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RÁZSÓ G Y U L A 

Az oszmán hódítás árnyékában 

A sors vak eszközének szerepét játszotta Kantakuzenosz (VI.) János 
bizánci császár, amikor 1345-ben oszmán segély hadakat szállított át a 
Boszporuszon, hogy harcoljanak a törvényes uralkodó, V. János ellen.1 

Egy évtizeddel később a törökök kezükbe kerítették a hadászati fon
tosságú Gallipoli kikötőjét, s ezzel megvetették az oszmán birodalom 
európai terjeszkedésének alapjait. 

Kedvező pillanatban érkeztek. Sem a hanyatló bizánci császárság, 
sem a Dusán István cár halála után meggyöngült szerb állam, sem a 
belső viszályokkal terhes Bulgária nem állított érezhető akadályt a 
gyorsan előnyomuló oszmán hódítók útjába. A XIV. század hetvenes 
éveiben Bulgária, majd a Marica folyó partján vívott csatában, s vége
zetül a Rigómezőn elszenvedett döntő vereség után (1389) Szerbia is 
meghódolt a harcias török szultánoknak. 

A kilencvenes évek elején már a magyar végekre is eljutottak a tö
rök portyázok. Okleveleink tanúsága szerint csapataik főként Temes 
megye és a Szerémség falvait pusztították, s a határvidék magyar ka
pitányai már összemérték fegyvereiket a támadókkal.2 

. Európa lényegében ekkor figyelt fel az oszmán hódítókra. A Brussa 
környékén szerveződött oszmán állam korábban még csak egyike volt 
a szeldzsuk birodalom romjain keletkezett kis mohamedán fejede-

1 A török birodalom keletkezésére lásd Hammer—Purgstall, J. : Geschichte des osma-
nischen Reiches. Bd. 1. Pesth, 1827.; Zinkeisen, J. W. : Geschichte des osmanischen Reiches 
in Europa. Bd. 1. Hamburg-Gotha, 1840.; Wittek, P . : The Rise of the Ottoman Empire. 
London, 1938.; Vaughan, D.: Europe and the Turk. A Pattern of Alliances 1350—1700. 
Liverpool, 1954. ; Coles, P. : The Ottoman Impact on Europe. London, 1967. ; Bombardi, A. : 
Das osmanische Reich. (História mundi Bd. 7») ; lorga, N. : Geschichte des osmanischen 
Reiches. Bd. 1. Gotha, 1908.; Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht. (1380—1481.) Berlin, 
1966. Bizánc szerepére lásd még Bréhier, L. : Le monde byzantin. T. 3. Paris, 1947. ; Ostro-
gorsJcy, G.: Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1952.; Barker, J. W.: Manuel 
II. Paleolugus. (1391—1425.) A study in late Byzantine statesmanship. New Brunswick—New 
Jersey, 1969. 

2 Milleker B.: A töröknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert kirá
lyok idejében. Temesvár 1904. Csanád egyházm. ny. 6—11. p. Kupelwieser, L. : Die Kämpfe 
Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohács, 1526. Wien—Lpz. 1899. 9—11. p. Zsig
mond-kori oklevéltár (továbbiakban Zsigm. oki.) összeáll. Mályusz E. I. k. Budapest, 1951., 
2596, 2622, 2837, 2908, 3120, 3351, 3379, 3431, 3799, 3824, 3844, 4003, 4113, 4187, stb. 
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lemségeknek, amelyek kisebb-nagyobb rablóvállalkozásaikkal zavarták 
ugyan a velencei és genovai kereskedőket, s elvétve megtámadták a 
Lusignanok ciprusi királyságát, vagy a Rhodosz-i lovagok birtokait, 
ám egészében véve kívül estek az európai nagypolitika látóhatárán. 
Még az óvatos és figyelmes Velence is csak a kilencvenes években 
vette észre, hogy most már minőségileg más problémával került 
szembe.3 

Az oszmán sikersorozatot nem tekintjük a véletlen játékának. Kis-
Ázsiába tömegével érkeztek harcias és fanatikus török törzsekr 
harci dicsőségre és zsákmányra szomjas vezetőkkel és gházikkal. 
Mindezek egyfelől óriási emberanyag-tartalékot biztosítottak az ana
tóliai emírek és bégek seregei számára, másfelől állandó hódításokra 
kényszerítették e fejedelmeket/1 Az oszmánok elsősorban azáltal emel
kedtek kisázsiai vetélytársaik fölé, hogy az egyetlen anatóliai moha
medán „állam" urai voltak, amely közvetlenül érintkezett keresztény 
területekkel, a bizánci állam megmaradt néhány városával. (Brussa, 
Philadelphia stb.) így a vitézek, a gházik legjava Oszmánhoz és utó
daihoz csatlakozott, őket hajtotta „szent" háborúra a hitetlenek ellen. 

E mérhetetlenül felfokozott hódítási kényszer éles kardja a hadsereg 
volt. A korábbi török—mongol nomád seregekkel ellentétben, a ter
mészetesen főerőnek számító mozgékony könnyűlovasság mellett, a 
török hadak tekintélyes számú gyalogsággal is rendelkeztek. A kato
nai demokrácia, majd a romjain kifejlődő sajátos feudalizmus eleve 
vitathatatlanná tette a tehetséges szultánok tekintélyét, ami önmagá
ban is magasan az európai átlagszínvonal fölé emelte a török had
sereg harcértékét.5 

Hódításaikat az európai, közelebbről a délkelet-európai politikai és 
katonai problémák is megkönnyítették. Már utaltunk a balkáni álla
mok belső gyengeségére. Nem sokkal kedvezőbb körülmények ural
kodtak Középkelet-Európa legtekintélyesebb országában, a balkáni ha
talmi viszonyokban közvetlenül érdekelt Magyarországon sem. A lu
xemburgi Arlon-házból hazánkba került Zsigmond király trónja még 
nem szilárdult meg, az ország belső harcai megnehezítették a török 
elleni védekezést, s a későbbiekben pedig látjuk majd, hogy a magyar 
hadsereg sem érte el az oszmán hadak effektivitását. 

A többi európai országban is hasonló viszonyokat találunk. A n é 
met-római császárság büszke, ám roskatag trónján Zsigmond bátyja, 
Vencel ült, aki sem Németországban, sem szűkebb királyságában — 
Csehországban — nem tudott rendet teremteni. Angliát és Francia
országot kimerítette a százéves háború első menete, ehhez járult még 

3 Silberschmidt, M.: Das orientalische Problem zur Zeit der Entstehung des Türkischen 
Reiches. Berlin, 1923., 97—99. o.; Thiriat, P.: La Romanie vénitienne au moyen age. Paris, 
1959. Flammarion. 254. o. 

4 Werner: i. m. 93—97. o.; Giese, F.: Das Problem der Entstehung des Osmanischen 
Reiches. Ztschr. f. Semitistik und verwandte Gebiete. 1923., 246—271. o.; Atiya, A. : The Cru
sades. Paris, 1954. 

5 Delbrück, H. : Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen Geschichte. Bd. 
3. Berlin, 1908., 344—352. o. ; Papoulia, B. D.: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" in Os
manischen Reich. München, 1963.; Razin: A hadművészet története. Budapest, 1961. 2. k. 215— 
219. o.; Elekes L.: Hunyadi. Budapest, 1952. 7—19. o.; Perjés G.: Az oszmán birodalom euró
pai háborúinak katonai kérdései. (1356—1699.) Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban 
HK.) 1966. 863—864. o. 
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a két uralkodó — IL Richard, illetve VI. Károly — gyengesége s a 
központi hatalom szétesése folytán megerősödő feudális frakcióharcok 
elburjánzása. Itália egysége még csak a költők vágyálmában merült 
fel, a két legnagyobb, egyben a török kérdésben leginkább érdekelt 
tengeri hatalom — Velence és Genova — krónikussá vált érdekellen
tétei kizárták az egységes fellépést. Lengyelországot pedig a dinasztia
változás és a német lovagokkal vívott állandó küzdelem kötötte le. 

A helyzetet vallási ellentétek is súlyosbították. A Balkán orthodox 
és eretnek népessége sok esetben felszabadítóként fogadta a vallás 
iránt közömbösnek látszó oszmánokat, akik megvédték őket a vallási 
térítéssel álcázott magyar hódító törekvésekkel szemben. E népek 
támogatása gyakorta jelentős katonai előnyökkel járt. Szerbia a rigó
mezei vereség után török hűbérbirtokká süllyedt. A szerb nehéz
lovasság ettől kezdve a török hadsereg elit alakulatai sorába lépett. 
Döntő szerepet játszott a nikápolyi ütközetben,6 majd Angaránál, ahol 
a vesztes oszmán hadak legjobban küzdő részét alkotta.7 Az is figye
lemreméltó továbbá, hogy a középkori szerb mondák legnagyobb hőse, 
Mankó Králj evics (királyfi) 1398-ban a törökök oldalán harcolva esett 
el a Havasalföldön.8 

Míg a lovasnomád harcmód továbbfejlesztéséből alakult török had
művészet emelkedő tendenciát mutatott — gondoljunk csak az 1361-
ben alapított janicsár hadtestre,9 vagy a későbbiekben a tűzfegyverek 
bevezetésére a török hadseregben —, addig a nyugat- és közép-európai 
hadügy fejlődésének kritikus szakaszához érkezett. A mindig kis lét
számú, de jól képzett és kiválóan felszerelt egyéni harcosokból álló 
nehézlovasság teljesen alkalmatlannak bizonyult akárcsak elemi tak
tikai elgondolások végrehajtására is. A lovagok nem hajtották végre 
a vezetők utasításait, az ütközetet csupán nagy és a szokásosnál né
mileg véresebb lovagi tornának tekintették.10 A földbirtokosok katonai 
szolgálati kötelezettségén alapuló hadrendszer — generalis exercitus, 
heriban, ban stb. — korszerűtlenné vált, a nemesek nagy többsége 
csak alig, vagy egyáltalán nem tett eleget a király hadba hívó pa
rancsainak.11 Az uralkodók anyagi helyzete viszont nem engedte meg, 
hogy lovagjaikat egyéb, megbízhatóbb és fegyelmezettebb katonaság
gal, pl. zsoldosokkal, vagy különféle katonaparaszti milíciákkal váltsák 
fel. A helyzetet még inkább kiélezték a lovagi seregek mindjobban 

6 Kling, G.: Die Schlacht bei Nikopolis im Jahre 1396. Berlin 1906. Nauck, 101. o. — 
„der hertzog aus der Seriféi . . . der Cham dem turkich koening ze hilff mit 15 000 mannen 
guten volgs und die anderen panir herren mit gantzer macht . . . auf des koenigs panir und 
er legt es nieder." (Schiltberger J. : Die Reisen von — Hrsg. v. E. Langmantel, Tübingen 
1885., 7. o.) 

7 Razin: i. m. 228. o. 
8 Iorga, N.: Histoire des Roumains. Bucuresti 1914. 134. o. 
9 Weissmann, N. : Les janissaires. Étude de l'organisation militaire des Ottomans. Pa

ris, 1964. Orient, 117. o. 
10 „A nagyurak csapatait úgy hevítette a harci láz, hogy sem parancsra, sem a ren

dezésére nem várva, össze-vissza egymás hegyén-hátán előrerohantak." (Froissart, J. : Kró
nikája. Budapest, 1971. 49. o.) — A lovagok fegyelmezetlensége miatt veszett el többek kö
zött a Brémouille-i (1116), Damietta-i (1217), Agincourt-i (1415), Courtra-i (1302) és sok más 
csata. 

11 Frauenholz, E.: Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens. München, 1938, 
1. k. 127—131. o.; Contamine, P. : Guerre, état et société á la fin du moyen age. Etudes sur 
les armées des rois de France 1339—1494. Paris-La Haye. 1972. Mouton, 216—217. o. 
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szaporodó csatavesztései a korábban lenézett gyalogosokkal szemben. 
Elegendő, ha itt utalunk a svájciak morgarteni és sempachi diadalaira 
(1315, illetve 1386), a flandriai polgármilíciák első és hosszú ideig 
egyetlen győzelmére Courtrainál (1302), vagy az egyre megszokot
tabbá váló angol íjászsikerekre (Crécy — 1346, Poitiers — 1356, Al-
jubarotta — 1385, Aginoourt — 1415 stb.), végül a cseh huszita szekér-
varas gyalogság új forradalmi hadművészetére. (Vitkov-hegy — 1420, 
Malesov — 1422, Ústi Nad Labem — 1427 ) 

Az új típusú gyalogság azonban még nem tudta kiszorítani a nehéz 
páncélos lovasságot, még sehol sem vált a hadseregek fő erejévé, 
így a török ellen sem ezek, hanem a régi típusú lovasság és gyalog
ság vette fel a küzdelmet. 

A katonai válságot a korszak legerősebb és legtipikusabb hadereje, 
a francia sereg helyzete is visszatükrözi. Gerincét alig valamivel több, 
mint 2000, a határvidéken szolgáló nehézlovas és 1000—1200 gya
logos alkotta. Ezek királyi zsoldban állottak. E csapatokat a nagybir
tokosok magánkatonasága, a városi csapatok és a szinte teljesen el
avult általános milícia, az ún. arrière-ban egészítette ki.12 Háborúban 
mind a zsoldban tartott katonaság, mind a milíciák létszáma jelentő
sen megnövekedett — 1385-ben pl. 17 000 lovas és gyalogos állt a 
királyi zsoldban —, ám ez az állapot csak rövid ideig volt fenn
tartható. 

Magyarország katonai helyzete még ezt a színvonalat sem tudta 
megközelíteni. A hadsereg fő erejét a nagybirtokosok bandériumainak 
harcos familiárisai és a király csekély számú zsoldosa és familiárisa 
képezte.13 Ezeket szükség esetén a nemesek és az országlakók általá
nos felkelése, a harcértékét szinte teljesen elvesztett generalis exerci-
tus, a székelyek és kunok könnyűlovas csapatai és a városi hadak 
egészítették ki. A sereg nem volt korszerű: a nehézlovasság, kis 
létszámú, alig néhány ezer főre becsülhető; ütőképes gyalogsággal 
egyáltalán nem rendelkezett; az új fegyvernem, a tüzérség pedig csak 
a XIV. század végén jelent meg. Sem a hadkiegészítési rendszer, sem 
a hadászati és harcászati vezetés nem érte el a kor legfejlettebb szín
vonalát. Hiányzott a megfelelő hadkiegészítési apparátus, a központi 
hatalom pedig gyenge volt. Zsigmond ugyanis még nem szilárdította 
meg uralmát, politikailag és katonailag egyaránt az őt támogató bá
róktól függött. A magyar hadsereg tehát sem minőségileg, még kevés
bé mennyiségileg nem érte el az oszmán török hadak harcértékét. 

A hadsereg viszonylagos elmaradottságát jelentős részben gazdasági 
tényezőkkel magyarázhatjuk. A fejlettebb országokhoz képest tőke
szegény Magyarország nem tarthatott fenn korszerű hadsereget. A tö
rök háborúk fokozódó pénzügyi és gazdasági követelményei még in-

12 Contamine : i. m. passim. ; Lot, F. : L'art de la guerre au moyen age en Europe et au 
Proche Orient. Tom. 2. Paris, 1948., 238—247. o. 

13 Breit, J.: A magyar nemzet hadtörténete. Kilencedik rész. I. Mária, II. (Kis) Ká
roly és Zsigmond kora. 1382—1437. Budapest, 1935. Grill, 227. o.; Erdélyi, Gy. : A magyarok 
hadszervezete és hadvezetési művészete ezer éven át. 4. kiad. Budapest, 1944. 100—142. o. ; Az 
egyetemes és magyar hadművészet története, összeállította a Hadtörténeti Intézet munka
közössége. 1. köt. Budapest, 1959., 119—124. o.; Deér, J. : Zsigmond király honvédelmi politi
kája. Budapest, 1936., 91. o. 
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kább növelték az ország gazdasági nehézségeit, s ez a tény csakhamar 
szinte megoldhatatlan feladat elé állította a politikai és katonai ve
zetést. 13/a 

A XIV. század kilencvenes éveiben ennek a magyar hadseregnek 
kellett megállítania a mindaddig feltartóztathatatlanul előretörő török 
hadakat. A fiatal Zsigmond súlyos, a magyar állam sorsára kiható al
ternatíva előtt állott: hogyan fogadja az ország határaihoz érkezett 
hóditókat? Az ország korábbi hatalmi státusza, katonai potenciálja, 
valamint a keresztény ideológia egyaránt kizárta az azonnali meghódo
lás! A keresztény, lovagi szellemben nevelkedett, saját, személyét 
és méltóságát mindenkor túlzottan is becsülő király a maga szemé
lyében is csak egy utat választhatott: harcolni a török hódítás ve
szélye ellen.14 

Valóban, Zsigmond egész hosszú uralkodása alatt szinte egyetlen 
olyan pillanatot sem találhatunk, hogy ne a váltakozó hevességgel ví
vott harc, a kimondott vagy ki nem mondott hadiállapot jellemezze a 
török—magyar viszonyt. A magyar és az európai történetírás soha
sem kérdőjelezte meg ezt a politikát. Többnyire csupán azért bírálta 
Zsigmondot, hogy nem fordított kellő gondot e politika következetes 
végrehaj tására.15 

Több mint félezred év távlatából azonban nem ítélkezhetünk eny-
nyire sommásan. Meg kell vizsgálnunk egyfelől, hogy valóban ez 
volt-e az egyetlen járható út a török probléma megoldására, másfelől 
pedig ténylegesen elmarasztalható-e Zsigmond „nem következetes po
litikájáért"? Bevezetőnkben csupán az első kérdésre igyekszünk vá
laszt adni, Zsigmond török politikájának átfogó értékelését természe
tesen csupán a tények beható elemzése alapján adhatjuk meg. Ha el
tekintünk attól, hogy a keresztény ideológia a törökkel szemben min
den megegyezési kísérletet eleve visszautasított, lényegében véve a kö
vetkező alternatívák szerint alakulhatott volna a törökkel szembeni 
viszony, hozzátéve hogy valamennyi alábbi alternatívára találhatunk 
gyakorlati példát. 

13/a A honvédelem gazdasági és társadalmi alapjainak elemzésére jelen tanulmányunk
ban nem kívánunk kitérni. Lásd erre nézve Rázsó Gy. : A zsoldosság társadalmi és gazda
sági alapjai és típusai Magyarországon a XIV—XV. században. HK. 1962. 2. sz.; Kublnyi A.: 
Die Auswirkungen der Türkenkriege auf die zentralen Städte Ungarns bis 1541. (Die wirt
schaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Hrsg. v. O. Pickl. Graz 1971., 201—220. o. 

14 Vélemények Zsigmond török politikájáról és hadvezéri adottságairól: „Zsigmond 
meghalt anélkül, hogy a törökök elleni terveit megvalósíthatta volna." Mílleker: i. m. 35. 
o. („Zsigmondot még a legjobb akarat mellett sem sorolhatjuk a hadviselés és hadvezetés 
hírneves mes te re i . . . közé.") Breit: i. m. 179. o. („Ebben, vagyis az uralkodó osztály önzé
sében és felelőtlenségében benne rejlik a Zsigmond uralkodásának második felében kiraj
zolódó »védelmi« — de a védelem feladatát nem teljesítő — politika, minden hibájával és 
végzetes felelőtlenségével." (Elekes: Hunyadi. 40. o.) „A passzív védelemre berendezkedő 
király kiépítette a déli védelmi vonalat, de ezzel a török portyázásait nem tudta megaka
dályozni." (Magyarország története. I. k. Szerk. Molnár E. Budapest, 1964. 124. o.) Székely 
György: A külföldi szerzők véleménye általában kedvezőbb, pl.: „Sigismund — im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger Ludwig, der für die Türkenbekämpfung nie sonderlichen Intersse 
gehabt hatte — bewies sehr bald, das er für Türkenkriege vollkommen verlustig gehen." 
(Silberschmidt: i. m. 97. o.). 

15 „Zsigmond király nem használta ki helyzetét a törökök visszaszorítására. Uralko
dásának második felében figyelmét teljesen a Nyugat felé fordította, s erőit lekötötték a 
német császárság ügyei, az egyházi kérdések, a huszitizmus elleni harc és a cseh trón meg
szerzése." Szemben Hunyadival, aki „világosan felismerte . . . hogy nem elég a törököket 
távol tartani a magyar föld határától, hanem azokat ki kell szorítani Európából." (Morav-
csik Gy. : Bizánci császárok és követeik Budán. Századok 1961. 6. sz. 843., 845. o.) 
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1. Következetesen ellenséges álláspont — állandó háborús helyzet, 
inkább csak fegyverszünetnek tekinthető békékkel megszakítva: 
Magyarország, Ausztria, Spanyolország, Lengyelország, Oroszor
szág, Perzsia, vagyis Spanyolországtól eltekintve a törökkel köz
vetlenül határos tekintélyesebb kontinentális országok. 

2. Lényegében ugyancsak ellenséges, ugyanakkor rugalmasabb 
együttműködésre is kész politika — a háborús és viszonylag bé
kés időszakok váltakozása; Velence és Genova, vagyis a kereskedő 
tengeri hatalmak. 

3. A török függésbe torkolló ingadozó reálpolitika — kezdeti ellen
állás után a török fennhatóságba való belenyugvás: Szerbia, 
Vlachia, Erdély és a többi délkelet-európai és kisázsiai ország. 

4. Egyenrangú szövetség a törökkel — Franciaország. 
Magyarország földrajzi és katonai helyzete eleve kizárta a máso

dik és harmadik alternatíva gyakorlati megvalósítását. A történelem 
bizonysága szerint az elsőt, a feltétlen ellenségeskedést választották. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mohácsi vereség után jelen
tős pártja támadt a törökkel való megegyezésnek is. Ekkor viszont már 
elkéstek azzal, hogy egyenrangú félként tárgyaljanak, így csak a török 
függőség, eleinte burkolt, majd később nyílt elismerése maradt.1(i 

Feltehetőleg ebből kiindulva vázolta fel legutóbb Perjés Géza a 
Kortárs hasábjain egy, látszólag reálisabb politika programját. Mivel 
Perjés tanulmánya régóta vajúdó problémát igyekszik újszerűen meg
válaszolni, magunk is indokoltnak látjuk, hogy — akár a többi alter
natíva elhanyagolása árán is — részletesebben foglalkozzunk a török 
szövetség potenciális lehetőségével, annál is inkább, mert a XV. szá
zad első évtizedeiben az erőegyensúly még nem billent teljesen az 
oszmánok oldalára. így a szövetségi politika elméletben reálisabbnak 
látszott, mint a mohácsi vereséget követő években. 

A XIV. század végétől egészen Mátyás haláláig a török birodalom 
potenciális fölénye nem tudott döntően érvényesülni Magyarország
gal szemben. így hazánk értékes szövetségesnek látszott a Fényes 
Porta előtt. Tudunk arról is, hogy Mátyás valóban kapott kedvező 
szövetségi ajánlatokat.18 Egy esetben pedig, Hunyadi diadalmas hosz-
szú hadjáratát követően, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy Mu
rád szultán nagyon is komolyan tette meg rendkívül előnyös aján
latát, s a maga személyét tekintve teljesen letett Magyarország meg
hódításának gondolatáról.19 

A törökkel szembeni viszonylagos erőegyensúly fenntartása s az 
ebből fakadó kétoldali passzív politika pedig lehetőséget adott Má
tyásnak aktívabb nyugati hódító politikájára. Azt is jogosan feltéte-

16 Nagy L. : Be th len Gábor a függet len Magyarországér t . Budapes t , 1971., 33—34. o. 
17 Perjés G. : Útszél re vetet t ország. Kor tá r s , 1971. 11—12. sz. 1972. 1. sz. 
18 1467-ben, 1473-ban, 1477-ben, 1489-ben folytak — többny i re tö rök kezdeményezés re — 

b é k e - vagy fegyverszünet i t á rgya lá sok Mátyás és a szu l tánok között . (Fraknói V. : Hunyad i 
Mátyás k i rá ly . 1440—1490. Budapes t , 1890., 167—168., 232—234., 286—287. o.; Nekleton—Fischer, 
S. : The foreign re la t ions of T u r k e y 1481—1512. U r b a n a 1948., 23—25. o. Vaughan: i. m. 31— 
32. o.). 

19 Az 1444-ben megkötö t t szegedi béké re gondolunk. L á s d : Angyal D. : A szegedi béke 
1444. Budapes t , Szemle, 1910.; Pali, F r . : A u t o u r de la croisade de V a r n a : la quest ion de la 
pa ix de Szeged et de sa r u p t u r e (1444.). Bucures t i , 1941. I m p . Nat . 15. o. Caccamo, D . : Euge
n i c IV. e la Crociata di Varna . Roma 1956. Rossi, 69—74. o. 
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lezhetjük, hogy — főleg 1402 után — Zsigmonddal is szívesen szö
vetkezett volna bármelyik török trónkövetelő. (L. erre nézve I. Szü
le j mán rendkívül kedvező szerződését a Magyarországnál lényegesen 
csekélyebb katonai erőt képező Bizánccal.20) 

A török birodalom struktúrája s következésképp politikai vezetése 
viszont csak időleges megoldásnak tekintette e szövetségeket. A szul
tánok országa még a feudális társadalmi rend megteremtése után sem 
vesztette el teljesem nomád katonai parazita jellegét. Egyensúlyban tar 
tásához a már meghódított területek belső erőforrásai sohasem voltak 
elégségesek, a feszültségeit kizárólag újabb és újabb hódítások oldhatták 
fel.21 Ebből következik, hogy amikor a birodalom elérte katonai lehe
tőségeinek határait, a hanyatlás szinte azonnal megindult. 

A szultánok következetes és kérlelhetetlen hódító politikáját tehát 
nem is annyira vallási és személyes jellegű tényezők, mint inkább több-
kevesebb élességgel felismert politikai és gazdasági szükségszerűség irá
nyította. Olyan példákat is ismerünk, amikor egy-egy hadjárat meg
indítására a hadsereg bírta rá az uralkodót. Ez a helyzet Musza halála 
(1413) után, a gházik befolyásának elvesztésével sem szűnt meg. Sze
repüket átvették a janicsárok, akik 1525-ös felkelésükkel a leghatal
masabb szultánra, II. Szulejmánra is rákényszerítették akaratukat.22 

Mindebből joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy bármilyen 
szándék is vezette az egyes szultánokat a magyar szövetség megköté
sére, ez aligha gátolta volna meg őket abban, hogy előbb-utóbb meg 
ne hódítsák az országot. Ami pedig a szövetségi szakaszt illeti, hazánk 
— éppúgy, mint Szerbia, vagy a Havasalföld — arra kényszerült vol
na, hogy fegyveres támogatást nyújtson az oszmán hódításokhoz. 

Feltevésünket az alábbi tények, illetve jelenségek látszanak bizo
nyítani : 

a) Magyarország és az oszmán birodalom katonai potenciálja jelen
tős eltérést mutatott hátrányunkra, ez a török hódító politika fentebb 
vázolt sajátosságait figyelembevéve önmagában is kizárta az egyen
lőségi alapon nyugvó tartósabb magyar—török: együttműködést. 

b) Hazánk még éppen beleesett az oszmán hadsereg hatókörzetébe. 
Perjés Géza egyik korábbi tanulmányában2 3 elemezte a török haderő 
akciórádiuszának problémáját, a XIV—XVII. században. Következte
téseit az alábbiakban foglalhatjuk össze:24 az oszmán hadsereg leg
korábban áprilisban gyűlhetett össze Konstantinápolyban, s legko
rábban május elején indulhatott Magyarország felé. Belgrádot általá
ban július derekára érték el a török csapatok, akiknek azután csupán 
három, három és fél hónap állt rendelkezésükre, mivel Kászim nap
jára — október 26 — be kellett fejezni a hadműveleteiket, hogy a 
messzi Anatóliában élő harcosok idejében visszatérjenek otthonukba. 
Ez annyi időt biztosított számára, ami általában elegendő volt arra, hogy 

20 Baker: i. m. 225—227. o. 
21 Werner: i. m . 74—76. o.; Elekes: H u n y a d i 17—19. o. 
22 Weissmann: i. m. 41., 43. o. ; lorga: Geschichte des Osmanischen Reiches. II . 136— 

139. o. 
23 HK. 1966. 862—391. O. 
Î4.UO. 865—868. O. 
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Magyarországon eredményes harcokat vívjanak, másfelől viszont 
szinte kizárta a távolabbi hódításokat, még abban az esetben is, ha 
feltesszük, hogy Magyarország nem ellenséges, hanem szövetséges ha
talom. Mindebből két következtetést vonhatunk le : 

A török birodalom még Magyarország segítségével sem lett volna 
képes további tartós hódításokra, a birodalom bukása tehát hazánkra 
nézve is súlyos következményekkel járt volna. 

Perjés fentebb vázolt gondolatmenete egy későbbi korszak viszo
nyaiból indul ki — Bizánc és Belgrád török kézben van már —, Zsig
mond Magyarországa tehát lényegesen kedvezőbb helyzetben védekez
hetett az oszmán hódítással szemben, az is figyelemreméltó másfelől, 
hogy bár a török hadak 1453 előtt Bizánc helyett Drinápolyban gyü
lekeztek, éppúgy július derekán érték csak el Belgrádot, mint utó
daik.25 

c) A diplomáciai eszközök, így az ideiglenes szövetségkötés, mind
végig előkelő helyet kaptak a török politika és hadászat megtervezésé
ben. A török XIV—XVI. századi hódításait elemezve, ezekben óhatat
lanul bizonyos szakaszokat fedezhetünk fel. A rendelkezésünkre álló 
adatok alapján nem dönthetjük el, hogy e fázisok kialakításában mi
lyen arányban vett részt a véletlen, a hagyományos nomád hódító 
politika és a tudatosság, annyit azonban már is megállapíthatunk, 
hogy az alábbi alternatívák valamennyi a törökkel szomszédos európai 
állam török harcaira érvényesnek látszanak. (N. B. a törökök ázsiai 
kapcsolatait nem elemeztük.) 

1. Török portyázok jelennek meg a határon, állandó betöréseikkel 
lekötik az ellenséges ország fegyveres erőit, felmorzsolják morális és 
fizikai ellenálló erejét. (Szerbia: 1360-as évek második fele — 1389: 
Havasalföld: 1380 körül — 1390-es évek, Bulgária: 1365—1393, Ma
gyarország: 1393—1526.) 

2. Reguláris török hadsereg hódítási kísérlete. (Szerbia: 1389. Ha
vasalföld: 1394, Bulgária: 1393, Magyarország: 1456, 1526.) 

3. Hűbéri függés. (Szerbia: 1389—1459, Havasalföld: 1398—1711, 
Bulgária: azonnal, közvetlenül török fennhatóság alá került, Magyar
ország: 1526—1540, Szapolyai János, majd 1541—1690, Erdélyi feje
delemség.) 

4. Teljes hódoltság. (Szerbia: 1459—1820, Bulgária: 1393—1878, 
Románia: 1711—1858, Magyarország: 1541—1686.) 

A török hadsereg potenciális lehetőségei, valamint a török politika 
sajátos szakaszos hódítási sémái egyértelműen azt látszanak bizonyí
tani, hogy bármilyen magyar—török szövetség csak ideiglenes megol
dást hozhatott volna, amely óhatatlanul török vazallitáshoz, majd ké
sőbb a birodalomba való bekebelezéshez vezetett volna. 

Ez utóbbi perspektíva nyilvánvalóan nem volt kedvező. Igaz, a 
török hódítás még nem jelentett „nemzethalált" — szinte egyetlen 

25 1440 június végén, vagy július elején kezdődhetett Belgrád ostroma. (Teleki J. : A 
Hunyadiak kora Magyarországon. Pest. 1852. Emich — Eisenfels, I. 224—225. o. — „Phoebus 
szekere pedig az ikrek mezején haladt, midőn a törökök császára rettenetes ostrommal szál
lotta meg Nándorfejérvárát." (Thuróczi J. : Magyar Krónika. Ford. Geréb L. Budapest, 1957. 
153. o. Belgrád 1456-i ostromáról.) 
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jelentősebb meghódított nem török fajtájú nép sem olvadt bele a 
törökségbe —-, ám mint ezt a délkelet-európai államok, köztük Ma
gyarország szomorú példája mutatja, több évszázados gazdasági és tár
sadalmi elmaradással, több milliós embervesztességgel járt. 

Ügy véljük, megállapíthatjuk tehát, hogy a török szövetség politi
kája nem lehetett járható út Magyarország számára. Hozhatott ugyan 
bizonyos, inkább taktikainak tekinthető eredményeket, mint pl. Má
tyás alatt a viszonylagos „békés egymás mellett élés" évtizedei, vég
leges megoldást azonban semmiképp. A taktikai lehetőségeket sem 
szabad azonban lebecsülni. Nézetünk szerint ugyanis a törökkel szem
ben nem az állandó aktivitás, a fizikai és pszichikai fenyegetés és fe
szültség politikája volt célravezető. A török mint katonaállam, erre 
sohasem reagált érzékenyen, a háborúk az ellenfelek számára súlyos 
megterhelést, az oszmánoknak ellenben a birodalom fenntartásához 
szükséges akciót, zsákmányszerzést, energialevezetést jelentettek. 

A megoldást a török terjeszkedési útjának lezárásában találhatjuk 
meg. Ehhez szilárd vegvárrendszier, megfelelő nagyságú és színvonalú 
reguláris hadsereg és milícia,26 valamint megbízható szövetségi rend
szer kívántatott. Mindez elvette volna a további török hódító lehe
tőségeket, amelyek, mint láttuk, a birodalom létalapját képezték, s 
ez ma még pontosan fel nem mérhető módon az egész oszmán állam 
belső fejlődésére is kihatott volna. 

Zsigmond — vagy akár Hunyadi János és Mátyás — török politiká
ját sem szabad tehát egyoldalúan, csupán aktivitásuk szempontjából 
megítélnünk. Inkább azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a török poli
tika az adott korszak reális lehetőségeit tekintve, mennyire szolgálta 
a nagy és általános politikai és hadászati célt: az ország déli határai
nak biztosítását. Ennek eszközei természetesen sokfélék lehettek : hoz
zájuk tartozott nagyszabású támadó hadjáratok megszervezése, de 
ugyanakkor kedvező fegyverszünet, vagy béke megkötése is. 

A támadó stratégia kudarca: 
Nikápoly és következményei 

(1391—1402) 

Zsigmond alig néhány esztendővel trónra lépése után már szembe
került a török fenyegetéssel. A rigómezei győzelem megnyitotta az 
oszmán hódítók előtt a Magyarországra vezető utat, s már 1391-től 
kezdve megindultak és egyre sokasodtak a török portyák.27 A dél
keleti területek lakossága szinte védtelenül és tehetetlenül szenvedte 
el a kegyetlen csapásokat. A határvédő bánságok —- sói, ozorai, ma-
csói, Szörényi — katonasága sem tudta megakadályozni, hogy a tö
rökök be ne törjenek az ország területére. Az ellenállást megkönnyí
tette viszont, hogy Zsigmond ingatag uralma már átvészelte az ellen-

26 Bár a milícia fogalmát mai értelemben csak a XVIII. század végétől használjuk, a kü
lönféle nem hivatásos feudális katonaelem összefoglaló elnevezésére alkalmazhatjuk. 

27 Lásd a 2. jegyzetet. 
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séges nápolyi párt első támadásait és pillanatnyilag nem dúltak 
belső harcok az ország területén.28 Ez lehetővé tette, hogy azonnal 
viszonylag jelentős erők szálljanak szembe a pusztítókkal. A határ
védő bánok — Losonci László erdélyi vajda,29 Losonci István, majd 
Lackfy György macsói,30, Perényi István szörényi31 és Bebek Detre 
horvát—szlavón—dalmát bán,32 valamint Kanizsai István székely
ispán33 — csapatai mellett forrásaink tanúsága szerint számos nagy
birtokos bandériuma is a délvidékre került, így okleveleink megem
lékeznek a Kanizsai,34 Szentgyörgyi gróf,35 Pásztói,36 Sárói,37 For-
gách,38 Perényi,39 Rozgonyi,40 Marcali,41 Csáky,42 Garai,43 Bátori,44 

Debrentei45 és más főrangú családok több tagja és nagyszámú megyei 
nemes46 törökellenes harcairól. 

Az első jelentősebb — egyébként forrásaink szerint sikeres — ösz-
szecsapás a szerémségi Frankavilla (Nagyolaszi) mezőváros mellett zaj
lott le 1391 júniusában, amikor Maró ti János és Losonci István csa
patai török portyázó hadat vertek szét.47 

Zsigmond, bár nem mérte fel a török veszélyt a maga rettenetes 
nagyságában, mégis erélyesen és megfelelő ellenintézkedésekkel rea
gált a betörésekre. Felismerte, hogy a két legfontosabb feladat a vé
gek megerősítése és a töröknek még ellenálló déli szomszédok — el
sősorban a havasalföldi román fejedelemség — támogatása. Igyekezett 
megerősíteni a déli végvárakat, az itt található magánvárakat — mint 
pl. a Garaiak Dettos-földje nevű várát,48 elcserélte velük egy másik 
birtokra és királyi várrá téve beleillesztette az akkor még csak csí
ráiban létező végvárrendszerbe. 

A Havasalföld irányába élénk és támadó jellegű katonai tevékeny
séget fejtett ki a magyar uralkodó. Három ízben — 1392-ben, 1394-
ben és 1395-ben — személyesen vezetett hadat, máskor csak vezé
reit, illetve csapatait küldte a szívósan védekező Mircea havasalföldi 

28 Schönherr Gy. : Az Anjou-ház örökösei . Budapes t , 1895. 402—405. o.; Magyarország 
tö r téne te . I. 124. o. 

29 Zsigm. oki . I. 3801., 3814., 3906. 
30 Milleker: i. m. 11. o. ; Zsigm. oki . 3913, 2813. I. 
31 Zsigm. oki . 2535. I. 
32 Zsigm. oki . I. 2452. 
33 Zsigm. oki. I. 3252, 3747, 3820, 3875, 3959. 
34 Zsigm. oki . I. 3844, 4190.; Wagner, C. : Analec ta Scepusü 317. o. 
35 Zsigm. oki . I. 4003. 
36 Zsigm. oki . I. 3113. 
37 Milleker: i. m. 5—7. o.; Breit: i. m. 46. o.; Zsigm. oki. I. 2543. 
38 Zsigm. oki . I. 3446, 3601. 
39 Milleker: i. m. 8—12. o. 
40 Zsigm. Okl. I. 4217, 4238. 
41 Milleker: i. m . 10. o . ; Zsigm. okl . I. 5302, 4663. 
42 Uo. 
43 Zsigm. okl. 4698, 4756. 
44 Zsigm. okl . I. 3824. 
45 Zsigm. okl . I. 2407. 
46 Szeretvai Pé t e r és Lász ló : Zsigm. okl . 2454, Mycus fia J á n o s (megszökött a hadból) 

(2543), Marót i J ános (2605), Berzéte Miklós és László (2813), Csicseri Fe renc (2837), Merei 
László, tes tvére i és unoka te s tvé re i Sárói P é t e r h a d á b a n több h a d j á r a t b a n is részt ve t tek 
<2908), Kál la i Miklós (3120), Marnav iv ius Goyfco (3351), Szarvaskői Benedek (3431), Ben-
csencsi J ános (3804), B a r á t k a i Lőr inc és J á n o s (4019), Semsei László (4119). 

47 Milleker: i. m. 7. o . ; Kupelwieser: i. m. 9. o. 
48 Zsigm. okl . 2421. — 1408-ban pedig együo oklevelében n y o m a t é k o s a n u ta l a v á r a k 

fon tosságára : „Ex edif icat ione et cons t ruc t ione c a s t r o r u m et for ta l i t io rum r e g n u m quodsum-
q u e imaioris efficitur potes ta t i s et regnlcole in maior i et ube r io r i pacis t ranqui l l i t a te a tque 
v e r a r e . " (Zsigm. okl. II/2. 7711.). 
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fejedelem segítségére.49 E harcok váltakozó eredménnyel folytak, a 
legsikeresebbnek az 1395-i hadjárat bizonyult, amelyben a fontos Kis 
Nikápoly várát elfoglalták az egyesült magyar—román hadak.50 Ha
marosan be kellett azonban látni, hogy az ország magárahagyatva, 
vagy nem jelentékeny szövetségesek segítségére támaszkodva, nem 
érhet el tartós eredményt. Már 1394-ben Frangepán Iván vegliai gróf 
Zsigmond megbízásából előkészítő tárgyalásokkal kezdett a velencei 
Signoriával egy törökellenes szövetség dolgában.51 Egy évvel később 
pedig Kanizsai Miklós vezetésével fényes követség indult VI. Károly 
párizsi udvarába, hogy a francia főnemességet megnyerje egy újabb 
keresztes háború gondolatának.52 

Zsigmond és követeinek fáradozása nem maradt eredménytelen. 
A francia király egyik leghatalmasabb hűbérese, Merész Fülöp, bur
gundi herceg ígéretet tett rá, hogy fia, Jean de Nevers vezetésével 
tekintélyes sereget küld, Zsigmond segítségére. Az óvatosabb Velence 
azonban csupán néhány gályával kívánta elősegíteni a hadjárat si
kerét, Európa többi országából pedig legfeljebb néhány ezer önkéntes 
jelentkezésére lehetett reálisan számítani. 

A fenti eredmények nem kizárólag a magyar diplomácia érdemének 
tekinthetők. 

A törökellenes hadjárat szükségességét nem is Zsigmond, hanem 
a még Magyarországnál is szorultabb helyzetben levő Bizánc ural
kodója, II. Manuel császár ismerte fel, és az ő nevéhez fűződtek az 
első, igaz nem sok eredménnyel kecsegtető kezdeményezések is.5"' 
Zsigmond és Manuel terveit nagyban elősegítette, hogy a törökelle
nes szövetség vallási jelleget ölthetett és keresztes hadjáratként szer
veződhetett. Bár az utolsó „szentföldi" birtok, Accra 1291-ben az 
egyiptomi szultán kezébe került, a keresztes háborúk gondolata to
vábbra sem halványult el az európai köztudatban. A lovagrendek 
vezetői, a kis keleti katolikus királyságok diplomatái — mint a cip
rusi Philippe de Mezières55 —, kalandra, dicsőségre és zsákmányra vá
gyó francia és olasz hercegek, a hagyományos aktív keleti politikát 
folytató francia udvar és mindenekelőtt a pápaság ápolta ezt az ideo
lógiai, kereskedelmi és hódítási ösztönző erőből táplálkozó hagyo
mányt.56 Az eszme, számos gyakorlatilag megvalósíthatatlan hadászati 
tervtanulmányban5 7 és néhány rablóhadjáratban realizálódott a XIV. 
században. [1344. Izmir (Szmirna) elfoglalása, 1345. Humpert de Vienne 
égei-tengeri hadjárata, 1365. Pierre de Lusignan ciprusi király ki-

49 Breit: i. m. 535. o . ; Wertner, M.: A n ikápoly i had já ra t . HK. 1925. i. sz. 31—35. o. 
50 lorga: i. m. 214—216. o ; Kupelwieser: i. m . 11—12. o. 
51 Monumenta spectantia história slavorum meridionalium. Ed. S. Ljubié. Zagrabiae 

1868. IV. 305—306. o. (továbbiakban Ljubič.) 
52 Wertner: i. m. 1926., 36—37. o. és az ot t felsorolt i roda lom. Továbbá Kling, G.: Die 

Schlacht bei Nikopol is i m J a h r e 1396. Berl in, 1906. N a u c k , 3. o. 
53 Atiya, A. : T h e Crusade in the la te r Middle Ages. London, 1938., 374—375. o. 
54 Barker: i. m. 138. o . ; Silberschmidt: i. m. 99. o. 
55 Működésé re lásd lorga, N. : Phi l ipe de Méziéreš (1325—1405.) ou la Croisade au XVe 

siècle. Par i s , 1885.; Atiya: i. m. pass im. 
56 Atiya, A . : Crusade , c o m m e r c e and cu l ture . Bloomington , 1962. Ind i ana Univ. P r e s s . 

134. O. 
57 RÓ2SŐ Gy.: A lovagi hadse regek s t r a t ég iá jának n é h á n y kérdése , HK. 1960. 2. sz. 

74—77. o.; Erdmann, C : Die En t s t ehung des Kreuzzugsgedankens . Berl in, 1935. Gruy te r , 
182—188. o. 
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rabolja Alexandriát, 1390. Louis de Bourbon herceg genovai támoga
tással megtámadja Tuniszt.58] 

Az 1396-ban létrejött hadjárat megszerveződéséhez az is hozzájá
rult, hogy francia győzelemmel véget ért a százéves háború első 
felvonása, a magát győzhetetlennek érző francia nemesség így szí
vesen hajlott a tradicionális keleti politika felelevenítésére. 

A francia ígéret, valamint a IX. Bonifác avignoni pápa felhívása a 
keresztes hadjáratra és a várható önkéntesek megteremtették az 
1396-os támadó hadjárat lehetőségeit. A francia segélyhad azonban 
még távolról sem oldott meg minden problémát. Arra nem lehetett 
reálisan számítani, hogy akár Lengyelország, akár Németország, Ang
lia, vagy az ibériai félsziget királyságai hatalmi súlyuknak megfele
lően támogatják a vállalkozást. Részükről csupán összességében 1—2 
ezer harcosra számíthattak. A havasalföldi román fejedelemség ezzel 
szemben megbízható szövetségesnek látszott. A nagy kérdőjel Velence 
magatartása volt. A „tengerek királynőjének" aktív segítsége nélkül 
pedig a hadjárat eleve kudarcra volt ítélve. A török birodalom hely
zete ugyanis még nem szilárdult meg a Balkánon. A sereg gerincét 
alkotó hűbéres szpáhik és a törzsi harcosok zöme Anatóliában élt, így 
egy erős hajóhad elzárhatta volna előlük a Boszporuszt és lehetőséget 
nyújtott volna a szárazföldi keresztes seregek számára, hogy Európá
ban hadászati sikereket arassanak. Velence azonban óvatoskodott. 
Nem állt teljes súlyával a vállalkozás mellé, eleinte udvariasan visz-
szautasította Zsigmond ajánlatát, sőt a doge leszögezte: „sem igazi 
okunk, sem más ésszerű és becsületes magyarázatunk nincs arra, hogy 
belépjünk az említett szövetségbe."59 Egy évvel később, 1394-ben már 
kissé tovább ment a Signoria: „amennyiben a többi keresztény feje
delem és közösség is (megteszi kötelességét), úgy mi is . . . mivel a mi 
támogatásunk egyedül nem elegendő."60 (Kiemelés — R. Gy.) 1396 
áprilisában már konkrét ígéretekig is elmerészkedett: négy jól fel
szerelt hadigályát kívánt Zsigmond rendelkezésére bocsa j tani, ha 
a hadjárat valóban létrejön.61 Velence tartózkodó állásfoglalásának 
okainál érdemes elidőznünk, annál is inkább, mivel a törökellenes szö
vetségek tragikuma éppen abban rejlett, hogy a két leginkább érintett 
és katonailag is legerősebb hatalom, Velence és Magyarország sohase 
tudta szinkronba hozni politikáját. 

Velence török politikája lényegesen eltért Magyarországétól. Nem 
volt közvetlenül határos az oszmánokkal, így nem fenyegette a török 
megszállás veszélye sem. Gazdasági érdekei a Levantéhoz láncolták, 
így minden törekvése arra irányult, hogy megvédje keleti birtokait és 
kereskedelmi összeköttetéseit, s valamiféle modus vivendi-t alakít
son ki az oszmánokkal.61/3 

58 Atiya: Crusade, commerce, 101—106. o. 
59 ,,Quod et propter lustám causam et plures alias rationabiles et honestas non videtur 

necessarium intrare ad tractatum ligae." (Ljubič: IV. 305—306. o.) 
60 „Ad factum autem auxilii, quocienscumque alii principes et communitates mundi, 

qui et que prebere possunt favorem huic bono propositio et deliberation! sue serenitati, se 
disponent ad praabendum de favoribus qui prebeti poterunt, quia noster solus insufiiciens 
esset" (Ljubič: IV. 335—336. o.) 

61 Ljubič: IV. 363—365. o. 

— 414 — 



Velencét egyéb kérdések is aggasztották. Nem bízott a keresztes 
hadjárat megszervezésében, még kevésbé sikerében, s azt sem kívánta, 
hogy Magyarország túlságosan megerősödve kerüljön ki a háborúból. 
A két országot ugyanis elidegenítette egymástól Dalmácia hovatarto
zásának kérdése. A dalmát városok megszerzése már a XIII—XIV. 
században több háborút robbantott ki a két ország között, s most a 
török megjelenésével a kérdés még jobban kiéleződött. 

Velence helyes stratégiai érzékkel felismerte Dalmácia fontosságát, 
s azt is, hogy a távoli Magyarország nem tudja megvédeni a török 
hódítóktól. 

Velence távolmaradása és Bizánc gyengesége kizárta, hogy a had
járat döntő eredményeket érhessen el. A négy velencei és két bizánci 
hadigálya természetesen nem látszott elegendőnek, hogy megakadá
lyozza a török csapatok európai áthajózását. 

Bár a szárazföldi sereg a kortársak szemében páratlan erősnek 
tűnt, mégsem lehetett arra számítani, hogy döntően megveri az osz
mánokat. A sereg francia része 1396. április 20-án gyülekezett Dijon 
városában. Innen két csoportra oszolva indultak meg Buda felé. A de
rékhad a Duna vonalát követte, fegyvereiket, felszerelésüket és ellát
mányukat 70 hajó szállította.62 

A másik csoport Enguerrand de Goucy vezetésével Lombardián át 
közeledett hazánk felé. A francia kontingens nagyságát a szakiro
dalom 3000—6000 nehézlovasra és hasonló számú kísérőre becsüli, 
magunk a kisebb számot tartjuk helyesebbnek.63 Útközben, vagy már 
Magyarországon csatlakozott hozzájuk a többi keresztes, németek, 
csehek, lengyelek, itáliaiak, János-lovagok és német lovagrendiek, sőt 
angolok is.64 Nem sokat tévedhetünk, ha a nehézfegyverzetű nyugati 
segélyhad létszámát minimálisan 6000, maximálisan 10 000 lovagban 
és fegyvernökben állapítjuk meg. 

Tekintélyes nagyságú fegyveres erő volt ez, a korszak háborúiban 
csak kevés példát találunk ilyen tömegű nehézlovas koncentrációra.65 

A vezetők nagy része is próbált, jeles harcos volt. Elegendő, ha meg
említjük Jean de Boucicaut, Enguerrand de Coucy, a johannita nagy
mester Philibert de Noilles, Guillaume ď Eu. Friedrich von Hohenzol-
lern és Friedrich, Cilľy grófja nevét.66 Ez a lovagi lovasság megfe
lelően vezetve és kellő létszámú és minőségű kiegészítő fegyvernem 
támogatásával a kor bármely hadseregével, így az oszmánokkal is a 
siker reményében vehette fel a küzdelmet. 

Magyarország is felkészült a hadjáratra. Első adatunk a sereg szer-

61/a Velence török politikájára lásd Braunstein, Pftr: Venedig und der Türk. (1480— 
1570.) (Die wirtschaftliche Auswirkungen der Türkenkriege, c. kötetben.), Teke Zs.: A ve
lencei külpolitika főbb vonásai a XV. században. Történelmi Szemle. 1968. 

62 „Die Idee der Venezianer war es mit den Türken einen Kompromiss zu schliessen, 
der einer Machtausgleich darstellen sollte." (Silberschmidt: i. m. 50. o.). 
Hasonlóan vélekedik Kretsohmayr, H.: Geschichte von Venedig. Bde. 1—2. Gotha 1905—1920. 
Perthes. II. 205—211. o. es Thiriat, is. 

63 Kling: i. m. 15—17. o.; Wertner. HK. 1925., 226. o. 
64 Wertner, HK. 1925., 223. o.; Breit: i. m. 62. o.; Kupelwieser, i. m. 14—15. o.; Erdélyi: 

i. m. 144 o.; Razin: i. m. 217. o. 
65 Kupelwieser: i. m. 15. o.; Atiya: i. m. 375. o. 
66 Wertner. HK. 1925., 46—62. o. 
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veződésére május 25-ről datálódik,67 ez még nem valószínű, hogy a 
fősereget érinti, mivel kisebb csapatok állandóan fegyverben álltak 
a folytonos török portyák elhárítására. Tudjuk, hogy június 25-e kö
rül Sárói László „capitaneus generalis" egy sereggel a Krassó folyó 
mellett táborozott,68 az is ismert, hogy Csáky Miklós erdélyi hadai 
július 13-án Torontál megyében szétvertek egy betörő török csa
patot.69 

Júniusban azonban már több perhalasztás és végrendelet jelzi a 
hadjárat közeledtét.70 A francia és egyéb segélyhadak május 24-én 
Bécsbe, június közepén Budára érkeztek.71 Ekkor bizonyára már a 
magyar hadsereg is megkezdhette a gyülekezést. Annyit tudunk 
mindössze, hogy az egyesült hadak július l-e táján több oszlopban 
indultak meg Budáról. Az első lépcsőt maga Zsigmond vezette, serege 
július 13-án még Nagyváradon járt, augusztus 13-ára érte el a gyüle
kező helynek szánt Orsovát.72 

A magyar sereg nagyságáról szóló forrásaink különböző adatokat 
közölnek. Schiltberger 12 000-re,73 a St. Denisi krónika 40 000-re,7'1 

Froissart 60 000-re75 becsüli a sereg létszámát. 
Hasonló eltéréseket találunk a kérdés későbbi feldolgozóinak né

zetei között is: Bánlaki 40 000-re,76 Erdélyi ugyanennyire,77 Kupel-
wieser 30 000-re,78 Wertner—Froissartra és Kőhlerre hivatkozva — 
65—60 000-re teszi a magyar hadsereget.79 Velük szemben a Delbrück-
tanítvány, Kling, csupán 7—8000 magyar harcosról ír.80 A rendelke
zésünkre álló okleveles források valamivel pontosabb becslésre nyúj
tanak lehetőséget. Már Wertner 43 magyar banderiális főurat említ — 
köztük a Kanizsai, Perényi, Maróti, Stibor, Thurzó, Forgách, Jolsvai, 
Kaplai, Bazini, Töttös, Nagymihályi, Sárói (Lévai Cseh), Bebek, Ga
rai, Somkerti, Marcali, Csáki, Rozgonyi, Semsei családok egy vagy 
több tagját.81 

Kutatásait kiegészítve további 50 résztvevőről — 30 főnemes és 20 
gazdag megyei birtokos — sikerült adatokat találnunk. A banderiális 
urakat a következőkben soroljuk fel: Lackfy András,82 Szécsényi 
Frank,83 István Zagora-i gróf,84 Alsólindvai István és László,85 Roz-

67 Zsigmond a hadba szállás mia t t elhalasztja a Badwa iak peres ügyei t (Zsigm. oki. 
4403.) 

68 Milleker: i. m. 12. o. 
6& Ortvay T. : Temes vá rmegye és Temesvá r város tö r téne te . IV. Oklevél tár . Pozsony, 

1896., 216—217. o. 
70 Zsigm. oki. I. 4416, 4423, 4429, 4438, 4471. 
71 Wertner: 226—227. o. ; Kling: i. m. 18. o. (a St. Denis-i k r o n i k a alapján.) 
72 Wertner: 1925., 227—228. o.; Zsigm. oki . I. 4496—4499. 
73 Schiltberger : I. m . 51. o. 
74 Froissart, J . : Cronique . Ed. p a r K e r w y n van Le t tenhove . Bruxel les , 1867—1877. XV. 

315. o. 
75 Id. Kling: i. m. 23. o. 
76 Breit: i. m. 81. o. 
77 Erdélyi: i. m. 144. o. 
78 Kupelwieser : i. m. 15. o. 
79 Wertner. HK. 1925., 245. o. 
80 Kling: i. m. 24. o. 
81 Wertner. HK. 1925., 37—46. o. 
82 Zsigm. okl. I. 4656. 
83 Zsigm. Okl. I. 4514. 
84 Uo. 
85 Zsigm. okl. I. 4545. 
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gonyi István és László,86 Pásztói János,87 Váradi Zsigmond,88 Héder-
vári István és László,89 Macedóniai Miklós és János Simon,90 Forgách 
János,91 Theodor rutén herceg,92 Gersei Pető János és György,93 Ser
kei Dezső,94 Csicseri Ormos, Pál és István95 Remetei István és Miklós96 

és Szeri Posa Péter.97 Tehát, több mint száz banderiális főúr és tehetős 
nemes részvételéről van tudomásunk. Fügedi Erik a XV. századi bárói 
familiák számát kb. 80-ra, felnőtt férfi tagjaikét pedig 350—400-ra 
becsüli.98 E koránt sem teljes felsorolás szerint tehát minden negye
dik-ötödik báró, vagy családtagja harcolt Nikápolynál ! Ez önmagában 
is elfogadhatatlanná teszi Kling és rajta keresztül Delbrück állás
pontját. A korabeli magyar hadseregszervezés viszont kizárta a 
60 000-es, sőt még a 30 000-es sereglétszámokat is. Az ütközet későbbi 
elemzésével is azt kívánjuk bizonyítani, hogy a magyar hadak lét
száma mélyen alatta maradt a források — és a kutatók — becslé
seinek. Ügy véljük, Schiltberger 12 000 magyar harcosa jelentheti a 
minimumot és 18—20 000 fő a maximumot a magyar sereg létszámát 
illetően. Ha a magyarokat 15 000, a nyugati segélyhadakat 8—10 000, 
a havasalföldi csapatokat pedig 8000 főben véljük megállapítani, ak
kor 30—35 000-es sereglétszámot kapunk, ezt mind a korviszonyokat, 
mind pedig a hadjárat — és főleg az ütközet — lefolyását tekintve 
reálisnak fogadhatjuk el. 

A sereg harcértékét, a fegyvernemek arányát és a harcosok egyéni 
képességeit tekintve igen jónak kell mondanunk. 

A főerőt a körülbelül 8000 nyugati és 1—2000 magyar lovagból és 
fegyvernökből álló nehézlovasság alkotta. Mellette a magyar sereg 
döntő többségét könnyűlovasok — és néhány száz gyalogos —, a ro
mánokét gyalogosok képezték, tüzérséget sem a franciák, sem a né
metek nem hoztak magukkal, ugyanígy puskások sem szerepeltek a 
seregben. Ez azonban még nem tekinthető számottevő hátránynak, a 
hosszú íj, a számszeríj és a nagy hadi vetőgépek hatékonysága messze 
felülmúlta az inkább morális, semmint tényleges károkat okozó tűz
fegyverekét. 

A fényes lovagi sereg legfőbb gyengesége az egység és ebből kifolyó
lag a szilárd, határozott és tetterős vezetés hiánya volt. 

Ennek következményei már a hadjárat megtervezésénél jelentkez
tek. Velence — és Manuel is — arra számított, hogy a szultán kis
ázsiai távollétét felhasználva az egyesült sereg a Morava völgyén, 

86 Zsigm. oki. I. 4548. II. 7633, 7134. 
87 Zsigm. Oki. I. 4548. II. 1584. 
88 Zsigm. oki . I. 4543. 
89 Zsigm. Oki. I. 4549. 
90 Zsigm. oki . I. 4653. 
91 Zsigm. oki. I. 4686. 
92 Zsigm. Oki. I. 4796. 
93 Zsigm. oki . I. 5169, 5249, 5297. 
94 Zsigm. Oki. I. 4514. 
95 Zsigm. oki. I. 4530. 
96 Zsigm. Oki. I. 4509, 4510. 
97 Zsigm. oki . I. 5310. 
98 Fügedi E. : A 15. századi m a g y a r a r i sz tokrác ia mobi l i tása . Budapes t , 1970. Házi soksz. 

ny . 11—12. o. (Történet i s tat iszt ikai füzetek.) 
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vagy a Fekete-tenger partján Bizánc felé menetel és igyekszik fel
szabadítani a várost a török ostromgyűrűből. 

Ehhez viszont hiányzott a vezetés céltudatossága és jó helyzetmeg
ítélése. Ennélfogva aprópénzre váltották nagy lehetőségeiket és a kis 
havasalföldi és bulgáriai török helyőrségek — Orsova, Viddin, Rahovo 
— kifüstölésére fecsérelték erejüket. 

Elképzelhető, hogy ez Mircea fejedelem sugalmazására, vagy lega
lábbis érdekében történt. Az is valószínű, hogy Zsigmond is szívesen 
vette az egykori bodonyi és szörényi bánság visszahódítását, ám ezeket 
a szerény eredményeket jóval kisebb erőráfordítással is el lehetett 
volna érni. 

Feltehető, hogy a lovagok minden harciasságuk mellett sem kíván
tak csatát vívni a félelmetes Bajaziddal, s úgy okoskodtak, hogy a 
török fősereg nem merészkedik olyan messze, s így végeredményben 
olcsó sikert aratva nagyobb veszteségek és kockázat nélkül, némi 
zsákmánnyal hazatérhetnek. Ennek ellent mond, hogy amikor a tö
rökök mégis megérkeztek, a franciák minden óvatosságot félredobva 
azonnal megütköztek velük. Ügy véljük, akkor közelítjük meg leg
jobban az igazságot, ha a lovagság alapvető természetéből indulunk 
ki. Nagyon kevés az olyan tehetséges és erősakaratú hadvezér, aki 
akaratát rá tudta erőszakolni bátor, de konok és engedetlen lovag
jaira. A lovag hírnevet és zsákmányt keresett a háborúban. Nem ha
gyott maga mögött egyetlen ellenséges várat sem, mert személyes sé
relmének érezte a harc és a zsákmány elmaradását ." 

A magukat a világ legjobb katonáinak tartó, s győzelmeiktől, vélt 
és valódi dicsőségüktől megmámorosodott francia lovagok nem tartot
ták magukkal egyenrangúnak Zsigmondot és magyarjait, nem érdekel
ték őket a háború hadászati céljai. Csupán harcolni és zsákmányolni 
akartak, a többivel nem törődtek.100 

A hadászati tervezés hiánya súlyos következményekkel járt. A ke
resztes sereg több, mint hat hetet vesztegetett el jelentéktelen várak 
ostromával, s e hibáját még azzal is tetézte, hogy a meghódított erős
ségekben — Viddin, Rahova, Bréchappe (?) — több száz főnyi hely
őrségeket különített ki, ezzel is gyengítve a hadsereg ütőerejét. 

Szeptember 12-re Zsigmond és most már 25—30 000 főre leapadt 
serege megkezdte a Duna menti fontos erősség, Nikápoly (Nikopol) 
ostromát.101 A várat a szultán egyik kedvelt vezére, Toghrán bég erős 

99 A lovagok z s á k m á n y - és dicsőségszomjas t e rmésze té re jel lemző az alábbi ep izód: 
Rober t Knolles angol k a p i t á n y seregével Pár izs k ö r n y é k é t pusztí t ja és fosztogatja. Egyik 
lovagja „ m e g f o g a d t a . . . hogy e lmerészkedik egészen a Saint J acques kapu ig és megdön
geti, . . . ám ny i tva ta lá l ta . Utat ny i to t t ak neki , m e r t az ot t t a r tózkodó u r a k azt hi t ték, va
lami dolga van benn , de a n n a k eszeágában sem volt bemenn i . Miután tel jesí tet te fogadal
m á t . . . v isszafordul t . " H e b e h u r g y a s á g á r a ráfizetett , m e r t egy francia k a t o n a lesből meg
t á m a d t a és levágta. (Froissart, i. m. 98—99. o.) 

100 Csata alat t i v i se lkedésüket Thuróczi így fogalmazza m e g : A f ranc iáka t „esztelen 
vágy szállta meg, hogy megkezdjék a csa tá t . " (Thuróczi, i. m. 81. o.) A csata előtti had i 
tanács ró l pedig Schi l tberger az a l ább iakban számol b e : „Do ba t t der her tzog der Walachy, 
das er im das erst a n r y t e n l ies. Des wol t i m der kun ig er lopt haben . Das e rhö r t der he t r -
zog von b u r g u n y , de r wolt im der e ren n icht g u n n e n n o c h n y e m a n t a n d e r s . " (Schiltberger: 
i. m. 53. o.) 

101 Wertner, HK. 1925., 236. o. Kling ezzel szemben szep tember 8—9-re teszi az os t rom 
kezdeté t , (im. 38. o.) 
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őrséggel, szívósan védte, így az ostrom nem haladt előre.102 Az ütkö
zetig eltelt mintegy két hét alatt csupán egyetlen említésre méltó ese
mény történt: De Coucy kb. 1500 katonával felderítő portyára indult 
Bulgáriába, s itt, ha hihetünk a forrásainknak, lest vetett egy kb. 
15 000 (!) főnyi török csapatnak és azt teljesen megsemmisítette.103 

A vár ostromával egyidőben folytatódott a környék rendszeres ki
fosztása. A lovagok a Balkán ortodox, vagy eretnek lakosságában nem 
a potenciális szövetségest, hanem az ellenséget látták, kegyetlenkedé
seikkel, fosztogatásaikkal csak a törökök malmára hajtották a vizet.104 

A szultánról és hadáról hosszú ideig nem tudtak. Bajazid csapatai
nak egy része Bizánc körülzárásával volt elfoglalva, a többieket pedig 
Anatóliába kötötték le a turkommánokkal vívott harcok.105 Bajazidot 
azonban nem érdemtelenül nevezték villámnak hízelgő udvaroncai. 
Kihasználta a velencei hajóhad gyengeségét, s hadával együtt átkelt 
a Boszporuszon és a keresztesek ellen vonult. 

Nem sikerült azonban meglepnie őket. Zsigmond és vezértársai 
nyilván számítottak a török sereg megjelenésére. A király a tapasz
talt Maró ti János macsói bánt küldte Bajazid elé. A bán osztagával 
egészen az egykori bolgár fővárosig, Tirnovóig hatolt és i t t tudomást 
szerzett Bajazid jelenlétéről.106 A szultán Toghrán bég hírnökétől már 
értesült arról, hogy a keresztesek Nikápolyt ostromolják és mintegy 
40—45 000 főre becsülhető hadával 27-én este már megközelítette az 
ostromlók táborát.107 

A török tábort egy kisebb plató választotta el a keresztesekétől, 
akik így sem a török hadsereg nagyságáról, sem elhelyezkedéséről nem 
tudtak pontos képet kapni. Ezzel magyarázható, hogy egyes források, 
mint például a St. Denis-i krónika szerint a francia lovagok úgy gon
dolták, csupán Bajazid elővédjével állnak szemben, ezért támadták 
meg egymagukban az egész török sereget.108 

Valószínűleg egy másik felderítő osztag — esetleg Ilosvai Leusták 
nádor vezetése alatt — is megközelítette a török tábort, de nem hozott 
megbízható adatokat.109 

Annyit minden esetre tisztán láttak, hogy másnap csatára kerül 
sor. A krónikások színes és tanulságos leírásokban számoltak be a 
keresztesek viharos haditanácsáról, amelyet egyesek a késő éjszakára, 
mások a kora reggeli órákra tesznek.110 

Legtöbb forrásunk egyetért abban, hogy amikor Zsigmond értesült 

102 Wertner, HK. 1925., 236—204. o. 
103 Froissart (Brüsszeli kiadás) XV. 264—269. o . ; Heuter: R e r u m B u r g u n d i c a r u m l ibr i 

Mx. An twerpen , 1584. 
104 A keresz tes sereg „Rácországon kegye t len dühvel , n a g y fosztogatással és s zö rnyű

ségek zaja közepe t te ha lad t á t . " (Thuróczi: i. m. 80. o.) A meghódí to t t v á r a k tö rök és k e 
resz tény l akosságá t m i n d e n ü t t k i i r to t ták , k ivéve Rahovot , ahol n é h á n y gazdag polgár életét 
vál tságdíj e l lenében megkímél ték . (Kling: i. m. 36—37. o.) 

105 Wertner, HK. 1925., 239—240. o.; Barker: i. m. 146—148. o. 
106 A po r tyázás tö r téne té t részletesen leírja Zs igmond 1403. n o v e m b e r 5-i a d o m á n y l e 

vele . (Dl. 37.587) Lásd még Wertner. HK. 1925., 237—238. o. 
107 Szead-ed Din (Thury J . : Török tö r téne t í rók . I. 134. o.) 
108 Id. Kling: i. m. 47. o. 3. jegyz. 
109 Uo. 
110 Wertner. HK. 1925., 243. o. ; Kling: i. m. 48—51. o. ; Atiya: C rusäde 357—361. o. és az 

i t t felsorolt i rodalom. 
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a törökök megérkezéséről, személyesen kereste fel a francia vezéreket.111 

Ha ez így történt, akkor a király súlyos, sőt végzetes hibát követett 
el. Magához kellett volna rendelnie a francia vezetőket, és nem sértve 
hiúságukat, rájuk kellett volna kényszeríteni haditervét. 

Zsigmond ugyanis arra akarta rávenni a nyugati lovagokat, hogy ne 
az elővédben, hanem a derékhadban harcoljanak. Az első összecsapás 
dicsőségét így át kellett volna engedniük a könnyű magyar és román 
lovasságnak, ám helyébe kapták volna a csatadöntő roham lehetősé
gét. A haditerv — vagyis, hogy a sok könnyűlovassal és gyalogossal 
szemben hasonlóan tagolt harcrendet állítsanak és a döntést a legér
tékesebb fegyvernem, a nehézlovasság utolsó rohamával vívják ki — 
ésszerű volt és a török hadsereg és hadművészet ismeretén alapult. 

Am minden másként történt. Az eseményeket valamennyi forrás 
eltérően írja le.112 Annyi bizonyosnak látszik, hogy a harc reggel 
9 óra tájban indult meg, amikor az első török lovasok feltűntek a 
szemközti dombtetőn és a francia lovasság, amely bizonyára a törö
kökhöz közelebb táborozott, nem várva meg, amíg a sereg többi része 
is csatarendben sorakozva követi, megtámadta az ellenséget. A fran
ciák vakmerő rohama elsöpörte az útjukban álló török könnyűlovas
ságot és szétverte a mögöttük felvonuló európai szpáhik hadtestét, 
majd végül egy paliszádok mögé elsáncolt török gyalogos csapatot is. 
Esztelen támadásuk azonban a török sereg központjáig sodorta őket 
előre, ahol a sokszoros túlerő rövidesen diadalmaskodott a bátor, de 
fegyelmezetlen francia lovasság felett. 

A harcban a keresztes sereg első lépcsőjének szinte valamennyi 
harcosa elesett, vagy fogságba került.113 Csakhamar hasonló sors várt 
a többiekre is. Zsigmondnak még a franciák veresége előtt sikerült 
katonáit harcrendbe állítania. Lovassága egyetlen lépcsőt képezett, 
amelynek jobbszárnyát magyarok, a centrumot királyi bandériumok, 
valamint a német johannita lovagok képezték,114 a balszárnyon való
színűleg szintén magyar, továbbá román lovasok helyezkedtek el.115 

A havasalföldi gyalogság helyzetéről Schiltberger — egyetlen meg
bízhatónak látszó forrásunk a csata második fázisáról — nem számol 
be. 

A második lépcső támadása újból szétverte azt a török gyalogságot 
— feltehetően janicsárokat —, amelyet a franciák már egyszer át
törtek. Bár a török gyalogság súlyos veszteségeket szenvedett — 
Schiltberger erős túlzással 12 000 elesett török janicsárról ír116 —, a 
feladatát mégis teljesítette: megakadályozta, hogy a második lépcső 

111 Religieuse de St. Denis: Chronique. Ed par J. Bellaguet. Paris, 1850., 484—490. o.; 
Schiltberger: i. m. 53. o.; Heuter: i. m. 71. o.; Kling: i. m. 48—49. o. és Wertner, HK. 1925., 
242—243. o. felsorolja a többi forrást is. 

112 „Dum circa horam die terciám" (St. Denis, 502. o.) A többi forrást felsorolja Kling: 
i. m. 82—83. o.) 

Wertner. HK. 1925., 243. o.; Köhler, G.: Die Schlacht von Nikopolis und Varna. Breslau, 
1885., 28—29. o. Atiya: Cruscade 376. o. 

113 Wertner. HK. 1925., 246. o.; Zinkeisen: i. m. I. 304—305. o. Kling: i. m. 95—97. o. 
114 Schiltberger: i. m. 53. o.; Wertner. HK. 1925., 246—247. o.; Breit: i. m. 76—77. o.; 

Kling: i. m. 98—99. o. 
115 Schiltberger : i. m. 53. o. 
116 „Die (dh. die 12 000 türkische Janitscharen — R. Gy.) wurden all von im herslagen 

erteretten." (Schiltberger: i. m. 53. o.) 
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keresztül törjön a franciákig. A csata ekkor már lényegében elveszett. 
A keresztesek főerői megsemmisültek, s nyilván a második lépcső lo
vassága is érezhető veszteségeket szenvedett. A döntést —• minden 
valószínűség szerint — az oldallesből támadó szerb nehézlovasság ro
hama hozta. A szerbek meglepték és megfutamították a jobbszárnyon 
harcoló magyar lovasságot. Eltűntek a csatatérről a románok is, az 
utolsó ellenállást a második lépcső közepén harcoló csapatok fejtet
ték ki.117 

A veszteségek hatalmasak voltak. A magyarok közül elesett, vagy 
fogságba került Macedóniai Miklós és András,118 Ilosvai Leusták ná
dor,119 Forgách János,120 Gersei György,121 Maróti Dénes,122 Semsei 
János,123 Marczali István,124 Bethlenfalvi Imre,125 Teodor herceg,126 

Kaplai János,127 Nagymihályi János,128 Perényi Miklós, Imre és Já 
nos,129 Rozgonyi István, Lőrinc és János, Alapi Albert130 és sok más 
nemes.131 

Maga Zsigmond is csak úgy tudott megmenekülni, hogy a Dunához 
vezető út még nyitva állt — északnyugat felé már elzárták az utat a 
török akindzsik — és menedéket talált a flotta egyik hajóján.132 

A hajó Bizáncba vitte a vesztes vezért és néhány főnyi kíséretét.133 

A csatavesztés okát már láttuk: a vezetés erélytelensége és a fran
cia lovagok fegyelmezetlensége folytán az egyes lépcsők között az 
együttműködés teljes hiánya. A nehézlovasság rohama viszont két
szer is válságot okozott a török seregben. Ebből következik, hogy a 
keresztes sereg kedvező körülmények között sikeresen vehette volna 
fel a harcot az oszmánokkal. 

Ennek ellentmondónak tűnik másik következtetésünk: a török se
reg helytállása, magabiztos vezetése, s nem utolsósorban tekintélyes 
létszáma ezzel szemben arra mutat, hogy döntően semmiféle nyugati 
típusú keresztes had sem semmisíthette volna meg az oszmánokat, 
ennélfogva a török kiűzésének tervét az adott viszonyok között már a 
XIV. század végén irreálisnak kell tartanunk. (A török birodalom szi
lárdságát a későbbiekben az angorai csatavesztés után kialakult hely
zet világosan bizonyítja.) 

117 „Der her tzog auss de r Seriféi . . . Cham dem tü rk i s ch koenig ze hilf f mi t 15 000 (más 
k iadások szer int 5000) m a n n e n gut ten volgks u n d die a n d e r e n pan i r h e r r e n mi t ganzer m a c h t , 
u n d der despot zog mi t se inem volgkh auf des koen ings p a n i r u n d er legt es n i ede r . " 
(Schlltberger: i. m. 53. o.) 

118 Zsigm. okl . I. 4686. 
119 Zsigm. okl . I. 5783, 5799. 
120 Zsigm. okl . I. 4686. 
121 Zsigm. okl . I. 5249. 
122 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
123 Uo. 
124 Zsigm. okl . I. 4663. 
125 Zsigm. okl. II. 1030. 
126 Zsigm. okl. I. 4796. 
127 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
128 Zsigm. okl. I. 5239. 
129 Wertner. HK. 1925., 247. o. 
130 Uo. 
131 N y é k i Balázs és I s tván (Zsigm. okl . I. 4603.), Fedényes i Zubo lya Miklós (Zsigm. 

okl . I. 4691), Kalon ta i Anta l és Ber ta lan (Zsigm. okl . I. 4907), M a k r a i György (Zsigm. okl . 
I. 5571.), Csetneki Mihály (Zsigm. okl . H. 1198.), Tolcsvai J á n o s (Zsigm. okl . II . 22.), Szinyei 
Egyed (Zsigm. okl . II. 22. o.), Sáros i S imon (Zsigm. okl . II . 817), Oroszvár i T u m p e k György 
(megsebesül t , Zsigm. okl . II . 1356.), Ká lna i Gerge ly (Zsigm. okl . I I . 5019.). 

132 Wertner. HK. 1925., 247—248. o. ; Kling: i. m. 103—104. o. 
133 Wertner. HK. 1925., 248. o. 59. jegyzet . 
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Egy esetleges győzelem mégis nagyon sokat jelentett volna: Bizánc 
felszabadul a török ostrom alól, Magyarország határain egy időre csök
kennek a török portyák, s megmarad a Havasalföld ingatag függet
lensége is. 

A vereség azonban tragikussá tette Magyarország és főleg Zsigmond 
király helyzetét. Nem véletlen, hogy Bizáncban újabb törökellenes 
szövetség létrehozásán fáradozott az ugyancsak fenyegetett Mánuel 
császárral. Szándékait Pihilbert Noilles johannita nagymesterhez 1396. 
november 11-én Bizáncból írt leveléből olvashatjuk ki legvilágosab
ban: „Tudjuk, hogy a város (ti. Bizánc — R. Gy.) elvesztése az egész 
kereszténységre nézve nagyon káros . . . " ezér t . . . őrizetét gályáink
nak, a császár, Velence és Genova hajóival együtt kell ellátniuk . . . 

Ami bennünket illet, a legrövidebb időn belül visszatérünk orszá
gunkba, összehívjuk és összegyűjtjük a segíteni kész keresztényeket 
és mindenkivel tárgyalni fogunk a kereszténység szabadságának meg
védése érdekében."13'1 (Kiemelés — R. Gy.) 

A levélből sok mindent megtudhatunk. Zsigmond előtt világosan 
látszott, hogy egymagában nem boldogul a törökkel. Ezért továbbra 
is szövetségeseket keres, s ezáltal mintegy önmagát is felmenti a pasz-
szív törökellenes politika vádja alól. Bizáncot illetően kétségtelenül 
igaza van, amikor a tengeri hatalmak aktívabb támogatását sürgeti, 
Bizánc mindaddig valóban megmaradt, amíg a török hajóhad annyira 
meg nem erősödött, hogy a tenger felől is biztosítani tudta az ost
romlókat. 

Hazatérve Magyarországra, erőfeszítéseit hármas cél elérésére for
dította: megszilárdítani saját, a vereség által még ingatagabbá vált 
helyzetét, megerősíteni az ország katonai ellenállóerejét és végül to
vábbra is szorgalmazni a törökellenes szövetség kialakítását. 

Egyik téren sem ért el túlzott sikereket. Számos eddigi híve is az 
ellentáborba állt. (1397-ben Lackfyak — egyes források szerint őket 

134 A levél nem ismert a magyar szakirodalomban, ezért teljes szövegét idézzük: ,,Si-
gismundus . . .etd. reverendisimo . . . domino Philiberto . . . hospitalis Sti Iohannis . . . ma
gistra . . . salutem . . . Piacúit altissimo, ut ad urbem Constantinopolim licet alio quam spe-
rabamus itinere venerimus. Quam circa obsessam inverimus et in statu positam valde gravi 
adeo, quod, sinister defuisset adventus, infra quem paucissimos dies Turchorum rapinis 
et spoliis satuisset. Sed nos attendentes, quod ipsius urbis perdicio tóti christianitati damp-
na nimis esset, eo quod in mari vires infidelium nimis augerentur, pro consideratione ip
sius, pro chirlstianiťatis honor ad eius defensionem atque custodiam galeas nostras cum illis 
imperatoris, Venetorum, Ianuensiumque divisimus et alia multa tractavimus, sicut reveren-
cie vestre amiratus vester seriosius explicvait. Hec quidem nos precipue christianitatis res-
pectu facimus, Vos autem prêter christianitatem respectu lige, quam cum imperatore et 
Perensibus sicuti ab eis dicimus, religio vestra habet, tenemini ad Romániáé parcium 
conservacionem intendere et eis auxilium, quociens expendit, Impertiri. Quapropter attente 
vestram ortamur reverenciam et rogamus, quatenus in dictarum parcium subsidium ex ves-
tris aliquot transmittitis galeas, ut denecper christianos fiat alia provisio, se valeant susten-
tare. Imperator siquidem et Perenses legatos suos ad Venetiam et Ianuam transmittunt, a 
quibus interim sperant sustentacionem, aliquam recipére. Nos autem eo potissimum animo 
in regnum nostrum, revertimus, üt convocatis et congregatis undique christianorum auxi-
liis viribus omnibus hoc prosequamur negocium et pro christianitatis liberacione et corpus 
et animam coterie nostre Sacre potenciám exponamus. Quo eis a vobis (recte : nobis — 
Rgy) quippe bonum valde ac laudabile videretu quod ad partes illas. ubi premissa traçta-
buntur, vos quoque religionis vestre destinaretis nuncios, ne religio ipsa müicie Christi pre
cipue dicata in procurando christianitatis bonum cuapia trépida videatur." (Id. Barker: i. 
m. 482. o.) 
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tette felelőssé a nikápolyi kudarcért135 —, majd 1401-ben eddigi tá
maszai, a Kanizsaiak is ellene fordultak.) Ugyanebben az évben az 
ellenpárt elfogatta a tékozlással vádolt uralkodót, akinek két évre rá 
fegyveres harcban kellett megvédenie a trónját a nápolyi párt táma
dásaitól. Ettől kezdve már nem fenyegette nyílt lázadás Zsigmond 
uralmát, bár hatalmát csak úgy tarthatta meg, ha szoros szövetségre 
lép az őt támogató bárói csoporttal, amely uralkodása későbbi évei
ben is fő támasza maradt.136 A belső harcok, saját bizonytalan hely
zete gátat vetettek egyéb terveinek is. Zsigmond felismerte ugyan, 
hogy a török elleni eredményes védekezéshez elengedhetetlen az or
szág hadszervezetének korszerűsítése, erőfeszítései mégis csak félsi
kereket hoztak. Már a nikápolyi vereséget követő évben elfogadtatta 
a temesvári országgyűléssel a sok könnyű lovast biztosító telekka
tonaság intézményét,137 a földbirtokosok ellenállása azonban szabo
tálta a terv végrehajtását, ezért Ung és más megyék nemeseit kemé
nyen utasítja, hogy tartsák be az országgyűlési határozatokat.138 

Ugyanilyen kevés eredményt ért el a korabeli hadseregszervezet 
legkorszerűbb és leghatékonyabb elemének, a zsoldosságnak alkal
mazásával. Mindezek azzal a következménnyel jártak, hogy amíg a 
belső harcok el nem csitultak, a magyar hadsereg sem tudott fej
lődni. 

* 
A török elleni harc fő kérdése a XIV—XV. század fordulóján Bi

zánc megtartása volt. Bajazid győzelme elsősorban Bizáncra mért dön
tő csapást, a török újból körülzárta, s 1398—1402 között minden pil
lanatban számítani lehetett elestére. Megvédésére élénk diplomáciai 
tevékenység indult meg — amelyből Zsigmond is kivette a részét, 
segítséget azonban csak a franciák, Velence és Genova adtak. A Ni-
kápolynál elfogott, majd kiváltott Boucicaut és alvezére Chateaubriand 
néhány száz lovaggal és zsoldossal, a velenceiek és genovaiak időről 
időre néhány gályával segítették a várost.139 

Bajazid mégsem tudta elfoglalni Bizáncot, mivel — mint látjuk, 
hiányzott a hajóhada.140 A város előbb-utóbb mégis hatalmába kerül, 

135 Kupelwieser : i. m. 26—27. o. Más for rás szerint Zs igmond azzal vádol ta a L a c k í y a -
kat , hogy a n ikápoly i vereség u t á n n e m szegyei tek „ T u r k o r u m ce tum et fa l l e ra tam coor-
t a m ad te r r i to r ia regni nos t r i in te r fluvios D r a w e et Sawe exis tent ia host i l i ter i n t r o d u c e r e . " 
(Zsigm. oki . II. 7599.) Hasonlóan í r Thuróczi (i. m. 88. o.) is . 

136 Mályusz E. : Zen t ra l i sa t ionsbes t rebungen König S ig i smunds in Ungarn . Budapes t , 
I960., 318—347. o. ; É tudes h is tor iques . Vol. 1.; Elekes L.: A középkor i m a g y a r á l lam tö r t é 
ne t e megalapí tásá tó l mohács i bukásá ig . Budapes t , 1964., 164—168. o. 

137 Az országgyűlés ha tá roza ta i t k iad ta Knauz N.: Az 1397-iki o rszággyűlés végzemé-
nye . Magyar Tör t éne lmi Tár . III. Pest , 1857., 216—217. o. A t e l ekka tonaság in t ézményé rő l lásd 
l egú jabban Borosy A . : A t e l ekka tonaság és a pa rasz t ság szerepe a feudális m a g y a r hadsze r 
vezetben. Budapes t , 1971., 131. o. (Ér tekezések a tö r téne t i t u d o m á n y o k köréből . Üj sorozat 
60.) 

138 Zsigm. oki . I. 5683. 
139 Livre des faits du bon mess i re J e a n de Bouc iquau t . Ed. p a r J . A—Buchon. P a r i s 

1835. 373—376. o. Delaville, Del Roulx: La F r a n c e en Orient au m o y e n age. P a r i s 1887. II . 
36—89. o. Barker, i. m. 208—213. o. 

140 Delaville Del Roulx, i. m. II . 78—79. o. Barker, i. m. 211—212. o. A tö rök u g y a n m á r 
rende lkeze t t b izonyos menny i ségű hajóval (,,I1 Turcho fa g r a n d e apparecch io di gente e 
per m a r e . . . a fat to fa re navil i a modo di nave de p o r t a r e caval l i ." Velencei levél F i r en 
z é b e 1399. m á j u s 13-án. Közli Iorga, N. : Notes et ex t ra i t s p o u r servi r a l 'h is toire des croisa
des au XVe siècle. P a r i s 1899. Leroux , I. 78. o. A t o v á b b i a k b a n : Iorga, Notes) , á m a Bizánc 
segí tségére kü ldö t t velencei és genovai gá lyák még közömbösí ten i t u d t á k a t ö rök ha jókat . 
(Iorga: Notes II. 109., 112—113. o.) 
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ha a török erőit nem a Havasalföld meghódítása köti le. 1398-ban, 
majd 1402-ben Mircea magyar segítséggel visszavert egy török tá
madást, ám a helyzet továbbra is feszült maradt.141 

Magyarország határai tehát egyre veszedelmesebb helyzetbe ke
rültek. Dalmáciát Velence fenyegette, Bosznia Tvartko alatt önálló
sult és félő volt, hogy a magyar hódító kísérletekre török orientáció
val válaszol.142 Szerbia már oszmán hűbérré vált, a Szerémség és Te
mesköz sokat szenvedett a Szerbiából be-becsapó török portyázóktól, 
s a század végén már a Havasalföldön keresztül is megjelentek a 
„száguldó és égető" török hadak. Zsigmond, mint ezt Pásztói János
hoz írt leveléből is kitűnik, tudatában volt a Havasalföld fontossá
gának, mivel a szultán „Drinápolyból elindulva öt nap alatt a Duná
hoz é rhe t . . .", ezért támogatni kell Mirceát, mert ha „a vlachok lát
ják, hogy segítségünktől meg vannak fosztva, nem maradnak még 
hűségünkön, hanem rövidesen alávetik magukat a török igának."143 

Zsigmond tehát védekezésre szorult. Nagypolitikai tervei nem gyü
mölcsöztek, Velence következetesen visszautasította a szövetséget arra 
hivatkozva, hogy erői nem elégségesek a török ellen.144 Pedig Ve
lence már kilépett „fenséges elszigeteltségéből" és nemcsak hajókkal, 
hanem szárazföldi csapatokkal is harcolt a birtokait immár közvet
lenül fenyegető oszmán áradat ellen. 

A századfordulón ily módon reménytelen volt a törökellenes szö
vetség helyzete. Dalmácia problémája éket vert Velence és Magyar
ország közé, Bizánc magára hagyatva szinte semmi erőt sem képviselt, 
a többi délkelet-európai országot is közvetlenül veszélyeztette a török 
hódítás. Európa többi országának pedig elvette a kedvét a nikápolyi 
kudarc. 

A segítség kelet felől érkezett. A hatalmas turkomann hódító Timur 
Lenk birodalma már Anatóliát is fenyegette, küszöbön állt a két nagy 
hódító összecsapása. A jól tájékozott Velence már 1401-ben tudta, 
hogy ez csakhamar bekövetkezik,145 de sem a Signoria, sem más 
európai hatalom nem kereste a még Bajazidnál is kíméletlenebb és 
veszélyesebb Timur szövetségét. 

A „sánta hódító" kéretlenül is megsegítette Bajazid ellenfeleit. 
1402 júliusában Angoránál teljesen megsemmisítette az oszmán had
sereget és magát Bajazidot is fogságba ejtette. Európa szerencséjére 
nem kelt át a Boszporuszon, hanem visszahúzódott Perzsiába. 

141 1499-re: Zsigm. oki. I. 5769. 1402-re: „Milcus autem Vlachus et Ungari et Tartari" 
eredményesen harcolt a törökök ellen. Iorga: Notes I. 116—117. o.) 

142 Boszniára Id. Klaic, V. : Bosznia tö r téne te a legrégibb kor tó l a k i rá lyság bukásá ig . 
Ford . Szamota I. Nagybecske rek , 1890. 212—272. o. ; Niedermann F. : Bosnyák poli t ika Mária 
és Zs igmond ala t t . Szeged, 1926. 105. o. 

143 „Bayza t T u r c h o r u m deminus c u m m a x i m o exerc i tu in civitate Adr ianopol is sit pe r 
sonal i ter ci tra m a r e , u n d e facili ter posset in d iebus q i u n q u e u s q u e ad D a n u b i u m perven i -
re . . . Olachy v identes sese nos t ro auxil io des t i tu tos in filde non p e r m a n e a n t , sed Turcho
r u m iugo brevi t e m p o r e submi t t a n t u r . " (Zsigm. okl . I. 5769.) 

144 Velence ere je e g y m a g á b a n „non esset sufficiens ad l ibera t ionem Chris t iani tat is , p ro 
t e rea appa re t nobis necessa r ium, quod ad hoc c o n c u r r a n t aux i l ium et subs id ium a l io rum 
r e g u m . " (Ljubič IV. 399—400. o.) 

145 1401. augusz tus 18-án hajó é rkez ik P e r á b a T i m u r ké t követével — az egyik ferences 
ba r á t — „pro h o r t a n d o eos (non facare pacem cum T u r c o — R. Gy.) , Quia post collectionem 
b ladorum, dictus Timer i -begi debeba t i re con t ra B a s a i t h u m T u r c h u m . " (Iorga: Notes I I . 
113. o.) 
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Timur győzelme kiegyenlítette a lovagok nikápolyi kudarcát, Bi
zánc és a Havasalföld megszabadult a török hódítás közvetlen \reszé-
lyétől, a birodalom zavaros uralmi viszonyai —• négy szultánfi har
colt a hatalomért — pedig nagyon kedvező feltételeket teremtettek 
egy aktívabb törökellenes politika számára. 

A kérdés csupán az volt, hogyan tudják Zsigmond és uralkodó tár
sai kihasználni a váratlanul nyert lehetőségeket? 

Eltékozolt lehetőségek 
(1402—1413) 

A török háborúk sokéves folyamatának legsivárabb és legesemény-
telenebb időszaka az angorai vereségtől I. Mohamed végső győzelméig 
tartó évtized volt. Pedig nagy lehetőségek nyíltak az európai államok 
előtt, egy nikápolyi méretű szövetséges hadsereg, ha huzamosabb ideig 
— vagyis néhány évig együtt marad, talán egész Európából kiszorít
hatta volna az oszmánokat. Angoránál ugyanis a törökök érzékeny 
veszteségeket szenvedtek — főleg a janicsárok,146 s ami ennél még lé
nyegesebb, a Timur fogságában hamarosan elhunyt Bajazid elárvult 
trónusára egyszerre négy igénylő is jelentkezett: a csatából elmene
kült fiai: Szüle j mán, Isza, Musza és Mohamed. Számuk később még 
eggyel gyarapodott, az angorai csatában nyomtalanul eltűnt Musztafa 
nevében fellépő trónkövetelővel.147 

Az európai uralkodók nyilván isten gondoskodó kezét látták az osz
mánok vereségében és maguk semmit sem tettek a helyzet kihaszná
lása érdekében. Jellemző erre Velence állásfoglalása. 1402 októberé
ben felvetődött Gallipoli elfoglalásának gondolata,148 ám a következő 
évben már arról értesülünk, hogy a szándék megvalósítására még csak 
kísérlet sem történt.149 A törökkel szembeni összefogás helyett ismét 
a kereskedelmi ellentétek léptek előtérbe, 1403-ban pl. Boucicaut ge
novai hajókkal Módon mellett megütközött a velenceiekkel.150 

Amikor pedig megérkezett a híre, hogy az európai részek Szüle j -
mán uralma alá kerültek, Velence azonnal kedvező szerződést kívánt 
vele kötni.151 Politikája akkor sem változott, amikor 1411-ben meg
indult a fegyveres harc a trónkövetelők között, a Szulejmánt leverő 
véres kezű Műszavai is megújította a Szulejmánnal kötött szerző
dést.152 Élesen elutasította 1409-ben Zsigmond szövetségi ajánlatát is, 
aki Szüle j mán ellen gályákat kért Velencétől.153 Ezt egyébként ter
mészetesnek tarthatjuk. Velence ebben az évben vásárolta meg Ná
polyi Lászlótól Zárát, s nagyon is valószínűnek látszott, hogy ez rö
videsen háborúhoz vezet Magyarország és Velence között. 

146 Iorga: Notes I. 107. o.; Hammer—Pur g stall: i. m. I. 324. o. 
Wittek: i. m. 231. o. ; Razin: i. m. 228—229. o. 
147 Wertner: i. m. 131—132. o. és az ott felsorolt i r oda lom; Barker, i. m. 216—220. o, 
148 Iorga: Notes I. 124. o. 
149 Iorga: Notes I. 124—130. o. 
150 Barker: i. m. 243. 74. jegyzet . Iorga: Notes I. 144—145. o. 
151 Iorga: Notes I. 133—134., o. 
152 Uo. 136—138. O. 
153 Iorga: Geschichte des Osmanischen Reiches I. 344—347. o. 
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A török elleni összefogás gondolatát a johannita nagymester Phili
bert de1 Noilles és II. Mánuel bizánci császár tartot ta ébren. 1404-ben 
Noilles Európa valamennyi udvarába követet küldött egy újabb ke
resztes hadjárat megszervezése érdekében, ám még a schizma zavarai
ban elmerült pápák sem mutat tak érdeklődést a terv iránt.154 

Passzívnak ítélhetjük Zsigmond török politikáját is. Számára — és 
az ország számára is — valóban nagy lehetőségeket teremtett Timur 
angorai győzelme, mivel ha a török győz, a pártviszályokban süllyedt 
ország aligha lett volna képes arra, hogy elhárítsa Bajazid újabb tá
madását. A veszély elmúlása azonban nem serkentette Zsigmondot 
aktív török politikára. Még híres és ügyes diplomáciai játéka is abba
maradt. Csupán néhány levelében utal arra, hogy „Magyarország a 
kereszténység védőpajzsa", ezekben is csak kizárólagosan propagan
disztikus szempontból; egészen 1407-ig egyetlen olyan írását sem is
merjük, amelyben akárcsak megemlítené a törökellenes szövetség le
hetőségeit.155 

Pedig Zsigmond nagypolitikai ambíciói éppen a belső viharok le
csillapodása után kezdtek kivirágozni. Eleinte családján belül kívánt 
érvényt szerezni akaratának, ezért 1402-ben és 1404-ben is hadat vi
selt testvérei, Vencel német-római császár és cseh király és Jodok 
morva őrgróf ellen. A következő években pedig egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy Zsigmond többre törekszik: német királlyá kívánja magát 
választatni. Ez a törekvése később az igazságtalan és minden szem
pontból káros cseh kalandba sodorta. 

Részben hódító szándék, részben a déli határ biztosítása hajtotta 
Zsigmondot egy aktívabb boszniai politika felé. Bosznia Tvartko te
hetséges kormányzata alatt lényegében megszabadult a magyar hübér-
uraság terhétől. A nápolyi párt Zsigmond-ellenes törekvéseit politi
kája szolgálatába állította, s ily módon kiegyensúlyozta az erősebb 
szomszédok — Magyarország, Velence, a török birodalom és Szerbia 
hatását. Tvartkót gyenge kezű uralkodók, Osztója, Dabisa és II. Tvart
ko követték a trónon. Zsigmond a boszniai bel viszály okát felhasználva 
újból megerősítette a magyar befolyást. De csak átmeneti sikereket 
ért el. Legnagyobb diadala, az 1408-as doboji győzelem s főleg az azt 
követő kegyetlen mészárlás156 teljesen elfordította a bosnyák népet 
és az uralkodó osztályt a magyar uralomtól. A leghatalmasabb bárók: 
Hrvoje, a Radino viesok és Sandal j humi vajda Velence, majd a török 
segítségét keresték Zsigmond ellen. 

Hrvoje 1415-ben török segítséggel leverte Maróti János és Csupor 
Pál bánok hadát, s ezzel Bosznia lényegében török hűbérbirtokká 
vált.157 

A bosnyák politika és kudarca Zsigmond egész ötletgazdag, ám a 
realitásokkal nem mindig számoló politikájának hű képét adja. Ha a 
török elleni védővonal kialakítása szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 

154 Barker: i. m. 248—249. o. 
155 1404. j ún ius 12-i levelében pl. a r ró l panaszkodik , hogy b á r országa a keresz ténység 

pajzsa, IV. Bonifác p á p a mégis el lene van. (Zsigm. oki . II. 3251.) 
156 Iorga: Notes I. 149. o. ; Klaic: i. m. 254—256. o. 
157 Uo. 269—272. o. ; Niedermann: i. m. 89—91. o. 
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Bosznia meghódítását még igazolni is tudnánk. Zsigmond erőszakosan 
és kíméletlenül igyekezett Boszniát uralma alá hajtani. Az ország 
patarénus lakosságában éppúgy megtérítésre váró, vagy ha makacs, 
elpusztítandó hitetlent látott, mint a törökökben, vagy az ugyancsak 
orthodox vagy patarénus bolgárokban és szerbekben. Boszniai had
járatait ugyanolyan keresztes hadjáratnak tekintette, mint törökellenes 
harcait.158 

Nem véletlen tehát, hogy erőszakos, hódító törekvései meghiúsul
tak, Boszniát nem tudta tartósan elfoglalni, s így nem sikerült a dél
nyugati határ védelmét sem megerősíteni. 

A török probléma ezekben az években kikerült Zsigmond egyéb
ként valóban széles és messzetekintő politikai látóköréből. Több al
kalommal, jelesül 1407-ben, 1409-ben és több, II. Manuelnek írt levele 
tanúsága szerint 1411-ben és 1414-ben felvetette ugyan egy új keresz
tes hadjárat tervét, ám ezek minden esetben Zsigmond valamilyen 
más politikai céljainak leplezéséül szolgáltak. 1407-ben látszólag any-
nyira komolyak Zsigmond szándékai, hogy Alsáni Bálint bíborost XII. 
Gergely (római) pápához küldi, aki pápai bullát bocsájt ki, amely a 
„hitetlenek és schizmatikusok" elleni keresztes hadjárat szervezésével 
bízza meg Zsigmondot.159 Az előbbiekben azonban világosan látszik, 
hogy a bulla lényegében csupán a boszniai hódító hadjárat erkölcsi 
és ideológiai igazolását szolgálta. 

1409-ben, majd 1410-ben Gallipoli megszállásra szólítja fel Velen
cét, de a Signoria hűvösen elutasítja az ajánlatot.160 Gallipoli megszál
lása ragyogó és csábító gondolatnak tűnt, a kikötő valóban uralta a 
Boszporuszt, s birtoklása rendkívül megnehezítette volna az össze
köttetést az oszmán birodalom ázsiai és európai részei között.161 

A politikai helyzet leküzdhetetlen akadályokat emelt a terv reali
zálása elé, s magunk is úgy véljük, hogy maga Zsigmond is inkább dip
lomáciai propagandahúzásnak szánta a törökellenes szövetség szor
galmazását. 

A velencei háború kirobbanása küszöbön állt, e mellett a magyar 
király a távolból semmiféle konkrét segítséget nem adhatott Gallipoli 
elfoglalásához. 

Alig van reális tartalmuk azoknak a terveknek, amelyeket 1411— 
1414 között inkább csak Mánuel megnyugtatására gondolt ki Zsig-

158 1423. december 18-án b i r t o k a d o m á n y b a n részesít i az „ in bellis con t ra Turcos, Boz-
nenses et alias scizmaticas n a t i o n e s " k i tün te t i J akab - sze rdahe ly i Már ton t és J akabo t . (Ispra-
ve Arh iva Jugos lavenske Akademie . Regesta . I. god 1018—1437. Sostavil i J . Stipicic—M. S a m -
salovic. Zagreb, 1959. 1655. ( továbbiakban I sp rave ) . Hasonló megfoga lmazások : Zsigm. oki . 
II. 5635, 5724, 6105, 6128, 6306. 

159 Közli Theiner, A. : Ve te ra m o n u m e n t a his tor ica H u n g á r i á m s a c r a m i l lus t rant ia . Ro
máé , 1859. II. 179. o. — Alsáni Bál int kü lde tésérő l l ásd Aldásy A.: Alsáni Bálint . Budapes t , 
1903. 115—121. o. 

160 lorga: Notes I. 179—180. o . ; Ljubič. V. 159. o. 
161 „Quia locus Gallipolis esset nedűm utilis, sed necassarius pro bono Christianitatis 

et status nostre, in casu quo piaceret. . . Deo quot posset quiete pervenire ad manus nostras 
et totales tractatus et opera non requiret dilatione." (Iorga: Notes I. 124. o.) A tengeri erő 
s ez által Gallipoli hadászati fontosságát Zsigmond is felismerte: „Brachium nostre potencie 
(se manifestât) via bifurcata, videlicet tam in terris, quam in aquis." Zsigmond levele a 
lessinaiakhoz. (Ljubič. XII. 226. o.) Zsigmond 1410-es tervezetét 1. Thiriet, F . : Régestes des 
deliberations du Senat de Venice concernant la Rotmanie. Paris Haye 1958—1961. n . 80—81. 
o.; lásd még Vaughan: i. m. 45—46. o. 
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mond.162 A háború ekkor már javában dúlt Dalmácia birtokáért Ve
lence és Magyarország között, s ezekkel Zsigmond csupán a felelőssé
get kívánta Velencére hárítani a további keresztes hadjáratok szé
gyenletes elmaradásáért. E levelek néhány fő gondolatával mégis ér
demes közelebbről megismerkednünk, mivel leplezetlenül és tisztán 
mutatják be Zsigmond, a nagypolitikus, színes, sokoldalú, de ugyan
akkor a valóságtól olykor teljesen elszakadó személyiségét, s a belő
lük kibontakozó hadászati koncepciók pedig Zsigmond tényleges szán
dékait, vagy inkább vágyait. 

„Számunkra egyetlen gondolat létezik . . . buzgó odaadással hirdetni 
a keresztény hit terjesztését, hogy férfiakat gyűjtsünk'össze, akik a 
tenger innenső partján lakó törökök ellen felkelnek és elűzik őket 
ezekről a he lyek rő l . . . " — így foglalja össze politikai ábrándjait 1411 
májusában, majd így folytatja: — „reméljük, hogy végre óvatosab
ban és tökéletesebben szervezzük meg a szent föld felszabadítására 
indított keresztes hadjáratot".163 

Egy évvel később már a velenceiekre panaszkodik, és felszólítja a 
görög császárt, tiltsa meg a velencei kereskedők tevékenységét Bi
záncban és a genovaiak segítségével űzzék ki a görög szigetvilágbél 
őket.164 

Ez utóbbi gondolat azt látszik igazolni, hogy Zsigmond fantasztikus 
és irreális lovagi szemléletmódja ellenére határozottan felismerte a 
gazdasági vonatkozásokat és rátapintott Velence legsebezhetőbb pont
jára. Későbbi háborúiban is kísérletezett Velence gazdasági blokád
jával, így megtiltotta dél-német városoknak, hogy kereskedjenek a la
gúnák városával, ám az egyes városok gazdasági érdekei erösebbnek 
bizonyultak az uralkodó akaratánál, s így Zsigmondnak ezek a tervei 
is meghiúsultak.165 

1414 nyarán pedig ígéretet tesz Mánuelnek, hogy novemberben ösz-
szehívja a konstanzi zsinatot, amelyből azt reméli, hogy Konstanti
nápoly meg fogja szabadítani a török fenyegetéstől.166 Ragyogó kato
nai elképzelések, önámítással vegyes propagandafogások, a lehetősé
gek túlbecsülése — nemcsak ezeket a leveleket, hanem Zsigmond 
egész lényét leginkább ezek jellemezték. Zsenialitás és szinte gyere
kesen naiv optimizmus, céltudatosság és állhatatlanság, kitűnő hadá
szati érzék és erélytelen, gyámoltalan hadvezetés — ezek a furcsa el
lentmondások Zsigmond egész uralkodását áthatották, s ennek felis
merése teszi csak számunkra lehetővé, hogy a török politikájáról is 
helyes ítéletet alkossunk. 

162 Közli FinKe, H. : Acta Concilii Constanciensis. Bd. 1. Akten zur Vorgeschichte des 
Konstanzer Konzils. (1410—1414.) Münster 1896. Regensberg, V. 424. o. 

163 „Hoc nempe in utroque nostrum virtus altissinii operari dinoscitur, dum abitorum 
sie individuo federe copolerit, ac si non diversum sed unicam habitaculum obtinerend . . . 
quoniam pars Christiane propagatione zelo devotionis accensi proponimus, ut viribus coa-
dunantis contra Turcos in ista parte existentes insimul insurgamus ipsosque de finibus istis 
altissimo adiuvante exterminimus . . . speramus tandem providere posse cautius et perf ec-
tius de passagione terrae sanetae." (Finke: i. m. 391. o.) 

164 Finke : i. m. 394—399. o. 
165 1418-ban sikertelenül arra utasít néhány birodalmi várost, hogy szakítsák meg gaz

dasági kapcsolatait Velencével. (Deutsche Reichstagsakten. Hrsg. v. der Historischen Kom
mission der Wissenschaften. München-Gotha 1867. Bd. 8. 489—490. o.) A gazdasági háború 
stratégiájának bírálatára lásd Kretschmayr: i. m. II. 468. o. 

166 Finke: i. m. 401. o. 
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A kortársakat aggodalommal töltötte el az 1411-ben kirobbant ma
gyar—velencei háború híre.167 A következmények ismeretében nehe
zen érthető, hogy az a két állam, amelyet az oszmán előnyomulás 
létében fenyeget, nemcsak teljesen kihasználatlanul hagyja a törökök 
válságos helyzetét, hanem még egymás ellen is fordul. A szereplők 
és a szándékaik ismeretében ezt mégis természetesnek kell tartanunk. 

A török veszély pillanatnyi elhalványulását arra kívánták felhasz
nálni, hogy saját vitás ügyeiket rendezzék. Velence szániára létfon
tosságú volt az Adria keleti partját védő dalmát városok megszerzése. 
Ezek, valamint Friuli fontossága csakhamar bebizonyosodott, amikor 
Ozorai Pipo hadai akadálytalanul végigsöpörtek a Terra Ferma-n s 
Velence közvetlen környékét puszították. 

Zsigmond részben gazdasági, részben hatalmi okokból ragaszkodott 
a Magyarországgal mindig is laza kapcsolatot tartó dalmát városokhoz. 
A háborút azonban elvesztette, noha Magyarország katonai poten
ciálja lényegesen felülmúlta az inkább tengeri hatalomnak számító 
Velencét. Nyilvánvalóvá váltak a magyar hadsereg bizonyos harcá
szati gyengeségei — főleg a nehézlovasság csekély létszáma, továbbá 
a katonák és a parancsnokok fegyelmezetlensége, megvesztegethető
sége —, ám a háború kimenetelét végeredményben mégsem ezek dön
tötték el, hanem a nagy távolságok. A magyar seregek képtelenek 
voltak hadműveleti bázisuktól oly messzire elszakadva eredményesen 
harcolni. Főleg olyan gazdag, tapasztalt és ravasz ellenséget nem 
győzhettek le, mint amilyen Velence volt. 

A háború végeredményben a törökellenes harc szempontjából sze
rencsésen végződött. Dalmácia, amelyet az ország amúgy is képtelen 
volt megvédeni a nagy távolság miatt, Velence birtokába került, amely 
meg tudta őrizni a török támadásoktól. Velencének ez a kíméletlennek 
látszó, ám a realitás felismerésén alapuló lépése a későbbiekben meg
hozta gyümölcseit: Dalmácia meghódításával áttörhetetlen gátat emelt 
a nyugat felé törő oszmánok útjába. 

Nagyobb eredményeket ért el Zsigmond egy másik potenciális szö
vetségesével, illetve tényleges ellenlábasával, Jagelló Ulászló lengyel 
királlyal szemben. Bár 1410-ben a német lovagrenddel vívott hábo
rúban Magyarország a lovagrend oldalára állt, sőt Stibor be is tört 
Lengyelországba, a kapcsolatok rövidesen megjavultak. 1412-ben 
Ulászló Budán tárgyalt Zsigmonddal, s e tárgyalásokon leginkább a 
török probléma került szóba. Gyakorlati eredmények nem születtek 
ugyan, maga az a puszta tény azonban, hogy a hatalmas északi szom
széd már nem ellenség, hanem inkább szövetséges, jelentősen javított 
az ország hadászati helyzetén.168 

A török kérdés tehát egy időre diplomáciai propagandaeszközzé 
süllyedt. Ezt az értékcsökkenést a déli végek életének elcsendesedése 
is mutatja. 1407-ig semmi adatunk sincs török betörésre. Ekkor Zsig
mond, mint láttuk Boszniába viselt hadat, s itt feltehetőleg török por-

167 lorga: Notes I. 217., 243. o. 
168 Kretschmayer: i. m. II. 277. o.; Beckmann, G.: Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen 

die werdende Weltmacht der Osmanen (1393—1437.) Gotha, 1902. 51—52. o. 
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tyázókkal is megütközhetett. 1408-ban viszont már arról értesülünk, 
hogy egy török hadsereg Horvátországon át egészen Szlovéniáig 
(Krajná) tört előre és több helységet felégetett.169 Ez a tény minden
esetre azt bizonyítja, hogy a magyar határvédelem rendszere még nem 
szilárdult meg. 

A következő év tavaszán válaszul a magyar hadsereg Szerbia török 
megszállta területeit támadta.170 A hadjárat katonailag nem hozott 
számottevő eredményt, politikailag mégis jelentősnek kell tartanunk, 
mivel Szerbiát újból bevonta a magyar hatalmi szférába, s ezzel je
lentősen fokozta a legfenyegetettebb déli megyék — Szerem, Temes, 
Kéve — biztonságát. 

E mellett még egy személyi változás is kedvező fordulatot hozott 
a végek életében. 1404-től kezdve, egészen 1426-ban bekövetkezett 
haláláig a firenzei származású Filipo Scolari — magyarosan Ozorai 
Pipo — töltötte be a temesi ispánság kulcsfontosságú pozícióját. Sze
mélyében a török elleni védelem egyik kimagasló alakja, s Maró ti Já 
nos mellett a kor legtehetségesebb magyar katonája jutott történelmi 
szerephez.171 

Bár a történész nem tekintheti feladatának, hogy nem realizálódott 
lehetőségeket elemezzen, ezúttal mégis ezt kell tennünk, ha értékel
ni akarjuk Zsigmond és általában Európa török politikáját a XV. 
század első évtizedeiben. Az oszmánokkal szembeni megmagyarázhatat
lannak tűnő passzivitást az egyes országoknál más és más okok idéz
ték elő. Zsigmond — eltekintve attól, hogy a legkritikusabb években 
a lázadás akadályozta szabad mozgásában — egy ideig bizonyára 
szükségtelennek, az óvatos és jobban tájékozott Velence ezzel szem
ben kilátástalannak tartotta az új keresztes háborút. A többi európai 
államot pedig nem fűzték közvetlen érdekek a kérdéshez. Ennél fogva 
nem is vállalhattak kezdeményező szerepet egy újabb koalíció meg
szervezésében. 

Elméletileg kétségtelenül fennállt a lehetőség a török kiűzésére 
Európából. A szultán fogságba esett, több tízezer harcos elesett a 
balvégzetű angorai csatában, felbomlott a birodalom egysége. Ha egy 
a nikápolyihoz hasonló, de jobban vezetett keresztes sereg hosszabb 
ideig a Balkánon tudott volna tairtózkodni, akkor megvalósulhatott 
volna a nagy ábránd, s a törököket nemcsak Európából, hanem akár 
Jeruzsálemből is kiűzhették volna. Ilyen hadsereg kiállítását azonban 
a kor politikai viszonyai nem tették lehetővé. 

Ám mégha létre is jött volna ez a sereg, akkor sem lett volna köny-
nyű dolog. A török birodalom szilárdságát mutatja, hogy néhány éves 

169 Kupelwieser: i. m. 34. o. ; Zsigm. oki. II . 6311.; Jug, S.: T u r s k i napad i na Kra jnsko 
in P r i m o r s k o do p rve t re t j ine 16. stoletja. Ljubl jana , 1943. L judska T j i skarna , 3—4. o.; Le-
vec, V. : Die Ers ten Türkene infä l le in Kra in u n d S te i e rmark . Mit te i lungen des Museum
vere ins für Kra in 1903., 175—176. o. 

170 Müleker: i. m. 19. o. ; Kupelwieser: i. m. 34. o. — Az Ozorai P ipo vezette m a g y a r 
sereg v i se lkedésére : „Comes P ipo m a n u fel lerata ingent i a p p a r a t u . . . benyomul t Boszniába 
és „ fere m e d i a m p a r t e e iusdem p rede rapac i expondeo et ignis incendio devas tavi t . " (TT. 
1884., 24. o.) 

171 Wenzel, G. : Ozorai P ipo . Magyar tö r téne lmi je l lemrajz Zs igmond k i rá ly korából . 
Pes t , 1883. Emich 101. o. • •. 
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politikai és katonai passzivitástól eltekintve Európában csupán néhány 
kisebb sziget elvesztésével gyengült, lényegében tehát a válságos évek
ben is meg tudta őrizni korábbi határait : sem Délkelet-Európa, sem 
Anatólia meghódított népei nem keltek fel a török uralom ellen, La-
zarevics István szerb fejedelem, a török leghatalmasabb európai va
zallusa is megelégedett azzal, hogy a magyar uralkodó hűbéruraságát 
is elismeri és igyekszik hasznot húzni a török trónkövetelők hatalmi 
vereségéből.172 

Zsigmond és a velencei Signoria passzivitását a következmények is
meretében még sem igazolhatjuk, mivel rendkívül kedvező alkalmat 
hagytak kiaknázatlanul a török meggyengítésére. Tény, hogy mind
ketten — elsősorban Velence — bizonyos eredménnyel törekedtek ha
táraik megszilárdítására, aktívabb támadó török politikára ellenben 
egyikük sem vállalkozott. 

A déli végvárrendszer kiépítése 
(1414—1437) 

I. Mohamednek Musza — és rajta keresztül a katonai demokrácia 
zabolátlan erői — felett aratott diadala csak egyetlen, igazi, ám annál 
lényegesebb szempontból képez korszakhatárt a Zsigmond-kori tö
rök—magyar viszony történetében. A belső harcok elültével a török 
birodalom konszolidálódott, s megszűnt az a lehetőség, hogy sikeres 
hadászati offenzívát lehessen ellene indítani. 

A változás egyelőre sem Magyarország, sem a többi európai ország 
politikájában nem tükröződött. Éppen ellenkezőleg, a XV. század má
sodik és harmadik évtizede a nagypolitika kibontakozását jelentette 
Zsigmond számára. Már nem csupán egy középhatalom belső és külső 
nehézségekkel küzdő uralkodója, hanem német király, a keresztény 
Európa legnagyobb világi hatalmassága. (N. B. Bátyját, Vencelt, a 
császár annyira háttérbe szorította, hogy már nem állt becsvágya út 
jában.) Érdeklődése és politikai tevékenysége valóban szinte az akkor 
ismert egész világot átölelte. A konstanzi zsinaton „megoldotta" a 
katolikus egyház hosszú századok óta legnagyobb válságát, az egyház
szakadást. Ugyanitt — igaz vegyes érzelmekkel — egy, az egyházra 
veszélyes tanokat hirdető eretnekkel, a prágai egyetem tanárával, 
Húsz Jánossal is „leszámolt". Utazásai során a messze Angliába is el
látogatott, hogy elsimítsa az angol—francia viszályt. Castiliával, Len
gyelországgal és Milánóval szerződéseket kötött s követei megtalálták 
az utat az Aranyhorda kánjának táborába is.173 

Nagyvonalú politikai elképzelései azonban Magyarország számára 
sem sok hasznot hajtottak. Német királyi és egyházi főpatrónusi minő
ségében belekényszerítette az országot az igazságtalan, káros és tra-

172 Barker: i. m. 254—255. o.; lorga: Geschichte d. Osm. Reichs II. 27—28. o. 
173 Diplomáciai t evékenységére lásd még Aldásy, A. : Zs igmond k i rá ly róma i császár

rá koronázása . 1410. Századok, 1913. Uo. Zs igmond k i rá ly és Spanyolország. Budapes t , 1927. 
MTA, 127. o. ; Goll, H. : Kaiser S ig ismund und Polen. 1419—1436. Mit te i lungen des Ins t i tu ts für 
ö s t e r r e i ch i schen Geschichte , 1895. ; Lenz, M. König S igmund und Heinr ich der Fünf te . Ber
lin, 1874.; Tardy, L . : Régi m a g y a r köve t já rások Kele ten. Budapes t , 1971., 9—34. o. 
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gikus következményekkel járó huszita háborúba. Több, mint másfél 
évtizeden át — 1419—1435 között — a magyar hadsereg főerőit a 
huszitákkal vívott egyre reménytelenebb csatározások kötötték le. Kü
lönösen súlyossá vált a helyzet 1426 után, amikor a „nemes célú had
járatok" megindításával a husziták ellentámadásba lendültek és be
fészkelték magukat Felső-Magyarországra. Itteni tevékenységük gyen
gítette a magyar feudális államot, s a legveszélyesebb időpontba gá
tolta, hogy a magyar hadsereg minden erejével a török ellen fordul
hasson, ezért haladó társadalmi szereplésük elismerése mellett, a tö
rökellenes harc tekintetében negatív szerepet játszottak.174 

Változatlanul csekély intenzitással időnként a magyar—velencei 
harcok is folytatódtak. Zsigmond egy-két alkalommal — pl. 1424-ben 
és 1426-ban — beavatkozott Velence és Milánó hatalmi harcába és 
néhány ezres segélyhaddal támogatta is a Viscontiak milánói hadse
regét. Ezek az inkább helyi jellegű harccselekmények azonban nem 
befolyásolták lényegesen a török fő hadszíntér eseményeit, az is elő
fordult pl., hogy 1427-ben a török hadjárat miatt Zsigmond vissza
rendelte Itáliából Lévai Cseh Péter 6000 főnyi seregét.175 

Zsigmond nagyarányú politikai és katonai tevékenységében a török 
probléma egészen II. Murád 1422-es trónra léptéig nem állt jelentő
ségének megfelelő helyen. Inkább csak diplomáciai vonatkozásban 
foglalkozott a kérdéssel. Változatlanul szorgalmazta ugyan a török
ellenes szövetség létrehozását, ám kevés sikerrel. Maga is inkább 
csak módszernek, propagandafogásnak tekintette a mohmedán veszély 
sűrű emlegetését. így pl., amikor 1415-ben békére hívta fel a hadban 
álló angol és francia uralkodót, azzal érvelt, hogy „nagy bajt és vi
szályt okoz az angol és a francia nemzet közötti háború, mivel annyira 
felbátorítja a hitetleneket, hogy azok már az egész kereszténység 
megsemmisítésén gondolkoznak."176 Osztója boszniai király 1415-ös 
hűbéri esküjében is helyet kapott a török elleni harc gondolata.177 

Nagy buzgalommal, de kevés látható eredménnyel tovább folyt a 
keresztes hadjáratok előkészítése is. A helyzetet megnehezítette, hogy 
már nem a török az egyedüli „hitetlen", aki ellen fegyvert kell fogni, 
hanem ide sorolták a bosnyák, s mindenekelőtt a cseh huszita eret
nekeket is. Utóbbiak ellen 1420-ban, 1421-ben, 1427-ben és 1431-ben 
is szerveztek keresztes hadat, mindannyiszor gyászos eredménnyel. 

A török ellen inkább csak a terveknél maradtak. Zsigmond 1414-
ben Ulászló lengyel királlyal közösen felvetette egy újabb „passagium 
generale" eszméjét, a terv soha sem realizálódott, ürügyül Velence 
kétértelmű magatartását hozták fel: a Signoria ugyanis sietett meg-

174 Magyarországi tevékenységükről lásd Tóth-Szabó P . : A cseh-huszita mozgalmak és 
uralom története Magyarországon. Budapest, 1917.; Varsik, B. : Husitské revolutioné hnutie 
a Slovensko. Bratislava, 1965.; Székely, Gy. : A huszitizmus. MTA Társadalmi Történeti Osz
tályának Közleményei, 1954. 1—4. o. sz.; Rázsó Gy.: HK 1962. 2. sz. 181—182. o. 

175 DRTA X/l. 12. O. 
176 „Quanta male ex dissensione et collisiva inter Angliáé et Franciáé régna . . . (non 

solum spécialiser regnis ipsis sed) resurgit audaciam infideliuim. . . (fiarendo eos) fortio-
res in ex exterminium surgerent christianorum." (Finke: i. m. 390. o.) 

177 A lengyel—magyar szövetségre lásd Beckmann: i. m. 51—52. o. Velence és Moha
med tárgyalásaira Iorga: Notes I. 222—224. o. 
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egyezni a fivérei felett diadalmaskodó Mohamed szultánnal.178 1416-
ban II. Mánuellel és Velencével folytak tárgyalások, Velence bizal
matlansága és a többi hatalom érdektelensége miatt ezek is meghiú
sultak.179 Murád trónra lépte itt is változásokat hozott. A fiatal szultán 
1422-ben már Bizánc ostromával és Szaloniki elfoglalásával bebizo
nyította a birodalom megerősödését és saját tetterejét, s ez fenyege
tően jelezte, hogy a csaknem két évtizedes türelmi időnek vége, a 
török újból hódításokra tör. 

A megváltozott légkört a leginkább fenyegetett Bizánc diplomáciai 
tevékenységének megélénkülése jelezte. Alighogy sikerült Murád 
ostromló hadait visszaverniük — az ismételt kudarcot a török hajóhad 
és tüzérség hiánya okozta —, VIII. János, a bizánci trónörökös európai 
körútra indult. Segítséget kért, cserébe ki tudja hányadszor a keleti 
egyház visszatérését ígérte Róma kebelébe. A trónörökös 1424 nya
rán érkezett Budára, tárgyalásai azonban most sem hoztak konkrét 
eredményeket.180 1425-ben viszont kedvező fordulat ment végbe a 
magyar—velencei viszonyban: október 25-én, a velencei Signoria po
zitív választ adott egy újabb német—magyar—velencei törökellenes 
szövetség létrehozására irányuló javaslatra.181 

Zsigmond javaslata értelmében a magyarok és a németek száraz
földön, a velenceiek a tengeren harcolnának a török ellen. Velence 
200 000 aranydukátot kölcsönöz Zsigmondnak hadi célokra és enge
délyezi, hogy velencei területén Íjászokat és más zsoldosokat toboroz
zanak a császári hadseregbe. Zsigmond azt is kérte, hogy a Signoria 
hajóépítő szakembereket bocsásson rendelkezésére. A hadjárat célját 
Gallipoli elfoglalásában határozza meg. A velenceiek feltételesen el
fogadták a javaslatot, Zsigmond anyagi igényeit azonban 50 000 du
kátra mérsékelték. E szövetségre épültek Zsigmond következő évi ter
vei: a hadjárat a Havasalföldre és Bulgáriába, s ha lehet Görögország
ba, a hadjárat célja a délkeleti határvédelem megszilárdítása és a török 
visszaszorítása volt. A vállalkozás azonban Zsigmond történetírója — 
Windecke szerint — a husziták támadása miatt nem jött létre.182 

1427-ben újabb, ezúttal konkrétebb megegyezés született Magyar
ország és Velence között. Velence hajóhadat ígért a szultán ellen, a 
flottát a tervek szerint a pápai, aragon és milánói hajókkal is meg
erősítették volna.183 Az eredmény magyar részről azonban csak mind
össze a balul sikerült galambóci hadjáratban öltött testet, a szövetsé
ges hajóhad tevékenységéről ellenben nem tudnak forrásaink. 

Nem törekedtünk teljességre a törökellenes had- és szövetségter
vezetek felsorolásánál. Ezek a tervezetek katonai oldalaikat tekintve 

178 Iorga: Notes I. 258—295. o. 
179 Iorga: Notes I. 237—332. o. 
180 Moravcsik: i. m. (Századok, 1961.) 842. o. 
181 Iorga : Notes I. 409—410. o. 
182 „Die (d. h. die Türken — R. Gy.) den Cristen grossen schaden däten in den konig-

rich zu Ungern, und die Venediger . . . darzu hulfent, das sich kuntlich vant, das sie die 
heiden und Durken sterketen wider den konig zu Ungern." (Windecke: E:: Denkwürdig
keiten zur Geschichte des Zeitalter Kaiser Sigmunds. Baden, 1893. Gaertner, 145. o.). Zsig
mond terveiről Windecke: i. m. 204. o. Velence tiltakozik a vád ellen és konkrét javaslatot 
tesz. Iorga: Notes I. 434—435. o. 

183 DRTA X/l. 60. o. 
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többnyire eléggé reálisnak tűnnek, megvalósításukra még sem történ
tek kísérletek. Realizálásukat részben objektív okok akadályozták. Az 
európai helyzet nem kedvezett a törökellenes szövetség létrehozásá
nak. Anglia és Franciaország újból háborúba állt, Velencét, Milánót 
és Nápoly t is gyakran találjuk fegyveres konfliktusban egymással, 
nem tisztázódott még véglegesen a velencei—magyar viszony, Len
gyelországot a Német Lovagrend és az Aranyhorda tatárai tartották 
sakkban, a német birodalom pedig belekeveredett Zsigmond huszita 
hódító vállalkozásába. 

Érdekesebb ennél a kérdés szubjektív oldala. A kor lovagjai erköl
csi kötelességüknek érezték a keresztény hit védelmét. V. Henrik 
angol királyt még halálos ágyán is lelkiismeret-furdalás kínozta, mert 
nem szabadította fel Jeruzsálemet.18'1 Hasonló gondok emésztették Jó 
Fülöp burgundi herceget is. Ügy látszik azonban megelégedtek azzal, 
hogy hitbuzgó szándékaikat szép szavakba öltöztetik, a megvalósítás 
elmaradásáért pedig másra hárítják a felelősséget. Zsigmondot, akkor 
is amikor szinte teljesen megfeledkezett a törökről, „scutum singulare 
et pugil pro fide"-nek nevezi Firenze,185 s a király is országát „a 
kereszténység védőpajzsa" nem éppen megérdemelt díszítő jelzővel 
ruházza fel.486 

A tettek azonban többnyire józanabbak, mint a szavak. Velence 
opportunista politikájáról már sok szót ejtettünk, ám szinte valameny-
nyi állam diplomáciáját hasonló szűklátókörű egyéni célok vezérelték. 
A keleti kereskedelem ugyancsak érdekelt Firenze pl. 1462—64-ben 
maga ajánlkozik a szultánnak, hogy kémkedik érdekében és igyekszik 
megakadályozni a keresztes hadjárat megszervezését.187 

A törökkel való ideiglenes megegyezés Zsigmondtól sem lehetett 
idegen. Nevéhez fűződik 1419-ben az első ötéves fegyverszünet a tö
rökkel, amelyet 1424-ben az új szultánnal, Muráddal egy másik, két 
évre tervezett fegyvernyugvás követ.JW Windecke mindkettőről meg
jegyzi, hogy a törökök szegték meg, s ezt el is hihetjük neki.189 

Zsigmond nyugati nagypolitikai ábrándjai, szövetségi tervei inkább 
károkat, mint hasznot hoztak az országnak. Lényegesen kedvezőbb a 
kép, ha a király hazai tevékenységét vizsgáljuk. Uralkodása második 
felében Zsigmond számos helyes intézkedést hozott a magyar had
sereg korszerűsítése és a déli végvárrendszer megerősítése érdekében. 

Zsigmond uralkodása alatt a hadsereg szemmel láthatóan korsze
rűsödött, s ezt a fejlődést nem csekély mértékben az uralkodó tudatos 

184 Burne, A. H. : The Agincour t War. London, 1956., 168—169. o. Erdmann: i. m. 197. o. 
185 Iorga: Notes II . 125. o. — 1410 augusz tusában n e m sokka l több joggal XXIII. J ános 

p á p a is „pugi l et a th le ta mil i tant is ecclesiae ad p r o s t e r n e n d u m ba rba r i cam perf idiam hos-
t ium r e d e m p t o r i s " - k é n t aposztrofál ja a m a g y a r k i rá lyt . (Zsigm. oki. II. 7862.) 

186 Zsigm. oki . II. 3251. 7230. 
187 „I f iorent ini che e rano sulle ga leare mani fes torono al Gran Signore-i p repara t iv i 

de ' chr i s t ian i con t re dé lui . . . e gli p romisano di far il possibile, pe r sciogľiere la léga di 
Chris t iani e r ende r inut i l i i loro ten ta iv i . " (Követjelentés 1462 októberéből . Közli Babinger, 
F. : Spätmit te la í ter l iche ' f ränkische Brief Schriften aus d e m grossher r l ichen Seraj zu Stam-
bul . München , 1963. Oldenburg , 6—7. o.) 

188 Bre i t : i . m . 155;, 170. 
189 „Also w a r t ein fride gemach t Zwuschen der Römischen konige u n d den D u r k e n 

zwei jo r l a n g : es w a r t aber nit gehal ten von den D ü r k e n . " (Windecke: i. ,m. 177V o.) 
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katonapolitikája idézte elő.190 Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell azt 
a tényt is, hogy ez a fejlődés mind az általános európai tendenciák, 
mind a sajátos magyar viszonyok követelményeinek megfelelően ment 
végbe. Zsigmond uralkodása alatt vált a legkorszerűbb és leghatéko
nyabb katonatípus, a zsoldosság, a hadsereg gerincévé. Hatása mind 
a nehézlovasság számának és jelentőségének növekedésében, mind az 
új fegyvernemek — reguláris gyalogság (ez csak Magyarországon új) 
és tüzérség — megjelenésében megmutatkozik. 

Elméletileg ugyancsak helyesnek tarthatjuk Zsigmond ama törek
vését is, hogy a hadsereg hivatásos magva — zsoldosok, királyi és 
bárói katonafamiliárisok — köré a török harcok sajátosságainak tel
jesen megfelelő irreguláris lovasíjász réteget — a már említett telek
katonaságot — szervezzen. Nem rajta múlott, hogy a telekkatonaság 
végeredményben nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.191 

Mindezek a reformok háttérbe szorították a hadsereg eddigi derék
hadát, a földbirtokosok és szabadok általános fegyveres felkelését, az 
Európa-szerte elavult „generalis exercitus"-t. Zsigmond nagyon helye
sen arra törekedett, hogy a gyakorlatlan, rosszul felfegyverzett ne
mesek és szabadok, személyes szolgálatuk helyett pénzzel, vagy hiva
tásos katonahelyettes állításával járuljanak hozzá az ország védelmé
hez. A hadsereg megreformálásához azonban nagyon nagy anyagi ál
dozatokra volt szükség. Zsigmond ezt részben rendkívüli adókkal, 
részben kölcsönökkel kívánta fedezni. Hosszú uralkodása alatt nem 
teljesnek mondható adatgyűjtésünk szerint ilyen módon több, mint 
800 000 arany értékű kölcsönt fordított katonai kiadásokra.192 Lele
ményes, bár nem mindig célravezető módszernek bizonyult a bárói 
„különleges megbízatások" rendszere, amelynek lényege az volt, hogy 
a báró zsoldoscsapat szervezésére kapott megbízást, pénzt azonban csak 
ritkán mellékeltek a megbízólevélhez, általában később, földbirtokado
mánnyal, vagy zálogbirtokkal, esetleg királyi jövedelmek elzálogosí
tásával fizetett az uralkodó.193 

A végvárrendszer kiépítése és főleg az állandó készültséget köve
telő portyázó török harcmodor megkövetelte, hogy a végeket tekinté
lyes létszámú, jó minőségű, többé-kevésbé állandó jellegű csapatok 
védjék. Ennek az: igénynek a Zsigmond-kori korszerűsített magyar 
hadsereg lényegében meg is felelt. 

A hadsereg fejlődését az is jelzi, hogy most már lehetőség nyílt a 
hadjáratok megtervezésére, a határvédelmi rendszer felállítására is. 
Ezt a célt szolgálták a különféle védelmi tervezetek, hadiutasítások, 
amelyek a hadsereg kiegészítését, mozgósítását, elhelyezését és ellá
tását szabályozták. Viszonylag legteljesebb közülük az 1433-as védelmi 
utasítás, ennek alapján képet alkothatunk a kor magyar hadseregének 

190 Zsigmond ka tonapo l i t i ká j ának legrészletesebb, ám egyolda lúan pozitív ábrázolásá t 
l á sd Deér, J. : Zs igmond k i rá ly honvéde lmi poli t ikája. Pécs . 1936. 91. o. Reál isabb é r téke lé 
sét lásd Elekes L.: H u n y a d i 38—64. o. U : . : A középkor i m a g y a r á l lam 158—160. o. Lásd még 
Breit: i. m. 200—213. o. 

191 „Valószínű, hogy Zs igmond 139'7 és 1400 közti p róbá lkozása i az 1401-ben k i tö r t po 
l i t ikai válság mia t t j u to t t ak csődbe ." (Borosy, i. m. 62—63. o.) 

192 Rázsó: HK. 1962. 2. sz. 165. o. 
193 Uo. 169. o. ; Deér, i. m. 70—73. o. 
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létszámviszonyairól is.194 Ez a hadrend csak a lovasságot sorolja fel, a 
gyalogság azonban csupán néhány ezer főre becsülhető, viszony
lag elhanyagolható tényező volt a magyar hadseregben. Azt is 
hozzá kell tennünk, hogy a védelmi tervezet, az ún. Banderiale Re-
gistrum, a csapatok létszámát bandériumokban195 adja meg, így csak 
megközelítő pontossággal számolhatunk. Ezek szerint a magyar és a 
szövetséges — szerb, román — lovasság összlétszámát mintegy 70 000 
főre becsülhetjük. Ebből Dalmáciában 3000, az Una mentén (Horvát
ország) 2500, Ozora (Bosznia) felé 16 000, Szlavónia és Horvátország 
többi része 12 000, a Temesközben 3500, Erdélyben 13 000, a török el
len összesen kb. 50 000 lovas, amelyben benne van a szerb fejedelem 
8000 és a román fejedelemség 10 000 katonája. A husziták ellen pedig 
22—25 000 lovas állt zászló alá háború esetén. 

Mind a védelmi utasítások, mind az egyéb katonai rendeletek, fő
leg a katonák ellátását szabályozó 1427-es áriimitáció, és az erdélyi 
határ védelmét szabályozó 1432-es hadiutasítás azt bizonyítják, hogy 
a király és tanácsadói nagy szakértelemmel foglalkoztak katonai kér
désekkel. 

Meglepő viszont, hogy a tehetséges szervező és stratéga Zsigmond, 
mennyire gyenge és balszerencsés hadvezérnek bizonyult a harcme
zőn. Az 1395-ös hadjárat harcaitól eltekintve, valamennyi jelentősebb 
csatája elveszett, amelyben személyesen is részt vett. Ezt részben sze
mélyes határozatlanságának, részben a török és magyar sereg között 
még mindig fennálló mennyiségi és némileg minőségi különbségnek 
tulajdoníthatjuk. A személyes tényező szerepét sémiképp sem be
csülhetjük le, ha figyelembe vesszük, hogy más magyar hadvezérek, 
Maróti János, Ozorai Pipó, Csáki Miklós, Macedóniai Miklós milyen 
gyakran győztek a török felett. 

Zsigmond tehát inkább politikus és elméleti katonai teoretikus volt, 
mint gyakorlati hadvezér. Diplomáciai és hadászati érzékét, ám ugyan
akkor politikájának súlyos hiányosságait is mindenekelőtt élete utolsó 
évtizedeiben, a déli végvárrendszer kiépítésénél kifejtett tevékenysége 
mutatja. Az egykori vazallus államok fokozatos elvesztése, az 1391— 
1402, 1416—1418 és végül az 1432-ben újra kezdődő és Zsigmond ha 
lálán is messze túlterjedő török betörések hosszú folyamata rá kellett, 
hogy döbbentse Zsigmondot a déli végvárrendszer kiépítésének szük
ségességére. Ezt két módon vélte megvalósítani: új várak építésével 
és az egykori vazallusi rendszer feltámasztásával. 

Az előbbi kétségtelenül egyszerűbb és problémamentesebb volt. 
A védelem leggyengébb része a szörényi bánság és Temes megye volt. 
Ennek megerősítésére épült Mehádia közelében Görény vára, Szörény 
(Turnu Severin) várának eleste,196 Galambóc török kézre kerülése után 

194 Kiadta Kovachich M. Gy. : Supplementum ad Vestigia comitiorum Budae, 1798. I. 
374—393. o. Magyarul nem pontos fordításban közli Kőszeghy S. : Zsigmond király két hon
védelmi szabályzata. HK. 1892. 586—608. o. 

195 Bandérium, vagy vexillum alatt a megyék és a nagybirtokosok fegyveres csapatait 
értjük. Létszámuk különböző volt 25-től egészen 1000 főig. Kőszeghy elköveti azt a hibát, 
hogy ahol nem talál pontos adatot, ott egyszerűen 400-zal számolja a bandérium látszámát. 

196 Fejér G. : Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesticus et civilis. Budae, 1829—1844. 
Trattner, X/6 207, X/8 599. o.; Aschabach: i. m. III. 244—245. o.; DRTA. IX. 172. o. 

— 436 — 



pedig László vára.197 Az erdélyi hágók védelmére 1432-ben 2000 főnyi 
állandó őrség figyelő szolgálatát is megszervezték.198 A várak megerő
sítését különösen Ozorai Pipó szorgalmazta. Korszerűsítette Orsovát, 
s ezen kívül is több kisebb favárat emelt, illetve erősített meg.199 

Mindezeknél fontosabb lett volna a határvédő körlet kiszélesítése. 
A korábbi bánságok többségükben török hódoltsági területek lettek, 
amelyek északi határa veszedelmesen közeledett Magyarország déli 
megyéi felé. Zsigmond politikája arra irányult, hogy az egykori hű
béres országokat ismét visszacsalogassa, vagy visszakényszerítse a ma
gyar fennhatóság alá. Fáradozásai csak részsikereket eredményeztek. 
Nyugaton Dalmácia nagy része Velence birtokába került, csupán délen 
Ragusa (Dubrovnik) maradt laza kapcsolatba a magyar koronával, 
északon pedig Novigrád, Várna, Knin és Senj várát védte továbbra is 
magyar őrség, az egykori Dalmácia erre a néhány városra zsugo
rodott. 

Lényegében Bosznia is elveszett. Az 1415-i vereség után az ország 
három hatalmas szomszéd: Magyarország, Velence és az oszmán bi
rodalom között őrizgette egyre fogyó függetlensége maradványait, 
míg végül 1463-ban hosszú századokra elnyelte a török áradat. 

A Havasalföldön is kedvezőtlen fordulat történt. 1416-ban az újra 
meginduló török támadások fő célja a Havasalföld lett, amelyet a 
magyar végvári hadak — és természetesen a román nép ellenállása 
sem tudott megvédeni attól, hogy török hódoltsággá váljék. Az 1420-as 
években II. Dán fejedelem még többször visszautasította a török tá
madásokat, utóda Alexandru fejedelem már arra kényszerült, hogy 
támogassa az Erdélybe törő oszmán portyázókat.200 A Havasalföld ki
esésével ily módon Dél-Erdély is hadszíntérré változott. 

Zsigmond legnagyobb diplomáciai győzelmét Szerbián aratta. Már 
utaltunk arra, hogy 1408-ban magyar hadak jelentek meg Szerbiában 
és ez arra bírta Lazarevics István szerb fejedelmet, hogy újból i s 
merje el a magyar függőséget. Viszonzásként Zsigmond jelentős m a 
gyarországi birtokadományokkal — Szatmár, Németi, Nagybánya stb. 
— ajándékozta meg.201 1426-ban a fejedelem a tatai szerződésben Ma
gyarországra ruházta az egykori macsói bánság várait, továbbá Belg
rádot és Galambócot (Golubác) is.202 Összesen tizenhét új végvár ke-

197 Kupelwieser, i. m. 41. o. ; Breit: i. m . 174. o. — Ugyan e r r e az időre esik a Néme t 
Lovagrend n é h á n y lovag jának és csa t lósának bete lepí tése a szörényi bánság t e rü l e t é re . A 
Nicolaus von Redwitz vezetésével megjelent n é m e t lovagok t evékenységérő l c supán anny i t 
t u d u n k , hogy n é h á n y év mú lva a tö rök elpuszt í t ja t e lepüke t . (Joachim, E . : König S igmund 
und der Deutsche Ri t t e ro rden in Ungarn 1429—1432. Innsb ruck , 1911., 33. o.) 

198 Documenta pr iv i toare la is toria Romani lo r . Ed. E. H u r m u z a k i . Bucures t i , 1887. XV/1. 
24—25. o. (a t ovább iakban Hurmuzak i . ) 

199 Wenzel: i. m. 19—20. o. (Poggio, Pozzi és P ipo i smere t l en tö r téne t í ró ja a lapján.) 
A v á r a k vezetésével e se tenkén t tapasz ta l t idegen zsoldost iszteket b íz tak meg. (Fr iedr ich von 
F loersche im) , Reges ta imper i i 8305, Hans von Segelsdorff (Dl. 36.753), Ralfko de W a r t e n b u r g 
(Zsigm. oki . I I . 6311), s tb . és idegen zsoldosokkal is megerős í t e t t ék (Ber tandon de la Bro-
qu ie re u tazása . 1433. Közli Szamota I. : 1054—1717. Budapes t , 1891. 81. o. 

200 Werner—Zimmermann : U r k u n d e n b u c k zu r Geschichte der Deutschen in Sieben* 
bürgen . H e r m a n n s t a d t , 1892—1937. IV. 466—478. o. ; Elekes: H u n y a d i 63. o.; Windecke: i. m . 
332—333. o. ; Kupelwieser : i. m . 45. o. 

201 Pesty F . : B rankov ic s György r á c despota b i r tokviszonyai Magyarországon . Buda 
pest , 1877. Emich. 38—39. o. A t a t a i szerződés szövegét lásd M o n u m e n t a H u n g á r i á é His tor ica 
33. k. XXIV—XXVIII. o. C/ X / l . 89—93. o. Lásd még Thuróczi: i. m. 98. o. 

202 Uo. 
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rült magyar fennhatóság alá, közöttük Belgrád, Mačva (Macsó), Sokol, 
Brodar, Halap. Noha a várak átadása nem utolsósorban az erőszakos 
magyar térítő politika következtében nem ment simán — Galambócot 
pl. parancsnoka a török kézre játszotta —, a tatai szerződés forduló
pontot jelentett a magyar végvárrendszer történetében. Különösen 
Belgrád megszerzését tekinthetjük fontosnak. A Duna és a Száva ösz-
szefolyasánál emelt várat már a kortársak is ,,Magyarország kapujá
nak"203 nevezték, s tény, hogy a vár 1521-es elestéig minden jelentő
sebb török támadást elhárított, s bukása mementóként előre jelezte a 
későbbi mohácsi katasztrófát és egyben a török hódoltság bekövet
kezését is. 

A tatai szerződés, s különösen Belgrád megszerzése valóban szinte 
az utolsó pillanatban mentette meg az országot a döntő török táma
dás veszélyétől. Már I. Mohamed alatt megújultak a török támadások, 
főként Boszniát és a Havasalföldet támadták a török portyázok. Mind 
a török támadások erejét, mind a magyar végek gyengeségét bizo
nyítja, hogy még ugyanezen a nyáron egy török hadsereg egészen 
Stájerországig hatolt.204 A havasalföldi harcok is a török fegyverek 
sikereit hozták. Mircea fejedelem kérésére Losonczi István vezetésé
vel magyar segélyhad indult a török ellen, de súlyos vereséget szen
vedett, maga a vezér is elesett a csatában.205 

Sikeresebbek voltak Macedóniai Péterfia Miklós temesi alispán har
cai, aki két alkalommal is nagy török portyázó hadat vert szét, s 
párviadalban Ikach béget is levágta.206 1419-ben pedig maga Zsigmond 
is a végekre indult. Mircea fejedelem támogatására vezetett hadjára
tot, bár a részleteket nem ismerjük, hadjárata sikeres lehetett, mivel 
hamarosan török követség jelent meg Budán a szultán ötéves béke
ajánlatával, amit a már a cseh problémában elmerült Zsigmond bi
zonyára örömmel is fogadott. 

A végvári harcok legjelentősebb vezére azonban Ozorai Pipo temesi 
ispán volt, aki életrajzírói szerint több, mint húsz csatában harcolt 
sikeresen a betörő török ellen.207 Főleg 1423-as bulgáriai győzelmét 
és utolsó, 1425-i hadjáratának eredményeit — Belgrád és Szörény 
környékének megtisztítását a törököktől — emelhetjük ki. 

A tatai szerződés újabb háborút robbantott ki Magyarország és a 
török birodalom között. Galambóc várát parancsnoka a török kezére 
játszotta, megtorlásul a következő év tavaszán Zsigmond névleges, és 
Rozgonyi István temesi ispán tényleges vezetése alatt tekintélyes ro
mán és litván csapatokkal is kiegészített magyar sereg indult a vár 
elfoglalására. A sereg létszámát Breit 25 000, Kupelwieser 20—30 000 
főre becsüli.207 Véleményünk szerint a sereg létszáma aligha érte el a 

203 „Magyarország meghód í t á sának ku lcsa . " Tu r szán bég. Thury: J . : Török tö r téne t 
í rók. I. Budapes t , 1893. 77. o. Az ú jabb szerzők közü l Schwoebel, E. : The Shadow the Cres
cen t : The Rena issance image of the Tu rk . (1453—1517.) Nieuwkoop , 1967. De Graaf, 43. o. „The 
ga teway to H u n g a r y " - n a k nevezi Belgrádot . 

204 Jug: i. m. 6—7. o. 
205 Thuróczy: i. m. 93—95. o. ; Dl. 46 325. „Bande r i a nos t r a sub conduct i S tephani di 

Lossonch . . . in Valach iam i r r u m p s e r u n t . . . sed . . . c ladem . . . a c c e p e r u n t " (1421. aug . 
3i kelt oki. sz. ; Bre i t : i. m. 153. o. 

206 Thuróczy: i. m. 95—96. o. TT. 1884. 275. o. 
207 Poggiot idézi Wenzel: i. m. 20—21. o. 
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minimálisnak tekintett 20 000 főt.208 Erre mutat Zsigmond egyik le
vele is, amelyben arra utasítja Remetei Imre alispánt, hogy 32 (!) 
lovasával csatlakozzák hozzá.209 Ilyen kis létszámú csapat távolléte is 
oly gondot okozott .tehát a királynak, hogy személyesen kellett intéz
kednie. Azt is figyelemreméltónak tartjuk, hogy Remetei, mint alispán 
a kevei bandériumot vezette, ha az egyik érintett megye egyik kato
nai vezetője is ilyen jelentéktelen csapattal vonult fel, ebből az egész 
sereg nagyságáról képet alkothatunk. A hadjárat célja: Galambóc el
foglalása volt, a Duna menti vár — Belgrád és Szörény között — a 
hadászatilag döntő fontosságú Duna vonalat védte, ám önmagában 
nem volt olyan fontos, hogy arra kellett volna számítanunk, hogy 
megütköznek a szultán seregével. 

A vár ostroma, mint tudjuk, kudarcot vallott, a szultán segere vá
ratlanul megérkezett és meglepte az ostromló csapatokat. Zsigmond 
megint csak egy dunai hajón talált menedéket, s tétlenül kellett 
szemlélnie, hogyan semmisítik meg a törökök a Duna jobb partján 
rekedt magyar csapatokat.210 

A vereségből két tanulságot vonhatunk le: a magyar sereg taktikai 
fegyelme még mindig nem kielégítő, a csata egy váratlan, vagy ked
vezőtlen fordulata jóvátehetetlen pánikot okoz, Zsigmond pedig öreg 
korára sem vált tapasztalt és határozott katonai vezetővé. Ellenben 
pozitívan kell értékelnünk a tűzfegyverek nagyarányú elterjedését. 
Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília adományleveléből megtudjuk, hogy 
a várat ágyúsnaszádokról is bombázták,211 Lászlóvár ágyúi pedig az 
üldöző török sereget lőtték eredményesen.212 Néhány évvel később de 
Broquière burgundiai lovag is dicséri a magyar ágyúkat, Belgrád
ról írva megállapítja, hogy „mind az öt erőd föl van szerelve tüzér
séggel. Leginkább feltűnt a három bronzágyú, melyek egyike olyan 
óriási volt, minőt még soha sem láttam."213 

A következő években erősödött a török nyomás. A végek még télen 
is állandóan készenlétben éltek, ha beállt a Duna, minden pillanat
ban várni lehetett a török támadást.214 A török betörések állandó
sultak. Főleg Erdély, a Szerémség és a Temesköz szenvedett sokat. 
A pusztítások sok helységet elnéptelenítettek, avagy annyira meg
gyengítettek, hogy a király kénytelen volt egy időre elengedni adó
jukat, mint 1421-ben a kegyetlenül elpusztított barcasági faluét.215 

208 Kupelwieser: i. m. 41. o.; Breit: i. m. 175. o. 
209 Ortvay: Ternes IV. 615. o. 
210 Kupelwieser : i. m. 42. o.; Pesty: Krassó III. 328—329. o. 

CD X/2 437—439. o. 
211 CD X/2 438. o.; Hammer—Pur g stal: i. m. 332. o . ; Schönherr: i. m. 566—569. o. 
212 Breit i. m. 177. o. ; Milleker: i. m. 26—27. o. 
213 Id. Szamota: i. m. 80. o. 
214 „Sciatis quod D a n u b i u m u s q u e t rès dies ér i t p lenar ia conge l l a tum" — írja Thal ló-

czi F r a n k n á n d o r f e h é r v á r i k a p i t á n y 1431. j a n u á r 10-én fami l iá r i sának Himfy (Remetei) Mik
lósnak — „et Turc i s cum ipso rum gen t ibus sunt p rompt i ven i re in H u n g á r i á m . Ob hoc vo-
bis commi t t imus q u a t e n u s visis p resèn t ibus in toto comi ta tu Kevens i p roc l amere faciatis . . . 
subi to ad Danubi i i p s o r u m pedi t ibus et equi t ibus veni re debean t . " (Magyarország és Szerbia 
közöt t i összeköt te tések oklevél tára . 1198—1526. összeál l í to t ta Thallóczy la.—Aldásy A. Buda
pest , 1907., 88. o. (MHHD 33.) Thal lóczy a köve tkezőkben i s t á jékoz ta t t a a Remete ieke t a he ly
zet ről (UQ. 90., 91—92. o.), nagyobb baj ezút ta l n e m tör tén t , végül f e b r u á r b a n a duna i révnél 
f e lbukkanó . ,huzarones et a l ios l a t r o n e s " ellen szólítják fegyverbe a megye nemességet . 
(Uo. 91—93. o.) 

215 Hurmuzaki: XV/ l . 11—12. o. Hasonló in tézkedések Werner—Zimmermann: i. m. IV. 
454. o. Dl . 43 254. 
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A rabló, pusztító hadviselés, falvak és városok felgyújtása, emberek 
elhurcolása nem csupán a török hadsereg harcmódjához tartozott, ha
nem valamennyi feudális hadsereg, így a magyar is sűrűn alkalmazta 
a „felégetett föld" borzalmas taktikáját.216 A török azonban lénye
gesen kedvezőbb helyzetben volt. Egyfelől állandó hadászati offen
zívában lévén, lényegesen többször léptek csapatai magyar területre, 
min t megfordítva, más felől a magyar seregek mem a birodalom fon
tos területeit, hanem a nemrég hódolt Szerbiát, Boszniát és Bul
gáriát pusztították.217 

Zsigmond életének utolsó évében azonban úgy tűnt, kedvező fordu
lat áll be a magyar—török erőviszonyokba. Több ezer cseh katona 
Szentmiklóssy Pongrác vezetésével Belgrádba érkezett, csatlakozott 
Thallóczy Máté kapitány hadaihoz. Az egyesült seregek nagyon sike
res portyát hajtottak végre. Egészen Kruševácig hatoltak előre és 
megsemmisítették a veszélyes török folyami ágyús flotíllát.218 A cse
hek Szendrő (Smederevo) alá is benyomultak és szétverték Iszák bég 
hadait. 

* 
Ezzel a sikeres akkorddal zárult Zsigmond hosszú, inkább kudar

cokkal, semmint diadalokkal teli uralkodása. Kétségtelen tény, a török 
birodalom halála idején sokkal inkább fenyegette az ország függet
lenségét, mint uralkodása első éveiben. A már kezdetben sem ked
vező erőviszonyok mindinkább az oszmánok javára tolódtak el, s az 
utolsó katonai siker ellenére világosan látszott: csakhamar véget ér a 
török stratégia portyázó szakasza, s megindul a harc Magyarország 
meghódításáért, vagy legalább is a török függőség elismertetéséért. 

Ez olyan objektív tényező volt, amelyért az ország vezetőit, így 
Zsigmondot is, csak másodlagosan terheli a felelősség. Ugyanígy nem 
hibáztathatjuk a keresztes hadjáratok elmaradásáért sem. Azt sem ál 
líthatjuk, hogy törökellenes politikáját a passzivitás jellemezte. 
Egyetlen károsan passzív időszaktól — 1402—1413 — eltekintve in
kább az jellemezte politikáját, hogy olyankor is támadólag lépett fel, 
amikor erre nem volt kifejezetten szükség — 1. néhány havasalföldi 
harcot, s mindenekelőtt a galambóci ütközetet. 

216 A kortársak természetesnek tartották a „felégetett föld" stratégiáját — ha ellen
séges terület elpusztításáról volt szó —, sőt szinte dicsekedtek is vele: Kinizsi — írja Má
tyás 1481. december 10-én IV. Sixtusnak — ,,in Serviam penetravit usque ad Crosucz prog-
ressus . . . totam illám terram ferro et igne vastavit. (Mátyás király levelei. Szerk. Fraknói 
V. Budapest, 1893—1895. II. 190. o.) Ha viszont ugyanezt az ellenség csinálja, akkor termé
szetesen kellő borzadállyal írnak róla. „Dum seva gens Turcorum. . . (Rasciam) hostiliter 
invadendo . . . non modicas etiam depredationes et devastationes ac insendia in dicto regno 
nostro Raschie perpetravit" (MHHD 33. 73—74. o. Bocskay Miklós adományleveléből, 1427.) 
Mindkét forrásunk ugyanarról az országról, Szerbiáról szól! A középkori háborúkat jellem
ző pusztító hadviselést Köhler tudatosnak tekintette és megteremtette az ún. „depopulá-
ciós stratégia" fogalmát. (Köhler, G.: Die Entwickelung des Kriegwesens und der Krieg
führung in der Ritterzeit. Breslau 1889. III/3. 3—37 o. (Lásd még Rázsó Gy. : HK. 1960. 1. sz. 
passim. 

217 Wertner M. : Magyar hadjáratok a XV. század első felében. HK. 1911. 217—276. o. ; 
Müleker: i. m. 25—29. o. ; Kupelwieser, i. m. 36—49. o. 

218 A szerbiai portyára: a Thallócziak, Marczali János és más magyar kapitányok 
nagyszámú haddal „ad comburendum et anichilandum quoddam castrum Crusowecz voca-
tum in regno Rascie erga manu sevissimorum Thurcorum habitum, necnon certes galeas 
seu naves ipsorum Thurcorum ín fluvio Morva voca to . . . in est ex quibus iidem Turci 
regno et regnicolis nostris presentim in partibus inferioribus constitutis multiplicie dam-
pna . . . inferre portuissent." (Thallóczy Máté adománylevele 1437. szeptember 27. MHHD. 33. 
118—120. o. Magyarul: Karácsonyi J. : Az első magyar hadijelentés. 1437. HK., 1910. 15—22. o. 
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Ez nem jelenti természetesen, hogy Zsigmond hatalmi politikáját 
feltétel nélkül igazoljuk. Mind 1402 utáni viszonylagos passzivitása, 
mind a velencei háborúk, mind a cseh hódító háború súlyos politikai 
és katonai hibának bizonyult: nagyhatalmi politikája érdekében az 
esetekben a fő kérdés, a török elleni védekezés háttérbe szorult. 

Zsigmond nyugati politikáját tekintve többé-kevésbé azt a tenden
ciát látjuk érvényesülni, mint Mátyásnál: felismerve az ország gyen
geségét, nagy közép-európai birodalom létrehozására törekedett, hoz
zátéve természetesen, hogy ez a felismerés nála még nem annyira 
világos, mint nagy utódjánál. A családi, illetőleg a presztizspolitika, 
mint hajtóerő még a török veszély elhárításánál is inkább befolyásolta 
Zsigmond nyugati terveit. 

Ennél lényegesen pozitívabban kell értékelnünk Zsigmond balkáni 
politikáját. Vitathatatlan, hogy célja a régi magyar hűbéres területek 
visszaszerzése, tehát hódítás volt, ám ezek a hódítások egyidejűleg 
nagyobb veszély, a török előnyomulás elleni védelmet szolgálták, s 
így, legalább is részben, megegyeztek az érintett népek érdekeivel. 
A félsiker okai itt részben a török erőfölényével, részben az erőszakos 
térítő politikával magyarázhatók, amely a délkelet-európai népeket 
a török karjaiba kergette. 

Zsigmond hadvezéri képességeit sem ítélhetjük meg egyértelműen. 
Katonai teljesítményét kitűnő, bár sokszor megvalósíthatatlan ha
dászati elgondolások, a tengeri erő és gazdasági tényező értékének 
világos megértése, a hadászati védelem, a végvárrendszer kiépítése 
szükségességének felismerése, ugyanakkor gyenge, határozatlan, kap
kodó harcászati vezetés jellemzik. 

Legnagyobb érdemei: a déli végvárrendszer megteremtése — főleg 
Belgrád megszerzése és kétségtelen erőfeszítései a magyar hadsereg 
korszerűsítésére —, a zsoldosság megerősítése, a telekkatonaság meg
teremtése, az egyes fegyvernemek : nehézlovasság, gyalogság korsze
rűsítése, valamint a tüzérség meghonosítása. 

Mindezek azt eredményezték, hogy déli határainkon meglehetősen 
szilárd és hatékony védővonal épül ki, melyet többé-kevésbé kielé
gítő létszámú és minőségű haderő védett, olyan sikerrel, hogy lénye
gében meg tudta gátolni a kor egyik legjobb hadseregének, a Magyar
országénál jelentősebb, nagyobb katonai potenciállal bíró, illetve ren
delkező oszmán birodalom fegyveres erőinek győzelmét. 

A fentiek alapján úgy véljük, Zsigmond török politikáját lénye
gesen pozitívabbnak kell tekintenünk, mint ahogy azt a korábbi ma
gyar történetírás — beleértve a marxista történészeket is — tette. 
A déli határvédelmi rendszer megteremtésével és a törökellenes szö
vetség állandó keresésével végeredményben több mint egy évszázadig 
meghatározta utódai számára is a követendő politikát. Zsigmond vé
delmi rendszere mindaddig hatékonynak is bizonyult, ameddig egy
felől a török birodalom megerősödése, másfelől a Jagellók alatt a ma
gyar államapparátus és a hadsereg szinte teljes szétbomlása döntően 
meg nem változtatta a magyar—török egyensúlyt. Ezért azonban nyil
vánvalóan már nem Zsigmondot terheli a felelősség. 
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Д Ь Ю Л А Р А Ж О : 

ВЕНГРИЯ ВРЕМЕНИ КОРОЛЯ ЖИГМОНДА И ОПАСНОСТЬ 
СО СТОРОНЫ ТУРОК 

(1393—1437) 
Резюме 

В вводной части своей статьи автор рассматривает условия создания Османской 
империи и особенности её стратегии. Автор констатирует, что для паразитической 
турецкой империи завоевания являлись необходимой предпосылкой сохранения своего 
государства, и почти одновременно с прекращением экспансии начался упадок им
перии. Вследствие этого, несмотря на то, что для Венгрии теоретически и открывал
ся ряд возможностей для урегулирования политических и военных отношений с Ос
манской империей, подступившей к её южным рубежам, в действительности же у 
нее не было иного выбора как бескомпромиссное сопротивление и война. 

Однако ограниченные ресурсы Венгрии и её шаткое политическое положение в Ев
ропе лишь изредка позволяли венгерской армии вести наступательные действия про
тив турок. По мнению автора статьи, решение этой проблемы можно найти в усиле
нии пограничных крепостей, в целесообразном применении стратегии и активной обо
роны. 

Далее автор статьи, анализируя дальнейшие события, рассматривает, насколько 
соответствовала этому требованию политика короля Жигмонда по отношению к тур
кам. 

Затем автор статьи пишет о провале наступательной стратегии (1391—1402 гг.). 
Он приходит к заключению: в этот период казалось возможным, что солидарность 
европейских народов еще сможет вытеснить османов в Балкан. Жигмонд правильно 
осознал серьезность угрозы турок, и в 1396 году ему удалось двинуть против 
турок значительную армию численностью до 30 000—35 000 человек, состоявшую 
главным образом из венгров, францизов и румын. Однако Венецианская республика, 
которая должна была с моря обеспечить успех этой кампании, осторожничала им 
лишь с небольшим успехом поддерживала армию крестоносцев. Однако к еще более 
тяжким последствиям, чем отсутствие помощи на морг, привела недисциплинирован
ность армии, и в первую очередь французских рыцарей, что привело к поражению в 
решающей битве при Никополе (28 сентября 1396 года). 

Это поражение не только поколебало внутреннее положение короля Жигмонда, но 
и сделало достижимым для турок в недалеком будущем завоевание Венгрии. Жиг
монд отчасти лихорадочной дипломатической деятельностью, а отчасти внутренними 
военными реформами — формированием поземельного войска, строительством крепо
стей на южных рубежах и т. д. — старался устранить нависшую угрозу. Однако 
особых результатов он добиться не смог, ни в своей внутренней политике, ни в сфе
ре внешней политики. 

Победа Тамерлана на Ангаре (в июле 1402 года) и последовавший за этим кри
зис турецкой империи несколько отодвинули непосредственную угрозу. Европейские 
державы — в том числе и король Жигмонд, всё более запутывавшийся в полити
ческий хаос германской империи, — не использовали эти неожиданные возможности. 
Особеано задерживало формирование единого антитурецкого фронта то, что две 
державы, наиболее затронутые в этом вопросе, — Венеция и Венгрия, — были во
влечены в войну друг сдругом из-за далмацкой проблемы (1411—1419 гг.). Эта 
война кончилась поражением для Венгрии и утратой Далмации. 

В противоположность этому на турецком фронте длительное время было спокойно. 
Это затишье было использовано Жигмондом для завоевания Боснии и возобновления 
сюзеренных притязаний, которые он предъявлял к Сербскому и Валашскому княже
ствам. Его попытки в итоге имели результаты, которые могли быть реализованы 
лишь позже по отношению к Сербии. 

В 1419 году нападения турок возобновились, в тридцатых годах опустошительным 

— 442 — 



набегам подверглись главным образом Темешшег и Трансильвания, однако вооружен
ные силы Венгрии были связаны гуситскими войнами, вследствие чего Венгрия не 
могла выставить против османов должной военной силы. Наиболее крупная военная 
кампания была организована летом 1428 года, однако и она окончилась поражением. 

Наибольшим результатом явилось создание южной системы пограничных кре
постей. В 1426 году Жигмонд дипломатическим путем присоединил к Венгрии Бел
град, который вплоть до утраты его в 1521 году оставался ключом системы погра
ничных крепостей. 

В заключение статьи автор констатирует: несмотря на то, что Жигмонд потерпел 
несколько тяжелых поражений от османов, и что в отдельные периоды истории, — 
главным образом после 1402 года, — не уделял должного внимания турецкой 
угрозе, в сущности правильно оценил размеры опасности и возможности страны. Со
зданием южной пограничной обороны он заложил основу для дальнейшего успешного 
сопротивления. Поэтому его политику мы должны рассматривать как более положи
тельную и результативную, чем как она оценивалась более ранней венгерской исто
риографией. 
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GYULA RÄZSÖ: 

UNGARN ZUR ZEIT DER REGIERUNG KÖNIG SIGISMUNDS UND 
DIE TÜRKENGEFAHR (1393—1437) 

Resümee 

In der Einleitung seiner Studie untersucht der Autor die Umstände der 
Herausbildung des Osmanenreiches;, sowie die Eigenheiten seiner Strategie. 
Er stellt fest, daß für das parasitäre Türkische Reich die Eroberungen eine un-
erlässliche Vorbedingung der Existenz des Staates bildeten und daß mit dem 
Aufhören der Expansion zugleich auch der Verfall des Reiches begann. Obzwar 
es für Ungarn theoretisch mehrere Möglichkeiten gab, sein politisches und 
militärisches Verhältnis zu dem nach 1391 bis an die .Südgrenze Ungarns vor
gedrungenen Osmanenreich zu regeln, konnte es in Wirklichkeit nur den kon
sequenten Widerstand, den Krieg wählen. 

Die beschränkten Möglichkeiten Ungarns und die unsichere europäische 
politische Lage ermöglichten es aber nur selten, daß die ungarische Armee 
den Türken gegenüber offensiv werde. Laut Ansicht des Verfassers könnte die 
Lösung in der Verstärkung des Abwehrsystems im Süden, in zweckmäßiger 
Anwendung der aktiven Verteidigungsstrategie gefunden werden. 

Im weiteren untersucht dann der Verfasser mit Hilfe der Analyse der 
Ereignisse, inwiefern die Türkenpolitik Sigismunds diesen Anforderungen ent
sprach. 

Dann spricht er über das Fiasko der Angriffsstrategie (1391—1402). Er stellt 
fest, daß es in dieser Periode den Anschein hatte, durch einen Zusammen
schluß Europas könne man den Osmanen vom Balkan verdrängen. Sigismund 
erkannte richtig, wie schwerwiegend die Bedrohung durch die Türken sei und 
1396 gelang es ihm auch, ein hauptsächlich aus Ungarn, Franzosen und Rumä
nen bestehendes Heer von 30 000—35 000 Mann gegen die Türken zu führen. 
Doch die Republik Venedig, deren Aufgabe es gewesen wäre, den Erfolg des 
Unternehmens auf See zu sichern, unterstützte das christliche Heer nur vor
sichtig und mit geringem Erfolg. Doch noch schwerere Folgen als das Unter
bleiben der Unterstützung auf dem Meere hatte die Undiszipliniertheit des 
Heeres, in erster Linie der französischen Ritter, was dazu führte, daß die 
entscheidende Sohlacht bei Nikopolis (28. September 1396) verloren wurde. 

Diese Niederlage erschütterte nicht nur die Lage Sigismunds im Innern, son
dern brachte den Türken auch die Eroberung Ungarns in greifbare Nähe. Si
gismund war bestrebt, die Gefahr teils durch fieberhafte diplomatische Tätig-



keit, teils durch militärische Reformen — Schaffung des Portalmilitärs, Bau 
von Befestigungen an der Südgrenze usw. — abzuwehren. Er konnte aber 
weder auf innen-, noch auf außenpolitischem Gebiet besondere Erfolge auf
weisen. 

Durch den Sieg Timur Lenks bei Angora (Juli 1402) und die darauffolgende 
Krise des Türkischen Reiches wurde die unmittelbare Bedrohung hinausgescho
ben. Die europäischen Mächte — so auch Sigismund, der sich immer mehr in 
die politischen Wirren des Deutschen Reiches verstrickte — haben die un
erwarteten Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Die Herausbildung einer anti
türkischen Einheitsfront wurde besonders dadurch gehemmt, daß die in dieser 
Frage am meisten tangierten beiden Mächte: Venedig und Ungarn wegen des 
Problems Dalmatiens gegeneinander Krieg führten (1411—1419). Der Krieg en
dete für Ungarn mit einer Niederlage bzw. dem Verlust Dalmatiens. 

An der türkischen Front war es hingegen lange Zeit hindurch ruhig. Sigis
mund benutzte diese Ruhe zur Eroberung Bosniens bzw. zur Erneuerung seiner 
Ansprüche als Lehensherr den Fürstentümern Serbien und Walachei gegen
über. Sein Versuch brachte nur in Verbindung mit Serbien später realisierbare 
Erfolge. 

Die türkischen Angriffe wurden 1419 erneuert, in den dreißiger Jahren erlitten 
hauptsächlich die Umgegend von Temesvár und Siebenbürgen verheerende Ein
fälle, die bewaffneten Kräfte Ungarns waren jedoch durch die Hussitenkriege 
gebunden, so daß keine genügenden Kräfte gegen die Osmanen eingesetzt wer
den konnten. Das größte militärische Unternehmen bedeutete der Kriegszug ge
gen Golubac im Sommer 1428, doch endete auch dieser mit einer Niederlage. 

Den größten Erfolg bedeutete der Ausbau der Grenzbefestigungen im Süden. 
1426 erwarb sich Sigismund auf diplomatischem Wege Belgrad, das bis zu sei
nem 1521 erfolgTen Verlust der Schlüssel des Grenzbefestigungssystems war. 

Zusammenfassend stellt der Autor fest, daß Sigismund, wenn er auch meh
rere bedeutende Niederlagen durch die Osmanen hinnehmen mußte und in 
einzelnen Zeitabschnitten, hauptsächlich nach 1402 der Bedrohung durch die 
Türken nicht gebührende Aufmerksamkeit widmete, die Größe der Gefahr 
und die Möglichkeiten des Landes im wesentlichen richtig einschätzte. Durch 
die Schaffung der Grenzverteidigung im Süden schuf er die Möglichkeit für 
weiteren erfolgreichen Widerstand. Deshalb müssen wir seine Politik als po
sitiver und erfolgreicher betrachten, als dies in der früheren ungarischen 
Geschichtsschreibung geschah. 


