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A nikápolyi vereség (1396) és a folyamatos balkáni tö rökje len lé t felértékelte a délvi
déki szerb várrendszer je lentőségét a magyar stratégia szempontjából . Zsigmond, illetve 
tanácsadói éles szemmel vették észre, hogy Nándorfehérvár (Belgrád) és az azt védelme
ző erősségek magyar kézre kerülése egyszerre védelmezi az országot a török betörések
től, és biztosítja a magyar befolyást a tőlük délre fekvő ta r tományokban, különösen Szer
biában és a Havasalföldön. Végeredményében ezektől a váraktól függött, hogy meddig 
sikerül életben tartani a magyar fegyverektől függő hűbéres ta r tományok rendszerét a 
déli ü tköző zónában. Boszniában e feladatot az 1404-től magyar el lenőrzés alá került 
Szrebernik, majd 1434-től a szintén magyar irányítás alá vont Jajca kapta. 2 Szerbiában 
ebből a szempontból már csak a Duna-menti erősségek jöhet tek szóba. 

Az 1428-as évi események kiindulópontja Zsigmond Lazarevics István szerb despo-
tával kötött 1426. évi tatai e g y e z m é n y e 3 lett, ami számos , Magyarország számára fontos 
Duna-menti erősség - így Nándorfehérvár , Ga lambóc stb. - átadását helyezte kilátásba a 
királynak. Ezzel még inkább megnőt t a magyar király közvetlen beleszólása a szerb ha
talmi viszonyokba, s egyúttal ellenőrizni tudott több útvonalat , így a Belgrád - Nis hadi
utat, illetve a Duna - Morava vízi utat, s még hatékonyabban be tudta illeszteni az 1424-
ben felújított Szörényvára t 4 (Turnu Severin) is a déli határvédő rendszerbe. A galambóci 
magyar flottabázis e l lenében a töröknek semmi esélye sem lett volna arra, hogy a Dunán , 
vízi úton támadjon, mint p l . 1456-ban. Belgrád egészen 1521-ig a Buda elleni támadás
nak is megkerülhetet len akadályát képezte , ami Ga lambóc stratégiai je lentőségét némileg 
kisebbíti ugyan, illetve visszaszerzésének kudarcát is viszonylagossá teszi (amit egyéb
ként 1433-ban Bertrandon de la Brocquiere is felismert és leírt), ám G a l a m b ó c 5 birtoklá
sa nagyban megkönnyí te t te volna Belgrád védelmét . Folyami átkelőhelyként is fontos 
hely lehetett, hiszen pár évvel korábban, 1411-ben a zsákmányoló törökök Galambócnál 
keltek át a Dunán , minden akadály nélkül . 6 Valamivel később, 1437-ben pedig Marcali 

1 A nagyváradi „Sigismund of Luxemburg and His Time" című konferencián (2007. december 6-9.) el
hangzott előadás kibővített szövege. A korabeli forrásokban törökül Güvercinlik, szerbül Golubac, németül 
Taubenburg, románul Golumbac. Itt köszönöm meg C. Tóth Norbertnek, hogy használhattam a Zsigmond-kori 
Oklevéltár (MOL) cédulaanyagát, és Sztipanov Jovánnak a szerb szövegek fordításában nyújtott segítségét. 

Szakály, Török-magyar küzdelem, 26-29. o. 

Pesty Frigyes, Brankovics György, 3-7. o. 
4 Zsigmond oklevele, Tata, 1424. X. 16.: ,jelen hadjárat célja Szörény várának és az ország más határerő

dítményeinek újjáépítése." V. ö. Engel, in Ozorai Pipó emlékezete, 67. о. (HO I. 317. о.): „pro construccione, 
reformacione ас restauracione ... fortaliciorum confiniorum .. ." A déli várépítésre 1419 után Hategan, Temes
vár, 268-271. o. 

5 Engel, Archontológia, 1. 314. o. 
6 Zsigmond Perényi Péternek, ZsO I I I . Nr. 692. 



János csapatai is ott keltek át, hogy egészen Krusevácig (s talán Sztolatyig) pusztí tsanak, 
s a moravai török naszádokat is felgyújtsák. 7 Kikötőként még je len tősebb volt, amire 
Bertrandon de la Brocquiere szintén utalt, aki Galambócnál száz török naszádot látott. 
Az utazó egyébként útleírásában többször is visszatért a galambóci c s a t á r a j e l e z v e , hogy 
a vereségnek komoly lélektani hatása volt a kortársakra. Bertrandon leírta találkozását a 
milánói követtel Ed i rnében , s aki maga is ott volt a vár alatt, s találkozott két genovai 
számszeríjásszal is, akik szintén részt vettek az ütközetben, ami arra utal, hogy leginkább 
Velence ellenségei képvisel tet ték magukat Zsigmond táborában . 9 Ez nem meglepő , h i 
szen Zsigmond tábori kíséretében általában voltak külföldiek, mint 1427-ben Pedro (Pé
ter) portugál herceg. 1 0 

A szerb despota, Lazarevics István 1427. jú l ius 19-én elhunyt, ami Zsigmondot nem 
érhette váratlanul, mivel már 1426 decembere óta Erdé lyben , " a déli határhoz közel tar
tózkodott . A raguzaiak júl ius 31-én tudósították a despota haláláról, de akkora Zsigmond 
úton volt, augusztus 2l - re már Orsovához ér t . 1 2 Ennek okai között a havasalföldi katonai 
helyzet és Pipo Spano halála (1426. december 27.) egyaránt szerepet játszhatott , nem-
kevésbé az a tény, hogy Murád szultán 1426-ban betört Szerbiába, s Nisen át Krusevácig 
vonult és birtokba vette a két várost. Lazarevics István erre követet küldött hozzá, és a 
krónikák szerint, adófizetést vállalva, meghódol t . I I . Murád elégedett lehetett a havasal
földi és szerbiai térnyerésével , mivel 1427-ben nem vonult személyesen táborba. Zsig
mond 1427-ben küldhetett segélyhadat a támadó törökök ellen Ravanicához (Engel Pál 
szerint a mai Cupri jához) , amely Bocska Miklós udvari lovag, a segédcsapat kapi tánya 
vezetésével sikerrel szállt szembe a t ámadókka l . 1 3 

A tatai szerződésben említett várak közül a legnagyobb problémát Ga lambóc jelentet
te, mivel annak szerb várnagya (a magyar oklevelek és a szerb krónika szerint Jeremiás 
vajda 1 4) az elzálogosítás fejében 12 000 aranyat követelt Zs igmondtól . Úgy látszik, a k i 
rály nem fizetett, mert a vár - valószínűleg a mondott fizetség fejében - a törökök kezére 
került. Ga lambócot Brankovics György (Durad) sem kapta meg, noha a szerb krónika 
szerint személyesen tett rá kísérletet. Hatalmát Nis, Krusevác és Ga lambóc elvesztése 
különösen ingataggá tette, olyannyira, hogy szerb- tö rök megál lapodásra került sor, mely 
Spremic szerint még a ga lambóci ostrom kifejlete előtt, 1428 májusában megkötésre ke-

7 Vladimir Corovic (+1941) tudni véli, hogy a magyarok Pozsezsinnél keltek át a Dunán, s onnan haladtak 
Galambóc felé, s az egész akciót június 19. és 27. közé datálja (általam nem ismert források alapján). 
Sztolatyra, a Nisava és Morava összefolyásánál, talán azért gondol, mert Bertrandon is említi az ott állomáso
zó, 80-100 naszádból álló török flottát. Istorija srpskog naroda. 1941. A magyar királyi oklevél kelte: 1437 IX. 
27., kiad.: Thallóczy-Aldúsy, Magyarország és Szerbia, Nr. 184. 

A Murád felé felajánlott milánói diplomáciai közvetítésre Hoensch, Kaiser Sigismund, 338. о. 

Szamota, Régi utazások Magyarországon, 68-69., 78-80., 85. o. 
10 Wertner, Magyar hadjáratok, 427. o. (Zichy Okm. V I I I . 310. és Blagay Okm.: 287-288. o.; lorga, Un 

principe portugues, 66-74. o. 

' 1 Gündisch, Siebenbürgen, 420422. о. 
1 2 Raguza Okm. 324. o. 
1 3 DL 94 167., 1427. XI . 19. Kivonata Thallóczy-Áldásy: Magyar-szerb, Nr. 142. Ravanicát az oklevél a 

mi várunknak nevezi, de ebből még nem következik Bocska várnagysága, mint azt Engel gondolja. Enge!, 
Archontológia 1. 398. o. 

1 Braun, Lebensbeschreibung, 61-62. о. A forrás 1431 körül íródott, s XV. századi kéziratokban maradt 
fenn, szerb és orosz nyelvi verziókban. 



rül t . 1 5 Mindez nem zárja k i , hogy a „kettős vazall i tás" gyakor la tának megfelelően Bran-
kovics képviseletében megjelenjen a Tallóci Matkó vezette szerb kontingens Zsigmond 
táborában. Spremic egyébként nagyra tartja Zsigmond személyes jelenlétét , ami sokkal 
engedékenyebb oszmán politikát eredményezet t a szerbek irányában. 

Ga lambóc , legalábbis Károly Róber t 1334-es hadjárata óta, a magyar királysághoz 
tartozott, egészen 1390 őszéig, amikor török kézre kerül t . 1 6 Zsigmond már 1390-ben is 
sikertelenül támadta (mint a királyi oklevél mondja: personaliter), így a kortársak tisztá
ban lehettek az ostrom nehézsége ive l . 1 7 Engel Pál szerint 1390 decembere az egyetlen 
időpont, amikor az ostrom beil leszthető Zsigmond i t inerár iumába. 1 8 Egyben magyaráza
tot kapunk arra is, miért fordult vissza abban az évben a Budára vezető útjáról: az ostro
mot, mint az oklevél sejteti, az váltotta k i , hogy a törökök elfoglalták a várat. Nyomban 
odasietett és megkísérel te visszafoglalni, ami aligha sikerült, különben többet hal lanánk 
az eseményről , érthető viszont, hogy a király útja onnan miért Temesvár ra és nem Budá
ra vezetett. Uruc török krónikája is említ a 792. évnél (1389 december -1390 december) 
egy török hadjáratot Ga lambóc és Szerbia ellen. Ennek alapján szintén 1390-re (vagy 
139l-re) datálható Ga lambóc török kézre jutása, hangsúlyozva, hogy a törökök a magya
roktól foglalták el. A szerb despotának a későbbiekben a törökök adhatták vissza, ny i l 
ván 1426 előtt. Az már csak művelődéstörténet i adalék, hogy az 1388-ban (vagy akörül) 
István szerb despota emberei által vívott sikertelen szerb ostromról tudósí tó oklevelében 
fordul elő a „géppel való töretés első kifejezése (gépely)" , „cum gepeu macteverunt". A 
„gepeu" (gép) német eredetű szóként a felvidéki, s eszerint délvidéki bányákban is eme
lőgépként szerepel, legkorábbi előfordulása 1400-as, német forrásból ismeretes.1 9 

Az 1428-as ostrom 

Zsigmondot a hadtörténeti szakirodalom nem nagyon szokta dicsérni a ga lambóci ost
rom miatt, pedig a király igen előrelátóan és gondosan jár t el. Pontosan tudta, hogy egy 
hadvezér megjelenéséhez, a katonai „szerephez" milyen külsőségek, így haditechnikai 
újítások tartoznak, s azokkal mind rendelkezett is. Paradox je lenség , hogy egy, az ü tkö-

15 Spremic, Deszpot Brankovics, 11 l - l 13. o. 
1 6 V. ö. Codex diplomaticus Andegavensis II I . Budapest, 1883. 401-402. o., és uo. V. 97. o.; Wertner, in 

Történelmi Tár, 1907. 192. o.(„in castro regio Golombok", 1337.). A sikertelen szerb ostromról tudósító okle
vél 1387 vagy 1388 márciusára keltezve: ZsO I . Nr. 474. (Lázár despota csapatairól Ortvay, Temesmegyei, 
299. o., Thallóczy-Átdúsy, Magyarország és Szerbia, 22. o. 

17 
Korai történetére Engel: Lazarevics István szerb despota, in: Művészet Zsigmond király korában, 1. 

430-432. o. „Castrum nostrum Galambocz ... per ipsos Turcos potenter occupatum ... personaliter obsedera-
mus;" Thullóczy-Aldásy, Szerb-magyar, Nr. 90. 1399. VI I I . 29. Perényi Péternek. Ugyanígy elbeszélve 1411: 
Fejér, X. 5., 163. o. Idézi Engel, Török-magyar, 570-571. o. 

I S A szakirodalom feltételez még egy további magyar ostromot is, valószínűleg 1392-ben. Cirkevic, 
Golubac v szerednem veku, И . о . 

1 9 Mollay, Német magyar nyelvi érintkezések, 286. o. Idézi Cirkovic, Golubac, 29-30. o.; Ort\'ay, Temes
megyei, 299. o. 
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zeteit ennyire gondosan előkészí tő király szinte összes hadjáratában eredményte lennek 
bizonyult. T ö b b tekintetben is tanult az 1396-os vereségből , ami elsősorban a dunai hadi
flotta fe lál l í tásában, 2 0 illetve a folyami és szárazföldi tüzérség csa tadöntőnek szánt al
kalmazásában nyilvánult meg, s éppen néhány hónappal az ostrom előtt adta k i az első 
magyarországi katonai szabályzatot . Az ostrom oroszlánrészét a Dunán fölénybe kerülő 
magyar hajók vállalták magukra, a rajtuk elhelyezett tüzérséggel . Ebben ismét Zsigmond 
haditechnikai újítások iránti érdeklődését vehetjük ész re . 2 1 Lehet, hogy az eseményekben 
az 1418-ban, flandriai mesterek által épített, 22 hajóból álló dunai flotta kapott szerepet, 
aminek a mozgósí tására a későbbiekben is többször, így 1435-ben is sor kerül t . 2 2 

Zsigmond a Duna bal partján, Galambóccal szemben, már az ostromot mege lőző esz
tendőben, 1427-1428 telén emeltetett egy Szent lászlóvára (Coronini) nevü erősséget , a 
modern szakirodalom szerint itáliai, lombard és genovai mesterekkel; Kupelwieser egye
nesen itáliai tüzérmestereket eml í t . 2 3 Az itáliaiaknak eddig a forrásokban nyomát nem ta
láltam, je lenlé tük persze, Ozorai Pipo kapcsolatainak köszönhetően, hihető és valószerű. 
Az itáliaiak a lkalmazása nem lenne meglepetés , hiszen Ozorai környezetében szép 
számmal szolgálhattak. Egy tél nyilván kevés lett volna egy komolyabb vár emelésére, 
ezért Petrovics István arra gondolt, hogy Zsigmond már 1419-es al-dunai hadjárata után 
hozzálátott az építkezéshez, esetleg a hely kiválasztásához, amire azonban úgyszintén nin
csen forrásunk. 1419-ben a magyar királyt a vele szövetséges havasalföldi fejedelem, Öreg 
Mircse halála (1418) indította komolyabb beavatkozásra. U l m városa 1428. júl ius 22-én 
tényként értesült Szentlászlóvár felépítéséről, s a híradás újabb hadjáratot sejtet 1429-re 
Galambóc visszaszerzésére. 2 4 Az utánpótlás megszervezésére csak néhány adat utal: 1427 
márciusában Apátiban említik a királyi zab- és szalonna-tartalék eltulajdonítását, majd 
1429-ben Töttös László Belgrádba küldött, élelmiszerrel megrakott kocsiját veszik e l . 2 5 

Zsigmond 1428 tavaszán ismét elrendelhette az általános felkelést, s i t ineráriuma sze
rint április 27-én már a Ga lambóc alatti táborból adott k i oklevelet. 2 6 A hadiál lapot 
azonban akkora már Zsigmond 1426-os hadbaszál lása óta tartott; Rozgonyi István 1427. 
november 26-án egy Temes megyei nemesnek adott mentesítést a Ga lambóc elleni had
jára tban való részvétel a ló l . 2 7 Maga Zsigmond egyébként már 1426 vége óta a fronton 

Norris, Early Gunpowder Artillery, 65, о., ahol angliai IV. Henrikről olvashatunk, aki 141 l-ben tett lö
vegeket hajókra, i l l . Norris, uo. 28. o., ahol az első említést hajókra vonatkozóan 1347-ben találja meg. Az osz
mán tüzérség, s azon belül a tengeri tüzérség kezdeteire Ágoston, Guns, 17-19. о. 

Erre összefoglalóan Veszprémy, Haditechnikai újítások, 287-291. o. 
2 2 Bárány, Zsigmond király 1416-os angliai kísérete, 24. o., v. ö. ZsO 6. 788. o. és hányi, A tüzérség tör

ténete, I . 20. o. 

~ Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns, 41. о. Horváth Mihály is olasz tüzérekről ír: Horváth, Magyarország 
története, 482. o.; Iványi, A tüzérség története, I I . 1., 41 o.; Pesty, Krassó, 11/2. 208-211. o. Mindnyájan forrás
hivatkozás nélkül. Ulm városának, jelezve egy 1429-es hadjárat lehetőségét: 1428. V I I . 22. Thallóczy-Aldásy, 
Magyarország és Szerbia, Nr. 145. Hivatkozik DRTA IX. 173. o. 

2 4 DRTA IX: 208. o. Egy 1429-re tervezett hadjárat derül ki Zsigmondnak Frigyes brandenburgi őrgrófhoz 
írott leveléből is (Miháld, IX. 16.), amiben kézműveseket kér tőle a hadjárathoz. Altmann, Regesta Imperii, Nr. 
7136. Hivatkozik rá Wertner, Magyar hadjáratok, 437. o. 

2 5 1427. I I I . 22. Zichy Okm. V I I I . 316.0.; 1429: DL 80 217.; Zichy Okm. X I I . 127. o. 
2 6 Engel - С. Tóth Norbert, Itineraria, 122-123. o. 
2 7 DL 54 586., 1427. X I . 26., Dobai Lukácsnak. Regesta: Okmánytár Ozorai Pipó történetéhez, 618. o.; 

Ortvay, Temesmegyei Oki. I . 613-614. o. 



volt, 1427-ben először Erdélyben, majd 1427 augusztusától Orsován, szeptembertől a 
Nándorfehérvár - Keve (Kovin) - Harám (Stara palanka) térségben. 1427. szeptember 
27-ig a magyarok birtokba vették Be lg rádo t , 2 8 Zimony alól visszaverték a tatárokat, és 
Ravanica alól is elűzték a tö rököke t . 2 9 

A sereg nagyságát és létszámát nehéz megbecsülni . A modern szakirodalom hagyo
mányosan 20-25-30 000 főről beszél , aminél azonban bizonyosan jóval kevesebben kel
tek át a Dunán Galambóc a lá . 3 0 Ha feltételezzük is, hogy hajóhídon, illetve hajókon kel
tek át, az ostromhoz nem volt szükség ekkora seregre, s amint a fej lemények megmutat
ták, mezei csatára nem készültek. A sereg ennek megfelelően jórész t gyalogosokból áll
hatott, akiknek több hasznát láthatták az ostrom-előkészületek, s egy esetleges roham 
során. Zsigmond környezetében voltak hídverő mesterek, s tudjuk, hogy ilyeneket a né
met lovagrendtől is vár t . 3 1 Ezek a lé tszámok azért tűnnek túlzásnak, mert a Ga lambóc 
környéki hegyes partszakasz nagyobb sereg elhelyezésére nem igen volt alkalmas, a kes
keny parti utakon pedig a sereg vonulása lassú és körülményes lehetett, a vár körülzárá
sához pedig, ha persze az a terepviszonyok miatt valóban megtörtént , nem volt szükség 
akkora seregre. A létszámot illetően tehát bizonytalanságban vagyunk, nyilván a végső 
vereség nem a létszámbeli hátránynak tudható be. Zsigmondnak természetesen lehettek 
lovas egységei , hiszen bolgár egyházi forrásaink szólnak arról, hogy pusztí tot ták a kör
nyéket, s a Dajse folyó torkolatánál fekvő ortodox monostort felégették, a szerzeteseket 
e lűz ték . 3 2 

A Galambócca l szemközt i partszakaszon Szentlászlóvár felépítése valóban rendkívüli 
je lentőségű volt, amit jó l mutat, hogy a várat a későbbiekben tovább erősítették, s be
épült a magyar végvári rendszerbe.3 3 A tervezett lé tszámok a német lovagrendi iratokban 
jó l mutatják Szentlászlóvára je lentőségét : a 400 fő és 56 íjász szerepeltetésével a je len tő
sebbek közé tartozott, valamint Pozsezsin és közte j ó dunai átkelőhelyet (eyn gute fere) 
emlí tenek (amit lehet, hogy a Ga lambóc ellen felvonulók is haszná l tak) . 3 4 Teljességgel 
bizonytalan, hogy a várat mennyire erősítettek meg tüzérséggel , noha a magyar utánpót
lás biztosí tásában biztosan kiemelt szerepet játszhatott . Az, hogy Szent lászlóvárából lőt
ték volna a szemközt i erősséget , hihető, de célzott lövéseket ilyen - kb. egy-másfé l k i 
lométeres - távolságból nem lehetett leadni. Arról sem tudunk, hogy a kor nagy faltörő 
bombardái t odaszáll í tot ták volna, vagy éppen helyben öntöttek volna néhányat . M é g ke
vésbé hihető, hogy a visszavonuló magyarokat folyamatos tüzeléssel védték volna, h i -

28 ( 

Tnallóczy-Aldásy, Magyarország és Szerbia, Nr. 140. DRTA IX. 61 o.-ra hivatkozva, a pápai legátus
nak. Ravanicáról: Nándorfehérvár, 1427. X I . 19. Zsigmond Keresztúri Bocska Miklósnak, uo., Nr. 142. 

~ Thallóczy-Áldúsy, Magyarország és Szerbia, Nr. 140. 
3 0 Horváth, Magyarország története, 482. o.: 25 000 főről, de ebbe már beszámítja Dan havasalföldi fejede

lem 6000 fős seregét, valamint Vitold litván herceg segédcsapatát. Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns, 241. о. 
ugyanennyiről, 20-30 000 főről beszél. Petrovics, Galambóc ostroma, 64. o. is 20 000 főről ír. 

3 1 Pasán, Zsigmond és a Német lovagrend, 652-653. o. A lovagrendi hídverő már 1429 elejére megérke
zett, v. ö. Altmann, Regesta Imperii, X I / I . 7132., 7261. o. Zsigmond környezetében 1430-ban fel is tűnik egy 
hídverő: Szendrei, Hadtörténelmi Okmánytár, 729. o. 

32 
" Spremic, Deszpot Brankovics, 114-116. o. 
" Szentlászlóra 1. Engel, Királyi hatalom, 156. o.; Engel, Archontológia I . 427. o. 
3 4 Joachim, König Siegmund, 108-110. о. 1428. április 17-én Pozsezsinba rendeli Egerszegi Imrét 32 lo

vassal. (Ortvay, Temesvármegye, 615. o., DL 54 602. 



szen a kor ágyúinak tűzgyorsasága igen csekély volt, másfelől a lövések magukat a visz-
szavonulókat is veszélyeztet ték volna. Igaz, hogy a kor legkorszerűbb, lőporkamrás 
ágyúinak tűzgyorsaságát sikerült - elméleti leg - annyira megnöveln i , hogy óránként 
akár tíz lövést is leadhattak volna (ami után persze hűteni kellett a csöveket) , ám a kora
beli, feltételezett technikát figyelembe véve, a nagyobb os t romágyúkból , át lagban, válto
zatlanul legfeljebb egy lövéssel lehet számolni ó ránkén t . 3 5 A magyarok ágyúhasználatát 
egyébként a török krónikák is leírták, s utalnak azok félelmetes hangjára . 3 6 

A magyar csapatokat az új temesi ispán, Rozgonyi István vezette, s hozzájuk csatla
kozott a Vi to ld litván fejedelmet képviselő Czarny Zawisza vezetésével egy lengyel se
gélycsapat; a románok csapata pedig Dan havasalföldi vajda képviseletében jelent meg. 
A tatai szerződésnek megfelelően az új szerb despota, Brankovics György is elküldte 
csapatát a már említett Tallóci Ma tkó vezetésével , e tényt azonban, amint arra Mályusz 
Elemér utalt, Tallóci 1437-es adománylevele már elhallgatta. 3 7 Lehet némi igazság 
Mályusz véleményében, mely szerint a magyar fővezér, Rozgonyi István tehetségtelen és 
alkalmatlan volt, hiszen, a valóságtól jócskán elrugaszkodva, 1427. január 25-én arról írt 
Töt tös Lászlónak, hogy a befagyott Dunán egészen a Duna torkolatáig (?) nyomulnak 
majd e lö r e . 3 s 

Az ostromban résztvevőkről kevés adománylevél emlékezik meg. 3 y A féltucatnyi narrá-
cióból azonban megnyugta tó pontossággal állítható össze az ostrom lefolyása . 4 0 A szerb, 

' Norris, Early Gunpowder Artillery, 33 о. 
3 6 Kreiitel, Vom Hirtenzeit, 166. о. (Asikpasazade, 106. fejezet). 
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Mályusz, A négy Tallóci fivér, 540. о. Az oklevél kiadása: Thallóczy-Aldásy, Magyarország és Szerbia, 
Nr. 184. 

Wertner, Magyar hadjáratok 427. o. (Zichy Okm. VII I . 310. o. 
39 

A királyi oklevelek narrációs részére Mályusz, Királyi kancellária, 28-64. o. Az egyes személyekre: 
Kökényesi Jakab a király szolgálatába állott, seregében találjuk 1428-ban, az Aldunánál is. Akkor Zsigmond 
király, hűséges szolgálatait tekintvén, neki és Balázs fivérének a galambóci táborban, 1428. V I . 22-én, jutal
mul, címeres levelet is adományozott. DL 63 774. Turul, 1899. 97. o., és Fejérpataky: Magyar címeres emlé
kek, I . 57. o. 

Szentgyörgyi Bazini György a galambóci csatában „uti athleta strenuus et pugil fortissimus" harcolt. DL 
13 223., 1438. VI I . 23. Wertner, Magyar hadjáratok, 437. o.; Thullócy-Áldásy, Magyarország és Szerbia, Nr. 
188. 

A szép karriert befutó Hatnai „Pan" László oklevelében (1438. I I . 24., Balassa Okm. Nr. 308., 105.О.) fel
jegyezték a galambóci vár szerb kapitányának, Jeremiásnak a nevét. (Ezt megőrizte Tallóci Matkó oklevele 
is).V. ö. Thallóczy-Áldásy, Magyarország és Szerbia, Nr. 185.; Wertner, Magyar hadjáratok, 439. o. 

Kaplati János szintén harcolt Galambóc alatt, később „magister armorum" (1432. V. 21., DL 90 574.) 

Bizerei Lad és Miklós Galambóc alatt harcolt (1429. X I . 30., DL 65 416.); Thallóczy-Áldási: Magyaror
szág és Szerbia, 85 o.; Pesty, Szörényi bánság Oki. Nr. 35. és Wertner, Magyar hadjáratok, 439. o. 

Pölöskei Ördög Miklós is érdemeket szerzett az ostrom alatt. (Pozsony, 1430. I I . 14., Zalamegyei Oki. I I . 
465. o.), v. ö. Wertner, Magyar hadjáratok, 439. o. 

Szentlászlói András fia Márk hadiérdemeiért (Illyéd, 1428. V I I I . 27., Tluillóczy-Áldásy, Magyarország és 
Szerbia, Nr. 147.). 

Macskási Román és Mihály életét vesztette. (Karánsebes, 1428. X. 19., Pesty, Krassó, I I I . 328. о.; Fejér, 
X I . 458. о.; Pesty, Szörényi, I I I . Nr. 70., v. ö. Milleker, A töröknek első betörései. 28. o. 

4 0 Zsigmond erős sereggel jölt (cum valido exercitu); a magyarok rendszeres ágyútűz alatt tartották a várat 
(per crebras lapidum bombardarum emissiones); a hajókról lőttek ágyúkkal, a számszeríjakkal, a hajót galea-
nak hívták; komoly károk keletkeztek a várban (notabiles turrium et murorum castri pretacti partes dirute 
extiterunt); fegyverszünetet kötöttek a törökkel (firmatis inter nos et dominum Turorum atque Turcos certis 



török kontroliforrásokból pedig meg fi I lapítható, hogy az események elbeszélésben az ok
levél-kiállítók megbízha tóak voltak; úgy tűnik, minden úgy történt, ahogyan azt leírták. 
Mindez annál é rdekesebb, mivel Thuróczy krónikája éppen a ga lambóci e semények le
írásában tűnik igen pontatlannak. 4 1 

A legismertebb oklevelek magáról Rozgonyi Istvánról és feleségéről emlékeznek 
meg. Az egyik szerint a Morava folyón feljövő török flottát verték szét, ám szinte biztos, 
hogy az oklevélben említett hőstett nem az adott évre vonatkozik. Maguk a török króni
kások is szárazföldi, s nem vízi e lőrenyomulás t emlí tenek. Az események arra mutatnak, 
hogy az átkelést nem akadályozta török folyamharci tevékenység. Rozgonyi feleségét 
úgy említi az oklevél megfoga lmazója , 4 2 hogy fegyveres gályára szállva ágyúkból , kőve
tőgépekből és más e célra szolgáló hadieszközökből lövette Ga lambóc várát. Rozgonyi 
Istvánról hasonlóképpen feljegyezték, hogy személyesen irányította a várat törő ágyúkat , 
ő volt az ütegek parancsnoka (in directione et gubematione bombardarum).43 Az okleve
lek megfogalmazásából azonban nem azt o lvasnánk k i , hogy a Rozgonyi házaspár saját 
kezűleg tüzelt volna az ágyúkkal , amihez nyilván nem értettek; azt a képzett ágyúmes te 
rek végezték. István részvételével egy nagyobb os t romágyú irányításában azonban egy 
oklevél kétségkívül eldicsekszik. 4 4 A szokatlan, és az előkelők körében teljesen példátlan 
hadi é rdemek írásba foglalásának okát megint Zsigmond technikai érdeklődésében vél
jük felfedezni: az oklevél megszövegezői igyekeztek a király kedvében járni . 

A magyar vereség oka talán abban keresendő, hogy (a hozzávetőleg április 27-től jú
nius 3-ig terjedő) másfél hónap kevésnek bizonyult az erősség bevételére, s mint annyi
szor, a felmentő sereg megjelenése két tűz közé szorította az ostromlókat . A talán а Рек 
folyó völgyében felvonult török sereg beszorította a magyarokat Ga lambóc vára, a he
gyek és a Duna közé, ahonnan a jórészt gyalogos seregnek semmi esélye nem volt a kitö
résre. Az események némiképpen az 1456-os belgrádi magyar győzelemre is fényt vet
nek, legalábbis megmutatják, milyen következményekkel jár , ha egy ostromra berendez
kedett sereget felmentő erők t ámadnak meg. (Pedig 1456-ban a török sereg, nyilván 
óvatosságból , nem is kelt át, a Dunán, hanem a visszavonulást lehetővé tevő partszaka
szon maradt.) 

Zsigmond helyesen döntött , hogy nem bocsátkozot t csatába a megjelenő török sereg
gel, amely a modern történészek szerint I I . Murád szultán személyesen vezetett serege 

treugis); 1428 augusztusában tudták a bég, Zynambeg, s a szultán, Omortag nevét; a Dunán minden fedezet 
nélkül keltek át (Danubiumque absque aliquali fortitudine ..transfetare volentibus); a magyar sereg nagyobb ré
sze már a túl parton volt (transfretata iam et a nobis separata maiori parte dicti nostri exercitus); amikor a 
Galambóc alatti magyarok a Duna partjára szorultak táborukba, mivel a törökök hitszegő módon rájuk támad
tak (eosdem a castris seu descensu nostro, quae tunc iuxta flumen Danubii fixeramus, removerunt), a török tá
madást követően egész nap harcoltak, szép sikerrel; a következő éjjel a török támadás idején kitört a pánik, s 
nem maradt szabad hajó Zsigmondnak (singuli ... precipites festivoque cursu se ad naves conferre ceperunt et 
omnes naves nostras taliter preoccupaveant, ut non restabat aliqua navis, in qua maisestas nostra transfetare 
potuisset); a király hajóra szállt, de többeket hátrahagyott, hogy a maradék sereget védelmezzék; hajnalban érte 
komoly vérveszteség a magyarokat, amikor már szinte mindenki áthajózott (cum iam quasi omnes nostri post 
nostram transfretassent maiestatem). 

1 Akin: Thuróczy, 5. o. 
4 2 Rozgonyiné: Fejér, X. 7. 628-629. o. (1428. XII . 28., DL 59 120.). Thallóczy-Áldúsy, Magyarország és 

Szerbia, Nr. 149. L. még Szalay - Baráti, A magyar nemzet története, 2. 150-152. o. 
4 3 Fejér, X I . 149. o.; Thallóczy-Áldásy, Magyarország és Szerbia, Nr. 188. 
4 4 Iványi, A tüzérség története, I . 21. o. 



volt, bár Leopold Kupelwieser felvettette, hogy a szultán, i t ineráriuma szerint, akkor 
Konstant inápolyban volt; Galambócnál inkább csak egy alvezéréröl lehetett s z ó . 4 5 A ren
delkezésre álló török for rások 4 6 ezt erősítik meg. Fodor Pál átnézte a Thúry József által 
nem lefordított As ikpasazádé t 4 7 és egy Murád kori kronológiai l is tát , 4 8 s szerinte mind
egyikből az tűnik k i , hogy Murád 1428-ban valószínűleg nem volt a helyszínen. Nesri 
egyébként szinte szó szerint Asikpasazádét vette át; mindket tő 1433-43-re teszi az ese
ményt , s még röviden arról emlékezik meg, hogy korábban (nyilván 1427-ben) Murád 
elfoglalta Galambócot . A kronológiai lista szintén csak annyit mond, hogy Láz-oglu 
(Lazarevics István) halála után a magyarok Galambóc ellen mentek, de a ruméliai sereg 
elűzte őket, és utó védj üket kirabolta. Fodor két fethnámét tart fontosnak a Feridun-féle 
oszmán- török iratgyűjteményben. Az egyik Ga lambóc elfoglalásáról, a másik pedig fel
mentéséről számol be Baibarsz egyiptomi szultánnak, igaz évszámok nélkül, a győzelmi 
je lentést szeptember 21-re datálva. így persze a magyar kudarc még kellemetlenebb 
színben tűnik fel, hiszen Zsigmondot még csak nem is a török a főerők kényszerí tet ték 
visszafordulásra. 

A Zsigmond-kori oklevelek is szolgálnak bizonyos részletekkel az eseményekről . A 
király 1428. augusztus 27-i, Hlyeden keltezett oklevele, mely Szentlászlói András fia 
Márk, Újlaki István bán familiárisa számára készült, aki már az előző évben a Havasal
földön is harcolt, úgy tudja, hogy Murád szultán személyesen vonult Szerbiába, de a bé
két Zsigmond (nyilván a szultán nevében eljáró) Szinan ruméliai beglerbéggel kötötte 
meg. M é g Galambóc alatt, június 3-án, Töttös Jánoshoz írott levelében Zsigmond meg
kötött fegyverszünetről (treuga, concordia), jún ius 29-én pedig egyenesen hároméves 
fegyverszünetről beszé l . 4 9 A későbbi magyar szakirodalom, sőt még Spremic 5 0 is, való
színűleg a Murád 1426-os hadjáratára utaló megjegyzést értette félre a királyi oklevél
ben, s tette a szultánt az 1428-as események közvetlen szereplőjévé . 5 1 Nyi lván Zsigmond 
vereségét is könnyebben megmagyarázhat ták , ha ellenfeléül személyesen a török szul
tánt állították, a török sereg pedig „ha ta lmassá , " 5 2 számos tanulmányban ké t sze re s 
háromszoros túlerejűre szaporították. 

A visszavonulás , a Dunán való átkelés a törökökkel kötött fegyverszünet alapján 
rendben zajlott. Zsigmond egy másik oklevele a fegyverszünetet egyenesen a megkötöt t 
hároméves békével azonosí t ja . 5 3 A király ismét uralkodói erényeit villantotta fel, amikor 

4 5 Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns, 42. о. Ugyanakkor Zsigmond itineráriuma ismeretében kizárható, 
hogy Vitolddal 1428 februárjában Kassán találkozott volna, mint Kupelwieser véli. 

4 6 Thúry, Török történetírók. 
4 7 Kreutel, Vom Hiltenzeit. 
4 8 V. ö. Menage: The Annals of Murád I I . Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 39. 1976. 

Itt köszönöm meg Fodor Pál önzetlen segítségét. 
4 9 Zichy Okm. VI I I . Nr. 240., 354. о. 
5 0 Spremic, Deszpot Brankovics, 117. o. 
5 1 „... sevissimus Omorath, dominus Turcorum cum totali sua potentia in persona invaserat Zsigmond 

Szentlászlói Márknak, 1428. VI I I . 27. Thallóczy-Áldásy, Magyarország és Szerbia, Nr. 147. 
52 

'~ Illyéd, 1428. VI I I . 31. „copiossima multitudo Turcorum"-ról ír a csanádi ispánnak. Zichy Okm. V I I I . Nr. 
244. 

5 3 Említi a Zawischa-oklevélben, 1428. V I . 29. (Caro, Liber cancellarie Stanislai Ciolek, 527-528. o.): „ad 
triennium conclusa." A fegyverszünetről 1429 elején már tudnak Milánóban, s azt vélhetően Pozsonyban 1429 
áprilisában egy török követség véglegesítette. DRTA X. 88-89. o. 



nem elsőként menekül t el, hanem a galambóci oldalon, az oklevélben is említett Duna 
parti táborban várta k i csapatai túlpartra jutását . Nyi lván úgy érezte, személye a garancia 
arra, hogy a magyar csapatoknak nem esik bántódása a hajókon történő átkelés során. A 
törökök kivárták, amíg már csak néhány százan maradtak a magyarok, s kísérletet tettek 
a király e l fogására . 5 4 Akkor , azon az éjszakán, valóban kitört a pánik, a katonák megro
hamozták a hajókat, s kis híján magának az uralkodónak sem jutott hely. 5 5 Ezt az epizó
dot jó l ismerjük a Rozgonyi István és Tallóci Matkó érdemeit felsoroló oklevélből . Az 
uralkodó hajóra jut ta tása közben maga Rozgonyi is majdnem vízbe fulladt. Ugyanakkor 
a fegyverszünetet megelőző, nagyobb mértékű, véres összecsapásról az oklevelekből 
semmi nem olvasható k i , még ha Spremic feltételezi is, hogy történt valami. Érdekes , 
hogy később, 1437-ben is hasonló helyzetben próbálkoztak a törökök: kivárták a győzte
sen visszatérő magyar sereg egy részének az átkelését Galambócnál , majd csak utána 
támadtak, akkor azonban a magyarok visszaverték őke t . 5 6 

Zsigmond később több oklevelében is meleg szavakkal emlékezet t meg Czarny 
Zawiszáról , aki élete feláldozása árán tartotta magát a jobb parton, hogy biztosítsa a ma
gyar sereg visszavonulását . 1428. jún ius 29-i levelében a király ki is fejezte köszönetét 
Vitoldnak, (bár akkor még nem tudja, vajon Zawisza életben van-e), 5 7 majd 1429 febru
árjában Zawisza özvegyének 300 magyar aranyforintot juttatott . 5 8 

A veszteségeket illetően ismerjük Zsigmond kancellárjának a nürnbergiekhez írott le
ve lé t , 5 9 mely szerint nem többen, mint 200-an estek el, s azokat is az egyszerűbb, havas
alföldi segédcsapatok közül valónak említi . Bizonyos, hogy e levelében benne van a ve
reség következményei elbagatell izálásra tett kísérlet, de végeredményben, a fegyverszü
net e redményeként , a sereg nagy része az oklevelek szerint is békés körü lmények között 
jutott át a túlpartra. A veszteség valóban százas nagyságrendű lehetett, de a gyorsan ter
j edő szóbeszéd a vereség katasztrofális voltáról, amire említés is történik a Frankfurtba 
küldött levélben, zavarhatta az udvart. Az is hihető, hogy a magyar sereg átkelését a kül
földi segédcsapatok, így a havasalföldiek és lengyelek fedezték, amit az áldozatokról 
szóló hírek alátámasztani látszanak. A török zsákmánya lett az összes partra tett ágyú, a 
lovak, és amit a török történetírók is emlí tenek, a sátrak, „háziszerek." Sok rabszolgát is 
emlí tenek, de lehet, hogy ez a kitétel - csak „300 akcsét ért egy keresztény fogoly" -
csupán a nagy győze lmek utáni szokásos fordulatként é r téke lhe tő . 6 0 Szintén a frankfurti 
levélről derül k i , hogy a törökök azonnal hozzáfogtak az erődí tmény megerősí téséhez, 
ami igazán rossz hír volt a jövőre nézve, s tulajdonképpen a vereség legsúlyosabb követ
kezménye lett. 

Könnyen lehet, hogy a törökök attól tartottak, a magyarok olyan felszerelést is behajóznak, ami a meg
kötött fegyverszünet, vagy éppen az íratlan hadijog szerint őket illette volna. 

5 5 Nem tudjuk, mi alapján teszi a menekülést Hoensch június 12-re. Hoensch, Kaiser Sigismund, 343. о. 
5 6 Wertner, Magyar hadjáratok, 547-548. о. 

Caro, Liber cancellarie Slanislai Ciolek, 527. о. 
5 8 Cserny özegyének, 1429. I I . 6.: Altiminn, Regesta imperii, Nr. 7167., 5563., 5972., 5992. 

Kaspar Schlick levele, 1428. IX. П. , idézi Hoensch, Kaiser Sigismund, 344. о. V. ö. Aschbach, 
Geschichte. I I I . 413. o.; Altmann, Regesta Imperii, XI/2. Nr. 7101., korábban Fejér, X/6. 929-930. о. 

Thúry, Török történetírók, akik tudnak az éjszakai döntő támadásról (1 . 125-126. o.). Zsigmond veresé
gét, s általában katonai kudarcait súlyosabbnak tartja Elekes, Hunyadi, 53. o., ahol Schlick sorait átlátszó meg
tévesztésnek tekinti. 



Az utójátékkal sem volt Zsigmondnak több szerencséje, az 1429-ben a helyszínre te
lepített német lovagok, megfelelő pénzügyi támogatás nélkül, képtelenek voltak fenntar
tani a Szörény és Harám közötti 12 várat a tervezett 1370 gyalogossal, 550 lovassal, 328 
számszerí jásszal és 1400 naszádossa l . 6 1 Abban azonban szerencsésen döntött az uralko
dó, hogy a magyar védelem irányítását Tallóci Matkóra bízta, miután 1429-ben Keve és 
Nándorfehérvár parancsnokává tette, s testvéreit is je lentős pozíc ióba jutatta. 

Az 1428-as európai török háború legfontosabb eseményei mégsem a Dunánál zajlot
tak, hanem délebbre, a ve lence i - török fronton, ahol Thessaloniki és az albániai velencei 
területek birtoklása volt a tét, valamint a velencei flottafölény fenntartása a Dardanel lák
nál. Velence felismerte a veszély komolyságát , s már 1426 októberében közeledni pró
bált Zsigmondhoz, 6 2 aki azonban nem volt hajlandó a tényleges katonai együt tműködés
re. 1428. júl ius 2-án Kévén (Kovinban) fogadta Marco Dandolo velencei követet , majd 
Hlyeden (Ilidiában) folytatták a tárgyalásokat , ahol szeptember 8-án ötéves fegyverszü
netet kö tö t tek . 6 3 Az események menetén azonban ez érdemben nem változtatott. I I . M u 
rád az 1427 óta tárgyalás tárgyát képező ve lence i - török békét nem is írta alá, s 1430-ban 
a török csapatok, néhány hetes ostrom után, március 29-én, bevették Thessalonikit. 
1429-ben Rómában a velencei és magyar politikusok nem alaptalanul vádolták egymás t 
a közös akciók e lmulasz tásér t . 6 4 A törökök számára nagyobb haszonnal járt , hogy Zsig
mondot lekötötte a szerb rendezés , a galambóci ostrom, majd pedig az, hogy a megkötöt t 
béke korlátozta katonai akcióiban. A galambóci „tüzjátékkal" nem állt arányban Thessa
loniki e lvesztése, (amelynek bevételében egyébként szerb segédcsapatok is részt vettek), 
s a Velence és a balkáni á l lamok rovására megvalósul t balkáni oszmán térnyerés. A 
galambóci támadással ráadásul Zsigmondnak még egy komolyabb török katonai eröát-
csoportosítást sem sikerült elérnie, ugyanakkor szinte reménytelenül kevés já téktere ma
radt arra, hogy a hagyományos genovai-magyar szövetség helyett egy magyar-velencei 
együt tműködés t hozzon tető alá; ez utóbbiban akadályozták a Dalmáciára vonatkozó, 
mindkét oldalról artikulált jog igények, saját itáliai tervei, illetve a magyarok fekete
tengeri kereskedelmi érdekei egyaránt. Ráadásul akkoriban elsősorban már közelgő itáli
ai útjára koncentrálhatott , s nyilván ezért ragaszkodott az elért magyar - tö rök fegyver
szünet megtar tásához, majd következő évi ra t i f ikálásához 6 5 (noha esetleges felmondására 
a törökök csalárd támadása éppen elég indokot biztosított volna). Egy fegyverszünet el
érése biztosan szerepelt a király hadicéljai között, még ha azt Ga lambóc visszaszerzésé
vel akarta is kikényszerí teni , bár anélkül is elérte. így végül is Zsigmond nyugalomban 
hagyta maga mögött a déli határszakaszt , amikor 1430 június végén több évre elhagyta 
Magyarországot , s elindult Itáliába a császári korona elnyeréséért . 

6 1 Joachim, König Siegmund, 108-110. о. 
6 2 A velencei-magyar közeledésre Mályusz, Zsigmond király, 95. o., aki szerint Zsigmond többet nyert 

volna egy engedékenyebb velencei politikával. Velence Murád ellenfelével, a Karmanidákkal jó kapcsolatot 
tartott fenn, de Zsigmond keleti követsége nem akkor, hanem 1419-ben indult el. A kronológiát tisztázza Ágos
ton, Karamania, 273-274. o. 

6 3 Milleker, Töröknek első betörései, 28-29. o. Zsigmond ismét dunai flottatámogatást kér a velenceiktől, 
de sikertelenül. 

6 4 Imber, Ottoman Empire, 100-116. o. 
6 5 Hoensch, Kaiser Sigismund, 344. о.; Altmann, Regesta imperii, Xl/2. Nr. 7171.; DRTA IX. Nr. 219.; 

DRTA X. Nr. 88. 



Utóélet 

A középkori csaták utóéletét egyáltalán nem stratégiai súlyuk határozta meg, hanem 
irodalmi utóéletük. Annak, hogy a történeti köztudatban fennmaradt a vár neve (noha a 
mai magyarországi d iákok legnagyobb része azt sem tudja, merre kell keresni a térké
pen), nagy szerepe van a temesi bán hős feleségét megörökí tő szépirodalmi alkotások
nak, így esetünkben Arany János bal ladájának, 6 6 illetve a hősi halált szenvedett lengyel 
lovag alakja körül máig élő kultusznak. A Sandomierz környéki Garbówból származó, 
nyilván sötét hajú, ezért Feketének hívott, c ímerében fekete sast viselő lovag részt vett 
már az 1410-es grünwaldi csatában, majd szerepet vállalt a lengyel és magyar király kö
zötti, 141 l-es békeszerződés megkötésében. 1412-ben Jagelló kíséretében érkezett Budá
ra, részt vett a lovagi mula tságokon, és többször is kapcsolatba került Zsigmonddal. 
1416-ban a magyar király kíséretében Perpignanba látogatott, híres aragón lovagokat 
győzött le, de elkísérte Zsigmondot a huszita háborúkba is, melyek során fogságba esett. 
Kiváltása után, 1420-ban a Szepességbe került kormányzónak, lublói kapitány lett. Meg
emlékezet t róla Jan Dlugosz, s versében a krakkói kanonok, 6 7 Adam Swinka. 6 8 Alakja 
bekerült a lengyel néphagyományba is, közmondás őrizte meg megbízhatóságát : „Úgy 
bízzál meg benne, mint Zawiszában ." Ezt maga Thuróczy is megerősítet te krónikájában, 
amikor (a 208. fejezetben) 20 sort szentelt az ostromnak, de a húszból négyet a lengyel 
hősnek: „Bár ebben az ütközetben sokan elhullottak, mégis a mi korunkig emlegetik 
szívbéli szomorúsággal , hogy itt esett el a »Fekete Zavissanak« nevezett nagynevű, v i 
tézségben és fegyverforgatásban kiváló férf iú." 6 9 Tinódi Lantos Sebestyén megemléke
zett a lengyel hősről , akit egyébként Fekete Szaniszlónak nevezett. 7 0 1433-ban 
Ga lambócon átutazva a burgund utazó, Bertandon de la Brocquiere is hallott a lengyel 
lovag hőstettéről. Az utókor azonban mindazt, amit elismert Zawiszának, megtagadta a 
királytól. Min t annyiszor, ismét méltatlanul hálát lannak bizonyult Zsigmond iránt. 

Német fordítása Schwicker: Geschichte der ungarischen Literatur. Leipzig, 1889. 696-697. о. V. ö. még 
Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica. 

6 7 Amikor Zsigmond megtudta, hogy a túlparton maradt kiváló vitéze, Zawisza is, külön hajót rendelt érte. 
Zawisza visszautasította a segítséget, hiszen soha nem hátrált meg a harc elől, inkább kívánta a hősi halált, 
mint a menekülést. Állítólag maga Zsigmond is megjegyezte, hogy számos király és uralkodó nem hal olyan 
dicső halált, mint Zawisza fog egyszer. A törökök elfogták Zawiszát, s mivel előkelő fegyverzete volt, herceg
nek, sőt egyenesen magának a királynak hitték. Amikor belátták tévedésüket, fejét vették és a szultán elé vitték. 
A vitéz testét a lakosok temették el. Zawisza tehát igazi lovaghoz méltó halált választott magának, hogy híme
ve örökre fennmaradjon. így tolmácsolja az eseményeket Dlugosz. 

6 8 Dlugossii, Annales, 234-239. o. 
6 9 Thuróczy, Magyarok krónikája, 345-346 o. (A fordító nem ismerte Zawisza névalakját). Kiadásban: 

Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum, Textus 220-221. o.; Commentarii: Vol. 2. 258-259. о. 
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Heltai, Cancionale, vonatkozó fejezet (oldalszám nélkül). 
7 1 Idézi Wertner, Magyar hadjáratok, 436 o., ahol a burgund utazó az oszmán hadsereg gyors menettelje

sítményét és mozgékonyságát dicséri, s példának említi a nikápolyi és a galambóci vereséget. 
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FÜGGELÉK 

Az eseményekre vonatkozó oklevél-narratiók 

1427 

Valido nostro exercito contra sevissimos Turcos, crucis Christi et totius orthodoxe fidei perse-
cutores nostros scilicet et regnorum nostrorum emulos ad partes nostras Transalpinas instaurato in 
eisdem partibus nostris Transalpinis egredientibus et ad regnum nostrum Rascie, quod eotunc ille 
sevissimus Omorath dominus Turcorum cum totali sua potentia in persona invaserat, superveni-
entibus ibidem bella gerentibus ... (1428. augusztus 27., Thalldczy-Alddsy, Nr. 147.) 

Dudum siquidem mortuo et ab hoc seculo sublato condam illustri Stephano despoto Rascie, in 
cuius tunc manibus castra nostra regalis Nandoralbense et Galambocz habebantur, ipsoque castro 
Nandoralbense mox manibus nostris devento et applicato, dicto vero castro nostro Galambocz ex 
tradimento illius perfidissimi et sceleratissimi Jeremie pro tunc idem tenentis a nobis proch alie-
nato et per sevissimos Turcos, crucis Christi persecutores nostrosque et regni nostri emulos surrep-
to etoccupato ... (1437. szeptember 27., Thalldczy-Alddsy, Nr. 184.) 

Dudum siquidem defuncto et ab hoc seculo sublato condam illustri principe Stephano despoto 
Rascie, castro quoque Galambocz nuncupato in confiniis regni nostri Hungarie habito, quod sem-
per ad coronam ipsius regni Hungarie pertinuit, sicuti pertinet etiam de presenti, ex tradidone cuius-
dam perfidi Jeremie Rasciani, eotunc ipsum castrum nomine et in persona annotati condam 
Stephani despoti tenentis per sevissimos Turcos surrepto et occupato, tandem vero prefato condam 
domino Sigismundo imperatore et rege huismodi surreptionem castri prcnotati audiente, validoque 
exercitu congregato, ipsum castrum pro eiusdem expugnatione obsidente ... Ladislaus Pan ... in 
expugnatione castri pretacti insultui dictorum Turcorum castro de eodem rapinam accepturum 
plerumque egredientium se viriliter opponendo.. .(1438. februar 24., Thalloczy-Alddsy, Nr. 185.). 

1428 
[De obsidione] 

Dum nos volentes idem castrum ab ipsorum Turcorum manibus recuperare, ipsum cum valido 
exercitu personaliter obsidendum duxeramus, prefatus Mathko banus se cum decenti gentium et fa-
miliarium suorum comitiva secundum nostrum votum et mandatum ex una parte figens in ex-
pugnatione eiusdem veluti vir strenuus et agilis curam ferens solicitam, ipsum in certis eius meniis 
et turribus per crebras lapidum bombardarum emissiones ictus ictibus continuans fortiter fecit im-
pugnari ex cuius diligenti solicitudine et solerti procuratione notabiles turrium et murorum castri 
pretacti partes per ipsorum lapidum seu globorum, bombardarum violentos impulsus dirute exti-
terunt. (1437. szeptember 27., Thalloczy-Alddsy, Nr. 184.) 

ut ceteris in sexu femineo constitutis cedat in exemplum et promptioris audacie prebeatur inci-
tamentum, presentibus duximus stilo digne narrationis inserendum: ipsa namque domina comitissa 
nobis et dicto comiti Stephano, domino et marito suo ... cum nostris exercitibus in obsidione et 
expugnatione dicti castri Galambocz existentibus et laborantibus, pre ceteris dominabus audacior 
et magis egregia ad castrum nostrum Zenthlazlovara vocatum, ex opposito dicti castri Galambocz, 
ex ista parte Danubii per nos edificatura venire ausa est, et unam galeam nostram armatam inter 



ceteras inibi super fluvio Danubii habitam, ne dum pretermissa muliebri, sexusque foeminee fragili 
tremula et formidula conditione; sed et animo atque corde sumto tironico audacter condescendens, 
et cum eadem in dicto Danubio hincinde strenue modo currens modoque discurrens, inchoatis belli 
preludiis se ingerendo, plurimas peregit scramurcias triumphales. De eademque galea aliquotiens, 
immo vicibus frequentatis, ex pixidibus seu bombardis, balistisque et aliis ad id correquisitis inge-
niis ad ipsum castrum Galambocz contra Turcos, nostros scilicet aemulos idem castrum tenentes, 
sagittari facere non expavit. (1428. december 28., Fejer, XII. 628. o., Thalldczy-Alddsy, Nr. 152.) 

Demum vero ipso domino imperatore ac rege in hoc regnum Hungariae ab ipsis exteris partibus 
et regionibus feliciter regrediente, in pluribus, imo multiplicibus exercitualibus expeditionibus, tam 
contra saevuissimos Turcos, Christiani nominis immanissimos persecutores, quam etiam perfidis-
simos, Hussitas et Taboritas, in partibus superioribus regni nostri aliquamdiu pululantes, aliosque 
huius nostri regni aemulos, quibusque per ipsum condam dominum imperatorem saepe numero in-
stauratis, et praesertim in expugnatione castri Galambocz nuncupati, erga manus dictorum Turco-
rum habiti, quod alias praefatus condam dominus imperator obsidione circumvallandum duxerat, 
in directione et gubernatione bombardarum, inibi pro tunc ad rumpendum muros atque turres 
ipsius castri adductarum, quarum, scilicet grandiorem, unam inter caeteras, ipsemet comes Stepha-
nus gubernando, certas turres castri praefati per globorum ex eadem emissionem violentos impul-
sus in notabili parte rupisse perhibetur. (1438. aprilis 2., Fejer, X I . 149-150. o.) 

[De pace et Turcorum invasione] 

... in expugnatione castri Galambocz, quod per ipsos Turcos detinebatur et detinetur. Expost 
autem dum Zynambeg Turcus sub treugis pacis inter nos et prefatum Omorat Turcorum dominum 
stabilitatis et firmitatis fraudulenta hostilitate nos et nostras gentes, Danubium ad has regni nostri 
Hungarie partes navigio in pace venire et transfetare volens cum plurima Turcorum turba invasit ... 
(1428. augusztus 27., Thalldczy-Alddsy, Nr. 147.) 

Nobisque tandem ab ipsius castri obsidone factis et firmatis inter nos et dominum Turcorum 
atque Turcos certis treugis discedentibus, Danubiumque absque aliquali fortitudione sub huius-
modi treugis pacis transfretare volentibus, ipse Mathko banus nostram ubique sequendo maiesta-
tem, contra ipsosque Turcis protunc fraudulenta hostilitate nos et nostros nobiscum existentes, 
transfretata iam et a nobis separata maiori parte dicti nostri exercitus invadendo se fortiter cum suis 
diversis fortune periculis exponendo nobis et sacre nostre corone laudabiles impendit famulatus. 
(1437. szeptember 27., Thalloczy-Alddsy, Nr. 184.) 

Quibus quidem Turcis eo tunc Dei adiutorio nostri viriliter resistentcs eosdem a castris seu 
descensu nostro, que tunc iuxta flumen Danubii fixeramus removerunt, per totamque illam diem 
cum eisdem fortiter dimicando, nonnullos ex eis dire morti tradiderunt. Tandemque tetra superduc-
ta nostris calligine ipsisque Turcis contra ipsa castra nostra et nostros, qui protunc aliis iam - ut 
predicitur pro maiori parte flumen Danubii transfretatis - , cum nostra remanserant maiestate 
rabidie et callide irruentes ... nostris nobiscum existentibus propter ipsorum paucitatem contra 
eorundem Turcorum cumulatam pluralitatem per amplius facultas non preberetur resistendi, singu-
li ipsorum nostrorum precipites festivoque cursu se ad naves conferre ceperunt et omnes naves 
nostros taliter preoccupaverant, ut non restabat aliqua navis, in qua maiestas nostra transfretare 
potuisset ... tandem ex consilio et procuratione ipsius Mathkonis bani et aliorum certorum fide-
lium nostrorum quadam inventa navi eandem conscendens transfretare cepissemus, ipsumque 
Mathkonem banum cum aliis certis baronibus nostris pro custodia et defensione gentium nostra-
rum ex illa parte remanentium interim donec ipse gentes residue possent transfretari ... Tunc ille 
Mathko banus in hiis curam gerens sollicitam, per totam illam noctem usque auroram contra ipsos 
Turcos viriliter dimicando, eisdem potenter restitit, demum autem luce ipsius aurore superveniente 
cum iam quasi omnes nostri post nostram transfretassent maiestatem et ipse Mathko banus cum 



paucissimis suis et nostris ... isset. Ipsi Turci cum eorum multitudine in eosdem irruentes, aliquos 
ex eisdem nostris crudeliter occiderunt, inter quos et ipse Mathko banus contra ipsos Turcos acriter 
pugnando vix dire mortis perniciem portu in eodem evasit ... (1437. szeptember 27., Thalloczy-
Alddsy, Nr. 184.) 

In conflictu etiam cum praefatis Turcis, qui durantibus eotunc treugis inter ipsum dominum 
imperatorem et Omorad dominum Turcorum, firmatis, transvadata iam per fluvium Danubii maiori 
parte exercitus ipsius imperatoris, eundem dominum imperatorem et suas gentes, secum absque 
aliquo favore sub confidentia ipsarum treugarum, modo quo praedicitur firmatarum, remanentem 
nequitiose nitebatur opprimere, inito et commisso non sine suorum sanguinis effusione, pergratos 
exhibuit famulatus, specialiter vero in istis, quod cum eo tunc ipse dominus imperator personaliter 
coactus dictum fluvium Danubii post reliquam partem sui exercitus transfretare voluisset, tunc ipse 
comes Stephanus cum suis gentibus exercitualibus dictum dominum imperatorem ab insequentium 
inimicorum insultibus, Deo volente defensatum, per maximis quam laboribus et fatigiis nimium 
lassatum, ad navem asseritur induxisse; et nisi eius vigilans ad fuisset solertia, idem dominus 
imperator ad manus forsitan suorum inimicorum incidisset, ipsemet vero comes Stephanus in 
huiusmodi domini imperatoris ad dictam navem ascensu, in personaeque eiusdem defensione, in 
aquam cadens Danubii, taliter idem fertur fuisse demersus, quod nisi per certos tunc ibi assistentes 
personas aqua ex eadem ereptus et extractus, ibidem protinus suffocatus et extinctus extitisset. 
(1438. aprilis 2., Fejer, X I . 149-150. o.) 

Recedentibus nuper nobis ab obsidione castri Golubiecz super conclusione treugarum inter nos 
et Turcorum dominum ad triennium conclusorum et in portu Danubii transfretantes, Turci huius-
modi treugas inscripciones et oblaciones non curantes, dum iam contra totus noster exercitus in spe 
huiusmodi treuge transfretasset, reliquas gentium nostrarum fraudulenter invadentes eas inter-
emerunt et aliquos captos abduxerunt, inter quos strenuus Zavissius de Garbow miles noster fami-
liaris fidelissimus fuit...(1428. junius 29., Caro, AfOG 1871. 527. o.) 



László Veszprémy 

KING SIGISMUND AT GALAMBÓC IN 1428 

Summary 

King Sigismund's frequently-mentioned Galambóc campaign seems to belong among the 
thoroughly researched military events, although its Latin documents have not yet been compared 
with the Serbian and Turkish sources. Those sources, examined by the author, also prove that 
Sigismund had prepared the campaign properly, and attempted to take the castle relying on his 
troops' significant superiority and his artillery that represented the high technology of the period. 
Nevertheless, the Turkish relief troops, although not under the Sultan's command, forced him to 
retreat. The armistice that followed (and held) was a favourable one for Sigismund, since it set the 
diplomatic background to his long stay in Italy. Sigismund acquitted himself honourably, too: he 
covered the retreat personally to the last moment, thus keeping the casualties low - in the author's 
opinion, much lower than it was estimated before. 

László Veszprémy 

SIGISMUND Ä GALAMBÓC EN 1428 

Resume 

Mentionnée maintes fois, la Campagne de Galambóc du roi Sigismond fait apparemment partié 
des événements militaires étudiés de maniére approfondie par la recherche, alors que les diplömes 
en latin et les sources serbes et turques n'ont pas encore été confrontés. II en ressort de nouveau 
que Sigismond a bien prepare sa Campagne avant de tenter de s'emparer du fort en ayant une supé-
riorité de forces et des canons issus de la technologie de pointe de l'epoque. Toutefois l'armée de 
secours turque Га contraint ä se retirer, meme si eile n'était pas commandée par le sultan. La treve 
conclue et plus tard consolidée était favorable pour Sigismond, puisqu'elle lui a assure l'arriére-
plan diplomatique d'un long séjour en Italic Sigismond a égalemcnt fait preuve de qualités hu-
maines : sa presence servait ä couvrir le retrait de ses soldats qui, de се fait, ont subi beaucoup 
moins de pertes que celles avancées par les précédentes estimations. 

László Veszprémy 

SIGISMUND BEI GALAMBÓC IM JAHRE 1428 

Resümee 

Der unzählige Male erwähnte Feldzug von König Sigismund (Zsigmond) nach Galambóc ge
hört scheinbar zu den gut erforschten Kriegsereignissen, jedoch wurden die lateinischen Urkunden 
bisher den serbischen und türkischen Quellen nicht gegenübergestellt. Daraus geht erneut hervor, 
dass Sigismund den Feldzug gut vorbereitet hatte und die Burg in Besitz einer bedeutenden Über
macht, mit einem Kanonenpark einnehmen wollte, der zur Spitzentechnik der Zeit gehörte. Das 
türkische Entsatzheer zwang ihn jedoch zum Rückzug, auch wenn dieses nicht vom Sultan selbst 
geführt wurde. Die abgeschlossene und später bekräftigte Gefechtspause war für Sigismund güns-



lig, da sie ihm den diplomatischen Hintergrund des langen Aufenthaltes in Italien sicherstellte. Si
gismund bestand die Prüfung auch aus menschlicher Sicht, deckte mit seiner persönlichen Anwe
senheit bis zum letzten Zeitpunkt die Rückziehenden, die auf diese Weise - entgegen der früheren 
Schätzungen - wohl einen viel kleineren Verlust erleiden mussten. 

Ласло Веспреми 

КОРОЛЬ ЖИГМОНД У ГАЛАМБОЦА В 1428 ГОДУ 

Резюме 

Многократно упоминаемая военная кампания на Галамбоц короля Жигмонда, на первый 
взгляд, относится к числу хорошо исследованных исторических событий, однако латинские 
дипломы до сего времени еще не удалось сопоставить с сербскими и турецкими источни
ками. Из этого вновь вытекает то, что король Жигмонд хорошо подготовил военный поход 
и, располагая значительным преимуществом сил, с помощью своего пушечного парка, осна
щенного по последним достижениям военной техники той эпохи, попытался взять крепость. 
Однако пришедшая туркам на помощь армия вынудила короля отступить, хотя она и не 
была возглавляема султаном. Заключенное и позднее подкрепленное перемирие бало благо
приятным для Жигмонда, ибо оно обеспечивало для него дипломатический тыл в ходе его 
долгого пребывания в Италии. Король Жигмонд отлично проявил себя здесь и как не
заурядная личность, своим личным присутствием он до последнего мгновения прикрывал 
отступавших, которые, по всей веротяности, понесли более малые потери, чем это оцени
валось раньше. 


