
tönkre tette, és kérte a lovagot, hogy vágja le 
a lábat bárdjával, üsse le egy csapással. Esze
rint le is csapta egy csapással, aminek tanúja 
voltam, de a láb nem vált el a törzstől. Ekkor 
még egyszer lesújtott, mire a lábból kispriccelt 
a csontvelő, s a beteg a helyszínen meghalt... 
Ezek után megkérdeztem, hogy a szolgálata
imra a továbbiakban is szükség van-e, s ami
kor tagadó választ kaptam, úgy tértem haza, 
hogy valami olyat tanultam az orvoslásból, 
amit korábban nem tudtam." 

A lovagi hadviselés európai történetét is jó 
néhány tanulmány világítja meg. Elkerülhetet
len, hogy egy angolszász munka ne szenteljen 
nagy figyelmet a hastings-i csatának. R. Allen 
Browen (1980) „A hastings-i csata" (145— 
170. o.) és Stephen Morillo (1990) „Hastings: 
egy kivételes ütközet" (313-322. o.) c. tanul
mányában mesterien elemzi a csatáról szóló 
írott forrásokat és a faliszőnyeg ábrázolásait. 
Szélesebb megközelítésben, de nem függetle
nül a faliszőnyeg képeitől ad áttekintést Ian 
Pierce (1987) „Fegyverek, fegyverzet és had
viselés a XI. században" (63-84 o.) c , már 
szintén klasszikusnak számító írása. A lovagi 
hadviselés, köztük a hadilovakkal folytatott 
harc technikai és társadalmi jellemzőt és kö
vetkezményeit veszi számba Matthew Bennett 
(1998) „A nehézlovasság katonai felsőbbren
dűségének mítosza" (170-184. o.) valamint 
Michael Prestwich (1995) „A lovag háborúba 
megy" (185-204. o.) c. írása. Páratlan forrás
adottságú területet mutat be a nagynevű had
történész, Claude Gaier (1965) „A liege-i fe
jedelemség és a loozi tartomány haderejének 
elemzése a XII-XV. század között" (101— 
144. o.) címmel, megállapítva, hogy a terület 

A kötet kétségkívül az eredeti nyelveken 
nem olvasó mai angolszász generáció számára 
kívánja közzétenni a magyar szempontból sem 
érdektelen várnai hadjáratra vonatkozó forrá
sokat, miközben a kutatók számára is fontos 
forrásokat helyez új megvilágításba. A fordí-

lakosságszámához képest rendkívül erős sere
get tudott kiállítani, köszönhetően a külföldi 
lovas zsoldosoknak, és a városi milíciáknak. 
A nyugati, elsősorban angliai hadszervezet 
különböző területeiről, köztük a zsoldosság 
hangsúlyos jelenlétéről olvashatunk J. O. Prest
wich (1954) „Háború és pénzügy az angol -
normann államban" (1-26. o.), Elisabeth van 
Houts (1998) „Az angol-flamand egyezség 
1101-ben" (27-32. o., a szerződés angol nyelvű 
fordítása kommentárokkal), Stephen D. B. 
Brown (1989) „Katonai szolgálat és pénzügyi 
javadalom a XI-XII. században" (33-52. o.), 
valamint Richard Benjamin (1988) „A negy
venéves háború: Toulouse és a Plantagenetek 
1156-1196" (323-328. o.) c. munkáiban. 

A kötet a várépítés néhány aspektusának 
felvillantásával sem marad adósunk. Bemard 
S. Bachrach (1983) „Az Anjouk várépítési stra
tégiája Fulk Nerra királyságában, 987-1040" 
(205-232. o.) c. munkájában a várak stratégiai 
szerepének korai felismerését mutatja be egy 
kitűnően megírt esettanulmányon keresztül. 
Végül Charles Coulson (1996) „Az angol vár
kutatás változásainak kulturális jellemzői" 
(233-270. o.) címen az utolsó száz év angol 
várkutatásnak nyújtja rövid összefoglalását. 

A tanulmányok hihetetlenül széles, olykor 
még ma is újszerűnek tűnő témaválasztása va
lóban a középkori hadtörténet kézikönyvévé, 
de legalábbis olvasókönyvévé avatja a kötetet, 
a jegyzetek pedig az újabb évtizedek hadtör
téneti szakirodalma bibliográfiai segédeszkö
zeként is szolgálhatnak. A reprint kötetet az 
angolszász könyvkiadásban elmaradhatatlan 
névmutató zárja. 

Veszprémy László 

tásban való közzététel már azért is hasznos, 
mert kevesen vannak, akik török, közép
felnémet, bizánci görög és latin nyelven egy
aránt eredetiben élveznék a forrásokat. Másfe
lől angolra e forrásokból, akár csak kivona
tosan is, sokkal kevesebbet fordítottak le, mint 
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magyarra. A válogatás azért is üdvözlendő, 
mert sem szöveggyűjtemény, sem monográfia 
nem jelent magyar szerzőtől a hadjáratról. 
Legutóbb, s ez elég régen volt, Bistra Cvet-
kova kötetének örülhettünk magyar fordítás
ban, ami azonban mindmáig nem pótolt egy 
modern magyar monográfiát. 

A bevezető tanulmány egyébként informa
tív, s a magyar szakirodalomban, Engel Pál, 
Szakái y Ferenc idegen nyelvű munkái révén, 
az átlagnál jobban tájékozott. A Szerkesztő na
gyon szerencsésen mindvégig nemzetközi 
perspektívából mutatja be az eseményeket. Az 
események alakulása valóban nem egy állam, 
vagy hadvezér szándékától vagy tehetségétől 
függött. A koalíciók sokkal inkább egy bonyo
lult, soktényezős, folyamatosan változó nem
zetközi kapcsolatrendszer, a változó erővi
szonyok függvényében születtek meg, vagy 
éppen gyengültek meg, s bomlottak fel. 

A várnai hadjárat előestéjén a katona
politikai játszma egyik fő színtere a Kárpátok 
előterében zajlott: a magyar-török rivalizálás 
a havasalföldi, szerbiai fejedelemségek feletti 
befolyásért folyt, váltakozó sikerrel, de egyre 
nyomasztóbb oszmán térnyerés közepette. 
Szerephez jutott persze még a Bizánci csá
szárság, amely úgy harcolt a törökök ellen, 
hogy egyúttal nem is akarta a helyzetet a vég
letekig feszíteni, Velence és Genova gyarma
tokért küzdő rivalizálása pedig amennyire kö
zelebb hozta Velencét az iszlámellenes koalí
ciókhoz, nem utolsósorban a korábban elvesz
tett Szalonikiért és Gallipoliért akarván bosz-
szút állni, úgy távolította el Genovát. 

A nyugati hatalmak az anatóliai Kara-
mánok jelentőségének is tudatában voltak, akik 
pedig a törökök hátában jelenthettek szövet
ségest. Colin Imber leírásából is egyértelműen 
kiderül, hogy Zsigmond magyar király milyen 
sokat tett és milyen szép eredményeket ért el 
uralkodása végéig az oszmán előrenyomulás 
megállításáért. 

A hadjárat közvetlen előtörténetéhez tar
tozik a ferrarai és firenzei egyházi unióról 
született egyesség, ami ugyan eleve illuzóri
kus volt, mégis, a kortársakat egy ideig újult 
lelkesedéssel tölthette el, s a hadjáratot szer
vező velencei pápának nem kis politikai mu
níciót biztosított későbbi terveihez. Először 
azonban, Zsigmond halála után, a törökök ra
gadták magukhoz a kezdeményezést, s 1440-
ben nemcsak Nándorfehérvárt fojtogatta hó
napokon át az oszmán ostromzár, hanem a 

szerbiai és havasalföldi keresztény befolyás 
elvesztésével is komolyan számolni kellett. 

A hadjárat szervezése 1442-tól vett na
gyobb lendületet, amire éppen Hunyadi törö
kök feletti első győzelmei voltak pozitív ha
tással, hiszen 1442 november 4-én a velencei 
Szent Márk téren ünnepi körmenetben élje
nezték meg azokat. 

1443 újév napján a pápa kibocsátotta a ke
resztes hadjáratra hívó bullát, s a következő 
másfél esztendő diplomáciai erőfeszítéseinek 
jelentékeny része a keresztény flotta kiállítá
sára koncentrálódott. 1444-re a burgundi flot
ta egy részét fel is szerelték Villefranche és 
Nizza kikötőiben, a Velencében készülő pápai 
és burgundi részflotta felállítását kényelmet
len pénzügyi viták akadályozták, végül azok 
csak 1444 nyarára készültek el. A hadjárat 
alapvető stratégiai feltételei igen kockázato
sak voltak, s meghiúsulásuk alapvetően ked
vezőtlenül befolyásolta a hadjárat kimenetel
ét. A korabeli viszonyok között a karamánok és 
a magyarok támadását azonos időpontra időzí
teni szinte lehetetlen volt, s a keresztény flottá
nak a szorosok hermetikus lezárására tett kísér
lete sem kecsegtetett sok jóval. 

A pápai, velencei, burgundi és raguzai flot
ta egyébként 1444 augusztus 17-re valóban 
elfoglalta helyét, azonban a hajók kis száma, 
és a partra felvonultatott, ütőképes oszmán tü
zérség megakadályozta őket feladatuk ellátá
sában, miközben a törökök a genovaiaktól 
tudtak szállító hajókat kölcsönözni, Murád 
szultán pedig, kisebb nehézségek árán, gyor
san átkelt a szorosokon, s felvonult a keresz
tesek ellen. Közben a Szerkesztő a „Hosszú 
hadjárat" eredményeire is kitér. Azt, szemben 
a hagyományos magyar szakirodalommal, s 
talán leginkább Pálosfalvi Tamás kritikus vé
leményéhez (Nikápolytól Mohácsig 1396-
1526. Budapest, 2005. 73-82. o.) közelítve, 
súlyos vereségként értékeli: a zlaticai szoros
nál szerinte a hadjárat megbukott, s a magya
rok visszavonulása jól megmutatta a valós 
erőviszonyokat. Szerinte csak a keresztes pro
paganda volt az, ami a vereséget győzelemnek 
tudta beállítani és azt elhitetni Európával, kü
lönösen az értékes török foglyok ejtésére hi
vatkozva. 

A kötet bevezető tanulmányának is fontos 
része a szegedi eskü és a váradi béke, a szerb 
despota és Hunyadi különalkujának jórészt 
magyar kutatók által rekonstruált története. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar politika „két-
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vagy éppen többértelműsége" komoly zavart 
idézett elő a keresztény koalícióban, s a béke
szerződés híre a szorosokat őrző flottáig is el
jutott, sőt a törökök De Wavrinnak a flottánál 
a szerződés egy állítólagos példányát megmu
tatták. A csatát a hagyományos módon inter
pretálja, részletezve a király levágott fejére 
utaló említéseket (Gallipoliban, s további vá
rosokban mutogatták, más hagyomány szerint 
a mameluk szultánnak küldték meg). Tucatnyi 
magyar lovag és apród fogolyként került el a 
kairói mameluk, illetve a krími kani udvarba, 
ahol teljes fegyverzetükben parádézhattak. De 
Wavrin nyolc burgundi hajóval a Fekete
tengerre indult a vereség után, 1445 húsvét
ján, s felhajóztak a Dunán. A román fejede
lem katonáival együttműködve felgyújtották 
Tutrakant, Giurgiut, Ruszét és Kisnikápoly 
ostromához fogtak. Szeptember 15-én Hunya
di is megjelent, majd a hónap végén Orjaho-
vónál átkeltek a folyón, de komoly hadiese
ményekre nem került sor, s a burgundiak no
vember elejére visszaértek Konstantinápolyba. 

A fordításban közreadott szövegek a kö
vetkezők: Névtelen, egykorú török krónikás 
leírása Halil Inalcik és Mevlud Oguz 1989-es 
kiadása alapján; Jehan de Wavrin egykorú 
burgundi krónikája N. Jorga 1927-es kiadása 
alapján; Michel Beheim, „Türkenschlacht bei 
Warna" balladájának fordítása, amely egy tö
rök hadifogoly, Hans Maugest elbeszélését 
követi. Önálló részt alkotnak az ún. kisebb 
szövegek, amelyek sokszor csak rövid, kira
gadott szövegrészletekkel világítják meg az 
eseményeket, közreadva, részben Engel Pál 
közlése alapján, az 1444-es év esküvéseit és 

Az angliai University of Exeter professzo
ra (1996), a jól ismert hadtörténész vállalko
zott arra, hogy számba vegye a 2000 körüli 
világ hadtörténetírásának állapotát és tenden
ciáit. A kiadó választása szerencsésnek te
kinthető, hiszen Jeremy Black számtalan had
történeti kiadvány szerkesztője és szerzője 

nemzetközi szerződéseit: Részletek a firenzei 
zsinat aktáiból; Az oszmán ház évkönyveinek 
részletei, Uruc b. Adil el-Kazzaz F. Babinger 
1925-ös kiadása alapján; Nesri oszmán króni
kájának részletei, Franz Taeschner kiadása 
alapján, II. Murád történeti évkönyveinek 
részletei Osman Turan 1954-es kiadása alap
ján; Asikpasazade évkönyvei, C. N. Atsiz 
1949-es kiadása alapján; részlet a bizánci ki
sebb krónikákból, Peter Schreiner kiadása alap
ján; Cronaca Zancaruola, F. Babinger 1950-es 
közlése alapján; Al-Sakhawi krónikájának 
részletei; Nikápoly 1450 körüli oszmán adó
összeírása, szófiai kézirat nyomán; II. Murád 
győzelmi jelentése Érzi kiadása nyomán; 
Ciriaco d'Ancona levelei Edward W. Bodnár 
2003-as kiadása alapján; Dlugoss krónikája, 
annak 171 l-es kiadása alapján; szerb évköny
vek L. Stojanovic kiadása alapján; Yahya bin 
Mehmed el-Katib szövege Sinasi Tekin kiadá
sa alapján. A szövegek esetében persze a 
Szerkesztő használhatta volna Dlugoss kriti
kai kiadását, vagy hasznosíthatta volna a Krak
kóban 1995-ben „De Christianorum et Tur-
corum Ottomanorum rebus tempore pugnae ad 
Varnam commissae" címmel Danuta Quirini-
Poplawska szerkesztésében megjelent, rész
ben az események forrásaival, köztük a Mo-
ravcsik által kiadott görög költeménnyel is 
foglalkozó kötetét. 

A kötet hasznosságát alapjában nem befo
lyásolják ezek a hiányosságok, csak jelzik, 
hogy milyen nehezen szereznek tudomást az 
Európa különböző részein kiadott munkákról 
a kutatók. 

Veszprémy László 

(pl. European Warfare 1494-1660. [Pal-
grave, 2002.], America as a Military Power 
1775-1882. [Greenwood, 2002.], War in the 
Modern World 1815-2000. [Routledge, 
2003.], World War II. A Military History. 
[Routledge, 2003.]), noha eddig magyarul 
csak a térképészettel foglalkozó könyve jelent 
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