




Dr. Papp Attila

SZILÁNKOK
A MAGYAR TÖRTÉNELEM LAPJAIRÓL

Második kötet



A kötet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.
támogatásával jelent meg.

A szerző kutatómunkáját
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Alkotmányjogi Tanszéke

támogatta.

Írta és szerkesztette:
Dr. Papp Attila

Borító, tördelés, tipográfia:
Balogh Viktória

A kötet kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Kiadó:
Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

Ügyvezető:
Belasics Katalin

Nyomda:
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

Ügyvezető:
Lérántné Mátés Valéria

Készült: 250 példányban

ISBN 978-615-00-5327-1   

Nagykanizsa, 2019. május





6   SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól



SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    7

A MÉNFŐI ÜTKÖZET
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Kilencszázhetvenöt évvel ezelőtt, 1044. július 5-én, a 
Győr közelében fekvő Ménfőnél ütköztek meg III. Henrik 
német-római császár és Aba Sámuel magyar király hadai. 
A csata a magyarok katasztrofális vereségét hozta, a német-
római császár teljesen szétverte Aba Sámuel seregét, 
amelyben árulás és a magyarok megosztottsága is segítette. 
Abát nem sokkal később, menekülése közben megölték. 
Henrik visszaültette ugyan a trónra pártfogoltját, Orseolo 
Pétert, de ő sem sokáig uralkodhatott, ugyanis a magyar 
főurak nem kértek a németek gyámságából.

Államalapító királyunk, Szent István 1038. évi halálával 
rögtön kezdetét is vette az első magyar trónviszály, amely 
az idegen nemzetből származó I. Péter, illetve a Kárpát-
medencébe a magyarokkal szövetségben érkezett, kabar 
törzsbeli Aba Sámuel között zajlott. Aba Sámuel 990 
körül születhetett a Mátra-vidékén: egy, a magyarokkal 
szövetséges kabar törzs fejedelmi családjából származott. 
Egyes források szerint Szent István húgát vette feleségül, 
más forrás szerint Szent István unokaöccse volt, mivel 
apja, Géza fejedelem leányát vette feleségül. A krónikás 
emígy ír erről: „Aba Sámuel, első István király húgának, 
Saroltának férje, választatott 1041-ben. 3 esztendeig 
uralkodott.” Már Szent István királyunk alatt elnyerte 
a nádori méltóságot, és vezette a király hadait a lengyel 
fejedelem elleni háborúban is. Államalapítónk idejében 
támogatta a kereszténységet, és kolostort alapított. A 
tulajdonképpeni első magyar trónviszály rögvest az első 
királyunk, Szent István halálával kezdődött: „Fia, Imre, 
kit inkább buzgolkodó barátnak, mint jövő királynak nevelt 
vala, még atyja életében meghalálozott, több fiu maradék 
nem lévén.” Ezért halála után „Péter, német nemzetű, 
I. István király nénjének, Gizellának, Urseolus Ottótól, 
velenczei dogétől származott fija, királylyá választatván, 
uralkodott két ízben 4 esztendeig.” I. Péter hamar magára 
haragította a magyar főurakat, akik aztán Aba Sámuelt 
kiáltották ki királlyá, Pétert pedig az országból kikergették. 
Orseolo Péter elsősorban azért vált népszerűtlenné, mivel 
a magyar főúri és főpapi tisztségeket szinte mindenütt 
idegenekkel, elsősorban németekkel tölttette be, sőt, még 
az özvegy királynő birtokait is magának akarta. „Nagy 
háládatlanságát mutatta mindjárt Gizellához, I. István 
király özvegyéhez, kit majd minden asszonyi ékességétől 
megfosztott és az országból kimenni is kényszerített, ki is 
a passaui apáczák közé menvén, ott töltötte szentül életét 
egész haláláig.” „A magyarokat megutálván, a németekkel 
barátkozott, azokra bízta a várakat, azokból rendelt minden 
hivatalokra tiszteket. Melyen a magyarok felindulván, 
Abát választották királynak, Pétert pedig az országból 
kikergették.” 1041-ben, Aba Sámuel vezetésével űzték el 
Pétert, aki Regensburgba menekült és III. Henrik német-
római császártól kért segítséget.

Aba Sámuelt a királyi hatalom megrészegítette: úgy 
jegyezték fel a krónikások, hogy igen kegyetlen király volt, 
a makacskodó főurakat karóba vonatta, és a kereszténység 
helyett ismét a régi, pogány vallást akarta az országba 
visszahozni. Valószínű, bár ő maga korábban támogatta a 
kereszténységet, ezt azért tette, hogy a főurak és főpapok 

hatalmát ellensúlyozva, a régi pogány vallás – és főként 
jogok, kiváltságok – után vágyakozó magyar köznép 
szeretetét és támogatását megszerezze. 1042-ben, húsvétra 
– más források szerint két évvel később –, Marosvárra 
(Csanádra) csellel magához hívott, majd agyonveretett 
közel félszáz, neki behódolni vonakodó főurat. Ezért 
szembe került Gellért püspökkel, aki 1044-ben, Csanádon, 
a húsvétra tervezett koronázását megtagadta, és Aba 
hatalmával szembeszállva megjósolta a pogánylázadást, a 
király halálát és a saját maga vértanúságát is. Abát mégis 
megkoronázták, miközben a tőle hatalmukat féltő előkelő 
főurak egy része a német-római császárhoz ment, és 
visszahívták az országba királynak I. Pétert. A császár, III. 
Henrik Orseolo Péter magyar trónra való visszasegítésében 
kitűnő alkalmat látott arra, hogy végre hűbéresévé tegye a 
Magyar Királyságot. Már az 1043. esztendő során is voltak 
kisebb összecsapások a németek és a magyar határőrző 
csapatok között, elsősorban a mosoni mocsarak környékén, 
de ekkoriban a németek még sikertelenül próbálkoztak. 
Majd 1044-ben, maga III. Henrik indult Aba Sámuel ellen 
hatalmas, birodalmi seregével. Ekkorra Aba híveinek 
száma már erősen megfogyatkozott, de még így is – létszám 
tekintetében – bizakodva nézhetett az összecsapás elébe: 
1044. július 5-én, a Győr vármegyei Ménfőnél került sor a 
döntő ütközetre, ahol Aba Sámuel a tőle elpártolt magyar 
főurak árulása miatt elvesztette a csatát.

Henrik ismét a Dunától délre fekvő mosoni mocsarakon 
át támadt Magyarországra, de ezúttal a Péter mellé pártolt 
magyarok is segítették őt, így hamar átkelhetett a Rábca, 
majd a Rába folyón is. Aba Sámuel a Rába jobb partján, 
Ménfő – a mai Ménfőcsanak, Győr közelében – mellett, 
a császáréval nagyjából azonos sereggel várta a betörő 
ellenséget. A Képes Krónika szerint a két uralkodó 
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küzdelmét végül Aba népszerűtlensége 
döntötte el, ugyanis a német és magyar erők 
összecsapása során a magyarok nagy része 
átállt Henrik oldalára, vagy egyszerűen 
ellovagolt a csatából. A Képes Krónika 
tanúsága szerint Aba Sámuel a Tiszántúl 
felé tartott, mikor végeztek vele, és ez 
alapján a gyilkosság helyszínét Füzesabony 
környékére teszik, míg más krónikások 
szerint még a csatában, illetve egy Ménfőhöz 
közeli faluban ölhették meg. Testét először a 
feldebrői kolostorban helyezték nyugalomra, 
majd később Aba Sámuelt az általa 
alapított sári (ma: Abasár) monostorban 
temették el. Amikor felnyitották a sírját, 
hogy újratemessék, a hagyomány szerint 
begyógyulva találták a sebeit, és a teste sem 
indult oszlásnak. Majd mondák szövődtek 
alakja köré, és az egyszerű, még mindig a 
régi, pogány vallás felé „kacsingató” nép 
szentként kezdte tisztelni.

III. Henrik császár a ménfői győzelem 
után pártfogoltjával, Orseolo Péterrel együtt 
Fehérvárra vonult, ahol az elűzött királyt 
ismét beiktatta a hatalomba. I. Péter nem 
tanult a korábbiakból, ugyanott folytatta, 
ahol abbahagyta: egy aranyozott lándzsa és 
a koronája képében felajánlotta hűbérül az 
egész Magyar Királyságot III. Henriknek, 
és az alávetettség jeleként bevezette a német 
jogot. Sőt, halála után a magyar trónt is 
a német császárnak ígérte. A magyarok ezért elfogták, 
és szemeit kitolták: tulajdonképpen az előkelő főurak 
sikertelen szervezkedését az egész magyar köznép lázadása 
vitte sikerre 1046-ban, amit a Tiszántúli Vata vezetett. 
Azonban a köznép megmozdulása egy pogánylázadás volt 
tulajdonképpen, hiszen a gyűlölt I. Pétert a német-római 
császárral, illetve a szintén nyugatról érkezett, nem is 
oly rég kötelezővé tett kereszténységgel azonosították. A 
lázadás leghíresebb áldozata Gellért csanádi püspök volt, 
akit a Kelen-hegyéről taszítottak a mélybe: a budai hegyet 
azóta is Szent Gellért-hegynek nevezik.

Eztán Andrást választották királlyá: „I. András, 
Árpád nemzetségéből való Kopasz Lászlónak (Taksony 
unokájának) fija, királylyá választatott 1045-ben és 
uralkodott 15 esztendeig.” Itt tulajdonképpen a Szent 
István által megvakíttatott Vazul – őt nevezi a krónikás 
Kopasz Lászlónak – fiáról van szó. Vazult Imre herceg 
halála után vakították meg, fülébe pedig forró ólmot 
öntöttek, hogy az uralkodásra alkalmatlanná tegyék, mert 
nem akarta elismerni Orseolo Pétert István utódjának. A 
tortúrába később belehalt, még Szent István életében, aki 
három fiát elűzte. Ezek voltak a pogány Levente, kinek 
háttérbe szorulása nem ismeretes, valamint András és 
Béla. Vagyis az Aba Sámuel után trónra kerülő Árpád-
házi királyok mind Vazul leszármazottai. I. András 
megszüntette a rabszolgaságot, és keményen letörte a 

régi vallás mellett lázongó magyarokat. A német császár, 
Henrik, eztán kétszer is a Kárpát-medencébe vonult, 
hogy elvegye a magyar koronát, de I. András mindkétszer 
megverte hadait, így 1055-ben végül békét kötöttek 
egymással. Ekkor következett be az újabb trónviszályra 
okot adó körülmény, ugyanis András még életében 
megkoronáztatta akkor hét esztendős fiát, Salamont, 
amiért Béla, a király öccse lengyel segítséggel tört rá a 
királyra. A Tisza melletti ütközetben, 1060-ban Béla 
szétverte bátyja seregét, és miközben I. András menekülni 
próbált a csatából, a lováról leesett, amely megtaposta, és 
megölte a királyt. Miközben a halott királyt eltemették a 
tihanyi apátságban, I. Béla került a trónra.
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NÉMET BETÖRÉSEK, 1051: 
MIKOR A VÉRTES A NEVÉT KAPTA
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Idestova 968 esztendeje lesz annak, hogy a magyar 
történetírás szerint a Vértes, nevet kapott III. Henrik német-
római császár szétvert birodalmi hadserege által: a Vértes 
dombjain elszórt pajzsok, vértek, páncélok és fegyverek 
után. A fiatal Magyar Királyság majd egy évezreddel ezelőtt 
megmutatta a hatalmas Német-római Birodalomnak, és 
Európának, hogy a Kárpát-medence a mi új hazánk, és nem 
adjuk. Azóta sem…

Államalapító királyunk, I. István halála után rögtön 
trónviszály vette kezdetét a fiatal magyar államban. I. 
Péter nem volt méltó a magyar koronához, és a németek 
kezére akarta játszani azt, ezért a magyar urak csakhamar 
elkergették, Aba Sámuelt választva meg királlyá. De Aba 
megrészegedett a hatalomtól, ezért visszatérhetett Péter, 
a német-római császár, III. Henrik segítségével. Mikor 
Péter, 1044 júliusában újra elfoglalhatta a magyar trónt, 
ott folytatta, ahol abbahagyta: a németbarát politikájának 
köszönhetően ismét germánokat tett minden fontos 
hatalmi pozícióba, sőt, 1045. májusának végén, III. 
Henrik – I. Péter király meghívására – Székesfehérvárott 
ülhette meg pünkösd ünnepét, majd immár hűbérként 
adta vissza az országot Péternek. Még egy évet sem 
kellet várni, és 1046 tavaszán a magyar egyházi és 
világi előkelőségek követséget küldtek a Szent István 
által megvakíttatott Vazul fiaihoz, Levente és András 
hercegekhez, szorgalmazva hazatérésüket. Valamikor 
1046 nyarának végén, a Tiszántúlon a békési főúr, Vata 
vezetésével a pogányság visszaállítását is követelő lázadás 
tört ki Péter uralma ellen. Ez volt a jel a lázadásra, azaz 
a trónviszály kezdetére. A pogánylázadásként is elhíresült 
eset, igazából több érdekcsoport összefogása volt, nem 
igazi kereszténység elleni lázadás. Ugyanis az általában 
jobbágysorú közemberek körében valóban elterjedt volt a 
régi vallás és szokások, jogok – például a rabszolgatartás 
– visszaállítása iránti vágy, de az ország urai és előkelői 
inkább csak a német rabigát akarták lerázni, és a saját 
hatalmukat visszaállítani. Az elkövetkezendő zűrzavaros 
hónapokban, a belviszály révén sok ember rajtavesztett, 
példának okáért Gellért püspök is ekkor halt vértanúhalált, 
1046. szeptember 24-én. A hónap végén trónra lépett I. 
András, majd 1046 októberében a menekülő Pétert a Fejér 
megyei Zámolynál elfogták és megvakították. Hamarosan 
meghalt, holttestét pedig az általa befejezett pécsi 
székesegyházban temették el, de van olyan feljegyzés is, 
miszerint a vak Péter I. András udvarában élt, s csak 1059 
körül halt meg.

A következő évben, 1047-ben meghalt Vazul legidősebb 
fia, Levente herceg. A három testvérről annyit mindenképpen 
érdemes megjegyezni, hogy Levente, András és Béla apjuk, 
Vazul megvakítása és megsüketítése után Csehországba 
menekült. Innen mindhárman továbbmentek a lengyelek 
földjére, majd itt Béla hátramaradt, csak Levente és András 
utaztak tovább Kijevbe, I. Jaroszláv fejedelem udvarába. 
Mikor Gellért püspök hívására hazatértek, egyrészt 
megszabadultak I. Pétertől, másrészt viszont, részben 
ígéretekkel, részben pedig erővel, de lecsendesítették 
a valóban pogánylázadássá szélesedő magyar köznép 

felkelését. Levente eztán nem fogadta el a trónt, ami a 
legidősebb, még élő Árpád-házi leszármazóként neki járt 
volna. Hamarosan, tisztázatlan körülmények között meg 
is halt, és egy évre rá, 1048 körül pedig I. András király 
hazahívta Lengyelországból még élő öccsét, Béla herceget. 
A következő években, elsősorban Péter trónfosztása miatt 
egyre sűrűbben ismétlődtek meg a nyugati határ mentén 
a magyarok és németek közti összecsapások. Először a 
császár nagybátyja, Gebhard püspök tört be a Magyar 
Királyság északnyugati határvidékére 1050-ben, majd 
pedig magyar csapatok dúlták a határ túloldalát, a stájer 
területeket. Henrik ezért nagy sereget szervezett, és 1051 
júliusában, a Német-római Birodalom egész hadereje 
Regensburgnál gyülekezett a Magyar Királyság elleni 
támadásra. Felvonultak a bajorok, svábok, szászok, 
lombardok, karantánok, lengyelek és csehek, de ott 
voltak a birodalmi hercegek és határőrgrófságok csapatai, 
valamint a püspökségek és apátságok seregei is: csak a 
nehézpáncélzatban felvonuló lovagok létszáma elérte az 

5000 ezer főt, de sok ezer nehézgyalogos – vaspajzzsal 
védett és páncélban harcoló – germán katona is készült a 
harcra. Ezzel szemben a magyarok fő ereje ekkortájt még 
a könnyűlovasság volt, amely gyors lovakon, könnyű 
vértekben, bőrpajzsokkal és lándzsával, valamint íjjal 
harcolt. Az ispánsági birtokok katonasága, és a határgyepű 
mentén élő népek fegyveresei is jórészt könnyűlovas 
csapatokat alkottak.

A német sereg két irányból igyekezett elérni az akkori 
fővárost, Székesfehérvárt. Gebhard, regensburgi püspök 
flottája Győrnél horgonyzott le, ott várta a további 
fejleményeket. Henrik a fősereggel Stájerország felől, a 
Rába folyó és a Zala forrásvidéke mentén tört be az országba, 
és haladt a Balaton-felvidék irányába. A magyar sereg 
tényleges vezetését I. András király öccse, a harcos Béla 



herceg látta el. A magyarok a „felperzselt föld” taktikáját 
alkalmazták a németek ellen: a pusztasággá tett földeken 
Henrik serege éhezett, a lovagi csapatok lóállománya 
drasztikusan fogyatkozott. Eközben Béla a gyorsan mozgó 
könnyűlovas csapatait, a Balaton-felvidéken keresztül 
a német fősereg hátába küldte, a Zala forrásvidékének 
környékére, hogy elzárja a németek visszavonulási és 
utánpótlási útvonalát. Eközben a könnyűlovas magyar 
csapatokból kisebb lovas egységeket is létrehozott, és ezeket 
rajtaütésszerű rácsapásokkal a vonuló német seregre küldte. 
A portyacsapatok folyamatosan zaklatták a németeket: 
nyílzáporral árasztották el a hadoszlopokat, illetve a 
szélen vonuló német katonákra rendre rá is támadtak, 
folytonos feszültséget okozva ezzel a harcmodorral a 
germánok soraiban. Miközben Henrik megközelítette 
Székesfehérvárt, katonái egyre rosszabb állapotba kerültek: 
éheztek, lerongyolódtak, lovaik pusztulásával felszerelésük 
egy részét már ekkor el kellett hagyniuk. Eközben a Győr 
térségében, a Duna mellett táborozó másik birodalmi 
sereg mit sem tudott a kialakult helyzetről, ugyanis 
Henrik levélvivő hírnökeit mind kifigyelték, és elfogták 
a magyarok. A történetírásban nem maradt fenn hiteles 
feljegyzés arról, hogy Gebhard püspök birodalmi serege 
végül is miért fordult vissza a birodalomba, de a legenda 
szerint egy hamis, Henrik pecsétjével ellátott levelet 
juttattak el táborába a magyarok, hogy azonnal forduljon 
vissza, és vonuljon el a német területek felé.

Eközben Henrik az egyre fogyatkozó seregével 
Székesfehérvár ostromára készült, ugyanis a város 
élelmiszertartalékával megmenthette volna hadereje 
javát. De a várost olyan jól felszerelt könnyűlovas 
egységek védték, hogy már ezen a több ezres magyar 
hadon is reménytelennek látszott az elcsigázott németek 
keresztültörése, így a német-római császár a végleges 
visszavonulás mellett döntött: a birodalmi sereg a Vértes 

irányába indult. El is érte ugyan a hegységet, és felállítottak 
egy megerősített tábort, de a nagyfokú élelmiszerhiány 
miatt továbbvonulni innen a németek már nem tudtak. Le 
kellett vágni a maradék lovakat, hogy enni adhassanak a 
katonáknak, így a lovagi sereg fő harceszköze eltűnt, a 
germán katonák pedig gyalogszerre kényszerülve várták 
a magyar támadást. De a magyarok cselt vetettek: nem 
siették el a dolgot. Napokig csak köröztek portyacsapataik a 
tábor körül, állandó nyílzáporral zavarva a bennlévőket, és 
ugyanez folyt éjszakánként is. A német katonák kénytelenek 
voltak gödröket ásni, és abban bújni el a folytonos nyílzápor 
elől. Eddig bírták a német lovagok: ekkor, látva a táborban 
maradás további értelmetlenségét, az egész birodalmi sereg 
felbomlott, a katonák eldobálták vértjeiket és páncéljaikat, 
hogy gyorsabban menekülhessenek, és nyugat felé indultak. 
A sok ezer germán lovagi páncél és vért szinte beborította 
a Vértes dombjait, így kapta aztán a nevét a hegy a nagy 
magyar győzelemről: a magyarok nagyobb csata nélkül 
verték szét a jóval nagyobb német sereget. A németek 
végül a Balaton-felvidéken át menekülve, kijutottak a Duna 
vonaláig, amely mentén, óriási veszteségek árán ugyan, de 
el tudták hagyni az országot.
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NÉMET BETÖRÉSEK, 1052: 
BÚVÁR KUND LEGENDÁJA
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A Német-római Birodalom császára, III. Henrik a 
Vértesnél, 1051-ben elszenvedett nagy veresége ellenére 
továbbra sem tett le szándékáról, hogy a Magyar Királyságot 
hűbéresként a Német-római Birodalomhoz csatolja. 
Ezért elutasította IX. Leó pápa békéltetésre vonatkozó 
ajánlkozását, és úgy döntött, 1052-ben ismét I. András ellen 
vonul. Okulva az előző esztendők kudarcaiból, seregét 
most a Duna vonala mentén haladva, a folyami flottájának 
fedezete mellett vonultatta fel.

Az 1051-es nagy vereség miatt lényegesen kisebb 
sereget tudott csak kiállítani, mint egy esztendővel ezelőtt. 
Viszont ezek a birodalmi csapatok nagyon jól felszereltek 
voltak, bőséges élelem-utánpótlással és ostromgépekkel 
is el voltak látva, míg a birodalom dunai hajóraja szintén 
biztosnak tűnő támpontot jelentett, így III. Henrik komoly 
esélyekkel indult a magyarok ellen 1052 nyarának elején. 
Hadjáratának legelső célja Pozsony elfoglalása volt, ezért 
a város alá érkezve lehorgonyzott, szárazföldi seregével 
pedig megkezdte a vár ostromát. Pozsony védői szívósan 
ellenálltak: a magyarok sorra visszaverték a német 
rohamokat, sőt, alkalmanként kitörésekkel is zaklatták 
az ostromló sereget. Pontos feljegyzések nincsenek 
erre vonatkozóan, de egyes vélemények szerint ebben 
az esztendőben járt első ízben római pápa a Magyar 
Királyságban, ugyanis némely történészek úgy vélik, hogy 
IX. Leó megjelent III. Henrik pozsonyi táborába, hogy 
személyesen próbáljon békét közvetíteni a német császár 
és a magyar király között. E próbálkozása azonban nem 
járt sikerrel.

III. Henrik 1052-ben ismét csúfos kudarcot vallott a 
magyarok ellen. A krónikások feljegyzései szerint a német 
hadjárat Pozsonynál véget is ért. Nem egyértelműen 

tisztázott okok miatt a császár dunai flottájának számos 
hajója az egyik éjszaka elsüllyedt. A német sereg 
ellátásának és felszerelésének egy része így megsemmisült, 
és két hónapos sikertelen ostrom után III. Henrik kivonult 
az országból. A német hajók pusztulásának oka a Képes 
Krónika szerint I. András egy Zotmund vagy Zothmund 
nevű lovagjának – a népnyelvben csak „Búvár Kund”-ként 
emlegetett katona – hőstette volt, aki vagy egyedül, vagy 
többedmagával, az éjszaka leple alatt megfúrta a német 
hajók oldalát, így azok megteltek vízzel, és elsüllyedtek. 
Zotmund létezése egyértelműen nem bizonyított, mivel csak 
magyar feljegyzések vannak személyéről, annyi azonban 
bizonyos, hogy a német krónikások is leírják a császári 
hajóhad pusztulását. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy 
ha nem is az egész császári flottát, de jó néhány hajót képes 
lehetett egy kisebb búvárcsapat megrongálni, és ezzel 
vesztét okozni. Hiszen a hajók többsége a part közelében 
horgonyzott, ahol az éj leple alatt valóban megfúrhatta 
azok oldalát egy-két arasznyival a vízszint alatt néhány 
bátor, magyar katona. A hajók a pár centiméteres lék miatt 
szép lassan elkezdtek megtelni vízzel, de ez se a hajó 
legénységének, sem pedig az alvó német seregnek nem 
tűnt fel. Csak akkor válhatott világossá számukra a helyzet, 
mikor közeledett a napfelkelte, és a hajók egy része már 
a víz alatt volt. Ekkor azonban, az addig beáramlott, 
nagy mennyiségű víz miatt már késő volt a próbálkozás a 
mentésre, vagy a lékek eltömítésére, tehát a legénység a 
felszerelést hátrahagyva volt kénytelen elhagyni a süllyedő 
hajókat.

Az is bizonyos, hogy már a 10. századból vannak 
feljegyzések és festmények arról, hogy a bizánci hadsereg 
az ellenség kikötőkben horgonyzó hajóinak elsüllyesztésére 
– illetve csaták alatt – búvárokat alkalmazott, akik 
fúróikkal lékelték meg az ellenséges hajókat. III. Henrik 
nem próbálkozott többször a Magyar Királyság elleni 
támadással, és 1055-ben békét kötött I. Andrással, 1056. 
október 5. napján pedig elhunyt. Fia, IV. Henrik német 
király 1058 szeptemberében megerősítette ezt a békét I. 
Andrással, melyhez kapcsolódóan a magyar király fiát, 
Salamont eljegyezték IV. Henrik testvérével, Judittal. 
Még ebben az évben, I. András életében megkoronázták 
Salamont, amely miatt megromlott András király és 
öccse, Béla herceg viszonya, ami pedig egy újabb magyar 
trónviszályt vetített előre. 1060-ban I. András és Béla herceg 
összecsaptak, amely csatából a herceg került ki győztesen. 
András meghalt, I. Béla pedig elfoglalta a magyar trónt. 
Nem sokáig uralkodhatott, mert 1063-ban súlyos baleset 
érte a dömsödi udvarházában, és nem sokkal később 
meghalt. Eközben Salamon, IV. Henrik segítségével betört 
az országba, és 1063 szeptemberében fejére került a királyi 
korona. A magyar belviszály nemsoká folytatódott, ugyanis 
I. Béla két fia, Géza és László hercegek viszonya csakhamar 
megromlott Salamonnal. A háborúskodásból a hercegek 
kerültek ki győztesen: I. Géza 1074-től három éven át, 
majd Szent László királyunk pedig dicséretesen, 1077 és 
1095 között uralkodott, megnyugvást és megerősödést 
hozva a fiatal Magyar Királyság számára.
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VÉRFÜRDŐ 
A SAJÓ MELLÉKÉN

A TATÁROK EGY ÉVIG DÚLTÁK A 
MAGYAR KIRÁLYSÁGOT, MAJD 

MINDENT FELPRÉDÁLVA TÁVOZTAK
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IV. Béla 1235-ben ült a magyar trónra, de mire a tatárok 
hatalmas serege a Kárpátok alá érkezett hat évvel később, 
a király újfajta, elsősorban a nagybirtokosok hatalmát 
letörni igyekvő politikájával már a nemesség nagy részét 
magára haragította. Az általa a Magyar Királyság területére 
befogadott, egyébként a tatárok elől menekülő nomád 
kunoknak pedig a királyságunk szinte minden társadalmi 
rétegével meggyűlt a baja, így mondhatjuk, hogy egy 
feszült, és meglehetősen rossz belpolitikai helyzetben 
törtek rá az országunkra 778 esztendővel ezelőtt a keletről 
jött hordák.

A mongol és tatár törzseket egyesítő, és ezzel egy 
hatalmas birodalmat létrehozó Dzsingisz kán unokája, Batu 
volt az, aki lerohanta az orosz fejedelemségeket, 1240-ben 
elfoglalta Kijevet, majd betört a halicsi bánságba, és egész 
Európa elfoglalására készült. IV. Béla 1241 elején szólította 
hadba a királyi sereget. Kisebb részét Tomaj Dénes nádor 
vezetésével az Északkeleti-Kárpátok gyepűjének védelmére 
küldte, míg a had nagyobbik felét pedig Székesfehérvár – 
Esztergom – Buda térségben állomásoztatta. Az Óbudára 
összehívott királyi tanács még mindig a magyar-kun 
ellentétek elsimításával volt elfoglalva, mikor megérkeztek 
Budára Batu kán követei, akik felszólították a királyt, hogy 
a kunokat – ki a tatárok alattvalói – szolgáltassa ki. A IV. 
Béla kíséretében lévő főurak az „arcátlan” követeket a 
helyszínen felkoncolták. A veszélyt távolinak sejtő magyar 
főnemesek és főpapok a hadaikat még ekkor sem hívták 
össze, holott Dénes nádor lovas futárja már 1241. március 
10-én segítséget kért, mert a tatár előhadak lerombolták a 
gyepű védelmi berendezéseit. A tatárok három hadseregre 
oszolva nyomultak előre. Batu kán főserege Sejbán, 
Burundáj és Szubutáj Bagatur alvezérekkel Halicsból tört 
rá az országunkra. Az északi sereget Batu testvére, Orda 
vezette, míg a délit Tuluj fia, Bedzsák. Orda a lengyel 
térséget pusztította, míg Bedzsák az Ojtozi-szoroson át 
betört Erdélybe, és a szorost védő Sólom fia Pósa erdélyi 
vajdát egész seregével együtt elveszejtette.

Csak ekkor kezdődött meg a főúri és főpapi seregek 
összegyűjtése, és megérkezett az osztrák herceg, Babenbergi 
Frigyes is, de csak csekély erejű hadat hozott magával. A 
tatár fősereg rendkívül gyorsan haladt: három nappal a 
Vereckei-szoroson való átkelés után, 1241. március 15-én 
előhada már felprédálta Jászberény térségét, míg a felderítői 
Pest kapujáig portyáztak. Március 17-én felgyújtották 
Vácot, mire a harcias kalocsai érsek, Csák Ugrin megszegte 

a király parancsát, és páncélos lovasságával a mongolokra 
támadt: azok egy mocsaras területre csalták, és kis híján 
elveszejtették az egész lovascsapatot. Ekkor a magyarokra 
egy igencsak negatívan ható esemény történt: Babenbergi 
Frigyes is rátámadt egy kisebb, portyázó tatárseregre, és jó 
néhány mongolt levágtak, illetve elfogtak. Mivel a foglyok 
között kunok is voltak, így sok magyar igazolva látta a 
kunok árulását: ezért hát elfogták a királyhoz tartó Kötöny 
kun fejedelmet és kíséretét, és a helyszínen megölték őket. 
Erre a kunok fellázadtak, majd felprédálták a Duna-Tisza 
közét, aztán a Szerémséget is, és déli irányba elhagyták 
a Kárpát-medencét: ezzel IV. Béla könnyűlovasságának 
nagy részét elvesztette.

A király nem várta be a néhány, még felvonulóban lévő 
főúri és főpapi bandériumot, hanem a Sajótól keletre 
táborozó Batu kán irányába indult. Ezt megtudva, a portyázó 
tatár előhad vezére, Sejbán felgyújtotta és kifosztotta Egert, 
majd ő is a Sajó irányába indult. IV. Béla 1241. április 8-án 
vagy 9-én ütött tábort a Sajó jobb partján, valahol Ónod 
és Muhi térségében. A tábort a magyarok körbe felállított 
szekerekkel védték, egyszersmind be is zárva magukat oda, 
míg a Sajó egyetlen hídját nem rombolták le, csak őrséget 
állítottak mellé. A szekértáborban olyan sűrűn zsúfolódtak 
össze a katonáink, hogy a sátrak kötelékei sok helyütt 
összeértek. Április 10-én egy orosznak sikerült átszöknie a 
magyar táborba, és jelentette, hogy éjjel rohamra indulnak 
majd a tatárok. IV. Béla a híd védelmére, és az átkelés 
megakadályozására öccsét, Kálmán herceget küldte ki, 
akihez önként csatlakozott Csák Ugrin kalocsai érsek is. 
A herceg éjfél táján ért a hídhoz, amelyen addigra már 
több száz tatár kelt át a folyó jobb partjára. A magyarok 
rájuk rontottak, és visszavetették őket a túlpartra, majd 
megerősítették a hídőrséget és visszatértek a szekértáborba. 
Csak ők, és a templomos lovagok maradtak ébren, de a 
magyar had nagy része aludt: egyszerűen nem hitte el 
senki, hogy a tatárok éjjel fognak döntő támadást indítani. 
A királyi haditanács meg volt győződve róla, hogy a 
mongolok majd felállnak velük szemben a harcmezőn, mint 
ahogy az akkortájt az európai hadak között szokásos volt, 
és egy lovagias ütközetben mérkőznek meg egymással. 
Nem így történt…

Batu késő éjjel támadt rá a hídőrségre, melyet 
hajítógépekkel lövetett, majd a Sajó gázlóin átkelt 



jobbszárnya máris bekerítéssel fenyegette őket. A 
hídőrség visszavonult, a tatárok pedig megkezdték 
az átkelést rajta, illetve egy szálfákból épített másik 
hídon, amelyet időközben Szubutáj ácsoltatott össze. 
Az egyre nagyobb mongol had elözönlötte a Sajó jobb 
partját, mire megébredt a magyar tábor is. Azonban az 
összezsúfolt királyi had nem tudott hadrendbe állni 
a sötétség és a hatalmas fejetlenség miatt: a katonák 
szó szerint hol egymáson, hol pedig a sátorköteleken 
bukdácsoltak át… Mire pirkadni kezdett, a tatár sereg 
a magyarok hátába került: 1241. április 11-én, reggel 
hét óra tájékán visszaszorították Kálmánt és Ugrint, 
egy órával később pedig bekerítették a szekértábort. 
A mongolok folyamatosan nyilazták a táborban rekedt 
magyarokat, a csata órákon át tartott. A nehézfegyverzetű 
magyar katonák nem tudták kihasználni a fegyvereik 
adta előnyt, és délutánra már a páncélos lovagok is 

menekülőre fogták, ami ugyancsak vérfürdőbe torkollott, 
mert a tatárok folyamatosan követték, és felkoncolták 
az egyre jobban szétzilálódott királyi sereget. Késő 
délutánra a csata eldőlt. Elesett Ugrin érsek, míg Kálmán 
súlyosan megsebesült: a Dunántúlra vitték, ahol Somogy 
vármegyében a herceg végül belehalt sérüléseibe. 
Megölték Mátyás esztergomi érseket, Gergely győri, 
Jakab nyitrai és Rajnáld erdélyi püspököt, Tomaj Dénes 
nádort, Serafil fia András országbírót, Rátót Domokos 
tárnokmestert és Gutkeled Miklós horvát-szlavón bánt is.

IV. Béla azonban testőrsége segítségével megmenekült, 
majd a Bükk hegység, a Rima és az Ipoly völgyén át Nyitra 
várába ment, ahol fegyveres kíséretet gyűjtött. Ezután 
Ausztrián át Szlavóniába, majd Dalmáciába vezetett az 
útja, miközben Batu kán felprédálta Pestet, de a Dunán 
való átkelést már nem kockáztatta meg. 1241 hátralevő 
részében a tatárok elsősorban Észak-Magyarország 
térségét dúlták, de mikor a Duna befagyott, átkeltek, és 
1242 első felében a Dunántúl következett.  A várakkal nem 
bírtak, de a falvak nagyrészt elnéptelenedtek, a mongolok 
mindent felégettek. Egy tatár sereg Kádán vezetésével az 
Adria irányába indult, és Dalmáciánál sikerült is sarokba 
szorítania IV. Bélát, aki Trau (Trogir) szigetére húzódott 
vissza. A mongolok a sziget bevételére készültek, még 
a tengervíz mélységét is megmérték, mikor megérkezett 
Batu visszavonulási parancsa: a tatárok Tolna és Baranya 
irányában hagyták el az országot. Mindenhol pusztulást 
és üszkös romokat hagytak maguk mögött, majd IV. Béla 
hazatért, és munkához látott. Változtatott politikáján, 
és az elkövetkezendő esztendőkben tucatjával építtetett 
kővárakat szerte az országban, majd lassan a falvak is újra 
benépesültek: azóta hívjuk őt a második honalapítónak…
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A MORVAMEZEI CSATA



A csatát 1278 augusztusának végén, a Morva-folyó 
mellett vívták meg II. Ottokár cseh király hadai Habsburg 
Rudolf német-római császár és IV. (Kun) László magyar 
király seregei ellen. A magyar segítségnek köszönhetően 
Rudolf győzedelmeskedett, és a csata döntő jelentőségű 
lett: a Habsburgok ezzel a győzelemmel biztosították be 
uralmukat a későbbi osztrák örökös tartományok felett, 
mely terület aztán a Habsburgok birodalmának alapjává 
vált.

Alig volt túl a Magyar Királyság a pusztító tatárjáráson, 
mikor IV. Béla magyar király és II. (Harcias) Frigyes 
osztrák herceg csapatai 1246. június 15-én összecsaptak 
a Lajta-folyó menti csatában, ahol az utóbbi uralkodó 
aratott győzelmet, ezért azonban az életével kellett fizetnie. 
Frigyes halálával kihalt a Babenberg-dinasztia, így a diadal 
nem a békétlenkedő herceg álmainak megvalósulásához, 
hanem újabb háborúkhoz: az Árpádok és a cseh Premysl-
uralkodóház rivalizálásához vezetett, amelynek célja 
a Babenberg-örökség, vagyis az osztrák tartományok 
megszerzése volt. Két évtizednyi harc és csatározás vette 
kezdetét a csehek és a magyarok között az osztrák hercegség 
megszerzéséért. A csatározásra pontot az 1260. július 12-
én zajló első morvamezei csata tett, ahol IV. Béla és fia, 
István herceg hadai vereséget szenvedtek II. Ottokár cseh 
király csapataitól, így az osztrák hercegi tartományokat, 
a stájer térséget végül a csehek szerezték meg. Azonban 
II. Ottokár a hirtelen szerzett hatalomtól megrészegülve 
nem kevesebbet tűzött ki következő céljául, minthogy 
a Német-római Birodalom császári trónjára ülhessen. 
Azonban a birodalmi fejedelmek nem a rájuk is veszélyt 
jelentő, egyre növekvő hatalmat szerző cseh uralkodót, 
hanem az akkor még jelentéktelen Habsburg-dinasztiából 
származó Rudolfot választották meg német királlyá, amely 
trón megkaparintása előfeltétele volt a császári korona 
megszerzésének, így II. Ottokár álmai ködbe veszni 
látszottak.

Habsburg Rudolf megválasztását Ottokár egyszerűen 
nem volt hajlandó tudomásul venni, de mikor Rudolf 
szövetségre lépett a fiatal IV. (Kun) Lászlóval, a második 
államalapítónk, IV. Béla unokájával, akkor feleszmélt, és 
szervezni kezdett egy Rudolf elleni hadjáratot. Látszólag 
győztesen jöhetett volna ki egy háborúból, hiszen Habsburg 
Rudolf néhány ezer fős haderővel bírt csak, míg a magyarok 
földjét ekkortájt komoly belviszály dúlta, amit II. Ottokár 
ki is használt. A Kárpát-medencét uraló magyarság 
belviszályának oka a főúri és bárói csoportok hatalomért 
való versengése volt, amelynek kiindulópontja IV. Béla és 
fia, V. István egymással való háborúskodásában keresendő, 
amely belharcban jelentősen megerősödtek a Magyar 
Királyság főúri csoportjai. Ahogy meghalt V. István, és 
trónra ülhetett fia, IV. László, évekig tartó csatározás 
vette kezdetét a magyar főurak között. Csak néhány 
példa: Kőszegi Henrik 1273-ban még IV. László híveként 
gyilkolta meg Béla macsói herceget, a néhai IV. Béla másik 
unokáját, a következő évben pedig már fogságba vetette az 
uralkodót és édesanyját, akiket aztán a Csákok szabadítottak 
ki. A belháború eközben mérhetetlen szenvedést okozott 

az országnak: míg 1273-ban a kunok fosztogatni kezdtek 
az Alföldön, azalatt II. Ottokár – kihasználva a helyzetet 
– megszállt több nyugat-magyarországi vármegyét 
is, a városok nagy része pedig a rivalizáló nagyurak 
prédájává lett. Veszprémet például a híres káptalani 
főiskolájával együtt pusztították el a Csákok hadai, csak 
azért, mert egy ellenérdekű főméltóság, Kőszegi Péter ült 
a veszprémi püspöki székben. Az egész országot feldúló 
klikkek egyébként a külpolitikában is eltérő orientációt 
képviseltek, ugyanis a nyugaton kibontakozó Premysl 
Ottokár – Habsburg Rudolf vetélkedésben a Kőszegiek 
korábbi párfogójukat, II. Ottokárt, míg riválisaik az 1273-
ban német királlyá választott I. Rudolfot támogatták.

1276-ban kitört a háború I. Rudolf és II. Ottokár 
között, mivel a Habsburg uralkodó szövetséget ajánlott 
a széttagoltságában is jelentős katonai erővel rendelkező 
Magyar Királyságnak. A megállapodásnak elengedhetetlen 
feltétele volt a fiatal magyar király, Kun László nagykorúvá 
nyilvánítása, amely aktusra az 1277. évi országgyűlésen 
került sor. A Rudolffal kötött szerződés jelentős presztízst 
kölcsönzött a fiatal magyar királynak, így már minden 
készen állt a második morvamezei ütközetre, amelyet 
a következő év nyarának végén vívtak meg. IV. László 
hatalmas seregével Pozsony térségében egyesült a német 
királyi csapatokkal, majd északi irányba, a Morva-folyó felé 
vonultak tovább. A magyar sereg magját a nehézpáncélos 
lovagok alkották, de jelentős szerep jutott a még mindig 
nomád módon harcoló kun könnyűlovasoknak is. Ezeknek 
legfőbb fegyverük az íj és a szabja volt, míg fő erősségük 
a gyorsaság, amit könnyű fegyverzetüknek és apró termetű 
nomád lovaiknak köszönhettek. Rudolf mindössze 3 ezer 
– kopjával, lándzsával, pajzsokkal és kétkezes kardokkal 
felszerelt – lovaggal érkezett, így a cseh nehézlovasság 
fölényét nem tudták kiegyenlíteni. A két szövetséges külön 
mozgatta csapatait, seregük összlétszáma 23 ezer fő körül 
mozgott, míg II. Ottokár cseh seregének létszáma 2-3 ezer 
katonával haladta túl a magyar és osztrák csapatokét.
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A két sereg 1278. augusztus 26-án találkozott össze a 
Morva-folyó mellett. A szövetségesek balszárnyát Rudolf 
vezette, lovagjai élén II. Ottokárral nézett farkasszemet, 
míg a had gerincét a magyar nehézlovasság adta. A 
magyar lovagok előtt, illetve IV. László jobb oldalát 
fedezve helyezkedtek el a kunok, míg az ekkor csupán 16 
esztendős magyar király pedig egy dombtetőről figyelte 
az eseményeket. II. Ottokár harcrendjének első soraiban 
cseh és morva csapatok álltak, mögöttük számszeríjász 
zsoldosokkal. A másodikban brandenburgi nehézlovas 
egységek helyezkedtek el, a harmadikban pedig 
könnyűfegyverzetű sziléziai és lengyel csapatok.

A kunok kezdték meg a támadást, mert a tágas és 
nyílt terep kedvezett nomád taktikájuknak: folyamatos 
nyílzáporral árasztották el II. Ottokár hadának első sorait. 
Ezek a folyamatos belövések rendre kiprovokálták a cseh 
lovagok rohamait, amelyek viszont nem érték el a gyors 
kunokat. Mikor a cseh nehézlovasok éppen elérték és 
legázolhatták volna őket, a kunok megfordultak, és az 
utolsó nyílzápor kilövése után futásnak eredtek. Így a 
csehek nehézlovasságának elsöprő energiájú támadásai – a 
célpont folytonos eltűnése miatt – egymás után a semmibe 
vesztek, egyre jobban kifárasztva a cseh és morva lovagokat 
és hatalmas csatalovaikat. Ekkor kezdte meg a magyar 
nehézlovasság a támadását, szinte elsöpörve a kifáradt cseh 
és morva lovagokat. Itt jött el a csata legnehezebb pillanata 
a magyarok számára, hiszen szembetalálták magukat a II. 
Ottokár lovagjai mögött felsorakozott számszeríjászokkal, 
akik érzékeny veszteségeket okoztak ugyan a magyar 
nehézlovasságnak, de a rohamukat megállítani már nem 
tudták. A magyarok elsöprő lendülete elsodorta az íjászokat 
és ezzel az egész cseh jobbszárnyat, majd elérte Ottokár 

táborát, sőt, megfutamították a lengyel zsoldosokat is. II. 
Ottokár és Habsburg Rudolf eközben egymással voltak 
elfoglalva. A cseh uralkodó sikeresen támadt Rudolfra, 
egyre jobban visszaszorítva arcvonalát. Ekkor tért vissza 
Ottokár táborából a győztes magyar sereg, amely oldalba 
kapta a Rudolfot egyre hátrébb szorító cseheket. A hadrend 
erre felbomlott, és futásnak eredt az egész cseh-morva had. 
A bátor II. Ottokár ekkor példát mutatva, egyedül rontott az 
ellenséges osztrák lovagok tömegének, hátha követik majd 
katonái, és ezzel megállíthatja fejvesztett menekülésüket. 
De a cseh had ekkora már teljesen felbomlott, a királyt 
még a testőrsége sem követte az öngyilkos rohamra, így II. 
Ottokárt pillanatok alatt lemészárolták Rudolf diadalittasan 
rohamozó osztrák lovagjai. Ezzel a győzelemmel kezdődött 
a Habsburgok dinasztiájának felemelkedése.
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1345-ben Nagy Lajos királyunk öccse, András herceg 
volt a nápolyi trón várományosa. Nápolyi Johanna, a 
királyság örököse és az őt támogató olasz főúri kör azonban 
nem akart magyar uralkodót Nápoly napfényes földjén 
tudni. Csak annyi bizonyos, hogy András herceg rejtélyes 
körülmények között lett gyilkosság áldozata: megfojtották. 
A tett mögött sokan, így a magyar király is a nápolyi 
uralkodói klikket és Johannát vélte meghúzódni. Nagy 
Lajos nem hagyhatta válasz nélkül öccse meggyilkolását, 
és komoly katonai felkészülés után, 672 évvel ezelőtt, 
1347-ben elindult seregével Itália földjére.

Annyit érdemes megemlíteni András herceg 
meggyilkolásáról, hogy az egyszerű nép szerette a 
herceget, csak a nápolyi főurak – Johannával a hátuk 
mögött – ellenezték egy magyar herceg nápolyi trónra 
ültetését. Többen is suttogtak a ledér és hataloméhes 
Johannáról, aki más férfiakkal is összeszűrte a levet. 
András megkoronázására 1345 őszén került volna sor, de 
már nem érhette meg. Annyi bizonyos, hogy szeptember 
18-án Johanna egy egész napos vadászaton vett részt 
férjével, melynek fáradalmait a pár az aversai San Pietro 
a Maiella kolostorban akarta kipihenni. A merényletre már 
azután került sor, hogy András és felesége nyugovóra tért: 
az Artus Bertrand és Jacopo Cabano vezette összeesküvők 
kis idő múltán – egy fontos üzenet ürügyével – kicsalták 
a hálóterméből a herceget, és váratlanul rátámadtak. A 
fegyvertelen herceg ugyan el tudott menekülni gyilkosai 
elől, de hálóterme ajtaját zárva találta, hiába dörömbölt 
rajta: ennek kapcsán merült fel Johanna bűnrészessége. A 
támadói utolérték, kötelet csavartak áldozatuk nyakára, és 
felakasztották őt a kolostor egyik erkélyére, majd holttestét 
a kertbe vitték, és ruháitól is megfosztották. A megözvegyült 
királynő szeptember 19-én távozott Aversából: a krónikások 
szerint arcán nyoma sem látszott annak, hogy megviselte 
volna férje halála, és három nappal később írt levelében 
is igyekezett András könnyelműségével megindokolni 
a szörnyű gyilkosságot. Mivel Nagy Lajost nem tudta 
meggyőzni, a magyar király végül 1347-ben hadat üzent a 
Nápolyi Királyságnak.

Az első nápolyi hadjáratára Nagy Lajost a korszak szinte 
legerősebb hadserege kísérte el: egy vértes, pajzsos, nehéz 
kardokkal harcoló, számszeríjjal is felszerelt zsoldos 
nehézgyalogság. Aztán vele tartott a magyar lovagok 
serege, egy zárt sisakban és talpig páncélban, pallossal, 
két embernél is hosszabb lándzsákkal küzdő, vértezett 
csatalovakkal ellátott nehézlovasság, valamint elkísérték a 
magyar királyt a nyíllal, szablyákkal és kopjákkal küzdő, 
kun könnyűlovasok is, akik ekkortájt a Duna – Tisza közén 
éltek, és a magyar Anjou-házból származó királyok biztos 
támaszai voltak. Az olaszok szintén számszeríjasokkal, 
és egy kisebb lovagi sereggel készültek feltartóztatni a 
magyar uralkodót. 1348. január 11-én, Nápolytól mintegy 
30 kilométerre, északra, Capuánál találkozott össze a 
nápolyi és a magyar sereg. Az olaszokat Nápolyi Johanna 
új férje, Tarantói Lajos vezette. Seregében körülbelül 2700 
lovag, és 5000 gyalogos volt. Ezzel szemben a magyar 
haderő közel 12 ezer főt tett ki. Az olaszok elsődleges célja 

volt fedezni és védeni Capua városát, amelynek elfoglalása 
után szabad út nyílt volna Nápoly felé. Ezért a kis városka 
mellett megerősített állásokat épített ki a Volturno-folyó 
partján. Capua előtt, a Volturno-folyón egy nagy, római 
kori kőhíd ívelt át, amelyet az olaszok megfelelően védtek 
és el is torlaszoltak. Nagy Lajos felismerte, hogy ha a 
hídon erőltetné serege átkelését, az olasz számszeríjászok 
miatt rendkívül nagy lenne a vesztesége. Így a lovagjait a 
folyó egy távolabbi, sekély partrészére vezette, és Orticello 
falvacska mellett kelt át a Volturnón, egy gázlón.

Eközben a nápolyi sereggel szemben a magyar zsoldos 
gyalogság megkezdte az átkelést a hídon, de inkább 
figyelemelterelő szándékkal, hogy az olaszok ővelük, és ne 
a nápolyi sereg balszárnya felé közelítő magyar lovagokkal 
legyenek elfoglalva. A terv kitűnően bevált, a nápolyi sereg 
egyszerre csak arra eszmélt fel, hogy kun könnyűlovasok 
támadtak rájuk, akik nyílzáporukkal és portyacsapataikkal 
szétzilálták az olaszok első soraikat, majd pedig hirtelen 
szétnyíltak, és átadták a mezőt a rohamra induló magyar 
nehézlovasságnak. Nagy Lajos lovagjainak így egyetlen 
roham is elég volt, hogy elsöpörjék a nápolyi páncélos 
lovasságot. Az olaszok szétszaladtak, így a magyar 
lovasság szinte megállás nélkül törhetett rá a nápolyiak 
gyalogságára, amely eközben a Volturno hídjánál harcolt 
a magyarok egyre közelítő zsoldos gyalogságával, akik 
folyamatosan lőtték őket számszeríjas alakulataikkal. 
Mikor a magyar nehézlovasság végül lerohanta az olasz 
gyalogságot, Nagy Lajos zsoldosai is megrohamozták a 
hídfőt, és átkeltek rajta. A nápolyiakat így bekerítették, 
majd a folyó partjának szorították: szinte az egész olasz 
sereget levágták, sokuk a folyóba fulladt. Tarantói Lajos 
körülbelül két óra leforgása alatt teljes vereséget szenvedett, 
és kis testőrségével Nápoly felé futott. Nagy Lajos magyar 
király bevonult Aversa várába, és ott fogadta a behódolni 
akaró nápolyi nemeseket. Itt azonban Lajos, egy tőle 
szokatlan tettre ragadtatta el magát. A békét kérő olaszokat 
egy szívélyes lakoma után kérdőre vonta öccse halála 
miatt, majd lefogatta Durazzói Károlyt, és a helyszínen 
lefejeztette, a többi tarantói és durazzói herceget pedig 
elfogatta, és a Magyar Királyságba, Visegrád és Buda 
környékére küldte.

Ez a cselekedet végleges törést okozott a magyarok, 
valamint a nápolyi arisztokrácia és az önérzetes olasz 
polgárság között egyaránt. Nagy Lajos hiába vonult be 
erővel Nápolyba, ahogy hazatért, rögtön ellene lázadtak 
az olasz nemesek. Az 1352-ig elhúzódó nápolyi magyar 
jelenlét csak a magyar seregek sorozatos, dél-itáliai 
győzelmeinek volt köszönhető: azonban az egész olasz 
lakosság egyöntetű makacssággal gyűlölte egyre jobban a 
Magyar Királyságból érkezőket. Nagy Lajos jelenléte volt 
az egyetlen biztosíték a magyar kormányzat működésére. 
Azonban valahányszor visszatért a Kárpát-medencébe, 
a nápolyi trón minduntalan elveszett, és tartott ez addig, 
amíg Nagy Lajos újra Itália földjére nem lépett. A magyar 
király belátta: tartósan nem szerezheti meg a nápolyi trónt, 
miközben hatalmas összegeket emészt fel egy-egy hadjárat, 
így végül a kivonulás mellett döntött.
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A Nápolyi Királyság nemesei nem nyugodtak bele az 
1348. januári, capuai vereségbe, és titkon szervezkedésbe 
kezdtek. Ebben az időszakban történt, hogy a genovai 
kereskedőhajók rágcsálóinak a bolhái a fekete halált kezdték 
terjeszteni szerte Európában. Eközben a Capuánál megvert 
sereg vezére, Tarantói Lajos és felesége, Johanna egérutat 
nyertek. Tarantói a nápolyiak szervezkedésének az élére állt, 
míg Johanna Avignonba utazott, hogy VI. Kelemen pápától 
kérjen segítséget: tagadott minden, a magyarok által ellene 
felhozott vádat.

A terjedő pestisjárvány miatt Nagy Lajos nem akarta a 
seregét a helyszínen állomásoztatni, ezért a fontosabb dél-itáliai 
erődöket mind megszállták a magyar katonák, valamint a német 
és itáliai zsoldosok. Lajos parancsnoknak a megbízható Ulrich 
Wolfhardtot jelölte ki, akinek rendelkezésére bocsátott 1200 
zsoldost Nápoly Castel Nuovo erődjében, illetve élelmiszerrel és 
pénzel is bőven ellátta a zsoldosvezért, hogy katonáit kordában 
tudja tartani, és azok ne kezdjenek a környék fosztogatásába. 
Nagy Lajos ezután, 1348 májusában szállt hajóra Barlettában, 
és az Adrián át, a Zárába vezető tengeri úton távozott a 
Nápolyi Királyságból. Ulrich Wolfhardtnak köszönhetően 
a Nápolyi Királyságot felügyelő zsoldossereg nem kezdett 
kegyetlenkedésbe és a térség fosztogatásába, így a magyar 
király távozása után, 1348 nyarán a nápolyiak nagy ünnepség 
keretei között köszönthették a városba visszatérő Johannát 
és férjét, Tarantói Lajost. A pár, közel másfél ezer német és 
olasz zsoldossal tért vissza, akiket egy Werner nevezetű német 
zsoldosvezér „nagy compagniajának” hívtak. Mivel Nápoly 
erődjei magyar kézben voltak, a királyi pár egy magánházban 
szállt meg, de rögvest hozzáfogott a város visszaszerzésének 
megtervezéséhez. Wolfhardt tartott a nápolyiak cselvetésétől és 
a csapatai összegyűjtését tartva célszerűnek, kiürítette a nápolyi 
Castel dell’ Ovot, és a Castel Capuanot, majd a Castel Nuovó 
erődbe vonult vissza zsoldosaival. Ezen felbátorodtak Tarantói 
Lajos hívei, és a „nagy compagnia” segítségével lerohanták 
Nápolyt, majd megostromolták az utolsó magyar erődítményt, 
de nem értek el sikert.

Ezután a nápolyi előkelők Wolfhardt megvesztegetésével 
próbálkoztak: 6000 aranyat és grófi címet ajánlva fel neki, 
de a német zsoldosvezér nem állt kötélnek. Ezért Tarantói 
Lajos összeszedetett jó néhány, a Nápoly környékén pusztító 
pestisben elhunyt hulláját, és katapultok segítségével 
bedobatta azokat az erődbe. A védők azonban összegyűjtötték 

a holttesteket, és kidobálták azokat a várból. A sikeres 
védekezés ellenére egyre nagyobb problémát jelentett az 
élelmiszer rohamos fogyása, amely miatt a zsoldosok döntésre 
szánták el magukat, hiszen felmentésükre egyhamar nem 
számíthattak. Ezért 1349. január 11-én, a hajnal leple alatt 
elvonultak a várból. Majd egy hét eltelt, mire az ostromlók 
észrevették a szokatlan csendet, és mikor felderítőik közel 
merészkedtek, akkor látták csak meg a nyitott kapukat.

Ulrich Wolfhardt Nápolyt elhagyva, serege egy részével 
Magyarországra ment, és beszámolt Nagy Lajosnak az 
eseményekről, míg a zsoldosaiból alakított másik csapatot 
pedig a magyar kézen lévő Foggia alá küldte. A király, 
jutalomból a hűségéért, neki adományozta Óvár várát és 
környékét. Miután Nápoly elesett, hamar az olaszoké lett 
ismét a még magyar kézen lévő Accera, Aversa, Capua és 
Lucera is. Csak a Nápolytól északkeleti irányba, mintegy 
150 kilométernyi távolságra eső foggiai magyar erőd tartotta 
magát. Az utolsó magyar erődtől 40 kilométerre, keletre, 
az Adria partján feküdt Manfredonia. Itt szállt partra 1348 
késő őszén Lackfi István erdélyi vajda, aki a nápolyi védők 
megsegítésére érkezett seregével. Bár a Nápolynál folyó 
küzdelembe már nem tudtak beavatkozni, de egyesülve 
Wolfhardt időközben beérkező zsoldosaival, Foggia 
környékét teljes mértékben magyar ellenőrzés alá tudták 
vonni. Lackfi erről a baráti vidékről kiindulva Tarantói Lajos 
ellen indult, akinek jóval nagyobb seregét 1349. január 23-
án verte szét Troiánál, majd a városka erődjének elfoglalása 
után, 1349 tavaszára ismét magyar királyi lobogót lengetett 
az itáliai szél Lucera, Barletta és Trani várain is.

A magyarok április 22-én foglalták el Capuát, majd 
Aversánál ismét megverték Tarantói Lajos seregét, aki 
Nápolyba szorult vissza. Ám Lackfi nem kockáztatta meg 
a városállam ékének ostromát, ugyanis VI. Kelemen pápa 
zsoldosokat és pénzt küldött Lajos megsegítésére, amely 
aranyak hatására a magyar zsoldban harcoló katonák egy 
része elvonult Nápoly alól. Lackfi keleti irányba vonult 
vissza, és ahogy serege elvonult egy-egy erősség alól, annak 
olasz lakossága nemsokára a magyar helyőrség ellen fordult, 
távozásra kényszerítve azt. Az erdélyi vajda belátta, hogy 
Nagy Lajos nélkül képtelen a helyzet tartós rendezésére, így 
visszaindult a Magyar Királyságba, de megígérte a Foggia 
környékén maradó magyar királyi híveknek, hogy egy év 
múlva magával az uralkodóval fog visszatérni a Nápolyi 
Királyság földjére.

Eközben a pestis elérte hazánkat is, és Erdélyben 
különösen kegyetlenül tombolt. Nagy Lajos király maga 
utazott a tartományba, hogy személyesen győződjön meg 
a pusztulás mértékéről. Nagy valószínűséggel mind ő, 
mind pedig kísérete itt kaphatta el a halálos ragályt, majd 
visszatérve Visegrádra, megfertőzte vele családját, így 
Margit királynét is. A fiatal és erős király szervezete végül 
legyűrte a halálos kórt, de mind a királyné, mind pedig a 
királyi udvar sok tagja belehalt a pestis fertőjébe. A valóban 
„Nagy” királyunk a gyász és az országban még mindig dúló 
fekete halál ellenére, 1349 őszén nekifogott az újabb nápolyi 
hadjárata megszervezéséhez.
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NÁPOLYI MAGYAR 
HADJÁRATOK:

1350, ISMÉT MAGYAR LOVAGOK 
NÁPOLY TÉRSÉGÉBEN
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Nagy Lajos királyunk éppen csak felgyógyult a pestisből 
1349 kora őszén, de már neki is látott annak megtervezéséhez, 
hogy újra ellenőrzése alá vonja a Nápolyi Királyság 
térségét, és a hadjárattól még a fekete halál ragályától 
elhunyt fiatal párja iránti gyász sem tudta eltéríteni. Nyolc 
éves fegyverszünetet kötött az Adria királynőjével, Velence 
városállamával, majd a dalmát tengerpartra vonult hatalmas 
seregével. Az uralkodó és a nagyurak kísérete 1350. 
április 18-án indult útnak Zenggből, és május első napján 
szálltak partra Manfredoniában, Itália keleti partvidékén, a 
Nápolytól mintegy 200 kilométerre lévő olasz kikötőben.

A magyar királyi sereg 15 ezer magyar és 8000 német 
nehézlovast számlált, a gyalogságot pedig 4000 lombard 
gyalogos adta, a külföldiek többsége zsoldos katona volt. 
Nagy Lajos az érkezése után megjutalmazta a mellette 
kitartó, Foggiaban állomásozó zsoldosokat, akik már 
egy esztendeje várták a magyarok visszatértét, majd 
Bariba ment tisztelegni Szent Miklós ereklyéi előtt. 
Eztán Nagy Lajos nekiindult seregével, hogy elfoglalja 
a Nápolyi Királyságot. Szisztematikusan haladt, erődről-
erődre foglalta vissza a dél-itáliai térséget. Az első Trani 
tengerparti erőssége volt, amelybe a magyar királyt 
eláruló Pipino zsoldoskapitány zárkózott. Mikor a védők 
látták reménytelen helyzetüket, rávették a kapitányukat, 
hogy adják fel a várat. Pipino egy ingben, a nyakában 
kötéllel, mezítláb járult Nagy Lajos elé, aki végül 
megkegyelmezett a zsoldosoknak. A következő erőd 
Canosa vára volt, amely viszont nem adta meg magát, 
így ostromra került sor. A bátor magyar király katonáival 
együtt mászott a falakra, mikor egy méretes kővel fejen 
dobták. A sisakja megvédte ugyan Lajost, mégis ájultan 
zuhant le a várárokba, de szerencsére csontja nem tört, 
nagyobb baja nem esett. Canosa erődjének elfoglalása 
után jó néhány olasz város gondolta úgy, nem áll ellen: 
Atella, Ascoli, Minervo, Forenza, Corneto, Candela, 
Melfi, Rapolla, Aenosa, és Spinazzola városainak a 
vezetői Canosa városában járultak hódolni a magyar 
király elé.

1350 júniusában Nagy Lajos seregével Ascoli térségében 
állomásozott, mikor hírét vette, hogy Aversa parancsnoka, 
Jacopo Pignattaro az erőd tartós védelmére rendezkedett 
be, mert a város környékén élő lakosságnak egy hetet adott 
arra, hogy az összes felhalmozott élelmiszerével együtt 
költözzön be a városba. Lajos a Melfi – Consa – Ebolin 
útvonalon keresztül érkezett öccse öt esztendővel korábbi 
meggyilkolásának a helyszínére. Aversa valóban keményen 
ellenállt, az olaszok derekasan védték az erődöt. Az elhúzódó 
ostrom miatt, 1350. július 26-án Nagy Lajos az ostromlók 
élére állt, és maga vezette a rohamot. Már majdnem felért a 
fal tetejére, mikor egy nyílvessző a bal combjába fúródott. A 
magasból a vizesárokba zuhant királyt a zsoldosai a sátorba 
vitték, ahol, a krónikák szerint az erdélyi vajda, Lackfi és egy 
felcser 12 rántással tépték ki a nyilat a lábából, majd a sebet 
tüzes karddal kiégették. A király mindvégig eszméleténél 
volt, és maga is úgy gondolta, hogy kétségesek a túlélési 
esélyei. Ezért ott, a helyszínen rendelkezett arról, hogy ha 
meghal, Esztergomban temessék el, IV. Béla király mellé.

De Nagy Lajos túlélte a sebesülést, és Lackfi István 
vajda a bekötözött királyt azonnal lóra ültette, majd 
körbelovagolták a várat, hogy az olaszok láthassák: a király 
él. Az ostromló magyarok pedig éljeneztek és kiáltoztak: 
„Íme, Magyarország, Jeruzsálem, és Szicília királya!” Aversa 
védői, látva reménytelen helyzetüket, pár nap elteltével 
önként tették le a fegyvert. Azonban, a fiatal kora ellenére 
bölcs Lajos Aversa bevétele után elgondolkodott: nincs 
tengeri ereje, így Nápolyt csak a szárazföldön tudja elzárni 
az utánpótlástól, ezért a város kiéheztetése kétséges, szintúgy 
a bevétele, hiszen a tenger felől folyamatosan kaphat katonai 
utánpótlást is a Nápolyi Királyság utolsó erőssége. Viszont ő 
1500 kilométerre volt a Magyar Királyság utánpótlásától, és a 
zsoldosokat folyamatosan fizetnie kellett, azaz rengeteg pénzt 
emésztett fel a háborúskodás, ráadásul a pápa, VI. Kelemen 
is megtiltotta Nápoly bevételét. Ezért kelletlenül, de belátta, 
hogy, ha el is foglalja Nápolyt, azt nem tudja majd megtartani. 
Így a magyar király a szárazföldi hazatérés mellett döntött. 
Főként magyar katonákkal rakta meg az elfoglalt erődöket, és 
Róma érintésével visszatért a Kárpát-medencébe. Veronában 
még elbocsátotta 4000 német zsoldosát, majd Nagy Lajos 
1350. október 25-én érkezett meg a Magyar Királyságba. A 
pápai ítélőszék a kivonulásának hírére felmentette Johannát a 
házasságtörés és a férjgyilkosság vádja alól, amely miatt pápai 
vizsgálat alá vonták még Nagy Lajos első nápolyi hadjáratát 
követően, aki ezt tette feltételévé 1348-as kivonulásának.

A nápolyiakkal kötött fegyverszünet 1351. április első 
napján járt le, amely után Tarantói Lajos hadműveletekbe 
kezdett a magyar király hódításainak visszafoglalására, de nem 
járt sikerrel, ugyanis Lackfi Endre székely ispán, Nagy Lajos 
nápolyi hódításainak helytartója olyan sikeres ellentámadást 
intézett ellene, hogy egészen Nápolyig szorította vissza, 
sőt, a várost körülkerítve ostromhoz készülődött. A pápa 
közbelépésére végül a felek Nápolyban, 1352. március 23-án 
békét kötöttek. Nagy Lajos végleg kivonult a Nápolyi Királyság 
területéről, és annak uralkodóiként ismerte el Tarantói Lajost 
és Johannát, valamint hazaengedte az 1348-ban elfogott 
durazzói és tarantói hercegeket is. Viszont Nápoly cserébe 
300 000 aranyat kellett, hogy fizessen a magyar királynak 
kárpótlásként, és Johannának pápai vizsgálóbizottság elé 
kellett állni, amely végül is tisztázta a férje meggyilkolásában 
való bűnrészesség vádja alól. Azonban Nagy Lajos nem 
bocsátotta meg Johannának az öccse halálát. Mikor 1378 
szeptemberében bekövetkezett a nyugati egyházszakadás, 
Johanna az avignoni pápa, VII. Kelemen mellé állt. Ezért a 
római pápa, VI. Orbán 1380-ban megfosztotta a nápolyi 
tróntól, és felajánlotta azt Nagy Lajosnak. A magyar király 
ismét bölcs volt, és az udvarában nevelkedő Anjou herceget, 
Károlyt jelölte ki a trón elfoglalására, akit egy lovagsereg élén 
küldött Itáliába. A herceg 1381-ben elfoglalta Nápolyt, és III. 
Károly néven annak királyává koronázták. Johanna tovább 
próbált küzdeni az elvesztett hatalomért, ezért 1382. május 22-
én, Muro várában négy magyar zsoldoskatona megfojtotta, III. 
Károly parancsára. Úgy halt meg, ahogy egykori férje, András 
herceg… A magyar történelem egyik legkiválóbb uralkodója, 
Nagy Lajos királyunk, mintha csak erre várt volna, még 
ugyanabban az évben, szeptember 10-én megtért az Úrhoz.
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A SZENT KORONA 
KALANDOS ÉVEZREDE
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A Szent Korona a magyarság, Magyarország szimbóluma, 
nemzeti történelmünk egyik legjelentősebb alapköve. 
Ez a felbecsülhetetlen értékű ereklye – nem mellesleg 
ötvösművészeti érték – legalább annyi hányattatásnak volt 
kitéve az elmúlt évezredben, mint a magyar nép…

Hartvik püspök legendája szerint Szent István (1000-
1038) királyunknak II. Szilveszter pápa – egy álom hatására 
– az 1000. évben azt a koronát küldte el Asztrik püspökkel, 
amelyet eredetileg Miesko lengyel fejedelemnek szánt. 
Szent István koronája az 1044-es ménfői csata, Aba 
Sámuel (1041-1044) veresége és halála után III. Henrik 
német-római császár birtokába került, aki visszaküldte 
azt IX. Benedek pápának, majd a korona végül ott, 
Rómában – évszázadokkal később – elkallódott. A mai 
korona, azaz a Szent Korona alsó része, az úgynevezett 
„görög” korona I. Géza (1074-1077) királyunkat ábrázolja, 
továbbá X. Konstantin (1059-1067) és VII. Mihály (1067-
1078) bizánci császárokat, valamint az egyház szentjeit, 
tehát valószínűsíthető, hogy ezekben az esztendőkben 
készíthették. A felső, „latin” korona aranyának minősége 
nem egyezik meg a korona alsó, „görög” részével. A „latin” 
korona a 12 apostol közül csak nyolcat ábrázol, legfelül 
pedig Jézus tűzzománc képmását átszúrja a kereszt, vagyis 
az is bizonyos, hogy a mára már ferde aranykeresztet 
eredetileg nem oda tervezték. Annyi valószínű, hogy a 
Szent Koronát az 1070-es évek után, és valamikor az 
1300-as évek előtt készíthették, a görög részét inkább 1070 
tájékán, a latin részt pedig később.

Az ékszert először III. András (1290-1301), az utolsó 
Árpád-házi uralkodónk nevezte Szent István koronájának, 
a Szent Koronának, és erre az időszakra tehető, mikor a 
korona léte önálló értelmet – és varázst – nyert, és elvált az 
éppen uralkodó király személyétől. Halála után kezdődött 
a Korona kalandos élete, hiszen gyakran elvitték azt az 
országból, de olyan is volt, hogy egyszerűen elhagyták. A 
III. András után rövid ideig uralkodó cseh Vencel (1301-
1305) Prágába vitte magával, mikor el kellett hagynia a 
Magyar Királyságot, míg az utána következő bajor Ottó 
(1305-1307) Magyarországra jövet elvesztette azt: leesett 

a szállítóládikó a málháslováról, és 
csak jó néhány órányi keresgélés 
után lelték meg újból. A legenda 
szerint ekkor ferdült el a tetején 
lévő kereszt is. A Szent Korona 
Árpád-házi királyok utáni hatalmát 
és varázsát jelzi, hogy az Anjou-
családból származó Károly Róbert 
(1308-1342) csak akkor érezte magát 
a Magyar Királyság valódi, felkent 
uralkodójának, mikor harmadízben, 
de akkor végre a Szent Koronával 
is meg tudta koronáztatni magát. 
Luxemburgi Zsigmond király 
(1387-1437) siklósi fogságakor, 
1402-ben az ország bárói a „Szent 
Korona joghatósága” nevében 
kormányoztak.

Habsburg Albert király (1437-1439) 1439-ben 
bekövetkezett halála után felesége (aki Luxemburgi 
Zsigmond királyunk lánya volt), a várandós Erzsébet 
ellopatta a Szent Koronát Visegrád várából 1440 
februárjában, mégpedig a megszületendő fia, V. László 
érdekében – erről udvarhölgye, a királyné öltöztetője, 
az akkor már bécsi patríciusfeleség Kottaner Jánosné 
Wolfram Ilona számolt be emlékirataiban. Ugyanis a 
várandós Erzsébetet nem akarták elismerni törvényes 
uralkodóként a főurak, ehelyett a magyar trónra meghívott, 
III. Ulászló lengyel királyhoz adták volna feleségül. 
Erzsébet ezt nem fogadta el: az öltöztetője segítségét 
kérte a korona megszerzéséhez, amelyet megszületendő 
gyermekének szánt. Az udvarhölgy egy férfi társával osont 
be a koronázási ékszerért, majd egy vörös bársonypárnára 
tették, amelyet letakartak: így vitték ki a várból. „A derék 
fickó akkor vállára vette a vánkost, ócska tehénbőrt borított 
rá, ennek hosszú farka volt, amely hátul lelógott, úgyhogy 
mindenki utána nézett, és elkezdett nevetni”. „Így érkeztünk 
a Dunához, amelyen felhalmozódott a jég, de egyik-másik 
helyen már megvékonyodott. Amikor aztán rámentünk a 
jégre, úgy a Duna közepe táján az udvarhölgyek szekere 
alatt beszakadt, a szekér fel¬fordult, az udvarhölgyek 
sikítottak, és egyik a másikát nem látta. Akkor nagyon 
megijedtem, és arra gondoltam, hogy a Szent Koronával 
együtt a Dunába kell vesznünk. Isten azonban segítségünkre 
volt, úgyhogy senki sem került a jég alá, de minden más 
holmi, ami a szekéren volt, leszóródott, részben a vízbe, 
a jég alá. A sziléziai hercegkisasszonyt és a legelőkelőbb 
udvarhölgyeket magamhoz vettem, és Isten segítségével így 
értünk át a jégen, meg a többiek is mind.”

Erzsébet a koronával III. Frigyes német-római császárhoz 
menekült a házasság elől, és csakhamar fiút szült: Lászlót, 
akit 12 hetes csecsemőként, 1440. május 15-én Szécsi 
Dénes esztergomi érsek az ellopott szent ékszerrel királlyá 
koronázott. A gyermek V. László hivatalosan 1444-1457 
között uralkodott, azonban az ország tényleges irányítója 
Hunyadi János kormányzó volt. V. László előtt – négy 
esztendeig – I. Ulászló (1440 – 1444) ült a magyar trónon, 
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aki nem volt más, mint az anyjának, Erzsébetnek férjül 
szánt, Jagelló-házbéli lengyel király (lengyel uralkodóként 
III. Ulászló). I. Ulászló a törökkel vívott háború során 
vesztette életét Várnában, 1444 novemberében. Hunyadi 
János kormányzósága alatt V. László anyja 8 ezer aranyért 
elzálogosította a koronát III. Frigyesnél, akitől Mátyás 
királyunknak (1458-1490) csak 1463-ban – akkor már 60 
ezer aranyért – sikerült azt visszavásárolnia. Sőt, abba is 
beleegyezett a korona visszaszerzése érdekében, hogy 
ha nem lesz törvényes örököse, akkor a magyar trón III. 
Frigyesre és jogos örököseire szállhat. Ezután, 23 esztendő 
távollét után végre hazatért a Szent Korona, amelyet 
Mátyás király fejére tettek.

„Szécsi Dénes esztergomi érsek (1464. március 29-én) 
Szent István bazilikájában hatalmas tömeg jelenlétében, régi 
szokás szerint fölékesítette valamennyi királyi jelvénnyel 
Corvinust. A nép oly nagy örvendezése közepette koronázta 
meg és vette körül Mátyást, hogy e nagylelkű királyt 
különböző népek nyelvén elmondták új Nagy Sándornak, új 
Caesarnak, Pannonia győzhetetlen védelmezőjének; sokan 
szittya Marsnak nevezték, mások a római nép maradékának. 
Ajándékokat, pénzt, ruhát szórtak szét és más efféléket, 
miket ily ünnepségeken osztogatni szoktak, de most 
többet és bőkezűbben, mint valaha (…) Megkoronázták 
hát a Megváltó 1464. évében, uralkodásának hatodik 
esztendejében.” Így emlékezett meg Antonio Bonfini 
történetíró Hunyadi Mátyás koronázási ceremóniájáról. 
Mátyás a szent ereklye védelmében, még a koronázás 
esztendejében külön törvényt hozott: „Mi tehát, tisztünknél 
fogva, a Szent Korona kellő megőrzése és 
megtartása céljából e helyen a főpap és báró 
uraknak, meg országunk nemeseinek közös 
megegyezésével és akaratából egy különben 
megszokott helyről (a visegrádi fellegvár 
ötszögletű tornyának kincsestára) és arra 
alkalmas személyekről kívánunk gondoskodni, 
nemhogy, amitől Isten őrizzen, a korona ismét 
ez országtól idegen kézre kerüljön.”

A mohácsi vész után Perényi Péter koronaőr 
Szlavóniába menekítette, majd Szulejmán 
szultán a csata első évfordulóján Mohácsra 
hozatta a koronát, és átadta Szapolyai János 
(1526-1540) királynak. Az utolsó magyar 
származású uralkodónk, I. János halála 
után felesége, Izabella Erdélybe vitte, majd 
a gyulafehérvári egyezmény értelmében, 
1551-ben I. Ferdinánd (1526-1564) embereinek adta át. 
Ettől kezdve Bécsben őrizték, de a koronázásokat mindig 
Pozsonyban tartották. II. Rudolf (1576-1608) Prágába 
vitette, mígnem Bocskai István erdélyi fejedelem a bécsi 
békében kikötötte, hogy haza kell hozni. Ez csak 1608-ben 
történt meg, amikor Mátyás főherceg – a magyar rendek 
támogatását elnyerendő – Pozsonyba szállíttatta. A 17-18. 
században, majd a napóleoni háborúk során is többször 
vándorolt a korona: II. József (1780-1790), a reformer 
„vaskalapos” király a bécsi kincstárban helyeztette el, 
majd amikor halálos ágyán visszavonta rendeleteit, Budára 

szállították. A szabadságharc végén, 1849-ben Szegedre 
menekítették, majd Szemere Bertalan kormányfő Orsován 
ásatta el, a karddal, a jogarral, az országalmával és palásttal 
együtt. A Habsburgok csak négy év múlva találták meg a ládát, 
a palást – amely a legrégibb az ereklyék közül, még Gizella 
királyné (Szent István felesége) hímezte udvarhölgyeivel 
miseruhának 1031-ben – erősen megrongálódott a ládába 
beszivárgó nedvességtől. A kegytárgyakat először Bécsbe, 
majd ismét Budára vitték, és 1867-ben, a kiegyezés után itt 
koronázták meg vele I. Ferenc Józsefet (1848-1916).

Az utolsó koronázás az ékszerrel 1916-ban, szintén 
Budán történt: az utolsó magyar király, IV. Károly 
(1916-1918) fejére helyezték ekkor a Szent Koronát. Az 
ereklye a Horthy-korszakban, két évtizedig háborítatlanul 
nyugodhatott, majd szerepet kapott történelmünk 
mélypontján: Szálasi Ferenc „nemzetvezető” tette le rá 
az esküjét, 1944 novemberében. Ugyanis a koronát és 
a koronázási ereklyéket, valamint a Szent Jobbot a II. 
világháború idején, 1944 októberében a budai Várban 
elásták a koronaőrök, majd a hatalomra került nyilasok 
vezetője, Szálasi kiásatta és az előrenyomuló szovjet 
csapatok elől a királyi ékszert először Veszprémbe, majd 
Kőszegre, aztán Velembe szállították, innen pedig 1945. 
március 27-én a koronaőrök Ausztriába menekítették. A 
Szent Koronát, a jogart és az országalmát május elején 
a Salzburg melletti Mattsee közelében, egy hordóban, 
míg a kardot egy ládában rejtették el. Az őrök amerikai 
fogságba esésük után elárulták a rejtekhelyet, ahonnan a 
tárgyak épségben kerültek elő. A Szent Korona ismét nagy 

útra készült: az Egyesült Államokba szállított kincseket 
1945 és 1953 között nyolc különböző helyen őrizte az 
amerikai hadsereg, ezután pedig a Kentucky állambeli 
Fort Knox egyik páncéltermében pihentek. Végül 1978. 
január 6. napján érkeztek ismét magyar földre: ezután a 
Szent Koronát a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték 
el. Az Országgyűlés által 1999. december 21-én elfogadott 
törvény értelmében 2000. január 1-jén ünnepélyes keretek 
között (a jogarral és az országalmával együtt) a Parlament 
kupolacsarnokába került, azóta ott hirdeti az ezeréves 
Magyarország múltját és dicsőségét.
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A BALKÁNI
HOSSZÚ HADJÁRAT,
1443 – 1444
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Luxemburgi Zsigmond 
halála után, 1443-ban a magyar 
bárói és főúri csoportok a 
hatalom megszerzésével 
voltak elfoglalva, így II. Murád 
szultán török csapatai szinte 
háborítatlanul nyomultak egyre 
beljebb a Balkán szívébe. A 
haldokló, és egy évezred után 
az utolsó évtizedét élő Bizánci 
Birodalom fennhatósága 
alá ekkorra már csupán 
Konstantinápoly térsége és 
a Peloponnészoszi-félsziget 
tartozott. A törököké volt 
egész Kis-Ázsia – másképpen 
Anatólia –, valamint Bosznia és 
a dalmát partvidék kivételével 
szinte az egész Balkán is. 
Az oszmánok fővárosuknak, 
a Balkán délkeleti részén, 
Konstantinápolytól mintegy kétszáz kilométerre, nyugatra, 
a Marica-folyó partján fekvő Drinápolyt választották. A 
Magyar Királyság déli határainak védelme Hunyadi Jánosra 
hárult, aki váltakozó sikerrel, de szinte folyamatosan harcolt 
az egyszer itt, másszor amott betörő török portyacsapatok 
ellen.

I. Ulászló királyunk, bírva IV. Jenő pápa támogatását, 
egy nagyszabású, török elleni támadásra szánta el magát. 
Jórészt kényszer szülte ezt a hadjáratot, ugyanis I. Ulászló 
csak ekkor, mikor a törökök szó-szerint a Magyar Királyság 
kapujában álltak, eszmélt rá az oszmánok jelentette veszély 
nagyságára. Az európai uralkodói körök is tisztában voltak 
a fenyegetéssel, de kényelmesen hátradőlhettek, hiszen 
a török a magyarok gondja lett, Nyugat-Európától ezer 
kilométerre voltak… Hunyadi erős sereggel rendelkezett, 
hadereje a páncélos lovasságra, a vértes, sodronyinges 
nehézgyalogságra, valamint a huszita harcmodorra épült. 
Ekkortájt, mikor tűzfegyverek még alig-alig voltak, a 
huszita háborúban elterjedt nehéz, vasalt harci szekereknek 
komoly jelentősége volt. Ezek a szekerek a csatarend 
két oldalán helyezkedtek el. Egy-egy szekérben 5-10 
számszeríjas, alabárdos, buzogányos, sodronyingbe és 
vértbe öltözött katona foglalt helyet, akiket a megerősített 
szekér jól védett. Ezek a szekerek egymás mellé állva, 
mint egy hosszú várfal védték Hunyadi seregét a gyorsan 
mozgó, könnyű vértezetű, szablyával, íjjal és kopjákkal 
küzdő lovas szpáhiktól, akik a török sereg alapját képezték. 
I. Ulászló Budáról indult útnak a nyár derekán a vármegyei 
nemesi bandériumok magyar katonáival, valamint cseh 
és lengyel zsoldosaival, miközben Hunyadi Erdélyben 
gyülekeztette a hadinépét. A lassan felvonuló és egyesülő 
sereg 1443 szeptemberének végén kelt át a Dunán, valahol 
Keve és Nándorfehérvár között. Itt csatlakoztak a királyi 
sereghez a szerbek, valamint a havasalföldi és moldvai 
segédcsapatok is, amely ekkor körülbelül harmincötezer 
katonából és mintegy háromezer huszita hadiszekérből 
állt.

Pár nappal a dunai átkelés után már harcba is bocsátkozott 
a Hunyadi vezette, közel 12 ezer fős magyar előhad Jagodina 
környékén török portyacsapatokkal. Ezeket, és a beérkező 
Szinán bég seregét a magyar hadoszlop teljesen szétverte. 
Hunyadi eztán elfoglalta Krusevác erődjét, majd Nis 
városát is. Miközben, 1443 novemberében Újlaki Miklós 
is csatlakozott Hunyadihoz, a királyi fősereg tőlük kétnapi 
járóföldre lemaradva vonult dél felé. Hunyadi Nist maga 
mögött hagyva Szófiához közelített, mikor három irányból 
támadta meg hadoszlopát a török. Iszhák bég 10 ezer fős 
serege északi irányból igyekezett oldalba kapni a magyar 
hadat, Khászim ruméliai beglerbég szemből, Szófia felől 
közeledett közel 30 ezer katonával, míg délről Turakhán 
thesszáliai bég érkezett, körülbelül 20 ezer emberével.

A királyi sereg ekkor látta igazán hasznát a huszita 
zsoldosoknak, hiszen az oszmán könnyűlovasság hiába 
akarta két oldalról harapófogóba zárni Hunyadit, a 
szárnyakon felállított több ezer harci szekérből tűzfegyverrel, 
számszeríjjal, alabárdokkal harcoló zsoldoskatonák rendre 
visszaverték a török próbálkozásokat. Hunyadi pedig, e 
biztonságos erődítés mögül többször is megrohamozta 
Khászim seregének centrumát a nehézlovasságával. A 
két oldalról is támadó török erők jórészt felőrlődtek, 
miközben sikertelenül próbálkoztak áttörni a huszita 
hadi szekerek vonalán, ezalatt Khászim beglerbég főerőit 
Hunyadi kergette szét. Az oszmánok nem szenvedtek 
teljes vereséget, hanem Hunyadi serege mögött úgy-ahogy 
rendezték soraikat, és az I. Ulászló által védett hadtápra 
támadtak. Még el sem érték a királyi hadat, mikor a 
visszaforduló Hunyadi János a Nisava-folyó torkolatánál, 
kemény harcban ismét megverte a törököket.

II. Murád szultán a vereség hírére békét kötött a karamán 
emírrel a Közel-Keleten, és megindult a Balkán felé, 
szorongatott csapatai megsegítésére. Sikerült is átkelnie 
a Boszporuszon, Európába, majd hamarosan elérte a 
Drinápoly kulcsát jelentő balkáni hágókat, miközben  
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I. Ulászló 1443. december első napján bevonult a 
törökök által kiürített Szófiába. Ha a velencei és pápai 
gályák megakadályozták volna az átkelést, mint ahogy 
az tervezve volt, akkor a magyar király egy héten belül 
elfoglalhatta volna a török fővárost, felszabadítva ezzel 
Európát – a Balkánt – a töröktől. Megváltozhatott volna a 
középkor Kelet-Európájának – és a Magyar Királyságnak – 
történelme. Nem így történt, Drinápoly, azaz Edirne ma is 
török város…

Mikor II. Murád elérte a Zlatica-hágót a bolgár 
hegyvidéken, azonnal hozzáfogott annak megerősítéséhez. 
A patakokat eltorlaszolták, gátakat építettek, egy egész 
erdőt kivágtak, és a faanyaggal torlaszolták el a szorost, 
míg a hegygerincet és az utakat vízzel kezdték locsolni, 
ami hamar megfagyott, csúszós jégpáncéllá változtatva az 
oszmán főváros irányába vezető Zlatica átjárót. A kemény 
tél, a hideg és az éhség ekkor már megtizedelte a támadó 
magyar hadat, az idő a törököknek dolgozott. December 
tízedik napján érte el Hunyadi a szoros bejáratát. A jeges 
terep miatt a harci szekerek használhatatlanok lettek, a 
magyar seregnek tábort kellett vernie a szoros közelében. 
Két nappal később Halil pasa rohamot indított a magyarok 
ellen. Hunyadi a hadi szekerek hiányában a nehézpajzsok 
védelmébe húzódott huszita zsoldosokkal, kihegyezett 
karók ezreivel, lándzsákkal és hosszú kopjákkal védekezett 
a szpáhi lovasság ellen, majd ellentámadást indított, de 
a hóban és fagyos, csúszós terepen rohamozó magyar 
csapatokat a törökök visszaverték. A másnapi rohamból 
hamar véres összecsapás lett, ami újfent nem hozott 
eredményt. Hunyadi egy színlelt visszavonulással is 
megpróbálkozott, de a szorost védő janicsárok nem 
mozdultak a helyükről, így a magyar seregnek igazából is 
meg kellett kezdenie a visszavonulást. Török portyacsapatok 
indultak a magyarok után, hogy szétszórják a visszavonuló 
hadat, de Hunyadi parancsára a huszita szekerek többségét 
felgyújtották, míg a fegyverek és a zsákmány egy jó részét 
pedig elásták, így a királyi sereg gyorsabban vonulhatott 
vissza a Magyar Királyság irányába.

Szófiát 1443. december 20. napján érte el és hagyta maga 
mögött I. Ulászló, majd négy nappal később Hunyadi, aki 
most már a fősereg utóvédjeként harcolt, Melstica városánál 
megütközött Khászim beglerbég újjászervezett seregével 
és ismét szétverte őket. A Kunovica-hágón a magyar hadak 
nagy része 1444. január első napján kelt át, a túloldalon 
már csak Hunyadi János vajda serege őrködött, ugyanis 
Turakhán bég beérkezőben volt egy oszmán hadoszloppal, 
amely rárontott a magyarokra. Hunyadi négyszer állította 
újra csatarendbe megfutó katonáit, és a hadjárat során 
most először bocsátkozott harcba maga I. Ulászló király 
is, mikor a főseregből zsoldosok egy csoportját választotta 
ki maga mellé, majd Hunyadi felmentésére indult. Sikerült 
megállítani az oszmán rohamot, és futásra kényszeríteni 
őket: még Mahamud Cselebi, a szultán sógora is fogságba 
esett. A törököket végleg elkergető királyi had 1444. január 
25-én érkezett Nándorfehérvárra, majd pedig február 
másodikán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
vonult be fényes pompával Budára.
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A VÁRNAI CSATA, 1444
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A hosszú hadjárat után, mely kis híján a törökök 
fővárosának, Drinápolynak az elfoglalásával 
végződött, I. Ulászló előnyös pozícióból köthette 
meg a szegedi békét. Az elbizakodott magyar 
király, a hamis nyugat-európai és pápai 
ígéretekre hallgatva úgy döntött, felrúgja 
a megállapodást, és kiűzi az oszmánokat 
a Balkánról. A Várna mellett, 1444. 
november 10-én összecsapó törökök és 
keresztények csatájából – bár komoly 
veszteségeket szenvedve – az előbbiek 
kerültek ki győztesen, végképp megvetve 
lábukat Európában, míg I. Ulászló halva maradt 
a csatatéren.

Azt megállapíthatjuk, hogy a várnai 
csatát megelőző hónapok történései a 
keresztényeknek kedveztek. Az 1443 ősze és 
1444 tavasza között lezajlott „hosszú hadjárat” 
során a szerbekkel és bolgárokkal kiegészült magyar 
erők számos sikert arattak a bégek tartományi csapatai 
ellen, ennek nyomán pedig II. Murád – akinek katonai 
erejét a birodalma ázsiai felében, Karamániában kitört 
lázadás kötötte le – 1444 nyarán kedvező békét ajánlott I. 
Ulászlónak. A Szegeden és Váradon folytatott tárgyalások 
során az oszmánok Szerbia kiürítése mellett 100 000 arany 

hadisarcot, illetve – háború esetén – 30 000 
fős katonai támogatást ígértek a magyar 
királynak, illetve tíz évre szóló békét is 
kértek a Magyar Királyságtól.

Azonban a béketárgyalások alatt a 
pápa legátusa, Giuliano Cesarini bíboros 
azon mesterkedett, hogy I. Ulászlót egy 
újabb hadjárat megindítására vegye rá, 
amellyel végre kiűzhetnék az oszmánokat 
a Balkánról – és így Európából. Ugyanis 
az elmúlt évszázadok során a Szentföld 
végleg elveszett, és az egyre idejétmúltabb 
és hatástalanabb keresztes hadjáratok célja 
már csak az volt, hogy a muzulmánokat – 
a törököket – kiűzzék Európából, akik már 
az 1300-as évek óta jelen voltak a Balkán 
déli végein, majd a fővárosukat is itt – 

Drinápolyban – rendezték be. Egy keresztes hadjárat 
esetére a legátus hamis ígéreteket tett, hiszen garantálta 
a pápai állam, aztán Genova és Velence hadigályáinak, 
illetve az 1419 és 1467 között uralkodó Jó Fülöp 

burgundiai hercegnek a támogatását is. Végül I. 
Ulászló hallgatott a pápai legátusra, és miközben 

megállapodott a törökökkel, titkon hozzálátott 
egy újabb hadjárat megszervezéséhez. 

Komolyan számított rá, hogy szárazföldi 
segítséget fog kapni, illetve elhitte azt 
is, hogy a genovai és velencei gályák 

most tényleg meg fogják akadályozni a 
kis-ázsiai felkelés leverésével elfoglalt II. 
Murádot abban, hogy a Boszporusznál 

átkeljen Európába, fővárosa védelmére. 
Nem fordított elég figyelmet arra, hogy 
ilyen hamis ígéretek már egy esztendővel 

korábban is elhangzottak…

A békekötés után alig egy hónappal 
megindultak Hunyadi János csapatai, akik 
Orsovánál léptek török területre. Már a 
hadjárat legelején baljós események 

játszódtak le. I. Ulászlóhoz mindössze 4 ezer idegen 
zsoldos érkezett erősítésként, ugyanakkor a szerbek 
sem csatlakoztak a hadjárathoz, illetve Genova 
egyenesen elárulta a keresztényeket, mikor nemhogy 
megakadályozta volna, de katonánként egy aranyért át is 
szállította az oszmánokat, az Európát és Ázsiát elválasztó 
tengerszoroson. Ezt látva a velenceiek sem bocsátkoztak 
harcba, inkább elhajóztak az Adria irányába.

Maga a hadjárat jól indult, a Duna mentén vonuló 
keresztény csapatokhoz erősítés érkezett II. Vlad 
havasalföldi vajdától, majd a bolgár fejedelemtől is. 
Hunyadi serege így körülbelül 20 ezer fős létszámra 
duzzadt, aki megkezdte a jelentősebb török erősségek 
ostromát. A keresztesek Vidin, Nikápoly és Sumen 
elfoglalása után, 1444. november 9-én érték el a Fekete-
tenger partján fekvő Várnát. A várost elérve döbbent rá 
Hunyadi János és I. Ulászló arra, hogy cserbenhagyták 
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őket. Az ígéretekkel ellentétben egyetlen szövetséges hajó 
sem várta a keresztény hadat utánpótlással és ellátmánnyal 
Várna partjainál, sőt, még ugyanaznap feltűntek II. Murád 
hatalmas, több, mint kétszeres túlerőben lévő csapatai – 
közel 50 ezer katona – a láthatáron.

A magyar király Hunyadi János tanácsára hallgatva, 
egy gyors támadás mellett döntött, mellyel szét lehetett 
volna zilálni a beérkezőfélben lévő oszmán sereget. 1444. 
november 10. napjának hajnalán a mocsaras Devnai-
tótól északkeleti irányban sorakoztak fel a keresztesek 
az összecsapáshoz. A balszárnyat Szilágyi Mihály, a 
derékhadat I. Ulászló, a jobbszárnyat pedig Cesarini 
bíboros és három magyar püspök, valamint Thallóczy 
Ferenc horvát bán irányította. Hunyadi a nehézlovasság 
élére állt, hogy tartalékként ott avatkozzon majd be a 
csatába, ahol arra a legnagyobb szükség mutatkozik.

A csata – csakúgy, mint az egész hadjárat – baljós 
eseménnyel kezdődött, hiszen a törökök résen voltak, és a 
magyarokat megelőzve foglalták el állásaikat a csatateret 
körülvevő dombokon, így jutva komoly helyzeti előnyhöz, 
majd pedig támadást indítottak a keresztes had ellen. II. 
Murád serege a jobbszárnyon kezdett támadásba, amely 
egy csel volt tulajdonképpen: a könnyű fegyverzetű aszab 
és akindzsi lovas egységek célja nem az áttörés, hanem a 
Cesarini vezette hadtest elcsalogatása és megsemmisítése 
volt. A cselvetés bevált, a megfutó törökök a lesben 
várakozó, vértes, nehezebb fegyverzetű szpáhi lovasság 
elé csalták a főpapok és Thallóczy bán gyanútlanul 
rohamozó seregét. A szpáhi ellentámadással egyidőben a 
török könnyűlovasság is visszafordult, és együttes erővel 
elsöpörték a keresztesek jobbszárnyát: a csata olyan heves 
volt, hogy több főpap, köztük Cesarini is elesett. Az oszmán 
ellentámadás kiszélesedését és az azonnali csatavesztést 
Hunyadi János előzte meg, aki nehézlovasságával 
megállította és visszanyomta, majd pedig visszavonulásra 
kényszerítette a szpáhikat.

Eközben a balszárnyon is hasonló jelenet játszódott le: 
Szilágyi Mihály seregrésze komoly csatába bonyolódott 
II. Murád ruméliai hadtestével, és a vértes, sodronyinges 
szpáhik itt is felülkerekedni látszottak. Ekkor ért oda 
az egyszer már győzedelmeskedő H u n y a d i 
nehézlovassága, és megállította, sőt, 
meg is futamította a ruméliai oszmán 
katonákat. Ekkor azonban végzetes 
dolog történt: az addig tétlen, fiatal 
I. Ulászló meggondolatlan tettre 
szánta el magát: rohamot vezényelt 
a derékhadnak, és nehézlovas 
testőrsége élén nekirontott az 
ellenségnek. A magyar király 
lendülete hamar megtört a 
harcedzett janicsár gyalogságon, 
és néhány perc múlva I. Ulászló 
feje már egy lándzsára tűzve 
hirdette a törökök centrumának győzelmét. A 
király halála demoralizálta a keresztény sereget, 

a sorok felbomlottak, és Hunyadi, látva a keresztes had 
megingását, azonnali visszavonulást rendelt el.

A várnai ütközet ezzel véget is ért: mintegy 11 ezer 
szövetséges katona és számos előkelőség maradt 
halva a várnai csatatéren, de a törökök még súlyosabb 
veszteségeket szenvedtek, mégis övék lett a győzelem. 
Hunyadi János kiváló hadvezetésének köszönhetően a 
megvert magyar sereg rendezetten vonult ki az Oszmán 
Birodalom területéről. Ezzel a csatával megerősödtek 
a törökök balkáni pozíciói. Négy esztendővel később, 
1448 októberében Hunyadi még tett egy utolsó próbát a 
törökök balkáni uralmának megtörésére, de a rigómezei 
csatában katasztrofális vereséget szenvedett, amely után 
már, az Oszmán Birodalom új határa közvetlenül a Kárpát-
medence déli végeinél húzódott. 1451-ben meghalt II. 
Murád. Fia, II. Mehmed két esztendő múlva, 1453. május 
29-én elfoglalta az egykoron hatalmas Bizánci Birodalom 
utolsó erősségét, egyben fővárosát, Konstantinápolyt, 
amit Isztambulnak neveztek eztán, és ez lett az oszmánok 
új fővárosa is. II. Mehmed 1460-ban lerohanta Misztrát, 
1461-ben pedig az utolsó bizánci (görög) területet, az 
addig fennálló Trapezunti Császárságot is elfoglalta. Ezzel 
egy egységes birodalmat hozott létre, mely Perzsiától a 
Kárpát-medencéig húzódott.

A Magyar Királyság és Hunyadi János 1456-
ban, Nándorfehérvár alatt még képes volt a törökök 
megállítására, de innentől kezdve már nem a 
török Balkánról való kiűzése, hanem a déli határai 
megvédése érdekében folytatott a magyarság az oszmán 
portyacsapatokkal szinte állandó küzdelmet. Mátyás király 
uralkodásának évtizedeiben a déli végvárrendszer biztos 
védvonalat jelentett, de halálával a Kárpát-medencét 
uraló királyságunk is hanyatlásnak indult. A vég 1526-

ban, Mohácson érte a magyarokat, a várnai csata 
után egy évszázaddal pedig már török félholdas, 
lófarkas jelvény díszelgett a budai vár tornyain 
is. Az oszmánokat csak 150 esztendő múlva, 

a 17. század végén sikerült kiűzni a 
Kárpát-medencéből, de a Balkán 

keleti csücske még ma is 
Törökországhoz tartozik, így 
a muzulmán vallású ország 

azóta is Európa részének 
tekintheti – és tekinti – 
magát.
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A RIGÓMEZEI CSATA
1448. OKTÓBER 16-18.
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1445 őszén Hunyadi egy kisebb hadi vállalkozás 
keretében, néhány száz burgundi katonájával a 
Havasalföldön át a Duna-deltájába nyomult be, de 
a törökök elkerülték a csatát. A nyugodt éveknek 
köszönhetően, 1448-ra Hunyadi János egy rendkívül 
ütőképes hadsereget hozott létre: a közel 35 ezer 
fős hadsereg 8-10 ezer cseh és német zsoldosból, 
közel ugyanennyi havasalföldi gyalogosból 
állt, a sereg több mint felét pedig az akkoriban 
legütőképesebb nehézlovasság adta, de 800 harci 
szekér és több tucatnyi ágyú is a rendelkezésére 
állt. Hunyadi János elérkezettnek látta az időt a 
török megtámadására, így 1448 szeptemberében 
megindította hadait a Balkán irányába. A hadjárat 
balul kezdődött, mert a szerb fejedelem nem 
akarta átengedni a magyarokat az országán, így 
komoly összecsapások alakultak ki Brankovics 
csapataival. Hunyadinak október 15-ére sikerült 
elérnie a Kosovo Polje-i síkságot (Rigómező). 
Itt II. Murád már várta a kereszteseket: ügyesen 
manőverezve a magyar sereg hátába került, és ezzel 
megakadályozta az albánok Hunyadi főhadához 
való csatlakozását. A szultán hatalmas, 70-80 ezres 
seregével ezután a magyar főhad ellen fordult. A 
rigómezei csata 1448. október 16-án, délelőtt vette 
kezdetét. A magyar nehézlovasság súlyos harcban 
szétverte az európai szpáhi lovasságot, majd az est 
beálltával meglepték a török tábort is, de a döntés 
másnapra maradt, mert az oszmánok a kezdeti zavar 
után rendezték soraikat.

Murád 1448. október 17-
én az anatóliai lovasságát 
és a janicsárokat vetette 
harcba. A könnyűlovas 
oszmánokat a magyar 
n e h é z l o v a s s á g 
még szétverte 
ugyan, de erősen 
megfogyatkoztak, és 
így a támadásuk megtört 
a janicsárok sorfalán. 
Elesett Hunyadi sógora, 
Székely János, mire 
megingott a keresztesek 
havasalföldi katonákból 
álló, teljes balszárnya. 
Ezután, fejvesztett 
visszaözönlésbe torkolló 
hátrálásba kezdett a teljes lovasság 
is. Ezzel eldőlt a várnai csata sorsa, 
amelynek vége mégiscsak a 3. napon 
lett, ugyanis a szekérvárban rekedt 
keresztes zsoldosok egészen addig 
kitartottak: szinte az utolsó emberig 
védték az erődített állásukat. A 
keresztes csatavesztés nem a 
magyar bátorságon, hanem 
a szultán ügyes manőverező 

hadmozdulatain, és főként az oszmán túlerőn 
dőlt el. A magyar sereg 
hatalmas veszteségeket 
szenvedett: mintegy 15 
ezer ember maradt halva 

a csatatéren, és számos 
főúr és püspök is elesett. A 

csatavesztés az erdélyi vajda 
Hunyadinak tekintélyvesztést 

hozott, amely miatt 1452-
ben le kellett mondania a 
kormányzóságról, s bele kellett 

egyeznie a 12 éves gyermekkirály, 
V. László visszatérésébe.
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1453. MÁJUS 28: ELESIK 
AZ EZERÉVES BIRODALOM, BIZÁNC…
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Eközben, 1451-ben a 19 éves, ambiciózus II. Mohamed 
(II. Mehmed, 1451-1481) került a szultáni trónra az Oszmán 
Birodalomban. Első vállalkozásként a csupán néhány 
tucatnyi négyzetkilométeresre olvadt, egykor hatalmas 
birodalom, Bizánc maradékát akarta eltörölni a föld 
színéről. Bizánc az 1300-as évek végétől vívta haláltusáját. 
A Palaiologosz uralkodó, II. Manuel mindent megtett a 
birodalom megmentéséért, de a vég pillanatnyi elkerülését 
csak az ázsiai birodalmat építő Timur Lenk mongol-türk 
serege támadásának köszönhette: az Oszmán Birodalommal 
1390-ben szomszédságba kerülő mongol-türk ország 
óriási vereséget mért a törökökre 1402 júliusában, Ankara 
mellett. Timur Lenk még a szultánt, I. Bajazidot is fogságba 
ejtette, akit annak haláláig, 1403 májusáig, napközben egy 
vasketrecbe zárva tartatott. Timur egészen a Dardanellákig 
jutott, de addigi európai szövetségesei (Bizánc, Genova, 
Velence) egyszerre megrémültek hatalmától, és végül nem 
szállították át a Balkánra hadseregét, hogy ott az európai 
török területekre is lecsaphasson. Timur Lenk mindent 
felprédálva vonult vissza Közép-Ázsiába, majd Kína ellen 
folytatott hadjárata során, 1405-ben hunyt el. Halála után 
birodalma nyugati területei elvesztek, de Közép-Ázsiában 
még egy évszázadig fennmaradt dinasztiája, akiket 
azonban egyre jobban szorongattak az üzbégek. Miután a 
16. század elején a mongol-türk birodalom utolsó városait 
is elfoglalták az üzbég lovasok, Timur 
egy kései leszármazottja, Bábur 
ragadta magához a hatalmat Kabulban, 
majd elfoglalta Delhit is, megvetve 
ezzel a Mogul Birodalom alapjait.

A törököknek Timur Lenk nagy 
győzelme után két évtizedre volt 
szükségük hatalmuk és erejük 
visszanyeréséhez, és ez pillanatnyi 
lélegzethez jutatta Bizáncot. II. 
Manuel a következő szultánnal, I. 
Mohameddel baráti viszonyt ápolt, 
de utódja, II. Murád 1422-ben 
megostromolta Konstantinápolyt, és a 
császárt adófizetésre kötelezte. Három 
év múlva meghalt II. Manuel, akit fia, 

VIII. Johannesz követett a bizánci trónon. Hiába 
kérte azonban Európa segítségét, tevőlegesen 
senki nem sietett Konstantinápoly védelmére. 
Ennek ellenére, 1432-ben sikerrel verte vissza 
a főváros falai alól II. Murad szultán hadait, de 
a birodalom maradékának órái már meg voltak 
számlálva. Amikor VIII. Johannesz meghalt, a 
trónon öccse, XI. Constantinus követte, akitől 
fivére, Démétriosz megpróbálta elragadni a 
hatalmat. A két testvér II. Muradot kérte fel 
döntőbírónak, aki 1449-ben Constantinust 
jelölte ki uralkodónak. Az utolsó bizánci 
császár megpróbált ugyan beházasodni a 
szultáni dinasztiába, de II. Murád halála után 
a szultáni trónra kerülő fia, a nagyhatalmi 
álmokat dédelgető II. Mohamed döntött: 
véget vet a Bizánci Birodalom agóniájának. 

Ekkorra Bizánc az Ázsiai területeit – néhány, a Fekete-
tenger déli partvidékén húzódó partmenti sáv kivételével 
(Trapezunt) – már mind elvesztette. A főváros továbbra is a 
bevehetetlen hírében álló, gigantikus Konstantinápoly volt, 
de ezen kívül már csak a Balkán déli részén, az Égei-tenger 
partvidékén lengetett bizánci lobogót a mediterrán szél: a 
Peloponnészoszi-félszigeten (a Spárta közelében található 
Müsztrasz városából kormányozták a félsziget déli részét) 
és Közép-Makedóniában, Thesszaloniki térségében.

Mohamed 1452 elején egy száz gályánál is több 
hajóból álló flottát építtetett, hogy Konstantinápolynak a 
Márvány-tenger felöl még meglévő utánpótlási vonalait 
elvághassa. A bizánci császár, az 1449-ben trónra került XI. 
Constantinus 1452 decemberében egy utolsó, kétségbeesett 
kísérletként segítséget kért IV. Miklós római pápától, de 
hiába. Néhány pápai gálya, valamint egy körülbelül 1000 
fős zsoldos különítmény kivételével a keresztény Európa 
nem segíthetett. Így Bizáncban közel 10 ezer ember 
várhatta csupán a 20 kilométer hosszúságú falrendszeren 
állva a szultán hadainak támadását, aki nagyjából 70 ezer 
emberrel közelített. Az 1453. április 7-én, teljes erővel 
meginduló ostrom április végére a tengeren hatalmas 
sikert hozott, hiszen Mohamed hajói teljesen szétverték 
a bizánci gályákat, így az oszmánok immár a Márvány-
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tenger irányából is lőni kezdték Konstantinápoly falait. Az 
ostromágyúk a szárazföldön is főszerepet kaptak: hétről-
hétre egyre nagyobb károkat okoztak a védelemnek. Ennek 
ellenére, április 28-án békét ajánlott II. Mohamed szultán 
XI. Constantinus császárnak, aki azonban visszautasította 
azt. Az ostrom tovább folyt, és négy hét múlva Bizánc 
falainak egyes részei romokban hevertek, így május 26-
án a szultán még egy kísérletet tett: a bizánci fővárosért 
cserébe felajánlotta az egész Peloponnészoszi-félszigetet, 
az oda való háborítatlan elvonulást és a békét is a görög 
császárnak.

Miután Constantinus nem állt kötélnek, II. Mohamed 
végső rohamot vezényelt. Egy késő tavaszi hajnalon, 
1453. május 28-án indult az utolsó ostrom, amely 
már az elején szerencsétlenül alakult Bizánc számára: 
miután a pápai különítményt vezető Giustiniani életét 

vesztette, a megzavarodott katonái visszavonulásba 
kezdtek a város szívébe, de közben nyitva hagyták az 
egyik városkaput, a Kerkoportát. Miközben a törökök 
beözönlöttek rajta a városba, addig a Szent Romanosz 
kapunál elesett XI. Constantinus is, ami megpecsételte a 
védők sorsát. A diadalittas oszmánokat már nem lehetett 
megállítani: hatalmas vérfürdőt rendezve foglalták el a 
bizánci fővárost, majd kincseit kifosztották. II. Mohamed 
rombolni azonban nem engedett, hiszen új fővárosát látta 
Konstantinápolyban, amely aztán az Isztambul nevet kapta. 
Majd 1458-ban az Égei-tenger felé indult, és 1460-ban 
elesett a Peloponnészoszi-félsziget maradéka is. A Fekete-
tenger délkeleti partvidéke mentén húzódó utolsó bizánci 
földdarabot, a Trapezunti Császárságot pedig egy évvel 
később foglalták el az oszmánok, végleg eltüntetve ezzel 
a majd ezer évig fennálló, egykoron Kelet-római, majd 
Bizánci Birodalomként emlegetett császárságot…
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A KERESZTÉNY EURÓPA 
VÉDŐBÁSTYÁJA:

A MAGYAR KIRÁLYSÁG
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II. Mohamed a fényes győzelem után a Magyar Királyság 
megszerzésében gondolkodott, hiszen a keresztény 
Európa kulcsa volt ekkortájt Magyarország. Ha elesik, 
a törököknek szabad az út Bécs, illetve a Német-római 
Császárság és a Vatikán felé. Ezt felismerve az 1454. 
évi regensburgi birodalmi gyűlés 200 ezer rajnai forint 
segélyt szavazott meg a magyaroknak, amit azonban nem 
sikerült összegyűjteni, de a rendek saját költségükön egy 
nagyjából 10 ezer fős zsoldossereget azért kiállítottak. 
Ugyanakkor a pápa, III. Calixtus keresztes hadjáratot 
hirdetett. Látszólag megmozdult Európa: például Jó 
Fülöp burgundi herceg ünnepélyes fogadalmat tett, 
hogy lovagjaival segít a magyaroknak, majd ezután 
visszafoglalja a Szentföldet is. Az ígéretek azonban 
ígéretek maradtak… A felfogadott zsoldosok mellé 60-70 
ezer embert sikerült ugyan összegyűjteni a pápa keresztes 
zászlója alá a német és lengyel térségben, de többségük 
késve indult Magyarországra, és csak a nándorfehérvári 
csata után érkezett be. Egyedül Kapisztrán János itáliai 
minorita szerzetes által táborba gyűjtött, közel 30 ezer 
keresztesre számíthatott csak Hunyadi János. A Magyar 
Királyságban sem volt sokkal jobb a helyzet. Az 1455-ös 
rendi gyűlés portánként egy aranytallér hadiadót, minden 
100 porta után négy lovas és két gyalogoskatona kiállítását, 
valamint a nemesség személyes hadbavonulását ígérte. 
A befolyt hadiadóból azonban 24 ezer aranytallérnyit az 
udvartartás költségeire kellett fordítani, míg a főpapok, 
bárók és főnemesek zöme pedig igyekezett távol maradni a 
harcoktól, és megkímélni bandériumaik harci erejét. Csak 

Hunyadi tartotta be ígéretét: 1456 januárjában 7 ezer, míg 
a fél évvel későbbi, győri országgyűlés idején már 10 ezer 
lovas katonája állt fegyverben.

Eközben II. Mohamed a közel 100 ezer fősre duzzasztott 
hadseregével megszállta a Szerb Királyság nagy részét 
1454-ben, és elfoglalta Novo Brdo gazdag ezüstbányáit is. 
Hunyadi a következő évben betört ugyan a korábbi szerb 
területekre, de a törököt kiűzni már nem lehetett.  A magyar 
egységet és erőt a főurak belső viszályai gyengítették: 
sokan kívánták Hunyadi vesztét, és arra apelláltak, hogy 
a török elfoglalja majd ugyan Nándorfehérvárt, de legyőzi 
Hunyadit is, és mindeközben meggyengül, így megáll 
az ország déli végeinél. Így pedig két legyet is üthetnek 
egycsapásra a Habsburg-párti magyar főurak, főként azzal, 
hogy a várható magyar vereség a török meggyengülésével 
együtt, egyben Hunyadi vesztét is elhozza: így eljöhet az 
ő idejük…



AKIKÉRT FÉL 
ÉVEZREDE ZÚGNAK 

DÉLBEN A HARANGOK:
NÁNDORFEHÉRVÁR, 1456
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Hunyadi mellett csupán egyetlen báró, Korogyi János harcolt 
személyesen, míg Ujlaki a bandériumának egy részét küldte el 
megsegítésére. II. Mohamed 1456. május elején indult útnak az 
új főváros Isztambulból Magyarország irányába, mintegy 100 
ezer emberrel, és két hónap múlva, 
július 3-án ért Nándorfehérvár falai 
alá. A szultán csak a Duna jobb 
partját szállta meg, a bal partszakasz 
és a Duna felügyeletét a 200 hajóból 
álló flottájára bízta. A török hajókat 
Baltoglu admirális parancsnokolta, 
aki a hajókat összeláncoltatta, 
és a folyó teljes szélességében, 
orral Buda irányába állítatta. 
Másnap megkezdődött az ostrom: 
a Duna-Száva találkozásánál épült 
erődítmény falait mind ágyúkkal, 
mind pedig ostromgépekkel tűz 
alá vették. Huszonhét hatalmas 
– a korszak legmodernebbjei – 
ostromágyú, hét nagymozsár, száznál is több kisebb ágyú és 
kőhajítógépek tucatjai ontották a vasgolyókat, tüzet és követ a 
falak irányába.  Az ostromágyúk hamarosan hatalmas réseket 
ütöttek a külső falrendszeren, majd pedig leomlott az egyik 
torony is. A várat Szilágyi Mihály, Hunyadi sógora hősiesen 
védte 5000 magyar, szerb és cseh katonájával, de pestisjárvány 
tört ki a nagy nyári melegben, és a folyamatos török támadások 
miatt is folyamatosan fogyott a védők ereje. Azonban Hunyadi 
már közeledett: 12 ezer harcedzett zsoldoskatonájával és 
mintegy 30 ezer fős keresztes seregével 1456. július 14-én ért 
látótávolságba.

Hunyadit a Dunán egy nagy hadigálya, és körülbelül 40 
kisebb hajó követte, de Nándorfehérvár előtt további 100 
szerb dereglye is csatlakozott hajóihoz. Hunyadi ravasz módon 
összehangolta a parton haladó gyalogsága és a hajói támadását, 
ezért a törökök nem nyújthattak segítséget a hajósaiknak a 
szárazföldről. Így a vízen küzdő erők nagyjából kiegyenlített 
erőkkel estek egymásnak: a csata 5 órán át tartott. A magyar 
és szerb, gyors mozgású dereglyék három nagy török gályát 
elsüllyesztettek, sokat pedig megrongáltak. A csata végére 500 
török holtteste lebegett a vízben. Az oszmán Szeád-ed Din emígy 
írt a hajók csatájáról: „A Száva és a Duna vérfolyammá vált, 
a zöld mező tulipánszínt öltött. A hajókon tomboló vérözönben 
küzdő bátrak a folyó vizén átúszva jutottak szárazra a várnál. Itt 
azonban az utálatos ellenség rontó tüzet hányt reájuk, s életük 
vizét a pusztulás földjére önté, tisztátalanná lett testük hamvát a 
semmisség szele szétszórta, mint a port.”

Hunyadi a folyami győzelem után a kereszteseket a Száva 
szigetén helyezte el, míg ő maga katonáival a várba vonult.  
Mohamed a kudarc ellenére tovább törette Nándorfehérvár 
falait, amelyek egyhetes ágyúzást követően szinte mindenhol 
erősen leromlottak. Végső ostromra akarta vezényelni seregét, 
mert a pestis a török tábort is elérte, valamint a közel 100 ezer 
ember élelmezése is egyre nehezebb feladatot jelentett. Július 
20-án elhallgattak az ostromágyúk, majd másnap, késő délután 
rohamra indultak a janicsárok. A válogatott oszmán harcosok 
hamarosan túljutottak a külső vár falainak maradékán, és 

első csoportjai kijutottak a belső vár nagy, központi terére is. 
Hunyadi nehézlovassága kétszer szorította ki a janicsársereget 
a várudvarról, majd megérkezett Kapisztrán is, aki keresztesei 
élén kapcsolódott a harcba: a gyenge harcértékű, de fellelkesült 

ezrek végül is kiszorították a 
törököket. Az oszmánok pillanatnyi 
pihenést sem engedve, éjfél körül 
újra támadásba lendültek. Ismét 
áttörtek a védelmen, és behatoltak 
a várudvarra. Ekkor, valamikor 
hajnaltájban történhetett Dugovics 
Titusz hősiessége is, amikor a 
próféta zöld zászlajával a vár 
fokára mászó janicsárt a mélybe 
rántotta, mikoris látta, hogy csak 
így akadályozhatja meg a zászló 
kitűzésében. Hunyadi ezidőtájt 
vette észre a támadás erejének 
lankadását: maga köré gyűjtötte 
nehézlovasságát, és rárontott 

a janicsárokra, akik tovább már nem tudtak ellenállni, és 
visszavonulásba kezdtek, ami hamarosan fejvesztett menekülésbe 
csapott át: Hunyadi még a falakon túl is üldözte őket.

Hunyadi e győzelem után sem érezte elég erősnek seregét, 
hogy rárontson a szultán táborára, így pihenőt rendelt el, és 
megtiltotta, hogy bárki is önhatalmúlag támadjon. Azonban 
Kapisztrán János keresztesei nem engedelmeskedtek, a török 
futását látva buzgott bennük a harci kedv. 1456. július 22-
ének délutánján egy kisebb csoportjuk, akik előző nap nem 
harcolhattak, átkeltek a Száván, és megtámadták a törököket. 
Kemény harcban elfoglaltak egy dombot, közel az ázsiai török 
csapatrészek táborához. Az oszmán altáborból erre egy nagyobb 
sereg indult ellenük, amire az eddig pihenőben lévő keresztesek 
is harcba bocsátkoztak: a közel 30 ezer ember átkelt a Száván, és 
szétkergették a törököket, majd elfoglalták az ázsiai oszmánok 
egész altáborát is. Erre II. Mohamed a főtáborból a ruméliai 
lovasság élén megindult a keresztesek ellen, de ezzel óvatlanul 
védelem nélkül hagyta tüzérségét. Ezt Hunyadi felismerte, 
és nehézlovasságát lóra parancsolva, rátámadt az oszmán 
ágyúállásokra. A topcsiknak még annyi ideje sem maradt, hogy 
használhatatlanná tegyék az ágyúkat, így Hunyadi megfordítatta 
azokat, majd tüzet parancsolt, és mindeközben folytatta a 
támadást, oldalba kapva a török jobbszárnyat.

Az ágyúk hatalmas rendeket vágtak az oszmánok soraiban, 
akik hamarosan menekülni kezdtek. Ha a Száva partját őrző 
4000 lovas szpáhi nem avatkozik a harcba, akkor Hunyadi talán 
az egész szultáni sereget megsemmisíthette volna. Így azonban 
egy részük el tudott menekülni, köztük II. Mohamed is, akihez 
olyan közel került az egyik magyar katona, hogy megsebesítette. 
A szultán és serege maradéka csak Szófia alatt tudta rendezni 
sorait. Hunyadi nem üldözhette a törököket, mert ők maguk is 
hatalmas veszteségeket szenvedtek, illetve főként a gyalogos 
keresztesek álltak csak rendelkezésére. Azonban, ha ekkor a 
magyar főurak bandériumai is a csatatéren állnak, akkor olyan, 
teljes vereséget mérhetett volna Hunyadi a szétvert szultáni 
hadak maradékára, ami talán megváltoztatta volna a középkor 
történelmét is.
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Mátyás király 1474-
ben éppen Sziléziában 
hadakozott, mikor 
Ali szendrői bég 
egy nagyobb sereg 
élén betört a déli 
végeken, és egészen 
Nagyváradig nyomult, 
felprédálva azt. A török 
támadást Hunyadi 
Mátyás nem hagyhatta 
annyiban, hiszen, ha 
megtorlatlanul hagyja 
a betörést, a török 
vérszemet kap, és 
tovább dúlja-rabolja 
a déli országrészt. 
A magyar király 
1474 decemberében 
három esztendei 
békét kötött a Jagellókkal, így lehetősége adódott arra, 
hogy zsoldosseregével egy büntetőhadjáratot vezessen a 
Délvidékre (Vajdaság).

1475 őszén egy tekintélyes, 10 ezer fős, kiválóan 
képzett és felszerelt, a nyugati hadszíntereken edződött 
zsoldos had indult meg Nándorfehérvár irányába. A déli 
végvárrendszer legerősebb magyar várát elérve délnyugati 
irányba folytatták útjukat, így érkeztek meg a törökök 
által birtokolt Szabács vára alá. Szabács egy klasszikus 
földvár volt, mely a Száva mocsaras árterében épült. 
Favázas szerkezetét földel töltötték fel, a várat kívülről 
árok, földsáncok és az azokat védő, kihegyezett karókból 
álló, többsoros cölöpakadály is védte. A széles várárokba 
belevezették a Száva vizét. Külső és belső várát is nagy, 
kerek bástyákkal védelmezte a török. A helyőrség zömmel, 
puskákkal és szablyákkal felfegyverzett janicsárokból állt, 
akik a várvédelemre kiválóan alkalmasak voltak.

Mátyás a vár alá érkezése után egy belső ostromsánccal 
keríttette be és szigetelte el félkörívben Szabácsot – hiszen 
a földvár másik oldalát a Száva védte. A magyar király 
táborát külső földsáncokkal és cölöpsorokkal, valamint 
egy északi és egy déli castellóval, azaz mobil favárral is 
védte egy esetleges felmentő sereg hirtelen támadásától, 
míg a Száva felöl pedig magyar folyami gályák zárták el 
a menekülés útját. Az ostromló sereg táborának déli részén 
egy megerősített hadikikötőt is építettek Mátyás zsoldosai, 
amelyen keresztül folyamatosan érkezhetett az utánpótlás 
a magyar katonáknak. Az ostrom elsődleges színtere az 
északi szektor volt: 18 nagy faltörő ágyú kezdte meg a 
bombázást, de a puha földsáncokban csak kevés kárt tudott 
okozni a tüzérség és az egyéb ostromgépek. Mátyás ezért 
földel töltette fel a várárok északi részének egy jó részét, 
majd sáncokat és töltéseket építettek a magyar utászok 
egészen a falak tövéig, amely mesterséges dombokat pedig 
kihegyezett fakarók segítségével védték egy esetleges várból 
való kitörés ellen. A töltések segítségével egyre közelebb 
kerülő magyar tüzérség egyre eredményesebben ágyúzta 

Szabácsot, míg a hajítógépek az ágyúknál is nagyobb 
kárt okoztak, mikor 10 – 20 kilogrammos kőgolyóik, íves 
röppályát leírva a vár belsejében csapódtak be.

1476. február 2. napján az Ali bég vezette felmentő 
sereg látótávolságra közelítette meg Szabács várát. A 
zsoldosok gyorsan reagáltak: most látták igazán hasznát 
a megerősített, külső sáncrendszernek, és a castellóknak. 
A földsánc és a kihegyezett karók védelméből Mátyás 
zsoldosai pusztító tűzzel és nyílzáporokkal árasztották el a 
török felmentő sereget, míg az ostromgépek és ágyúk egy 
részét ugyancsak megfordították, és Ali bég hadoszlopát 
kezdték el lőni vele. A törökök így tulajdonképpen harc 
nélkül vonultak el a vár alól: meg sem tudták közelíteni 
a magyar tábor külső sáncrendszerét, míg ők maguk 
érzékeny veszteségeket szenvedtek a tűzfegyverektől és 
hajítógépektől.

Ali bég csapatainak elvonulása után az ostrom folytatódott, 
de a török janicsársereg a nehéz körülmények ellenére 
is kitartott. Ekkor Mátyás király cselhez folyamodott. A 
magyarok színleg feladták a további ostromot, és nekiláttak 
az ostromtüzérség szétszerelésének, valamint a zsoldosok 
is szedelőzködni kezdtek. A törökök azt hitték, győztek, és 
ünnepléshez fogtak, figyelmük lankadt. A magyar király 
másnap hajnalban egy válogatott zsoldosokból álló, erős 
ostromcsapatot rendelt a vár kevésbé támadott, déli végéhez, 
majd a hajnali szürkületben támadást vezényelt nekik. Az 
örömmámorban úszó törökök csak későn ocsúdtak fel, de 
akkor már késő volt: Mátyás zsoldosai egyetlen rohammal 
bejutottak Szabács várába.   A külső vár védőit felkoncolták, 
a belső várba szorult oszmánok pedig megadták magukat: 
a teljes, 1500 fős janicsársereg megsemmisült. Mátyás 
jól számított: egyrészt a déli végvárrendszerét egy új, 
közepes erősségű, de jól védhető erőddel gazdagította, 
ami jelentősen megnövelte Nándorfehérvár védhetőségét 
is, és évtizedekig szolgálta a Magyar Királyság védelmét. 
Másrészt csattanós választ adott Nagyvárad elpusztításáért 
a töröknek. 
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Miután 1476-ban Mátyás király 
elfoglalta Szabács várát, a törökök 
is bosszúra készülődtek. Ismét 
Erdélyt választották célpontul: 
három év múlva, 1479-ben, 
Havasalföld felől, Szeben – 
Gyulafehérvár irányába haladva 
törtek be portyacsapataik a 
Magyar Királyságba.

Erdély védelme Kinizsi Pál 
temesi gróf és Báthory István 
erdélyi vajda feladata volt, akik a 
veszedelem hírére gyülekeztették 
csapataikat, majd a török ellen 
vonultak. Addigra az oszmánok 
végigdúlták a Maros-völgyét. 
Felgyújtott falvak és felégetett, 
kifosztott mezővárosok maradtak 
utánuk. A muszlim sereg minden 
málhaszekere csordultig meg volt már rakva a rabolt 
zsákmánnyal, mikor dél felé, a török területek irányába 
kanyarodtak. Több ezer fogoly szomorú menete is kísérte 
a Balkánra induló oszmán portyázókat. A török portyázó 
sereg vegyes összetételű volt: egy jó részük gyalogos 
aszabokból állt, akik szekercével, könnyű pajzsokkal és 
íjjal harcoltak. Az akindzsikből és lovas martalócokból 
álló könnyűlovasság főként a portyázásban és rablásban 
jeleskedett: kopjával, bőrpajzsokkal és szablyákkal 
küzdött, ezeknél jobb harcértékkel rendelkeztek a lovas 
szpáhik, akik a török térség kisebb-nagyobb földbirtokosai 
közül kerültek ki. A velük szembenálló magyar sereg fő 
ütőerejét a kisebb létszámú, de harcedzett nehézpáncélos 
lovasság adta. A hatalmas, páncélozott csatalovakon 
száguldó, tetőtől-talpig vasba öltözött, hosszú, megvasalt 
kopjákkal és kétkezes pallossal ellátott nehézlovasságot 
szinte lehetetlen volt megállítani, de felszerelésük igen 
költséges volt. Emellett a magyar zsoldossereget vértekbe 
öltözött, hatalmas pajzsokkal és lándzsákkal ellátott 
nehézgyalogság, valamint számszeríjászok is kísérték.

Ali bég közel 20 ezer fős, portyázó serege éppen 
Kenyérmezőnél táborozott, mikor az erdélyi vajda 
csapatai rátaláltak. A vajdának mindössze 7 ezer katonája 
volt, illetve Kenyérmező felé tartott Kinizsi 5 ezer fős 
nehézlovassága is, azonban ők még látótávolságon kívül 
voltak. Az erdélyi sereg északi (jobb) szárnyán, egészen 
a Maros-folyó vonaláig oláh lovasság és szász gyalogság 
foglalta el helyét. A vajda seregének közepén helyezkedtek 
el a nehézlovasai, míg délen, a balszárny a bátor székely 
könnyűlovasságból állt. A szembenálló török sereg 
zömét az akindzsikből, szpáhikból, és martalócokból álló 
lovasság adta, míg a gyalogos aszabok – kiegészülve 
oláh gyalogsággal – a sok ezer keresztény foglyot és a 
temérdek összerabolt prédát őrizték. Báthory a lehető 
legtovább kivárt, hogy a beérkezőben lévő Kinizsi minél 
közelebb legyen, mikor tombol a harc. Majd megfúvatta a 
harci kürtöket, és a magyar sereg megindult a török tábor 
irányába. Erre a török lovasság is vágtázásba kezdett, és a 

két sereg összecsapott. A vajda páncélos lovasságával az 
oszmánok derékhadát benyomta, és kissé vissza is vetette, 
de a főként könnyűlovasságból álló szárnyai nem bírtak 
a túlerővel, és lassan-lassan meghátráltak a törökök előtt, 
akik túlnyargaltak rajtuk, és bekerítéssel fenyegették a 
magyar sereget.

Ebben a döntő pillanatban érkezett meg Kenyérmező 
szélére Kinizsi, aki lovassága fáradtságával nem törődve, 
azonnal rohamot vezényelt zsoldosainak. Öldöklő küzdelem 
vette kezdetét, amelyben 10 ezer török veszett oda, de 
elesett a keresztény sereg majdnem fele is. Ali bég elfutott, 
a magyarok pedig levágták az oszmán tábort őrző aszabokat 
és oláh gyalogságot is, hogy kiszabadíthassák a rabláncra 
fűzött keresztényeket. A hatalmas vereség megingatta a 
Porta önbizalmát, de még négy teljes esztendőn át folyt 
a harc Mátyás és az oszmánok között. Azután, 1483-ban 
több évtizednyi béke vette kezdetét, mert a Porta érezte: 
míg Mátyás a király, nem bírnak a Magyar Királysággal. 
Az alkalomra vártak, hogy egy gyenge uralkodó révén az 
ölükbe hulljon végre a Kárpát-medence.

Számításuk beigazolódott: amit Mátyás felépített, azt a 
tehetségtelen király, II. Ulászló fokról-fokra rombolta le. 
A királyi tekintély meggyengült, a kincstár kiüresedett, és 
ismét a bárói csoportok versengtek a hatalomért. A Magyar 
Királyság komoly belső problémáit igazolta az 1514. évi 
parasztfelkelés, amelyet ugyan levertek a nagyurak, de a 
bajokat nem orvosolták. A török elleni, európai összefogási 
kísérletek kudarcot vallottak: az olaszokat, spanyolokat, 
franciákat, angolokat, németeket nem érdekelte a magyarok 
problémája, a skandináv országokat még kevésbé. Mikor 
1516-ban a gyerek II. Lajos került a trónra, az egyre erősödő 
oszmánok is ráébredtek a Magyar Királyság rohamosan 
gyengülő hatalmára. Egy évtized kellett csupán, hogy 
Szulejmán hadai Mohácsnál szétverjék a magyar erőket, és 
még két évtized, hogy elfoglalják Budát és három részre 
szakítsák királyságunkat, hogy az csak 150 év múltán 
szabaduljon meg az oszmán félhold árnyékától.
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MIKOR MAGYAR KIRÁLY 
URALTA AUSZTRIÁT
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Egyetlen magyar király volt a történelem során, aki elfoglalta az osztrákok büszkeségét, Bécset, uralma alá hajtotta Ausztria nagy részét, és eséllyel pályázott a német-római császári trónra is. Mátyás királyunk, akit az utána következő évszázadokban az „igazságos” jelzővel is illetek, uralkodása során, egyrészt féken tartotta a Magyar Királyság déli határain lesben álló törököket, míg nyugati irányba pedig terjeszkedett: meghódította az osztrák tartományok jó részét, és többször is megadásra kényszerítette III. Frigyes német-római császárt.Hunyadi Mátyásnak két nagy ellensége volt: a török, és a Habsburgok, amely hatalmak fél évszázad múltán, Mohács után három részre is szakították hazánkat. Azonban I. Mátyás idejében, a kitűnő szervező, hadvezér és politikus magyar király még meg tudta állítani a Magyar Királyságot két oldalról fenyegető veszedelmet. Bár Mátyás, főként uralkodás vége felé már egyértelműen látta, hogy az igazi veszedelmet Európára a török és az iszlám jelenti, már megkoronázásától kezdve háborúskodásra kényszerült a német-római császárral is, aki többször próbálta uralma alá hajtani a Kárpát-medencét, sikertelenül. Habsburg Frigyes volt az utolsó német király, akit a pápa – V. Miklós – Rómában koronázott német-római császárrá III. Frigyes néven (1452-ben), illetve szintén Frigyes volt az, aki bebiztosította a császári trónt a Habsburgoknak, egészen a Német-római Birodalom 1806-os megszűnéséig. Miután Mátyást magyar királlyá választották, a Hunyadiak ellenfelei, a Garai-Újlaki bárói csoportosulás támadásba lendült, és III. Frigyest a következő esztendőben, 1459-ben szintén megválasztotta magyar királynak, Németújváron (Güssing, Ausztria). Ezután III. Frigyes Bécsújhelyen (Wiener Neustadt, Ausztria) meg is koronáztatta magát, mégpedig a Szent Koronával, ugyanis néhai gyámoltja, V. László révén a koronázási ékszer még mindig a birtokában volt. Ám ekkora a fiatal és energikus Mátyás mögé már felsorakozott az ország nemeseinek többsége, így ki tudta verni a német seregeket az országból, majd az Újlaki-ligával is békét kötött.Az 1460-as évek elejére rendeződni látszott a politikai helyzet a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság között: III. Frigyes kivonult az általa még megszállva tartott Sopronból nyolcvanezer aranyforintért cserébe, illetve visszaadta Szent István koronáját is, amiért Mátyás egyrészt elismerte Frigyes és a Habsburgok leszármazóinak trónöröklését arra az esetre, ha ő törvényes örökös nélkül halna meg, illetve hatvanezer aranyforintot fizetett az elzálogosított és visszaszerzett Szent Koronáért cserébe. Mátyás a Habsburgoknak tett trónöröklési engedményének ekkor még nem tulajdonított különösebb jelentőséget, hiszen az életerős, húszéves király, oldalán várandós feleségével egyáltalán nem látott veszélyt ebben az ígéretben… Ám a béke a magyar-osztrák határon rövid életűnek bizonyult. A sziléziai háborúban a Jagellókkal szövetségben álló Frigyes közvetlenül ugyan nem vett részt, de 1477-ben a császár Ulászlót ruházta föl a cseh királynak járó választófejedelmi címmel, ami újabb konfliktushoz vezetett Mátyás és III. Frigyes között. A magyar uralkodó ekkor tört be először a már félelmetes hírű fekete sereggel Ausztriába, de Róma sietve közbelépett, mert a két nagyhatalom háborúja tovább gyöngítette volna Európa törökellenes pozícióit. Ezért a háborút gyors béke zárta le, amelyben III. Frigyes császár elismerte Mátyást – Ulászló mellett – cseh királynak, és százezer aranyforint hadisarc megfizetését is vállalta.Miután a császár nem fizette meg az 1479-es békében rá kirótt hadisarcot, Mátyás újra hadba szállt, és elindult az Alpok irányába. Az 1482-ben meginduló ausztriai hadjárat nem hozott gyors győzelmet: az osztrák erődök és várak rendkívül jól meg voltak erősítve, így az ostromok ritkán hoztak sikert. Mátyás ezért taktikát váltott, ostromgyűrűt vont a fontosabb ausztriai várak köré, és az erődök kiéheztetését tűzte ki célul. Eközben III. Frigyes udvarával együtt Linzbe menekült Mátyás fekete serege elől, Bécs védelmét pedig Korneuburg parancsnokra hagyta. A várak kiéheztetése végül, ha lassan is, de meghozta gyümölcsét: sorozatban kapituláltak előtte az ausztriai városok. Bécs fél esztendei ostrom után, 1485. június 1. napján esett el, III. Frigyes meg sem kísérelte a város felmentését. Mátyás a lehető legjobb módon alázta meg és törte össze lélektanilag, valamint tartotta sakkban ellenfelét: egész udvartartását átköltöztette Bécsbe, és a hivatalos székhelyét is ide tette át, sőt, elrendelte a vár felújítását és megerősítését. Ugyanakkor egy ügyes politikai fogással kihúzta a méregfogát egy esetleges összeesküvő felkelésnek is: néhány kivétellel a helyén hagyta az osztrák vidéket igazgató nemesi családokat és hivatalnokokat, akik így hűséget fogadtak neki, és nem próbálkoztak az elárulásával.

Egyetlen magyar király volt a történelem során, aki 
elfoglalta az osztrákok büszkeségét, Bécset, uralma alá hajtotta 
Ausztria nagy részét, és eséllyel pályázott a német-római 
császári trónra is. Mátyás királyunk, akit az utána következő 
évszázadokban az „igazságos” jelzővel is illetek, uralkodása 
során, egyrészt féken tartotta a Magyar Királyság déli határain 
lesben álló törököket, míg nyugati irányba pedig terjeszkedett: 
meghódította az osztrák tartományok jó részét, és többször is 
megadásra kényszerítette III. Frigyes német-római császárt.

Hunyadi Mátyásnak két nagy ellensége volt: a török, és a 
Habsburgok, amely hatalmak fél évszázad múltán, Mohács 
után három részre is szakították hazánkat. Azonban I. Mátyás 
idejében, a kitűnő szervező, hadvezér és politikus magyar 
király még meg tudta állítani a Magyar Királyságot két 
oldalról fenyegető veszedelmet. Bár Mátyás, főként uralkodás 
vége felé már egyértelműen látta, hogy az igazi veszedelmet 
Európára a török és az iszlám jelenti, már megkoronázásától 
kezdve háborúskodásra kényszerült a német-római császárral 
is, aki többször próbálta uralma alá hajtani a Kárpát-medencét, 
sikertelenül. Habsburg Frigyes volt az utolsó német király, 
akit a pápa – V. Miklós – Rómában koronázott német-római 
császárrá III. Frigyes néven (1452-ben), illetve szintén Frigyes 
volt az, aki bebiztosította a császári trónt a Habsburgoknak, 
egészen a Német-római Birodalom 1806-os megszűnéséig. 
Miután Mátyást magyar királlyá választották, a Hunyadiak 
ellenfelei, a Garai-Újlaki bárói csoportosulás támadásba 
lendült, és III. Frigyest a következő esztendőben, 1459-ben 
szintén megválasztotta magyar királynak, Németújváron 
(Güssing, Ausztria). Ezután III. Frigyes Bécsújhelyen (Wiener 
Neustadt, Ausztria) meg is koronáztatta magát, mégpedig a 
Szent Koronával, ugyanis néhai gyámoltja, V. László révén a 
koronázási ékszer még mindig a birtokában volt. Ám ekkora 
a fiatal és energikus Mátyás mögé már felsorakozott az ország 
nemeseinek többsége, így ki tudta verni a német seregeket az 
országból, majd az Újlaki-ligával is békét kötött.

Az 1460-as évek elejére rendeződni látszott a politikai helyzet 
a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság között: III. 
Frigyes kivonult az általa még megszállva tartott Sopronból 
nyolcvanezer aranyforintért cserébe, illetve visszaadta Szent 
István koronáját is, amiért Mátyás egyrészt elismerte Frigyes 
és a Habsburgok leszármazóinak trónöröklését arra az esetre, 
ha ő törvényes örökös nélkül halna meg, illetve hatvanezer 
aranyforintot fizetett az elzálogosított és visszaszerzett Szent 
Koronáért cserébe. Mátyás a Habsburgoknak tett trónöröklési 
engedményének ekkor még nem tulajdonított különösebb 
jelentőséget, hiszen az életerős, húszéves király, oldalán 
várandós feleségével egyáltalán nem látott veszélyt ebben 
az ígéretben… Ám a béke a magyar-osztrák határon rövid 
életűnek bizonyult. A sziléziai háborúban a Jagellókkal 
szövetségben álló Frigyes közvetlenül ugyan nem vett részt, de 
1477-ben a császár Ulászlót ruházta föl a cseh királynak járó 
választófejedelmi címmel, ami újabb konfliktushoz vezetett 
Mátyás és III. Frigyes között. A magyar uralkodó ekkor tört 
be először a már félelmetes hírű fekete sereggel Ausztriába, 
de Róma sietve közbelépett, mert a két nagyhatalom háborúja 
tovább gyöngítette volna Európa törökellenes pozícióit. Ezért 
a háborút gyors béke zárta le, amelyben III. Frigyes császár 

elismerte Mátyást – Ulászló mellett – cseh királynak, és 
százezer aranyforint hadisarc megfizetését is vállalta.

Miután a császár nem fizette meg az 1479-es békében rá 
kirótt hadisarcot, Mátyás újra hadba szállt, és elindult az Alpok 
irányába. Az 1482-ben meginduló ausztriai hadjárat nem 
hozott gyors győzelmet: az osztrák erődök és várak rendkívül 
jól meg voltak erősítve, így az ostromok ritkán hoztak sikert. 
Mátyás ezért taktikát váltott, ostromgyűrűt vont a fontosabb 
ausztriai várak köré, és az erődök kiéheztetését tűzte ki célul. 
Eközben III. Frigyes udvarával együtt Linzbe menekült 
Mátyás fekete serege elől, Bécs védelmét pedig Korneuburg 
parancsnokra hagyta. A várak kiéheztetése végül, ha lassan 
is, de meghozta gyümölcsét: sorozatban kapituláltak előtte 
az ausztriai városok. Bécs fél esztendei ostrom után, 1485. 
június 1. napján esett el, III. Frigyes meg sem kísérelte a város 
felmentését. Mátyás a lehető legjobb módon alázta meg és törte 
össze lélektanilag, valamint tartotta sakkban ellenfelét: egész 
udvartartását átköltöztette Bécsbe, és a hivatalos székhelyét is 
ide tette át, sőt, elrendelte a vár felújítását és megerősítését. 
Ugyanakkor egy ügyes politikai fogással kihúzta a méregfogát 
egy esetleges összeesküvő felkelésnek is: néhány kivétellel a 
helyén hagyta az osztrák vidéket igazgató nemesi családokat 
és hivatalnokokat, akik így hűséget fogadtak neki, és nem 
próbálkoztak az elárulásával.
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SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    51

1487. AUGUSZTUS 17:
 BÉCSÚJHELY IS MÁTYÁSÉ LESZ
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Mikor Bécs, 1485. június 1. napján elesett, a Linzbe menekült 
III. Frigyes meg sem kísérelte a város felmentését. Mátyás 
a lehető legjobb módon tartotta sakkban ellenfelét: egész 
udvartartását átköltöztette Bécsbe, és a hivatalos székhelyét 
is ide tette át, sőt, elrendelte a vár felújítását és megerősítését. 
Ugyanakkor egy ügyes politikai 
fogással kihúzta a méregfogát egy 
esetleges összeesküvő felkelésnek 
is: néhány kivétellel a helyén 
hagyta az osztrák vidékeket 
igazgató nemesi családokat és 
hivatalnokokat, akik így hűséget 
fogadtak neki, és nem próbálkoztak 
az elárulásával. Így Mátyás király 
nekiláthatott az utolsó erődként 
kitartó Bécsújhely ostromának, 
hogy 532 esztendővel ezelőtt, 1487. 
augusztus 17-én elfoglalja, és ezzel pontot tegyen ausztriai 
hódításai végére.

Bécs elfoglalása után a fekete sereg Bécsújhely alá vonult, 
és ostrom alá vette a várat. Az 1486-os év a falak rontásával 
és a helyőrség kiéheztetésével telt, amely persze sok időt 
vett igénybe. A híres erejű Kinizsi Pál, aztán Székely József, 
Báthory István erdélyi vajda, Tettauer Vilmos és Szapolyai 
István – a későbbi, és egyben utolsó magyar származású király, 
Szapolyai János apja – már egy éve ostromolták a várost, mikor 
Mátyás 1487. januárjában megérkezett, hogy személyesen 
vegye át a támadás vezetését. Bécsújhelyt a makacs és kitartó 
katona hírében álló Wulfensdorfer várkapitány védte. Frigyes 
császár az újabb támadás hírére elhagyta Linz városát, és 
kíséretével nyugati irányba indult. Az osztrák tartományai 
védelmével hűbéresét, Albert szász herceget bízta meg. Mivel 
III. Frigyes nem adott pénzt Albertnek a harchoz, így a szász 
herceg a saját pénzén volt kénytelen zsoldosokat felfogadni, 
és mindössze 5000 katonát tudott így kiállítani: a fekete 
sereg ezért jelentős létszámfölénybe került a felmentő szász 
erőkkel szemben. Mátyás eközben egyre szorosabbra zárta az 
ostromgyűrűt, mialatt folyamatosan érkezett friss erősítés, és jó 
minőségű ellátmány is a táborába. 1487 tavaszán egy öldöklő 
rohamban katonái elfoglalták a Bécs irányából eső bécsújhelyi 
külső várat, ám azt az osztrák védők a visszavonulás közben 
felgyújtották, így mindkét fél nagy veszteségeket szenvedett 
a tűzvészben. A külső vár bevétele után az ostromlott város 
körül még szorosabb lett a hurok. Mátyás mindent elkövetett 
a győzelem érdekében: lőtávon belül egy erős gerendafalat 
építetett utászaival, majd annak oltalmából lőtte a fekete sereg 
tüzérsége a Lajta-parti város falait. Az osztrákok sem maradtak 
adósok: egy alkalommal a védők egyik mozsárágyúja a királyi 
sátrat találta telibe, és az ágyúgolyó az éppen vacsorázó 
Mátyás mellett csapott be, három apródját is megölve.

Miután a várfalak legjobban a Magyarország felőli oldalon 
voltak megrongálva, ahol már egy jókora rés is tátongott, 
Mátyás ezt a helyet jelölte ki a döntő rohamra. Cselvetésre 
szánta el magát: egy kémet küldött Bécsújhelybe, akinek az lett 
volna a feladata, hogy az előre megbeszélt időpontban a város 
Bécs felől eső oldalát felgyújtsa, hogy ezzel a védők figyelmét 
elterelje. Viszont a kémet elfogták, és kínvallatással vallomásra 

bírták. Így az osztrákok mindent megtudtak, és ők állítottak 
csapdát a fekete seregnek. Wolfersdorfer a vár Bécs felől eső 
oldalán egy nagy máglyát rakatott, majd azt a magyar támadás 
időpontjában meggyújtatta, mintha a kémnek sikerült volna 
végrehajtania szabotőr tettét. Az ostromlók az elterelő hadicsel 

sikerének tudatában indultak a 
lerontott falrész rohamára, mikor 
a rés környékén egy erős osztrák 
csapat rontott rájuk, ugyanakkor 
a várkapun is kitörtek a védők, és 
oldalba kapták az ostromló magyar 
katonákat. Eközben Bécsújhely 
lakossága éhezni kezdett, már 
csak a katonákat szolgálták ki napi 
fejadaggal, a polgárok a maradékra 
fanyalodtak, illetve mindenki onnan 
próbált ennivalót szerezni, ahonnan 

tudott. Eközben a makacs Wulfensdorfer még mindig a császár 
felmentő seregében reménykedett, és egy bátor húzással 
tüzérséget telepítetett a templomok tornyába. Ezzel előnybe 
került a fekete sereg tüzérségével szemben, hiszen nem kevés 
magassági előnyt szerzett, és alaposan belőtte a magyar tábort 
és tüzérséget is. Ekkor Mátyás, aki addig nem engedte lövetni 
a templomokat, üzenetet küldött a város elöljáróinak, és a 
várkapitánynak: ha a templomtornyokból való lövöldözést 
nyomban meg nem szüntetik, akkor Bécsújhelyt a földdel 
teszi egyenlővé, a tüzelőállásként használt templomokat pedig 
mind leromboltatja, és majd márványból építteti újjá azokat.

Az éhező polgárok ekkor rákényszerítették a várkapitányt, 
hogy kezdjenek tárgyalásokba a magyarokkal. Wulfensdorfer 
és a polgármester fehér zászlóval jött ki városból, majd Mátyás 
elé járultak és 1487. július 2-án héthetes fegyverszünetet 
kötöttek. Az egyezmény szerint, ha ezen idő alatt egy erős 
császári sereg tör a városig, akkor a körülzárást nyomban 
meg kell szüntetni, viszont, ha ez nem következik be, akkor 
a fegyverszünet lejártakor a város megadja magát. Ebben az 
esetben sértetlen elvonulást engedélyez a király a menekülni 
akaró polgároknak, személyes vagyonukkal együtt. Miután a 
Bécs térségében táborozó Albert herceg továbbra sem merte 
megtámadni a jóval nagyobb fekete sereget – sőt, a császár 
tiltása ellenére fegyverszünetet is kötött Mátyással –, így a két 
éve ostromlott város végül 1487. augusztus 17-én megadta 
magát. A város polgárai magyar és hollós címerekkel és 
lobogókkal díszítették fel Bécsújhelyt, majd a város polgárai, 
alattvalói esküt tettek Mátyásnak, aki cserébe meghagyta a 
Lajta-parti kereskedőváros kiváltságait.

A város bevételével már négy osztrák örökös tartomány 
volt Mátyás uralma alatt: Alsó-Ausztria, Stájerország, 
Krajna és Karintia, azonban az európai diplomácia – ekkor 
már egyértelműen félve Mátyás egyre növekvő hatalmától 
– nem ismerte el a magyar királyt az Osztrák Hercegség (az 
úgynevezett Habsburg „örökös tartományok”) urának. Hogy 
a király konszolidálja hatalmát az osztrák tartományokban, 
1487. december 17-én, pápai közvetítéssel békét kötött III. 
Frigyes császárral, aki ezért elismerte Mátyást a meghódított 
területek urának, amely térség egészen a nagy magyar király 
haláláig a Magyar Királyság része volt.
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Az Úr 1512. évében a török már mélyen benyomult 
a Balkánra, és ott állt a Magyar Királyság kapujában. 
Az újonnan megválasztott pápa, X. Leo úgy próbálta 
meg Rómából eltávolítani vetélytársát, az esztergomi 
érsek Bakócz Tamás bíborost, hogy 1513. július 15-
én a közép- és kelet-európai országokba, a legátusává 
nevezte ki, és megbízta egy török elleni keresztes-hadjárat 
megszervezésével. A bíboros 1514. április 9-én hirdette 
ki a keresztes bullát Budán, majd a toborzás feladatával 
megbízott ferencesek munkához láttak. Április végére 
jelentős számú paraszti tömegek gyűltek táborba Pestnél, 
Váradnál, Egernél, Kassánál és Kalocsa mellett. Ekkor tűnt 
fel a pesti táborban egy székely családból származó, Dózsa 
György nevű nándorfehérvári lovastiszt, aki rátermettsége 
miatt hamar a pesti keresztesek vezérévé lépett elő. Már 
május elején összetűzések voltak a Tiszántúl több pontján 
is gyülekező keresztes hadak és a nemesek között. Ugyanis 
az urak féltek, hogy a tömegesen a keresztes táborokba 
szálló jobbágyok nem jönnek haza aratásig. Fegyveres 
csoportjaik egyre többet zaklatták a paraszti seregeket 
– például Váradnál vagy Tokajnál – akik nem maradtak 
adósak: megrohanták a nemesi kúriákat és kifosztották 
azokat. Ezeknek a paraszti portyázásoknak egyértelmű 
előnye az volt, hogy jó minőségű fegyverekhez jutottak 
az addig csak kiegyenesített kaszákkal, vasvillákkal és 
cséphadarókkal felfegyverkezett jobbágyok, sőt, még 
ágyúkat is zsákmányoltak. A sokasodó nemesi-paraszti 
összetűzések miatt 1514. május 15-én Bakócz megtiltotta 
Dózsának és a többi paraszthadak vezetőinek a keresztesek 
további toborzását, amely parancslevél végrehajtását a 
vezérek általában megtagadták.

Május közepén Dózsa György a 30 ezer fős keresztes 
seregével a Balkán irányába indult. Szapolyai János 
erdélyi vajda segédhadaként igyekezett utolérni a vajda 
főerőit. Azonban 1514. május 23-án, mikor az elővédet adó 
Balogh István 2 ezer emberével éppen átkelt a Maroson, 
Csáky István csanádi püspök és Báthori István temesi ispán 
bandériumai rajtuk ütöttek Apátfalvánál, és szétverték 
a paraszti előhadat. Erre Dózsa György türelme végleg 
elfogyott, és úgy döntött, hogy a „szent hadat” folytonosan 
gáncsoló nemeseket „megfenyíti”. A következő nap éjjelén 
megrohanta Nagylakot, és rágyújtotta a várost a győzelmet 

ünneplő főúri csapatokra. Báthorinak sikerült elmenekülnie, 
de az elfogott püspököt és vele együtt jó néhány birtokost 
Dózsa karóba húzatta. Ennek hírére, a Duna vonalától 
keletre mindenfelé erőszakos cselekmények harapództak 
el. A keresztesnek állt portyázó jobbágyok Vác környékén 
földbirtokosokat vontak karóba, Budától 40 kilométerre 
pedig megrohamoztak egy főúri kúriát, ahol 22 nemest 
koncoltak fel. Május 20-a környékén a kalocsai keresztesek 
vezére, Nagy Antal sárközi nemes „mind az egisz Bodrog 
vármegyét, Bács megyét feldúlá, ígeti, valahol nemes háza 
vala, sok vitézlő népet ölete, karóba vonata nagy sok nemes 
embereket…”. Majd 1514. május 22-én nyílt összecsapásra 
is sor került a keresztes jobbágyok és a nemesi csapatok 
között: Pöstyéni Gergely, a váradi püspök adminisztrátora 
vezette nemesi bandérium Váradnál rárontott egy Lőrinc 
nevű pap által vezetett keresztes táborra, azonban az 
elbizakodott főúri csapatot a jobbágyok szinte teljesen 
széjjelverték.

Az elkövetkező hetekben parasztháborúvá szélesedett 
a keresztes hadjáratnak indult mozgalom. Dózsa a 
derékhaddal a Maros bal partján északkeletnek indult, és 
elfoglalta Csályát és Aradot, csak a gyulai vár falai állították 
meg. A Maros jobb partján haladó paraszti seregtestek 
lerohanták Zádorlakot, majd június 6-án Lippát, öt nappal 
később Solymost. Egy délnyugatnak tartó paraszti had 
pedig Csanádot foglalta el. Június közepe tájára már a 
jobbágyok ellenőrizték Bács és Bodrog vármegyéket, 
valamint a Szerémség java részét. A bihari parasztság 
június elején elfoglalta Váradot és Székelyhid várát, míg 
a Heves vármegyei paraszti hadak június 5. és 9. között 
– egy Márton nevű pap vezetésével – szétverték Egernél 
az ellenük felvonuló nemesi bandériumokat. A felkelés 
átterjedt az egész Északi-középhegységre, és a Felvidéknek 
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Lévától egészen Kassáig és a Patak-Szikszó-Bártfa vonalig 
nyújtózkodó részére is, azonban Erdélyben nem sikerült 
fellázítani a jobbágyokat uraik ellen.

1514 júniusának közepére a főurak is magukhoz 
tértek, és a felkelők ellen vonultak. Bornemissza János 
budai várnagy csapatai a Debrő mellett összegyűlt 
jobbágyhadat széjjelkergették, míg Hont, Nógrád, Pest 
és Heves vármegyék nemessége pedig a pásztói csatában 
győzedelmeskedett. De közeledett már a parasztfelkelés 
hírére bolgárföldről visszafordult Szapolyai János erdélyi 
vajda is, aki hatalmas, harcedzett zsoldosseregével 
komolyan veszélyeztette Dózsa csapatait. Dózsa a térség 
legerősebb királyi vára, Temesvár ellen vonult, hogy 
elfoglalásával szilárd hátországot biztosítson magának az 
erdélyi vajda ellen. Június 13-án érkezett a vár alá, amit a 
Nagylaknál már egyszer legyőzött főúr, Báthori István jó 
előre megerősített. Temesvár ostromával egy időben Dózsa 
észak felé küldte öccsét, Gergelyt, hogy Buda környékén 
szítsa fel ismét a felkelés elhamvadni látszó 
lángját. Gergely serege még a Tiszán való átkelés 
előtt kettévált, és az egyik része Budára, míg a 
másik jobbágyhad pedig Heves vármegye felé 
indult. A Pest alá érkező Dózsa Gergely seregét 
Bornemissza, valamint Batthyány Ferenc és Móré 
László 1200 lovaskatonája Gubacsnál szétszórta. 
A Heves alá vonuló parasztokat pedig az egri 
püspök bandériuma, valamint a Kassa és Szikszó 
térségében győzedelmeskedő Perényi István verte 
szét június végén.

Miközben a Szerém és Bács vármegyei paraszti 
hadak is sorra megsemmisültek, Lőrinc pap 
parasztjai Váradról Kolozsvár irányába indulva 
kezdték meg erdélyi hadműveletüket. Elfoglalták 
a Bánffy család sólyomkői és valkói várát, majd 
Kolozsvár alá vonultak. A gazdag szabad királyi 
város először egyezkedni kezdett a parasztokkal, de 
a nemesek közeledtének hírére a kapukat bezárták, 
a jobbágyköveteket pedig lefogták. 1514. július 
10-e táján érkezett meg Bánnfy János nemesúr 
Barlabássy Lénárt alvajdával, akik Thornallyai 
János és Drágffy János seregeivel egyesülve legyőzték 
Lőrinc pap parasztseregét. A kolozsvári csata idején már 
egybegyűlt Szapolyai vajda teljes serege Déva vára alatt, 
és felkészült a segítők nélkül maradt Dózsa György 
legyőzésére. 1514. július 15-én, az ulicsi mezőn sorakoztak 
fel egymással szemben a mintegy 20 ezer főre becsült, 
kitűnően felszerelt és képzett főúri zsoldosok, valamint 
Dózsa parasztjai. Csata helyett azonban tárgyalások 
kezdődtek. A hosszú és sikertelen ostromba belefáradt 
jobbágyok egy része már a vajda első felszólítására letette 
a fegyvert. A tárgyalások közben egy Petrovics Péter nevű 
nemesnek sikerült foglyul ejtenie Dózsát, és ezzel a csata – 
ami még el sem kezdődött – véget is ért. Így hát egyáltalán 
nem meglepő, hogy Ulászló király emígy írt I. Miksa német-
római császárnak a lázadás leveréséről: „Temesvár alatt a 
parasztok egész zavargását vérontás nélkül feloszlatták, és 
a tömeget lecsendesítették…”.

Dózsa kivégzése 1514. július közepe táján történhetett. 
Dózsa Györgyöt mezítelenre vetkőztették, majd egy trón 
formájú durván ácsolt fa székbe ültették és odakötözték. 
Ezután a hóhér egy abroncsból összekovácsolt, koronát 
formázó vaspántot izzásig tüzesített és azt Dózsa fejébe 
nyomta. Az izzó vastrónra ültetés csak legenda, egyetlen 
krónikás sem említi a tüzes vastrónust. II. Ulászló király 
ezt írta Miksának 1514. július 24-én kelt levelében: 
„Székely Györgyöt először is tüzes vassal megkoronázták, 
aztán még élve, meztelenül, a lábainál fogva megkötözve 
saját katonái, akiket közönségesen hajdúknak neveznek, s 
akiknek cselekedetei annyi sok szörnyűséget hoztak, s akiket 
holt tréfásan, hol komolyan bestiáknak szólított, fogaikkal 
széttépték és felfalták. Ezután a testet négyfelé vágták, és 
a bitófára kifüggesztették.” Egy Stieröchsel nevű kanonok 
pedig a következőket jegyezte fel a parasztvezér haláláról: 
a hóhér „tüzesült koronát helyezett királyi fejére. (…) tört 
koponyájának bőven buggyant ki nedve, ontja ki agyvelejét 
füle, szája s az orr üregén át…”

Dózsa kínhalálával azonban még nem ért véget a 
felkelés. Lőrinc pap a kolozsvári vereség után visszatért 
Várad környékére. Dózsa haláláról értesülve az ismét 
paraszthaddá duzzadt híveivel „Bihar városához vonult és 
megostromolta, sok pusztítást és vérontást művelt a váradi 
egyházmegye hivői között”. Az erdélyi vajda, Tomori Pál 
fogarasi várnagyot küldte ellene egy főúri bandériummal, 
akik végül is 1514 júliusának végén, véres csatában 
győzték le az elszánt papot és jobbágyait. Az elfogott 
Lőrincet Kolozsvárra vitték, majd az erdélyi város piacán 
megégették.
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A MOHÁCSI VÉSZ
A 150 ÉVES TÖRÖK URALOM 
NYITÁNYA VOLT A CSATAVESZTÉS
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Idén 493 éve annak, hogy a mohácsi csatavesztéssel pont 
került az 1520 és 1526 között zajló magyar-török háború 
végére. Eredménye ismert: II. Lajos tragédiájával kihal a 
Jagelló-ház magyar ága, és csupán két étized kellett ahhoz, 
hogy aztán 150 évig a félhold sarlója árnyékolja be a 
Balaton déli partjaitól Budán át, a Maros és Kőrös vidékéig 
a Magyar Királyság maradékát. 

De a mohácsi csata utáni néhány hónapos, török dúlás 
évekig tartó közvetlen hatással is járt: Szarajevóból 
még 1528-ban is azt jelentette a Signoria követe, hogy a 
bosnyák városban töménytelen magyar rabszolga, valamint 
regimentnyi, magyaroktól zsákmányolt arany- és ezüstedény, 
kupa és serleg kapható a piacokon. Jászay Pál 1846-ban 
emígy írt a hazánkat ért emberveszteségről: „Október 9-dike 
volt azon nevezetes nap, mellyen Szulejmán, egyedül a híves 
éjek s közelgő deres őszi napoktól hajtatva a Dunán átkelt, 
s negyed nap múlva elhagyta legalább is 200 ezer embertől 
megfosztott szegény hazánkat.” Kevesen tudják ugyanis, 
hogy a mohácsi csatavesztés után a parasztság volt az, aki 
igazán hatalmas veszteségeket szenvedett, részint a török 
portyázások, de még jobban a törökkel vívott szekérvárcsaták 
harcaiban. Ugyanis paraszti seregek harcoltak a mohácsi 
csatavesztés után, 1526 szeptemberében, szekérvárakba 
húzódva Pilismarótnál, a Mátrában (szeptember 28.) és 
Bácsnál (szeptember 30.) is. Utóbbi helyszínen zajló ütközet 
október 2-án a Bács és Pétervárad közti mocsarak térségébe 
tevődött át, mikoris egy paraszttábort a törökök igen 
jelentős veszteségek elszenvedésével támadtak: a szpáhi 
lovasok százával haltak meg, és a parasztok szétverték 
a janicsár-seregtest nagy részét, sőt, elesett a janicsár aga 
és helyettese, más agák, de még a csausz basi is. Utóbbi a 
„tábori csendőrök”, hírvivők és bírósági szolgák feladatát 
ellátó, alacsony rangú tisztviselők – a csauszok – basája, 
azaz vezetője, parancsnoka volt. A szabadkai paraszttábort 
végül sikerült megvédeni: „Szabadkánál a közsíg egy tábort 
járt vala, kit az terekek igen vívának, de semmikípen meg 
nem vehetik, emígy békével megmaradának.”

Hasonlóan véres harcok dúltak Pilismarót szekérváránál 
is: 1526. szeptember 13-án, és a rákövetkező nap is 
visszaverte a török reguláris katonaságot a szekérvárba 
húzódott, közel 25 ezer fős paraszthad. A szultán ennek 
hírét véve, szeptember 15-én további 6 ezer janicsárt, 10 
ezer lovas szpáhit és ostromágyúkat küldött Pilismarótba, 
és csak így sikerült a jobbágyokból szerveződött hadat 
szétvernie a törököknek.

HADI HELYZET A BALKÁN 
TÉRSÉGÉBEN 
A XVI. SZÁZAD ELEJÉN

A Magyar Királyságot megrázó 1514-es parasztháború még 
élénken élt az emlékezetben, mikor az ifjú magyar király, II. 
Lajos 1519. április 1. napján három évre ismét békét kötött 
I. Szelim török szultánnal. A békével Lajos elismerte a 
szreberniki bánság és számos kisebb horvát vár elvesztését, 
és ezzel a török immár ténylegesen is a Magyar Királyság 
kapuján dörömbölt…

I. Szelim az addig elmúlt néhány évben jelentős hódításokat 
tudhatott magáénak: 1514-ben megtörte a perzsák ellenállását, 
majd az elkövetkező három évben elfoglalta Mezopotámiát, 
Szíriát és Egyiptomot. Aztán figyelme ismét Európa, és 
a balkáni térség felé fordult, és éppen Rodosz szigetének 
elfoglalására készült, mikor 1520. szeptember 22-én 
Drinápolyban elhunyt. A trónon fia, I. Szulejmán követte, 
aki hatalomra jutását követően, azonnal követeket menesztett 
Budára a béke megerősítése érdekében. A magyarok azonban 
ezt gyengeségének vélve, a követ Behram csauszt fogságba 
vetették.

Ezt a döntésüket nagyban befolyásolta X. Leó pápa 
1518-ban kihirdetett akarata, miszerint hatalmas keresztes 
háborúra kell vonulnia az európai hatalmaknak, és vissza kell 
foglalni a Szentföldet. Ezzel párhuzamosan hírek érkeztek 
az Oszmán Birodalomban dúló hatalmi harcokról, és az új 
szultán békeszeretetéről is. Így a magyar király és a főurak 
meggondolatlan lépésre szánták el magukat, amelyet azonban 
az is befolyásolt, hogy a törökök békéje igazából nem jelentett 
békét, hiszen a határ menti, oszmán, portyázó csapatok folyton 
zaklatták és gyengítették a magyar végvárrendszert a „béke” 
idején is.



14   SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól14   SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól58   SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól

Azonban a magyar nemesség és a király ekkor egy hatalmas 
hibát vétett azon kívül, hogy a szultánnak kesztyűt dobott: a 
törökkel szembeni ellenséges szándékának kinyilvánításán túl 
nem sokat tett. Nem készült fel egy hatalmas török támadásra, 
nem újította meg katonapolitikáját, pedig világosan látszott: 
Mátyás zsoldosseregének szétzüllesztése után a Magyar 
Királyság lényegében ütőképes, mozgó hadsereg nélkül 
maradt. Mátyás nem hiába újította meg hadseregét: ugyanis 
a hagyományos magyar hadszervezet, ami nagyjából az 
1300-as évek közepe-vége óta változatlan volt, nem volt 
alkalmas a török elleni eredményes harcokra. Ez az idejétmúlt 
magyar hadszervezet 3 pilléren nyugodott: a földesúri – 
főnemesi – főpapi bandériumokon, a nemesség felkelésén és 
a telekkatonaságon, kiegészülve a jobbágy „népfelkelőkkel”.

Azonban a háború idején az ország egyik fő pillérét képező 
főúri és főpapi katonaság tulajdonképpen nem létezett, ugyanis 
a főnemesség, hogy vagyonát megőrizze, nem teljesítette 
törvényben is lefektetett kötelezettségét. Jól jellemzi ezt 
Váradi Ferenc erdélyi püspök esete, aki 1520-ban mindössze 
70 főnyi lovascsapatot tartott fegyverben a törvény által előírt 
bandérium – 500 nehézlovas – helyett. Ez a katonai erő a 
püspökségben a rendet kiválóan fenntartotta, az adót beszedte, 
azonban egy török támadás elhárítására nyilván alkalmatlan 
volt. És ez a tendencia – a határ menti térségek kivételével – 
általánosnak volt mondható.

A nemesi felkelés intézményét már egy évszázaddal 
korábban „értéktelennek” minősítette Zsigmond királyunk, 
és igyekezték is a köznemesek érték nélküli, „személyes 
felkelését” adózással megváltatni: nem sok sikerrel… A hadra 
kelt magyar köznemességet ilyennek látta egy kortárs: „A 

vármegyeiek sem gyalog, sem lóháton nem tudnak harcolni, 
s háborúban hasznavehetetlenek. Némelyiknek fél saruja, 
másiknak fél sarkantyúja hiányzik. Soknak madzag a zsinórja, 
majd mindegyik oldalára, tomporára köt egy-egy rozsdás 
kardot vagy tiszákot (szablyát), amelyet rongyos hüvelyéből 
évek óta nem húzott ki. Aztán befedi magát egy nyakba 
akasztott, ócska pajzzsal, melynek borítékát és teteje bőrét 
a moly és az egér már régen egészen lerágta. Kezébe veszi 
üres, sípszerű, nádként törékeny s hajlékony lándzsáját vagy 
dárdáját, melynek neve kopja, de nem kapja: megindul száraz 
apró lován, melynek csak oldalbordái és csontjai látszanak.”

A telekkatonaként – kiegyenesített kaszával, kapával, 
vasvillával és cséphadarókkal – hadba vezényelt jobbágyok, 
illetve hadba szólított népfelkelők pedig még ennyire 
sem voltak alkalmasak reguláris csapatok elleni harcra. 
Igazi háborúban, csatában sosem vettek részt, szinte egész 
életükben földműveléssel foglalkoztak, így családjukat 
kényszerből odahagyó, gyenge harcértékű „katonák” lettek – 
lehettek csak. Ráadásul itt is megmutatkozott a kapzsi önzés: 
a munkaerejét féltő földesúri rendek az erőskezű Mátyás 
halála után erősen lecsökkentették az adott földterület után 
kiállítandó telekkatonaság létszámát. Míg 1463-ban 100 falusi 
porta után Mátyás király 10 jobbágykatonát követelt, addig az 
1498-as országgyűlés ezt a létszámot háromra csökkentette, 
és két évtized múlva, az 1518-as is csak ötre emelte vissza. 
A jobbágy-katonákat a földesúrnak kellett volna felszerelnie 
vérttel, fegyverzettel, de „persze” ez szintén elmaradt: 
a telekkatonaként számon tartott jobbágyok ugyanúgy 
kaszákkal, cséphadarókkal és kapákkal vonultak harcba, mint 
a paraszti népfelkelők.

Az előbb felsoroltakra tökéletes példa volt az 1500. évben, 
a bácsi mezőn megtartott hadiszemle, melyet II. Ulászló 
királyunk a velencei követek számára rendezett, mintegy 
erődemonstrációként is. Azonban az előzőleg számba vett 
40 ezer lovas katona helyett alig 10 ezernyi jött el, felüknek 
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fegyvere sem volt, míg 18 vármegye egyáltalán 
nem küldött csapatokat – a királyi parancs 
ellenére… Az uralkodónak az 1490-
es évek végén mintegy 1000-1500 
zsoldosa állt állandóan fegyverben, 
akik futárszolgálatot, adószedők 
kísérését illetve szükség esetén a 
végvárak megerősítését látták el. Majd 
következett az 1514. évi parasztháború, 
amely megtizedelte mind a nemességet, 
mind a városi polgárokat, de főként 
a jobbágyok sorait. Így várta aztán 
a fiatal II. Lajos, az új oszmán uralkodó 
támadását…

I. SZULEJMÁN ELSŐ 
HADJÁRATA – 
ELESIK NÁNDORFEHÉRVÁR

Az ifjú szultán 1521. május 18. napján indult meg 
élete első nagy hadjáratára a Balkán és Európa irányába. 
Seregének ruméliai hadteste Ahmed pasa vezetésével 
Szabács vára ellen vonult, míg I. Szulejmán az anatóliai 
csapatokat pedig – Piri nagyvezér irányításával – 
Nándorfehérvár ostromára rendelte.

Szabács 500 fős védőseregének megmaradt katonái a 
janicsárok utolsó nagy rohamában, július 7-én – Torma 
András és Logodi Simon kapitányok minden erőfeszítése 
ellenére – szinte mind egy szálig elestek. A szultáni had 
két nappal később hajóhíd építésébe fogott a Száván. A 
portyázásban és gyújtogatásban jeleskedő akindzsik és 
aszabok már a híd elkészülte előtt átúsztattak a folyón, és 
a Szerémség pusztításába kezdtek. A nyomukban haladó 
Musztafa pasa csapatai 1521. július 18. napjáig feldúlták az 
őrizetlenül hagyott szerémségi kis várakat és erődítéseket, 
majd rablott kincsekkel és foglyokkal megrakodva tértek 
vissza a szultán táborába. Ugyanezen 
a napon elkészült a híd is, de nagyobb 
seregtestek már nem kelhettek át 
rajta, ugyanis az egyre áradó Száva 
elborította a hídfőket, majd másnap 
a viharos erejű szél pedig szétszórta 
a hídpillérként felhasznált sajkákat 
is. A szultán erre feladta az azonnali 
továbbvonulás tervét, és július 31-én 
egész főseregével Nándorfehérvár 
alá vonult.

Addigra Nándorfehérvár alatt 
már heves harcok bontakoztak ki, 
azonban a török semmire sem jutott. 
Már 1521. június 25-én megérkeztek 
az első portyázó csapatok a vár 
alá, akiket július 1. és 3. napjai 
között ezer janicsár követett, 
a török hajóhad és a kor egyik 
legmodernebb ostromtüzérsége 
kíséretében. A janicsárok az oszmán 

hadsereg legjobb, leginkább 
felszerelt katonái voltak, modern 
tűzfegyverekkel is rendelkeztek. 
Őket a szpáhi lovasság támogatta 

a harcban, akiken könnyű 
és nehézvért is lehetett, 

ugyanakkor a páncélos 
nehézlovasság már nem 
volt jellemző a törökökre. A 
hadseregük ütőképes magját 

adó janicsárokat és szpáhikat 
több tízezer, gyenge harcértékű, 

elsősorban portyázásban „járatos” 
katonaság kísérte. Az akindzsik, 
aszabok, delik és martalócok viszont 

a gyenge harci tudásukat az európai mértékkel nézve 
hatalmas létszámukkal pótolták. Így, míg egy-egy európai 
királyság teljes hadereje 50-60 ezer fő körül mozgott, addig 
az Európát támadó török haderő gyakran elérte a 120-150 
ezer fős létszámot is…

Piri nagyvezér július 9-én érkezett meg, aki a szendrői 
béget, Hüszrevet nyomban Zimony elfoglalására küldte, 
hogy a helyőrség ne szolgálhasson az esetleges felmentő 
csapatok hadműveleti bázisául. A Szkoblics György 
vezetésével a várat védő 350 naszádos 1521. július 11. 
napjáig állta a rohamot, majd kénytelen volt az erődítést 
feladni. A törökök ekkor Szörény és Pét ostromához 
fogtak, hogy teljesen elszigeteljék a nagy múltú várat. 
Nándorfehérvárnak két bánja – Héderváry Ferenc és Török 
Bálint – is volt, mégsem akarta egyikük sem a vár védelmét 
vezetni. Sőt, Héderváry a király egyértelmű parancsa, és a 
neki átadott pénzsegély dacára még az erősség megfelelő 
élelmiszer-utánpótlásáról sem gondoskodott. A védekező 
harc vezetését a vicebánjaik, Oláh Balázs és Móré 
Mihály látták el, közel 700 fegyveres és a városi lakosság 
támogatásával.
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A szultán beérkezéséig az oszmánok sikertelenek voltak, 
elsősorban a tüzér és aknász egységek, a topcsik és a 
tüfencsik igyekeztek rombolni és lerontani a vár védelmét. 
Azonban a falakon réseket ütő ágyúzás omladékán át a 
városba betörni igyekvő janicsárokat rendre visszaverték, 
sőt, a védők a várból ki is ütöttek, és használhatatlanná 
tették – beszegezték – az ostromágyúk egy részét. A 
folytonos ágyúzás I. Szulejmán megérkezésével csak 
fokozódott, Ahmed pasa a víziváros gyenge falainak 
szegezte az ágyúit. A védők az omladozó falak között az 
augusztus 3. napi rohamot még visszaverték, azonban öt 
nappal később már a fellegvárba szorították őket vissza 
a janicsárok. A fellegvár még három hétig tartotta magát, 
úgy, hogy a törökök augusztus 15-én, majd 26-án és még 
másnap is egy-egy általános rohamot indítottak a fellegvár 
ellen. Az augusztus 27. napi ostrom előtt az oszmán 
utászok felrobbantották a Kőles (Nebojsza) bástya külső 
falát, azonban akkor még nem lett övék Nándorfehérvár. 
Végül 1521. augusztus 29-én, 66 napos ostrom után, az 
általánossá vált élelmiszer- és lőszerhiány miatt Oláh 
Balázs szabad elvonulás fejében átadta a fellegvárat a 
szultánnak.

Magyar felmentő sereg nem érkezett Nándorfehérvár 
falai alá, mindössze két kisebb támadásról írnak a krónikák: 
1521. július 10. és 12. napja körül a szávaszentdemeteriek 
a hídépítéshez igyekvő török sajkásokat támadták meg, és 
néhány folyami hajójukat elsüllyesztették, míg augusztus 
közepén Báthori hadai Szávaszentdemeterig nyomultak 
előre, de egy portyázó török előhaddal való megütközés 
után Péterváradig vonultak vissza. A nádor öccse, Báthori 
András július végéig kísérletezett – sikertelenül – a Tisza és 
a Maros menti naszádosok mozgósításával. Végül a budai 
és pesti polgári lakosság szerelt fel egy kisebb hajórajt, 
amely megpróbált élelmiszert az ostromlott várba juttatni, 
de a hajók végül csak Bátáig jutottak el. Eközben II. Lajos 
egy néhány száz fős bandérium élén a tolnai gyülekezőhely 
felé tartott, de mivel ott nem jelent meg a hívó szó ellenére 
senki sem, így július 31-én visszatér a budai várba. A 
gyülekezőhelyként kijelölt táborok csak augusztus végére 
népesedtek be, így a nyár utolsó hónapjának végén – 22-
én – a király is visszatért Tolnára. A tolnai táborban közel 
20 ezer, míg Zentán 17-18 000 fegyveres gyűlt össze, és 
közeledett a Tiszához Szapolyai erdélyi vajda 15-20 000 
főt számláló hadserege is. A király e bíztató hírek miatt 
október 6. napjára hirdetett fegyveres országgyűlést 
Szerémújlakra, hogy az elveszett végvárak visszavételére 
induljon. Azonban a katona-szerencse közbeszólt: a 
mohácsi gyülekezőhelyen pusztító pestisjárvány tört ki, 
mire a magyar hadak szétszéledtek…

A szultán Nándorfehérvár elfoglalása után – hírét véve 
a magyar fegyveres gyülekezésnek is – letett a további 
magyarországi hadjáratról, azonban az elfoglalt várakat 
kijavítatta, és őrséggel töltötte fel, míg a nándorfehérvári 
csatában derekasan küzdő szerb lakosságot 
Konstantinápolyba szállítatta. Maga I. Szulejmán a 
főhaddal 1521. szeptember 15-én indult vissza fővárosába.

VÉGVÁRI HARCOK 
AZ 1520-AS ÉVEK ELSŐ FELÉBEN

Nándorfehérvár elestével a magyar-horvát 
végvárrendszeren keletkezett rést a török már a következő 
év tavaszán szélesíteni igyekezett. A keleti térség felé 
indulva elfoglalták és lerombolták Pét és Orsova várát, 
1524 októberében pedig Bali nándorfehérvári bég 
Szörényt is bevette. Az 1518 óta török kézen lévő Jezerotól 
délnyugatra fekvő Knin 1522 májusában esett el, amelynek 
hírére a dalmát tengerparton fekvő Szkardonát is elhagyta 
a védőserege. Karlovics János bán Vrána melletti várát, 
Osztrovicát 1523-ban foglalták el az oszmánok, míg 
Jajca védői is komoly bajban voltak. Az Uszref boszniai 
basa által szorosan körülzárt várnak – 1525 júniusában 
– Frangepán Kristóf csak a Horvátországot védő hadak 
nagy részével, mintegy 6000 fős sereggel, véres harcok 
árán tudott élelmet vinni, de a vár felmentésével meg sem 
próbálkozott.

A törökök egyedül a dalmát tengerparton álló Klissza 
erődítésével nem bírtak, pedig kétszer is megostromolták: 
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1522 júniusában, majd 1524 tavaszán is. Szörény 1524. 
októberi elestével a vártól Klisszáig húzódó, első magyar-
horvát végvárvonal tulajdonképpen összeomlott. Az 
elfoglalt helyőrségekből kiinduló török portyázó csapatok 
50-100 kilométeres mélységben hatoltak be magyar 
területre, és egészen a második magyar végvárvonalig 
dúltak és fosztogattak. Néhány jobban védhető erődítés 
még kitartott ugyan, de ezek szerepüket már nem tudták 
betölteni. A törököknek nem kellett tartani az ezekből 
a várakból való támadásoktól, hiszen azok magukat is 
alig tudták megvédeni, ráadásul fenntartásuk hatalmas 
összegeket emésztett fel. Ekkor pusztult el a Szerémség 
nagy része, a déli vármegyékből pedig a lakosság északra 
kezdett költözködni: például Brandenburgi György 
gyulai uradalmában, 1525-ben már 317, Délvidékről (a 
Vajdaságból) menekült család tartózkodott.

Európa látta a közeledő oszmán veszélyt, mégsem 
segített. Mindössze a Német-római Birodalom gyűlése 
szavazta meg az 1522-es nürnbergi tárgyalások 
eredményeképpen egy 4000 fős segélycsapat felállítását „a 
birodalom határszorosainak és várainak védelmére”. Ezek 
a zsoldosok azonban csak a még álló, horvát végvárak 
megerősítésére voltak elegendőek. Ráadásul ennek a 
politikai következményei rendkívül súlyosak lettek: a 
maradék horvátság egyre inkább Ferdinándhoz kezdett 
húzni, majd az 1526. január 26. napi, horvát rendi gyűlés 
pedig kimondta, hogy a horvátoknak „jelenlegi elhagyott 
állapotukban” joguk van új urat keresni.

TOMORI…
Egyetlen reménysugár látszott csak fényleni ekkortájt a 

Magyar Királyság egyre borúsabb egén, mégpedig Tomori 
Pál. Kipróbált katonáról és politikusról volt szó: kúriai 
jegyzőből lett erdélyi ispán, majd fogarasi és munkácsi 
várnagy. A királyi udvar megbízottjaként 1506-ban szétverte 
az „ökörsütésnek” nevezett adó miatt lázongó székelyeket, 
harcolt az 1514. évi parasztháborúban, majd 5 év múlva 
letörte a nádorválasztó országgyűlésen kitört köznemesi 
zendülést. Ezután, ismeretlen okból felosztotta vagyonát a 
rokonai között, és 1520 derekán belépett a ferencesek közé. 
Három évig nem akart tudomást venni a világ dolgairól, de 
1523 tavaszán a magyar király kérésére maga a pápa vette 
rá arra, hogy a megüresedett kalocsai érsekséget elfogadja, 
mire az országgyűlés pedig „az ország hadnagyságával, az 
egész Alföld kapitányságával” bízta meg.

Tomori a kinevezése után sietve látott neki hadai 
megszervezéséhez, majd júniusban útra kelt a Délvidék 
felé. Alig rendezte be Péterváradon szálláshelyét, mikor 

Ferhád pasa, közel 12 000 ezer fős serege élén benyomult 
a Szerémségbe, és ostrom alá vette Rednek várát. Tomori 
Pálnak nem kellett a harcokba avatkoznia, ugyanis 
a Bárdy István vezette környékbeli magyar csapatok 
1523. augusztus 6-án és 7-én Nagyolaszi – Rednek – 
Szávaszentdemeter térségében, három ütközetben szinte 
teljesen szétverték a pasa seregét, a menekülőket pedig 
Szávaszentdemeter mellett a Szávába szorították. A fényes 
magyar győzelem után Tomori az év végét, de még a 
következő esztendőt is a környékbeli végvárrendszer 
megerősítésére fordította. Ennek köszönhetően, 1525-ben 
sikerrel verte vissza az oszmán portyázókat a Pétervárad, 
Zimony, Cserög, Szalánkemén, Szávaszentdemeter, Titel és 
Újlak várrendszerre támaszkodva, sőt, 1525 augusztusában 
egészen Nándorfehérvárig nyomult előre, majd októberben 
pedig a Szabács környéki Kolics városát prédálta fel.

Sajnos a magyar belpolitika továbbra sem változott 
meg: míg Tomori egyházmegyéjének teljes jövedelmét 
az elhárító harcokra fordította, addig a magyar főurak a 
Tomorinak segítségül küldött bandériumaikat a közvetlen 
veszély elmúltával azonnal visszarendelték a táborából, így 
az érsek legtöbbször csak magára – és szerény pápai anyagi 
segítségre – számíthatott. Róma évről-évre küldött neki 
annyi pénzt, hogy abból néhány száz fegyveres zsoldját 
folyamatosan fedezni tudja. A királyi udvar továbbra is 
teljesen rendszertelenül fizette a végvári katonaság zsoldját, 
míg a várak megerősítésén nem is gondolkozott. Az egyre 
komorabb helyzet hatására Tomori 1526. január 12-én, 
Budán lemondott, majd miután ismét maradásra bírták, 
márciusban, titokban tárgyalni kezdett a budai várban 
fogva tartott török követtel a béke lehetőségéről.

Ekkor már biztos volt a küszöbönálló, szultán vezette, 
oszmán támadás. Mikor 1525 végén Bakics Pál vencsánci 
szerb vajda bebocsátást kért az országba, pontosan 
tájékoztatta a magyar uralkodót a készülődő törökökről. 
Azonban továbbra is úgy pergett egyik hónap a másik után, 
mintha mi sem történt volna…

MOHÁCS
A szultán 1526. április 23-án indult útnak hatalmas 

seregével Konstantinápolyból, a Drinápoly – Szófia – 
Nis – Nándorfehérvár útvonalat követve. Eleinte lassan 
haladt, mert a balkáni, esős tavasz – és a Marica áradása 
– akadályozta a had vonulását.

A török június 30-án érte el a Száva vonalát, és senki nem 
állta útját. A magyar fegyveres gyülekezést július 2-ára 
hívták össze Tolnára, de szinte egyik főúr sem érkezett 
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meg időben. Eközben a király csak úgy tudta kiállítani 
saját bandériumát, hogy a pápa, és a külföldi követek pénzt 
adományoztak neki erre a célra. A Szentatya még azt is 
megengedte, hogy a templomok arany- és ezüsttárgyaiból 
II. Lajos pénzt veressen. A helyzet úgy állt, hogy mikor Bali 
nándorfehérvári bég június közepén hajóhidat veretett a 
Száván Zimonynál, csak Tomori kétezer fős zsoldosserege 
nézett farkasszemet vele.

Ibrahim nagyvezér 1526. július 2. és 4. között kelt át a 
hídon a ruméliai hadtesttel, mire Tomori kénytelen volt 
visszavonulni Pétervárad irányába, ahol átkelt a Dunán. 
Nyomában volt Ibrahim, akit az egész szultáni sereg – a 
hatalmas anatóliai hadtest – követett: az oszmánok július 
11-én érkeztek meg Pétervárad alá. A törökök menetből 
próbálkoztak meg a vár elfoglalásával, de ez eredménytelen 
maradt. A július 14. napi, majd 16-i sikertelen ostromok után 
tizenegy napon át tartó ágyúzás következett, majd aknákkal 
ütöttek hatalmas réseket a falakba. Ennek hatására 1526. 
július 27-én az Alapi György vezette – az ostrom előtt még 
mintegy 1000 fős – védősereg maradéka megadta magát.

Pétervárad harcát Tomori Pál a második sikertelen 
ostromig támogatta, de az ágyúzás megkezdésével Bács, 
majd Bezdán felé vonult el. Átkelt a Dunán, és Perényi 
Péter temesi ispánnal egyesülve a Dráva védelmére indult. 
Elkésett, hisz a törökök sikerrel építettek ki egy hídfőt az 
északi parton, így az érsek a Krassó jobb parti mocsarai 
között szekértáborral vette körül 6000 fős seregét. Ebből 
a táborból csapott ki újra és újra az oszmán fősereg előtt 
vonuló portyázó török csapatokra az augusztus 20-át követő 

napokban, mígnem a mohácsi táborba rendelték. Még az 
elvonulása előtt, augusztus 24-én szétvert egy nagyobb, 
valószínűleg 10 ezer fős török előhadat is.

A király 1526. július 20-án indult útnak Budáról, csekély 
számú bandériumával. Augusztus 6-án szállt táborba 
Tolnánál, de mivel a sűrűn lakott síkság nem volt alkalmas 
lovascsatára, így Mohás felé vonult tovább. Eközben, a 
Délvidéken, Újlak várának ostroma augusztus elsején 
kezdődött és egy hétig tartott, az erődítményt itt sem 
rohammal, hanem a mindent elpusztító ágyútűzzel tudta 
bevenni a török. Az erősség elestének hírére Erdőd és 
Eszék már harc nélkül adta meg magát. A szultán augusztus 
15. és 19. között veretett hajóhidat a Dráván, és hiába adott 
parancsot II. Lajos a nádornak az átkelő megtámadására, az 
kijelentette, hogy a király nélkül nem bocsátkozik harcba.

A török főhad és a szultán augusztus 27-én kelt át a 
Krassó bal partjára, de a portyacsapatok már az előző nap 
elérték a Mohácsnál várakozó, királyi sereget. Két nap 
múlva, 1526. augusztus 29-én, a kora délutáni órákban 
érkezett be az oszmán főhad a mohácsi mezőre. Így ír erről 
a szultáni hadinapló: „az egész győzelmes hadsereg lóra 
ülvén megindult, s lassan – lassan, majd megállva, majd 
menetelve, ikindi előtt (két óra körül – P. A.) megérkezett a 
mohácsi mezőre, a haszontalan gyaurok tábora elé. A pasa 
(a nagyvezér – P. A.) a rumilii sereggel elöl foglalt állást, 
az uralkodó pedig mögötte állott az anatolii sereggel, 
a kapu-khalkival (a portai zsoldosokkal – P. A.) és a 
janicsárokkal. A feslett életű hitetlenek néhány ágyúgolyót 
lőttek el, melyeknek egyike a jobb szárnyon esett le: a 
táboruk előtt álltak több harcvonalba felállítva. De a mi 
részünkön nyugodtan maradtak, mivel még nem érkezett el 
az alkalmas idő, ember és állat fáradt volt.”

A magyar had ekkor már közel 10 órája csatarendben 
várakozott a törökök feltűnésére. Az oszmán főhadat 
közel 60 000 ezer reguláris katona alkotta, akiket legalább 
ugyanennyi, aszabokból, akindzsikből, martalócokból álló, 
portyázó, rabló sereg kísért. A magyar főhad ettől létszámban 
jelentősen elmaradt: a 25 000 fős királyi sereget körülbelül 
10 ezer nehézlovas alkotta, ők a szárnyakon álltak, míg a 
közel 15 000 fős gyalogságot pedig harcedzett zsoldosok 
adták, zömük a derékhadban helyezkedett el. Ez volt II. 
Lajos első harcrendje, míg a második vonalat a némileg 
gyengébb harcértékű királyi, főúri és főpapi bandériumok 
jelentették, amelyek főként könnyűlovasságból álltak. A 
király mögött egy legalább 1000 vértesből álló, ütőképes 
lovas tartalék várakozott. Jobbszárnyunkat Batthyány 
Ferenc horvát bán, a balszárnyat pedig Perényi ispán 
vezényelte, míg Tomori Pál és Szapolyai György középen 
parancsnokolt.

A MAGYAR TÁMADÁS
Délután négy óra is elmúlt már, mikor megkezdte a 

ruméliai hadtest a mohácsi síkot délről lezáró 15-20 
méteres magaslatról való leereszkedést, egészen Földvár 
falujáig, de aznapi csatára a törökök már nem nagyon 
számítottak, egy részük megkezdte a táborba szálláshoz 



készülődést is: „Mikor éppen azt határozták el, hogy 
majd reggel kezdődjék meg a harc: a délutáni ima idején 
(négy óra körül – P. A.) az alávaló hitetlenek egyszerre 
megmozdultak és erre felé jöttek.”

Tomori Pál ekkor, látva a török erők csatasorból való 
kiválását, támadást vezényelt az első harcrend jobb 
szárnyának, majd a derékhadnak is. Miközben a magyar 
jobboldal megindult, a velük szemben lévő, török 
balszárnyról Bali bég vált le egy néhány ezer fős csapattal, 
és nagy ívet leróva, megpróbált II. Lajos seregének hátába 
férkőzni. Azonban Tomori ezt észlelte, és a vértbe öltözött 
testőrlovasság egy részét, Ráskai Gáspár tárnokmester 
vezetésével a bég megállítására küldte, amely manőver 
sikerült is.

Eközben a magyar jobbszárny felfejlődött, és az 
oszmánok elé ért. Szulejmán szultán hadinaplója szerint 
Batthyány bán katonái „tetőtől talpig vassal voltak födve, 
s vasnyársat tartottak a kezükben, az ellőtt puska- és 
ágyúgolyókkal teljeséggel nem törődve, a legkisebb félelem 
nélkül vágtattak Ibrahim pasa rumilii beglerbég felé. Mivel 
pedig a rumiliiak még szét voltak szóródva, nem bírtak 
ellenállni, s egy részük az uralkodó (a szultán – P. A.) felé 
futott. A másik csapat Jahja pasa oglu és a boszniai bég 
ellen intézett támadást, és kettészakította csatarendjöket.”

A kettészakítás inkább szétnyílás lehetett, mert 
elképzelhetetlen, hogy a magyar jobbszárny 5000 – 6000 
lovasa egy fél óra alatt át tudta volna magát vágni több 10 
ezer lovas szpáhi katonán. A szétnyílást Bali bég javasolta a 
nagyvezérnek, még a csata előtt. Ennek is köszönhető, hogy 
a török balszárny nem semmisült meg, csak felbomolva 
Majs falu irányába hátrált, hogy nemsokára végzetes 
csapást mérjen a lassan az oszmán derékhad oldalába 
ékelődő magyar jobbszárnyra. A csata e szakaszában a 
török tűzerő félelmetesen mutatkozott meg: „A janicsárok 
összesen háromszor-négyszer támadták meg puskatűzzel, 
és igyekeztek visszaszorítani az alávaló gyaurokat.”

A csata e szakaszában a király, vértbe öltözött testőreivel 
a magyar jobbszárny támadásának megsegítésére lovagolt: 
„A gonosszívű király pedig többi nyomorult katonaságával 
a felséges uralkodóra és az anatóliai seregre rohant.” Ez új 
lendületet adott a keresztény seregnek, de a hatalmas oszmán 
derékhadat nem lehetett megfutamítani, a többszörös túlerő 
és az egész napos várakozás egyre inkább éreztette hatását. 
A magyar jobbszárny támadása lelassult, majd megállt, 
míg a szétfutott, szétnyílt török balszárny szpáhi lovassága 
rendezte sorait, és hátba támadta a megtorpanó magyar 
jobbszárnyat. A török tüzérség, és centrum fölénye szintén 
megállította a támadásba lendült magyar derékhadat is. A 
magyar balszárny támadása segíthetett volna, de ők már a 
ruméliaiak mögött feltűnő, majd jobbra kanyarodó anatóliai 
sereg kibontakozófélben lévő rohamával voltak elfoglalva. 
Behram pasa szpáhi lovassága támadásba lendült, akiknek 
csak az első sorait sikerült megbontania Perényi vasba 
öltözött katonáinak. Tomori ekkor a második harcrendet 
is támadásra vezényelte: egy részüket Perényi, míg a 

bandériumok többségét a derékhad megsegítésére küldte. 
Azonban a centrumban zajló csatába a beérkező anatóliai 
sereg is beavatkozott, így a magyarok újbóli próbálkozása 
is meghiúsult. A magyar jobbszárny pedig, már nem a török 
derékhadat támadta, hanem magát védve hátrálni kezdett 
az újrarendeződött ruméliai lovasság támadása elől. A 
király balszárnya szintén hátrálni kezdett az anatóliai 
lovasság nyomása alatt, így az egyre előbbre jutó oszmán 
oldalszárnyak végül leszakították a magyar gyalogos 
derékhadat a két szárnyról, és a törökök bekerítették a 
királyi zsoldosokat. Miközben a szárnyak megfutamodtak, 
a magyar vezérek többsége már halott volt…

VÉGJÁTÉK…
Az idegen zsoldosokból álló, bekerített magyar gyalogság 

nem adta olcsón életét. Tudva, hogy nincs menekvés, 
kemény küzdelem kezdődött. Zárt hadrendbe állva, hosszú 
pikáik, és muskétáik segítségével jó ideig távol tartották 
maguktól a török lovasságot és a janicsárokat is. De a 
túlerő, és az oszmánok hatalmas tűzereje végül győzött: 
a 12 ezer zsoldoskatonából közel 10 000 maradt halva a 
csatatéren.

Eközben a magyar szárnyak teljesen felbomlottak és 
szétfutottak, míg a 20 éves II. Lajos is menekült: a megáradt 
Csele-patakhoz érve, a rajta való átkelés közben a patakba 
fulladt. Lova ledobta a sáros vízbe a nehéz páncélba öltözött 
királyt, és vagy rátaposott, vagy maga alá temette. Azonban 
van olyan vélekedés is, hogy a menekülő királyt Szapolyai 
György báró gyilkolta meg a dunaszekcsői plébános 
házában, de a történészek többsége nem fogadja el ezt a 
feltevést. Annyi azonban bizonyos, hogy Szapolyai János 
erdélyi vajdát 1526 novemberében, Székesfehérváron 
magyar királlyá koronázták, csakúgy, mint egy hónappal 
később, Pozsonyban I. Ferdinánd Habsburg uralkodót is. 
Ez volt a nyitánya 150 évnyi magyar belviszálynak, török 
hódoltságnak, az országunk három részre szakadásának.

Két magyar királyi had kerülte csak el a végzetét: 
Szapolyai János közel 15 000 fős serege Szeged térségében, 
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a Tisza bal partján állomásozott, míg Frangepán Kristóf 
még szeptember első napján is Zágrábban várt a horvát 
hadak teljes felvonulására… Itt kell megjegyezni, hogy 
az erdélyi hadak éppoly késedelemmel gyülekeztek, mint 
a magyarországiak. Például Szapolyai a szászokat június 
24. napjára szólította fegyverbe, de parancsát augusztus 
10-én – mikor még ő maga sem haladt át Lippa városán – 
meg kellett ismételnie, öt napot adva a szász csapatoknak 
a tordai gyülekezőhelyre való beérkezésre. Többek között, 
ezért sem érkezhetett be időben Szapolyai a mohácsi 
mezőre.

A mohácsi síkon halva maradt tehát II. Lajos, aki a 
harmadik, és egyben utolsó magyar király volt a Jagelló-
házból. Elesett Tomori Pál, 7 püspök, 28 főúr, és a magyar 
hadsereg színe-java. Szulejmán északra indult, majd 1526. 
szeptember 11-én, egy ágyúlövés nélkül vonult be Budára. 
A budai vár és Pest városának kifosztása után felégette 
mind Budát, mind pedig Pestet, majd a Duna – Tisza 
közén haladva, szeptember 25-én a Boszporusz felé indult. 
Szeptemberben az oszmán, portyázó csapatok kiontott vért 
és üszköt hagytak csak maguk után a Dunántúl java részén, 
illetve az Északi- Középhegység vidékén is, egészen 
Eger várának előteréig. A pusztítást csak a fallal védett 

erősségek – mint Tata, Komárom, Visegrád, Fehérvár – 
kerülhették el.

A mohácsi csatavesztés hírére Frangepán néhány 
száz fős, nehézlovas csapatával a Dunántúlra indult, és 
szétvert jó néhány portyázó oszmán martalóc bandát, 
valamint megsegítette Fehérvár erősségét is. Szapolyai 
csapatai viszont csak bele-belekaptak a szultáni főhadtól 
elvált, a Tisza mentén Szegednek tartó Ibrahim nagyvezér 
seregébe. Már a királyi korona megszerzésére gondolva, 
az erdélyi vajda csupán tétlen szemlélője lett Szeged teljes 
kifosztásának…

A szultáni had hazánk egy tekintélyes részének 
kifosztása után tehát elvonult, mert Szulejmán a Balkán 
hatalmas félszigetére, és a Magyar Királyság Isztambultól 
való távolságára tekintettel, egyelőre nem kockáztatta 
meg Buda várának és térségének birtokban tartását. 
Azonban a mohácsi csatavesztés utáni hónapok hatalmas 
magyar anyagi- és embervesztesége, valamint a magyar 
főurak további, csak a „saját pecsenyéjének sütögetése” 
még inkább felgyorsította azt a folyamatot, ami aztán a 
magyarságot majd két évszázadra a Habsburgok és a török 
hódítók harapófogójába kényszerítette.
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A XVII. század végére a Török Birodalom egyre nagyobb 
belső válságba került. A feudális katonaállamban egymást 
követték a janicsárlázadások. Az uralkodó körök, élükön 
a nagyvezérrel folytonos hatalmi harcokba keveredtek 
hol egymással, hol a mohamedán papsággal, míg a 
szultánt, IV. Mohamedet pedig a janicsárokra támaszkodó 
ulemák befolyásolták. Az európai helyzet az oszmánok 
számára kedvezőnek látszott egy, a belső feszültségeket is 
csökkentő, zsákmányszerző, területnövelő háborúra, ezért 
Kara Musztafa nagyvezér – több pasa ellenzése dacára – 
kierőszakolt a szultánnál egy minden addiginál nagyobb 
sereggel végrehajtott támadást Bécs ellen. Azonban, a 
Habsburgok fővárosának elfoglalására induló oszmán 
sereg 1683. évi veresége oly mértékben hozta felszínre 
a hanyatló birodalom gyengéit, hogy az évszázad utolsó 
évtizedére – végérvényesen – a Balkán hegyei közé űzték 
vissza Allah katonáit az európai keresztény seregek.

Az osztrák császárváros falai előtt 1529 őszén jelentek 
meg először félholdas zászlók alatt portyázó csapatok, 
akkoriban a legnagyobbnak tartott török uralkodó, I. 
(Nagy) Szulejmán vezetésével. A szeptember végén induló 
ostrom két hét alatt világossá tette, hogy Bécs elfoglalása 
még a nagy uralkodónak sem sikerülhet. A török csapatok 
1529. október 16-án, ostromágyúikat és poggyászaikat 
hátrahagyva kezdték meg a visszavonulásukat. I. Szulejmán 
1532-ben még egyszer próbálkozott, de ekkor Kőszeg vára, 
a hős Jurisics Miklós vezetésével állta útját. A várat egy 
hónapos ostrommal próbálta elfoglalni, de a körülbelül 700 
fős helyőrség olyan sikeresen védekezett, hogy augusztus 
28-án, mikor a várárkot teljesen feltöltötték rőzsével és 
földel a törökök – vagyis az a várfalakkal lett egymagas 
–, Jurisicsnak sikerült megalkudnia velük: az ostromlók 
a török győzelem jeleként kitűzték ugyan zászlóikat a vár 
fokára, de nem szállták azt meg. Eközben Bécsújhely és 
Bécs között, V. Károly császár vezetése alatt hatalmas 
birodalmi had, 80 000 gyalogos és 6000 nehézlovas 

várta az oszmán hódítókat. Szulejmán nem merte 
megkockáztatni az ütközetet, ezért délnyugatnak fordult 
seregével, végigrabolta Stájerországot és Szlavóniát, majd 
visszaindult Konstantinápolyba.

Jó néhány évtized telt el a császárváros számára 
nyugalomban, csak Bocskai idejében mutatkozott esély 
arra, hogy érdemes lenne Bécs alá vonulnia a töröknek. 
Lala Mohamed nagyvezér 1606-ban, Bocskaival egyesülve 
látott volna esélyt egy sikeres ostromra, amelyet végül az 
oszmánok mégsem mertek megkockáztatni.

A XVII. század végére az imént vázolt török belpolitikai 
valóság szülte kényszer, valamint az európai politikai 
helyzet arra sarkalta az oszmánokat, hogy még egyszer 
próbálkozzanak. A Habsburgok nagy ellenfele, XIV. 
Lajos francia király egyértelműen biztatta a török Portát 
egy Bécs elleni támadásra. Hozzájárult ehhez Thököly 
Imre kurucainak 1682-es győzelme, és Fülek erősségének 
elfoglalása is. Aztán Kara Musztafa lengyelek elleni 
sikerei, valamint az oroszok elleni háború 1681. évi 
befejezése szintén ösztönzőleg hathatott, persze a 
legfontosabb mégiscsak a török belpolitikai kényszerűség 
lehetett. Musztafa felismerte, hogy a török feudális 
katonaállamban 1681 óta tartó béke rögtön zülleszteni 
kezdte a reguláris hadsereg harci morálját. A rendkívül 
kevés zsoldot kapó, és más megélhetési forrást kereső 
janicsárok és szpáhik kereskedni kezdtek, ami persze nem 
akadályozta meg a janicsárokat abban, hogy időről időre 
fellázadjanak. A papok szinte állandóan, a minél nagyobb 
hatalom megszerzésén fáradoztak, míg a szultán gyenge 
volt. Minderre gyógyírt jelenthetett volna egy gazdag 
hadizsákmánnyal kecsegtető, sikeres bécsi hadjárat. 
A birodalom határát az Alpokig terjesztette volna ki, 
a török győzelem megrengette volna egész Európát. A 
várható hadizsákmány, az osztrák területek kifosztása 
felbecsülhetetlen rablott kincseket jelentett volna mind az 



elégedetlenkedő janicsárság és szpáhi lovasság, mind pedig 
a portyázásból élő török rablóhadak számára, ugyanakkor 
bőségesen elég lett volna a szultáni kincstár feltöltésére is. 
Mellesleg a hadjárat várhatóan, erősen megtizedelte volna 
a rendszeresen lázadozó janicsársereget, akiket így jó időre 
kordába lehetett volna tartani. A rájuk támaszkodó, és a 
szultánt befolyásoló, gazdag ulemákkal pedig egyszer és 
mindenkorra le tudott volna számolni a nagyvezér.

Mikor ezen „pozitív előjelek” mellé megérkezett I. Lipót 
követe a bécsi udvarból, Kara Musztafa végleg elhatározta 
magát. A Habsburgok a béke meghosszabbításán 
fáradoztak, hiszen tudták, hogy egy törökkel vívott 
háborúból a franciák húznák a legnagyobb hasznot. Ezért 
Aeneas Caprara tábornok számos ajándékkal érkezett 
Konstantinápolyba, sőt, felajánlotta azt is, hogy I. Lipót 
hajlandó éves „honoráriumot” fizetni a szultánnak, ha 
nem indít háborút. Ez persze olaj volt a tűzre, és a Porta 
visszautasította a békeajánlatot, úgy, hogy mindeközben 
figyelmen kívül hagyta XI. Ince pápa felhívását a 
törökellenes Szent Liga létrehozására.

A törökök, okulva I. Szulejmán 150 évvel korábbi 
kudarcából, már 1682 őszén elkezdték csapataik 
gyülekeztetését Drinápoly térségében, így a had a következő 
év tavaszán, március utolsó napján megindulhatott Bécs 
irányába. Hatalmas hadsereget gyűjtöttek össze, de a 
némely korabeli leírásban szereplő, 250 000 fős haderő 
mégis erős túlzás. Valójában a törökök, nagyjából ennek 
az erőnek a felét tudták kiállítani, amelynek legértékesebb 
részét a 30 000 fős janicsársereg alkotta. A szokásos 
rabló, portyázó, de gyenge harcértékű rabló csapatok 
mellett csatlakozott az oszmán sereghez a krími tatár kán, 
a moldvai és havasalföldi vajdák, valamint Apafi Mihály 
erdélyi és Thököly észak-magyarországi fejedelmek is, 
mintegy 35 000 katonával.

A Habsburg békeajánlat elutasítása után I. Lipót is 
készülődni kezdett a háborúra. Éppen a török haderő 
megindulása napján, 1683. március 31-én szövetséget 
kötött Sobieski János lengyel királlyal. A megegyezés 

szerint Bécs ostroma esetén a lengyelek 40 000 fős 
segítséget adnak, míg, ha Krakkó kerülne veszélybe, akkor 
Lipót 60 000 fővel vonul majd a lengyelek felmentésére.

A császári hadvezetés 60 000 fős haderő felállítását 
rendelte el, melynek parancsnoklatával Lotharingiai Károly 
herceget bízták meg. A fősereg, 21 800 gyalogos és 10 
800 lovas Köpcsénynél táborozott le, a többi csapatrészek 
pedig az Adria partjától a Jablonkai-szorosig felállva, 
mintegy őrvonalat képeztek a török fősereg előtt vonuló, 
több tízezres portyacsapatok betörései ellen. Magyar 
sereg is csatlakozott a császári csapatokhoz: Esterházy Pál 
nádor és Batthyány Kristóf főkapitány vezetésével 11 000 
magyar katona vonult hadba.
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Kara Musztafa nagyvezér eközben lassan haladt 
előre. Június elején két hétre meg kellett állnia az egész 
seregnek, mivel zsoldot kellett fizetni, és élelmiszert 
osztani a reguláris katonaságnak, majd 1683. június 14-én 
indulhatott meg Székesfehérvár irányába. A hónap végére 
ért a térségbe, majd mikor továbbindult, az oszmán haderő 
hatalmas túlereje láttán Veszprém, Tata és Pápa erősségei 
ostrom nélkül is kinyitották a kapuikat a nagyvezér 
előtt. Erre a hírre a dunántúli magyar nemesek többsége 
meghódolt a töröknek, illetve az akkor Pozsony környékén 
táborozó Thököly fejedelemnek.

A Győrnél állomásozó császári főhad a török 
közeledésének hírére visszavonult Bécs előteréig, mire a 
vérszemet kapott nagyvezér a császáriak után nyomult, 
Győr ostromát pedig az agg Ibrahim budai pasára bízta. 
Seregének tízezernyi tatár harcosa a derékhadról leválva 
előretört, majd a császári hadsereget és fővárost dél 
felől megkerülve, hatalmas pusztítást vittek végbe Alsó-
Ausztria városaiban és falvaiban. Mikor a tatárok Bécs 
térségébe értek, és ott is rabolni, gyújtogatni kezdték 
a vidéket, az egész főváros pánikba esett. A császár és 
az udvartartása Linzbe indult, erre rögvest nyomukba 
szegődött közel 60 ezer bécsi polgári lakos is, gyalog 
és szekereken mentve magukkal azt, ami elvihető. 
Lipót a Duna bal partján haladva, baj nélkül eljutott a 
Mühlviertel déli lábainál fekvő városba, de a gyalogosan, 
katonai biztosítás nélkül, és késve induló polgári 
lakosságot a tatárok jórészt lemészárolták. Eközben a 
Habsburgok fővárosában pánik és tömeghisztéria lett 
úrrá az embereken: akit magyar viseletben értek az 
utcákon, egyszerűen felkoncolták: „Ah, kutya magyarok, 
ti hoztátok ránk a törököt” – szóltak a korabeli, 
krónikások által is megörökített szidalmak. A bécsi 
védelmet Starhemberg Rüdiger táborszernagy vezette, 
aki eredményesen hangolta össze a 11 000 és 15 000 
fő közé tehető helyőrség elhárító harcait a körülbelül 
5000 – 10 000 fős, el nem menekült, polgári lakosság 
erődítésépítő munkálataival.

Kara Musztafa 1683 júliusának közepén érkezett a 
császári főváros alá, és mindössze két nap alatt körülfogta 
a középkori mértékkel nézve is hatalmas várost. Az 
évszázados oszmán ostrommódszereket követve, felállítatta 
a közel 300 ágyút számláló tüzérségét, és lövetni kezdte 
Bécset. Fontos megjegyezni, hogy a török ostromágyúk 
nagy része ekkorra már elavult volt. A császári helyőrség 

mind minőségben, mind az ágyúk számában felülmúlta 
Musztafa seregét. A nagyvezér tehát aknaásatáshoz fogott, 
hiszen az aknaásó lagumdzsik mesterei voltak ennek a 
harcmodornak, valamint „a sánczásatásához kezdetvén, 
számtalan öreg ágyúkkal és bombákkal lőtetvén a város 
kőfalait és bástyáit”. Az ostrom fő csapása a Burg 
előtti sánc és a Löbel-bástya ellen irányult. Miközben 
a janicsárok szívós kitartással közeledtek a falakhoz, 
addig Musztafa nagyvezér az ostromnál hasznavehetetlen 
tatárokat Bécs térségének további dúlására küldte, míg 
Thököly kurucainak Morvaországban jutott ugyanez a 
szerep.

Az ostrom egész augusztusban folyt, majd szeptember 
elejére kritikussá vált a bécsiek helyzete: a janicsárok 
elfoglalták a sáncokat és a falak tövébe jutottak, míg a 
védőket a törökön kívül az éhínség és a vérhas is pusztította. 
Ezalatt, a város felmentésén fáradozó Lotharingiai Károly 
is támadásba lendült. Először a Pozsony környékét dúló 
Thököly hadoszlopát verte szét Cseklésznél 1683. július 
29-én, majd Krems alá vonult, és itt várta be az érkező 
félben lévő Sobieski lengyel király erőit és a bajor 
segédcsapatokat. Miután már 65 000 katonánál is többet 
számlált a szövetséges keresztény had ereje, Lotharingiai 
Károly parancsára, szeptember 12-én, a reggeli órákban 
felkerekedett a főhad, és a bécsi erdőn át, megindult a 
császárváros felmentésére.

Eközben a nagyvezér Győr alól Bécs térségébe rendelte 
Ibrahim budai pasát, majd a felmentő sereg megállítására 
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utasította. Ibrahim hiába próbálkozott, a harcedzett 
zsoldosokból álló, európai hadat nem tudta feltartóztatni. 
Ekkor Musztafa a tatár kánt rendelte Bécs alá, hogy 
az, portyázó seregével verje szét a keresztény haderőt. 
Azonban Ghiraj kán, meglátva Lotharingiai Károly 
hatalmas seregét, portyázó csapataival harc nélkül elfutott 
a csatából. A nagyvezér kénytelen volt maga a felmentő 
sereg megállítására vonulni, míg a janicsárjai többségét 
a Bécs alatti sáncokban hagyta. Elkésett: mint a bécsiek 
az ő érkezésére, úgy estek pánikba katonái a hatalmas, 
megállíthatatlan „keresztes” had jövetelének hírére. 
Szinte ellenállás nélkül hagyták ott állásaikat, és eredtek 
futásnak. A katonai rendészként is tevékenykedő csauszok 
„buzogánnyal és mezítelen kardokkal” próbáltak rendet 
teremteni a menekülők soraiban, mindhiába. Kara Musztafa 
a saját testőrségével még egy darabig állta a szövetséges, 
felmentő sereg rohamát, sőt, a krónikás szerint: „két ízben 
is megtolta a lengyelt”. De végül vissza kellett vonulnia, 
sok ezer török katona holttestét hagyva hátra.

Lotharingiai Károly és a lengyel király hihetetlenül 
szemlélte az oszmán had futását, és cseltől tartva, nem 
kezdett üldözésükbe: egész éjjel a Kahlenberg melletti 
mezőn várakoztak. Csak virradat után nyomultak előre 
a császárvárosig, ahol csata nélkül foglalták el a hatalmas 
török tábort. A Bécs alatti ostromsáncok is mind üresen 
ásítoztak: a janicsárok a csatavesztés hírére, még az éj leple 
alatt odahagyták azokat, és a menekülő főhad után eredtek. 
A felmentő sereg szinte az utolsó pillanatban ért Bécs alá: a 
város szeptember végénél bizonyosan nem bírta volna magát 
tovább tartani a folytonos ágyúzás és janicsárrohamok, az 

éhezés, valamint a kitört vérhas-járvány miatt. Az ostromlottak 
végletekig való kitartásukat félelmüknek köszönhették: a 
tatárok hatalmas Alsó-Ausztriai pusztításának híre, valamint 
a török mészárlástól való rettegés az utolsó pillanatokban 
további kitartásra ösztönözte őket.

A szövetséges haderő a megtépázott oszmán had 
nyomába eredt. Sobieski János lengyel király maga 
mögött hagyta a császári fősereget, és lovas hadával 1683. 
október 7-én rátámadt a török utóvédekre. Az oszmánok 
szembefordultak vele, és érzékeny veszteséget okoztak 
neki: 2000 lengyel lovas maradt halva a csatatéren. A király 
azonban rendezte sorait, bevárta a császáriakat, és október 
9-én, Párkánynál teljesen szétverték a török főhadat. Egy 
erdélyi szemtanú szerint 40 000 török katona ütközött 
meg a lengyel királlyal: „Itt is a lengyel triumphálván 
megfutamította a törököt. Párkánynál a Dunába szorítván, 
több veszett a Dunába, mint Bécs miatt. A budai vezér 
általúsztatván Esztergomba, a szilisztrai passát elfogták, 
a többi passák a harczon elvesztek.” Az újabb keresztény 
diadal után, október 27-én Lotharingiai Károly bevette 
Esztergomot is. A vár elfoglalásával a császári hadak 70 
kilométerre közelítették meg Budát, úgy, hogy végig jó 
utánpótlási útvonalat biztosított számukra a Duna.

Kara Musztafa Belgrádig (az egykori Nándorfehérvár) 
vonult vissza, itt ütött téli tábort. Kénytelen volt 
szembenézni az általa erőltetett hadjárat kudarcával. Több 
pasáját – köztük Ibrahim budai pasát is – és bégjét is 
kivégeztette, de IV. Mohamed szultánnak ez nem volt elég: 
a nagyvezér 1683. december 15-én parancsot kapott, hogy 
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a saját fejét küldje el Konstantinápolyba. Feljegyzések 
szerint a nagyvezér utolsó szavai bátorságáról tanúskodtak: 
„Ha a Hatalmas császár az én halálommal megverheti 
a németet, jó szívvel meghalok.” A selyemzsinórral 
megfojtott nagyvezér helyére Kara Ibrahim került.

A nagy keresztény győzelem hírére újból felmerült az a 
két évtizeddel korábbi terv, hogy a pápa védnöksége alatt 
egy nagy, nemzetközi koalíciót hozzanak létre a törökök 
Európából való kiűzésére: Lipót császár, a lengyel király, 
a spanyolok, Velence, Toszkána és a máltai lovagrend, 
továbbá az Orosz Birodalom, valamint a havasalföldi, 
moldvai és erdélyi fejedelemségek egy nagy szövetségben, 
a Szent Ligában egyesülve. Lipót még mindig hajlandó 
lett volna egy kiegyezésre a Török Birodalommal, de 
miután hírét vette, hogy az új nagyvezér egy hatalmas 
hadsereg élén igyekszik kiköszörülni a bécsi csorbát, 
aláírta a Szent Ligát létrehozó szerződést. A török elleni 
harcban érdektelen, így a ligából kimaradt franciák rögtön 
saját pecsenyéjük sütögetésébe kezdtek: XIV. Lajos 1684 
áprilisában megtámadta a Habsburgok birodalmi területén 
fekvő Luxemburg várát. I. Lipót erre a török ellen felállított 
hadereje egy részét a Rajnához indította, és csak az 
augusztusban megkötött francia-Habsburg fegyverszünet 
után fordult ismét a teljes haderő kelet felé.

A szultáni haderő Európából való kikergetésére 
felesküdött koalíciós hadsereg négy részből állt. A főhadat 
a Bécs alatt nagy győzelmet aratott Lotharingiai Károly 
vezette: 40 000 harcedzett katona és 120 modern ágyú 
állt a rendelkezésére. A horvát területeken egy 10 000 fős 

sereg állt fel, melyet Leslie táborszernagy parancsnokolt, 
míg az észak-magyarországi seregtestek vezére pedig 
Schultz altábornagy lett, mely 7000 – 8000 fős hadával 
Thököly ellen vonult. A hátország védelmére is gondoltak: 
Alsó-Ausztriában és Stájerországban mintegy 10 000 fős 
őrséget helyeztek el különböző várakban és erősségekben, 
míg a Dunán egy hajóhad várt készenlétben a főhad 
utánpótlásának szállítására és a vízi út biztosítására.

A főhad 1684. június 18-án foglalta el a Buda 
északi elővárának, kulcsának, számító Visegrád várát. 
Lotharingiai Károly ekkor hírét vette, hogy az erősítést 
hozó Musztafa aleppói pasa 15 000 fős seregével már 
beérkezett a budai várba, ezért partot váltott, és Pest 
elfoglalásával próbálkozott. A budai pasa seregével 
Vácnál az útját állta, de június 27-én Lotharingiai 
Károly szétkergette a törököket, majd Pest alá vonult, 
amit addigra az oszmánok kiürítettek. A helyőrségként 
hátrahagyott néhány ezer tatár és janicsár, aki Pesten 
maradt, rövid csatározások után átmenekült – a Dunán 
átívelő hajóhídon – Budára. Károly herceg megszállta 
Pestet, majd Rákosnál állította fel táborát. Rövid 
tanácskozás után a herceg úgy döntött, hogy a szövetséges 
had Szentendrénél kelljen át a Dunán. Musztafa pasa 
megkísérelte az átkelés megakadályozását, de vereséget 
szenvedett, így a keresztény főhad 1684. július 14-én a 
budai vár alá ért, míg egy 3000 fős magyar hadoszlop, 
Esterházy Pál parancsnoksága alatt Érsekújvárt zárta 
körül. Budán mintegy 10 000 fős helyőrség készült az 
ostromra, míg Musztafa pasa a teljes lovasságával – 
körülbelül 15-20 000 szpáhi – Érd előtt táborozott le, és 
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állandó összeköttetésben volt a várbeliekkel. A császári 
sereg először aknákkal robbantott réseken keresztül 
próbálkozott bejutni a várba, de a törökök rendre 
meghiúsították a próbálkozásaikat. Ezután a budai vár 
és a Duna között elhelyezkedő Vízivárost kezdték el 
lövetni, majd megrohamozták az erődítményt. Sikerrel 
jártak, mire az oszmánok a Gellért-hegyen lévő faerődöt 
is kiürítették, és bezárkóztak a várba.

Lotharingiai Károly azzal kezdte az ostromot, hogy 
1684. július 22-én, hajnalban Musztafa pasa ellen küldte 
a császári sereg lovasságát, amely Érd alól egészen 
Székesfehérvárig kergette a pasa meglepett szpáhi 
csapatait. A várbeliek felmentését így lehetetlenné téve, 
a herceg ostromárkok ásatásához fogott. Az ostrom majd 
három hónapon át tartott. A nehezen megközelíthető budai 
várból a harcedzett helyőrség folyamatos kiütésekkel 
zaklatta az ostromlókat, míg Musztafa pasa sem tágított: 
újra és újra rajtaütésekkel háborgatta az ostromműveleteket, 
amely próbálkozásai szeptember 25-én sikert hoztak. 
Áttörte az ostromgyűrűt, és nagy mennyiségű lőport, 
néhány száz katonát, valamint élelmiszert sikerült a várba 
juttatnia. Lotharingiai Károly azonnal támadásba lendült, 
és másnap bezárta a gyűrűn keletkezett rést, Musztafát 
pedig ismét Székesfehérvárig kergette vissza. Az 1684. 
október 4. napi általános roham majdnem teljes sikert 
hozott, hiszen a bajor gyalogság betört a várba, azonban 
egy ádáz közelharc után, végül a janicsárok kerekedtek 
felül, és kiszorították a németeket. A sikertelen kísérlet 
után, tekintettel az ősz beálltára, az Udvari Haditanács 
beszüntette az ostromot, és parancsot adott az elvonulásra. 
A visszavonuló ostromlók utóvédjeit alaposan megtépázta 
a Székesfehérvár alól ismét a budai hegyekig merészkedő 
Musztafa pasa, majd felszabadítóként vonult be Budára. 
Még arra is maradt katonai ereje, hogy a Pestet kiürítő, 
és Vácra visszahúzódó császári helyőrséget egy gyors 
hadmozdulattal még a váci erődítményből is kikergesse, 
majd megszállja a várat.

A következő évben ismét hatalmas haderőt gyülekeztetett 
a Liga, így a császári hadvezetésnek a birodalmi 
segélycsapatokkal együtt közel 120 000 fős hadsereg állt a 
rendelkezésére. A hatalmas sereg közel felét osztották be a 
főhadba, a többi csapatok a drávai és felső-magyarországi 
hadoszlopokban harcoltak, illetve a várak helyőrségeit 
erősítették meg velük.  A fősereg 75 ostromágyúval indult 
meg Érsekújvár bevételére, amely ostrom két részletben 
zajlott le: 1685. július 11-től augusztus 6. napjáig, valamint 
augusztus 15. és 19. között. A felmentésre érkező Sátán 
Ibrahim pasa 40 000 fős seregén hatalmas győzelmet aratott 
Károly főherceg: 1685. augusztus 16-án, mindössze 100 
katonája életébe került, hogy másfél ezer török maradjon 
halva a csatatéren, míg 200 oszmánt pedig rabszíjra fűzve 
vezettek el. Mikor néhány nap múlva Érsekújvár elesett, 
a nagyvezér Egert megerősítve elhagyta Magyarországot, 
míg a császári csapatokat főként a visszafoglalt területeken 
– Érsekújvártól a Duna vonaláig, valamint a budai térség 
előterében – szállásolták el a hosszú télre.

A következő év tavaszán Buda elfoglalására két hadsereg 
állt fel. Ismét Lotharingiai Károly főherceg vezette a 
főhadat, mely körülbelül 40 000 katonából állt. Hatalmas 
tűzerőt vittek magukkal, hiszen 35 háromfontos löveg, 
négy taracküteg, négy falkon, három tábori ágyús üteg, egy 
hatvanfontos és egy százfontos mozsárágyú, valamint 250 
mázsa lőpor, 2000 kézzel hajítható gránát mellett petárdák, 
emelőgépek, tábori kohók és 3000 különböző sáncszerszám 
állt az ostromlók rendelkezésére. A Miksa Emánuel vezette 
bajor seregben közel 21 000 német katona harcolt. Miksának 
16 háromfontos ezredágyú, két falkon, két tábori ágyús 
üteg, egy hatvanfontos mozsár, 1000 kézigránát, 150 mázsa 
lőpor és mintegy 2000 sáncszerszám állt a rendelkezésére. 
Mindkét seregnél, az előbb felsoroltakon túl, számos 
kisebb ágyú segítette még az ostromra készülő katonákat. A 
Drávánál, Erdélyben és Szolnoknál erősítésként várakozó, 
kisebb császári seregekben pedig 50 000 magyar katona és 
idegen zsoldos harcolt.
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A fősereg lassan haladt Buda felé, végül 1686. június 17-
én érkezett be a mai Lipótváros területére. A törökök addigra 
már kiürítették Pestet, így másnap, a fősereg előcsapatai 
Starhemberg Rüdiger tábornok vezetésével átkeltek a 
Dunán, majd néhány órával később a vár alá érkeztek a 
bajor csapatok is. Miksa Emánuel ragaszkodott ahhoz, hogy 
serege önálló egységként, és nem pedig a császári főhad 
részeként vegyen részt az ostromban. Így abban állapodtak 
meg Károly főherceggel, hogy a bajorok déli irányból, míg 
a fősereg északról fogja megostromolni a budai várat. A 
szövetséges seregek felvonulását az oszmánok csak gyér 
ágyútűzzel zavarták. Lotharingiai Károly az esztergomi 
magyar huszárokat – Bottyán János huszár ezredes, a 
későbbi legendás kuruc generális vezetésével – Ercsi 
irányába küldte, hogy zavarják meg az esetleges, török 
utánpótlást hozó hadoszlopokat. A magyarok eredményesek 
voltak, hiszen már másnap egy, a budai várba igyekvő, közel 
ötszáz fős török különítményt szórtak szét.

Az ostromtüzérség ágyúi 1686. június 23-án szólaltak 
meg először, az Alsóváros – azaz a Víziváros – falának 
lövetésével. Az erődítéseket olyan eredményesen rombolták, 
hogy másnap este a császári csapatok két oszlopban 
támadva indultak rohamra, és be is vették a Vízivárost. 
Miközben Károly főherceg katonái megkezdték a belső 
várfalak lövetését, addig a bajor had a Gellérthegy lejtőjén 
egy fedett rohamteret épített ki. Bent a várban, eközben 
kemény ellenállást tanúsított a közel 6000 fős janicsár 

és szpáhi lovas helyőrség, Arnót Abdurrahman budai 
pasa vezetésével. A bátor ellenállást június 29. napjának 
délutánján a bajorok közelről is megtapasztalhatták, 
mikor 600 janicsár és körülbelül 300 szpáhi tört ki a 
Fehérvári kapun át, és nagy mészárlást vitt végbe az éppen 
ostromárkokat ásó, és teljesen meglepett németek soraiban.

Július első napján a császáriak lőni kezdték az Esztergomi 
köröndöt, és másnap már nyolc mozsárágyú és 12 darab, 
huszonnégy fontos ágyú rombolta a Bécsi kapu teret és 
környékét is. Július 5-én a császári csapatok egyes osztagai 
50 lépésnyi távolságra közelítették meg a vár falát. A 
veszélyt látva, egy csapatnyi janicsár ütött ki a Bécsi kapun 
át a közelben dolgozó brandenburgi katonákra, de azok 
visszaűzték őket a várba. Ezekben a napokban érkezett a hír, 
hogy Szulejmán nagyvezér Belgrádnál gyülekezteti a Buda 
felmentésére szánt csapatait, ugyanakkor a székesfehérvári, 
a váradi és a temesvári pasák is a budai vár irányába indultak 
hadaikkal. Erre Károly főherceg Caprara tábornagyot a 
Sárvíz mellékére küldte egy nagy lovassereggel a török 
szemmel tartására, míg Mercy altábornagy 3000 lovasával 
és 6 zászlóaljnyi gyalogságával átkelt a Dunán, hogy 
biztosítsa a pesti és a margitszigeti hídfők védelmét.

Az oszmán felmentő hadak közeledésének hírére a császári 
fősereg 1686. július 13-án megrohamozta a falakat, de a 
janicsárok véres kézitusában visszaverték őket: 1400 katona 
esett el vagy sebesült meg a próbálkozás néhány órája alatt. 
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Ebben az ostromban nem vettek részt a brandenburgiak és a 
bajorok sem, de három nappal később, utóbbiak egy sikeres 
rohammal – mindössze 50 főnyi veszteség árán – elfoglalták 
a budai palota külső árkait. A sikerük kiterjesztésére a 
betörés helyétől jobbra, és balra is két cavaliert – erődfokot 
– építettek. A törökök válaszul egy vakmerő kirohanást 
hajtottak végre a bajorok ellen július 22-én. Körülbelül 100 
kipróbált janicsár tört ki a várból, és megölt 130 szövetséges 
katonát, míg közel ugyanennyit súlyosan megsebesített. 
A janicsárok embervesztesége húsz és harminc fő közé 
volt tehető, továbbá, a pillanatnyi győzelmük mellett 
több ostromágyút is sikerült beszögezniük. A védők nem 
sokáig örülhettek a sikernek: az egyik bajor mozsárágyú 
telibe találta a törökök legnagyobb lőporraktárát, amely 
detonációban nem csak az értékes hadianyag, hanem másfél 
ezer oszmán katona és lakos is megsemmisült.

A robbanás után a hetvenesztendős budai pasa nem 
vesztette el a fejét: parancsára minden török ágyú 
megszólalt, ezzel is jelezve, hogy maradt még puskapor 
bőven. Majd a leszálló éjszaka sötétjében a robbanás okozta 
rést kijavítatta, másnap visszautasította a megadásra szóló 
császári felhívást, majd július 25-én, az északi oldalon 
janicsárjai kiütöttek az ostromlókra.  Ezen a napon érkezett 
a hír, hogy a nagyvezér felmentő serege átkelt az eszéki 
hídon, és a török elővédek megjelentek a Sárvíz környékén. 
A császári hadvezetés haditanácsot tartott, és július 27. 
napjára kitűzték az első általános rohamot. Az ostromlók a 
kialakult, öldöklő kézitusában 3000 embert – köztük hatszáz 
magyar katonát – vesztettek, de sikerült elfoglalni az északi 
oldal külső várfalát, illetve a déli oldal nagy rondelláját is. 
Az oszmán veszteség a nagy rondella körül, közel erez fős 
volt, míg az északi oldalon ezerötszáz janicsár esett el, mire 
a külső falakra sikerült feltűzni a császári lobogót.

Július 30. napján követek mentek az agg pasához, egy 
újabb, megadásra való felhívással. Mivel Abdurrahman 
nemmel válaszolt, ezért a főherceg 1686. augusztus 3. napjára 
rendelte el a második általános rohamot. Az egyébként ismét 
sikertelen ostrom megindulásával egyidőben ért Sátán pasa 
Székesfehérvár alá 20 000 emberével. Augusztus 8-án a 
nagyvezér felmentő serege kétnapi járóföldre közelítette 
meg az ostromlott várat, míg az elővéd portyacsapatok Buda 
látótávolságába értek. Az ostromlók folytatták az ágyúzást, 
a nagyvezér felmentő serege elleni harchoz pedig bevárták 
Scherffenberg altábornagy 10 000 fős 
erdélyi hadoszlopának megérkezését, 
ugyanis a császári táborban már csak 
15 000 harcképes gyalogos maradt. A 
budai vár alá érkező nagyvezér azonban, 
látván a hatalmas szövetséges tábort, 
nem bocsátkozott nyílt ütközetbe, csak 
portyázói zavarták az ostromlókat. A 
császári hadba bele-belekapó portyázók 
miatt Károly főherceg szinte az egész 
táborának rohamot vezényelt, és egészen 
a Kamaraerdő aljáig nyomult előre, 
mindhiába: mikor egy puskalövésnyi 
távolságra közelítette meg a törököket, 

azok odahagyták állásaikat, és visszavonultak. A császáriak 
nem üldözték őket, hanem visszatértek Buda alá, és folytatták 
az ostromot. A nagyvezér továbbra sem vállalta a frontális 
támadást, de megpróbált segítséget juttatni a védőknek. 
Augusztus 20-án közel ezer fős, lovas janicsárcsapat tört be 
az ostromtáborba, és kemény küzdelem árán, körülbelül 300 
harcedzett janicsárnak sikerült is a Fehérvári kapun keresztül 
beverekednie magát a várba.

Augusztus 22-én a bajorok egy újabb rohammal 
próbálkoztak, ismét sikertelenül. Egyhetes ágyúzás 
következett, majd a törökök megpróbálkoztak egy felmentő 
támadással, 1686. augusztus 29-én: a kísérlet 1200 janicsár 
életébe került. A nagyvezér még egyszer megkísérelt egy 
előrenyomulást. A Kamaraerdőig jutott, amikor az oszmán 
elővédek észrevették, hogy Scherffenberg altábornagy 
erdélyi hadoszlopa megérkezett Budára. Ekkor a nagyvezér 
végleg lemondott a felmentő támadásról, tábort bontott, 
és dél felé elvonult, sorsára hagyva az egyre fogyatkozó 
helyőrséget.

A szövetséges csapatok a török felmentő sereg 
meghátrálása után felkészültek a harmadik általános 
rohamra, és 1686. szeptember 2-án, az egész császári tábor 
Buda ostromára indult. A törökök bátran védekeztek, de a 
Bécsi kapunál elesett az öreg Abdurrahman, az utolsó budai 
pasa, és ez megpecsételte a védők sorsát. Egy ostromló így 
jegyezte le a történteket az utolsó roham délutánján: „Egy 
erőteljes rohammal sikerült a várost fegyverek erejével 
elfoglalnunk. A törökök minden oldalról megtámadtatva, 
csak gyenge ellenállást tudtak kifejteni. Utolsó menedékük 
a palota volt. Ott ezer embernél többen, élénk önvédelem 
után, a fehér zászlót kitűzve, megadták magukat. Nekünk 
igen kevés halottunk van, de a törököknek sok: rendkívül 
nagy a foglyok száma is, gazdag volt a zsákmány, a város 
ég.” Egy 2 nappal később készült beszámoló szerint, 
hétfőn délután, három órakor indult meg az általános 
roham, amelyben 6000 gyalogos és 700 lóról leszállított 
huszár vett részt. Körülbelül egy órás csatározás után a 
császáriak győzedelmeskedtek. Mintegy 400 katonájuk 
maradt halva a budai vár kövezetén, míg az oszmánok 
közel 2000 embert vesztettek. Furcsa színjátéka volt az 
utolsó ostromnak, hogy körülbelül 5000 szpáhi lovas 
katona várakozott csatarendbe állva a császári tábor előtt a 
végső roham idején, de beavatkozni a csatába nem tudtak, 
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vagy nem mertek: „Mozdulatlanul várakoztak, míg a vár 
szemük láttára elesett, s azután megfutottak, hogy a rossz 
hírt megvigyék a nagyvezérnek.” A császári csapatok Buda 
elfoglalása után számos török foglyot és polgári lakost is 
leöltek, és fosztogatni, gyújtogatni kezdtek.

A császári hadvezetés a sikeres ostrom után parancsot 
adott Károly főhercegnek, hogy induljon a visszavonuló 
Szulejmán nagyvezér után az Eszék előtti Dárda irányába, 
és szorítsa csapatait a Dunának, hogy az kénytelen legyen 
a jobb partszakasz kiürítésére, majd egy sereget Pécs, egy 
másik hadoszlopot pedig Szeged bevételére küldjön. Lipót, 
kihasználva a győzelmet, igyekezett a török hódoltság 
határát a Dráva, illetve a Tisza vonala alá nyomni. Ha 
ez sikerül, akkor az így elszigetelt Eger, Székesfehérvár, 
Szigetvár és Kanizsa várait már könnyűszerrel be lehet 
venni. Pécs elfoglalására Lotharingiai Károly a 31 
esztendős, párizsi születésű Bádeni Lajos őrgrófot küldte. 
A Mecsek irányába meginduló császáriak 1686. október 
17-én érkeztek meg a török által addigra már kiürített és 
felgyújtott Pécsre. Az őrgróf először eloltatta a tüzeket, majd 
ostromhoz készülődve nekiláttak futóárkok és ágyúállások 
kiépítéséhez, hogy a pécsi várba visszavonult anatóliai 
pasát megadásra bírják. A császári ütegek hamarosan tüzet 
nyitottak, és október 21. napjára hatalmas rést ütöttek a vár 
falába. Ezt látva a 2000 fős török helyőrség harc nélkül 
megadta magát. Bádeni Lajos ezután a közeli Siklóst 
szállta meg, majd Kaposvár felé fordult, és november 12-
én bevonult a városba: ezzel Szigetvárt és Kanizsát sikerült 
elszigetelni a török területektől.

Eközben, Szeged felé Caraffa tábornok vonult 11 lovas- és 
7 gyalogezredével, valamint magyar könnyűlovasságával. 
A császáriak október 12-én kezdték meg a város ostromát. 
A heves ágyúzás ellenére a felmentésben bízó, közel 
2000 fős oszmán helyőrség kemény ellenállást tanúsított. 
Szulejmán nagyvezér útnak is indított egy 7000 fős sereget 
a város felmentésére, de a velencei születésű Veterani 
tábornok egy császári hadoszloppal eléjük sietett, és 
Zentánál szétverte a felmentő sereget. Ennek hírére 1686. 
október 23-án, a szabad elvonulás feltételével a török 
helyőrség megadta magát.

Az 1686. esztendő végéig szintén jelentős sikereket ért 
el az oszmánok ellen Velence városállama Dalmáciában, 
míg az oroszok is hadat üzentek, és háborúba léptek a 
Török Birodalom ellen. A következő évben a császáriak 
megpróbálkoztak a Dunántúlon maradt oszmán erők 
teljes elszigetelésével, ezért az eszéki és dunai átkelőhely 
birtokbavételére vonultak fel. Lotharingiai Károly közel 57 
000 fős serege 1687. július 19-én kezdett előcsatározásokba 
a nagyvezér mintegy 40 000 fős, nagyrészt újoncokból álló 
hadával. A török főhad augusztus 12-én, Nagyharsánynál 
került szembe a császáriakkal. Az oszmánok elsáncolták 
magukat, és több órán keresztül eredményesen védekeztek. 
Ekkor Savoyai Jenő lovas dandára egy hirtelen rohammal 
betört az első sorokba, majd kiszélesítette a sáncon támadt 
rést, amelyen keresztül a császári gyalogság benyomult 
a török főhad közepébe. A gyalogosok megrohanták a 

sáncokat, és szinte elsöpörték az egyre kétségbeesettebben 
védekező janicsárokat. Miközben a keresztény gyalogosok 
az oszmán ágyúállásokat is elérték, és a janicsárok zömét 
levágták, addig Savoyai a lovas szpáhikat szórta szét. 
Ezzel a csata a török számára elveszett, a nagyvezér 
lovas kíséretével Eszék irányába menekült, míg az őt 
követő oszmán gyalogosok közül sokan a Karasica 
mocsaraiba fúltak. Közel 8000 török maradt halva a 
csatatéren, míg körülbelül 2000 fő pedig fogságba esett. 
Szulejmán nagyvezér elvesztette a 80 modernebb ágyúból 
álló tüzérségét, valamint teljes lőszer-, élelmiszer- és 
hadianyagkészletét.

A diadal után a császári csapatok megtisztították a 
Szerémséget a törököktől, ugyanakkor ostrom alá fogták 
Eger és Palota várát is. A két erősség 1687 végén adta 
meg magát, minek a hírére pánik lett úrrá az oszmánokon, 
és több janicsárlázadás történt, sőt, még Belgrádot 
(Nándorfehérvár) is elfoglalták az elégedetlen katonák. A 
következő évben Bádeni Lajos őrgróf az Eszék – Sziszek 
útvonalon betört Boszniába, és szinte teljesen szétverte a 
bosnyák pasa 15 000 fős seregét. Ezalatt Veterani tábornok 
a Maros és a Temes vidékét tisztította meg a törököktől: 
elfoglalta Lippát és több kisebb várat is felszabadított. 
Belgrádot, a régi magyar Nándorfehérvárt pedig 1688 
szeptemberében foglalta el Károly főherceg. A feljegyzések 
szerint a keresztény hadak kevés veszteséggel: 300 halott 
és körülbelül 1000 sebesült árán vették be a rendkívül 
fontos várat. A törököket a teljes balkáni vereségtől egy 
francia támadás mentette meg: 1688. szeptember 25-én 
körülbelül 80 000 francia katona tört be a Pfalzba. Lipót 
császár a támadás hírére a birodalmi csapatokat a Rajna 
mentére vonta vissza, így a magyarországi és balkáni 
császári erőktől is vont el seregtesteket. Az erősen 
lecsökkent létszámú keresztény hadak így nem folytatták 
tovább a támadásukat, és téli szállásaikra vonultak. 1688 
őszén a velenceiek sikerrel folytatták dalmáciai és moreai 
előrenyomulásukat, de győzelmeket értek el a lengyelek 
Moldvában, míg az oroszok pedig a Krímben. Azonban 
a francia tehermentesítő támadásnak köszönhetően, a 
törököket nem sikerült kiszorítani a Balkánról, illetve 
számítani kellett egy oszmán ellentámadásra, amely a 
következő évben meg is érkezett…
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A GYŐZTES
MOHÁCSI CSATA
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Amilyen katasztrofális vereség volt a magyaroknak 
az 1526. évi mohácsi csata, legalább annyira súlyos 
csatavesztés volt a törökök számára a 332 évvel ezelőtt 
megvívott második mohácsi ütközet. 1687. augusztus 12. 
napján – százhatvanegy évvel II. Lajos királyunk halála, 
és a „mohácsi vész” után – az Oszmán Birodalomnak 
szembesülnie kellett azzal, hogy Buda, és a magyarországi 
török hódoltság végleg elveszett a számára.

1683 júliusában a török seregek még Bécset 
ostromolták, fél évtized múlva azonban, már a Magyar 
Királyság déli végein harcoltak kétségbeesetten a 
Kárpát-medencei hódoltságuk maradékáért: mindhiába. 
Háromszázharminckettő évvel ezelőtt, 1687. augusztus 12-
én zajlott le a nagyharsányi ütközet, amelyet a „második 
mohácsi csatának” nevezett el az utókor. A ragadványnév 
elsősorban a csata helyszínének a mohácsi síktól való, 
kis távolsága okán alakulhatott: körülbelül kéttucatnyi 
kilométer választja el csupán a két, történelmileg (is) fontos 
helyszínt egymástól. Egy azonban teljesen bizonyos: a 
Lotharingiai Károly herceg, II. Miksa Emánuel bajor 
választófejedelem és Savoyai Jenő vezette erők – a Szent 
Liga – fölényes győzelmet arattak Szulejmán nagyvezír 
oszmán hadai felett.

A Szent Liga XI. Ince pápa kezdeményezésére 
jött létre a törökök nagy vereségével végződő, 
sikertelen bécsi ostroma után, fél 
esztendővel. A valóban egy európai 
összefogást mutató, törökellenes szövetség 
1684. március 5. napján alakult meg 
a Habsburg Birodalom, Lengyelország, a 
Pápai Állam és a Velencei Köztársaság 
összefogásával. Fontos kiemelni, hogy 
ekkortájt a maradék Magyar Királyságot 
a Habsburgok „kebelébe” sorolták, 
de bizony 15 ezer magyar katona 
is harcolt ennek a szövetségnek 
az égisze alatt, az oszmánok ellen. A Szent 
Liga Buda felszabadításának évében, 1686-ban 
kiegészült, hiszen a szövetséghez csatlakoztak 
az oroszok, a svédek, a bajorok, a szászok és a 

brandenburgi választófejedelemség is. A pápának még 
azt is sikerült elérnie, hogy a francia király, XIV. Lajos a 
regensburgi fegyverszüneti szerződésben vállalja, hogy két 
évtizednyi békét köt I. Lipóttal, a Habsburg uralkodóval, 
hogy a Szent Liga teljes erejével az oszmánok elleni harcra 
koncentrálhasson. Azonban a franciák hamar elárulták a 
békét, ugyanis a Habsburgok vezette szövetség sikereit 
látva, 1688-ban megindították a pfalzi örökösödési 
háborút, amellyel birodalmi területeket szereztek meg, 
és kétfrontos harcra kényszerítették a Habsburgokat. Ez 
persze késleltette a töröknek a Magyar Királyság területéről 
való kiűzését.

Visszatérve Bécs 1683. évi, sikertelen ostromára, 
amely a Kárpát-medencei török uralom végének kezdetét 
jelentette az oszmánok számára, fontos megjegyezni, 
hogy IV. Mehmed – Kara Musztafa nagyvezír tanácsára 
– úgy próbálta megoldani a feudalizmus béklyójából 
kitörni nem tudó, és emiatt egyre nagyobb problémákkal 
küzdő birodalmának belső gondjait, hogy egy győztes 
háborúba kívánta vezetni egyre elégedetlenebb katonáit. 
A terv egyszerű volt: ha sikerülne elfoglalni Bécset, és 
megkaparintani az osztrák tartományok egy részét, akkor 
az ott ígérkező, várható zsákmány egyrészt feltöltötte volna 
a kiürülő szultáni kincstárat, valamint elhallgatatta volna 
az egyre hangosabb katonaság, elsősorban a janicsárok 
panaszszavát is.

Annyi bizonyos, hogy egy sikeres hadjárat évtizedekre 
megoldotta volna az Oszmán Birodalom égető – elsősorban 
pénzügyi – problémáit. A csábító cél azonban ködbe 
veszett, mikor Kara Musztafa nagyvezír kudarcot vallott 
Bécs alatt: Sobieski János lengyel király és Lotharingiai 
Károly mértek rá súlyos vereséget a kahlenbergi csatában. 
A császárvárost védő hadvezérek megérezték a török 
gyengeségét, és az oszmánok után vetve magukat, betörtek 
a Magyar Királyság török által uralt nyugati részére: még 
abban az esztendőben visszafoglalták Párkány várát. 
A vereség miatt Kara Musztafa feje a porba hullott, a 
következő években pedig I. Lipót német-római császár, 
cseh és magyar király célja az 1527 óta Habsburg kézen 

lévő, magyar Szent Korona országainak felszabadítása 
volt. Ez irányú törekvését siker 
koronázta, ugyanis számos kisebb 
vár után, 1686-ban Buda is 
keresztény uralom alá került.

Buda eleste után a török Porta 
békét ajánlott Bécsnek, ami azonban a 
császárvárosban csak további „olaj volt 
a tűzre”, így a békekötés helyett I. Lipót 
egy újabb hadjárat terveinek kidolgozására 

utasította hadvezéreit. A következő évben 
ismét megindultak a Szent Liga hadoszlopai, 

és 1687 tavaszán Lotharingiai Károly az eszéki 
Dráva-híd felé nyomult előre, miközben Miksa 
Emánuel átvágott az Alföldön, Szolnoktól a Tisza 

torkolatáig vonult, majd később a Dunánál egyesült 
a főerőkkel. A császáriak körülbelül 50 000 



SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    77

fős sereggel rendelkeztek, míg a Dráva túloldalán, Eszék 
mellett táborozó Szulejmán nagyvezír 60 000 katonával 
– szpáhikkal, janicsárokkal és balkáni segédhadakkal – 
készült az összecsapásra.

A Dráván átvezető, hatalmas eszéki fahíd közel kilenc 
kilométeres hosszúságban nyújtózkodott keresztül a 
Dráva mocsaras árterén, így a keresztények nem mertek 
megkockáztatni egy frontális, átkeléssel egybekötött 
támadást ezen a hosszú faszerkezeten. Lotharingiai Károly 
– Savoyai Jenő tanácsára – cselhez folyamodott: célja az 
volt, hogy átcsalja Szulejmán erőit a Dráva túlpartjára. 
A színlelt visszavonulása sikert hozott, ugyanis, miután 
a nagyvezír látta, hogy a császári seregek megindulnak 
Siklós irányában, úgy döntött, meglepi őket, ezért 
átkelést rendelt el a folyón. Eztán Szulejmán egy 8000 
fős, szpáhikból álló lovassereg élére állt, és megtámadta 
a Miksa Emánuel vezette császári balszárnyat, mely 
ekkor az 1526-os mohácsi csata színhelyétől nem messze 
foglalt védőállást. A bajor választófejedelem könnyedén 
visszaverte a támadást, és a Lotharingiai Károly vezette 
sereg rövid idő alatt hadrendbe állt a Szársomlyó-hegy 
lejtőjén. Időközben a nagyvezír – ezúttal a janicsárokat 
küldve harcba – ismét megpróbálta áttörni a balszárnyat, 
de másodszor is kudarcot vallott, visszavonulása után nem 
sokkal pedig, már a császáriak ellentámadó rohamával 
kellett szembenéznie. A keresztény seregnek szerencséje 
volt, hiszen a sikertelen támadás után visszavonuló 
törökök még nem tudták rendezni soraikat, mikor Rabutin 
tábornok és Savoyai Jenő gyalogos hadteste rajtuk ütött, és 
beszorította őket a Karasica-patak mocsaraiba. Az oszmán 
gyalogság a császáriak váratlan rohama után szinte azonnal 
futásnak eredt, még beljebb a mocsárba, a szpáhi lovasság 
pedig tehetetlenül szemlélte az eseményeket, hiszen meg 
sem kísérelhették, hogy az ingoványos, mocsaras nádasok 
közé merészkedjenek lovaikkal. Oszmánok ezrei lelték 
itt, a Karasica mocsaraiban és a Dráva örvényei között 

halálukat, míg Lotharingiai 
Károly serege legfeljebb 600 
katonát vesztett.

A török kudarc teljes volt, 
ugyanis tízezernyi muszlim 
harcos maradt halva a 
csatatéren, mindezt úgy, hogy a 
császári hadnak csak egy része 
bocsátkozott harcba: a csatát 
lényegében a Savoyai Jenő 
vezette balszárny egyedül vívta 
meg, ugyanis a jobbszárnyat 
egy sűrű erdőség végig 
elválasztotta a harcmezőtől, 
ezért nem is tudott beavatkozni 
a küzdelembe. A Habsburg 
hadvezetés a győzelmet 
nem tudta kiaknázni, hiszen 
amilyen gyorsan döntöttek 
az előző évben a török 
békeajánlat elutasításáról és 

a magyarországi hadjárat folytatásáról, éppoly lassan, sok 
vitát szülve tanácskozott a császári hadvezetés arról, hogy 
a mohácsi győzelem után merre folytassák a Szent Liga 
csapatai előrenyomulásukat. A késlekedés miatt további 
erősítés érkezett a törököknek Belgrád várába, így a 
hajdanvolt Nándorfehérvár visszafoglalása reménytelenné 
vált, helyette a császári hadak Szlavónia jelentős részét 
szabadították fel. Azonban IV. Mehmednek a mohácsi fiaskó 
a trónjába, míg Szulejmán nagyvezírnek az életébe került: 
először a belgrádi helyőrség lázadt fel a szultán ellen, majd 
a janicsárok egész serege is változást akart, így a nagyvezírt 
megölték, IV. Mehmedet (1648-1687) pedig tömlöcbe 
vetették: ott is halt meg, 1693 januárjában. Öccse, II. 
Szulejmán (1687-1691) követte a trónon, akinek a hatalomra 
jutásával a Török Birodalom hanyatlása némileg lelassult: 
az 1699-ig elhúzódó háborúskodás során bebizonyosodott, 
hogy bár az oszmánok elvesztették a Kárpát-medencét, a 
Balkánról való kiűzésük még jó ideig váratni fog magára.

II. Ahmed (1691-1695) alatt az oszmán haderő ismét 
súlyos vereséget szenvedett, ezúttal a Duna-Tisza 
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összefolyásánál, Szalánkeménnél, Badeni Lajos őrgróf 
seregétől. A harcban Köprülü Musztafa nagyvezír 
is elesett. II. Musztafa (1695-1703) alatt azonban 
némi sikert is elkönyvelhettek a törökök, hiszen az új 
szultán uralkodásának első két évében több csatában is 
győzedelmeskedtek Frigyes Ágost szász választófejedelem, 
a császári csapatok fővezérével szemben. Először – 1695-
ben – a lugosi csatában verték szét Veterani tábornagy, 
az erdélyi főparancsnok hadseregét: a csata olyan heves 
volt, hogy maga Veterani is életét vesztette. Egy évvel 
később a hetényi csatában II. Musztafa sikerrel mentette 
fel Temesvárt a császáriak ostroma alól. Azonban a 
szerencse 1697. szeptember 11. napján, Zentánál hagyta el 
a szultánt, mikor hadait teljesen szétverték a Savoyai Jenő 
– az új császári fővezér – által vezetett császári csapatok. A 
további, Balkán-félszigeten elszenvedett kisebb vereségek 
hatására aztán II. Musztafa 1699. január 26-án megkötötte 
I. Lipóttal a karlócai békét, amelynek értelmében a Török 
Birodalom hivatalosan is elismerte, hogy határa a Száva 
vonala mögé, vagyis a Balkánra szorult vissza.

III. Ahmed (1703-1730) nagy lehetőséget szalasztott el, 
mikor a kurucok ellen küzdő I. József Habsburg uralkodó 
ajánlatott tett az új szultánnak: ha hátba támadja Rákóczi-
csapatait, akkor egy hatalmas, majdnem Budáig terjedő 
térséget visszaad a törököknek. Azonban III. Ahmed az 
oroszok elleni háborúval volt elfoglalva, így nem élt a 
lehetőséggel. Egy évtized múlva, 1716-ban ismét háború 
kezdődött a Habsburgok és a törökök között. A Savoyai 
Jenő vezette császári csapatok támadást indítottak a 
temesvári hódoltság felszámolására, és az oszmánok 
Erdélyből való kiszorítására. A háború III. Ahmed számára 
katasztrofális vereséggel indult, ugyanis Savoyai a 
beérkező szultáni hadak főerejét szétzúzta a péterváradi 
csatában, a maradék segéd- és portyacsapatok pedig 
képtelenek voltak a horvát és a déli magyar területek 
lerohanására. Ahmed ekkor felvette a kapcsolatot a II. 
Rákóczi Ferenc vezette, törökországi emigrációval is. 
Rákóczinak két és fél millió arany költségtérítést ígért 
egy hadjárathoz, valamint jelentős török, havasalföldi és 
tatár segédcsapatokat, ha a magyar szabadságharc egykori 
vezére az emigráns kurucokból egy új sereget szervez és 
betör Magyarországra.

Rákóczi ekkor Franciaországból az Oszmán Birodalomba 
indult, és az elkövetkező harcokban valóban vettek részt 
kurucok, de a törökkel együttműködő volt szabadságharcosok 
ekkor már nem nyerhették el a nép jóindulatát, sőt. Az 
Erdélybe betörő krími tatárokkal, valamint a moldvai 
vajda seregeivel együtt harcoló kurucokra ugyanúgy 
tekintettek a magyar és oláh parasztok, mint a rabló-
fosztogató tatárseregre, és ugyanúgy is bántak el velük: a jó 
helyismerettel rendelkező parasztság sok tatárt és kurucot 
elfogott és felkoncolt… Eközben III. Ahmed reményei 
végleg összetörtek, mikor Savoyai egyre-másra foglalta el az 
észak-balkáni török helyőrségeket: a legfájóbb a szultánnak 
Belgrád elvesztése volt. Az oszmán vereségsorozatot az 
1718. évi pozsareváci béke zárta le, amelyben a törökök 
elvesztették az utolsó, dél-erdélyi pozícióikat, a temesvári 

hódoltságot is. Szintén elveszett számukra Pétervárad, 
Belgrád és Temesvár, valamint Oláhország az Olt folyóig, és 
szintén a császáriaké lett az egész Bánát, valamint Szerbia és 
Bosznia északi részei is, egészen az Unnáig. Cserébe békét 
kapott III. Ahmed, és egy korrekt kereskedelmi szerződést 
III. Károly Habsburg uralkodótól.

III. Károlynak két évtizedig nyugta volt a törököktől, 
de aztán jött I. Mahmud (1730-1754), az utolsó szultán, 
aki még komoly eséllyel gondolkodhatott az oszmánok, 
elvesztett magyar területeinek visszaszerzésén. Nem csak 
gondolkodott, hanem cselekedett is: sikeres hadjáratot 
vezetett a Balkánra, melynek végén visszafoglalta 
Belgrádot, amire a krónikás így emlékezett: „1736-
ban kezdődött a török-háború (egyetértve az orosz 
császárral, ki Moldvát elfoglalta), s három esztendeig 
kevés szerencsével folytattatott. A belgrádi békességben 
Nándor-Fehérvár, Orsova, Servia, Kis-Oláhország és a 
Bosnyák-határszéleknek egy része a töröknek átengedtetett 
1739-ben.” Vagyis III. Károly uralkodása végén majdnem 
minden olyan területet elvesztett, amit 1718-ban szerzett 
meg az Oszmán Birodalomtól. III. Musztafa (1757-1774) 
alatt jelentős orosz térnyerés következett a Balkánon. A cári 
csapatok benyomultak az Al-Duna térségébe, majd a bolgár 
részekre, és egészen Várnáig verték vissza a törököket az 
1768-1774 között zajló orosz-török háborúban.

I. Abd-ul-Hamid (1774-1789) szultán volt az utolsó, 
aki a Magyar Királyság területei ellen támadott, mikor 
háborúba keveredett a Habsburg II. Józseffel, a vaskalapos 
császárral és királlyal. A krónikás emígy írt az utolsó, 
magyar és horvát területek elleni, török támadásról: „II. 
József 1787-ben a törökkel háborút viselt, egyetértve a 
muszka császárnéval. A török pusztítá a temesi Bánátot, 
Laudon fővezér Horvátországban Chocimt, Dubiczát, 
Novit; és Serviában Szabácsot, Nándor-Fehérvárt, Orsovát 
ostrommal vette be. Koburg vezér alatt Martinyestyénél 
elesett magyar huszárainkat e következő sírverssel 
gyászolta egyik költőnk:

Mi is ezen vérhelyre jövénk, koronánknak örökjét
Visszaszerezni – Koburg bölcs vezetése szerint;
Itt estünk el! Magyar! vidd hírül árva hazánknak,
S mondd meg: adósságunk hol fizetők le neki.”
A II. Józseffel kötött béke után a törökök visszaszorultak 

a Balkán déli részére, és az Oszmán Birodalom csapatai 
többé nem támadtak Magyarország ellen.
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A Tegethoff gőzös legénységének volt a tagja dr. 
Kepes Gyula magyar hajóorvos, aki 147 évvel ezelőtt, 
1872 nyarán indult el egy északi sarkra tartó, osztrák-
magyar expedíció tagjaként, majd a jég fogságába esve, 
csak két esztendő múltán, kalandos úton szabadulhatott 
meg a hómezők fagyos szorításából. Kálváriája ellenére 
mégis egy fontos felfedezés részese lehetett: társaival 
meghódították az Osztrák-Magyar Monarchia számára 
a Ferenc József-földet, a Monarchia egyetlen gyarmatát, 
amely az első világháború után a szovjeteké lett.

A Ferenc József-föld tulajdonképpen egy szigetcsoport, 
amely a Spitzbergáktól keletre, az Északi-sarktól 
mindössze 1000 kilométerre fekszik a Jeges-tengerben. 
Felfedezése annak köszönhető, hogy a Monarchia gazdag 
nemesei támogatták egy osztrák-magyar északi sarki 
expedíció felkészítését, amelynek elsődleges célja egy, a 
Távol-Keletre vezető északkeleti tengeri átjáró felfedezése 
volt, illetve az, hogy a Habsburgok eljussanak a sokak 
által keresett északi sarkhoz. Az expedíció két legnagyobb 
támogatója gróf Johann Wilczek, a bécsi Földrajzi Társaság 
elnöke és gróf Zichy Ödön voltak. A felfedezőket szállító 
háromárbocos, Tegethoff vitorlás-gőzös 1872. június 
13-án futott ki Bremerhaven kikötőjéből. Az expedíció 
parancsnoka Karl Weyprecht sorhajóhadnagy, tudományos 
vezetője pedig a hegymászó és térképész Julius von Payer 
főhadnagy voltak. A 24 fős legénység osztrák tisztekből és 
dalmát matrózokból állt, a hajóorvos pedig a magyar dr. 
Kepes Gyula volt.

A Tegethoff első állomása az Európa legtávolabbi, 
északkeleti vidékén található Novaja Zemlja szigete lett, 
ahol élelmiszer-utánpótlást vételeztek, majd augusztus 
21-én indultak tovább észak felé. A gőzös a következő 
nap belefagyott a Jeges-tengeren sodródó jégtáblák 
közé, és többé már nem is szabadult belőle. A legénység 
az elkövetkezendő hónapokat főként tudományos 
megfigyelésekkel és mérésekkel töltötte. Az átlagos 
hőmérséklet mínusz 50 Celsius fok körül mozgott, és 
gyakorlatilag mindent eltüzeltek, ami éghető anyagot 
találtak a gőzösön. Egy év tehetetlen, északi irányú 
sodródás után, 1873. augusztus 30-án pillantották meg 
a Monarchia expedíciójának tagjai a sok szigetből álló 
szárazföldet.

A még senki által fel nem fedezett szigetcsoportot az 
uralkodó tiszteletére Ferenc József-földnek keresztelték 
el és itt töltötték a következő hónapokat. Ezen időszak 
alatt felfedezőtúrákat vezettek egyik szigetről a másikra, 
az egyes szigeteket és hegyfokokat pedig sorra elnevezték: 
így visel ma magyar nevet a Pest-fok, a Zichy-föld, és a 
Bécsújhely-szirt is. Élelmük addigra teljesen elfogyott, így 
a felfedezők túlélését elsősorban az elejtett jegesmedvék 
tápláló húsa jelentette. A hideg ellenére változatos volt 
a sziget élővilága. A felfedezők a jegesmedvéken kívül 
sarki rókákkal és rozmárokkal találkoztak elsősorban, de 
láttak sirályt és fehér delfinrajokat is. A vitaminhiány miatt 
a legénység többsége ekkor már skorbutban szenvedett, 
de a legelviselhetetlenebb talán az örökös fagy volt. 
Két, északon töltött karácsony után, 1874 májusában, 
tüdőbajban meghalt Otto Kirsch hajógépész, ezzel ő lett az 
expedíció egyetlen halálos áldozata.

Halála intő jel volt a többieknek, így temetését követően, 
hátuk mögött hagyták a használhatatlan ronccsá vált 
Tegethoffot, és 1874. május 20-án szánjaikkal dél felé 
siklottak, magukkal víve a hajó három mentőcsónakját 
is, amelyekre sítalpakat szereltek. A nyílt tengert elérve a 
csónakokba szálltak, és azokkal igyekeztek eljutni utolsó 
állomáshelyük, Novaja Zemlja felé. Végül egy orosz 
bálnavadász hajó vette fel az elcsigázott expedíciót 1874. 
augusztus 24-én, amely egy norvég kikötőbe szállította 
őket. A hazatérő felfedezőket Bécsben és Budapesten is 
hősként ünnepelték. A távoli, jeges, magyarok és osztrákok 
által felfedezett szigetcsoport az első világháború után a 
Szovjetunió része lett.
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Így képzeltük 141 évvel ezelőtt, de persze nem volt 
elég… A fenti idézet Andrássy Gyulától, az Osztrák-
Magyar Monarchia kormányának külügyminiszterétől 
származik. Ugyanis ekkortájt Bécsben és a magyar 
fővárosban is, Bosznia és Hercegovina okkupációját egy 
könnyed és vidám katonai akcióként képzelték el. Súlyos 
harcok és nagy véráldozatok döbbentették rá a Monarchia 
elkényelmesedett vezetőit a valóságra…

Balkán, 1876. Az Oszmán Birodalom nem képes úrrá 
lenni a Szerbiában és Bulgáriában kitört törökellenes 
felkeléseken, majd pedig helyzete végkép meginog, mikor 
két évvel később elveszíti az oroszokkal vívott háborút 
is. A rövidke konfliktust a San Stefanó-i békeszerződés 
zárta le, amely a Balkán hegyeit orosz befolyási övezetté 
nyilvánította. Ez egyértelműen sértette a Monarchia 
érdekeit, így az „ügy”, az 1878. június 13-án, Berlinben 
összeülő kongresszus elé került. A nagyhatalmak 
képviselői egy hónap alatt döntöttek a Balkán új 
rendjéről. Oroszország visszakozott, és megelégedett Dél-
Besszarábiával, ami miatt a románok kárpótlásul megkapták 
Dobrudzsát. Szerbia és Montenegró függetlenné vált, a 
Török Birodalom új határa pedig a Bolgár Fejedelemség 
déli határvidékénél elterülő, kelet-ruméliai provinciáig 
olvadt. A Monarchia jogot kapott Bosznia és Hercegovina 
okkupálására. A megszállást a császári és királyi (K.u.K.) 
XIII. hadtest csapatainak kellett végrehajtania.

A hadtest három megszálló boszniai hadoszlopra tagozódó 
csapatai 1878. július 29-én keltek át a Száván. A támadó 

monarchista csapatokat alkotó 6., 7., 18. és 20. hadosztály, 
valamint a 39. dandár katonái a kiadós esőzések következtében 
már a legelső napoktól kezdve, komoly megpróbáltatásoknak 
voltak kitéve. Először a víz által elmosott hegyi utakat kellett 
rendbe hozni, majd, amikor megindulhattak volna a Balkán 
szívébe, rögvest muzulmán és szerb gerillák támadtak rájuk. 
Először az augusztus első napján Hercegovinába betörő 
18. hadosztály találta szemben magát szerb népfelkelőkkel, 
úgy, hogy már másnap megakadt az egész hadosztály 
előrenyomulása a kezdetben még lenézett hegyi harcosokon. 
Augusztus 3. napjától kezdve pedig állandó harci érintkezésbe 
bonyolódtak az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai a 
partizánként harcoló bosnyákokkal. A térség népessége – 
de elsősorban is a negyven százaléknyi szerbség, valamint 
a harminc százaléknyi muzulmán lakosság – érthető módon 
ellenezte a monarchiához való csatlakozást, hiszen épp, hogy 
megszabadultak a törököktől. Csupán a katolikus horvátok 
között lehetett találni Habsburg-párti elemeket. Eközben a 
függetlenné vált Szerbia és Montenegró is bejelentette igényét 
a bosnyák-hercegovinai területekre. Ennek ellenére, 1878. 
augusztus 5-én a Monarchia Hercegovinát támadó alakulatai 
bevonultak Mostarba, három nappal később pedig elfoglalták 
az Adriához vezető útvonalat biztosító stolaci erődöt is. 
Eközben a Boszniában támadó csapatok augusztus 19-én 
elfoglalták Szarajevót, többre azonban nem mentek, mert 
az egész térségben állandósultak a felkelők rajtaütésszerű 
támadásai.

Mivel a kezdetben könnyű kis sétának hitt okkupáció 
megakadt, Ferenc József osztrák császár és magyar 



SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    81SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    81SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    15SZILÁNKOK a magyar történelem lapjairól    83

király utasítást adott újabb csapatok Balkánra küldésére. 
Augusztus végére már 270 ezer fő harcolt a bosnyák hegyek 
között. Az uralkodó 1878. augusztus 23-án pedig kénytelen 
volt a magyar honvédség egyes egységeit is kirendelni 
biztosító- és hadtápfeladatok ellátására. Szeptember 
elejére a helyzet a császári csapatok számára kritikussá 
vált. Háromezer-háromszáz halott, hétezer sebesült, 
sokszáz eltűnt és majd százezer, elsősorban hastífuszban 
és maláriában megbetegedett K.u.K. katona szerepelt 
a veszteséglistákon. Az okok az erdős-hegyes terepen 
vívandó háború sajátosságainak teljes figyelmen kívül 
hagyásában, a hegyi terepre való tüzérség, málhásállatok 
és szállítóeszközök hiányában, a gyalogság rendkívül 
alacsony lőkiképzési szintjében valamint a császári tisztek 
és altisztek gyenge tűzvezetési képességében keresendőek. 
A huszáralakulatok és tulajdonképpen a császári lovasság 
a Száva menti síkságot leszámítva használhatatlan volt, 
a lovas katonák egyáltalán nem voltak kiképezve hegyi 
hadviselésre. Ferenc József nem tehetett mást, mint újabb 
és újabb csapatokat küldött a Balkánra. Csak a III., IV. és 
V. hadtestek alkotta 2. hadsereg megérkezése fordította 
a Monarchia javára a háborúvá szélesedő konfliktust. 
További kemény ütközetek árán, 1878 októberének elejére 
sikerült úrrá lenni a kialakult helyzeten, és a hegyekbe 
visszaűzni a bosnyák felkelőket.

Bosznia-Hercegovina a török Portával kötött egyezmény 
értelmében, egyelőre ideiglenesen lett a Monarchia része. 
Csupán négy év kellett azonban egy újabb általános, 
bosnyák felkelés kirobbanásához, de ennek leverése után is 
„puskaporos hordó” maradt a Balkán. Miközben a helyzet 
a végletekig elmérgesedett Szerbiával és a mögöttük 
álló oroszokkal, az 1908-as boszniai annexió – amely 

során Ferenc József úgy döntött, hogy végérvényesen 
birodalma részévé teszi a Balkán hegyeit –, majd az 
ezután bekövetkező válság eseményei már előre jelezték: 
Európa következő „nagybetege” – a törökök után – az 
Osztrák-Magyar Monarchia lesz… Az 1900-as évek első 
évtizedének végén zajló balkáni háborúkból még sikerült 
kimaradnunk, de mikor Gavrilo Princip szerb diák 1914. 
június 28-án Szarajevóban meggyilkolta Ferenc Ferdinánd 
osztrák trónörököst, a „puskaporos hordó” felrobbant, és 
kitört az első világháború. Négy év múlva a „meggyötört” 
osztrák-magyar birodalom széthullott, míg Bosznia-
Hercegovina a belgrádi vezetésű délszláv állam (Szerb – 
Horvát – Szlovén Királyság, 1929-től Jugoszlávia) része 
lett.
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Száznegyvenkettő évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot – 
osztrák magánorvosa révén – a bécsi udvarral a perzsa sah, 
majd a következő esztendőben, 1878. júliusának elején a 
Habsburgok fővárosába látogatott, éppen azidőtájt, mikor az 
Osztrák-Magyar Monarchia csapatai megkezdték a később 
balszerencsés csatározásokba torkolló előrenyomulásukat 
a Balkánon, Bosznia irányába. Nemsokára a Monarchia 
katonai szakértői már Irán hegyei között tanították az 
európai hadművészetet a perzsáknak…

Nászer ad-Din perzsa sahnak eltökélt célja volt, hogy – 
hatalmának megőrzése érdekében – modernizálja Perzsia 
hadseregét. A sah a személyi orvosa, az osztrák Jakob 
Eduard Polak révén lépett kapcsolatba a Habsburg udvarral, 
majd 1878. július 5-én Bécsbe látogatott. Egy pompás 
katonai parádét rendeztek számára, őt pedig annyira rabul 
ejtette a katonai bemutató látványa, hogy szerződést kötött, 
közel 30 ezer modern ismétlőpuska és egy tucatnyi ágyú 
megvásárlásáról, valamint megállapodott egy állandó 
katonai misszió teheráni létesítéséről is.

A megállapodásnak megfelelően 1879 januárjában, 

Schönowsky von Schönwies tábornok parancsnoksága 
alatt 30 osztrák-magyar tiszt érkezett a perzsa fővárosba, 
és hozzáláttak az iráni hadsereg teljes átalakításához. Egy 
hétezer fős gyaloghadosztály felállítását tűzték ki célul, 
amelyben az európai hadszervezeti mintáknak megfelelően 
gyalogezredek, vadászezred, tüzérség, utászok, sőt, még 
egy katonazenekar is volt. Az arab katonáktól ugyanolyan 
fegyelmet kívántak meg, mint az osztrák-magyar hadsereg 
bakáitól, cserébe rendszeres és magasabb fizetést kaptak, 
mint más perzsa katonák és emellett modern, európai 
felszereléssel is rendelkeztek. Ugyanakkor egy orosz 
katonai misszió is érkezett Teheránba, amely – kozák 
mintára – szintén egy iráni hadosztály megszervezéséhez 
fogott. A perzsa „Osztrák Hadosztály” 1880 áprilisára 
érte el a harckészültséget, első bevetésére pedig 1880 
októberében került sor, amikor Wagner von Wetterstädt 
vezetésével levert egy azerbajdzsáni kurd felkelést. A siker 
ellenére mégsem az osztrák mintára felszerelt, hanem az 
oroszok által kiképzett „Perzsa Kozák Brigád” adta később 
a modernizált iráni hadsereg magját.

A következő években a Monarchia beszüntette a misszió 
finanszírozását, így a tisztek rövidesen hazatértek Közép-
Európába. A perzsa sahnak, majd utódjának, Mozaffar ad-
Din iráni uralkodónak nem kis erőfeszítések árán sikerült 
elérni, hogy néhány osztrák-magyar tiszt visszatérjen 
Perzsiába, és szakértelmével támogassa az ország haderejét. 
Így például Wetterstadt 1886-ban, miután nyugdíjba 
vonult a császári-királyi hadseregből, visszatért Iránba 
és újjászervezte a hajdani „Osztrák Hadosztályt”, Artur 
Kostersitz von Marenhorst pedig egy katonai akadémiát 
vezetett annak 1911-es bezárásáig.
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Az Osztrák-Magyar Monarchia nem bírt gyarmatokkal, 
hivatalos igényét még az 1873 nyarának végén felfedezett, 
örökké fagyos Ferenc József-föld iránt sem jelentette 
be. Azonban a 19. és 20. század fordulóján, nem várt 
ajándékként pottyant a Monarchia ölébe egy 0,61 km2 
nagyságú, 30 ezer lakosú koncessziós terület a kínai 
Tiencsin belvárosában, amelyen keresztül lehetősége nyílt 
arra, hogy bekapcsolódjon a távol-keleti kereskedelembe.

A 19. század második felében egyre inkább növekedett a 
kínaiakban az európaiak iránti ellenszenv, hiszen a nyugati 
hatalmak, a „fehér ember” kíméletlenül szipolyozta a 
hatalmas, de elmaradott ország kincseit, ugyanakkor 
előnytelen kereskedelmi szerződések egész sorát 
kényszerítette rá. Volt olyan európaiak által birtokolt és 
uralt kínai városrész, ahol a közparkok bejáratánál tábla 
hirdette: „Kutyát és kínait bevinni tilos!”. Nem csoda, 
hogy a belső feszültségek 1900 nyarára oda jutottak, hogy 
egy idegenellenes népi mozgalom, a „bokszerek lázadása” 
vette kezdetét. A felkelőket támogatta a Kínát régensként 
ténylegesen kormányzó, Ce-hszi özvegy császárné is. 
A népi mozgalom tagjai sorra megtámadták a Kínában 
tartózkodó külföldi érdekeltségeket, majd 1900. június 
20-án ostrom alá vették a Pekingben működő 
külképviseleteknek otthont adó Követségi 
Negyedet is: brutálisan lemészároltak minden 
elfogott fehér embert.

A Kínából hasznot húzó nyugati hatalmak 
gyorsan reagáltak: nemzetközi katonai 
expedíció indult Ázsia legnagyobb és 
legnépesebb országába, hogy letörje a 
lázadást. A Nagy-Britanniát, Franciaországot, 
Oroszországot, az Egyesült Államokat, 
Németországot, Olaszországot, Japánt és az 
Osztrák-Magyar Monarchiát összefogó „nyolc 
nemzet szövetsége” ellen a feudális viszonyok 
között élő kínaiaknak nem volt esélye. A 
bokszerlázadás leverésében az Osztrák-Magyar 
Monarchia a haditengerészetével vett részt: az 
SMS Zenta nevű cirkáló az északkelet-kínai, 
orosz koncessziós kikötőben, Port Arthurban 

horgonyzott, így a harcok kitörése idején 
rögtön a lázadó kínai tartományok partvidékére 
vezényelték. Az osztrák-magyar hadihajóhoz 
három további cirkáló, a Maria Theresia, az 
Elisabeth és az Aspern is csatlakozott.

A monarchista haditengerészek részt vettek 
a pekingi Követségi Negyed védelmében, 
mentőakciókat hajtottak végre ostrom alatt 
álló, nyugati kolóniák felszabadításáért, és a 
fehér kereskedők kimentéséért, valamint több 
lázadó erőd elfoglalása során segédkeztek és ott 
voltak a hatalmas kínai kikötőváros, Tiencsin 
elfoglalásakor is. A Monarchia körülbelül 
félezer katonájából közel 200 haditengerész 
esett el a harcok során: a hősi halottaknak 
mintegy harmada volt magyar nemzetiségű.

A bokszerlázadást lezáró békeszerződés értelmében 
az Osztrák-Magyar Monarchia egy 0,61 km2 nagyságú, 
30 ezer lakosú koncessziós területhez jutott Tiencsin 
belvárosában, amelyen keresztül lehetősége nyílt arra, hogy 
bekapcsolódjon a távol-keleti kereskedelembe. Konzulátus, 
tiszti kaszinó, angol nyelvű iskola, fürdő és kórház is épült 
a Monarchia egyetlen gyarmatán, a városrész utcáit pedig 
Bécsről, Budapestről és Ferenc Józsefről nevezték el, de 
magyar nevet kaphatott még jó néhány helyszín, így például 
park is. A rendet osztrák, magyar és horvát nemzetiségű 
katonák tartották fent a gyarmat-negyedben, akik kínai 
katonákat és rendőröket képeztek ki és szereltek fel további 
segítségként, hogy a népes belvárosi kerültben senki és 
semmi ne zavarhassa meg a Monarchia uralmát. Az osztrák-
magyar fennhatóság 1917-ben ért véget, amikor Kína az 
Antant oldalán belépett az első világháborúba, a Monarchia 
pedig nem volt képes megvédeni a Föld másik oldalán 
fekvő, aprócska területét. A kínai hadsereg ellenállás nélkül 
hatolt be a tiencsini osztrák-magyar gyarmat-negyedbe, 
majd a világháborút lezáró békeszerződésekben mind 
Ausztria, mind pedig Magyarország lemondott kínai – 
egyben egyetlen – gyarmatáról.
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Alig ismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai 
nemcsak Európában, hanem a Szentföldön is harcoltak az 
első világháború éveiben. Százkettő évvel ezelőtt, 1917 
októberében, a közel-keleti Gáza térségében fedezte a 
török szövetséges visszavonulását az Osztrák-Magyar 
Monarchia egyik hegyi tüzérhadosztálya.

Mikor az Oszmán Birodalom a központi hatalmak oldalán 
belépett az első világháborúba, elmaradott hadserege révén, 
szinte azonnal katonai segítségre is szorult. Elsősorban 
a Monarchia csapatai nyújtottak támogatást az oszmán 
félhold csapatainak: először 1915-ben érkeztek osztrák-
magyar segédcsapatok Törökországba.

A császári és királyi csapatok, az antant hatalmak 
Gallipolinál megkísérelt partraszállásának sikeres 
visszaverésében segédkeztek, majd török kérésre egy 22 
tisztből és 813 katonából álló, hegyi tarack tüzérhadosztály 
érkezett Palesztinába, 1916 áprilisában. A többnyire magyar 
tüzérek aktív támogatást nyújtottak a britek ellen harcoló 
török és német csapatoknak, például 1916 augusztusában 
sikeresen fedezték a török gyalogság visszavonulását egy 
átfogó, brit támadás után, majd 1916 októberének végén 
Betlehembe települtek át.

A monarchista hegyi tüzérek eredményesen harcoltak 
a sivatagi körülmények között is: támogatásukkal a 
németek és törökök sikerrel verték vissza az angolok Gáza 
térségében indított előrenyomulását 1917 márciusában, 
majd a következő hónapban egy újabb támadást is 

meghiúsítottak. Az 1917 áprilisában zajló ütközetben a 
britek tankokat is bevetettek, amelyek közül az osztrák-
magyar tüzérek hármat is kilőttek. A briteknek csak 1917 
októberében sikerült áttörni a gázai frontvonalat, amikor a 
Monarchia tüzérei pedig a török visszavonulást fedezték.

A hegyi tüzérek egészen a háború végéig a Közel-
Keleten maradtak, ahol – az 1918-as esztendő nagy 
részében – leginkább a Jordán folyó mentén vetették 
be őket. A háború után a fogságba esett osztrák-magyar 
katonákat Konstantinápolyba szállították, ahonnan hajóval 
az olaszországi Triesztbe vitték őket. A magyar katonákat 
végül 1919 januárjában engedték haza Magyarországra.
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Kanizsa Hetilap, Szóról – Szóra, 2014. június 12. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: Azok az isztriai vörös csillagok… Zalai 
Hírlap, 2014. június 24.
Dr. Papp Attila: A sikolyok és a halál földjén… Zalai 
Hírlap, 2014. július 01.
Dr. Papp Attila: Zsidógettók Kelet-Európában. Zalai 
Hírlap, 2014. augusztus 12.
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Dr. Papp Attila: Összecsapás a galíciai fronton. Zalai 
Hírlap, 2014. augusztus 26.
Dr. Papp Attila: Így kezdődött – 75 éve. Zalai Hírlap, 
2014. szeptember 06.
Dr. Papp Attila: Finnországtól Bulgáriáig. Zalai Hírlap, 
2014. szeptember 11.
Dr. Papp Attila: Halott nők és gyermekek, ameddig a 
szem ellátott… ZAOL, 2014. október 02. (www.zaol.hu)
Dr. Papp Attila: Előjáték a balkáni háborúkhoz. Zalai 
Hírlap, 2014. október 31.
Dr. Papp Attila: Róbert Károly magyar király elbizakodott 
vala… ZAOL, 2014. november 06. (www.zaol.hu)
Dr. Papp Attila: Együttérzés és segítőkészség – 
Vöröskereszt – A „nagy háború” időszakában már 
nélkülözhetetlenné vált a szervezet. Zalai Hírlap, 2014. 
december 30.
Dr. Papp Attila: Dózsa parasztjaitól a ‘Hideg Napokig’ 
– Jogi tanulmányok egy városi hetilapban. Kanizsa Újság 
Kft. Nagykanizsa, 2014.
Dr. Papp Attila: Holokauszt – 70 éve történt… I. rész. 
ArsKép. Kanizsai Antológia 15. Irodalmi, művészeti, 
kulturális kiadvány. Kiadja Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Nagykanizsa, 2014.
Dr. Papp Attila: 70 éves a népbírósági jogszabályunk – még 
mindig „aktuális”… JURA. A Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja. 20. 
évfolyam, 2014. 2. szám

A 2015. ÉVBEN
Dr. Papp Attila: A Vatikán és a magyar holokauszt. 
Kanizsa Hetilap, Szóról – Szóra, 2015. január 10. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: A Monarchia hadiiparát akarták 
megsemmisíteni. Zalai Hírlap, 2015. január 26.
Dr. Papp Attila: Vöröskeresztesek a „tevékeny 
hazaszeretet” zsoldjában. Kanizsa Hetilap, 2015. január 
29. napján megjelent szám, 10 – 11. o.
Dr. Papp Attila: A Kárpát-medencei, bácskai térség 
története – a mamutvadászoktól a magyar honfoglalásig… 
Kanizsa Hetilap, Szóról – Szóra, 2015. február 07. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: A sikertelen kárpáti hadművelet. Zalai 
Hírlap, 2015. március 05.
Dr. Papp Attila: A Vöröskereszt ünnepén – „Füstnapot” is 
szerveztek. Zalai Hírlap, 2015. május 08.
Dr. Papp Attila: Gorlicei áttörés: jelentős siker volt. Zalai 
Hírlap, 2015. június 09.
Dr. Papp Attila: Gallipolitól az Isonzó folyóig. Zalai 
Hírlap, 2015. június 22.
Dr. Papp Attila: A „nagy háború” főpróbája volt. Zalai 
Hírlap, 2015. július 23.
Dr. Papp Attila: A hatalmas győzelmet hirdetik. Zalai 
Hírlap, 2015. július 30.
Dr. Papp Attila: 1915: Szerbia és Montenegro ellen. Zalai 
Hírlap, 2015. szeptember 07.
Dr. Papp Attila: „… Elbizakodott vala.” Zalai Hírlap, 
2015. november 10.
Dr. Papp Attila: A népbíráskodás az Alkotmánybíróság 
mérlegén – egyensúlyban? JURA. A Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos lapja. 21. évfolyam, 2015. 1. szám
Dr. Papp Attila: Esküdtbíróság vagy pártbíróság, 
avagy a pártok bírósága? Gondolatok a magyar 
népbíráskodás elméletéről és gyakorlatáról. JURA. A Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos lapja. 21. évfolyam, 2015. 2. szám
Dr. Papp Attila: Egész világ ellenségük… Cigányok 
Európában és a Dél-Dunántúlon. Kanizsa Újság Kft. 
Nagykanizsa, 2015.
Dr. Papp Attila: SZILÁNKOK a magyar történelem 
lapjairól. Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, 2015.
Dr. Papp Attila: Holokauszt – 70 éve történt… II. rész. 
ArsKép. Kanizsai Antológia 16. Irodalmi, művészeti, 
kulturális kiadvány. Kiadja Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Nagykanizsa, 2015.

A 2016. ÉVBEN
Dr. Papp Attila: Offenzíva Dél-Tirolban. Zalai Hírlap, 
2016. június 02.
Dr. Papp Attila: A konzervatív magyar politikai 
gondolkodás nagy alakja… Kanizsa Hetilap, 2016. június 
02. napján megjelent szám, 9. o.
Dr. Papp Attila: A bukovinai és galíciai húsdaráló. Zalai 
Hírlap, 2016. július 07.
Dr. Papp Attila: Csatavesztés a mohácsi síkon. Zalai 
Hírlap, 2016. szeptember 01.
Dr. Papp Attila: A legdrágábbat adták a hazáért. Zalai 
Hírlap, 2016. szeptember 15.
Dr. Papp Attila: A sikertelen ostrom. Zalai Hírlap, 2016. 
október 26.
Dr. Papp Attila: A 3 hónapos ostrom. Zalai Hírlap, 2016. 
december 02.
Dr. Papp Attila: Volt egyszer egy népbíróság. JURA. A 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos lapja. 22. évfolyam, 2016. 1. szám
Dr. Papp Attila: Az utolsó szilánk – az 1956 utáni 
népbíráskodás. JURA. A Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának tudományos lapja. 22. évfolyam, 
2016. 2. szám
Dr. Papp Attila: „Népi” ülnökök és a magyar 
igazságszolgáltatás – elválaszthatatlanul összefonódva? 
Szerzői magánkiadás. Nagykanizsa, 2016.
Dr. Papp Attila: Azok az isztriai vörös csillagok. Szerzői 
magánkiadás. Nagykanizsa, 2016.
Dr. Papp Attila: ”Zsidólét” szerte Európában, a náci 
megszállás alatt. ArsKép. Kanizsai Antológia 17. Irodalmi, 
művészeti, kulturális kiadvány. Kiadja Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Nagykanizsa, 2016.

A 2017. ÉVBEN
Dr. Papp Attila: Az agg pasa nem adta fel. Zalai Hírlap, 
2017. január 03.
Dr. Papp Attila: Kitűzték a fehér zászlót. Zalai Hírlap, 
2017. január 05.
Dr. Papp Attila: Hideg napok, 75 éve. Zalai Hírlap, 2017. 
január 19.
Dr. Papp Attila: Ellenállásból hadjárat. Zalai Hírlap, 
2017. március 23.
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Dr. Papp Attila: Száz éve történt: a Kerenszkij-offenzíva. 
Zalai Hírlap, 2017. július 10.
Dr. Papp Attila: Monarchista tüzérhadosztály a kaktuszok 
árnyékában. Zalai Hírlap, 2017. szeptember 14.
Dr. Papp Attila: Volt egyszer egy népbíróság… Szerzői 
magánkiadás. Nagykanizsa, 2017.
Dr. Papp Attila: Csónakázó-tó: múlt, jelen, jövő… Szerzői 
magánkiadás. Nagykanizsa, 2017.
Dr. Papp Attila: Azok a boldog békeidők… ArsKép. 
Kanizsai Antológia 18. Irodalmi, művészeti, kulturális 
kiadvány. Kiadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. Nagykanizsa, 2017.
Dr. Papp Attila: Ülnökökről – ülnököknek: 
elválaszthatatlanul összefonódva? Gondolatok egy 
értekezletről. JURA. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának tudományos lapja. 23. évfolyam, 
2017. 2. szám

A 2018. ÉVBEN
Dr. Papp Attila: Vérfürdő a Sajó mellékén: 777 esztendeje 
történt. Zalai Hírlap, 2018. április 11.
Dr. Papp Attila: Véráldozatok és ellentámadás. Vasárnapi 
Zalai Hírlap, 2018. május 05.
Dr. Papp Attila: „Hol vagy István király?…” Zalai Hírlap, 
2018. június 27.
Dr. Papp Attila: Zendülések, sok véráldozattal. Vasárnapi 
Zalai Hírlap, 2018. június 30.
Dr. Papp Attila: 1111 évvel ezelőtt megérttettük Nyugat-
Európával: a Kárpát-medence a magyaroké – I. rész. 
Nagykanizsa Online, Kultúra, 2018. július 04. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: 1111 évvel ezelőtt megérttettük Nyugat-
Európával: a Kárpát-medence a magyaroké – II. rész. 
Nagykanizsa Online, Kultúra, 2018. július 05. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: 1111 évvel ezelőtt megérttettük Nyugat-
Európával: a Kárpát-medence a magyaroké – III. rész. 
Nagykanizsa Online, Kultúra, 2018. július 06. (www.
kanizsaujsag.hu)
Dr. Papp Attila: A piavei csata (I. rész). Zalai Hírlap, 
2018. szeptember 18.
Dr. Papp Attila: Katasztrófa az olasz fronton, száz éve. 
Offenzíva hatalmas veszteségekkel – a piavei csata (II.). 
Zalai Hírlap, 2018. szeptember 26.
Dr. Papp Attila: A középkori, európai városi jog – első 
rész. ArsKép. Kanizsai Antológia 19. Irodalmi, művészeti, 
kulturális kiadvány. Kiadja Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Nagykanizsa, 2018.

A 2019. ÉVBEN
Dr. Papp Attila: Összeroppan a balkáni front. Zalai Hírlap, 
2019. január 30.
Dr. Papp Attila: Erősödő lázongások, eltűnő harci kedv. 
Zalai Hírlap, 2019. január 30.
Dr. Papp Attila: Vereség a nyugati fronton. Zalai Hírlap, 
2019. február 19.
Dr. Papp Attila: Elveszik a Mediterráneum. Zalai Hírlap, 
2019. február 19.
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