
NAGY LAJOS NÁPOLYI HADJÁRATA. 

Nemzetünk történelmében ket hadjárattal találkozunk, me-
lyek, habár indító okaik a nemzeti érdek keretén kívül esnek, ka-
landszerűségök és távolfekvő czéljok által érdekfeszítők és a hazánk 
múltjával foglalkozók figyelmére kiválóan méltók; ezen kívül nem 
egy babérlevéllel gyarapíták a koszorút, mely a magyar nemzet 
vitézeinek homlokát századok óta övezi. Ezek pedig II. Endre ke-
resztes hadjárata a szent földre, azután I. Lajos király hadjárata a 
nápolyi királyságba. 

Ez igénytelen sorokban az utóbbival kívánunk foglalkozni 
és a rendelkezésünkre álló történelmi adatok segélyével lehető hü 
képet törekszünk nyújtani ama nagyérdekü vállalatról, melynek 
reszletei bizonyára érdekkel bírnak mindazokra nézve, kik a nem-
zet múltja iránt érdeklődéssel viseltetnek. 

I. 

Egy az éj homályában elkövetett sötét tett volt indító oka 
ama nagyszerű hadjáratnak, melyet évkönyveink a hazai történe-
lem számára megőriztek. 

Lajos király orozva meggyilkolt fivérét és benne a családján, 
valamint személyén ejtett sértést kívánván megtorolni, az akkori 
kor szellemének megfelelően elhatározza, hogy a hely színére siet 
és az elégtételt, melyet a pápa minden módon halogatni igyeke-
zett, ki fogja erőszakolni. Boszú-hadjáratot szervezett tehát a ná-
polyi udvar ellen és ehhez költséget és sereget gyűjtött. 

Érdekes kérdés, mennyiben és mily alakban vesz részt a 



nemzet e vállalatban, s lehet-e azt tulajdonképen a nemzet had-
járatának nevezni vagy sem? 

Lajos királyt elhatározásában személyes érdek, a lélek egy 
hatalmas szenvedélye — a boszúállás — vezérelte; a nemzet ér-
deke a vállalatba egyelőre nem játszott bele; mindamellett azt 
látjuk, hogy a nemzet abban tömegesen vesz részt, «az országgyű-
lés hazafias lélekkel költséget és hadi eröt ajánl föl», s a király kö-
rül gyülekező «derék sereg nagy részét az őt önként és saját költ-
ségükön követő magyar főurak fegyveres csapatai» képezik; — 
daczára hogy az arany bullának VII. pontja teljes érvényben volt, 
s daczára hogy «a lovagkor eszméi nemzetünkben mély gyökeret 
nem vertek, s ennek folytán a középkor kalandor vállalataiban 
különben nem szívesen vett részt».— Mindezen jelenségek arra 
vallanak, hogy ez esetben a nemzet, jogaitól eltekintve, királya 
személyes ügyét, mely a legszentebb érzelmek megsértésében ál-
lott, magáévá tette, s a hadjárat ennek folytán nem egyedül a ki-
rály, banem a nemzet hadjárata is volt. 

De nemcsak a nemzet összesége karolta föl a király ügyét, 
hanem nagy volt ama nemesek száma is, kik — badi szolgálatra 
kötelezve nem lévén — a király zászlóit önkéntesen követték; x) 
végre még számos idegen is csatlakozott a sereghez, részint lova-
gias kalandok iránti hajlamból, még inkább pedig hírvágyból; a 
messze földre menő hadjárat mindkettőre bő alkalmat nyújtott. 

A királyi sereg zömét tehát a nemzet tagjai képezték, rész-
ben önkéntesen szolgálatra ajánlkozva, részben a hűbéri jellegű 
dandárok zászlói alá sorakozva; ezekhez járúltak még az idegen 
lovagok és azok kísérete, végre a királyi zsoldosok, melyek számos 
csapata állandóan a király szolgálatában állott.2) 

A sereg alkotó részeit katonai szempontból vizsgálva, — 
látni fogjuk, hogy ctZ) RZ akkori idők viszonyainak megfelelőleg, 
nagyobb részében lovasságból, kisebb részében gyalogságból állott; 
az elsőt a nemesség és kísérete valamint a főurak és főpapok dan-

*) Lásd Szalay III. köt. és Hajnik: «Az ősiség behozatala hazánk-
ban», 103. lap. 

2) Bartal, 48. §. 



dáraiban barczoló szolgák és módosabb jobbágyok,1) — az utóbbit 
a pórok ós az idegen zsoldosok képezték. Ez utóbbiak feladata a 
társzekerek őrzése, a hadi gépek kezelése, valamint a várvívás és 
erődítés körüli szolgálat teljesítése volt. 

A két fegyvernem számarányát illetőleg biztos adataink ugyan 
nincsenek, de föltehetjük, hogy Lajos király seregének összeállítása 
más európai seregektől ez időben alig különbözött; ezekben pedig 
a lovasság volt túlsúlyban és a hadseregnek néha két-harmadát, 
de gyakran három-negyedét is képezé. Oka ennek — eltekintve a 
lovagkor szelleméből folyó azon felfogástól, mikép valódi harczos-
nak csak az tekintendő, ki lóháton küzd, — a gyalogság kevósbbé 
hatásos fegyverzetében keresendő, mely azt apróbb csatározásra 
szorította vagy máskép helyhez kötötte; a döntő roham a lovasság 
föladata volt. 

A nápolyi hadjáratba vonuló hadsereg létszámára nézve ép 
oly kevéssé rendelkezünk biztos adatokkal, minek folytán csak 
hozzávetőleges számításokra vagyunk utalva. A Lajos király sere-
geiről szóló és néhol föltalálható számadatokból,2) valamint azon 
körülményből, hogy a király másodszori megjelenése után Nápoly 
földjén, a magyar vitézek száma 15,000-re és az összes királyi se-
regé 27—28,000-re szaporodott, azon következtetést vonjuk, hogy 
a hazánkból Nápoly ellen indított hadsereg mintegy 30.000-nyi 
lehetett, mely a külföldön hozzá csatlakozott önkéntesek és ide-
gen zsoldosokkal 40 — 45,000-re növekedett; — a seregben levő 
lovasság számát 20—25,000-re becsüljük. 

A magyar sereg fegyverzetében is a nyugati hadseregekhez volt 
hasonló. A gyalog harczosok fő fegyvere az ij és a nyílpuska (Arm-

x) «Anjoukon okmánytár», Y. köt., 143. és 196. sz., hol Kont Mik-
lósról mondatik: «qui magna et honesta familiarium cum comitiva etc.» 

2) Horváth M. szerint a király 1345-ben 20,000-nyi sereget vitt Hor-
vátországba a lázongó urak megfékezésére ; 1346 tavaszán Lajos állítólag 
százezernyi sereggel indúl Zára alá, míg Daru «Velencze történelme» czímű 
művében csak 80,000-ről szól, liv. VIII. p. 536.; ellenben a királynak 
Velencze ellen viselt háborújáról szólva azt mondja: hogy Lajos seregében 
50,000 lovas lett volna, liv. IX. p. 576, mely a trevisoi tartományt elözön-
lötte : ez azonban alkalmasint túlzás. — Thuróczy kifejezése «congregato 
valido exercitu» sokkal általánosabb semhogy tájékozást nyújtson. 
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brust) valának, ós e két fegyver szerint íjászokra (archers) és nyíl-
puskásokra (arbalétriers) osztattak; oldalukon rövid pallost, a főb-
bek ezenkívül csatabárdot vagy buzogányt viseltek. A gyalogság 
jelentékeny része azonban csak lándsával volt fölfegyverezve, mely-
hez még a rövid pallos — vagy néha tőr — járűlt. Az öltözet rend-
szerint hosszú sodrony-ingből állott; a főt lapos sapka, később 
sisak födte. A szegényebbek csak mellvértet, vagy vaslemez-dara-
bokkal borított mellényt viseltek. A lovasság fegyverzete csak az 
idegen származású lovagoknál állott a teljes vértezetből, míg a 
magyar nemesek és hozzátartozóik támadó fegyverül a kopját, az 
egyenes és görbe kardot és a buzogányt, — védő fegyverül a sisa-
kot és könnyű paizsot használták. 

A hadsereg élelmezése az akkori viszonyoknak megfelelőleg 
részben a király, részben a bandériális urak föladata volt. Míg a 
csapatok belföldön mozogtak, az élelmezés nehézségekbe alig ütkö-
zött, — de a határokon túl a csapatok természetbeni élelmezése 
megszűnt s arra minden harczos megfelelő — havonkint előre kifi-
zetendő — összeget kapott, mely azonban a zsoldba be nem szá-
míttatott. Hogy az élelem bevásárlása igen gyakran súrlódásokra, 
fegyelmetlensógre és erőszakoskodásokra vezetett, természetes do-
log,1) valamint az is, hogy a katonák ellátása csak ritkán volt ki-
elégítő. Az élelmezés különben néha szerződésileg biztosíttatott,2) 
s ily esetben jobb ellátás mellett kevesebb gondot okozott. 

A királyi fogadott csapatok zsoldilletékére följegyzéseink 
ugyan nincsenek, de tudjuk, hogy Velencze ez idötájt a zsoldosok 
kapitányait havonkint 20—25, hadnagyait vagy zászlósait havon-
kint 10—15 aranynyal fizette; a közharczosok zsoldja közönsége-
sen csak tömegesen van fölsorolva. Valószínű, hogy a király, kinek 
szolgálatában számos olasz zsoldos állott, zsoldos tisztjeit szintén 

1) Horváth M. felemlíti, miszerint az 1346-ik évben Zára lakói és az 
élelmet vásárló barczosok közt súrlódások támadtak a túlzott árak miatt. 
Ugyanaz mondja, hogy a királyt a nápolyi hadjáratba a magyar urak és 
csapataik az előbbiek költségén követték; tehát az élelmezésről is maguk 
gondoskodtak. 

2) Lajos király Velencze ellen indított hadjáratában Padua urával 
egyességet köt, seregének élelmezése végett, mire ez magát, különbeni sem-
legességének fentartása mellett, kötelezte is. 



ily módon fizette. — Támpontot nyújthat különben még, hogy 
István vajda nemet zsoldosai — kiknek számát 5000-re tehetjük — 
három havi zsoldhátralék fejében 150,000 aranyat követeltek; 
ebből átlagos számítással egy-egy zsoldosra havonkint 10 arany 
esnék; ámde a hátralékos 150 ezer aranyban a főnökök része is 
benfoglaltatott, s bárha akkor a közvitéz és a tiszt között azon 
éles rangfokozati különbség, mint az újkor hadszervezetében nem 
letezett, a tisztek zsoldját mégis 10—15, a legénységét pedig öt 
aranynyal vehetjük föl.1) Egyébiránt a zsoldosok tisztjeinek ismert 
kapzsisága folytán a közharczosok még e csekélyebb illetéket is 
ritkán kapták pontosan ki, minek folytán akárhányszor erőszakhoz 
voltak kénytelenek folyamodni. Másrészt azonban fölemlítendő, 
hogy a zsoldosoknak a zsákmányból is rész járt ki, mi a cseké-
lyebbre mért, vagy hátralékban levő zsoldot esetenkint bőven 
pótolta. 

II. 

Mielőtt a magyar sereget nápolyi útján követnénk, nem mel-
lőzhetjük, hogy a királyról és kísérőiről, ha csak néhány szóval is, 
meg ne emlékezzünk. 

Az akkor viruló korban álló király nemcsak saját króni-
kásaink és történetíróink által magasztaltatik, de a külföldi írók 
által is, mint «Európa akkoriban leghatalmasabb államai egyiké-
nek fenkölt szellemű, fényes és lovagias jellemű királya ecsetelte-
tik, kit nagyszámú, vitéz és gazdag nemesség környez, mely feje-
delmét számos hadakkal támogatja.»2) 

A király környezetében ott találjuk az ország zászlósait és 
főurait, miként ezt nemzeti hadszervezetünk magával hozta; ezt 
más nemzeteknél is láthatjuk, de nem találkozunk másutt példával 
arra, hogy főpapok hadvezéri szerepet viseltek és maguknak a 
harcz mezején hervadhatlan dicsőséget szereztek. Ennek oka azt 
hisszük általánosan ismert; mindenki tudja, hogy a magyar püs-

1) A régi velenczei ducato corrente = 1 frt 61 kr. váltó pénz. 
2) Daru, liv. IX. 



pökök dús javadalmakkal bírtak s ennek fejében, mint az ország 
főnemesei, nemcsak a jövedelemből föntartott hadakkal, de sze-
mélyesen is a honvédelmére kelni kötelesek voltak. A Lajos király 
seregében levő főpapok közül ki kel emelnünk Miklós nyitrai püs-
pököt, a főurak közül Kont Miklós nádort, Apor-Laczfy István 
vajdát, Csuzy János bánt, stb. — Mind ezek oly férfiak valának, 
kik úgy koruk mint tapasztalataik folytán a királyt vállalataiban 
hathatósan támogathatták s kik bármely nemzet hadvezetői közt 
méltó helyet foglalhatnak vala; csakis ezek tanácsaival és fárado-
zásaival sikerülhetett királyunknak, oly messze hazánktól, idegen 
földön és idegen néptől körülvéve, fényes sikert elérni, s így méltó 
dolog, hogy őket, mint a hadjárat dicsőségének részeseit, fölem-
lítsük. 

Történetíróink szerint Lajos király, rég táplált szándékát 
megvalósítandó, — meg az 1347-ik évi márczius hóban János 
veszprémi, Miklós nyitrai püspököket, Kont Miklóst, Csuzy Jánost 
más urakkal Ferrarába küldé előre, hogy az olasz urakkal a sereg 
átvonulása ügyében egyezségre lépjenek 03 a király számára egy-
idejűleg zsoldosokat is gyűjtsenek; e kiküldetés mindkét irányban 
teljesen sikerülvén — a később induló derékseregnek útja nagyban 
egyengetve volt, a miből két, katonai szempontból nem eléggé 
méltányolható előny származott; egyrészt hogy az előhad a nem-
zeti erő kihasználása nélkül meg volt teremtve, másrészt pedig, 
hogy az már a hadszínhely közelében, attól alig 20 mértföldre 
állott, midőn a király még Budán tartózkodott, s már egyes erős-
ségeket foglalt el, mielőtt a hadsereg útnak indúlt volna. Ez csak 
október hó vége felé következett be; a király maga, jeles vitézei kí-
séretében, előre küldött híveit november hó 11-én követte.1) 

A király hajók hiányában a szárazföldi útra levén szorítva, 
útját Stirián keresztül Friaulnak vette, hogy a hozzá csatlakozni 
kívánkozó osztrák urakat magához vegye, de még inkább azért, 
hogy Velencze földjet kikerülje; a király ugyanis a velenczei ta-
nácscsal csak nemrég kötött több évi békét s azt az átvonulásnál 
bekövetkezhető súrlódások által koczkáztatni nem akarta, annál 

Kont Miklós nádort ós népeit a velenczei tanács átbocsátja terü-
letén 1347 nov. 15. Diplomacziai emlékek, II. köt. 228. szám. 



kevésbbé , mivel Velencze bosszúra nyúló hadműve le t i vona lá t 
k ö n n y e n veszélyeztethette vo lna ; a s ignor ia á l ta l fö la ján lo t t sza-
bad á tvonulás t tehát el n e m fogadta. 1) 

A kirá ly menetiránya, i l letve h a d m ű k ö d é s i vona la s a sereg 
által megha lado t t távolságok, fö ldra jz i mer t fö ldekben a követ-
kezők : 

Budától Pettauig (11/XI. 1347.) . . . 442 4 mértföld 
Pettautól Laibachig . . . ... — 192/. « 
Laibachtól Udineig (26 vagy 27/XI. 1347.) . . . 212 . « 
Udinetől Paduáig . . . — — — 25— « 
Paduától Veronáig (5-8/XII . 1347.) . . . . . . 1 1— « 
Veronától Bolognáig . . . — — — 23"'!. « 
Bolognától Forliig (13/XII. 1347.) . . . — — 72/. « 
Forlitól Riminiig . . . . . . . . . — — 6— « 
Riminitől Folignoig (20/XII. 1347.) . . . . . . 20— « 
Folignótól Aquiláig (23/XII. 134-7.) . . . . . . 15— « 
Aquilátói Capuaig (Benevento) ( l i / I . 1348.) . . . 20— « 
Beneventotól Aversáig (17/1. 1348.) 61/. « 
Aversától Nápolyig (24/1. 1348.) . . . . . . . . . 21/. « 

Az út hossza összesen 222 mértföld. 2) 

Mielőtt a hadműve le tek részletezésébe fognánk, e l m é l k e d j ü n k 
egy kissé ka tona i lag a m e g j á r t ú t , va l amin t a n n a k válasz tása fölöt t 
és von juk le a következtetéseket , melyek az akkor i hadviselés mód-
já ra , va lamint a király intézkedéseire n é m i vi lágot ve tnek . 

A királynak Budáró l k i indu lása és Nápolyba bevonulása közt 
74 n a p folyt l e ; a f en tebb k i m u t a t o t t valószinü m e n e t vona l 
hossza 222 mértföld , és így egy n a p r a ke reken 3 mér t fö ldny i me-
ne t esnék ; de le kell s zámí tanunk azon napoka t , me lyeken a király 

J) Feltűnő, hogy e körülményről, valamint a király nápolyi hadjára-
tának részleteiről egyáltalában Daru alapos történelmi művében említés 
nem történik; hasonlókép röviden bánik el e hadjárattal Zini «Storia po-
polare d' Italia» czímű munkájában, csak annyit mondván: «Ma Ludovico 
ré d' Ungheria, fratello deli' ucciso Andrea, scese in Italia a vendicarsi di 
Giovanna, che accusava rea deli' assassinio, invase e prese Napoli.» 

2) A menetrend állomásainak távolsága a legjobb térképek és ada-
tok után; a naptári idő megjelölése hazai történelmi kútforrások nyomán 
van feltüntetve. — A velenczei tanács a királyt, Friaul területén 1347 nov. 
26. vagy 27-ére várta. («Diplomacziai emlékek», II. köt. 231. szám.) 



egy helyen maradt. A rendelkezésre álló adatok szerint két napot 
időzött Veronában, egyet valószínűleg Forliban, (hol az Ordelafo-
kat lovaggá üti); — Aquilában a körülmények egybevetése szerint 
10—12 napot tölthetett; Beneventnél — tudjuk — hat napig tábo-
rozott a sereg. A nyugvó napok száma tehát 20, minek folytán a 
menetre fordított napok száma 54-re csökken, egy-egy napra pedig 
átlag négy mértföld esik; ami minden tekintetben igen szép ered-
mény. — Még egy adatunk volna, melyből a sereg derekas menet-
képességére következtethetnénk: Vicenzálól Veronáig, a hat mért-
földet meghaladó útat egy nap alatt tette meg a király, mi, ha 
serege vele haladt, megerőltetésnek tekintendő; — azonban való-
színűbb, hogy ez útat, a király lovagokból álló kíséretével és meg-
felelő lovas-csapattal maga végezte oly gyorsan, hogy Veronában — 
mint a Scalák szókhelyén — bizonyos alkudozásokra időt nyerjen, 
míg a sereg őt lassabban követte. — Bármint álljon is a dolog, 
kétségtelen, hogy a sereg igen szépen haladt; de tekintve, hogy az 
jórészt lovasságból állván, nagyobb menetképességgel bírt, to-
vábbá, hogy aránylag kevés málha terhelte, az adatok elfogadhatók. 

Hogy miért választá Lajos a hosszabb szárazföldi útat, annak 
oka az volt, hogy hajókkal, melyekkel seregét Italiába szállíthatná, 
nem rendelkezett. Hogy mennyire szivén fekhetett ez ügy, mutatja 
azon körülmény, hogy hajlandó volt Dalmácziát hűbérül adni Ve-
lenczének, ha seregét átszállítja az Adrián;1) ép úgy, mint annak 
idején II. Endre király, hogy seregét Velencze gályáin a szent 
földre szállíthassa, lemondott Zárára való jogairól.2) De erre czélzó 
törekvései sem Velenczénél sem Genuánál sikerre nem vezettek. 
Hogy pedig szárazföldi útjában is kerülőt tett, azt a már említett 
politikai okok javasiák neki. 

Hogy mily hajóhadra lett volna szüksége Lajosnak, arról a 
következő adatok adhatnak fogalmat: a velenczeiek 1098-ban, első 
keresztes hadjáratukhoz, 200 hadi és szállító hajót indítának útra ; 
hasonló czélra 1122-ben 200 hajóval jelentek meg a szent földön. 
1202-ik évben a 94 éves Dandolo vezérlete alatt körülbelül 40,000 
ember és 4—5000 lóból álló hadsereg szállott hajóra egyelőre 

') Daru, liv. IX. 
2) Lucius, IV. 4. 



Zára, utóbb a pogányok ellen; ez alkalommal a hajóhad 50 nehéz 
gályából és 240 hajóból, mely a vitézeket vitte, továbbá 70 élés- és 
hadszert szállító, végre 120 teherhordó hajóból állott, melyen a 
lovak voltak.1) Sz. Lajos franczia király 124S-ik évben a szent 
földre indúlván, 40,000 főnyi seregét 120 nehéz és több mint 1500 
könnyebb hajóra rakta.2) Végre a velenczeiek 1345-ben Zára ostro-
mára 16,000 emberrel, 30 gályával és számos apróbb hajókkal je-
lentek meg.8) Ezen támpontok felhasználásával azon eredményt 
hozzuk ki, hogy egy-egy bajóra átlag 160—170 harczos, egy teher-
szállítóra 40—45 ló volna számításba vehető, — minek alapján az 
Apuliába szállítandó magyar sereg részére 60—70 gálya és 450— 
500 teherhajó lett volna szükséges; e számot talán a felére szállít-
hatnék le, ha fölvesszük — hogy a tengeri út rövidsége miatt — 
a hadak két utazásban lettek volna átszállíthatók. De bármennyire 
csökkentsük is a hajók számát, a szükséglet oly tekintélyes hajó-
rajt mutat ki, minővel a magyar király korántsem rendelkezvén — 
kenyszerűlt a hosszabb, fáradalmasb és veszélyesebb szárazföldi 
útat választani. 

Ha a király utazására a tengert felhasználhatja, útja követ-
kezőkép alakul: 

Budától Zágrábig . . . . . . . . . — — . . . 46 mértföld 
Zágrábtól Záráig . . . . . . — 45 « 
Zárától Spalatóig . . . . . . . . . — . . . — — 19 « 

összesen 110 mértföld. 

Ehez járul a tengeri út hossza, légvonal-távolságokat véve 
alapúi, és pedig: 

Zárától Ortonáig . „ . . . . . . 30 mértföld, vagy 
Zárától Manfredoniáig... . . . . . . 38 « esetleg 
Spalatótól Ortonáig .... . . . . . . . . . 28 « vagy 
Spalatótól Manfredoniáig . . . . . . . . . 28 « 

Zárát véve a tengeri út kiinduló pontjának ós a tágasb kikö-
tővel biró Manfredoniát a partra szállónak, továbbá számításba 

Daru, liv. IV. Sanuto azonban csak 300 hajót említ. 
2) Anquetil. 
3) Horváth M. 



véve az ellenkező szeleket és egyéb visszás körülményeket, az uta-
zás két nap alatt mégis megtörténbet vala — mihez az utazást 
Budától Záráig 30—32 nappal még hozzá számítván, az út egész 
hossza az olasz partig 34 napot tenne, s így Budától a szárazföldi 
úttal szemben 20 napi időnyereség mutatkoznék. Ámde ehhez 
hozzáadandó még az út Manfredoniától Nápolyig, mi bat napot 
tesz. A számítás végeredménye tehát az, hogy a király a tengeri út 
használatával két héttel előbb ért volna czéljához. 

A király valóságban követett útjának meghatározásánál első 
nehézség annak megállapítása, hogy a sereg Stiriából a Dráva völ-
gyén Villachig haladva, a karni alpokat átlépve Malborghettonál 
jutott-e, vagy pedig a Száva völgyét elhagyva Laibachon és a Karst-
hegységen át lépett-e olasz földre ? Első megnevezett állomás Udine 
levén, mindkét eshetőséget számba kell venni. Azonban minden 
valószínűség az utóbb megnevezett vonal mellett szól, mivel rövi-
debb és járhatóbb mint a meredek sziklák közt vezető északi vonal, 
melyen a seregnek több napi, akkor lakatlan vidéken át vezető kerü-
lőt kellett volna tenni; e mellett figyelembe veendő, hogy Lajos az 
aquiléjai pátriárkával szövetséges viszonyban állott és így a velen-
czei terűlet kikerülése a déli vonal használata mellett is lehető 
volt. Egy másik kétely arra nézve merül föl, vájjon a király kitért-e 
egyenes útjából Paduába? A történetírók erre nézve nem elég vilá-
gosak: egyik Paduáról, másik Padua földéről szól; azonban ha ki-
tért is, az egész útveszteség 6—7 mértföldnél nem tevén többet, 
azt hisszük, hogy a király Carrara Jakabot székvárosában megtisz-
telni kívánván, útját Paduának vette. A legközelebbi kérdés most : 
hol kelt át a király a Pó vizén, az olasz föld e legtekintélyesb 
folyamán ? Véleményünk az, hogy az átkelés Ostiglia és Revere 
közt, mint a Modenához legközelebbi átkelő ponton történt; a két 
hely Modenától öt mértföldre egymással szemben fekszik és ősidő-
beli révhelynek ismertetik; kétségtelenül meg van pedig állapítva, 
hogy a tisztelgők Modenától öt mértföldig mentek a király elé. — 
E ponttól Bolognán keresztül Aversáig az útvonal, melyen a ki-
rály seregével haladt, meglehetős pontossággal kijelelhető. — 
A király ugyanis most a híres Via-Aemilián és Via-FJaminián ha-
ladhatott és alkalmasint Fanóig jutott rajta.1) De végre is el kelle 

*) Horváth M. határozottan állítja, hogy a király Eiminiből Urbinón 



hagynia a kényelmes útat, hogy seregét az Appenin-Abruzzok ge-
rinczén át Folignóba és onnét Ternin és Rietin keresztül, a fenti 
hegyláncz egy hatalmas ágának megmászása után a 3250 lábnyi 
magasságban fekvő Aquilába vezesse; Aquilánál igen fontos utvo-
nalak egyesülnek s a 9000 lábat meghaladó Gran Sasso d' Italia 
lábainál fekvő város, a Nápolyba vezető útat zárja. A király Foli-
gnotól Aquiláig három nap volt útban, ami, tekintve a 15 mert 
földnyi távolságot — öt-öt mértföldnyi napi menetet tesz, mi egy-
részt az út kitűnő voltára, másrészt a sereg jó menetképesse-
gére vall. 

III. 

A király 1348 január 18-án Aversába erkezvén, a bosszúál-
lás tragédiájának első felvonása hamar lejátszódott; Durazzoi Ká-
roly, a gyilkosság egyik főtényezője, ugyan azon helyen halt meg, 
hol Endre életét veszíté. Ez eléggé ismert epizód részletezését mel-
lőzve, forduljunk a nápolyi földön végbement hadműveletekhez. 
Mielőtt azonban azokat követnénk, meg kell említenünk, hogy a 
középkorban hadászatot és azon alapuló hadmüveletek rendszeres 
keresztülvitelét hasztalan keresnénk; hasonlókép zsengejében 
szunnyadt a harczászat is, mely csak a fegyverzettel szorosan ösz-
szefiiggő személyes bátorság és nyers erő pillanatnyi elhatározásait 
követte. A csaták inkább egyesek, vagy kisebb-nagyobb csapatok 
elkülönített harczává váltak, mivel a harczosok tömege es a főve-
zérlet közt az összefűző kapocs vajmi laza volt. A vezérletet — 
legtöbb esetben — maguk a fejedelmek vagy a fő hűbérurak vitték, 
de az egyes csapatok a zászlós urak alá tartozván, csak ezektől 
vettek parancsaikat, ezek pedig többnyire saját kényök-kedvök 
szerint cselekedtek és csak arra ügyeltek, hogy népeik vitézül har-
czoljanak és zászlóik becsületén csorba ne támadjon. A gyalogság 

át érkezett Folignóba ; mi azt hisszük, hogy a sereg a főúton maradt és a 
király csak személyére nézve (természetesen kíséretével) és csak érdeklő-
désből tért ki Urbinóba, liogy a magas hegyen fekvő és hatalmas falakkal 
kerített várost szemügyre vegye. 



többnyire mély tömegekben volt felállítva, bogv a nekirontó lovas-
ságnak könnyebben ellenálhasson és az általa hordott hosszú 
nyársak segélyével a lovakban lehető nagy kárt tegyen; előtte az 
íjászok képeztek esetenkint egy harczvonalat, hogy a közeledő 
ellenségben már előzetesen is zavart okozzanak és később a hátsó 
harczvonalba térjenek. A lovasság önállón működött, legtöbb eset-
ben a szárnyakon, ritkábban a gyalog csapatok tömegei közt nyer-
vén helyet; de bárhol volt is beosztva, csakis saját szakállára mű-
ködött, nem ismervén a mai harczászat egyik alapelvét, a fegyver-
nemek Ö8szhangzatos közreműködését. 

A hadműveletekre Ferrara, Aquila ós több más város elfog-
lalása s az olasz urak nagy részének megnyerése, mi részben még 
a király megérkezése előtt Miklós püspök és Kont nádor által haj-
tatott végre, igen kedvező volt s e körülményeknek köszöuhetö, 
hogy a magyar fősereg előnyomulása Nápoly felé, majd minden 
ellenállás nélkül ment végbe. Volt ugyan egy kisebb ütközet a 
Yolturno átkelő pontján Capuánál, melyet Tarantói Lajos, Johanna 
második férje, védelmezett; de zsoldosait Cajetani Miklós, fondii 
gróf, szétverte és a várost elfoglalta s így a magyar harczosoknak a 
küzdelemre tér nem nyilt. Azután a beneventói táborból együtte-
sen folytatá útját a hadsereg, élén lovagias királyával, ki előtt 
mindenki hódolt s ki ily módon Nápolyba minden nehézség nélkül 
vonúlt be. 

A nápolyi bevonulás után a királyt inkább politikai ügyek, 
a férjével Avignonba szökött Johanna megbüntetésének folytonos 
szorgalmazása és ez ügyben a pápával folytatott alkudozások 
foglalták el. A király katonai intézkedéseiről keveset tudunk; — 
Wernert és zsoldosait, kik nagy költségbe kerültek és amellett 
zabolátlankodtak, a király elbocsátja, azután pedig az országban 
körútat tesz, magának mindegyre több hívet szerzendő. Ez idő 
alatt a magyar sereg zöme Nápoly és környékén tanyázott; miután 
a katonai működés egyelőre szünetelt, csakis kisebb válla-
latok, a fontosabb helységek vagy várak megszállása voltak napi-
renden. 

A király a diplomácziai tárgyalásokból látván, hogy óhaja — 
Johanna megbüntetése — nem egy könnyen sikerül, miután azt 
a pápa mindenféle ürügy alatt egyre halogatá, sőt Nápoly 



elhagyására unszolá: azon meggyőződésre jutott, hogy követelésé-
nek csakis fegyveres erővel szerezhet súlyt, mi okból a nápolyi tar-
tományok további megszállására határozta el magát. Mivel azon-
ban ennek sikeres keresztülviteléhez nagyobb hadi erő szükségel-
tetett, — a német zsoldosok nagyobb ré=ze elbocsátva volt — a 
csekély számú magyar seregben pedig a mirigyhalál erősen pusz-
tított, — a király uj erők gyűjtése végett hazasietett és május hó 
végén Barlettában hajóra szállva, csakhamar Vránába ós onnét 
Budára érkezett; Nápoly kormányát és az ott maradt sereg főve-
zérletét távozása idejére István vajdára, a város őrségét Wolfhard 
Ulrikra bízta. 

így végződött az első hadjárat nápolyi földön, mely az elő-
adottak szerint inkább egy diadalmenetnek mondható, mintsem 
hadjáratnak, mert a király egyénisége elég volt az ellen megfélem-
lítésére s így ütközetekre, vagy csak nagyobb fegyvertényekre is 
alkalom nem nyílt. 

A király távoztával a helyzet hamar megváltozott; ha eddig 
ritkán villogott a magyar szablya Nápoly földjén, most annál 
többször repült ki hüvelyéből a biztosságért, a puszta létérti küz-
delemben. 

A király elutazásának hírére Johanna nemsokára megjelent 
Nápolyban és pártja, valamint a magyar zsoldból elbocsátott 
Werner által, rokonszenvesen fogadtatott; a íőváros lakossága, 
miként ez előrelátható volt, az aránylag csekély számú idegenek 
ellen fordúlt és István vajdát Aquila felé hátrálni kényszeríte, ha-
bár ez a túlsúlyban levő olasz hadakat Nápoly falai alatt megverte 
és a városba nyomta; Wolfhard Ulrik a castelnuovoi erődbőlhosz-
szasb ellenállás után éhség által szoríttatott ki. — A főváros pél-
dájára a vidék is a magyarok ellen foglalt állást, s az év végével már 
csak egynéhány apuliai város, Ortone, Trivento, Manfredonia s 
néhány kisebb erőd maradt magyar kézen. 

Ily súlyos helyzetbe jutott a magyar sereg, midőn királya 
távoztával a nép hangulata megváltozott; a megszökött, de ismét 
visszatért nápolyi udvar új erőket gyűjtött, s még a magyarokkal 
egykor bajtársi viszonyban álló német zsoldosokat is ellenök for-
dította ; ugyanekkor a döghalál ritkította a magyarok sorait az 



erődített helyekre szorított csapatok pedig az éhséggel küzdöttek. 
De mindez nem törte meg a magyarok vitézségét, elszántságát és 
mindenütt makacs védelmet fejtettek ki. A hazájától harmadfel-
száz mértföldnyi távolban küzdő és egyelőre támogatásra nem 
számítható István vajda legkevésbbe sem csüggedt; — megtizedelt 
seregével az erősségekbe vette magát és oly szívós ellenállást fej-
tett ki, hogy azon Johanna hadnagyainak erőlködései megtörtek. 

Azonban a helyzet egyre válságosabb lett; István vajda be-
látta, hogy az országot ily csekély erővel, a napról-napra szapo-
rodó olasz hadak ellenében, huzamosb időre nem tarthatja, már-
csak azért sem, mivel egyes pontokra szorított csapatai, a különben 
bő vidékben, folyton eleség hiányával küzdöttek. Ez okoknál fogva 
rendkívüli tettre határozá magát: derek hadnagyaira bízza seregét 
és az elfoglalt őrhelyeket, maga pedig hazasiet segélyt kérni, szo-
rongatott hívei részére. — Ketségtelen, hogy István vajdának ez 
elhatározás nehez küzdelmébe kerülhetett, s igen fontos okának 
kellett lenni, hogy csapatait idegen földön, a legsúlyosabb körül-
mények közt bagyja el ; de végre is, még pedig tetemes segélylyel 
visszatért, s így az elkövetett hiba következmények nélkül 
maradt. 

A következő 1349-ik évben a viszonyok kedvezőbbre fordúl-
tak; — Lucerát Tarentói Lajos féléven át nagy erővel ostromolta, 
de végre is odahagyni kényszerült; — Manfredoniát őrsége, da-
czolva a támadásokkal és eleséghiánynyal, nemcsak megvédte, de 
Johanna csapatait a vár alól elűzte; — a vitéz Wolfhard Konrád 
Guillimisiből, hová zárkózott, kirohanva, bevette Foggiát és az 
időközben Magyarhonból visszatért vajdával egyesült, minek foly-
tán a magyar sereg létszáma, az olasz önkéntesek újbóli átpárto-
lása folytán, közel tízezerre növekedett. 

István vajda ós Wolfhard együttes működésének első tárgya 
Cerneto volt, melyet Werner német zsoldosfőnök és népei védel-
meztek; ez első vállalat mindjárt sikerrel végződött; Wernert 
500 emberrel elfogták, a többit pedig levágták, mely tényben talán 
az árulókká vált egykori bajtársak elleni bosszúnak is volt része. 

A két vezér egyesülésének hírére Tarentói Lajos fenyegetett 
fővárosa, Nápoly alá sietett; a vajda a herczeg után nyomúlt és az 



olasz sereget a város előtt csatarendben találván, — ámbár számra 
sokkal gyöngébb volt, — bátor elszántsággal és «inkább halála után 
a dicsőség hírében éini, mint az ellenségnek hátat fordítani kíván-
ván»,1) oly erélylyel támadta meg, hogy a herczeg, népeiből ezer 
embert vesztvén, a falak közé menekülni kényszerűit, számos fog-
lyot — köztük négv hadnagyot — hagyván a magyarok kezei közt. 

A Nápoly előtt kivívott győzelemnek most kellett volna meg-
teremnie gyümölcseit és István vajdát, a helyzet urává tennie, 
midőn egy váratlan körülmény mindezt tönkre tette, sőt a ma-
gyar sereg biztonságát, és a vajda életét is veszélybe sodorta. 
A német zsoldosok ugyanis három havi hátralékos illetményök 
fejében százötvenezer aranyt követeltek, mely összeget a vajda ne-
kik rögtön lefizetni képtelen levén, türelemre inté őket; azonban 
főnökeik, pénzszomjukat kielégitendők, most a Nápoly előtt elfo-
gott olasz hadnagyokat, kegyetlen kínzás által magas váltságdíj 
fizetésére akarták szorítani; az emberiesen érző vajda azonban ezt 
meg nem engedé s a szerencsétleneket szabad lábra helyezte; 
ekkor a zsoldosok dühe István ellen fordúlt, s készek voltak őt jó 
áron Tarentói Lajosnak kiszolgáltatni. — E szándék szerencsére 
kitudódott, s István vajda nem esett áldozatúl; de a tőle elpártolt 
Werner és a többi német zsoldos csapatok számával gyöngülvén, a 
vajda nem gondolhatott arra, hogy magát a harczmezőn tarthassa; 
ennek folytán a körülményekkel bölcsen megalkudván, Tarentói 
Lajossal fegyverszünetet kötött, azután pedig hadait a biztos 
Manfredonia környékére vezette vissza, a német zsoldosokat egye-
lőre sorsukra bízván. 

A vajda a baj orvoslására kellő költséggel nem bírva, seregét 
újból oda hagyni kényszerült, hogy a királyt az ügyek állásába 
beavatva, tőle segélyt kérjen. 

Ha helyes volt a vajda azon intézkedése, hogy nepeit akkor, 
midőn Lajos király távoztával a fővárosban az ármány és árulás 
ütötték föl fejőket, annak falai közül ki a síkra vezette, hol alat-
tomos támadásoknak kevésbbé voltak kitéve, még helyesebbnek 
kell ítélnünk e második elhatározását, hogy meggyöngült hadával 
természetes támpontjaira, az apuliai kikötőkre húzódik vissza. 

*) Kükülíői főespere3, XI. fej. 



Ellenben csodálkoznunk kell azon, bogy a költségek beszerzéséről 
való gondoskodást elmulasztotta. E mulasztás megfosztá őt leg-
szebb fegyvertényének gyümölcseitől; az egész évi hadjárat fára-
dalmai kárba vesztek, és a magyar sereget az 1349-ik év végével 
ismét ott találjuk az Adria partjain, honnét a hazából érkezett 
erősítésekkel győzelmes útjokra kiindúltak. — Nem valószínűt-
len egyébir int a föltevés, hogy a vajda pénzsegélyt sürgetett ugyan, 
de az ország a már két éven át húzódó hadjáratra költséget nem 
szavazott meg, a király maga pedig nem bírt kincsekkel, miből e 
családi ügyre bővebben költekezhetett volna.1) 

IV. 

A király látván, hogy a vajda, daczára a többszöri — de 
elegtelen — segélyezesnek, számára a nápolyi tartományt meg-
védeni nem képes, személyes megjelenésre határozá el magát; 
kétségtelenül számított a király arra, hogy ekkor az ország fő-
emberei és nagyjai, kik bő adományozások folytán személyéhez 
voltak fűzve, mindannyian és pedig saját költségeiken fognak csa-
pataikkal a hadjáratban résztvenni; — ez által nemcsak a működő 
sereg szaporítása, de a kincstár kímélése is el leend érve. 

1350-ik ápril hó első felében indúlt el a király Budáról, 
Gilet nádor, a Szécsiek, Laczfiak, Bebekek, Drugetek, Kontok és 
Kanisaiak, valamint több főpap kíséretében; köztük a vitéz 
Miklós püspök és az auraniai perjel. Miután István vajdát némi 
hadakkal előre küldé, Horvátországon át a tengerpartra érve, a 
•Johanniták hajóin május hó 2-án Manfredoniába hajózott. Hogy 
e hajók azonban korántsem voltak elégségesek a sereg tömeges 
és biztos átszállítására, kitűnik Lucius egy megjegyzéséből, mely 
szerint «a királyt a magyarok sokasága követé és különfele hajó-
kon és sajkákon oly rendetlenül hajózott át a tengeren, mikép ha 
Johanna nehéz gályái idején jelennek meg az Adriában, a magya-
rok átkelését megakadályozhatták volna.»2) 

Daru, liv. IX. 
Lucius, c. XVI. 



'yü-f. 

A király partra szálltával, az árulás és erők hiánya folytán 
hanyatló ügy új lendületet vett; a sereg száma szepen emelkedett, 
és történetíróink 15,000 magyar mellett 4 — 5000 olaszról és 800 
német zsoldosról tesznek említést; ez utóbbiakról különösen meg-
jegyzendő, hogy kipróbált hűségű emberekből álltak, mivel a meg-
bízbatlan elemek részben felkonczoltattak. részben elbocsátva let-
tek.1) — Az így újra szervezett és fegyelmezett tekintélyes haderő-
vel a király működését megkezdvén, annak sikeret majdhamar 
látta is: Bari rövid vívás után, Trani, Polignano valamint más 
erősségek minden időhalasztás nélkül megadták magukat; azután 
Barlettát vette be és ezáltal Apulia partvidékét uralma alá hódít-
ván, megteremté magának az alapot a Nápoly ellen irányuló elő-
nyomuláshoz. 

Első működése az Ofanto mentén fekvő Canosa ellen volt 
intézve, melyet derék várnagya, Baux Baimond, makacsúl védel-
mezett és ez által az ostromlást kesleltete. Itt Lajos személyes 
bátorságának is kiváló jelét adta, midőn egy roham alkalmával 
fegyveresei élén a falrésre feljutni iparkodott, de egy vetőgep köve 
által az árokba löketvén vissza, súlyosan megsebesült. Míg a király 
nehéz sebéből felépült, a várat egyre vívták, — mire a segélyt most 
már nem reménylő várnagy azt átadta.'2) 

E fegyvertényhez sorakozik egy másik, melynek hősei Laczü 
Miklós és Pál voltak, a kik ötven magyar harczossal, midőn a 
király a lerombolt Lucerába bevonült, az őrséget képező német 
zsoldosok közül, százhúszat elfogtak és hátrakötözött kézzel a 
király elé hurczolták, a ki fegyvereiket elszedetvén, útnak 
ereszté őket. 

Canosa bevétele után a király, miután számos város önként 
meghódolt, — seregét három részre osztá; Tamás úr Otranto 
ostromára, Gilet Miklós nádor és Wolfhard Konrád A versa alá 

I 

*) Szaíay Barlettát említi a megfenyítés helyének ; Turóczyban Barit 
kell annak olvasnunk, hol 4000 zsoldosnak bőségesen fizetteti ki díját a 
király. 

2) Turóczy szerint a király hágcsón törekedett a falakra jutni, miből, 
valamint a hosszasbban tartó ostromlásból azt lehet következtetni, hogy a 
király seregének faltörő gépei nem voltak. 
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küldetének; maga a király Melfi alá ment, hol őt Tarentói Lajos 
kihívása érte. Innét a király hadait Conzán át Contarso felé ve-
zeté, mely utóbbira — mivel ellenállott — nehéz sarczot vetett. 
Ugylátszik, hogy a király — útját rövidítendő — a meddig lehetett 
az Ofanto völgyében, nem a legjártabb utakon, nyomúlt előre; 
legalább Conza az emiitett folyó eredeténél, hegyes vidéken fek-
szik ; — itt térhetett át egy magas gerincz megmászása után a 
Sele völgyébe (Silaro), honnét jobb út vezetett Salerno felé. — 
E vidéken történt, hogy Lajos serege részére e folyón alkalmas 
gázlót keresvén, az ifjú Szeredait lovastúl abba küldé, s midőn a 
fiatal vitézt az áramlat elsodorná, a király őt saját élete koczkáza-
tával kimenté. 

Salerno környékére érve a király, hírűi vette, hogy e város 
polgársága pártokra szakadt, melyek egyike hozzá ragaszkodik, 
mig a másik Johanna ügyét támogatja, s hogyha gyors segély nem 
érkezik a város reá nézve elvész. Ekkor a király gyors elhatáro-
zással, száz válogatott vitéz élén lóhalálban Salerno felé szágul-
dott, míg a sereg zöme őt nyomon követte, s valóban már ideje 
volt, hogy embereivel mutatkozzék, mivel éppen akkor evezett a 
revbe egy Johanna fegyvereseivel megrakott gálya, hogy a várost 
elfoglalja; — látván azonban a kikötőben a magyar király zászlóit, 
azonnal visszafordúlt és kísérletével felhagyott. — A királynak ez 
erélyes föllépése a polgárságot egeszen részére hódítá; a várost 
védő erősséget parancsnokától, nehogy alatta időt vesztegetni 
kenytelenűljön, — ezer forinton vásárolta meg. 

Miután Salerno megvétele által a Közép-tenger partján is 
egy biztos kikötőt és erődített pontot szerzett magának, honnét 
szükség esetén Szicziliával — esetleg Genuával is könnyen közle-
kedhetett, a király folytatá útját Nápoly felé, hová öt az aversai 
ostrommal foglalkozó Gilet nádor és Wolfhard Konrád sürgős 
segélykéréséi siettették. — Hogy ismét gyorsan jelenjék meg a 
szorongatottak közt, háromszáz lovassal Aversa alá igyekszik, 
István vajdát a sereg egy részével maga után rendelvén, míg a 
több ízben fellázadt Sorrento megbüntetését egy kisebb osztályra 
bízta. — Scafatinál a város ura a hidat leszedetvén, a magyarok 
lovaikon úsztatnak át a túlpartra és késedelem nélkül folytatják 
utjokat. E sietős útban történt, hogy István vajda hadával Summa 



városka mellett — a Vesuv keleti aljában — elbaiadva, a város-
beliek által megtámadtatott; ezt megtorlatlan hagyni nem akar-
ván, nehogy ezáltal az olaszok vérszemet kapjanak, — a várost 
megrohantatja, ami koczkázott vállalat volt, mert ostromszerek, 
de még hágcsók is hiányoztak; daczára ennek az elszánt bátorság 
és vakmerőség teljes sikerre vezettek. A magyar harczosok körül-
zárják a falakat, még a lovasok is leszállnak és a vajda fia Dénes, 
halbatlanságot szerez magának hőstette által: egy izmos, Hebinger 
nevű német zsoldos vállán állva, a falból kiálló gerendába kapasz-
kodik és annak segélyével magát a fal párkányán átvetvén, daczára 
hogy «száz summái rohant reá lándzsával vagy szekerczével», 
mondja a szemtanú Gravina, nem tágit, míg bajtársai melléje jut-
hatnak, s egyelőre kardcsapásaival riasztja vissza a városbelie-
ket. — A város azután feldúlatott. 

A király junius hó 30-án érkezett Aversa alá, melynek vívása 
már javában folyt, melyet azonban vitéz várnagya — Pignatelli 
Jakab — nemcsak makacsúl, de katonailag is méltánylandó eszély-
lyel védelmezett, amidőn gyakori kirohanásaival az ostromot za-
vará és a vívók sorait is ritkítá. Az elhúzódó ostromlás alatt tör-
tént, hogy Lajos egy nyílvessző áttal nehéz sebet kapott lábán, 
mire a király halálának híre kezdett szárnyalni; ezt mihamarább 
megczáfolni óhajtván, alig hogy a nyíl a sebből eltávolítva lett, 
lóra ült és táborát körűllovagolá, mely alkalommal harczosai 
örömrivalgással fogadták, miből a városbeliek megérthették, hogy 
életben van. E meggyőződés valamint azon körülmény, hogy a 
gyakori kirohanások által az őrség száma egyre fogyott, az eleség 
pedig már igy sem volt elégséges, a derék parancsnokot arra bír-
ták, bogy a várost három havi dicséretes védelem után, szabad 
eltávozás föltétele mellett Lajosnak átadja. 

Feltűnő, hogy Aversa, melynek falai a megszállás (körül-
zárás) alkalmával még nem voltak befejezve,1) oly hosszú ideig 
volt képes ellentállani. Ennek oka részint az, hogy seregeink 
inkább a sík harczmezőkön küzdeni és lovas rohamaik által győzni 
voltak megszokva, a várvívásban ellenben gyakorlottságuk nem 
volt, részint pedig azon szintén fontos körülmény, hogy a sereg az 

x) Turóczi, c. XXI. 
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ostromokhoz szükséges eszközökkel és gépekkel fölszerelve nem 
volt. Megerősíti e nézetet Lucius, midőn Lajos királyról szólva, 
megjegyzi: «hogy a városok ostromlásában járatlan és semminemű 
gépeket magával nem hordozó sereget vezérlett Zára alatt»;1) — 
továbbá «hogy Aversa vívásánál a városok megostromlásábani 
járatlanság, melyről a Zára előtti bastida (erőd) megrohanásánál 
szó volt, ismét tapasztalható volt.»2) Az ostrom hosszú időtartamá-
nak más okaitLucius következő szavai adják: «Mivel azonban Aversa 
vívása hosszúra húzódnék és a harczosok eletemhiánynyal küzdené-
nek, a nápolyiak minden félelmet félretéve, a magyarokat fitymálni 
kezdék, és habár Lajos király, ki e körülmény által sok nehézséggel 
küzdeni kénytelenült — az ostrommal fölhagyni nem akarván — 
a varost végre megadásra birta, serege erőkben annyira elkénysze-
redve volt, hogy béketárgyalásokba bocsátkozott stb.» 3) 
A vár vívása alkalmával egyébiránt bizonyos irányban hibák is 
követtettek el; tanúsítja ezt ama körülmény, hogy Lajos a hadak 
fővezérletét — vívás közben — István vajda kezeiből kivette és 
Kont Miklósra bízta; e rendszabály közelebbi okai azonban isme-
retlenek. 

Aversa megvételével a hadműveletek meglehetően végokét 
érték; a főváros — értesülvén a király sikereiről — követséget 
menesztett hozzá, melyet ö ridegen fogadott s így Nápoly ellen-
állásra készült; de miután Johanna férjével Gaetába menekült s 
így a pártjabeliek reményei csökkentek, I\ont Miklós hamar eröt 
vett Nápoly lakóinak lázongásán és a várost elfoglalván, a magyar 
örséget a város négy erődjeibe helyezé el, — miáltal azt könnyen 
féken tarthatá. 

Nápoly bevétele után ismét szőnyegre kerültek az ország 
uralma és Johanna megbüntetése iránti tárgyalások, melyek szö-
vevényébe beletekinteni azonban nem feladatunk. Csak annyit 
említünk röviden fel, hogy maga Lajos is reményet vesztvén 
annak, hogy a pápától teljes elégtételt nyerjen, inkább maga mon-
dott le arról, elengedvén még a hosszas huza-vona után a szent-

J) Lucius, lib. IV. 
a) Ugyanott. 
3) Ugyanott. 



szék által kárpótlás czímén megítélt 300 ezer darab aranyat is, 
nehogy az vérdíj-íizetésnek tekintessék. 

A király ezután hazafelé készült és seregét a főbb helyek- és 
erősségekbe helyezte el, az országot mindaddig — míg a diplo-
mácziai tárgyalások folynak — megszállva tartani kívánván; a 
tartomány és főváros kormányzóságát Laczfi Endrére, — Salernót 
Drugeth Miklósra, végre Aversát, Morális auránai perjelre — ki 
utóbb árulóvá lett — bízva; maga Capuán át Rómába indült, 
hová október hó folyamában ezer sisakos vitéz kíséretében érke-
zett; innét, — az apostolok sírjánál végzett ájtatossága után — 
Verona fele folytatá útját, ahol a vele volt német zsoldosokat, 
a "Wolfhard testvérek kivételével, elbocsátván, kisebb kíséret 
mellett hazája felé tartott és november hó kezdetén Budára 
érkezett. 

A király meggyőződvén arról, hogy egy állandó, erős hadsereg 
tartása nélkül Nápolyban, a mi aránytalan áldozatokba kerülne, 
valamint megfelelő hajóhad hiányában, ez ország birtokát magának 
biztosítani egyáltalában lehetetlen, Laczfi Endrét és Drugeth 
Miklóst, a sereggel, miután az elfoglalt országrészt a pápának, 
mint fő hűbérúrnak átadták, haza rendelte. — így végződik e 
hadi vállalat, mely fényes tettekben és dicsőségben gazdagabb, 
mint eredményben, s melyet egyik történetírónk «regényes kaland-
nak» nevez ugyan, de annak hatását a nemzet közművelődésére 
készségesen elismeri. 

Katonai szempontból tanúlságos annak beigazolása, hogy a 
hadjárat csekély erővel indíttatott meg, s annak folytatására csa-
patok és pénz minduntalan hiányoztak; hogy a hiányos élelmezés 
nagy visszásságokat idézett elő s nem egy erős pont odahagyására 
kényszerítő a vezéreket; hogy az idegen népekbe és zsoldosokba 
vetett bizodalom mily gyönge nádszál, mely akkor törik — mikor 
leginkább utalva vagyunk arra támaszkodni; — végre hogy az 
ostromszerekbeni hiány mennyire zsibbasztólag hatott a sereg mű-
ködésére. 

Ellenben az önérzet emeli lelkünket, midőn látjuk, hogy 
királyunk és seregeink a hadjárat minden nehézségeivel derekasan 
megküzdöttek. Küzdöttek az idegen és ingatag, árulásra és orozva 
támadásra mindig kész lakossággal, a rakonczátlan és megbízhat-
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lan, sőt a legválságosb perczben árulóvá vált zsoldos csapatokkal; 
pusztítá őket a gdöhalál és éhség, de helyüket mégis mindenütt 
megállották. A hadjárat a fegyelem, a vitézség, a személyes bátor-
ság és önfeláldozás ritka példáit mutatja, a királytól kezdve a leg-
utolsó nemesig, s bár az anyagi siker, az eredmény, a reá fordított 
fáradsággal és áldozatokkal arányban nem állott, annál nagyobb 
volt az erkölcsi siker, mert kétségtelen, hogy a hadjárat által a 
nemzet tekintélye a külföld előtt emelkedett, műveltsége pedig 
sok irányban gyarapodott. 

Kozics LÁSZLÓ. 




