História Francorum qui ceperint 
Hierosalem, Gombos 2034-2035. Az első keresztes hadjáratban személyesen részt vevő kanonok szerint a keresztes had 
egyik vezére, tarantói Boemund gróf arra kérte Alexiosz bizánci császárt, hogy vonuljon ő is seregével a keresztesekkel 
együtt Jeruzsálem felszabadítására. A császár azzal hárította el az ajánlatot, hogy ez esetben attól kellene félnie, hogy 
távollétében „németek, magyarok, kunok és más vad népek" elpusztítanák országát. A császár eszerint egy szintre 
helyezte a kunokkal nemcsak a magyarokat, de a németeket is! - Ptolemaeus Lucensis: História ecclesiastica. Gombos 
2006. - Ptolemaeus Lucensis: Annales. Gombos 2005. - Petrus Tudebodus. De Hierosolymitano itinere ab. a. 1095-1099. 
libri V. Gombos 1972. - Oliœrus scholasticus Coloniensis: História regum Terrae sanctae. Gombos 1747. - Leo 
Marsicanus et continuator eius Petrus Diaconus: Chronica monasterii Casonensis. Gombos 1450. Szerinte Remete Péter 
együtt vonult Gottfried seregével! - Die Kaiserkronik eines Regensburger Geistlichen. Gombos 1379. - Johannes Longus 
de Ipra: Chronica monasterii S. Bertini. Gombos 1331. - Helinandus monachus. Chronicon. Gombos 1129. - Guilelmus 
Malmesbiriensis (William of Malmesbury): Libri V. de rebus gestis regum Anglorum. Gombos 1104. - Giselbertus 
Montensis: Chronicon Hanoniense. Gombos 1062. - Gesta Francorum expugnantium Hierusalem auctore anonymo. 
Gombos 1052. - Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum auctore anonymo. Gombos 1051. Remete Pétert egy 
seregben vonulóként említi Gottfrieddel és társaival. - Gesta episcoporum Halberstadensium. Gombos 1048. - Pulclierius 
Carnotensis: Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium. Gombos 962-963. 

52 L. a 3- jegyzetben közölt irodalmat. 
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anyja, Ida grófnő is. A sereg, melyben sok fegyvertelen zarándok és köztük sok nő 
is részt vett, baj nélkül haladt át az országon. 

Megemlíthetjük itt Álmos herceg 1107-es szentföldi zarándoklatát, melyről azon
ban néhány hónap alatt visszatért. 

IV. 

A második keresztes hadjáratot vezető két uralkodó: III. Konrád német és VII. 
Lajos francia király seregeinek útja is a termékeny és vendégszerető Magyarorszá
gon vezetett keresztül. A már 50 éven felüli, nagy ambíciójú, nem nagyon határozott 
természetű III. Konrád nagy seregében két vazallusa, Vladislav cseh és Boleszláv 
lengyel király is jelen volt. A német nemesség élén Konrád unokaöccse, a későbbi 
nagy császár, Frigyes sváb herceg állt, a sereg lotharingiai kontingensének élén 
pedig István metzi és Henrik touli püspök. A seregben volt a baseli, a freisingi, a 
regensburgi, a passaui püspök, Henrik bajor herceg és fivére, Welf. A sereg június
ban vonult át Magyarországon. 

Kétségtelen, hogy az átvonulás nem volt valami barátságos. Nagyobb összetűzé
sekre nem került sor, de ennek ára az a rengeteg pénz volt, amit Konrádnak a ma
gyarországi egyházak kényszerű adományaiból kifizettek. 

A Képes Krónika leírása szerint Konrád Magyarországon nem Krisztus zarándo
kának mutatkozott, mert nem békésen viselkedett, hanem egy zsarnok rabló dühé
vel dühöngött. Amikor színlelt kérésére bebocsájtást nyert, nem volt az egész or
szágban egyetlen egyház, vagy monostor sem, melytől ne zsarolt volna ki pénzt, s 
amely félelmében, ne adott volna neki. 

A kortást és szemtanú Ottó freisingi püspök leírása szerint Konrád Pünkösd ün
nepe után kelt át a Lajtán, serege egyik része hajókon a Dunán, másik része száraz
földön haladt tovább. A sereget igen nagynak mondja, az átvonulás körülményeiről 
nem szól.58 

A második keresztes hadjárat legrészletesebb krónikása Odo de Deuil (Odo de 
Deogilo) szerzetes leírása főként urával, VII. Lajossal foglalkozik, de Konrádról is 
figyelemreméltó megjegyzéseket tesz. Megemlíti, hogy Konrád előttük járó seregé-

53 Albert accheni kanonok: \. m. Gombos44. Ekkchardus Uraugiensis abbas: Gombos 872. és 874. 
54 KK, SRH. I. 427. - Pauler Gy.: i. m. I. 212. - Makk Ferenc: Megjegyzések Kálmán külpolitikájához. AUSZ. Ada 

Historica, LXVII. Szeged. 1980. 21. o. 
55 A második keresztes hadjárat eseményeit 1. a 3. jegyzetben felsorolt művekben. 
56 Pauler Gy.: i. m. I. k., 264. o. - Krisló Gyula: in: MT I. k., 1196. o. Pauler megemlíti, hogy ekkor már Magyaror

szág sem állt olyan távol a keresztes mozgalomtól, mint Kálmán király idején. 1135-ben egy Petronilla nevű magyar nő 
házat vett magának Jeruzsálemben szállóházul, s ugyanott találkozunk egy magyar főesperessel, a város környékén egy 
Kozma nevű magyar remetével. De általánosabb lelkesedés nem volt hazánkban a keresztes eszme iránt, s nagyobb 
csapatok magyar földről nem csatlakoztak a keresztesekhez. 

III. Konrád viszonya, expanzív politikája miatt, melynek célja Franciaország, Anglia, Hispánia és a Németországgal 
hatályos többi országok Németország hatalmi érdekszférájába kényszerítése volt, II. Gézával is egyre feszültebbé vált, 
különösen miután 1146. szept. 11-én a magyar király nagy győzelmet aratott Jasomirgott Henrik osztrák őrgróf ellen. A 
német-magyar összecsapás csak azért maradt el, mert Konrád a keresztes habom mellett döntött. (Makk Ferenc: Magyar 
külpolitika. (986-1196.) Szeged, 1993. 156-158. o.). Nem csoda, ha Konrád átvonulása az országon meglehetősen 
barátságtalan módon történt. - L. még: Julius i<on llannenlwim: Ungarn unter Bela II. (1132-1141) und Géza II. (1141-
1101). Hermanstadt, 1884. 34-35. o. 

57 KK, SRH. I. 457-Í60. 
58 Otto Frisingensis episcopus: Gesta Friderici I. Imperatoris. Gombos 1768. 
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bői sokan a Drávába vesztek. A német sereg a francia előtt járt. Konrád serege rész
ben gyalog, részben hajón a Duna vizén haladt nagy erőkkel, mivel akkor a magya
rokkal ellenséges viszonyban volt. A trónkövetelő Borisz Konrádhoz fordult, kitől 
azt várta, hogy Magyarország trónjára helyezi. Bizonyos okleveleket mutatott a né
met királynak. A magyar király tudta, hogy könnyebben győzhet arannyal, mint 
vassal, sok pénzt osztott ki a németek között és támadásukat így kikerülte, Borisz 
pedig reménységében csalódott.59 

A valamivel Konrád után érkező VII. Lajos francia király átvonulása barátságo
sabb körülmények között történt. A magyar krónika szerint „tiszteletreméltóan" 
vonult át, „ahogy Krisztus zarándokához illik". Géza is „tiszteletteljesen" fogadta, s 
„atyafiságra" lépett vele. VII. Lajos vállalta II. Géza újszülött fiának, a későbbi III. 
Istvánnak keresztapaságát. Géza ajándékokkal halmozta el vendégét, elkísérte az 
ország határáig, s ő „az ország minden báborgatása nélkül" lépett Bizánc területére. 
Az átvonulás folyamán Géza egy Györk (Gyürk) nevű vitéz jelentéséből megtudta, 
hogy a trónkövetelő Borisz a francia király táborában tartózkodik. Géza követet 
küldött Lajos királyhoz azzal, hogy ne fizessen rosszal a jóért, s ne védelmezze azt 
aki a magyar király életére tör: Borisz néhány magyar híve tanácsára jött az ország
ba, hogy magának Gézával szemben pártot szervezzen. Borisz védelmet kért a 
francia királytól Gézával szemben, s könyörgött neki, hogy engedje távozni Magya
rországról. Géza arra kérte a francia királyt, hogy barátságuk kedvéért adja ki neki 
Boriszt megkötözve. Lajos azonban nem adta ki, a menedékjogra hivatkozva: 
„Tudja meg a király, hogy a király háza olyan, mint a templom, lába, mint az oltár, 
hogyan adhatnák ki megkötözve azt, aki a király házába úgy menekült, mint a 
templomba, és úgy borult a király lábához, mint az oltárhoz? II. Géza követe csak 
annyit tudott erre válaszolni, hogy a hazai „tudósok" szerint az egyház nem fogadja 
be a fattyút. Borisz látta, hogy élete veszélyben forog, ellopta Lajos király egyik 
lovát és elmenekült. Egy lovász vissza akarta tartani, de Borisz kardjával a feje tete
jéről a melle közepéig kettőhasította s így megszabadult üldözőjétől. 

A VII. Lajos seregében lévő Odo de Deuil leírása szerint a francia sereg 15 nap 
alatt vonult át az országon. 

Nem tudni, Borisz trónkövetelő milyen szándékkal ment lopva a francia király tá
borába. A francia krónikás szerint a magyar király félte és tisztelte a franciát és köve
tei útján ajándékokat küldött neki. A két királyt a Duna választotta el egymástól, a 
magyar király félt áthajózni a másik oldalra, s arra kérte Lajost, hogy ő jöjjön át a 
Dunán, amit az meg is cselekedett. Átölelték s megcsókolták egymást és a magyar 
király békés átvonulást biztosított a francia seregnek. Géza király gazdagon meg
ajándékozta vendégét. Mikor megtudta, hogy Borisz a francia seregben tartózkodik, 
követet küldött Lajoshoz s kérte: adja ki neki Boriszt. Mindez éjjel történt. Lajos nem 
tudott a dologról, s eleinte nem is hitte. Borisz megtudva, hogy keresik, felkelt 
ágyából és majdnem meztelenül elmenekült. Egy jó lovon ülő fegyvernökkel talál
kozott, kitől el akarta venni lovát. Ez kiabálni kezdett, mire Boriszt tolvajként elfog-

59 Odo de Deogi/o monaclius S. Dionysíi: De profectione Ludovici VII. regis Francorum in Orientem. Gombos 1719— 
1720. Borisz Kálmán második feleségének, az orosz Eufémiának fia volt. Eufémiát, Vlagyimir Monomakhosz szuzdáli és 
perejaszlaveci fejedelem leányát, kit 1112-ben vett nőül, Kálmán házasságtörésen érve 1114-ben hazaküldte, otthon 
megszült fiát pedig nem ismerte elmagáénak. (.Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagy-Becskerek, 1892. 222. 
o. - Makk Ferenc: Magyarország a 12. században. Budapest, 1986. 92. o.) 

60 KK, SRHI. 457-460. 
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ták, megverték és szennyesen, csaknem meztelenül egy szál nadrágban a királyhoz 
vezették. Ő a király lábai elé borult, de az tolmács híján csak néhány szót értett 
barbár beszédéből; Borisz csak a nevét ismételgette. Ezután rendesen felöltöztették. 
A magyar király megtudta ezt, s Lajostól, mint barátjától és szövetségesétől azt kérte, 
adja át neki Boriszt, s erre kérte, ajándékokkal is megerősítve kíséretét a francia 
urakat is. Lajos összehívta a tanácsosait. Ezek úgy döntöttek hogy a két király őrizze 
meg a békét egymás között, de az elfogott nemes (Borisz) életét is mentsék meg. A 
magyar király szomorúan távozott és országa távolabbi részeibe vonult. A francia 
király Boriszt, a bizánci császár rokonát elég tisztességesen tartotta és Magyaror
szágról kivitte. 

A francia krónikás hangsúlyozza, hogy Magyarországon semmilyen kárt nem 
szenvedtek, s nem kellett félniük az emberek rosszakaratától. Még az ország határa
in túl is kaptak élelmiszert Magyarországról, amit a Dunán küldtek utánuk. 1 II. 
Géza és VII. Lajos barátsága, melyet a francia krónikás némileg egyoldalúan ábrá
zol, a későbbi magyar-francia együttműködés alapja lett. Borisz nem tért többé 
vissza Magyarországra. 

A második keresztes hadjárat teljes kudarccal végződött, különösen a német se
reg veszített igen sok embert, anélkül, hogy bármilyen eredményt elért volna. A 
sereg hazavonuló töredékei Magyarországon át haladva tértek vissza hazájukba. 2 

A második keresztes hadjárat német és francia seregeinek átvonulása Magyaror
szágon egynémely pozitív következményekkel járt. Megerősödött a barátság II. 
Géza és VII. Lajos között, bizonyos francia kulturális hatások érték az országot, új 

61 L. 59. Jegyzet. Gombos 1720-1721. 
62 Annales Herbipolensis. Gombos 138. Más krónikák csak egészen röviden említik a német és francia keresztesek 

átvonulását Magyarországon. így: Amalricus Augerius de Biterris: Chronicon pontificum. Gombos 57. - Andreas 
Dandolo: Chronicon Venetum. Gombos 61. - Andreas presbyter Ratisponensis: Chronicon de ducibus Bavariae. Gombos 
72-73. -Annales Bosovienses. Gombos 112-113. -Annales Casinenses. Gombos 116. -Annales Palidenses. Gombos 171. 
- Annales Pegavienses et Bosovienses. Gombos 174-175. - Annales Uticenses. Gombos 209- - Anonymi Leobiensis: 
Chronicon. Gombos 267. - Acentinus: Annales Boiorum. Gombos 378. - Bernardus Guidonis: De origine prima gentis 
Francorum, Gombos 408-409. - Burcliardus Urspergensis. Chronicon. Gombos 435. - Casus monasterii Petrishusensis. 
Gombos 452. - Chronica S. Petri Erfordensis moderna. Gombos 471. - Chronicon anonymi ab initio mundi. Gombos 494. 
- Chronicon Belgicum magnum. Gombos 525. - Chronicon vetus ex libris Pentheon excerptum de imperatoris 
Germanicis. Gombos 691. - História ducum Bavarorum. Gombos 705. - Compilatio chronologies auctoris anonymi. 
Gomlx)S 708. - Continuatio Gestorum abbatum S. Bertini Sithiensium. Gombos 770-771. - Corpus Chronicorum 
Bononsiensium. I. Cronaca Rampona. Gombos 798. - Corpus Chronicarum Bononiensium III. Cronaca di Pietro e 
Floriano da Villola. Gomlx>s 800. - Detmar-Chronik III. Lübeckische Chronik. Gombos 847. - Flores temporum auctore 
fratre ord. Minorum. Gombos 931. - Gervasius Rícobaldus Ferrariensis: Istoria imperiale. Gombos 1038-1039. Egészen 
meseszerű. - Gesta Ludovici VII. regis filii Ludovici Grossi. Gombos 1056. - Giovanni Villani: Historie Fiorentine. 
Gombos 1059. - Gobelinus Persona: Cosmodromium. Gombos 1067. - Godefridus Viterbiensis: Pantheon (Chronicon 
universale). Gombos 1071. - Guilelmus Neuburgensis: Rerum Anglicarum libri V. Gombos 1104. - Guilelmus Tyrensis: 
Belli sacri história. Gombos 1113-1114. - Helmoldus presbyter Bosoi'iensis: Chronica Slavorum. Gombos 1130. - Henricus 
Knighton: Chronicon de eventibus Angliáé. Gombos 1135. - Hermannus Cornerus: Chronica novella. Gombos 1156. -
História Francorum auctore anonymo. Gombos 1176. - História Welforum Weingartensis. Gombos 1191. - História 
imperatorum auctore anonymo. Gombos 1182. -Johannes Brompton: Chronicon. Gombos 1265. -Johannes Cinnamus: 
Epitome rerum ab Johanne et Manuele gestarum. Gombos 121\. -Johannes Seffried de Mutterstadt: Chronica praesulum 
Spirensis civitatis. Gombos 1348. - Magnus presbyter Reichespergensis: Annales Reichespergenses. Gombos 1484. -
Marino Sanudo senior: História Hierosolomytana. Gomlx>s 1557. - Martinus Oppaviensis: Chronicon pontificum et 
imperatorum. Gombos 1575. - Oliverus: História regum terrae sanctae. Gombos 1747-1748. - Otto de S. Blasio: Ad librum 
VII. Chronici Frisingensis episcopi continuatae históriáé appendix. Gombos 1759. - Pribico: Cronica Boemorum. Gom
bos 1995. - Ptolemaeus Lucensis: História ecclesiastica. Gombos 2007. - Relatio de translatione s. Vincentii levitáé et 
martyris. Gombos 2042. - Ricliardus Clunicensis monachus: Chronicon. Gombos 2050. - Rogerius de Wendoiver: 
Chronica, Gombos 2090-2091. - Sächsische Weltkronik. Gombos 2105. - Sozomenus Parisisensis: História universale. 
Gomlx)s 2159. - Tlicodoricus Engelhusius: Chronicon. Gombos 2192. - Vincentius Pragensis ecclesiae canonicus: 
Annales Boemorum. Gombos 2294. -Vita S. Gilberti abbbatis auctore anonymo. Gombos 2434-2435. - Vitus Ampeckius: 
Chronicon Baioariae. Gombos 2644-2645. - Wibaldus abbas Corbeiensis et Stabulensis: Epistolae. Gombos 2658. 
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szerzetesrendek terjedtek el. Borisz mint trónkövetelő nem szerepel többé. (1151-
ben szerepel utoljára, a Temes vidékén, mint bizánci hadvezér.) A III. Konrád kísé
retében lévő Ottó freisingi püspöknek a XII. századi magyar történelem egyik leg
fontosabb történelmi forrását köszönhetjük. 

V. 

A harmadik keresztes hadjáratnak csak a már idős (70. évében járó) I. 
(Barbarossa) Frigyes német-római császár által vezetett egyik, bár legnagyobb sere
ge vonult át Magyarországon 1189-ben.'3 Frigyes és III. Béla magyar király nem 
voltak szívélyes viszonyban. Frigyes korábban Magyarország irányába is terjesz
kedni akart, s bár ilyen tervei most már nem voltak, Béla király tartott a császár 
kereszteshadától, mely nagy és igen erős, túlnyomórészt nehéz fegyverzetű lova
sokból álló sereg volt. A császárnak kijáró köteles tisztelet mellett valószínűleg 
ezért volt olyan hangsúlyozottan udvarias és bőkezű Béla király vendégeivel szem
ben. Pazar sátorral ajándékozta meg Frigyest, kit Esztergomban, Óbudán látott ven
dégül, kérésére szabadon bocsájtottal2 éve raboskodó öccsét, Géza herceget, aki a 
császárral együtt távozott, s a császár fia, Frigyes sváb herceg eljegyezte Béla király 
egyik leányát. 

Frigyes császár hadjáratáról s eközben hazánk területén való átvonulásáról leg
részletesebben az Ansbertus féle krónika számol be.'5 Leírása szerint a császár a 
birodalom ügyeit fiára, Henrikre bízva 1189 május közepén indult el seregével 
Regensburgból. Ő maga hajón utazott Bécsig, seregének többsége szárazföldön 
vonult odáig. Május 24-én táborozott le Magyarország kapuján kívül, Pozsony vá
rosa mellett, s négy napig várakozott, míg serege összegyülekezett. Peres ügyekről 
is intézkedett, s ezek között volt olyan ügy, melyet perdöntő párviadallal döntöttek 
el. A párviadalt kegyességből az egyik fél eleste előtt félbeszakította, s a pert meg
szüntette. 

A következő napon Pünkösdöt ünnepelte, s fogadta Béla király követeit. A króni
kás részletesen felsorolja a császár seregében lévő foníosabb személyiségeket. 

63 A harmadik keresztes hadjárat eseményeit 1. a 3- jegyzetben felsorolt művekben. 
64 Pauler Gy.: i. m. II. k., 1-5. o. - Kristó Gyula: in. MTI. 1255-1256. - Makk Ferenc: Magyarország a 12. században. 

Budapest, 1986. 214-215. o. 
65 Ansbertus: Gesta Serenissimi Romanorum imperatoris Friderici. Gombos 289-297. 
66 „In predicta igitur camporum latissimorum mansione computati sunt isti in ecercitu Christi priores et celebriores: 

Fridericus Romanorum imperátor et augustus, et filius eius dux Suevie Fridericus, episcopi Rudolfus Leodilensis 
germanus ducis de Zarigne, Gotfridus Wiertzburgensis, Diepoldus Pataviensis, Conradus Ratisbonensis, Henricus 
Basileensis, Martinus Mihssiensis, Arnoldus Osinburgensis, et duo illi, qui postea supervenerunt, Heumo archiepiscopus 
Tarentasianus, Henricus Tullensis vei Leucorum, episcopus Jazarensis (Győr) de Ungaria." Eddig a püspökök. Megemlíti, 
hogy Hermannus münsteri (Monasteriensis) püspök nem volt ott, mert őt Frigyes császár elküldte a konstantinápolyi 
királyliozí'Á) Feltűnő és jellemző, hogy a krónikás a bizánci császárt csak királynak nevezi! 

A többi fontosabb jelenlévő: „abbas Agmundensis Isinricus. Praeterea dux Dalmatiae idemque marchio Istrie 
Petholdus, Pertholdus marchio de Voburg, Hermannus marchio de Badin, comes magnus de Holland Florentinus et filius 
eius et fráter eius, Otto comes de Pentheim, Henricus comes de Spanheim, et fráter eius Simon, Henricus comes de 
Chuich, Dietricus comes de Widen, Engelbertus comes de Bergen" (Ez Magyarország határánál meghalt.) Tovább folytat
va a felsorolást: „Henricus comes de Sarbrukke, Fridericus comes de Abinberch, Poppo comes de Henniberch. De 
Suevia: Chunradus comes de Ottinge, Olricus comes de Dilingen, Bertholdus comes de Neunburch, Heinricus comes de 
Veringen. De Bavaria: comes Gebehardus de Tallinstein, Sigfridus comes de Leubuowe, Chunradus comes de Dornberg, 
Chuno comes de Walchinstein. De Saxonia: Adulphus comes de Schombach, Christianus comes de Altenbach, Luitoldus 
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A császár kihirdette a sereg előtt az általa szükségesnek tartott rendelkezéseket, s 
vitézei esküt tettek azok szigorú megtartására. A császár bírákat is kijelölt a rendel
kezések ellen vétők megbüntetésére. A szemtanú krónikás csodálatosnak tartja, 
hogy ilyen nagy hadseregben béke, egyetértés és nyugalom honolt. Előfordult, 
hogy valaki elvesztette pénzes zacskóját, azt a megtaláló körülhordozta s annak, ki 
fel tudta sorolni a benne lévő pénzdarabokat, mint jogos tulajdonosnak visszaadta. 
Hasonló volt az eljárás elveszett lovak, vagy más tárgyak esetében. Aki társát meg
sebesítette, annak rögtön levágták a kezét. Akik a vásáron erőszakoskodtak, fővesz-
téssel bűnhődtek. 

Béla, Magyarország királya szívélyesen fogadta a császárt és seregét1 , s a két 
uralkodó Magyarország fővárosa Esztergom mellett ült le tárgyalni. Margit magyar 
királyné, a francia király nővére csodálatos szépségű és nagyságú sátorral ajándé
kozta meg a császárt. Ezenkívül a király kenyérrel, borral, árpával megrakott hajókat 
és szekereket, juhokat és marhákat, valamint három tevét adott Frigyesnek és sere
gének. Béla meghívta vendégét családi szigetére (a Csepel-szigetre), ott két napig 
vadásztak, a keresztes sereget a legtermékenyebb legelőkön helyezte el, és Eszter
gomban a szegény kereszteseknek egy liszttel és egy zabbal töltött házat adomá
nyozott. Megparancsolta, hogy a városokban és püspöki székhelyeken a császárt 
ünnepélyesen kell fogadni. Nem lehet tudni, mindezeket félelemből, vagy szeretet
ből cselekedte-e, mert később a keresztesek és a görögök közti viszályban gyanú
san viselkedett. Az átvonulás közben a keresztesek egyetlen kifogása a számukra 
kedvezőtlen pénzátváltás volt. A Dráva folyón való átkelés nehéznek bizonyult, 
több keresztes lovastul vízbe fulladt. Keresztelő Szent János napján (június 24.) 
értek a magyar-görög határra és Szent Péter és Pál napjának vigiliáján (június 28.) 
keltek át a Száván, ott ahol az a Dunába ömlik, és öt héttel azután, hogy Pozsonynál 
Magyarország területére léptek görög területre érkeztek. Szent Péter és Pál ünnepét 
a félig lerombolt Belgrád városában ülték meg. 

A keresztes sereg nyugalmasan és kellenes időben kelt át Magyarországon, még 
az itt gyakori rovarok és kígyók sem mutatkoztak. A keresztesek a Duna folyásától 
elválva Barancsnál (Brandiz) hajóikról szekerekre rakodtak át, a hajókat a császár a 

comes de Holrmunt et fráter eius Willibrandus, Burchardus cornes de Waldinrode, item Rupertus cornes de Nassowe et 
cognatus eius Walrab comes, Heinricus junior comes de Dietse, qui cum episcopo Monasteriensi functi erant legatione 
imperatoris in Grecia; praeterea comes de Salm et fráter comitis de Mont, qui exercitum subsecuti apud Brandiez primo 
supeiTenerunt et cum eis plures civium Metensium; item Gotbeitus de Aspermont cum suis sociis, qui cum episcopo 
Tullensi in fine Bulgarie supervenerunt. Isti vero de nobilibus meliores fuerunt de Saxonia: prefectus Magdeburgensis et 
Windichint de Swalmsech, Lutkerus de Wadilbach; de Carinthia et Marchia: Luitoldus de Waldstein, Adilbertus de 
Wihssilbach; de Austria: Fridericus advocatus de Perge, Otto de Rampsperch; de Bavaria: Diepoldus Luikinbach, 
Henrichus de Grunnebach, Habdrandus de Arnspach, Poto de Massingen, Chunradus de Horbach, Arnoldus de 
Hornberg, Peringeus de Gennbach, Adilbertus de Pruckbach; de Suevia et Alsatia: Curadus de Scharzinbach, Hermannus 
de Hirsbach, Pertoldus de Chunisperch, Heinricus de Synbach; de Franconia: Adilbertus de Hiltinbach, Adilbertus de 
Grumibach, Albertus de Hohinloch, Eberhardus et Reinoldus de Rietenbach, Heinricus de Hagen. Ministerialium vero et 
aliorum electorum militum terribilem et ordinatam aciem per singulos quis dinumerare sufficiet?" 

67 Barbarossa Frigyesnek nem csak magas méltósága és seregének ereje, de személyes kiválósága is tiszteletet pa
rancsolt. A kor lovagi eszményeit követő, már hetvenedik évében járó császár bizonyára élete méltó befejezésének 
szánta a fáradtságos és nem veszélytelen hadjáratot. - I. Frigyesről: Eberhard F. Otto: Friedrich Barbarossa. Potsdam, 
1940. - Karl Jordan: Friedrich Barbarossa. Göttingen, 1959. - Peler Münz: Frederich Barbarossa. London, 1969. - Magyar 
nyelvű összefoglalás: Gunst Péter. Barbarossa Frigyes. Budapest, 1976. - S. Fischer-Fabian: A német cézárok. (Ford.: 
Zsigmond Gyula) Budapest, 1985. 277-332. o. Sz. Jónás Ilona: A középkor nagy császárai. Budapest, 1993. 47-54. o. 
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magyar királynak adta, hogy jótéteményeit viszonozza. A császár Frigyest, Abinberg 
ifjú grófját itt avatta lovaggá. 

Frigyes császár seregéhez magyarok is csatlakoztak, akik ismerték a Balkán fél
sziget hegyes vidékein átvezető utakat, s két-három napi járóföldnyire a sereg előtt 
járva, fáradságos munkával nyitottak utat a görögök által is biztatott bolgárok, szer
bek és vlachok támadásaitól sokat szenvedő kereszteseknek. 

Nis városa alatt az ellenséges környezetben Frigyes harcra készülve hadrendbe 
állította seregét. Az 5 egységből (acies) álló sereg második egysége a csehek és 
magyarok aciese volt; mindkét nép saját zászlótartóját követte. Mikor Plovdiv 
(Philippopolis) városa alól készültek tovább vonulni, megjelent a magyar király 
hírnöke, a király levelével, melyben kérte, hogy a császár bocsássa haza a seregé
ben lévő magyar kereszteseket. (Béla bizonyára nem akarta, hogy magyar csapatok 
harcoljanak a veje, II. (Angelosz) Izsák bizánci császár és Frigyes császár között 
kitörni látszó háborúban.) 

A krónikás szerint a keresztes sereg nem érezte meg a császár által hazaengedett 
magyarok hiányát. Hat magyar ispán (comes) és a győri püspök vált ki a keresztes 
seregből decemberben és csak három magyar ispán maradt a kereszteshadban. 
(,,Comes vei baro", ahogyan a krónikás írja.) 

Ansbertus meglehetősen részletes leírását más krónikások hasznosan egészítik ki. 
Arnold lübecki apát krónikájából70 megtudjuk, hogy Béla király 1000 lovag kísére
tében fogadta Frigyes császárt. Részletesen leírja a császárnak ajándékozott díszes 
sátrat, megemlítve, hogy annak takaróján kis fehér vadászkutya volt látható. A ma
gyar királyné (Capet Margit) arra kérte Frigyest, járjon közbe Bélánál a király öccse, 
a már 15 éve fogságban tartott Géza herceg szabadonbocsátása érdekében. Béla 
király a császár kedvéért megtette ezt, és nemcsak öccsét engedte szabadon, hanem 
2000 magyar vitézt bocsájtott Frigyes rendelkezésére, kik aztán a Balkán félszigeten 
a keresztes sereg előtt haladtak. Lübecki Arnold leírása szerint a császárnak nem 
volt szükséges a Béla által adományozott három liszttel töltött házra, így azt a sze
gényeknek adta, akik közül hárman mohóságuk miatt a lisztbe fulladtak. A Dráván 
való átkeléssel kapcsolatban megemlíti Szalánkemén (Schlankemunt) városát. A 
Száva folyón átkelve a császár seregszemlét tartott hatalmas serege felett, majd tor
najátékokat rendezett és 60 fiatal nemest lovaggá avatott. Ezután törvényt ült, és a 
béke megszegése miatt két elzászi lovagot lefejeztetett, négy szolga kezét pedig 
levágatta. A Morava folyónál Béla király elbúcsúzott a császártól, sok liszttel megra
kott kétökrös szekeret és négy 5000 márka értékű ajándékkal megrakott tevét aján-

68 Hogy Frigyes és kísérői mennyire meg voltak elégedve azzal, amit hazánkban átéltek, mutatja, hogy Frigyes fia, 
VI. Henrik császár, palermói palotájában később freskón örökítette meg atyjának magyarországi fogadtatását. (Makk 
Ferenc: in Kristó Gyula-Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. Budapest, 1988. 231. o.) 

69 J. R- Stieeney: i. m. 118. o. leírja, hogy egy ,,comes de Hungáriáé" s vele együtt sok magyar 1191 augusztus köze
pén Akkon elfoglalása után a városon kívül harcba keveredett a törökökkel. Az Itinerarium peregrinorum et Gesta Regis 
Ricardi szerzője szerint ezt a grófot, akit „vir magnae probitatis"-nak nevez ekkor elfogták. (Itinerarium peregrinorum et 
Gesta regis Ricardi. [Ed.: W. Stubbs] Rolls Series. London, 1864. Bk. IV. c. 8. 246. o.) Ez valószínűleg azonos azzal a 
Comes Nicolaus de Hungaria-val, akit a krónika korábban a világ minden tájáról összegyűlt hercegek között sorol fel, de 
az azonosítás nem tekinthető biztosnak. Sweeney szerint az 1180 és 1210 közötti magyar királyi oklevelek méltóságainak 
vizsgálata szerint ez a Miklós 1181-ben szatmári ispán, 1199-ben zalai sipán, 1200-ban szlavón bán, 1205-1206-ban nádor 
volt. Csák Ugrin győri püspök 1189. nov. 19-én érkezett haza (Mon. Strig. I. I69). 

70 Arnoldus Lubecensis: Chronica slavorum. Gombos. 304-306. 
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dékozott neki; ezután adta viszonzásul a császár Bélának a Regensburgtól kezdve 
használt összes hajókat. 

Richárd londoni kanonok krónikája szerint71 Frigyes császár Mainz városánál 
gyűjtötte össze seregét. Leírása szerint a császárt fogadó Béla király igen jó külsejű 
férfi volt: magas termetű, szép arcú, igazi királyi jelenség. 

A többi krónikák kevéssel egészítik ki ismereteinket.7 

71 Ricardus canonicus S. Trinitatis Londoniensis: Itinerarium peregrinorum et Gesta regis Ricardi. Gombos 2046. 
72 A Chronica regia Coloniensis azt állítja, hogy a Magyarországon átvonuló keresztesek az élelmiszert többnyire in

gyen kapták. (Gombos 481-482.) Az Annales Reinhardbrunnenses szerint Béla királynak, akár akarta, akár nem („vellet 
hollét") tisztelettel kellett fogadnia a császárt. (.Gombos 188.) A fő forrásokból ismert tényeket adja elő Salimbene pármai 
szerzetesnek a XIII. században (Gombos 2106.) és Hermannus Cornerus lübecki szerzetesnek a XV. században írott 
krónikája. (Gombos 1158-1159) Ezen kívül igen sok krónika említi meg Frigyes császár hazánkon keresztül vezető útját, 
így Aegidius Aureaevallensis: Gesta pontificum Leodiensium. Gombos 19. - Aeneas Sylvius Piccolomini: História 
Austriaca. Gombos 21. - Albericus monachus Trium-Fontium: Chronica. Gombos 29- - Albertus Milioli: Liber chronicae 
imperatorum. Gombos 48. - Albertus Sladensis: Chronicon. Gombos 50. - Annales Aquenses. Gombos 105-106. - Anna
les Bebenhusani caenobii. Gombos 110. - Annales Bosovienses. Gombos 113. - Annales Egmundani. Gombos 125. -
Annales Einsidlenses. Gomlx>s 125. - Annales Forolivienses. Gomlx>s 130. - Annales Marbacenses. Gombos 152. - Anna
les Pegavienses et Bosovienses. Gombos 175. - Annales Ratisponenses. Gombos 187. - Anonymi Leobiensis: Chronicon I. 
Gombos 267-268. - Anonymi Suessionensis: De terra iherosolymitana. Gombos 283. - Bairische Fortsetzung der 
Kaiserkronik. Gombos 388. - Burcliardus Urspergensis: Chronicon. Gombos 435. - Chronica pontificum et imperatorum 
Mantuana. Gombos 475. - Chronicon Belgicum magnum. Gombos 525. - Chronicon brève principum Romanorum. 
Gombos 543. - Chronicon Hollandiáé. Gombos 554. - Chronicon Garstense. Gombos 559. - Chronicon S. Martini 
Turonensis. Gombos 581. - Chronicon Moguntinum. Gombos 585. - Chronicon Montis Sereni. Gombos 589. - Chronicon 
rhytmicum Austriacum. Gombos 671-672. - Chronik des Stiftes SS. Simon und Judas in Goslar. Gombos 696. -
Continuatio Aquicinctina. Gombos 756-757. - Continuatio chronici ex Pentheo ex Pentheo excerpti. Gombos 760. -
Continuatuo Claustroneoburgensis III. Gombos 764. - Continuatio Eberbacensis. Gombos 768-769. - Continuatio 
Garstensis. Gombos 769. - Continuatio III. Gestorum Treverorum, Gombos 771. - Continuatio Weingartensis. Gombos 
791. - Continuatio Zwetlensis II. Gombos 792. - Detmar-Chronik, I. Gombos 846. - Epištola de morte Friderici I. 
imperatoris. Gombos 897. - Franciscus Pipinus Bononiensis: Chronicon. Gombos 943. - Franciscus Pipinus 
Bononiensis: Liber de acquisitione Terrae sanctae. Gombos 949. - Gernasius Tilberiensis: Otia imperialia. Gombos 1041. 
- Gesta Friderici I. imperatoris in expeditione sacra. Gombos 1052-1053. - Giovanni Villant: Historie Florentine. Gom
bos 1059. - Giraldus Cambrensis: De instructione principum. Gombos 1061. - Gislebertus praepositus: Chronicon 
Hanoniense. Gombos 1062. - Guilelmus Neubrigensis: Rerum Anglicarum libri V. Gombos 1104-1105. História brevis 
occupationis et amissionis Terrae sanctae. Gombos 1169. - História imperatorum auctore anonymo Saxone. Gombos 
1182. - llonorius Augustodunensis presbyter: Imago mundi. Gombos 1193- -Jacobus de Vitriaco: História orientális. 
Gombos 1218. - Jacobus Moratinus: Chronica le rebus Foroliviensibus. Gombos 1223. —Johannes Brompton: Chronicon. 
Gombos I265. - Joliannis de Piscina: De Transfetatione Friderici I. imperatoris. Gombos 1310. Szerinte Béla király 
látszólag szívélyesen fogadta Frigyes császárt, de lelkében hamisság lakozott. (Fraus erat abscondita in mente eius). -
Iximlxrtus Parvus: Annales S. Jacobi Leodiensis. Gombos 1394. Szerinte a konstantinápolyi király© és a magyar király 
akadályozták Frigyes seregének előnyomulását. - Lectiones Suessionenses. Gombos 1400. - Magnus presbyter 
Reiclierspergensis: Chronica. Gombos 1488. Megemlít egy Lectofarus nevű magyar comest, aki Frigyes császár követe
ként tevékenykedett. - Nicolaus Trivetus: Chronicon. Gombos 1707. - Oliverus: História regum Terrae sanctae. Gombos 
1748. - Otto de S. Blasio: Ad librum VII. Chronici Ottonis Frisingensis episcopi continuatae históriáé appendix. Gombos 
1759-1760. Szerinte Richárd angol király a Szentföldről hazaindulván Magyarországon keresztül jutott el Ausztriába. -
Pribico: Cronica Boemorum. Gombos 1994. - Ptolemaeus Lucensis: Annales. Gombos 2005. - Ptolemaeus Lucensis: 
História ecclesiastica. Gombos 2007. - Radulfus de Diceto: Ymagines historiarum. Gombos 2032. - Radulphus de 
Coggeshall: Chronicon Terrae sanctae. Gombos 2033. - Robertus canonicus: Chronicon. Gombos 2059. - Rogerius de 
Wendotver: Chronica. Gombos 2091. - Sächsische Weltchronik. Gombos 2105. - Sicardus: Chronicon. Gombos 2122. -
Tlieodoricus Engelhusius: Chronicon. Gombos 2192. 

Nem érdektelen áttekinteni az egyes krónikákban található sereglétszámokat Albertus Milioli krónikája szerint Frigyes 
császár serege 90 000 harcosból állt, ebből 12 000 volt a lovagok száma (Gombos 48.) Az Annales Forolivenses 30 000 
lovast és 60 000 gyalogost említ. (Gombos 130.) A Chronica regia Colonensis 30 000 harcosról szól, ki között 15 000 
válogatott lovag volt. (Gombos 482.) Lübecki Arnold 50 000 lovagot és 100 000 „fegyverest" (armati) említ. (Gombos 
304.) Salimbene krónikája 90 000 harcosról tesz említést, kik között 12 000 a lovag. (Gombos 2106.) Ugyanezeket a 
számokat közli Sicardus cremonai püspök. (Gombos 2122.) A XIV. században élő Jacobus Moratinus szerint a keresztes 
sereg 30 000 lovasból és 60 000 gyalogosból állt. (Gombos 1223) Gislebertus prépost körülbelül 20 000 lovagról ír, nem 
számítva a szervienseket, polgárokat, papokat és más gyalogosokat. (Gombos 1062.) A Gesta Friderici I. imperatoris 
szerzője a több helyen előforduló 90 000-es sereglétszámot közli. (Gombos 1052.) A XIV. század első felében élő 
Franciscus Pipinus Bononiensis Frigyes seregét 60 000 harcosra teszi, nem számítva a gyalogosokat (Gombos 943) 
Anonymus Suessionensis szerint a keresztes sereg közel 100 000 lovagból és plebejusból (plebis) állt. (Gombos 283.) 
Ezekből az adatokból nehéz lenne megmondani, mekkora is volt ténylegesen Frigyes serege. Annyi bizonyos, hogy sok 
lovag és más nehéz fegyverzetű lovas volt benne. Jóval több, mint amennyit Magyarország ki tudott állítani. A középkori 
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Frigyes császár seregének átvonulása kétségkívül öregbítette III. Béla jó hírét. Az 
aggodalmak ellenére az erős sereg nem követett el erőszakos cselekményeket, ezt 
megakadályozta a császár erélye és a rendkívüli jó ellátás. A németek egyetlen kifo
gása az volt, hogy a dénárok és az ezüst beváltása számukra kedvezőtlen volt. Két 
kölni dénárért csak öt, két friesachiért csak négy magyar dénárt adtak, egy 
regensburgiért, vagy egy kremsiért csak egyet, pedig a magyar dénár szerintük alig 
ért egy veronait. A pénzváltás során a keresztesek így pénzük értékének 60-80%-át 
elvesztették. : A magyar-német viszonyt a kiváló fogadtatáson kívül javította, hogy 
Béla király felesége és Frigyes császár közös kérésére szabadon engedte az 1170-es 
évek óta pártütés miatt fogságban tartott Géza herceget, akit a keresztesek előtt járó 
magyar fegyveres csoporttal együtt elküldött az országból. Géza herceg nem jött 
vissza többé. Bizáncban maradva felvette a János (Joannész) nevet, fiai is, akik kö
zül az egyiket Alexiosz-Gézának neveztek, görög földön maradtak, ott találkozott 
velük 1218-ban a keresztes hadból hazatérő II. András király. Frigyes fia, Frigyes 
sváb herceg Béla egyik leányával történt eljegyzése is a magyar-német közeledést 
erősítette, bár a sváb herceg 1191-ben bekövetkezett halála miatt a házasságra nem 
kerülhetett sor. 

A Balkánon igen feszült lett a viszony a keresztesek és a görögök között és Fri
gyes előkészületeket tett Bizánc elfoglalására. Béla nem akart veje, II. Izsák ellen 

hadseregek létszámáról: Borosy András: i. m. A keresztes háborúk hadsereglétszámairól: Régine Pertioud: Les hommes 
de la croisade. Paris, 1982. 

Megemlítendő, hogy egyes krónikák szerint a Szentföldről hazatérő Oroszlánszívű Richárd Magyarországon keresztül 
lépett osztrák földre. így Olló de S. Blasio: „Hac tempestate réx Anglorum Richardus de expeditione transmarina rediens 
per Ungariam in fines ducis Leopoldi paucis comitatus devenit... " (Gomlms 1760.) Ptolemaeus Lucensis az 1185. évnél(!) 
említi: „Riccardus rex Angliáé rediens de ultramare, reversus est per Hungáriám et venit ad Austriam, ducatum 
Alamanniae." {Gombos 2005) Rogerus de Hotvden szerint: „Et cum applicuisset prope Gazere apud Ragusa" {Gombos 
2089) Eszerint Richárd király Raguza közelében szállt partra, s mivel Dalmácia, vagy egy része ez időben a magyar király 
uralma alatt állt, ezért egyes krónikások e területet ,,Ungaria"-nak nevezik. Iziszlocszky József: Angol-magyar kapcsola
tok a 12. század második felében. Századok, 128. (1994.) 240-242. o. megjelent tanulmányában megemlíti, hogy Lübecki 
Arnold szerint 2000 magyar katona indult Barbarossa Frigyes seregével a Szentföldre, ele III. Béla visszahívta őket. A 
visszahívott katonák 6 ispán és a győri püspök vezetésével 1189. nov. 19-én értek haza. Csak csekély magyar csapat 
jutott el a Szentföldre, 3 gróf vezetésével. Sweeney szerint - írja Laszlovszky - egy cornes de Hungária és vele együtt sok 
magyar 1191 közepén Akra (Akkon) elfoglalása után a városon kívül csetepatéba keveredett a törökökkel. Az Itineratium 
peregrinorum szerzője „vir magnae probitatis"-nak nevezi. Őt ekkor elfogták. Ez valószínűleg azonos azzal a comes 
Nicholaus de Hungaro-val, akit a krónika korábban az Akra ostromakor összegyűlt mindenfelől jött grófok közt felsorol. 
S'uveney szerint ez az azonosítás nem egyértelmű. 

Laszlovszky szerint lehetséges, hogy a hazatérő I. Richárd király eljutott magyar területre is. Elképzelhető, hogy két
szer szenvedett hajótörést, s végül a dalmáciai tengerparttól Isztriáig hajózott. A. Schreiber szerint Richárd Záránál érte el 
a szárazföldet, s a dalmát tengerparton végigutazva Horvátországon keresztül jutott el görzi területre. Azért választotta 
ezt az irányt, mert Esztergomba akart eljutni, ahol baráti fogadtatásra és segítségre számíthatott III. Bélával való dinaszti
kus kapcsolatai jóvoltából. {A. Schreiber: Drei Beiträge, zur Geschichte der deutschen Gefangenschaft des Königs 
Richard Löwenherz. Historische Vierteljahrschrift, 26. [193H 276-285. o.). 

Több dalmáciai város is szóba kerülhetett, mint Richárd partraszállásának helye: Zára, Raguza, Pola. 1181-ben Zára 
magyar uralom alá került. Elképzelhető, hogy Richárd rövid időt a magyar király által ellenőrzött területen töltött. 
Schreiber elképzelése megfontolandó, de a dalmáciai partraszállás után miért választotta Richárd a veszélyes bécsi utat 
ahhoz, hogy Esztergomba jusson? Horvátországon át biztosabban juthatott volna oda. Schreiber szerint a horvát hegyvi
dék veszélyes volta, a rablótámadások veszélye miatt, de ez nem meggyőző. (Nem bizony! Miért félt volna a nem is 
egyedül utazó Oroszlánszívű Richárd néhány rablótól? Az viszont tény, hogy Bécsből könnyen juthatott volna a Dunán 
hajózva Esztergomba.). 

Richárd atyja, II. Henrik király is készült arra, hogy keresztes hadjáratot vezessen. Ebben halála akadályozta meg. Út
ját Magyarországon keresztül tervezte. Ránk maradt III. Béla II. Henriknek írott levele, melyben közli, hogy örömmel 
értesült hadjárata tervéről, s országán átvonuló seregének megengedi az élelmiszervásárlást. (1188 körül. Fejér U. 246.; 
Reg. Arp. 149.) A legújabb Richárd-életrajz szerint Richárd mint hajótörött ért partot valahol Velence és Aquileia között, 
tehát nem magyar területen, és innét indult Stájerország felé. (John Gillingliam: Richard Löwenherz. Herrsching, 1990. 
[Ford.: RudiHeeger] Eredeti: London, 1978. 242-243. o.). 

73 III. Béla emlékezete. Budapest, 1981. 78. o. és 188. o. 295. jegyzet. 
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hadakozni, ezért a keresztesekkel elküldött magyar kontingenst (vagy annak na
gyobb részét) hazarendelte. Frigyes nem örült ennek, de nem gördített akadályt 
távozásuk elé. Béla, nyomást gyakorolva mindkét császárra, elérte, hogy 1190 feb
ruárjában megkötötték a drinápolyi békét, mely megszüntette az ellenségeskedést 
és lehetővé tette Frigyes számára a hadjárat folytatását. A közvetítés és a béke ma
gyar érdek volt, mert ha Bizánc bukik, Magyarország a Német Birodalom túlereje 
miatt kedvezőtlen helyzetbe kerül. 

III. Béla később is igyekezett megakadályozni a német túlsúly kialakulását. Ezért 
tiltotta meg 1195 tavaszán, hogy alattvalói csatlakozzanak VI. Henrik császár terve
zett keresztes hadjáratához. Felismerte, hogy e hadjárat fő célkitűzése Henrik 
„világuralmi" terveinek elősegítése. Henriket 1191-ben koronázták Rómában csá
szárrá, majd 1194-ben Palermóban szicíliai királyi címet nyert. Merész célkitűzése az 
volt, hogy a Földközi-tengert körülvevő területeken az ókori római birodalmat fel
támasztva német „világbirodalmat" hozzon létre. Ezért követelte Bizánctól az 1185-
ben a normannok által megszállt területeket, igényt tartott az afrikai muzulmán 
területek egy részére, hűbéresévé akarta tenni az ibériai kalifát, a keleti keresztény 
államokat, sőt Bizáncot is. 1194-95-ben Ciprus és Kis Örményország királyai való
ban Henrik hűbéresei lettek. Az 1195-ben meghirdetett keresztes hadjárat célja a 
keleti keresztény államok és Bizánc meghódítása lett volna. Természetesen III. Béla 
nem akarta előmozdítani e célkitűzéseket, melyek királysága balkáni érdekeit, sőt 
idővel a magyar állam önállóságát is veszélyeztették volna. Maga Béla is tervezett 
keresztes hadjáratot, melynek célja a szokásos keresztes célok mellett a balkáni 
magyar befolyás erősítése lett volna. Bélát 1196. ápr. 23-án bekövetkezett halála 
megakadályozta tervei megvalósításában, de keresztes fogadalma megvalósítását az 
erre szánt pénzösszeggel együtt ifjabb fiára, Andrásra hagyta.7 

András sokáig habozott, s ez a körülmény indította III. Ince pápát a „Licet 
universis" dekretális kiadására, mely a keresztes eskü örökölhetősége kánonjogi 
szabályozásának kezdetét jelenti. 

Imre magyar király fogadalmat tett arra, hogy keresztes hadjáratot fog vezetni. III. 
Ince 1198. augusztus 15-én küldte szét a magyar híveknek a „Post miserabile 
Jerosolimitane" kezdetű encikliláját, s ezzel kezdeményezte a keresztes hadjáratot. 
Magyarországon ekkor polgárháború dúlt, melyben Ince pápa Imre mellé állt. Jel
lemző, hogy míg Móg ispánnak és 12 másik lovagnak az esztergomi érsek megen
gedte keresztes kötelezettségük elhalasztását, a rend helyreállítása érdekében, And
rásnak kifejezetten megparancsolta: fejezze be a konfliktust és teljesítse fogadalmát. 

1200 tavaszán Ince pápa Gergelyt, a S. Maria in Aquiro bíborosát küldte ki legá
tusként Magyarországra, hogy segítsen a viszályt befejezni. Csatlakozott hozzá a 
Szentföldről nemrég visszatért Wittelsbach Konrád mainzi érsek. 

A Chronica regia Coloniensis szerint Imre király ekkor nemcsak a békére eskü
dött meg, hanem arra is, hogy keresztes hadjáratot vezet Jeruzsálembe. A magyar 
király volt az egyetlen, aki vállalta a tervezett negyedik keresztes hadjáratban való 
részvételt. (A francia és az angol király nem voltak erre hajlandók.) 

74 Pauler Gy.: i. m. II. k., 1-5. o. - Baltes L.: i. m. II. k., I. rész. 160-162. o. - MTI. k., 1255-1257. o. - Makk Ferenc: 
Magyar külpolitika (896-1196.) Szeged, 1993. 183-187. o. 
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1201-ben a pápa kihirdette Imre keresztes szándékát és szerepet vállalt az Imre 
távollétében megszervezendő helytartóság létrehozásában. Más módon is igyekezett 
Imre segítségére lenni. így 1201. október 2-án felkérte Eberhard salzburgi érseket, 
vizsgálja meg: a passaui püspök miért nem tudott Imrének 2000 márkát szerezni a 
keresztes hadjárat céljára?5 

VI. 

1202-ben megindul a negyedik keresztes hadjárat. Ez nem vonul át Magyarország 
területén, magyar vonatkozása azonban mégis van. A hadjáratot szervező francia 
hadvezérek a kellemesebbnek tűnő tengeri utat választva 1201-ben egyezséget 
kínáltak Velencének hadaiknak a Szentföldre történő szállítására. Velence kötelezte 
magát, hogy egy év alatt felszerel egy 33 500 ember és 4500 ló befogadására alkal
mas hajóhadat, azt egy évre elegendő élelmiszerrel, abrakkal és ivóvízzel látja el 
(kenyér, liszt, főzelék, bor) s mindezekért a keresztesek több részletben 85 000 
ezüst márkát fizetnek. Velence felajánlotta, hogy 50 felfegyverzett gályával csatla
kozik a hadjárathoz, azzal a feltétellel, hogy a zsákmány és a hódítások fele az övé 
lesz. Velence vállalkozásához legalább 200 szállítóhajó kellett, s az 50 gálya 6000 
főnyi fegyveres legénységén kívül sok evezősre és tengerészre is szükség volt. 
Mindez a 100 000 főnél kisebb lakosú városban a férfiak jó részét jelentette. Ehhez a 
döntéshez Dandolo doge kikérte a 40 tagú, majd 100, 200 végül 1000 tagra bővített 
gyűlés, majd a Szent Márk bazilikában összehívott kb. 10 000 ember gyűlésének 
véleményét. 

Velence hajó- és fegyvergyára, a XII. század elején alapított Arzenál magánvállal
kozók műhelyeinek közreműködésével határidőre elkészítette a hajókat. A keresz
tes sereg létszáma közben megfogyatkozott. Sokan lemondtak a részvételről, töb
ben más útvonalat választottak. A szükséges pénz nem gyűlt össze, s a keresztes 
vezérek, hogy a hadjárat mégis megvalósulhasson, elfogadták a doge javaslatát: 
tartozásuk fejében útba ejtik Zárát és segítenek Velencének a város visszafoglalásá
ban. A 80 éves, félig vak doge maga vette át a hajóhad vezetését, s úgy érvelt, hogy 
a város bevétele a hadjárat érdeke. Nem szabad ellenséges gócot hagyni a hátuk 
mögött. A doge érvelése teljesen hamis volt, hiszen Zárát Imre magyar király birto
kolta, aki semmi esetre sem lehetett a keresztesek ellensége, hiszen maga is keresz
tes hadjáratra készült, legfeljebb Velence riválisa volt Dalmáciában. 

1202 novemberében a több, mint 300 egységből álló hajóhad megjelent Zára 
partjainál és megadásra szólította fel a várost. A tagadó válasz után elkezdődött az 
ostrom. A támadók elszakították a kikötő bejáratát védő láncot, benyomultak az 
öbölbe s a szorongatott Záraiak pár nappal később megnyitották a kapukat. Ezzel 
megmentették életüket, de a fosztogatók elől sokan elmenekültek. Az elfoglalt vá
rosban a velenceiek és a francia keresztesek között fegyveres összeütközések vol
tak, melyeket a vezérek csak nehezen tudtak elfojtani. A franciák húzódoztak a 
zárai kalandtól, s ezt alátámasztotta III. Ince pápa elítélő állásfoglalása, aki előbb 
(sikertelenül) eltiltotta a kereszteseket Zára ostromától, majd jóvátételre kötelezte 
őket, mert a pogányok ellen indultak hadba, s keresztény városra támadtak. Kikö-

75 / . R. Sweeney: i. m. 120-121. o. 



zösítette a velenceieket, s csak a jóvátétel kifizetése után oldozta fel őket a kiközösí
tés alól. 

Mikor a keresztes had tovább hajózott Zárából, a velenceiek lerombolták annak 
falait, s uralmuk tartósságának biztosítására a várossal szemben fekvő Malconser 
szigeten erődöt építettek. A zárai menekültek nem nyugodtak bele városuk elvesz
tésébe. Gaetában magyar költségen egy tucat gályát béreltek, s ezzel megtámadták 
és elfoglalták a velencei erődöt és visszafoglalták Zárát. Dandolo doge fia hajóhad
dal készült ellenük, mire kegyelemre megadták magukat. A zárai lakosság 14 éves 
kortól felfelé hűségesküt tett; elfogadta városa élére a velenceiek által kinevezett 
grófot és érseket (aki a gradói pátriárka joghatósága alá tartozik majd). Zára évi adót 
fizet Velencének, vagy 75 dukát készpénzt, vagy természetben 3000 tengeri-nyúl
bőrt, a tengeri hadjáratokhoz támogatást ad, s mindezen ígéretek biztosítására keze
seket állít. 

A negyedik keresztes hadjárat elbeszélő forrásai is beszámolnak Zára ostromáról. 
Geoffrey de Villehardouin részletes leírása szerint a doge azt javasolta, hogy a ke

resztesek rendelkezésére bocsát annyi szállítóhajót, amennyi el tud szállítani 4500 
lovat és 9000 fegyvernököt, s annyi személyszállító hajót, amennyi 4500 lovag és 
20 000 gyalogos katona befogadására alkalmas. A flotta 9 havi élelmet visz az embe
rek és lovak számára.77 A velencei hajók háromszor annyi harcost is el tudtak volna 
szállítani, mint amennyit a francia sereg számlált. 

A IV. keresztes hadjárat fő krónikása, Villehardouin leírása szerint a doge azzal 
érvelt, hogy a magyar király elvette Velencétől Zára városát ,,mely a föld egyik leg
nagyobb erőssége". „Soha, bármekkora hatalmunk legyen is, nem tudjuk visszasze
rezni, hacsak a keresztesek segítségével nem. Javasoljuk nékik, hogy legyenek 
segítségünkre a város visszahódításában - ha Isten is úgy akarja, hogy együttes 
erővel hódítsuk vissza és adjunk nékik haladékot a harcmincnégyezer ezüst márka 
kifizetésére, amivel még tartoznak nekünk."79 Ezt az egyezséget ajánlotta a doge a 
kereszteseknek. Akik azt szerették volna, hogy a sereg feloszoljék, ellene voltak, de 
végül is belegyezésüket adták, és megkötötték az egyezséget.80 

A hajókon több, mint 300 kőhajító ostromgépet és olyan hadieszközt szállítottak, 
melyeket egy erősség bevételénél használnak. 

Szent Márton ünnepének másnapján (november 12.) a záraiak követséget küldtek 
a velencei dögéhez, s felajánlották, hogy átadják a várost, ha személyüknek nem 
esik bántódása. A doge, mielőtt döntött volna, beszélni kívánt velük az ajánlatról. 

76 Zára bevételéről a 3- jegyzetben felsorolt müveken kívül 1. Jászay Magda: Velence és Magyarország. Buda-
pest,1990. 22-27. o. s az ott felsorolt irodalom. - Walter Norden: Der vierte Kreuzzug. Berlin, 1898. 40-41. o. - Paul 
Alphandéry: La chrétienté et l'idée de croisade. II. k., Paris, 1959. 78. o. Szerinte a Zára ostromát megtagadó keresztesek 
közül sokan dezertáltak, és szárazföldi úton - talán a ciszterciek segítségével - Magyarország felé mentek. Egyeseket a 
szlavóniai parasztok vertek agyon. - Ernie Bradford: The Great Betrayal: Constantinople, 1204. London, 1967. 24., 60-
64. o. III. Ince csak a kereszteseket oldozta fel a kiközösítés alól, a velenceieket nem. Dandolót ez nem érdekelte. -
Megjegyzendő, hogy Zára ostromát Tintoretto a XVI. században remek festményben örökítette meg a velencei Doge-
palotában, 

77 Geoffrey de Villeliardouin: Bizánc megvétele. Budapest, 1985. (Ford.: Szabics Imre) (Eredeti: Geoffrey de 
Villehardouin: La conquête de Constantinople. Garnier-Flammarion. Paris, 1969). 11. o.; Gombos 996-1006. 

78 Uo. 22. o. -Jean I.ongnoii: Les compagnons de Villehardouin. Genève, 1978. 5. o.-n közölt adatai szerint a Velen
ce által vállalt 4500 lovag helyett csak 1200-2200 gyűlt össze, a legvalószínűbb szám 1500 és 1800 között van. A tanul
mány többszáz lovag személyét azonosítja. Nagy többségük francia és burgund volt, néhányan lombardok és németek. 

79 Uo. 25. o. 
80 Villehardouin: i. m. 22., 25. o. 
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Miközben tanácskoztak, azok akik a sereg feloszlását kívánták, lebeszélték a 
záraiak követeit arról, hogy városukat feladják, s azzal biztatták őket, hogy a keresz
tesek nem fogják a várost megtámadni, csak a velenceiek ellen óvják magukat. 
Kijelöltek maguk közül egy Robert de Boves nevű lovagot, aki a város falai alá 
ment, s elmondta mindezt a záraiaknak is. A követek ezután visszatértek a városba, 
s az egyezkedés megszakadt. 

A doge azt mondta a keresztes grófoknak és barátoknak, hogy a záraiak felaján
lották városuk átadását, s ehhez kéri jóváhagyásukat, ami meg is történt. Ezután a 
doge sátrába mentek, hogy megállapodjanak a záraiakkal a megadás feltételeiről. 
De a követek már nem voltak ott. 

Ekkor felállt a vaux-i ciszterci apát és így szólt: „Urak! A római pápa nevében 
megtiltom néktek, hogy támadást indítsatok a város ellen, minthogy ez keresztény 
város, ti pedig keresztesek vagytok." 

Erre a doge haragra gerjedt, s figyelmeztette a kereszteseket: megígérték, hogy 
visszahódítják neki Zárát, s felszólította őket ígéretük teljesítésére. 

Ezek elfogadták a doge érvelését, s másnap a kapukhoz vonulva felállították a 
kőhajítókat és ostromgépeket. A tenger felőli oldalon létrákat állítottak a hajókra. A 
kőhajítók elkezdték az ostromot, mely legalább 5 napig tartott. Árkászokat küldtek 
az egyik bástya elé, és ezek elkezdték aláásni a falakat. Mikor a záraiak ezt észrevet
ték, újra olyan egyezséget javasoltak, mint amilyet korábban elutasítottak. 

A város megadta magát, s lakói megmenekültek. A doge azt javasolta, hogy hús
vétig maradjanak Zárában, és osszák kétfelé a gazdag várost. 

A velenceieké lett a tenger melletti városrész, a franciáké a másik. Mindenkinek 
olyan házat juttattak, „amilyen megillette". 

Három nappal később a vecsernye idején a velenceiek és franciák között nagy 
összecsapásra került sor. Alig volt utca, ahol ne harcoltak volna karddal, lándzsával, 
számszeríjjal vagy dárdával. Mindenütt sebesültek és halottak hevertek. 

A velenceieknek egyre több emberük esett el, kezdtek alulmaradni. Ekkor több 
nemes, el akarván kerülni a még nagyobb vérontást, fegyverrel avatkozott be, hogy 
véget vessen a harcnak. De amint sikerült elfojtani az egyik helyen, a másikon újra
kezdődött. Az összetűzés éjjel is folytatódott, s csak nagy erőfeszítések árán sikerült 
megfékezni. „Kis híján az egész had odaveszett." 

Mindkét oldalon nagy veszteségek voltak. Ott lelete halálát a flandiriai Gilles de 
Landas, kit a szemén ért találat. A doge és a francia bárók csak egy hét múlva tudták 
helyreállítani a rendet.81 

A francia sereg a magyar király akarata ellenére az egész telet Zárában töltötte. 
Közben sokan elhagyták a sereget. 

A francia bárók elhatározták, hogy követséget küldenek Rómába a pápához, aki 
neheztelt rájuk Zára elfoglalása miatt. Két lovagot és két klerikust választottak kö
vetnek. A két pap: Névelőn Soissons-i püspök és Jean de Noyon magister, a két 

81 Uo. 29-33. o. 
82 Uo. 36. o. 
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lovas: Teán de Friaize és Robert de Boves. Az utóbbi „nem tartotta be szavát", ha-
nem elment Szíriába. 

A három követ így szólt a pápához: ,,A bárók bocsánatért esedeznek Zára elfogla
lása miatt, nem cselekedhettek másként, mert azok mulasztása miatt, akik más kikö
tőkbe mentek, csak így tudták megőrizni a sereg egységét. Ezek után azt kérik tő
led, mint lelkiatyjuktól, hogy tudasd velük parancsolatodat, s azt készek bármikor 
teljesíteni." 

A pápa elfogadta érvelésüket, s azt üzente, hogy fel fogja őket oldozni, s felha
talmazta a követek két klerikus tagját, hogy addig is, míg a sereghez megérkezik a 
bíboros (Pietro de Capua pápai nuncius) - oldozzák fel a kereszteseket. 

Nagyböjtkor a keresztesek előkészítették a hajóhadat a húsvéti másnapján a fran
ciák a városon kívül a kikötőkben szálltak meg, a velenceiek pedig lerombolták a 
város bástyáit és falait. 

Ekkor az egyik francia nagyúr Simon de Montfort egyezségre lépett a magyarok 
királyával, ,,aki a keresztesek ellensége volt", s elhagyván a keresztes hadat, átment 
a király táborába. Vele távozott fivére, Guy de Montfort, Simon de Neauphle, Robert 
Mauvoisin, Dreux de Cressausack, a vaux-i ciszterci apát és sokan mások. 

Nem sokkal később, a magas rangú Enguerrand de Boves is átpártolt a magyar ki
rályhoz fivérével, Hugues-gel s annyi emberével együtt, amennyit csak magával 
tudott vinni. 

OÁ 

Ez nagy veszteség volt s „nagy szégyene azoknak, akik cselekedték." 
A magyar király Zára elfoglalása miatt volt a keresztesek „ellensége", hiszen az ő 

városát foglalták el. A szerző szerint azonban minden cselekedet jogos volt, amit a 
francia keresztesek elkövettek. 

A Villehardouin középkori mértékkel részletes híradását kiegészítő források közül 
először III. Imre pápa néhány ez ügyben írott levelét említjük. 

Egy 1203 februárjában írott levelében felszólítja a kereszteseket, vegyék figye
lembe, hogy Imre király és fivére András herceg felvették a kereszt jelét (keresztes 
hadjáratra készülnek), vagy csak a Szentszék tekintélyét, mely megtiltja nekik, hogy 
keresztény földeket megtámadjanak, kivéve, ha azok akadályozzák útjukat, vagy 
más igazságos okból. Kijelenti: helyteleníti, hogy körülvették Zárát, és aláásták an
nak falait. Kiközösítéssel fenyegeti őket, ha Zárát jelenlegi állapotánál jobban le
rombolják, felszólítja őket, hogy mindent adjanak vissza Imre király követeinek, 
amit elvettek tőlük. 5 

Másik levelében a pápa fájlalja, hogy a keresztesek elfoglalták Zárát és felosztot
ták egymás között a záraiaktól elrabolt zsákmányt. Felszólítja őket, hogy mindent 
adjanak vissza a záraiaknak, Imre királytól pedig alázatosan kérjék, hogy irgalmaz
zon meg nekik az ellene elkövetett sérelmekért. 

Megállapíthatjuk, hogy a pápa felhívása nem járt eredménnyel. 

83 Villehardouin ezt rossz néven veszi tőle, mintha nem Szíria lett volna a keresztes hadjárat legális célja. Ő az egész 
háborút egyszerűen francia hódításnak tartja, e hódítást helyesli, és árulóknak tartja azokat, kiknek más volt a vélemé
nyük. 

84 Uo. 38-40. o. 
85 Gombos 1242-1243. 
86 Gombos 1243. 
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Az említett két levélnél is érdekesebb Ince pápa 1204. szeptember 15-én kelt le
vele, melyben Imre király korábbi levelének öt pontjára válaszol. Ezek közül az 
ötödik Zára elpusztítása. Levelében Imre elpanaszolta, hogy Zára elpusztítóit az 
egyház két év elteltével sem tudta jóvátételre kényszeríteni. A pápa felhívja a király 
figyelmét arra, hogy ő a franciákat és a velenceieket Zára lerombolása miatt kikö
zösítette, s mikor a francia sereg vezetői a kiközösítés feloldását kérték, ezt csak úgy 
érhették el, hogy kötelezettséget vállaltak: ők és utódaik a pápa parancsára gaztet
tükért elégtételt fognak adni. A velenceiek vezére és övéi nem kérték még a kikö
zösítés feloldását, s annyiban már eljárt ellenük, hogy megválasztott patriarchájukat 
nem szentelte fel, s mikor ez ügyben felkereste a szentszéket, szégyenszemre visz-
szaküldte őt. Közli Imrével azt is, hogy Zárában, mely eddig egész tartományával a 
gradói érsek alá tartozott, a király tartson kánoni választást s az alkalmas személyt 
megválasztása után küldje el őhozzá felszentelés céljából, hogy így elkezdődjék a 
velenceiek gőgjének megbüntetése. 

Johannitiust is meg kell büntetni87 ha a pápa által küldött korona elnyerése után 
nem engedelmeskedne a közte és Imre között keletkezett viszállyal kapcsolatban a 
pápai legátusnak. A pápa hangsúlyozza levelében, hogy kedveli Johannitiust, de 
Imre királyt összehasonlíthatatlanul jobban kedveli. 

Villehardouin részletes leírását más krónikák is kiegészítik. 
Az ismeretlen szerzőtől származó Gesta Innocenta III. leírja, hogy Imre követként 

egy Péter nevű bíborost küldött a velencei sereghez. A velenceiek attól féltek, hogy 
a bíboros megakadályozza őket Zára elfoglalásában, azt mondták neki, hogy ha 
akar velük jöhet, de nem mint pápai legátus, hanem csak mint prédikátor, különben 
menjen vissza. Bár a franciáknak ez nem tetszett, a velenceiek által megsértett bíbo
ros eltávozott, majd levelet küldött az összes kereszteseknek, melyben megtiltotta 
nekik keresztény földek, nevezetesen Zára háborgatását mely a szintén keresztes 
magyar király birtoka: egyébként kiközösítés vár rájuk. A montferrati őrgróf emiatt 
nem is vett részt Zára ostromában. 

Justinianus krónikájának supplementuma megadja a Velence által biztosított 
szállító hajók számát, ezek 5000 lovas és 8000 gyalogos számára voltak elegendők. 
Ehhez még 50 harci gályát (galea) is felajánlottak, azzal a feltétellel, hogy amit meg
hódítanak, annak fele Velencéé. Végül 300 hajóval vonultak Zára ellen, s az ott lévő 
magyarokat erőszakkal elkergették. Eszerint Zárában magyarok is éltek.90 

Az Annales Herbipolenses szerint Lombardiában a lakosság valósággal üldözte és 
kínozta a kereszteseket, s a pápa utasítására választották a Velencén keresztül veze
tő utat. A velenceiek egy Szent Miklósról elnevezett szigeten helyezték el a keresz
teseket, ahol hadifoglyokként kezelték őket. A nélkülözések miatt sokan hazamen
tek, mások Apulián át távoztak. A megmaradtak között járvány pusztított. E krónika 
szerint Péter bíborost a sereg vezérévé (ductor) választották. Zárát több mint 150 
ostromgéppel ostromolták, és 15 nap alatt bevették. Fele a kereszteseké, fele a ve
lenceieké lett. Az elfoglalás utáni harmadik napon összetűztek a velenceiek a ke-

87 Itt Kalojan bolgár királyról van szó. MT. I. 1264-1267. 
88 Gombos 1248. „Quia verő quantumcunque saepedictum Johannitium diligamus, tamen autem diligimus 

incomparabili magis". 
89 Gesta Innocenta III. papae autore anonymo coaevo. Gombos 1055. 
90 Supplementum ex Chronico quod vocant Justiniani. Gombos 2183-2184. 
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resztesekkel s ennek során körülbelül 100 ember halt meg. A jó házakat a bárók 
maguknak tartották fenn, a szegényeknek, akik éheztek, semmit sem adtak. A sere
get engedéllyel ezren, engedély nélkül több, mint ezren hagyták el. 1203. január 7-
én megérkezett Fülöp német király követe uralkodója levelével, melyben arra kéri a 
kereszteseket, hogy sógorát, Alexiosz császárt mindenben segítsék. (Vagyis rábe
szélte őket, hogy Konstantinápoly ügyeibe avatkozzanak.) A sereg tagjai, megtud
ván, hogy Görögországba viszik őket, megesküdtek, hogy oda nem mennek. A 
sereg egy része el is vált a többiektől és Magyarországba ment, ahol a király tisztes
séggel fogadta őket.91 

A Chronicon comitum Flandrensium szerint Balduin seregével Velencéből a 
Szentföldre akart menni, de a velenceiek fővesztéssel fenyegették meg azokat, kik a 
keresztes flotta vezetésére vállalkoztak volna. A krónika szerint Zára városa sok kárfr 
okozott a velenceieknek, s ezért a velencei doge szerint, ha Zárát megostromolják, 
nem kell fizetni a hajókért és nagyobb érdem a záraiakhoz hasonló rablókat, gyilko
sokat és kalózokat elpusztítani, mint Jeruzsálem ellen vonulni. A magyar király is 
arra kérte Balduint, hogy Aleixosz császárt űzze el, és Izsák 19 éves fiát, Alexioszt 
helyezze Bizánc trónjára. A magyar király kérésére fordult Balduin Bizánc ellen, 
ahol Izsák fiát Aleixoszt anyjával, Izsák feleségével, a magyar király nővérével be
vezette Konstantinápolyba. 

Guntherus Alamannus krónikájában hangsúlyozza Zára városának teljes lerom
bolását és előadja: a keresztesek nem helyeselték, hogy segítettek a szintén keresz
tes fogadalmat tett magyar király városának elfoglalásában, aki birtokait a pápa 
védelme alá helyezte. Ezért jónak látták, hogy követet küldjenek a pápához, hogy 
kérjék kiközösítésük feloldását.93 

Tolosanus kanonok szerint a keresztesek létszáma 50 000 lovas és gyalogos volt. 
Jeruzsálem felszabadítására indultak, s mikor Bizánc kapuihoz érkeztek, a velencei
ek rábeszélték őket, hogy inkább a bizánci birodalmat hódítsák meg. Előzőleg Zárát 
lerombolták. 

A halberstadti püspökök gestája leírja, hogy Zára igen gazdag város volt, 
Dalmácia és Horvátország metropolisa a tengerparton; jó falai és magas tornyai 
voltak, és korábban a velenceiek uralma alatt állt, de ez alól felszabadulva a magyar 
király fennhatóságát fogadta el. Ezt a velenceiek zokon vették, és az alkalmat ki
használva a keresztesek segítségével a szárazföldi és a tenger felől körülzárták, s 
megadásra kényszerítették, noha ezt a pápa kiközösítés terhe mellett megtiltotta. A 
várost elfoglalták, a zsákmányt egymás között felosztották, a várost két részre osz
tották. E cselekedet miatt egy apát sok keresztest magával vive elvált a keresztes 

91 Annales Herbipolenses. Gombos 138-139. Az Annales Herbipolenses egy részének átírása a Devastatio 
Constantinopolitana a 1204. ab auctore Germano oculato descripta. Gombos 849. 

92 Chronicon comitum Flandrensium. Gombos 547-548. - A magyar király kéréséről a hazai irodalom nem szól. 
Pauler Gyula szerint „Imre és Endre a dolog© e fordulatát, amely Izsák sógorukat és Margit testvérüket volt a trónra 
visszahelyezendő, nem nézték éppen rossz szemmel." (Pauler Gy.: i. m. II. k., 29. o.) A bizánci források legjobb hazai 
ismerője Moravcsik Gyula szerint nem magyar, hanem nyugati keresztesek vonultak be a bizánci birodalom fővárosába, 
„úgy látszik azonban, hogy Imre királyunknak is része volt abban, hogy amidőn 1203- júl. 17-én Konstantinápoly a 
keresztesek kezére került, a vak Iszaakiosz és fia, IV. Alexiosz jutottak trónra, míg azután 1204-ben újra elvesztették azt, s 
a meghódított Bizáncban latin császárság létesült." (Moraľcsik Gy.: Bizánc és a magyarság. Budapest, 1953: 93. o.) - A 
krónika egy részének átírása: De itinere Balduini comitis Flandrensium. Gombos 1114-1115. 

93 Guntlierus Alettiannus: História Constantinopolitana: Gombos 1114-1115. 
94 TolasanuscanonicusPaveiuinus: Chronicon. Gombos225S. 
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seregtől. Ezek Magvarország felé távoztak ahol a király szívesen fogadta őket, és 
gondoskodott arról, hogy keresztes fogadalmukat teljesíthessék. 

A keresztesek a tél idején Zárában maradtak. A gesta szerint Fülöp német király 
beszélte rá őket Bizánc elfoglalására.95 

Péter ciszterci szerzetes, ravasz és gonosz embereknek mondja a velenceieket, 
kik kihasználták a keresztesek szorult helyzetét, s rávették őket Zárának, a magyar 
király városának megostromlására. A pápa követének fenyegető szavaira a velence
iek meg akarták őt ölni. Ekkor Montfort gróf szembeszállt velük, hogy meg ne öljék. 
A záraiakat biztosította arról, hogy ő és emberei nem fogják őket bántani, mert nem 
azért jött, hogy keresztényeket pusztítson. A gróf nem is vett részt a város ostromá
ban, hanem eltávozott és Apuliába ment. 

Egy névtelen szemtanú elítélő hangsúllyal sorolja fel azoknak a nevét, kik elhagy
ták a keresztes sereget: R. de Parke, R. de Monte Miralo, S. de Monte-Forti, R. Malus-
Vicinus, abbas de Wallilus. Ezek a magyar királyhoz szöktek. Itt természetesen 
nem ennyi emberről, hanem ennyi csapatról van szó. 

Arnold lübecki bencés apát megemlíti, hogy 1203-ban görög földről olyan levél 
érkezett Ottó német-római császár címére, melynek írója fájlalja, hogy a körülmé
nyek által kényszerítve részt vett Zára ostromában. 

Dandolo András a XIV. században élő velencei doge krónikája természetesen 
velencei szempontból ítéli meg az eseményeket. Szerinte Zára a magyar király se
gítségével megmaradt Velence elleni lázadásában, s a velenceiek jogosan ostromol
ták meg és foglalták el városukat. 

Albericus ciszterci apát szerint a velenceiek a Szent Miklós szigetére zárták a ke
reszteseket és csak akkor engedték ki őket, mikor megesküdtek, hogy elfoglalják 
Velence számára Zára városát.100 

A keresztes had több vezetőjének közös levele is fájlalja, hogy a kényszerűség 
rá vitte őket Zára ostromára. 01 

Egy kölni krónika leírja, hogy a kereszteseket Velencében nagy nyomorban tar
tották, ezért tudták rávenni őket Zára ostromára. A velencei doge azért gyűlölte 
különösen ezt a várost, mert korábban a záraiak fogságába került, s azok megvakí-
tották.102 

Robert de Clary, a „Szegény lovag" leírása szerint a doge bosszúra szólította fel 
Zára alatt a lovagokat, s azok elfogadták felszólítását Zára ostromára, kivéve Simon 
de Monfort és Euguerrand de Bove urakat, akik megtagadták az ostromban való 
részvételt, Magyarországba távoztak és egész télen át ott maradtak.103 

95 Gesta episcoporum Halberstadium. Gombos 1048-1050. A gesta nem szól arról, milyen módon segítette a ma
gyar király a hozzá forduló kereszteseket fogadalmuk teljesítésében. 

96 Petrus Sarnensis ordinis Cisterciensis monachus: História. Gombos 1972. Péter maga is jelen volt Zára ostromá
nál, „et ego qui ibi eram testimonium perhibeo veritati." 

97 Epištola anonymi testis oculati. Gombos 895-896. 
98 Arnoldus Lubecensis: Chronica slavorum. Gombos 307. 
99 Andreas Dandolo: Chronicon Venetum. Gombos 63. 

100 Albericus monachus Trium Fonlium ordinis Cisterciensis: Chronicon. Gombos 30. 
101 Epištola M. marchionis Montis Ferrati B. Flandriáé comitis L. Blesensis et H. S. Pauli. Gombos 899. 
102 Chronica regia Coloniensis. Gombos 483. E krónika folytatása, a Continuato I. Chronica regia Coloniensis úgy 

tudja, a keresztesek a keleti frank földön, Pannonián... és Bulgárián át vonultak Konstantinápolyig! (Gombos 579.) 
Leírása aligha érdemel hitelt. 

103 Robert de Clary „chevalierpauvre": La conquête de Constantinople. Gombos 2055-2056. 
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Ottó, a Szent Balázs kolostor apátja úgy tudta, hogy a keresztes seregben velen
ceiek, pisaiak, genovaiak, más itáliaiak, magyarok, németek, franciák és spanyolok 
vettek részt. 

Johannes Longus yperni apát krónikájában Zárát szláv városnak (Sclavonum 
civitas) nevezi. 

Megemlítendő az ifjabb Marino Sanudo XVI. században készült krónikájának az 
a megjegyzése, hogy a Zárát ostromló sereg lerombolta a magyarok által épített 
falat.*05 

A negyedik keresztes hadjáratról és ezen belül Zára ostromáról még több krónika 
megemlékezik, de ezek az eddigieken kívül lényeges adatokat nem közölnek.107 

104 Otto Sanblasianus abbas: Ad librum III. Cronicis Ottonis Frisingensis episcopi, continuatae históriáé appendix. 
Gombos I76O. Adatai nem érdemelnek különösebb figyelmet. 

105 Joltannes Longus de Ypra abbas S. Bertini: Chronica monasterii S. Bertini. Gombos 1331. 
106 Marino Sanudo iunior, Leonardi filius, patrícius Venetus: Le vite dei dogi. Gombos 1553. ,,...fu fatto rovinare il 

muro fatto per gli Ungheri...". 
107 Robertus Canonicus S. Mariani Autissiodorensisprior S. Mariae extra Muros: Chronicon. Gombos 2059. - Mari

no Sanudo: senior, dictus Torsello: História Hierosolymitana. Gombos 1557. Martin da Canal: La cronique des 
Veneciens. Gombos 1563. - Ogerius Panis scriba Januensis: Annales Januenses. Gombos 1745. - Ricliardus de S. 
Germano nótárius regis Siciliae: Chronica regni Siciliae. Gombos 2051. - Guilelmus abbas Andrensis: Chronica 
Andrensis. Gombos 1098. - Burcliardus Urspergensis praepositus: Chronicon. Gombos 436. - Chronicon anonymi 
Laudonensis canonici. Gombos 495. - Ernoul ecuyer de Balian seigneur de Ibelin et Bemard le Tréscrier: Chronique sive 
Continuation de Guillaume Tyr. Gombos 909-910. - Andreas Naugerius patrícius Venetus: Storia della republica 
Veneziana. Gombos70-71. - GervasiusRicobaldusFenariensis: Istoria Imperiale. Gombos 1040. 
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András Borosy 

THE CRUSADES AND THE HUNGARIAN KINGDOM 
PART I. 

Summary 

One can regard the crusades as the largest-scale military ventures of the Western Christianity of the 
Middle Ages. The armies of the different European countries strived to liberate the Holy Land and 
created Christian states on the Eastern shore of the Mediterranean. Traditionally the age of the crusades 
is fixed between the 1095 Council of Clermont and the year 1291, the fall of Accon. By this time Hunga
ry became an integral part of European Christianity. Several crusading armies crossed the country and 
King Andrew II himself lead a Hungarian contingent to the Holy Land. The Author of this study 
examines the connections of Hungary and the crusades through the analysis of the respective 
campaigns. 

András Borosy 

LES CROISADES ET LA HONGRIE I. 

Résumé 

Les croisades peuvent être considérées comme les plus importantes opérations militaires de la 
chrétienté occidentale du moyen âge: les forces armées des différents États européens voulaient libérer 
la Terre Sainte et elles ont établi des États chrétiens à la côte de l'Est de la Méditerrannée. En général, on 
compte l'époque des croisades à partir du concile de Clermont de 1095 jusqu'à la chute d'Akkon en 
1291. A cette époque-là, la Hongrie représente déjà une partie organique de l'Europe chrétienne. 
Plusieurs armées des croisés traversaient le territoire du pays et une campagne a été conduite à la Terre 
Sainte par un roi hongrois, notamment par André IL Cette étude essaie d'examiner les rapports de la 
Hongrie et des croisades en donnant un aperçu des différentes campagnes. ' 
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András Borosy 

DIE KREUZZÜGE UND UNGARN, I. 

Resümee 

Mit recht gelten die Kreuzzüge als die größten militärischen Unterfangen des westlichen 
Christentums im Mittelalter. Die Streitkräfte des verschiedenen europäischen Staaten wollten das Heilige 
Land befreien, um an der Ostküste des Mittelmeeres christliche Staaten zu gründen. Diese Epoche wird 
i. a. von der Synode von Clermont im Jahre 1095 bis zum Fall von Akkon 1291 gerechnet. Damals war 
Ungarn schon fester Bestandteil des christlichen Europas. Mehrere Kreuzheere zogen durch das Land 
hindurch und auch der Ungarkönig Andreas II. führte ein ungarisches Heer ins Heilige Land. Ziel des 
vorliegenden Aufsatzes ist es, durch einen Überblick über die einzelnen Kreuzzüge die Rolle Ungarns 
in ihnen zu untersuchen. 

Андраш Вороши, 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ И ВЕНГРИЯ. I. 

Резюме 

Крестовые походы могут рассматриваться как самые крупные военные кампании, предпринимаемые 
христианством Западной Европы в средневековье: вооруженные силы различных европейских государств хотели 
освободить Святую землю с тем, чтобы создать христианские государства на восточном побережье Средиземного 
моря. 

Период крестовых походов принято считать со времени проведения Клермонтского синода 1095 года до 1291 
года, даты падения Аккона. К этому времени Венгрия была уже органической частью христианской Европы. Немало 
ополчений крестоносцев прошло по территории страны, а венгерский король Андраш II даже возглавил крестовый 
поход в Святую землю. Статья делает попытку посредством обзора отдельных крестовых походов рассмотреть 
сложные связи Венгрии и крестовых войн. 
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