
BOROS Y ANDRÁS 

HADSEREGSZERVEZÉS, MOZGÓSÍTÁS MAGYARORSZÁGON 
A XIV. SZÁZADBAN 

Hogy a középkori Magyarország nagyhatalom volt-e, vagy csak erős középhatalom, 
erről megoszlanak a vélemények. Az utóbbi álláspontot képviselők szerint gazdasági té
ren nem volt nagyhatalom, ha katonai téren nagyhatalom volt is. Kétségtelen tény azon
ban, hogy kb. a XI. század végétől, a XIV. század végéig általában Magyarország folyta
tott támadó háborúkat szomszédai ellen, és nem fordítva. Védekező háborúkat csak Bi
zánccal szemben kellett vívnia a XII. században, de azok nem fenyegették az ország 
létét, egyetlen döntő vereségét a világhódításra törekvő tatároktól szenvedte el 1241-
1242-ben, ám annak következményei nem voltak tartósak, mert a tatárok tisztázatlan 
okokból maguktól kivonultak Magyarországról. (Más kérdés, hogy a tatár pusztítás meg
változtatta a Kárpát medence demográfiai viszonyait.) 

Magyarországnak ez a kedvező hatalmi pozíciója Károly Róbert uralkodásának má
sodik felében és Nagy Lajos király uralkodása alatt ért a csúcspontra. Ezekben az évtize
dekben - eltekintve néhány Erdélybe történt tatár betöréstől - ellenséges hadsereg nem 
lépett Magyarország területére, és a Magyar Királyság minden irányba támadó hadjára
tokat vezetett - nagyrészt sikerrel. E korszakban Magyarország katonai téren kétségkívül 
minden szomszédjánál erősebb volt.1 

Magyarország XIV. századi hadseregének szerkezetét egy későbbi tanulmányban kí
vánom elemezni. Jelenleg csupán a seregszervezés és mozgósítás módját, és néhány ki
sebb katonai kötelezettség teljesítését vizsgálom. 

A pécsi káptalan 1308. szeptember 6-i oklevele szerint Corrardus fia Jakab comes je
lentette, hogy Bugin-i Domonkos fia Istvánnak, harmadmagával, fegyveres kézzel őrsé
get kellene állnia egy úton, amiért is a megnevezett és ott jelen lévő Istvánt arra kérte, 
legalább „a jelenlegi nagy mozgósítás alkalmából" (in presenti exercitu magno) teljesítse 
számára ezt a szolgálatot.2 Az oklevél szerint nagyobb mozgósítás idején szokás volt az 
utak fegyveres ellenőrzése, s ilyen feladatra volt kötelezve a pécsi káptalan is. 

I. Károly király 1316. évi, Kolozsvárnak adott privilégiumának 2. pontja szerint a vá
rosnak minden lakóhely (valószínűleg lakóház) után egy fegyveres és illendő öltözettel 
ellátott embert kell küldenie a királyi seregbe.3 Eszerint a városok, így Kolozsvár is, állí
tottak ki katonákat a királyi seregbe. Fegyverzetéről az oklevél nem szól, s az „illendő" 
öltözetet sem határozza meg. 

Máté nádor hűségéért Luee István comesnek adományozza Dub és Gerencsér falvakat 
s azt a malmot, melyet Aba comes Gyos faluban neki adott. Biztosítja összes vásárolt és 
szerzett birtokai tulajdonlását. István és jobbágyai a nádori congregation nem kötelesek a 

Egy korábbi tanulmányomban a Nagy Lajos-kori Magyarország fegyvereinek maximális létszámát 35-
40 000-re tettem (Borosy András: Hadsereglétszámok a X-XIV. században. HK 105. 1992. 4. 30. o.) 

2 1308. szept. 6. Dl. 38683. 
3 1316. aug. 17. Fejér VIII. 1. 596-597. o. 
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nádor pecsétjét elfogadni [...] nem állíthatók a nádor bírósága elé és nem foghatók hadra 
sem, viszont fia, Miklós, hadakozni tartozik.4 Nem derül ki miben állt István comes hű
sége, melyért a nevezett adományt kapta. Figyelemreméltó, hogy István és jobbágyai 
nem hadkötelesek, Miklós fia azonban igen. Eszerint a jobbágyok is lehettek hadkötele
sek. István comes, akinek felnőtt fia volt, talán kora miatt nem volt hadköteles. 

Dausa mester, a király személye helyett eljáró bíró és comes, felszólítja Bihar, Sza
bolcs, Szatmár, Zemplén és Szolnok megye nemeseit, hogy a királytól kapott levél ér
telmében, jól felfegyverzett servienseikkel együtt siessenek a király hűtlenek ellen indu
ló seregébe.5 1317-ben a király hatalmát el nem ismerő nagyurak még nagy erőt 
képviseltek, ellenük indított hadat a király. A nemesek a magánhadseregükben harcoló, 
részben nem nemes servienseket is magukkal vitték a hadjáratba. Hogy milyen jól voltak 
felfegyverezve, az a nemesek anyagi helyzetétől is függött. 

Fülöp szepesi és újvári comes tájékoztatja Lászlót és Miklóst, s a Simon nembeli ösz-
szes fivéreket, hogy káplánja most tért haza a királytól, aki utasította őt, küldjön levelet a 
címzetteknek, hogy amennyiben a királynak akarnak szolgálni, teljes haderejükkel vo
nuljanak Regéc vára alá, és azt vegyék be. Fülöp comes azt tanácsolja nekik, hogy ha az 
irányukban keletkezett gyanút semmissé akarják tenni, késedelem nélkül jelenjenek meg 
a nevezett vár alatt:6 a Károly király ellen fellázadt urak ez időben egyre inkább kezdtek 
a király hűségére térni, amit legjobban a király seregében való hadakozással tudtak bizo
nyítani. 

Dengelegi István fia Beké várnagy jelenti, hogy Apa fia Miklós és Jakab, nem tud
ván, hogy a hét erdélyi vármegye nemeseivel egyetemben hadakozással van elfoglalva, 
bizonyos Deseu birtokait támadja.7 Az oklevélből kiderül, hogy az erdélyi hét vármegye 
a kor magyar hadrendjében külön egységet képezett, s hadba vonulás esetén nemesei kö
telesek voltak magánháborúikat felfüggeszteni. 

Tamás comes, Fülöp nádor Budán ítélkező albírája, felkéri a pécsi káptalant, tudja 
meg, hogy Moys fia Mihály és fivére Sándor vajon Miklós bán serviensei-e, s vele együtt 
csatlakoztak-e a (királyi) sereghez?8 A nemesek csapatai főként servienseikből álltak, s 
velük együtt vonultak a királyi seregbe. 

Fülöp nádor, mivel Bolug-i Miklós fia Dénes a király különös szolgálatában, a király 
várának védelmében a végeken tartózkodik, minden Dénes mester és testvérei, Péter és 
László, illetve Dénes serviensei ellen folyó pert egy évre elhalaszt.9 A végvárak kiépítése 
már akkor elkezdődött, noha a török még nem jutott el az ország határaihoz; állandó őr
ségüket időnként az ország más részeiről kellett kiegészíteni. 

János szlavón bán Zanai Márton fia Geos comesnek érdemeiért és vére hullásáért bir
tokokat adományoz és megengedi, hogy azokra jobbágyokat telepítsen, akiket mentesít a 

4 1316. szept. 26. Jókővár alatt. Anjou IV. 128. No, 329. 
5 1317. jún. 18. körül (?) Böszörmény. Anjou IV. 188. No. 496. 
6 (1317.) márc. 20. Gönc. Anjou IV. 161. No. 425. 
7 1320. máj. 25. ZW 1.347. 
8 1323. aug. 16. Buda. Anjou VII. 193. No. 411. 
9 1323. szept. 1. Buda. Anjou VII. 203. No. 435. 
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katonai kötelezettségek és a descensus alól. Eszerint a szlavóniai jobbágyoknak bizo
nyos katonai kötelezettségeik is voltak. 

Venerius Miklós comes és Trau városa megbízza István fia Duimus-t, hogy tizenkét-
ezres sereggel csatlakozzék György és Nelipics vajda, valamint Curiatiusjïai szövetsé
géhez, amit Bosua-LStepasius eomes és testvére serege ellen kötöttek.11 A sereg említett 
létszáma igen kétséges, annál is inkább, mert a Regesta Bosniae 21. ugyanezt a sereget 
200 (!) főnyinek mondja. 

Tamás comes Fülöp nádor Budán székelő albírája úgy ítél, hogy, hogy Moys fia Mi
hálynak Bugar Istvánnal szemben december 7-én be kell mutatnia Miklós szlavón bán 
oklevelét arról, hogy a bánnal együtt valóban a seregben volt és a bán sebesülése miatt 
engedte haza.12 A sebesült harcost eszerint, ha mozgásképes volt, hazaengedték a hadjá
ratból. Mást aligha tehettek volna. 

I. Károly király az erdélyi nemeseknek vagy királyi servienseknek, kiváló katonai 
szolgálataikért, egyetemlegesen és egyenként privilégiumokat adományoz, s felmenti 
őket és népeiket minden collecta és descensus alól. Ha a király Erdélybe utazik, csak az 
oklevélben meghatározott szolgáltatásokkal tartoznak neki.13 Az erdélyi nemesek jogai 
nem voltak azonosak az ország más részein lakó nemesekével. Az oklevél a nemeseket a 
királyi serviensekkel azonosítja, ami a köznemesek régebbi elnevezése volt: a csak a ki
rály seregében harcolni köteles, tehát királyi serviensek (azaz nemesek) nem azonosak az 
urak seregében harcoló magánserviensekkel. 

I. Károly tudatja az erdélyi káptalannal, hogy mikor Tamás erdélyi vajda a király pa
rancsára az ország nemeseivel, valamint Erdély és Magyarország más országlakosaival a 
hűtlenek által bírt Kőhalom várát támadta, a seregben szolgáló Szentmártoni Lebee Ist
ván fia László, Fahidi Istvánnal, Kerechy-i Egyed fia Jánossal, Veselényi Miklós fia Já
nossal és másokkal együtt életét vesztette.14 A seregben tehát a nemeseken kívül más 
„országlakosok" is harcoltak. 

Dausa királyi személynök és öt vármegye (Bihar, Szabolcs, Zemplén és Szolnok) is
pánja Boxa fia Lászlónak és Tamás fia Lászlónak továbbítja a király parancslevelét, 
melyben az uralkodó megparancsolja, hogy jól felfegyverzett és szekerekkel ellátott 
servienseikkel siessenek a királyi seregbe15 - a szekerek bizonyára a hadtáp szállítására 
szolgáltak. 

Fülöp szepesi ispán megparancsolja Lászlónak, Simonnak, s összes Simon nembeli 
fivéreiknek, hogy minden erejükkel szálljanak Regéc vára alá és foglalják el azt. Ha el 
akarják oszlatni az irántuk fennálló gyanakvást, azt tanácsolja, késedelem nélkül vonul
janak a nevezett vár alá.16 

1U 1323. nov. 18. Vasvár. 28. No. 58. 
11 1324. júl. 9. Anjou VIII. 174. No. 342. 
12 1324. dec. 7. előtt. Anjou VIII. 267. No. 530. 
13 1324. dec. 21. Dl. 40487. 
14 1324. Anjou VIII. 292. No. 581. 
15 É. n. Fejér VI/2. 340-341. o. 
16 É. n. Gönc. Fejér VI/2. 342-343. o. 
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A szepesi káptalan jelenti Druget Vilmos nádornak, hogy János királyi ember, Má
tyás karpap, káptalani kiküldött jelenlétében vizsgálatot tartott, és megállapította, hogy 
Lukács, István és Jakab Luchka és Harunchar nevű birtokait nem Rikolf és fiai pusztítot
ták el, hanem azért pusztultak el, mert bírságként Pál országbíró kezére jutottak és Lajos 
király Lengyelországba, a tatárok ellen küldött serege e falvakban szállt meg s 5 napig 
ott tanyázott. Akkor pusztultak el más nemesek és egyházak birtokai is.17 

A szászok felkelésének leverésére Lajos király Erdélybe nyomult „cum suis baroni-
bus, militibus, nobilibus et regnicolis". Megfékezésük után elébe járult Sándor havasal
földi vajda, kinek atyja, Bazaráb vajda, fellázadt I. Károly ellen, s most Sándor visszatért 
a magyar király hűségére.18 

A Várad faluból való Gyano és Szentendrei Pertoldus fia János mester azt állítják, 
hogy Miklós és Pál Jakabtól három, Gyanótól pedig egy lovat elvett, ám ők a Gyanótól 
elvett lovat egy köböl abrakért visszaadták. (Miklós) nádor ezt tagadja, mondván, hogy a 
tolvajok neki nem barátai, hanem gyalogos katonái, s Jánost február 26-án hatodmagával 
leteendő esküre ítéli.19 Hogy a katonák lopnak, abban nincs semmi különös. Az már ér
dekesebb, hogy Nagy Lajos idején a magyar seregekben gyalogos katonák is voltak. 

Szirmai Miklós szolnoki comes capitaneus levelében megparancsolja a sárvári vár
nagynak, hogy tizenöt napon belül küldjön fegyvereseket az (erdélyi) vajda seregébe a 
„tatár kutyák" ellen, ha nem akarja fejét veszteni(!)20 

Nagy Lajos igazolja, hogy Nagymartom Simon fia Lőrinc fiai 700 talentumot vettek 
fel Izrael pozsonyi zsidótól, mert a király seregében Litvániába vonultak harcolni, és 
mert elébe mentek István herceg feleségének, Annának, a császár leányának, és Máriá
nak, Helpstayr úr nejének. A pénzfelvétel miatt, egy talentumot 6 bécsi penzában szá
mítva, Újfalut, továbbá jelenleg üres és lakatlan öröklött birtokait, Byolcs és Pál eszter-
gom megyei birtokainak felét, 700 talentumért zálogba adta Lőrinc fiainak, Jánosnak és 
Benedeknek, s ebből kifizette tartozását.21 Az oklevélből láthatjuk, milyen költséges volt 
egy földesúr hadbavonulása, ez esetben a diplomáciai tevékenysége. Ezt ellensúlyozni 
csak a király tudta új adományokkal, vagy - ha volt - a hadizsákmány. Érdekes adat, 
hogy a pozsonyi zsidók bankárként működtek. 

Szeri Pósa fia István mester nevében az aradi káptalan tiltakozást jelentett be, mivel 
bizonyos, a király hadseregébe vonuló nemesek a panaszosnak a Maros folyó kikötőjé
ben, Zeudy possessio mellett álló hajóját erőszakkal elvitték, Zeudy possessioban hat 
jobbágyot és két asszonyt megöltek, sok más jobbágyot félholtra vertek, s a panaszos kú
riájában szolgáló udvarbírót is megölték volna, ha el nem menekül.22 A hadba vonuló 
nemesek tehát nagy mértékben erőszakoskodtak, s így nem csak az ellenség okozhatott 

" 1342. szept. 17. Dl. 68845. 
18 1343. Fejér K / l . 107-108. o. 

Ez az esemény Magyarország történeti kronológiája (I. k. Budapest 1981. 208. o.) szerint 1344. június 
25. körül történt Brassóban. 

20 1345. febr. 22. Visegrád. Dl. 103267 
21 1352. ápr. 8. Nyaláb. Fejér IX/2. 206/XCVI. 
~ Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I. k. Budapest, 1996. szerint Szolnok me

gye ispánja 1352. VI. 27-én Szemere ? volt. Talán ennek eltorzított nevét közli az okmánytár. 
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nagy károkat (szerencsére ellenség igen ritkán járt Magyarországon), hanem a saját had
sereg is. 

Nagy Lajos király Kysmod-i Péter fia Andrást és Kysmod-i Jakab fia Jánost, korábban 
teljesített szolgálataik fejében, az éppen folyó hadjáratban nyugtatja. Senki sem háborgat
hatja őket a Jiadjárat-eímérh23 A király ̂ áltaLefrendelt bizonyos hadjáratok eszerint kötele
zőek voltak, s a Lajos-kori Magyarország erejét növelte, hogy a hadjáratban való részvételt 
ellenőrizték. 

1365-ben Lajos király meghagyja Ung vármegye rendjeinek, hogy vonuljanak a ha
vasalföldi vajda ellen induló seregbe. Kötelesek a seregbe vonulni a főpapok, prépostok, 
a priorok és más egyházi személyek, azonkívül a bárók, comesek, várnagyok, a neme
sek, és más állapotú emberek, akik régóta hadakozni kötelesek. A parancs vétele után lo
vakkal, fegyverekkel és más, a hadjáratban szükséges dolgokkal felszerelkezve Szent 
Mátyás napján (február 24.), Temesvárt kell a király seregéhez csatlakozniuk. Ellenkező 
esetben súlyos büntetés vár rájuk.24 Az oklevél szerint az egyháziak nem csekély mér
tékben voltak kötelesek harcolni, s érdekes, hogy a főurakon és köznemeseken kívül más 
állapotú embereket is említ az oklevél. Megemlítendő, hogy bár I. Károly is, Nagy Lajos 
is hűséges híve volt az egyháznak, a clericusok hadi szolgálatához mindkét uralkodó ra
gaszkodott. Ránk is maradt egy XII. Benedek pápához intézett panaszkodó levél, mely
ben az egyháziak többek között sérelmezik, hogy néha évente többször is kötelesek had
ba szállni, és az egyház jó védelmét meghaladó számban fegyvereseket vezetni, vagy 
küldeni, noha csak akkor volnának kötelesek fegyvert fogni, amikor pogányok, vagy 
szakadárok támadnak az országra.25 Voltak azonban olyan főpapok is, kik szívesen vo
nultak hadba. 

Nagy Lajos felszólítja Erdély összes nemeseit és birtokosait, hogy együttesen és 
egyenként lovakkal, fegyverekkel, s más, a háborúban szükséges eszközökkel a parancs 
vétele után késedelem nélkül, régi szokás szerint csatlakozzanak a királyi sereghez. Ve
gyék figyelembe véve, hogy a király a nemesek minden kívánságát teljesítette, és ezért 
ne merészeljék kötelességüket megszegni.26 A mozgósítás Erdély nemeseinek szól, s a 
király a régi szokásokra hivatkozik, de arra is, hogy mindent megtett, amit a nemesek 
kértek tőle - nyilván az 135 l-es országgyűlés nemesek számára kedvező határozataira 
utalva. Az oklevél szerint hamarosan Erdélybe vonul. A mozgósítás oka valószínűleg a 
Bulgária ellen indítandó hadjárat volt. 

A kolozsmonostori konvent előtt egy elhagyott (özvegy?) nemes asszony, valamint 
két férjezetlen leány Ilona és Klára nevében megjelent egyrészt János fia Miklós és Gyu
lai Gyula fiai, másrészt Macskási József fia Miklós. János fia Miklós előadta, hogy Mik
lós erdélyi vajdával, a sereg kapitányával és Lépes János dévai várnaggyal a Layco ellen 
indított királyi hadjáratba indul a hegyeken túlra (Havasalföldre), ám mivel nem volt 
elég pénze, anyja, Gyula fia János özvegye, előző férjétől, Forgács Miklóstól származó 
vagyonából, mely anyját és nővérét illeti, készpénzben 80 forintot adott neki. Ennek fe-

1352. Fejér IX/2. 218-220. o., CIL 
1354. jún. 25. Dl. 91465. 
1354. júl. 28. Dl. 70397. 
1365. M7TII. 186-187. No. XIII. 
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jében ő, János fia Miklós, a Gyula és Gyosnahas falvakban fekvő porcióit zálogba adja. 
Ha majd lesz elég pénze, visszaváltja, ha a harcban elesik, a nevezett porciók anyjára és 
nővéreire szállnak örök tulajdonba.27 A nemesnek tehát nem mindig volt elegendő pénze, 
a hadbavonuláshoz, a megfelelő fegyverzet és felszerelés beszerzéséhez, és ilyen esetben 
kénytelen volt kölcsönhöz folyamodni - s talán még az volt a kedvezőbb, ha ilyen „csa
ládi" kölcsönhöz jutott. 

Nagy Lajos megparancsolja Benedek bolgár bánnak, hogy a bolgár földön történt 
hadműveletek befejezése után azonnal, személyesen jelentkezzék, s a katonákat, ha Bo-
dony (Viddin) biztosítására nincs rájuk szükség, ugyancsak indítsa útba hazafelé.28 Lajos 
király seregének létszáma sem volt korlátlan, ezért az ilyen távoli várakat nehezen tudta 
megtartani. 

Imre nádor tudatja az aradi káptalannal Szeri Posa fia István panaszát. Nevezett Ist
ván Fejéregyházi Péter fia Mihálynak, Mathiasi fia Tamásnak és gegusfalvi Gegus fia 
Péternek 80-80, Tejedi Balázs fia Miklós fia Jánosnak és Bajtoni Istvánnak 40-40 forin
tot adott, hogy részt vegyenek a bolgárok elleni hadjáratban, de azok nem jelentek meg a 
királyi seregben, s a pénzt sem fizették vissza. Ezért a királyi megbízott szólítsa fel őket 
a pénz visszafizetésére, ellenkező esetben idézze meg őket.29 A megbízott, Baki Tamás 
fia Miklós felszólította a nevezett Tamást, hogy Szeri Pósa fia Istvánnak fizessen vissza 
80 forintot, s mivel az vonakodott - megidézte.30 Voltak tehát olyanok, kik a hadjáratra 
felvett pénz ellenére nem jelentek meg a hadjáratban, s tőlük a nevezett pénzt visszasze
rezni nem volt egyszerű dolog. 

Erzsébet, a fehérvári prépost Nana falujából való Thyba fia András leánya, a leány
negyed címén neki járó birtokrészt Bakald-i Igék fia János fia Lőrincre és társaira hagy
ja, mint testvéreire, azzal, hogy a birtok utáni exercituális terheket viselniük kell és őt, 
Erzsébetet, élete végéig el kell tartaniuk.31 Nana falura azért hárultak exercituális (vagyis 
katonaállítási) terhek, mert a fehérvári prépost birtokán feküdt. 

A Nagy Lajos alatti szilárd hatalom a nagy király halála után, Anjou Mária és II. 
(Kis) Károly idején nagyrészt a nagybirtokos főurak kezébe került, s a királyi hatalmat 
az 1387-ben uralomra jutott, majd 50 évig uralkodó Zsigmond is csak 1403-ra tudta 
megszilárdítani.32 Az ország azért nem jutott súlyos válságba, mert a túlsúlyban lévő 
nagy ellenség, a török néhány évig még nem érte el Magyarország határait. Kisebb jelen
tőségű háborúk azonban addig is folytak, s azok megvívásához is szükség volt hadsere
gekre. 

Zsigmond 1383-ban (1375 óta) még csak jegyese Anjou Mára királynőnek; tisztségét 
tekintve brandenburgi őrgróf. Mint őrgrófnak, természetesen, fegyveres erőre van szük-

"7 1338? Fejér VIII/4. 321-324. o. Magyar nyelven: Magyar középkor. (Szerk.: Nagv Gábor.) Budapest, 
1995.259-261.0. 

28 1367. dec. 15. Kapronca. Teleki I. 158-159. o., No. 114. 
29 1368. szept. 16. Dl. 27276. 
3(1 É.n. (1368.) Dl. 48000. 

1375. jan. 21. Visegrád. Temes 513. 
32 1375. febr. 25. Temes 516. 
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sége, s ezt erősíti, mikor évi 2400 forintért zsoldjába fogadja János mazóviai herceget 30 
lándzsányi lovassal. Ezt János szlavón bánnal, Zámbó Miklós tárnokmesterrel és pozso
nyi comessel, Bebek Teoderik zászlótartóval, János fia Miklós óvári várnaggyal és And
rás fia György vajdával, serege vezéreivel együtt, valamint Dobezlaus Sandrinus vár-̂  
naggyal és Spitko teakkóLpalatinussal egyetértésben határozta el?5 Ä nevezett zsoldosok 
főként nehéz lovasok. 

Garai Miklós nádor a királynő nevében felszólítja Losonczi Lászlót, hogy összes né
peivel és familiárisaival vonuljon hadba a királynő parancsára. Ha akarja, Mária királynő 
egy várat adományoz neki, ahol feleségét el tudja helyezni, míg a királynő nagyobb 
adományt tud neki adni.34 Az oklevélből nem derül ki, hogy milyen ellenség ellen kell 
Losonczi Lászlónak hadba vonulnia. Nem érdektelen, hogy hadba vonulása esetén - ami 
kötelessége - azonnal várat adományoz neki Mária királynő, és még nagyobb adományt 
ígér. Ez a királyi hatalom gyengülését mutatja. 

Mária királynő a Gömör megyei Sőreg possessiót új adomány címén, Erzsébet ki
rályné hozzájárulásával, Kazai Kokas fia László patai várnagynak adományozza. A bir
tok a királynőre háramlott, mert birtokosai, kik hadjáratok alkalmából 10-10 fegyveres
sel tartoztak a mindenkori magyar királyoknak szolgálni, elhanyagolták kötelességüket.35 

A vállalt hadkiállítási kötelezettség elhanyagolása tehát az ilyen feltételekkel adományo
zott birtok elkobzásával járhatott. Igen érdekes, hogy Mária királynő megemlíti, a bir
tokadományozás Erzsébet királyné, Lajos király özvegye hozzájárulásával történt, aki, 
bár nem volt uralkodó, erőszakos haláláig nem csekély hatalmat gyakorolt. 

Zsigmond, már királyként, utasítja a diósgyőri várnagyot, hogy a lázadók ellen indí
tandó hadjárat költségeire a heted-adóból 2500 forintot azonnal adjon át András vajda fi
ának, Györgynek, 2000 forintot János váradi püspöknek, 4000 forintot Kórógyi István 
bánnak, 2334 forintot pedig Losonczi László szlavón bánnak.36 A lázadók a Horváti Já
nos vezette „nápolyi párt" tagjai voltak, akik Mária királynőt fogságba ejtették, anyját, 
Erzsébetet a fogságban meg is ölték. 

Még 1389-ben is főként e lázadók ellen hadakozik Zsigmond: meghagyja híveinek, 
György fia Jánosnak és Tibold fia Jánosnak, hogy Szlavónia védelmére a lázadó Horváti 
János és Palizsnai János ellen Albert vránai perjelhez csatlakozzanak.37 Ugyanebben az 
évben Hódos nevű Temes megyei birtokát 2000 forintért elzálogosítja Losonczi István 
Szörényi bánnak a maga és serege hadiköltségeinek kifizetésére.38 

Az 1390-es évben azután megváltoztak az erőviszonyok az ország déli határán, sőt a 
Magyar Királyság soha nem látott erejű ellenséggel került szembe, a törökkel. Az osz
mánok a XIV. század derekán tűntek fel Délkelet-Európában. Az első török foglalások 
akkor még távol estek a Magyar Királyság déli határaitól, de már Lajos királynak is fel 

M 1379. ápr. 14. Dl. 25853. 
Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Budapest, 1998. A vo

natkozó rész Engel Pál munkája. 
35 1383. Fejér X/l. 96-98. XLV. 
36 1384. jún. 30. Szentágota. Bánffy I. 374-375. o., No. CCLXVI. 
37 1385. jún. 5. Kőrös. Dl. 89522. 
38 1387. dec. 1. Zs. I. 31/314-316. 
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kellett figyelnie az új, agresszív államalakulatra, mely elnyeléssel fenyegette azokat a 
balkáni államokat, melyeket a magyar királyok hűbéresüknek tekintettek. Számos jelzést 
kapott a pápától és a bizánci császártól, akik benne látták azt az uralkodót, ki megálljt 
parancsolhat a török hódításnak. 

Nagy Lajos nem foglalkozott komolyan törökellenes hadjárattal, mert a törökben csak 
újabb balkáni osztozkodó partnert látott. Beérte egy korlátozott célú, preventív lépéssel, 
a bolgár (vidini) bánság kialakításával, mely kudarccal végződött. Valószínű, hogy a bol
gár bánsággal kapcsolatos küzdelmek vezettek az első magyar-török összecsapáshoz. 

1369 és 1389 között csak egyetlen magyar-török összecsapásról tudunk, mely 1375-
ben történt. Lajos király nem ismerte fel, hogy a török később mekkora veszélyt jelent 
majd, s hogy a középkori magyar nagyhatalom sírásója lesz. Bár lett volna elég ereje, 
hogy megakadályozza balkáni terjeszkedésüket, ezt a jelentős erőt más hadszíntereken 
használta fel. így a török fokozatosan terjeszkedett a Balkán félszigeten, noha a balkáni 
országok szövetsége 1389-ig ellen tudott állni. Az 1389. június 15-i rigómezei csata kö
vetkeztében azonban a balkáni hadak döntő vereséget szenvedtek, a Magyarországot vé
dő szövetség szétesett,39 és megindultak a török-magyar háborúk, melyek következtében 
a középkori magyar nagyhatalom 1526-ban összeomlott, s az ország nagy része török 
uralom alá került. 

A rigómezei csata eredményeképpen Szerbia a szultán vazallusává vált, Magyaror
szág szomszédos lett az oszmán birodalommal. Zsigmond király és bárói hamar felis
merték a helyzet súlyosságát. Maga a király 1389 és 1392 között minden évben szemé
lyesen szállt hadba, bár az 1389 őszi hadjárat hivatalosan még nem törökök, hanem a 
Szent Korona ellen lázadó szerbek ellen irányult; nincs is nyoma, hogy akkor török ma
gyar összeütközésre került volna sor. 

Néhány hónapon belül Szerbia török fennhatóság alá került. A magyar forrásokban 
ezután 1402-ig a törökök és szerbek együtt szerepelnek ellenségként. 

1390-ben és 1391-ben magyar hadjáratokról tudunk, 1392-ben pusztító török betörés 
történt, és Zsigmond is nagyobb ellentámadásra szánta el magát, ám csak erkölcsi sikert 
aratott, győznie nem sikerült, hódítás nem történt, csak azt tapasztalhatta, hogy a hatal
mas szultán nem mer csatába szállni a keresztényekkel. Ez az udvart „mérsékelt de jól
eső diadalérzéssel tölthette el." A török kérdést nem sikerült megoldani, a veszély sem lett 
kisebb, de „az ország [...] egyelőre a pogányok méltó ellenfelének érezhette magát."40 

Az 1390-es években tehát döntő fordulat történt, mely a Magyar Királyság helyzetét 
alapvetően és végérvényesen megváltoztatta. Egy idegen kultúrájú, idegen nagyhatalom 
érte el gyors terjeszkedése során az ország déli határait, és a Magyar Királyságot - más
fél évszázad után először - ismét védekező politikára kényszerítette, s azok az országok, 
melyek hagyományosan a Magyar Királyság érdekszférájába tartoztak, most kikerültek 
onnét. Ez kérdésessé tette azt a nagyhatalmi státust, amit a Magyar Királyság a XIV. szá
zadban a balkáni népekkel szemben élvezett.41 

^ 1389. febr. 24. Lippa. Sztáray I. 485-486. o., No. 303. 
40 1389. szept. 15. Tolnavár. Bánffy I. 420-421. o„ No. CCCI. 

Szakály Ferenc: A török-magyar küzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365-1526). In: Mohács. 
Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából. (Szerk.: Rúzsás luijos és Szakály Ferenc.) Buda
pest, 1986. 13-18. o. s az ott felsorolt irodalom. Ami Lajos király balkáni politikáját illeti, Kristó Gyula állás
pontját fogadjuk el, ki irreális elképzelésnek tartotta, hogy Lajosnak kellett volna a törökellenes harc élére áll-
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Engel Pál igen élesen fogalmazta meg a Magyar Királyság történetében beállt döntő 
változást. Eszerint Zsigmond kora fordulópont Magyarország külpolitikai helyzetében. A 
Magyar Királyság háromszáz éven át, Szent Lászlótól Zsigmond trónra léptéig, kelle
metlen, agresszív regionális nagyhatalom volt, amelyhez fogható nem létezett a térség
ben. Sem Lengyelország, sem Csehország, sem a Habsburgok, sem előttük az osztrák 
Babenbérgek nenT mérhetők össze vele sem erőben, sem politikai aktivitásban. Zsig
mond idején ez gyökeresen és végleg megváltozott. A mongol invázió megmutatta 
ugyan, hogy akadhatnak Magyarországnál erősebb hatalmak is, de a mongolok vissza
vonultak, s nem egészen 30 év múlva a nápolyi követ már úgy látta, hogy a magyar ki
rály a leghatalmasabb a térségben, akitől minden szomszédja retteg. Ugyanígy látta száz 
évvel korábban az észak-afrikai Abu Hamid, ki 1150-ben járt II. Géza király udvarában. 
Az Árpádok állandóan támadták valamelyik szomszédjukat, s azok igen ritkán Magyar
országot. Az Anjou királyok alatt nem volt idegen betörés, a magyar királyok ellenben 
továbbra is szinte minden évben vezettek hadjáratot. Ennek a hosszú „dicsőséges" kor
szaknak szakadt vége Zsigmond trónra lépte után. 1390-ben törtek be a törökök először a 
Temesközbe.42 Zsigmond kénytelen volt az új helyzethez alkalmazkodni. Mindent meg
tett a török veszély elhárítására, amit tehetett, mint okleveleiből is kiderül. 

nia. Ennek szerinte két komoly akadálya volt. Az egyik: a török egyelőre még nem Magyarországot fenyegette, 
hanem olyan területeket hódított meg, melyek nem tartoztak Magyarországhoz, legfeljebb a magyar királyok
nak elvi jogigényük volt azokra. A másik: a magyar uralkodók nem tekintették magukkal egyenrangúnak a 
bosnyák bánt, a bolgár cárt, a havasalföldi vagy moldvai vajdát. Ez a tényleges erőviszonyok tükröződése volt. 
A XII-XIV. századi magyar királyok - a tartományúri korszakot leszámítva - jelentős hatalommal bíró európai 
uralkodók voltak. Különösen az volt Lajos, ki megszerezte egész Dalmáciát, 1370 óta lengyel király is volt, 
egykor harcban állt a nápolyi királyságért, s 1380-ban kezébe került a nápolyi trón sorsa. Elképzelhetetlen, 
hogy egyenlő félként szövetkezett volna Bosznia, Szerbia, Bulgária vagy Havasalföld uralkodójával, csak a 
hűbéresi viszonyt látta elfogadhatónak. A balkáni államok pedig éppen ezt nem akarták, sőt a magyar befolyás 
elhárítása érdekében arra is készek voltak, hogy a törökkel szövetkezzenek. E balkáni országok, még ha néme
lyik kényszerűségből hűbérese volt is Lajos királynak, valójában ellenfeleinek számítottak, s így Lajost nem 
lehetett elmarasztalni azért, hogy „nem törekedett a török kiszorítására a Balkánon." Ha ezt megtehette volna, 
ez azt jelentette volna, hogy övé a Balkán, kénye-kedvére beavatkozhat az ottani hűbéres kis államok életébe, s 
ezért vonhatta volna magára a késői korok történészeinek kedvezőtlen ítéletét. Ki kell lépni Lajos megítélésé
nek abból a bűvös köréből, mely hol azért marasztalta el a magyar királyt, mert hódítani próbált a Balkánon, 
hol pedig azért, hogy nem védte meg a vele délről szomszédos országokat a török fenyegetéstől. Lajos a Bal
kánon csak akkor védhette volna meg a szomszédos országokat, ha azokat előbb meghódította volna, akkor pe
dig már nem a szomszédos országokat, hanem saját államát védte volna. Tehát: Lajos a középkori uralkodókra 
jellemző elképzelések szellemében, az előző magyar királyok által megszabott irányokban folytatta háborúit. 
Nem vethető szemére mulasztás a török kérdésben sem, mert nem tudhatta előre, milyen nagy veszedelmet je
lent később a török. (Krista Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988. 191-193. o.) - Ehhez figyelembe 
kell vennünk még egy szempontot: a magyar királyok, a XII. század végétől fogva a nyugati, katolikus keresztény
séget is terjesztették. Ezért a magyar királyok éppen annyira nem kárhoztatandók, mint a török szultánok a mozlim 
vallás terjesztéséért. {Kristó Gyula: i. m. 188. o.) Különösen áll ez az erősen vallásos Nagy Lajosra, ki különösen 
fontosnak tartotta a katolikus vallás terjesztését, de a katolikus hit terjesztését a sokkal kevésbé vallásos Hunyadi 
Mátyás is említette, mikor hadba szállt a huszita, tehát „eretnek" Podjebrád György cseh király ellen. 

42 Engel Pál: A török-magyar háborúk első évei 1389-1392. HKU\. 1998/3. 561-575. o.; Magyarország 
és a török veszély a Zsigmond-korban. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. Budapest, 2000. 59-60. o.; 
Engel Pál: Luxemburgi Zsigmond. (1368-1437) In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. (Szerk.: RáczÁr-
pád.) Budapest, 1999. 37-39. o. - Teljes mértékben egyet kell értenünk Engel Pállal abban, hogy az 1390-es 
évek döntő fordulatot jelentettek Magyarország történetében, de ezt egyáltalán nem tartjuk pozitív változásnak, 
és kedvezőbbnek, ha úgy tetszik „dicsőségesnek" tartjuk a Szent Lászlótól Zsigmondig tartó korszakot. 
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A hadbahívottakat valamilyen módon fizetni kellett. Perényi Miklós szörényi bán le
velet írt Zsigmond királynak, melyben kérte, hogy bizonyos hadbavonuló nemesek zsold
ját, ha pénzben nem lehet, sóban fizesse ki.43 

A király igazolja, hogy Márkusfalvi Márkus fia Péter, ennek fiai Balázs és Miklós, 
valamennyien szepesi nemesek, jelen voltak a török elleni háborúban.44 

Zsigmond Cnol Miklós kassai polgárt, szépbányai nemest és familiárisát, Barcsai Ke
lement, öregségükre és a király szolgálatában való más elfoglaltságukra tekintettel, fel
menti a folyó török elleni hadjáratban való részvétel alól, és az összes bíráknak megtiltja, 
hogy őket távolmaradásuk miatt bírsággal sújtsák.45 Az oklevélben szereplő Miklós kas
sai polgár nemes és familiárisa is van. A hadjáratban való részvétel alóli felmentése egy 
bizonyos koron túl természetes, azt azonban, hogy milyen királyi szolgálatot teljesített, 
nem tudjuk. 

Zsigmond elrendeli, hogy a folyamatban lévő (török elleni) hadjáratban vele együtt 
minden nemes és birtokos köteles személyesen részt venni, de Vitézi Lőrincet, érdemei
ért, felmenti a hadbaszállás alól.46 Hogy milyen érdemekről van szó, az oklevél nem közli. 
Egy másik királyi oklevél bizonyítja, hogy Jekelfalusi Miklós és testvére részt vett a tö
rök elleni hadjáratban.47 Bizonyítja továbbá, hogy Giombos Miklós Sáros megyei nemes 
is részt vett a király török elleni hadjáratában.48 Ügy tűnik, szükséges vagy előnyös lehe
tett a hadjáratokban való részvétel igazolása, és láthattuk, a veszélyeztetett Délvidéktől 
távol lakó - szepesi, sárosi, kassai - nemesek is hadba szálltak. 

Az országnagyok levelet írnak a leleszi prépostnak és Rozsályi Kun Lukácsnak, 
melyben felkérik őket, hogy hajtsák be Ung, Bereg és Ugocsa vármegyében a török elle
ni hadjárat költségeire minden két jobbágyporta után kivetett egy arany forintnyi adót.4y 

A pozsonyi káptalan előtt Temel comes, Szentgyörgyi János cornes fia végrendelke
zik, arra az esetre, ha Zsigmond királynak a törökök és más pogányok ellen az ország és 
a keresztény hit védelmére vezetett hadjáratában elesne.50 Erre az eshetőségre a hadjárat 
minden résztvevőjének gondolnia kellett. Hasonlóan intézkednek Barathko-i István fiai: 
Lőrinc és János, mivel idegen országba vonulnak Krisztus keresztjének ellenségei, a go
nosz törökök ellen.51 

A hadjáratok nem kevés pénzbe kerülnek, ezért a király Körmöcbánya polgáraitól a 
török elleni bulgáriai hadjáratra 1000 aranyforint kölcsönt kér.52 

Zsigmond felszólítja Ung vármegye báróit, apátjait, prépostjait, káptalanjait, konvent
jeit, comeseit, nemeseit és más méltóságot viselő személyeit, hogy kiküldöttje, Szécsi 

4- 1391. máj. 8. Szerbia 29-30. o. LXX. 
44 1391. jún. 27. Fejér X/l. 683. o., CCCLXX VIII. 
45 1392. ápr. 27. Kassa. Zs. 1. 272/2491. 
46 1392. máj. 13. Zs. 1.275/2516. 
47 1392. jún. 28. Grebench váránál. Zs. I. 278/2547. 
48 1392. jún. 28 körül. Grebench váránál. Zs. I. 279/2550. 
49 1394. ápr. 12. Buda. Zs. I. 373/3366. 
50 1395. jún. 4. Zs. I. 439/4003. 
51 1395. jún. 12. Zs. 1.440/441-4019. 
52 1395. júl. 6. Zólyomlipcse. FejérX/2. 310-311. o., CLXXX. 
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Gál és ispánjuk jelenlétében tartsanak közgyűlést, s rendeljék el, hogy a török császár el
len valamennyien hadba szállnak, s a végvidékre vonulnak. Jutalmat ígér azoknak, kik az 
ország védelmében harcolnak, és felhatalmazza Szécsi Gált és ispánjukat az engedetle
nek birtokainak lefoglalására. Megtiltja, hogy a végvidékre vonulás és visszatérés köz
ben kárt okozzanak a Jajcosoknak,53 JJng vármegye mozgósítására i:ehát a király külön 
megbízottat küld ki a vármegyébe, és igyekszik mérsékelni a lakosság kárait, melyeket a 
vonuló hadseregek okozni szoktak. 

Ugróci István fia Lőrinc 1396-ban a nikápolyi csatába tarthatott, mivel oklevele sze
rint idegen országba vonult Krisztus keresztjének gonosz ellenségei, a törökök ellen.54 A 
török ellen szállt hadba a király zászlaja alatt Szőlösi Pető fia Jakab is, ki halála esetére 
három fia javára végrendelkezett.55 

Pelsőci Bebek Detre a király parancsára 1399. január 13-ára halasztja a leleszi kon
vent Homonnai János fiai János és Miklós mester, valamint „in villa Kapus" alkalmazott 
officiálisuk, Csecseri Ormos Pál elleni perét, s a bírság fizetését, mert az alperesek a 
Boszniába induló sereggel akarnak tartani.56 A hadbavonulók általában perhalasztással 
éltek. Figyelemre méltó, hogy a hadjáratban az egyik fél officialisa, azaz tiszttartója is 
részt vesz, kire egy falu igazgatása van bízva. Az officiálisok általában földesuruk fami
liárisai, s mint az oklevélből is láthatjuk, hadakozók. Gyulaházai László fia András, arra 
hivatkozva, hogy a határ őrzése céljából az alsó részekre vonult, bemutatta a temesi is
pán oklevelét, s Jakab fia Péter elleni perét 1399. január 13-ra halasztotta, holott a való
ságban otthon tartózkodott.57 A hazugság azonban kiderült. 

Az 1390-es évek vége felé egyre gyakoribbakká váltak a török betörések. Zsigmond 
Ung vármegye ispánjához, vagy alispánjához írott levelében közli, hogy az ország, és 
különösen annak a határhoz közel fekvő része, egy idő óta súlyos károkat szenved a tö
rökök és a hozzájuk csatlakozók gyújtogatásai és pusztításai miatt, amiknek városok, fal
vak és házak esnek áldozatul, és hogy a nemes és más helyzetű férfiak és nők elhurcolá
sa és legyilkolása miatt már igen gyakran volt kénytelen az ország lakóit a pogányok 
támadásai ellen hadba hívni. A hadbahívás idején azonban a nemesek és más birtokos 
emberek közül sokan kivonják magukat a szolgálat alól. Ezért a főpapok és bárók taná
csára elrendeli, hogy az e célból kiküldött nemesek a vármegye egyik szolgabírájával 
együtt az ország minden vármegyéjében számlálják meg az ott élő jobbágyokat, nemese
ket és más birtokos embereket, számukat írják registrumba, s azt március 5-ig küldjék el 
a királynak.58 

".1395. dec. 17. Esztergom. Zs. I. 459/4187. 
54 1396. júl. 7. Ugróc. Zs. I. 494-95/4471. 
55 1397 körül Zs. I. 567-8/5137. 
56 1398. Visegrád. Zs. I. 612/5561. 
57 1398. nov. 8. Visegrád. Zs. I. 613/5568. 

1399. jan. 25. Buda Zs. I. 627-628/568. A nevezett összeírás valószínűleg a telekkatonasággal (militia 
portalis) függött össze. L. Borosy András: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszer
vezetben. Budapest, 1971. 37. o. Zsigmond 1398. nov. 13-án Szeremlyén kiadott oklevele felszólítja Pozsony 
vármegye nemeseit, hogy az általa kinevezett kapitányok és az alispán parancsára keljenek fel népeikkel s a 
jobbágyok huszadrészével. {Borosy A. i. m. 36. o. - Dl. 8384.) 

— 792 — 



A király levelet ír Pásztói János volt országbírónak, és felszólítja, hogy a török ve
szedelem elhárítása céljából siessen hozzá. Mercse havasalföldi vajda Kisnikápoly mel
lett, 16 nap előtt kelt értesítése szerint Bajazid, a törökök ura igen nagy hadsereggel 
személyesen Drinápolyba érkezett, mely a tengeren innen fekszik, s onnan 5 nap alatt el
érkezhet a Dunához. A vajda attól tart, hogy noha minden erejével szembe fog szállni a 
törökkel, ilyen nagy sereget egyedül, a maga erejéből nem tud feltartóztatni, ezért kér 
segítséget. Az idő rövidsége miatt a király nem tud országgyűlést tartani, így más módon 
kell segíteni rajta, hogy képes legyen az ellenállásra. Nagyon sajnálja, hogy fivérével, a 
római királlyal és a morva őrgrófokkal nem tud megbeszélést tartani, bár nagyon hasz
nos lenne, ám az idő sürget, és valamit tenni kell; úgy látja, személyesen kell oda vonul
nia. Nem kell csodálkoznia Pásztóinak, hogy őt is erre szólítja fel. Mint Mercse leveléből 
kiderül - folytatódik a levél -, ha nem kap segítséget, az oláhok, látva, hogy a király nem 
segíti őket, nem maradnak meg a hűségén, nem tartanak ki, hanem hamarosan török ura
lom alá kerülnek, amitől Isten őrizzen, mert ennek következményeképpen a magyar ki
rályságot nagy veszedelem fenyegetné. Nem szabad késlekedni, mint Losonci István bán 
esetében, akinek háromszori kérésére sem tudtak pénzt küldeni, s mire a királyi sereg 
odaért, a késedelem miatt a törökök fegyvereseivel együtt kardélre hányták, elveszett az 
egész Havasalföld, s a Duna is az ellenség kezébe került. A múlt évben, mikor éhínség 
volt, s a törökök megtámadták a Havasalföldet, ő [a király] személyesen vonult oda, 
hogy biztosítsa az oláhoknak a szükséges segítséget. Tudnivaló, mekkora veszélyt jelen
tene, ha a törökök sikerrel járnának. Ezért azt akarja, hogy Pásztói, megfelelő mennyisé
gű élelemmel és egyéb szükséges dolgokkal együtt, igyekezzék minél gyorsabban Vá
radra, ahol a király jelenleg hadi népével tartózkodik, mert a communitasok és a népek 
nem vonulnak a király seregébe, ha nem látják, hogy a bárók már megtették. Ezért ismé
telten felszólítja, hogy siessen, amennyire lehetséges. O a maga részéről minden lehetőt 
megtesz az ország védelme érdekében.59 

Zsigmond leveléből kiderül milyen nehézségekkel járt a haderő-mozgósítás, és mi
lyen fontos volt, hogy az a lehetőségekhez képest gyorsan történjék. 

Sandsilogius halicsi palatinus, a besztercei vár ura, Zsigmond király hozzájárulásával 
Podmansky Silvanust és utódait, aki őt addig két lándzsával szolgálták, felmenti az egyik 
lándzsa kiállítása alól és megelégszik egy lándzsa kiállításával.60 Hogy ebbe a haderő
csökkentésbe a király miért egyezett bele, nem világos - talán nem tehetett mást; az ok
levél kiadójának vára - egyelőre - nem volt kitéve török támadásoknak.61 

Alsáni Bálint bíboros, Kanizsai János esztergomi érsek, Bebek Detre nádor, Győri 
Mihály veszprémi püspök, Jakcs György tárnokmester, Debrői István kincstárnok és 
Csáki István fia György visegrádi várnagy meghagyják Kállai Lőkös fiának, Miklós sza
bolcsi alispánnak, hogy a Szabolcs megyei sereget, melynek fővezérévé tették s melyet 
Szent György nap nyolcadára (május 5.) Bácsra kellett volna vezetnie, egyelőre ne indít
sa meg, de tartsa fegyverben, hogy a király parancsára bármikor útra készen állhasson, 
mivel a temesi ispánoktól értesítés jött, hogy a török seregnek még csak az eleje érkezett 
meg Rácországba.62 

Dy 1399. márc. 23. Zs. I. 637-638-639. 
60 1399. máj. 23. Tarnov. Zs. I. 650/9872. 
61 1399-1402. Buda. Zs. I. 664/6232. 
62 É. n. (1399-1402.) Szerbia 42. No. XCII. 

— 793 — 



Tagadhatatlan tény, hogy 1390 táján Magyarország olyan ellenséggel került szembe, 
mely nála nagyobb hatalom volt. Ezután a Magyar Királyság a törökkel szemben általá
ban védekező harcra kényszerült, törökellenes harcai tették lehetővé, hogy megőrizze te
rületi épségét. Ebben jelentős érdeme volt Zsigmond király végvárszervező munkájának 
és egyéb katonai reformjainak, majdiiiinyadtJános hadvezéri tehetségének. 

Az 1456. évi nándorfehérvári győzelem hosszú időre elvette török kedvét a Magyar
ország elleni támadó háborúktól és az 1479-es kenyérmezei győzelem ugyanilyen irány
ba hatott. Hunyadi Mátyás uralkodása idején Magyarország helyzete nagyjából az 1390 
előttihez hasonlított: általában a Magyar Királyság támadta meg szomszédait, de a na
gyobb erejű - bár egyelőre nem támadó - ellenség ott állt az ország déli határainál, s 
Mátyás a török ellen nagyobb támadást nem indított. Ez a viszonylag kedvező állapot az 
1520-as évekig állt fenn, mígnem 1526-ban végleg megszűnt a középkori magyar nagy
hatalom. 
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