
A déli határvédő rendszer a XV. században* 
A Magyar Királyság a XIV. század második felében egy addig ismeretlennek számító ha ta lommal , 

az oszmán á l lammal került szembe. Ez - kihasználva a Bizánci Birodalom és a balkáni szláv nemzetek 
g y e n g e s é g é t - megdöbbentő gyorsasággal kezdte meghódí tani a délkelet-európai és a kisázsiai térséget . 
Ennek a katonai e lőrenyomulásnak következményeként került szembe hazánk és az Oszmán Biroda-
lom. Ahogy Per j é s Géza. a neves hadtörténész írta: a török hódítás egy olyan jelenséget élesztett fel 
Közép-Európában, amelynek történelmet befolyásoló hatása a népvándorlások befejeződése után szűnt 
meg, és amely az egyetemes történet tanúsága szerint jobbára ott fordul elő, ahol a feudalizmus és a ka-
tonai demokrácia fokán élő népek kerültek egymással érintkezésbe. E két civilizáció összetalálkozásá-
ból ugyanis óhatatlanul következett, hogy a zsákmányra éhes barbár szomszéd kisebb-nagyobb becsa-
pásokat hajtott végre, ami ellen a civilizált nép a határvédelem megszervezésével védekezett. A határok 
őrzése természetesen civilizált államok szomszédi viszonyánál is tekintetbe jött, de ez soha nem jelenteti 
akkora terhet és soha nem gyakorolt oly nagy hatást az állami és társadalmi életre, mint a barbárok el-
len megszervezett határvédelem. A barbár szomszédság ugyanis egyik oldalról állandó és igen súlyos 
veszélyt jelentett, másik oldalról a veszély elhárítása különös taktikát és különös csapatot kívánt meg, 
olyat, ami a védekező állam társadalmi és gazdasági viszonyaiból nem következett, sőt azokkal rendsze-
rint ellentétes volt. "' 

Nagy Lajos kora 
A török N a g y Lajos (1342-1382) uralkodása alatt még nem fenyegette hazánkat . Bár a királyt nyug-

talanította az oszmánok balkáni térnyerése, komolyabb keresztes hadjáratot nem vezetett e l lenük. XI. 
Gergely pápa ( 1 3 7 0 - 1 3 7 8 ) ugyan szorgalmazta az 1371-es crnomeni keresztény vereség után. hogy a 
magyar király támadja 2 meg a törököt, és Nagy Lajos ha j landó is lett volna hadjáratot indítani.3 ugyanis 
e csata utat nyitott a törököknek Bulgária 4 és Havasalföld felé, ez pedig már a magyar befolyási öveze-
tet veszélyeztette. A sajátos hatalmi konstellációk megakadályozták az o szmánok elleni összefogás t 5 . 
Elég csak arra gondolni , hogy Velence már 1373-ban 5000 török Íjászt fogadot t fel. hogy legyőzze 
Lackfi István erdélyi vajda seregét! 

Nagy Lajos ugyanekkor döntött egy török elleni balkáni akcióról ennek keretében 1375-ben indult 
magyar hadjárat Havasalföldre amelyben Layk6 va jda utódával . Raduval7 és az öt támogató török sereg-
gel is összecsaptak a király csapatai. A vállalkozás e redményeképpen Lajos megfosztot ta a havasal fö ld i 
vajdát a Szörényi bánságtól és erdélyi birtokaitól. (Érdekesség, hog)' Himf i Benedek temesi ispán lá-
nyát, 1 limfi Margi to t a törökök elrabolták, majd a krétai rabszolgapiacon eladták egy Oarvis io nevű ve-
lencei polgárnak 8 . ) A hadjárat végül Nagy Lajos győzelmével ért véget, amit örömmel fogadot t XI. 

' E tanulmány bővített és javított változata a 2008. július 2-án Zalaegerszegen, a XXXV. Országos Honismereti 
Akadémián elhangzott azonos című előadásnak. 

1 Perjés Géza: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok Bp 1999 25. old 
2 1372. május 14-én írt levelet Lajos királynak XI. Gergely, amelyben felszólította, hogy állítsa meg a törököt, 

mert az veszélyezteti Délkelet-Európa keresztény államait, s csak Magyarország állíthatja meg az oszmánokat 
Irt a pápa a velencei dózsénak is. hogy adjon hajókat, s cél ja volt a keresztény uralkodókat szövetségbe tömörí-
teni a törökök ellen. Kumorovitr L. Bernát: I. Lajos királyunk 1375. évi havasalföldi hadjárata (és „török") há-
borúja. In: Századok 1983/5. 930. old 

3 Bredenscheid János királyi követ kérte a pápát, hogy mentesítse a magyar főpapokat egy esztendei tizedjöve-
delniük átadása alól, mert a pénzt katonai kiadásokra akarják fordítani, ezt a pápa megtiltotta, mondván: az or-
szág és egyházi vezetői elég gazdagok, és a magyar főpapok csak támogassák az egyházat a Viscontiak ellen. 
A pápa emiatt egyelőre elhárította, hogy támogatást nyújtson a török ellen. Kumorovitz 1983. 931. old. 

4 Bulgária 1362-ben, az Iván Sándor (Ivan Alexander) halála utáni belháborúban három részre szakadt: a 
tirnovói ..Bulgária" uralkodója: Ivan Sismán, a vidinié Ivan Sztracimir lett, Dobrudzsa Dobrotics uralma alá 
került. 

5 1375 nyarán Sienai Szent Katalin is írt Nagy Lajos király édesanyjának, Erzsébet anyakirálynénak, hogy elő-
mozdítsa a török elleni háború megindítását. Kumorovitz i. m. 937. old. 

6 1374/75- ig volt havasal földi va jda , ura lkodása végén vál t hű t lenné a magyar k i rá lyhoz , ami N a g y La jos t m e g -
lepte, hiszen Lavk Szörényi bán és Fogaras hercege is volt! Kumorovitz i m. 963. old 

7 Szövetségese volt Nagy Lajos ellen Sismán bolgár cár és I. Murád szultán. Kumorovitz i. m. 965. old 
8 Kumorovitz i m. 942-944. old 
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4 Moldova 
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6 Haram 
7 Dombó 
8 Keve 
9 Galambóc 
10 Ráma 
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13 Zimony 
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20 Rácsa 
21 Cserög 
22 Újlak 
23 Valkóvar 
24 Diakóvár 
25 Eszék 
26 Telcsák 

28 Deboj 
29 Szokol 
30 Jezero 
31 Bocsác 
32 Greben 
33 Banja Luka 
34 Kamengrad 

27 Szrebernik 35 Otocsác 

Gergely pápa is. A győze lem következtében a király uralkodásának hátralévő részében nem je lentkezet t 
újra a török probléma, azonban a dél-erdélyi hágóknál felépítet t várak és a vidini bánság felál l í tása j e -
lezték. hogy az ország vezetése nem veszi félvállról a török veszélyt. 

Zsigmond erőfeszítései 

A következő években fokozódot t az oszmán nyomás Délkelet -Európában. A z 1389-es r igómezei 
csata fordulópontot jelentett , ugyanis a törökök gyakorlat i lag felszámolták Magyarország észak-balká-
ni befolyási övezetét , s emiatt az ország nemcsak saját területének közvetlen védelme, hanem hatalmi 
érdeke miatt is kénytelen volt szembeszál lni az Oszmán Birodalommal . Ám sokkal nehezebb helyzet-
ben. mint Nagy La jos uralkodása alatt, hiszen a király halála utáni polgárháborús helyzet miatt hazánk 
katonailag és pénzügyi leg is meggyengül t . A r igómezei csatában vesztes Szerbia új ura lkodója . 
Lazarevic István (S t jepan Lazarevic) valamikor 1389-90 fordulóján behódolt az új oszmán szul tánnak. 
I. Bajazidnak1 ' . A r igómezei szerb vereség hatására Zs igmond 1389-től10 s zámos hadjáratot indított 
Szerbia területére, ezek közül az 1390-es volt az első a lkalom, amikor a törökökkel magyar hadak 
összecsaptak - és Sárói László temesi ispán vezetésével le is győzték őket. S á r ó i " a zsákmányol t zász-
lókat elküldte a királynak. A harcok a következő években is folytatódtak, s a magyar csapatok 
1391-1395 fo lyamán számos hadjáratot vívtak a déli határok térségében. Sa jnos komolyabb e redmény t 
nem tudtak elérni, de 1395-ben sikerült elfoglalniuk Kisnikápolv erődjét Nikápol lyal szemközt , s 
visszahelyezték t rónjára a török által elzavart havasalföldi vajdát . 

9 Engel Pál: A török-magyar háborúk első évei, 1389-1392. In: Hadtörténelmi Közlemények, III . 1998. 562. 
old. 

10 E hadjáratot a király hivatalosan nem a Szerbiára nehezedő oszmán nyomás ellen indította, hanem a szerbek 
megrendszabályozására, s nincs is arra adat, hogy a magyar csapatok összeütköztek volna a törökökkel. Azon-
ban a király a hadjáratban olyan területeket is elfoglalt és az országhoz csatolt, amik a Macsói bánság területén 
kívül estek. Engel 1998. 563. old., 567. old. 

11 Sárói mellett ott volt Perényi Miklós Szörényi bán is a BraniCevó térségében levő vitovnicai vár közelében 
megvívott ütközetben. Engel 1998. 565-566. old. 
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Az Oszmán Birodalom megje lenése okozta változást jó l szemléltetik Engel Pál sorai: „Magyaror-
szág tehát úg)'szólván egyik napról a másikra egy agresszív nagyhatalommal vált szomszédossá, azok 
az országok pedig, amelyek hagyományosan a magyar királyság érdekszférájába tartoztak, most hirte-
len kikerültek onnan. Ez önmagában véve súlyos megrázkódtatás volt a magyar uralkodó osztály szá-
mára, mert egyszeriben kérdésessé tette azt a nagyhatalmi státust, amelyet Magyarország a 14. század 
f olyamán a balkáni népekkel szemben élvezett. Azonban nemcsak erről volt szó. A még súlyosabb trau-
mát az ország számára a határmenti török betörések jelentették, vagyis az, hogy az ország földjét rend-
szeresen sújtották idegen seregek támadásai, amire a tatárok elvonulása óta nem volt példa. "'2 

A király komoly diplomáciai tevékenységbe kezdett, hogy egyszer s mindenkorra megold ja a tö-
rök-kérdést. Követei felkeresték az itáliai ál lamok. Franciaország és a kairói mameluk szultán udvarát , 
hogy támogatókat szerezzenek Zs igmond hadjáratához. A nyugati seregek 1396. júl ius végén érkeztek 
Budára, ahol egyesül tek a magyar sereggel és a többi (havasalföldi , lengyel, cseh. itáliai, hispániai) se-
gélycsapattal . Közben Philibert de Nail lac vezetésével a Johannita lovagok f lot tája - velencei és geno-
vai hajókkal - a Duna torkolatához indult. I. Bajazid szultán felhagyott a Konstant inápoly ellen terve-
zett ostrom előkészületeivel és csapataival megindult a D u n a felé. A keresztény seregek 1396 augusztu-
sában eljutottak Orsováig. majd átkeltek a Vaskapun a fo lyó jobb part jára , s Vidinben egyesül tek 
Sztracimir János vidini bolgár ura lkodó seregével. Rahován keresztül értek Nikápolyba a Zs igmond ve-
zette nemzetközi hadak, amelyekhez csatlakozott a Johanni ta flotta. A keresztény csapatok megkezd ték 
a vár ostromát, de ostromgépek híján csak a kiéheztetésre gondolhattak. A város kormányzójának . 
Dogan bégnek viszont nem állt szándékában megadni magát , mivel elég é le lmük volt. Már szep tember 
10. óta tartott az ostrom, amikor megérkezet t a hír. hogy Bajazid a török haddal közeledik a városhoz. 
1396. szeptember 28-án a keresztény és az oszmán had megütközött egymássa l , azonban a nyugati lo-
vagok miatt a nemzetközi csapatok katasztrofális vereséget szenvedtek a töröktől . ' 3 A nikápolvi csata 
megmutat ta a keresztény hatalmak, köztük Magyarország gyengeségeit , annak ellenére is, hogy a vere-
ségben nagy szerepe volt a francia lovagok fegyelmezet lenségének. 

A vereség következtében az O s z m á n Birodalom megszilárdítot ta a helyzetét a Balkánon és véglege-
sen bekebelezte a Vidini Cárságot , míg Zsigmond király ráébredt, hogy sürgős változtatásokra van 
szükség, mert a ..törökkérdés'" nem fog olyan gyorsan megoldódni , mint évszázadokkal korábban a ta-
tárkérdés. 

A király 1397. szeptember 29-ére. Temesvárra országgyűlést hívott össze, amely számos hadügyi 
változtatást határozott el. Ahhoz, ugyanis, hogy a magyar sereg eredményesen harcolhasson a törökkel 
szemben, növelni kellett a könnyű fegyverzetű csapatok létszámát, hogy hasonló taktikai e lemeket tud-
junk alkalmazni , mint az. ellenség. Ennek érdekében az országgyűlés fontos katonai törvényeket hozott : 

1.) A gazdagabb nemeseket egyfa j ta zsoldossereg kiállítására kötelezték a következők szerint: min-
den húsz j o b b á g y után egy lovas Íjászt kellett kiállítaniuk és táborba vezetniük, ez volt a te lekkatonaság 
- militia portalis. 

2.) A magyar hadszervezet különös gondja az volt. hogy a nemesek az ország határain túl nem akar-
tak hadakozni , de Zs igmond elfogadtatta, hogy a török veszélyre való tekintettel, a királlyal kell tartani-
uk a nemeseknek , ha az külföldön vezet támadást az oszmánok ellen. Hosszú távon azonban ez nem 
volt a lkalmazható. Annál is kevésbé, mert az európai trend is a zsoldossereg kialakulása félé hatott . 
Megjegyzendő, hogy a nemesi felkelés (insurrectio) által hadra kelt nemesek harcértéke egyre rosszab-
bá vált. Ennek sok oka volt, főként azonban arra vezethető vissza, hogy a magyar nemességet is egyre 
inkább lekötötte birtokainak igazgatása és hivatalainak ellátása - már azoknál a nemeseknél , akik meg-
felelő birtokkal rendelkeztek. A szegényebb nemeseknek igazából a fegyverzet megvásárlása is gondot 
okozott . A telekkatonasággal az uralkodó ezt is orvosolni próbálta. 

3.) A temesi ispán - comes Temesiensis - hatáskörének növelése. 

12 Engel Pál: Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437). In: Századok, 128. 1994. 274 
old' 

13 A csatában többek között elesett La Trémouille-i Vilmos és Fülöp fia, Cadzaud-i János Flandria tengernagya 
és a Német Lovagrend nagy priorja, Vienne-i János Franciaország tengernagya. Fogságba esett a nyugatiak kö-
zül Félelemnélküli János, Eu grófja. La Marche grófja. La Trémouille-i Guidó, Enguerrand de Coucy és 
Boucicaut (Jean le Meingre) marsall. Bajazid serege mintegy 3000 keresztény foglyot ejtett a csatában. 
Runciman. Steven: A keresztes hadjáratok története. Osiris Kiadó. Budapest 1999. 979 old. 
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A király a hadügyi reform mellett megkezdte a védelmi rendszer kiépítését, amiben komoly szerepet 
szánt a déli határoknál fekvő országoknak. Ezeket, mint hűbéreseit ü tközőál lamként kívánta fe lhasznál -
ni Magyarország és az Oszmán Birodalom között. A király, cél jának elérése érdekében, az emlí te t t or-
szágok uralkodóit magyarországi fö ldadományokkal is megpróbál ta hazánkhoz kötni. Igaz, ugyanak-
kor elnézte, hogy szövetkezzenek a törökkel is. Az ütközöál lamok közül a legfontosabb Lazarevic Ist-
ván Szerbiá ja volt. hiszen a legtöbb oszmán támadás keresztüljött déli szomszédunk területén. Az 
1389-es r igómezei csata óta István despota uralkodott Szerbiában, s egészen az 1402-es ankarai csatáig 
I. Bajazid szultán vazallusa volt. S z á m o s török hadjáratban vett részt, többek közöt t ott volt csapataival 
Nikápolynál és Ankaránál is. Az 1402-es ankarai török katasztrófa után kihasznál ta az Oszmán Biroda-
lomban kialakult interregnumot és az annak fo lyományaként kitört t rónharcokat : átpártolt Zs igmond-
hoz. Ennek gyakorlat i haszna az lett. hogy megkapta Nándorfehérvár t és a Macsói bánságot, amivel 
magyarországi birtokossá lett, emellet t a Sárkány-rend alapitója is volt. E „szövetséggel" ' a király meg-
óvta a dél -magyarországi megyéket a török pusztítástól, amit még az is erősített , hogy a szerb ura lkodó 
1413-ban az oszmán fennhatóságot is elismerte. Lazarevié egészen 1427-ben bekövetkezett haláláig 
Zs igmond hűségén maradt. A magyar uralkodó az 1426-os tatai szerződésben 1 4 el ismerte István despo-
ta utódjának Brankovics Györgyöt (Durad Brankovié), cserébe Magyarország visszakapta N á n d o r f e -
hérvárt és a Macsói bánságot Szokol, Brodar. Dragisa. Halap. Macsó erősségeivel együtt. M i n d e z a ki-
rály kezére is került még 1427 őszén, á m Galambócot annak szerb kapitánya1 5 a török kezére já t szo t ta 
át. Ezért Zs igmond 1428-ban megos t romol ta a várat, de II. Murád szultán megje lenése miatt az os t rom-
lók visszavonultak, ekkor az ura lkodó csak nehezen jutott át a török elől a nemrég épített 
Szentlászlóvárba. Ebben az os t romban hősiességével tüntette ki magát Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecí-
lia, amit Zs igmond bi r tokadományokkal jutalmazott . A bátor asszony a Dunáról , hajóra rakott ágyúkkal 
lövette a törököket! 

Magyarország kapcsolata Szerbiával a későbbiekben már nem volt annyira kiegyensúlyozott , mert 
az erősödő török előretörés miatt az új despotára nagy nyomás nehezedett. Sa jnos a Lazarevié-korabel i 
harmonikus kapcsolat sem maradt meg . Brankovics György, mint magyar zászlósúr ugyan sokszor igé-
nyelte hazánk segítségét, hogy szerbiai birtokait megvéd je , ám emiatt a törökkel is szövetkeznie kellett. 
Ez érthető visszatetszést keltett Magyarországon. Ennek ellenére a vazallusi rendszer még így is Szer-
biával működöt t a legjobban. 

Zs igmond poli t ikája Boszniában alakult a legrosszabbul, ott ugyanis a polit ikai viszonyok is zilál-
tabbak voltak, mint Szerbiában vagy a Havasalföldön. Boszniában a bogumil izmus 1 6 . az I. Tv r tko ki-
rály ( 1 3 5 3 - 1 3 9 1 ) és utóda. Stjepan Dabiäa (1391-1395) utáni belső válság következtében a m a g y a r ki-
rálynak gyakor ta katonai beavatkozásokra volt szüksége, hogy hatalmát megtarthassa. 1393-ban 
Stjepan DabiSa el ismerte Zs igmond király fennhatóságát , de az egymással ve té lkedő tar tományurak 1 7 

nehezítették a budai udvar boszniai helyzetét. 

Miután Osztója király hatalmát Hervo ja 1404-ben megdöntöt te és II. Tvr tko Tvrtkovié (1404—1409. 
1421-1443) került a bosnyák trónra. Zs igmond 1408-ig majd minden évben csapatokat küldött Boszni -
ába. hogy helyreáll í tsa az elűzött ura lkodó hatalmát. A következő években is s z á m o s hadjáratot indított. 

14 A tatai szerződés szövegének magyar fordítását Thallóczy Lajos és Aldásy Amál közölte: A Magyarország és 
Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 1198-1526. (Bp. 1907.) című munkában 

15 Jeremiás vajda 12 000 aranyat követelt Zsigmond királytól Galambóc átadásáért. Veszprémy László: Zsig-
mond Galambócnál 1428-ban. In.: Hadtörténelmi Közlemények 2008/2. szám. 284 old. 

16 Bulgáriában tűnt fel a bogumilizmus, amelynek a gyökerei a paulikiánus eretnekség és a manicheizmus tanai-
ból eredeztethetőek. A X. században odatelepített paulikiánusok hatására alakult ki, nevét Bogomil pópáról 
kapta. Itáliában patarénusoknak nevezték tagjaikat, másutt pl. boszniaiak, kutugerek. Ok kristijanin-nak, va-
gyis keresztényeknek nevezték magukat. A közép-boszniai katolikus püspökségből alakult ki az „eretnek" 
egyház. Első említése a XII. század végéről való, s a XIII-XV. századra az ország önálló egyháza lett. A pápák 
a magyar királyokkal kívánták rendezni a helyzetet, de 1319-ben XXII. János pápa elismerte, hogy a „római 
hit" nehéz helyzetbe került Boszniában. Ekkor már komoly befolyásuk volt a bogumiloknak az ország ügyeire. 
A magyarok ismétlődő támadásai sem gyengítették meg őket, s egészen a török hódításig megtartották befo-
lyásukat. Az „egyház" az 1470-es évekre Boszniával együtt eltűnt, s a század végére már említésük is ritka. Dr. 
Jakov Sirotkovic (főszerkesztő): Jugoszláv Enciklopédia 2 Bod - Crn. Miroslav KrlcZa Jugoszláv Lexikográ-
fiái Intézet, Zágráb. 1988. 11-14. old. 

17 A jelentősebb tartományurak közt tartották számon Hervoja (Hrvoje Hrvatinic) nagy vajdát, mellette Pavao 
Radinovié kenéznek és Sandalj Hranié nagy kenéznek volt döntő szava a bosnyák politikai kérdésekben. 
Ugyanott 136. old. 
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hogy befolyását fenntartsa, de 1415-ben Dobojná l I lervoja és török segédcsapatai legyőzték a magyar 
bárókat . így Bosznia Magyarország számára elveszett. Osztója utóda fia, István - Stjepan Ostojic 
( 1 4 1 8 - 1 4 2 1 ) - lett. Az öt követő II. Tvrtko visszaszerzett trónját magyar támogatással próbálta megtar-
tani, ezért 1425-ben el ismerte Zs igmondot hűbérurának, de a magya r király nem tudta megvédeni őt. 
El lenfelei Osztója István fiát. Radivojt támogat ták, és Tallóci Matkó csapatai úgy tartották meg II. 
Tvr tkot Boszniában, hogy ettől kezdve több fon tos várban magyar helyőrség ál lomásozott . Ugyanakkor 
1428-tól kezdve a szultánnak is adót fizetett a bosnyák király, ami előrevetítette a várható oszmán hódí-
tást és az ebből következő magvar-török összeütközést Boszniában. 

Havasa l fö ldön 1395-ig Mircse vajda uralkodott , aki a magyar király hűbérese volt, de I. Vlad elűzte, 
s csak 1402-ben tudta visszaszerezi trónját . Ezután 1418-ig Zs igmond király hűségén maradt, bár 
141 l -ben Magyarország ellen szövetkezett a lengyel királlyal. Ennek dacára Havasalföld és Magyaror-
szág szövetsége 1418-ig fennállt . Mircse után Mihály lett az új vajda, majd 1420-ban II. Radu. akit 
1422-ben II. Dan követett a trónon. Magyarország ezeket a va jdáka t folyamatosan támogat ta a török el-
len. II. Dan is csak magyar segítséggel tudta megszilárdítani a hatalmát . Ennek érdekében Ozorai Pipo 
1423-. 1424-. 1426-ban. míg Csáki Miklós 1425-ben vezetett hadat Havasalföldre, hogy hadakozzon 
Raduval és a törökkel. A helyzet akkor romlott el teljesen, amikor a törökök 1432-ben az akkori vajdát. 
Alexandru Aldeát hűbéresükké tették. Egy 1436-os magyar expedíc ió hatalomra ju t ta t ta Vlad Dracult. s 
ez ideiglenesen javított a helyzeten, ám uralkodása alatt a török végleg befolyása alá vonta a román fe-
j ede lemsége t . amely felett már csak időnként tudott befolyásra szert tenni a magyar király. 

A z ütközőál lamok rendszere az 1420-as évek végére gyakorlat i lag zsákutcába ju tot t , ezért már Zsig-
mond korában erősíteni kellett a déli határt. Hogy mi vezetett el a hűbéres államok rendszerének össze-
o m l á s á h o z - a török e lőrenyomulás mellett - . azt a kiváló történész. Deér József gondolata i jól szemlél-
tetik: „A török megjelenésével a Balkán apró államocskái egyszerre két nagyhatalom ellentétes irányú 
nyomása alá kerülnek, s fejedelmeik az árulás, tőrbecsalás és színleges hódolat eszközeivel próbálják 
önállóságuk maradványait megmenteni. A magyar és a török hatalom közt elterülő államgyürü a maga 
önállósági törekvéseivel és ezt szolgáló „ balkáni" politikájával sokkal több bajt okozott a magyar hata-
lomnak, mint akár a török közvetlen szomszédsága. "I8 

A király már 1399-ben a temesi ispán irányítása alá vonta Temes, Csanád. Csongrád . Arad. Krassó. 
Keve, Zaránd vármegyéket , továbbá a vlach területet. Ezzel a Maros és a Duna közötti rész. a védelem 
egyik legfontosabb szakasza került egységes irányítás alá. E vidék irányítója 1404-től Ozorai Pipo volt 
egészen haláláig, majd a Tallóci család kezébe került a temesi bánság vezetése. A következő fontos lé-
pés Szörényvár Magyarországhoz csatolása és a Szörényi bánság bevonása a déli határok védelmébe. A 
déli határ középső és keleti részén a védelem egyik legfontosabb, közigazgatási lag is megszervezet t 
egysége a IV. Béla idején felállított Macsói bánság volt. Ez a bánság 1403-tól 1427-ig a szerb despota 
fennha tósága alá tartozott, de utána visszakerült Magyarországhoz. A déli határok nyugati felén a XV. 
század első felében a horvát és a szlavón báni tisztséget vonták be a védelembe. E bánságokkal Zsig-
m o n d a végvárrendszer hátországát kívánta megteremteni, hogy így biztosítsa a várakat , ha támadás éri 
őket . 

A végvárak alkották a védelem első vonalát. E végvári vonal a Kárpátok lábainál fekvő 
Szörényvártól az Adriá ig ért. Zs igmond már a kezdet kezdetén királyi kézbe vette az al-dunai várakat, 
azokat komoly mértékben megerősítette, s újakat is épített. Erre nagy szükség is volt. hiszen a XIV. szá-
zad végé ig Nándorfehérvár és Szörényvár közöt t csak Görgény, Orsova. Galambóc. Haram és Keve vá-
rai ál l tak. Ozorai Pipónak 1 9 az új várak megépí tésében je lentős szerep jutott . D o m b ó (Dubovac) vára 
már a XIV. század végén állhatott, míg Pipo 1424-ben építette ú j j á O r s o v á t és Szörény várat. 1430 körül 
mintegy 10 új kővár állt a veszélyeztetett szakaszon, s még Sán (Saan) szigetét2 0 is megerősítet ték, to-
vábbá a Bánátban is nagyarányú építkezéséket végeztetett, és a je len tősebb várak közötti részekre föld-
és paliszád erődí tményeket emeltetett2 1 . E korszakban épült fel Tornyistye vára Nándorfehérvár tó l ke-

18 Deér József: Királyság és nemzet (Tanulmányok 1930-1947) I. kötet. Attraktor, Máriabesnyö-Gödöllő. 2005. 
125-126. old. 

10 Kilippo Scolari, vagyis Ozorai Pipo Zsigmond király itáliai származású hadvezére volt, s mintegy 18 hadjára-
tot vezetett, de csak kettőben szenvedett vereséget. 

2 0 Szörényvár térségében volt, attól délre. Ha(egan 1992. 275. old 
21 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437. Budapest, 1984. 116. old., Ha|egan 

1992. 274.old. és Engel Pál: Ozorai Pipo emlékezete. In: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Bp 
2003. 247-301. old. 
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Ietre, a mai Pancsova közelében. Maga Zs igmond Szentlászlóvárat építette fel Ga lambócca l szemközt. 
Ezekkel a z építkezésekkel az oszmán támadásoknak leginkább kitett Nándor fehé rvá r -Szörényvá r sza-
kaszon a következő j e l en tősebb várak álltak a Zs igmond-korban: Orsova, Miháld. Pét. Szinice, Drankó. 
Szentlászló, Pozsazsin, Haram, Dombó, Keve, Tornyistye. Az al-dunai szakasz mellett komoly építke-
zések vol tak az 1403-1427 között szerb kézen lévő Nándorfehérvár várában is, ahol István despota 
uralkodása alatt 1,5 hektárról 15 hektárra növelték meg a vár alapterületét és azt komoly erősségé alakí-
tották át. Emellett a Szerémségben már Zs igmond uralkodása alatt s zámos Castrum és castel lum épült 
fel. Kijelenthető, hogy ehhez hasonló vo lumenű várépítések - Mátyás uralkodását leszámítva - Buda 
154l -es elestének időszakáig nem történtek Magyarországon. Mátyás alatt Nándor fehérvár várában, a 
Szerémségben, Szlavóniában és Horvátországban is komoly épí tkezések folytak, ame lyek nagyon ha-
sonlóak voltak a XVI. századi , úgynevezett „hevenyészet t" várépítésekhez!2 2 

Boszniában Jajca és Szrebernik magyar fennhatóság alatt állt, magya r őrség volt Bobovác , Duboőac, 
Vranduk, Torican és még több település váraiban. Emellett az Adria part ján is álltak m é g várak. E vég-
várrendszernek a legfontosabb tagjai a következők voltak a XV. század végén: Szörényvár . Orsova. 
Szinice. Pét, Drankó, Szentlászlóvár, Ga lambóc , Moldova, Pozsazsin. Haram. Dombó, Keve, Szendrő. 
Tornyistye, Nándorfehérvár . Zimony, Kölpény, Macsó, Szabács, Só, Tisnica, Szrebernik. Telcsák, 
Maglaj . Bobovác, Szokol, Ja jca . Jezero, Kljucs. Knin. Sejn. Kiissza, Almissa . Az országot védő végvári 
övezet belső részét pedig a következő je len tősebb erősségek alkották - több kisebb vár mellett - : 
Lúgos, Karánsebes, Temesvár , Pétervárad, Eszék, Dubica. Krupa, Bihács és Zengg. 

A végvárrendszernek a Zsigmond-kor tól kezdve hatalmas költségei voltak. Elég csak azt figyelembe 
venni, hogy az átlagos évi 120 000 forintos költséget a Zsigmond- és Mátyás-korszakot leszámítva (bár 
akkor is) csak nehezen vagy sehogy se bírta fizetni az ország, ugyanis a bevételek legalább 20%-át biz-
tosan elvi t ték a déli végek, sőt V. László alatt és a Jagelló-korban az 50%-ot is elérték a költségek! E 
roppant teher miatt Zs igmond 1429-ben a N é m e t Lovagrendet bízta m e g a Szörényi bánság irányításá-
val. Ekkor 134 576 forintra taksálták a lovagok által átvett 13 aldunai vár fenntartási költségeit - vagyis 
nem is az egész déli végvárrendszerét! E kísérlet a Német Lovagrenddel 1432-re kudarcba fulladt, így a 
király a Tallóci családra bízta a végeket, és 1436-ban márTal lóci Frankó lett a Szörényi bán. Ezt követő-
en Zs igmond a déli végeken a centralizációt segítette elő azzal, hogy kizárólag a Tallóci családot bízta 
meg a vedelem irányításával. Megjegyzendő, hogy nem ez volt az első eset. amikor Z s i g m o n d közpon-
tosítani akarta a déli végek irányítását. Az al-dunai várak királyi tu la jdonba vétele, a bánsági és végvári 
haderő közös irányítása is magában hordozta ezt a törekvést, valamint a Német Lovagrenddel kötött 
egyezsége is ebbe az i rányba mutatott. A Tallóciak a következő c ímeket szerezték meg: 1429-ben 
Matkó Nándorfehérvár kapi tánya lett, a fivérek viselték Szlavónia. Horvátország és Szörény bánságát, 
kormányozták a kalocsai érsekséget, Csanád. Várad és Zágráb püspökségét , a vránai perjelséget , továb-
bá alájuk tartozott számtalan megye. Mintegy 52 várat igazgattak a déli határon, amihez még a temes-
vár i -keve i sókamara és az általuk igazgatott területeken a kamara haszna beszedése is jár t . Megjegy-
zendő, hogy ilyen mértékű erőkoncentráció ritka volt a központi hatalom mellett. Ezzel Zsigmond 
olyan biztos gazdasági és katonai potenciált adott a Tallóci fivérek kezébe, amivel biztosan tudták mű-
ködtetni a rájuk bízott védelmi rendszert. 

Zs igmond király m é g 1433-ban kidolgozott egy reformjavaslatot 2 3 , amely szerint a török ellen az 
egyes főurak , főpapok és vármegyék a következő haderőket kellett, hogy kiállítsák: 

1.) A z Adria és Dalmácia felé a török és szövetségesei ellen 3000 lovast kellett kiáll í tania a király-
nak. a horvát bánnak, a korbáviai . cetini és segniai grófoknak. 2.) Az Una folyó felé a török ellen 2500 
lovast kellett kiállítania a szlavón bánnak, a vránai perjelnek, a zágrábi püspöknek, Tahi (Tóth) Lőrinc-
nek és a Blagay uraknak. 3.) Ozora irányába a török ellenében 16 900 lovast kellett kiáll í tani. A szerb 
despotának 8000. Bulgár iának 4000 lovast, míg a többit a pozsegai főispán, a bosnyák és a pécsi püs-
pök, a Bothos urak. a macsói bán. Garai János, Lévai Cseh Péter, Gergelyfy János, Maróthi János. 
Matkó Szebernekből (Tallóci Matkó?), Wajda fv Henrik és Herkei Lóránd György állította ki. 4.) A Te-
mesközben Szörényig 3 8 0 0 lovast kellett kiállítania a kalocsai érseknek, a váradi és a csanádi püspö-
köknek, a királynak, az oláhoknak, a kunoknak és a jászoknak, va lamint Temes. Keve, Zaránd, Arad. 
Csanád, Torontál, Krassó és Csongrád vármegyéknek . 5.) Dalmácia, Horvátország, Szlavónia rendjei-
nek. Boszn ia fennmaradó részeinek. Hercegovinának (Szent Száva hercegsége). Verőce, Somogy, Zala, 

22 Kubinyi András: Mátyás király. Vince Kiadó. Bp. 2001. 71. old. 
23 E javaslat, amelyben az „orde de bataille ", magyarul a hadrend volt, kijelölte, hogy kinek melyik határsza-

kaszt kellett védenie. 
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Baranya. Bács, Pozsega, Valkó, Bodrog, Szerem és Tolna vármegyéknek összesen 12 500 lovast kellett 
adnia. 6.) Erdélynek ugyancsak katonákat kellett adnia, hogy ha az Oszmán Birodalom vagy egyéb el-
lenség ellen szükséges volna, akkor megfe le lő haderővel tudjon akár támadni és támadást elhárítani. 
Összesen 21 150 lovast kellett kiállítania a királynak, az erdélyi püspöknek, a havasalföldi és moldvai 
va jdáknak , az erdélyi va jdának , a székelyeknek, a szászoknak és az erdélyi nemeseknek . Bihar. Békés . 
Szatmár , Szabolcs. Ugocsa . Máramaros. Bereg. Kraszna, Külső- és Belső-Szolnok vármegyéknek. 2 4 

Ezzel a rendszerrel kívánta Zsigmond megoldani Magyarország védelmét a török ellen. Ha mind-
egyik katona hadba szállt volna a török ellen, akkor e területekről mintegy 60 200 lovast lehetett vo lna 
kiállítani. Ennyi katonával nyilvánvalóan meg lehetett volna védeni a Magyar Királyságot , de a kor-
szakban egyszer sem jö t t össze ennyi ka tona az oszmánok ellen. A király tervezetéből látható, hogy 
nemcsak a magyar főurakkal , főpapokkal és a megyékkel , hanem az ü tközözónának szánt déli szom-
szédja ink haderejével is számolt. Sajnos tervezete nem valósult meg, noha 1435-ben e hadügyi kérdése-
ket törvényben rögzítette. 

Végeredményben Ozorai Pipo, aTa l l óc i - f i vé r ek és Hunyadi János tevékenységének volt köszönhe-
tő. hogy a Zs igmond által létrehozott védelmi rendszer a XV. század első felében m é g i s sikerrel kiállta a 
próbát . 

Hunyadi János kora 
A védelmi rendszert érzékenyen érintette Szendrő2 5 várának 1439-es eleste, amikor az új király. 

Habsburg Albert már nem tudta csapataival felmenteni a törökök által os t romolt erősséget. így 
Brankovics György székhelye II. Murád kezére került. E kudarc ellenére a védelem elég jól működött , 
és ezt bizonyít ja Nándor fehérvár 1440-es os t roma is. hiszen a belső válság ellenére Tallóci Jován vránai 
perjel e redményesen verte vissza II. Murád szultán támadásait . így megmenekül t a város a török hódí-
tástól. E sikerben j e len tős szerepe volt annak, hogy aTa l lóc i - f i vé rek irányították az egész védelmi vo-
nalat. 

Ebben az időszakban lépett a történelem színpadára Hunyadi János, akit f ivérével , az i f jabb Jánossal 
együt t még Albert nevezet t ki szörénvi bánná, majd I. Ulászló alatt karrierje gyorsan felívelt - köszön-
hetően a török elleni katonai sikereinek és annak, hogy az új király egyik támasza volt. 

Hunyadi János a következő években sorozatos sikereket ért el a törökökkel szemben . Ezt annak is 
köszönhet te , hogy a gondja i ra bízott végvárakat rendbe rakatta és határozott katonai fel lépésének ered-
ményekén t lecsökkentet te a török betörések számát. 1441-ben diadalmaskodott a Száva vidékét pusztí-
tó Iszák szendrői bég felett Nándorfehérvárnál , majd amikor 1442-ben Mezid bég 17 000 fős seregével 
betört Erdélybe, ha nehézségek árán is. de legyőzte. Még ugyanabban az évben Sehabeddin ruméliai 
beglerbég vezetett II. Murád utasítására csapatokat Magyarország ellen. Elsődleges cél ja neki is az volt. 
hogy betör jön Erdélybe, hadműveletéhez becslések szerint már 80 000 fős hadsereget küldött a szultán. 
Hunyadi a Jalomita folyónál 1442. szeptember 6-án óriási győze lmet aratott a ruméliai beglerbég csa-
patai felett . Jelentős szerepe volt a sikerben a hadvezéri kvali tásainak. Ezzel újra r emény gyúlt a balkáni 
népekben, hogy felszabadulhatnak a török uralom alól. A győze lemnek Európa-szerte híre ment és nagy 
lelkesedést okozott egy el jövendő török-ellenes harcra. A reakció természetes volt, hiszen ekkora török 
sereget az európai ha ta lmak hadseregei közül még senkinek sem sikerült nyílt mezei csatában legyőz-
nie. ráadásul Sehabeddin is ottmaradt a csatatéren. E ..kis'' s ikerek azonban nem elégítették ki Hunya-
dit. és most már a budai udvart sem. Ezért egy minden eddiginél nagyobb hadjáratot kezdtek tervezni, 
amelynek végső célja Drinápoly elfoglalása és a török kiűzése lett volna Európából . 

Hunyadi úgy vélte, hogy a legjobb védekezés az, ha az el lenséget saját területén, t ámadó hadjáratban 
győzik le. Tervét Jenő pápa is támogatta, de sajnos a nyugati keresztény fe jede lmek nem érezték úgy. 
hogy Magyarországnak komolyabb segítség kellene a török ellen. Velence és G e n o v a támogatást ígért 
Ulász lónak, és 1443 elején a karamán szultán is szövetséget ajánlot t Magyarországnak . A magyar ki-
rály 1443. szeptember 1-én indult el Budáról , miután Jiskra biztosította arról, hogy békében marad. A 
lengyel-magyar csapatok Szalánkeménnél egyesültek a szerb despota csapataival, ma jd levonultak a 

24 Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története. II. kötet. MTA. Bp 1895 480-484. old. 
25 Nándorfehérvár 1427-es átadása után. 1430 áprilisa és szeptembere között építette fel Brankovics György 

szerb despota, hogy ide helyezze a székhelyét. A Jeszava torkolatánál felépített Szendrő (Smederevo) vára a 
Nándorfehérvár-Szörényvár közötti határ egyik legjelentősebb erődítménye volt, s szerb kézben is komoly 
szolgálatot tett Magyarország védelmében. Ezért is volt fontos a vár megsegítése Albert királynak. 
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déli határra. Hunyadi a sereget három részre osztotta. A fősereget saját maga vezette, Brankovics 
György sze rb despota a másik sereget, míg Ulászló a tartalék élére állt. A magyar had ok tóber közepén 
Nándor fehérvárná l lépte át az országhatárt . Csapataink gyorsan el foglal ták Krusevácot, Nis t és Szófiát , 
miközben há rom oszmán haderőt legyőztek, ma jd egészen a Szlat iea-szorosig nyomul tak előre. Idő-
közben azonban a szultán béké t kötött Karamániával . így seregeivel átkelhetett európai tar tományaiba, 
ahol a balkáni népek már fe l lázadtak uralma ellen. A magyar sereg azonban nem tudot t átkelni a 
Szla t ica-hágón a gyorsan összeszedet t török csapatok ellenállása és az egyre hidegebbé váló idő miatt, 
ezért Hunyad i belátta, hogy mindinkább kimerülő hadait célszerűbb kivonni az el lenség tar tományai-
ból: beleegyezet t , hogy Ulászló kiadja a parancsot a visszavonulásra. A szultán két sereget is a magyar 
csapatok után küldött, de egyik se tudott zavart okozni a királyi hadban. A z első oszmán sereg Kászim 
ruméliai beglerbéggel az élén december 24-én szenvedett vereséget Hunyaditól , m íg a másik 
Brankovics csapatait támadta m e g a Kunovica-hágónál . A kialakult csa tában újra veszített a török, miu-
tán Hunyadi is beavatkozott a küzdelembe. Ekkor a szultán sógora és a török fővezér is magya r fogság-
ba esett. Ezután már nem háborgat ták csapatainkat a törökök, s 1444. j a n u á r végén a I lunvadi vezette 
had Nándorfehérvárná l elérte a magyar területet. 

A hadjára t óriási siker volt. A pápa és több ura lkodó is támogatott vo lna egy újabb hadjára tot a török 
ellen, ám Ulász ló elfogadta a szultán békeajánlatát . A pápa legátusa. Cesarini Julián szerint e béke első-
sorban Brankovics érdeke volt . Ulászló azért nem támogatta egyér te lműen a török elleni hadjáratot , 
mert egyrész t sem Magyar-, sem Lengyelországban nem akartak igazán háborúzni, másrészt elégtelen-
nek tartotta az előkészületeket egy hadjáratra. Ezért Ulászló még Szegeden semmisnek nyilvánította a 
békét arra hivatkozva, hogy Murád megszegte azt, mert nem adott vissza minden ígért várat, s 
Brankovics fiai továbbra is a fogságában maradtak. Végül Hunyadi János is a háború pár t já ra állt. 

A m a g y a r csapatok szeptemberben Orsovánál keltek át a Dunán, ám Brankovics despota fenntartot ta 
a békét a szul tánnal és nem engedte átvonulni csapatainkat , amivel nemcsak nehéz helyzetbe hozta a se-
reget, hanem azt is megakadályozta , hogy az albán Szkander bég csapatai segítséget nyúj thassanak Hu-
nyadinak a hadjáratban. Az előkészületek sem voltak elegendőek, így csak egy 20 000 fős haderő indult 
el Hunyadi vezérlete alatt, ami a fele volt az 1443-asnak. Nagy szerepet kapott a hadjáratban a szövetsé-
ges flotta2 6 , amelynek az lett vo lna a feladata, hogy e lzár ja a tengerszorosokat , s ezzel az O s z m á n Biro-
dalom anatóliai és ruméliai részeit e lvágja egymástól . Azonban a flotta nem volt e légséges feladatának 
ellátására, mer t a genovaiak m é g segítették is a törököt az á thajózásban. így a szövetséges flotta nem 
sokat tett, hogy a szultán seregét meggátol ja az Európába való átkelésben! 

Ilyen körü lmények között nyomult előre Hunyadi , aki Várnánál tudta meg, hogy a török seregek 
egyesültek és erőltetett menetben tartanak feléje. M á s megoldást nem talált, mint hogy meglepetésszerű 
támadással semmisí tse meg Murád hadseregét. A döntő ütközetre november 10-én került sor Várnánál. 
A csata e le in te jól kezdődött a magyarok számára: a szultáni had szárnyai meginogtak, de Ulászló elha-
markodot t r o h a m a a janicsárok ellen végzetesnek bizonyult , megölték a királyt27 , és ezzel a magyar se-
regben pánik tört ki, amit Hunyadi sem tudott megakadályozni . 

A csata következtében király nélkül maradt az ország, ami előrevetítette, hogy újra belső válság vár-
ható, ám az 1445-ös országgyűlésen a rendek úgy döntöttek, hogy ha tényleg elesett a csa tában Ulászló, 
akkor V. Lász ló t elismerik Magyarország királyának, míg az ország kormányzását hat főkapi tányra 2 8 

bízzák az ura lkodó távollétében. Végül Hunyadi Jánost 1446-ban - korlátozott uralkodói jogkörre l -
Magyaro r szág kormányzójává (gubernátor) választották V. László kiskorúságának idejére. 

1448-ban úgy látszott, hogy Hunyadi újra sikeres hadjáratot tud m a j d a török ellen vezetni , ezért 
1447-ben arra kérte V. Miklós pápát , hogy hirdesse ki a keresztes hadjára tot . A pápa támogat ta Hunyadi 
tervét, bár később jelezte, hogy j o b b lenne, ha 1449-ben vezetne csak hadat az Oszmán Birodalom el-
len. Hunyadi János azonban elszánt maradt, és 1448 tavaszán felúj í tot ta szövetségét Szkander béggel, 
aminek cé l ja egy újabb török elleni hadjárat volt. Megpróbál ta Brankovicsot is megnyerni , noha a vár-
nai csata ó ta eléggé rossz viszonyban álltak. A despota nem is akart segíteni a kormányzónak , mivel 

26 A szövetséges hajóhad 8 pápai, 5 velencei, 4 burgundi, 2 raguzai és 2 bizánci gályából ált. Ennek a flottának 
kellett volna biztosítania a Hellészpontoszt és a Boszporuszt az oszmán haddal szemben. 

27 Egy bizonyos Chizr Chodsa nevű, akkor öregnek számító janicsár vágta le a király fejét. Gróf Teleki József: 
Hunyadiak kora Magyarországon. II kötet. Emich Gusztáv Könyvnyomdája. Pest 1852. 444. old. 

28 Hunyadi János, Újlaki Miklós, Rozgonyi György, Guti Országh Mihály, Szentmiklósi Pongrác, Bebek Imre, 
valamint a Kelvidéket uraló Jan Jiskra lett később még főkapitány. 
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csak a (örvényes király felszólítására lett volna ha j landó hadra kelni. Hunyadi ezért megüzente 
Brankovicsnak. hogy ha győz. akkor hazafe lé menet levágja a fejét. Részben a Boszniával és Velencé-
vel szembeni viszálya is megmagyarázha tná a despota elutasí tó magatartását, de a nagy veszélyt mégis -
csak a török je lentet te számára, ezért érthetetlen, hogy miért nem támogatta ekkor Hunyadit . Igazából 
ket tejük személyes ellentéte lehetett a dön tő abban, hogy Brankovics György semleges maradt. 

Mindezek el lenére Brankovics kihirdette, hogy alattvalói támogassák a magya r sereget, ám Hunyadi 
úgy vonult végig hadával Szerbián, m i n t e g y ellenséges területen. A szerb támogatás e lmaradása el lené-
re mintegy 24 000 fős volt a magyar sereg. 

Kihasználva a törökök lekötöttségét Albániában. Hunyadi Drinápoly ellen akar ta vezetni a magya r 
sereget. A szultán azonban nem a vár tnak megfelelően végez te hadmozdulatai t . Ezzel Albánia mente-
sült a török támadástól , és a magyar csapatoknak a szerbiai útvonalon kellett haladniuk a tervezettel 
szemben. A sereg felégette Krusevácot, m a j d Kursumlje fe lé vette útját, ahonnan Pristinába. ma jd Ri-
gómezőre ért. Itt megerősítet t á l lásokban várta be a szultáni sereget. Hunyadi és Murád összecsapása 
szeptember 17-18-án zajlott le, az ütközetben a magyar sereg - a havasalföldi segédhadak e lvonulása 
miatt meggyengülve - vereséget szenvedett . Ebben szerepe volt Brankovics Györgynek 2 ' ' is. aki fe l fed-
te a magyar haditervet Murádnak, és sa jnos Szkander késésének is: csapatai a csata után érkeztek csak 
meg. Hunyadi óriási vereséget szenvedett és az Al-Duna irányába menekült , de Kladova térségében 
Brankovics György fogságába esett, aki Szendrő várába zárta . A kormányzó két hónapnyi fogság után 
szabadul t ki egy fegyveres intervenció révén. 

A belpolitikai helyzet 1450-re stabilizálódott , majd 1453-ban V. László e l foglal ta a trónt, miután a 
cseh rendekkel közösen még 1452-ben sikerült elérni, hogy III. Frigyes ad ja ki Magyar- és Csehország-
nak. Ezzel Hunyadi leköszönt a kormányzói tisztről, és a király kinevezte o rszágos főkapitánynak. Hu-
nyadi hatalma végső soron megmaradt , a törökkel azonban Rigómező után j ó ideig nem harcolt, amiben 
annak is komoly szerepe volt, hogy az 1440-es évek nagyarányú hadi vállalkozásai átmeneti leg kimerí-
tették az országot, amely külső segítséget nem nagyon kapott . Azonban Murád f iának trónra lépése és 
első komolyabb győze lme 1453-ban megdöbbentet te a világot! 

II. Mehmed 1453. má jus 29-én elfoglal ta a Bizánci Birodalom egykor szebb napokat látott főváro-
sát, Konstant inápolyt , és ezzel megszűnt a bizánci állam - ami ugyan az egész keresztény világot meg-
döbbentet te . de a kezdeti fe lbuzduláson kívül semmi sem történt. Igaz. 1454-ben a regensburgi és a 
f rankfur t i német birodalmi gyűlés is foglalkozott a török elleni háborúval, amelyre 200 000 katonát 
ajánlot tak fel. s terveket is kidolgoztak, de az egészből s e m m i nem lett. Eközben a szultán megkezd te 
Szerbia bekebelezését . Az ország védelmét Brankovics Szkobolyics Miklósra és Radojevics Dmitárra 
bízta, a Szendrőt védő Kantakuzén mellett . Még Hunyadit is megkérte, hogy segí tsen neki Mehmed el-
len. 

Hunyadi Erdélyben levő seregeivel Havasalföldön keresztül betört Bulgáriába, majd Orsován át 
Szendrőig ment . így akarva megosztani a török csapatokat . A szerbiai harcok Osztrovicánál és 
Szendrőnél összpontosul tak. Július 30-án az oszmán csapatok elfoglalták Osztrovicát . míg Szendrő ost-
romával Hunyadi közeledésének hírére felhagytak. Hunyadi János Szendrőnél átkelt a Dunán, 
Krusevácig nyomult , ahol a törököket legyőzte és a várost elfoglalta, majd Pirot ig üldözte az oszmán 
hadat. A Szófiánál levő szultán közeledésének hírére Vidin felé, majd Nándor fehérvár ra vonult a ma-
gyar had - és ezzel véget ért az 1454-es hadiév. 

1455-ben Isza bég elfoglalta az ezüstbányáiról híres N o v o Brdot s még több várost is Szerbiában. A 
győri országgyűlés eredményte lensége miatt Brankovics György a Bécsben levő V. László kirá lyhoz 
ment segítségért, de végül 30 000 arany el lenében békét kötött Mehmeddel , e l i smerve a szultán fennha-
tóságát. Cserébe a Moravától északra levő területeit megtarthat ta . 

II. Mehmed következő nagyobb t ámadása 1456-ban érte Magyarországot . Ekkor a védelmi rendszer 
kulcsvárát . Nándor fehérvár t vette célba. A még 1455-ben megkezdet t e lőkészületeik 1456 elején fo ly-
tatódtak. s ápril isban megérkezett a hír Budára, hogy a török cél ja valószínűleg Nándorfehérvár megtá-
madása . V. László és Hunyadi megtet ték a szükséges előkészületeket a védelemre . A támadás elhárí tása 
azonban végül Hunyadira , egy itáliai fe rences szerzetesre. Kapisztrán Jánosra és Don Juan de Carva ja l 
pápai legátusra maradt . A hadjáratban a török előbb a szerb despota székhelyét . Szendrőt ostromolta si-
kertelenül. majd Nándorfehérvár várát kezdte támadni - eredeti tervük szerint. Szerencsére a vár kiállta 
a próbát, és a védők - élükön Szilágyi Mihállyal - kitartottak addig, amíg Hunyadi és Kapisztrán csapa-

2 9 L.ánya Mara Murád egyik neje volt, tehát rokoni szállak fűzték az Oszmán-házhoz Brankovicsot. 
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tai a jú l ius 14-i dunai ütközet után megérkeztek. A z ostrom ennek ellenére m é g egészen j ú l i u s 22- ig el-
húzódott , amikor hősies küzdelem után és isteni segí tségnek is köszönhetően megmenekül t a vár a hó-
dítástól. Sa jnos Hunyadi és Kapisztrán sem élte túl sokkal a török ostromot . 

A támadások Magyarország déli határain és a szomszédos á l lamokban az 1456-os nándorfehérvár i 
diadal után sem maradtak abba. 

Hunyadi Mátyás kora 
1458-ban. amikor II. Mehmed korábbi nagy el lenfelének. Hunyadi Jánosnak a kisebbik f ia. Mátyás 

került a magyar trónra, a szultán kihasználta3 0 , hogy az új szerb despota . Brankovies Lázár 
( 1 456 -1458 ) meghalt és trónjáért harc kezdődött, amibe beszállt Tomas bosnyák király is. de a küzde-
lemből „győz tesen" a szultán került ki. akinek csapatai Mahmud nagyvezér irányításával 1458-ban el-
foglalták N o v o Brodot és Szendrőt , így gátolva meg Bosznia és Szerbia egyesítését . Erre válaszul Má-
tyás megje lent hadseregével a déli határon. Kinizsi Pálnak ekkor még sikerült visszafoglalnia Szendrőt . 
majd Nándorfehérvárná l szeptember-október fordulója körül legyőznie egy oszmán hadat , de 
1459-ben3 ' ú j ra támadott a szultán, végleg elfoglalva a despota székhelyét, miután a vár védői 1459. jú-
lius 30-án feladták az erősséget. A bajokat tetézte, hogy elesett Galambóc. így Nándor fehérvár kivételé-
vel Szerbia az Oszmán Birodalom részévé vált. és az utóbbin kívül egyetlen, a Duna jobb par t ján fekvő 
erősség sem maradt magyar kézen, a magyar-török határon. 

A következő évek török-magyar küzdelmei nem voltak jelentősek, igaz 1460-ban megint próbálkoz-
tak Nándorfehérvárnál , de ez ú j ra kudarcba fulladt ( M e h m e d 1456 után személyesen nem is próbálko-
zott többé a vár elfoglalásával). Azonban Havasalföldön sikerült a helyzetet a maguk j avá ra fordí tani-
uk. Ugyanis IV. Vlad „Tepes" havasaiföldi vajda a Mátyással kötött „szöve tség i" szerződésben bízva 
fe lmondta a szultán felé az adóf izetés i kötelezettségét. Válaszul a török 1462-ben megfosztot ta trónjá-
tól és fogságba vetette a vajdát, ak inek a magyar király által is támogatott csapatai vereséget szenved-
tek. A következő vajda. Radul ugyan elismerte Mátyás fennhatóságát is, de a török miatt ez már vajmi 
keveset számított , hiszen az. 1462-es események miatt országában nőtt az oszmán befolyás. 

II. M e h m e d a következő évben . 1463-ban megtámadta Boszniát, miután Tomasevic Is tván 3 2 bos-
nyák király 1462. jún ius 9-én f e lmond ta a török hübért, s inkább a pápa és Velence felé orientálódott , il-
letve a még za j ló mantovai kongresszustól várt segítséget. A hadjárat bevezetéseként Ali. szendrői bég 
betört a Temesközbe , hogy ezzel a f igyelemelterelő támadással lekösse a magya r csapatokat, így segít-
ve a szultánt Boszniai céljai e lérésében. Mehmed má jus második felében indította meg hadjára tá t , s már 
júniusra török kézen volt egész Bosznia , köszönhetően a gyenge el lenállásnak, hiszen például Bobovác 
várát annak parancsnoka. Radak harc nélkül átadta az el lenfélnek. 

Mátyás eleinte nem akart a bosnyák király segítségére sietni33, mert annak szövetségi pol i t ikájával ő 
sem értett egyet , viszont Bosznia stratégiai je len tősége miatt fontos volt Magyarországnak és Velencé-
nek is. így 1463. szeptember 12-én létrejött a magyar -ve lence i szövetség. Ennek értelmében a városál-
lam megtámadta Moreát, míg hazánk Boszniát, sőt m é g II. Piusz pápa is segítséget ígért Mátyásnak . 

A bosnyák állam elvesztése komoly gondot je lentet t Magyarországnak, mivel így Horvá tország és 
Szlavónia közvetlen veszélybe került , sőt Itália és a N é m e t - R ó m a i Birodalom is könnyebben elérhető-
vé vált az oszmánoknak. Mátyás azonban taktikusan kivárt a magyar el lentámadással , amíg a szultán 
elvonult a török fősereggel. A m a g y a r csapatok 1463. szeptember 20-án 20 000 fővel t ámadták meg 

30 Az is segítette Mehmedet. hogy Magyarországon a belső problémák nem oldódtak meg egyszerre Mátyás 
trónra kerülésével, s emiatt az országnak időre lett volna szüksége, ahhoz, hogy eredménnyel vehesse fel a har-
cot a szultán ellen. Az 1459-es mantovai kongresszus is a török kérdéssel foglalkozott, de eredményt nem ért 
el. A tervek között szerepelt, hogy Karamánia és Uzun Hasszán türkmén állama is szövetségre lépne az euró-
paiakkal a török ellen, de az egész csak terv maradt. E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Officina Nova. Bp. 
1990. 131. old. 

31 Nyilván az 1458-as támadás okán tartották Szegeden 1459. januárban az országgyűlést, amelyen számos had-
ügyi törvényt fogadtak el; sajnos ezeket akkor nem hajtották végre. E. Kovács 1990. 132. old. 

32 A királyt II. Mehmed Kljucs városában fogta el, majd kivégeztette nagybátyával, Radivqual és a kezére került 
bosnyák főurakkal együtt. Jugoszláv Enciklopédia 1988 158. old. 

33 Mátyás az 1463-as tolnai országgyűlésen hívta hadba a rendeket, akik a parancsot komolyan vették és már má-
jusban Bátán (Tolna vármegye) voltak a magyar csapatok. Az országgyűlésen elfogadták, hogy a birtokos ne-
mesek 10-20 jobbágy után 1, 20-30 jobbágy után 2 lovassal kötelesek hadba vonulni Péterváradra 1463. május 
29-re. E. Kovács 1990. 133-134. old., Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár és város) története 1450-1527. Bp. 
1915. LXXXIX. old 
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Boszniát , s kezdték meg az ország visszafoglalását . A támadás fő cé l ja Jajca e l foglalása volt. A je lentős 
vár os t roma október 12-én kezdődött, és már négy nap múlva magya r kézen volt a város, azonban a ci-
tadella védői hősiesen ellenálltak. Mátyás a vár északi oldalán felállított ágyúival és os t romgépeivel ko-
moly károkat okozott a fel legvár falaiban, de az ostromban csak az hozott áttörést, hogy István 
szent-szávai herceg és annak László tla elvágta a vár védőinek utánpótlását, igv a 700 fős őrségből 
megmarad t 430 janicsár az éhség következtében december 26-án feladta az erősséget . E janicsárok 
m a j d n e m mindannyian Juszuf bég vezetésével magyar szolgálatba álltak. Jajca parancsnokává Hídvégi 
Székely Jánost nevezte ki az ostrom után Mátyás . Bosznia élére pedig Szapolvai Imrét, mint guberná-
tort3 4 . A z őszi-téli hadjárat eredményeként sikerült Jajcán. k l j u c s o n és Banja Lukán kívül még mintegy 
60 erősséget megszerezni, amivel egyelőre normalizálódott a boszniai helyzet. 

A sikereken fellelkesült a pápa. aki a következő évben nagyszabású keresztes hadjáratot akart az 
O s z m á n Birodalom ellen indítani Magyarország. Velence" és a Pápai Állam részvételével. A terv sze-
rint hazánk Boszniában folyta t ja a hódításokat, Velence Moreában, míg Piusz Anconából kiindulv a Al-
bániába tör be, hogy így roppantsák össze az Oszmán Birodalom európai hatalmát. A keresztes hadjárat 
azonban kudarcba fulladt. A pápa Anconában meghalt , de a harcok nem maradtak el. mert 11. Mehmed 
vissza akarta foglalni az 1463 őszén és telén elveszített új tar tományát , s emiatt már 1463 végén megtet-
te a szükséges előkészületeket az e lkövetkezendő hadjáratra. 

A szultán csapatai Ja jca várát júl ius 13-tól augusztus 22-ig éj jel-nappal lövették. Mátyás Bártfa vá-
rosának írt oklevelében megemlí t i , hogy a török ágyúzás következtében a falak szinte teljesen leomlot-
tak. de a 30 000 fős oszmán had vereséget szenvedett3 6 . 

Mátyás hosszas előkészületek után október 16-a körül a rácsai révnél kelt át seregével a Száván 
Boszniába . Zvorniknál volt már három nappal később, s megkezdte a város ostromát, ami még nov em-
ber 9-én is tartott, azonban kénytelen volt abbahagyni a hadmüveietet , ugyanis nem boldogult a várral, 
és el terjedt , hogy Mahmud pasa felmentő sereggel közeledik. így 1464 legkomolyabb eseménye Jajca 
megvédése mellett az. hogy sikerült elfoglalni Szrebernik várát, amely a szreberniki bánság központ ja 
lett. 

A Boszniában kialakult helyzetre volt egyfa j t a válasz Mátyás részéről, hogy 1471 -ben Újlaki Miklós 
macsói bánt szlavón bánná nevezte ki és megte t te Bosznia királyának. Igaz a szlavón báni tiszttől önál-
lósulási törekvései miatt később megfosztot ta Újlakit a király, de a bosnyák királyi c ímét a nagyhatalmú 
délvidéki főúr egészen 1477-es haláláig viselte. Igv a király a két boszniai bánságot és a védelmi vonal 
j e l en tős részét egységes irányítás alá vonta. 

A következő évek a . , f egyveres béke"'37 j egyében teltek el: igaz, komolyabb oszmán támadás nem ér-
te Magyarországot , de ez nem jelentette azt. hogy ne lettek volna összeütközések. A cseh háborúkat ki-
haszná lva Ali. szendrői bég portyázó csapatai 1474-ben elpusztították Nagyváradot , emiatt és a közvé-
lemény nyomásának engedve a király a nyugati háborúk helyett egy időre újra a török ellen fordult. 
A m i n e k meg is lett az e redménye, ugyanis 1475. január 10-én Nagy István (§tefan eel Mare) moldvai 
va jda Báthori István. Magyar Balázs és lengyel csapatok segítségével Vasluinál legyőzte Szulejmán pa-
sa 3 5 - 4 0 000 fős hadseregét , s ezzel Moldva megmenekült a török hódítástól. 

A z 1475-76-os szabácsi hadjárat elsődlegesen propagandiszt ikus célokat szolgált. A királynak min-
denképpen szüksége volt egy komolyabb eredményre a törökkel szemben, hogy fő ellenfele. Frigyes 
n é m e t - r ó m a i császár ellen fordulhasson. A hadjárat 1475 decemberében mintegy 15 -20 000 fős had-

34 Mátyás ideiglenesen „regni Bozne gubernátor "-rá nevezte ki Szapolyai Imrét. Thallóczy 1915. CVII. old 
3 ? Velence 1464 elején megkezdte a szövetségesek gyűjtését a török-ellenes háborúhoz. A városállam kiküldte 

követeit a nyugati államok udvaraiba, ahol XI. Lajos francia király 10 000 embert ígért arra az esetre, ha Piusz 
pápa tető alá hoz egy francia-angol békét. V. Henrik angol király 5000 fős hadat ígért Jó Fülöp burgundi herceg 
vezérlete alatt. Thallóczy• i. m. CVIII. old. 

36 Az 1464-es jajcai ostrom történetét E. Kovács Péter irta meg Jajca 1464. évi ostroma című tanulmányában. E. 
Kovács Péter: Jajca 1464. évi ostroma. „Amikor a hollós nindzsák délre mentek büntetni a muzulmánt". In: 
Hausner Gábor (szerk.): Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum kiadó. h.n. 
2005. 

37 III. Frigyes szerint Magyarország és az Oszmán Birodalom között egy titkos béke volt, amelynek értelmében 
Mátyás nem gördített akadályt az ellen, hogy II. Mehmed portyázó csapatai német területekre mérjenek csapá-
sokat. F. megegyezés léte nem bizonyított, de az események azt mutatják, hogy a király felhasználta a törököt a 
császár ellen, ugyanis 1469-től 1490-ig mintegy 10 alkalommal törtek be a keleti német tartományokba és Ve-
lence birtokaira. A titkos béke állítólag 1473-ig fennállt. Enget Pál: Szent István birodalma. A középkori Ma-
gyarország története. Budapest 2001. 
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erővel indult az 1471-ben Nándorfehérvártól nyugatra felépített török végvár megvételére . A minden 
oldalról kiterjedt vizes árkokkal és mocsarakkal övezett várat Mátyás kénytelen volt ha jókra rakott 
ágyúkkal lövetni. A vár elleni egyik rohamban lelte halálát a cseh zsoldosok vezére. Frantiäek Hag. de a 
király is veszélybe került, amikor közkatonának öltözve egy hajón megközelí tet te Szabács falait. Végül 
Mátyás visszavonulást színlelt serege egy részével, s kihasználva a védők f igyelmének a Iankadását. a 
többi ot tmaradt seregrésszel rohamot indított Szabács leggyengébb pont ja ellen, ezután visszahívta el-
vonulást színlelő csapatait és általános rohamot rendelt el a meglepett védők ellen. Bár komoly áldoza-
tok árán. de 1476. február 13-14-re magyar kézre került az erősség. E győzelem jól j ö t t Mátyásnak, 
ugyanis visszaállította törökverő hírnevét3 8 , s ezt ki tudta használni az Ausztria elleni harcához. Vélhe-
tően a status quo fenntar tása miatt nem erőltette Szendrő ostromát, ugyanis ausztriai törekvései miatt 
Mátyás nem akart háborút kiprovokálni II. Mehmed ellen. (Úgy vélte, hogy Szabács bevétele még nem 
bőszíti fel a szultánt39.) 

A szabácsi győzelem után újabb rövid békeidőszak állt be a törökökkel , akik ebben az időben inkább 
Auszt r iá ra támadtak. E cé l jukban Mátyás sem gátolta őket. A béke alkalmat adott a királynak arra. hogy 
végrehaj t sa a védelmi rendszer átszervezését. Újlaki Miklós bosnyák király 1477-es halála után egy év-
vel M á t y á s névleges c í m m é tette a macsói báni tisztet40. Ezzel a gye rmek Újlaki Lőrinc herceget meg-
fosztot ta hatalmától, viszont rendezni kellett a macsói bánság kiesésével keletkezett helyzetet . így a ki-
rály nemcsak a védelmi vonal centrumának védelmi koncepcióját gondol ta újra, hanem a teljes déli ha-
tárvidékét. A reform első részeként egyesítette a horvát, dalmát és szlavón báni tiszteket 1476-ban. Az 
új bán Egervári László lett. az ő irányítása alá került Horvátország. Szlavónia és Észak-Bosznia (Jajcai 
és Szreberniki bánság). Egervári t később hozzá hasonlóan katonák követték a báni t isztben Magyar Ba-
lázs és a Geréb testvérek személyében, ma jd 1489-től újra ő viselte ezt a fontos t isztséget. A hor-
vát-szlavón bán feladata közé tartozott a terület polgári és katonai igazgatása, a határszakasz védelme 
és a végvárak karbantartása. 

A védelmi rendszer egységesí tésének folyamatában a következő lépés az 1479-ben létrehozott ..Ma-
gyarország alsó részeinek főkapi tánya" 4 1 t isztség volt. Az első főkapi tány Kinizsi Pál temesi ispán lett. 
Az alsó részek főkapi tányának irányítása alá tartoztak a temesi ispán irányította vármegyék 4 2 , továbbá 
Bács, Békés , Bihar, Bodrog . Csongrád. Pozsega, Szerém, Valkó. Zaránd megyék, il letve a Nándorfe-
hérvári és Macsói bánságok. Ezzel a lépéssel a védelmi rendszer legfontosabb szakasza úgy megerősö-
dött. hogy a védelmi övezet katonai parancsnoka mintegy 15 vármegye és két bánság minden erejét fel 
tudja használni az oszmánok elleni harcban. A főkapitányság székhelye - rövid időszakoktól eltekintve 
- mindig Temesváron, a temesi ispánok székvárosában volt. Jogosan vetődik fel azonban a kérdés, 
hogy miért nem a kulcsfontosságú végvár, Nándorfehérvár lett az alsó részek főkapi tányának székhe-
lye43. Valószínű, hogy fokozot t veszélyeztetettsége miatt nem esett rá a választás, hiszen támadás ese-
tén egy valamivel távolabbi helyszínről könnyebben lehet irányítani a védelmet, mint akár egy várható 
os t romnak kitett városból. A történelem Mátyást igazolta, ugyanis az alsó részek főkapi tánysága átvé-
szelte az ország három részre szakadását is, és egészen az 1560-as évekig fennállt, amikor már Nándor-
fehérvár és Buda is rég török kézre került. 

A védelmi rendszer harmadik és talán a támadásoknak legkevésbé kitett része a Déli- és Keleti-Kár-
pátok határol ta Erdély volt. ahol már 1467-ben egyesítette Mátyás az erdélyi vajda és a székely ispán 

38 A pápák 1459-1479 között 250 000 forintot, Velence 1458-tól 1476-ig ugyanennyi pénzt adott Mátyásnak, de 
a köztársaság Szabács elvesztése után nem küldött több támogatást Magyarországnak. Emiatt is fontos volt 
Szabács elfoglalása a budai udvarnak. 

39 Mehmed ekkor bosszúból Magyarország szövetségesét, Moldvát támadta meg, ahol István vajdát egy csatában 
le is győzték, de Báthori István országbíró csapatai elől kitértek a törökök. Mátyás kihasználta a katonai hely-
zetet és visszahelyezte trónjára Vlad Tepes havasalföldi vajdát, akit azonban rövidesen megöltek. 

4 0 1478 évi 11. cikkely: A macsói bánság székhelyén nem kell nyolczados törvényszékeket tartani. „Továbbá, 
hogy a macsói bánság székhelyén ennek utáni jövőre nem kell nyolczados törvény-napokat tartani." Dr. 
Márkus Dezső (szerk.): Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1000-1526. Bp. 1899. 229. old. 

41 Supremus capiianeus partium regni Hungáriáé inferiorum 
42 Arad, Csanád, Keve, Krassó, Temes, Torontál. Az alsó részek főkapitányának irányítása alá tartozott a 

Szörényi bánság is, de előfordult, hogy e tisztet az erdélyi vajda töltötte be. 
43 Egyes vélemények szerint Újlaki Lőrinc macsói bán tisztségének leértékelődése miatt nem jöhetett szóba Nán-

dorfehérvár. Érdekes megvilágításba helyezi ezt a felvetést, hogy pont ebben az időszakban lett létrehozva a 
nándorfehérvári bánság. Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 
18. század elejéig. (Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz). In: Történelmi Szemle 1996. 170. old. 
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hivatalát, ami inkább a t isztség megerősítéséről szólt, hiszen a va jda addig is je lentős hatalmi tényező-
nek számított a korabeli magyar államban. 

A viszonylagos békének vetett véget Ali . ruméliai beglerbég portyázása Erdélyben. Ez a támadás 
pont a . j ó v iszony" miatt mindenkit váratlanul ért. Báthori István erdélyi vajda hadba szólította a ren-
delkezésére álló seregeket, majd megindult Ali ellen. A támadáshoz csatlakozott Kinizsi Pál temesi is-
pán a király i zsoldossereggel . Az ütközetre az Alvinchoz közeli Kenyérmezőn került sor 1479. október 
13-án. miután Báthori va jda utolérte Ali menekü lő csapatait. A két sereg mintegy három órán át várako-
zott. ma jd Báthori támadást indított - még mielőtt Kinizsi megérkezet t volna. A küzdelemben fokozato-
san felőrlődtek a magyar csapatok, de a török mégsem aratott győzelmet , mert az időközben megérkező 
Kinizsi Pál csapataival megtámadta az oszmán sereget, amely ekkor felbomlott. A győze lem különösen 
ér tékes volt. hiszen keresztény csapatok csak kevés győzelmet arattak oszmán seregek felett nyílt mezei 
ütközetben. A diadalban jelentős szerepe volt a nehézlovasságnak és a cseh t ípusú gyalogságnak. 
Egyúttal bebizonyosodott a déli védelmi rendszer hatékonysága, mivel a fontos győze lme t a temesi is-
pán és az erdélyi vajda összefogása hozta meg. Vagyis kiderült, hogy a végvárak mellet t mozgó mezei 
hadakra épülő török elleni védelmi rendszer működőképes. 

A z 1479 utáni években Kinizsi Pál szerbiai portyája és Mátyás boszniai hadjárata volt a legjelentő-
sebb esemény a török-magyar harcokban. Má tyás uralkodásának legösszehangoltabb magyar hadjárata 
az Oszmán Birodalom ellen 1480-ban következet t be. E k k o r a király kihasználta, hogy a szultán seregei 
Otrantóban és Rodoszon vannak lekötve, és három irányból indított támadást. István moldvai vajda az 
erdélyi hadakkal betört Havasalföldre, ahol sikerült meggyengí tenie a török befolyást. Mátyás - megto-
ro landó Daud bosnyák pasa portyázását - Boszniára tört. s legyőzte annak csapatait, majd végigpusztí-
totta a tar tományt és egészen Szarajevóig nyomul t előre, ahol győztes csatát vívott. Végül számos otta-
ni lakost erőszakkal Magyarországra, az oszmánok által elnéptelenített falvakba telepített . Az évet Ki-
nizsi Pál novemberi szerbiai hadjárata zárta le. A hadvezér ekkor egészen Krusevácig nyomult előre, 
amire Hunyadi János 1454-55-ös hadjárata óta nem volt példa. A harcokban a magyar csapatok 
Szendrő várába szorították vissza a törököt, és a város mellett győzelmet arattak felet tük. A következő 
évben Kinizsi újra Szerbiába tört és sok fogollyal tért vissza Magyarországra . 

A z 1480-8 l-es hadiévben magyar katonák nemcsak a boszniai, havasalföldi és szerbiai hadjáratok-
ban vettek részt, hanem Otrantónál is je len voltak, ugyanis március folyamán Mátyás 800 fővel segítet-
te ki apósát . II. Ferdinándot . 

II. Mehmed 148l -es halála után fia. II. Bajaz id került az oszmán trónra, akivel Má tyás 1483-ban öt 
évre békét kötött. Ezzel az aktussal uralkodásának hátralevő részére békeállapot köszöntöt t be a déli ha-
tárokon. 

A Mátyás korabeli oszmán-magyar harcok eredményeként sikerült Magyarország déli határait meg-
erősí teni . de a király az 1463-64-es boszniai hadjárat tapasztalata alapján belátta, hogy országa egyma-
ga képtelen felvenni a küzdelmet a török ellen, ezért kisebb akciókkal próbálta meg elérni, hogy a status 
quo fennmaradjon . E polit ikára saját tapasztalatán kívül apja háborúinak tanulsága is rávezette, hiszen 
tudta: ahhoz, hogy Magyarország megvédhesse magát, szükséges az ország megerősí tése. Vélhetően ez. 
is motivál ta a királyt nyugati háborúiban, amelyek eredményeként Mátyás egy erős közép-európai biro-
da lmat akart létrehozni. Sa jnos ezt éppen legnagyobb ellenfele. III. Frigyes utódai valósították meg. 
Magyarország addigra részben török megszál lás alá került. így sokkal kedvezőt lenebb helyzetben volt 
kénytelen az alakuló Habsburg Birodalomba integrálódni, ezért nemzeti érdekeink gyakran háttérbe 
szorultak. A Habsburg Birodalomnak szerencsére sikerült feltartoztatnia az Oszmán Birodalmat, csak 
sa jnos hazánk területén. 

Bár az utókor sokszor azzal vádolja Mátyást , hogy nem lépett fel kellő erővel a török ellen és az or-
szág erőforrásai t a ny ugati háborúkra fecsérel te el. azt azonban nem kérhetjük számon, a királyon, hogy 
utódai a Mohácsig eltelt 36 esztendőben hagyták Magyarországot összeroskadni. Ez akkor is utódai fe-
lelőssége marad, ha tudjuk, hogy az 1453 utáni évektől egy folyamatosan erősödő Oszmán Birodalom 
állt szemben hazánkkal. 

Cseh Valentin 

További irodalom: Engel Pál: Város és vidéke a középkorban. In: História 1992/1. XIV évf. 5-8. old : Hóvári 
János: A nikápolyi csata. Fordulópont a balkáni oszmán hódítások történetében. In: Hadtörténelmi Közlemények, 
111. 1998. 29-34. old.: Liptai Ervin (töszerk ): Magyarország hadtörténete I. Zrínyi Kiadó. Bp. 1985.; Rázsó Gyula: 
Hunyadi Mátyás török politikája. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Zrí-
nyi Kiadó. Bp. 1990. 149-200. old.: Szakály Ferenc: A török-magyar küzdelem szakaszai. In: Rúzsás Lajos -
Szakály Ferenc (szerk ): Mohács. Tanulmányok a Mohácsi csata450. évfordulója alkalmából. Bp. 1986 11 57. old 

71 


