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STEFAN C E L M A R E , MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ OSZMÁN BIRODALOM* 

Mihai l Guboglu 1983-ban alapos historiográfiai indíttatású tanulmányt szentelt a ne

ves moldvai vajda, §tefan eel Mare (Nagy István, 1457-1504) történelmi szerepének. 

Ebben a teljességre törekedve áttekintette a török, román krónikákat, európai elbeszélő 

és okleveles forrásokat, a témában megjelent kisebb lélegzetű román tanulmányokat és a 

nagy összefoglalásokat is. 1 A X I X . század második felében Bogdán Petriceicu Hasdeu 

cikke tűnik az első modern történeti feldolgozásnak, mely török forrásra, Se'adeddin 

X V I . századi krónikája olasz fordítására épült . 2 Innen kezdve nagyszámú forráskiadás és 

monográfia született, melyek közül talán loan Ursu és Nicolae Iorga kötetei a legismer

tebbek. 3 

A romániai turkológusok sokat tettek azért, hogy a mai Románia területére vonatkozó 

oszmán- török elbeszélő források részleteit fordításokban közzé tegyék. 4 Ugyanakkor 

szintén román fordításban adták k i azokat a legkorábbi török iratokat is, amelyek a vaj

daságok múltjával foglalkoznak. Sajnálatos módon a magyar tör ténet tudományban a ko

rábbi lépések után - Engel János Kereszté ly , 5 Hunfalvy Pá l , 6 Veress Endre és Elekes La

jos 7 kutatásaira gondolok - háttérbe szorult a hazánk múltjához ezernyi szállal kapcso

lódó két román vajdaság tör ténetének vizsgálata. 

* A tanulmány elkészültét az alábbi intézmények, ösztöndíjak támogatták: Országos Tudományos Kutatási 
Alap (OTKA, T. 034130), Mellon Fellowship, American Research Institut in Turkey (ARIT, ístanbul), Ale
xander von Humboldt-Stiftung Németország. Meg szeretném köszönni Demény Lajosnak az anyaggyűjtésem 
idején nyújtott segítségét. 
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A román nemzeti tudatban Nagy István vajda Hunyadi Jánoshoz hasonlóan athleta 
Christi-ként szerepel, aki, a törököt legyőzve, megerősí tet te a moldvai vajdaság helyét a 
keresztény európai országok sorában. Ha azonban az uralkodása alatt eltelt majd' fél év
százados időszakot nézzük, azt látjuk, hogy a je lentős győzelmei mellett a diplomáciai 
tevékenysége, hajlékony, de mindenképpen tervszerű és előrelátó politikája még ered
ményesebbé tette. 

Nagy István vajda uralma kezdetén már örökölte az Oszmán Birodalom adófizető, 
vazallus státusát. Okleveles adat igazolja, hogy elődje, Petru Aron, 1455-ben 2000 arany 
adó fizetésére kényszerül t . 8 Egy évvel később szintén Petru Áronnak állított k i egy ok
mányt Fätih ( I I . ) Mehmed (1444-46; 1451-1481), amelyben biztosította, hogy az 
akkermani (Dnyeszterfehérvár, Cetatea Alba) kereskedők szabadon tevékenykedhesse
nek az edirnei, burszai és isztambuli piacokon, szabadon járhassanak és kelhessenek, ha 
a kirótt vámokat lefizetik. 9 A kereskedelmi privi légium kiállítása után nem sokkal meg
változott Akkerman jog i státusa, mint ahogy a putnai krónika is megjegyzi, Petru vajda 
átadta Hunyadi János kormányzónak a város t . 1 0 Az a tény, hogy a többi moldvai és 
havaselvi vajda mellett Nagy István is a törökök vazallus adófizetője volt, már régóta 
ismert. Constantin Ciurescu meggyőző tanulmányában a moldvai krónikák, és egyéb for
rások egybevetésével 1908-ban megállapította: „Az 1473 és 1488 közötti per iódust kivé
ve, amikor háborúban állott a törökkel , Nagy István adót fizetett a szu l tánnak ." 1 1 Nagy 
meglepetésre azonban előkerült egy szultáni szerződéslevél ('ahdname), a háború utáni 
megbékélés és adófizetés bizonyítéka, amely még Fätih ( I I . ) Mehmed korából szárma
z ik . 1 2 Az okmány első közreadója, Aurel Decei nem lebbentette fel a fátylat, hogy mi 
ként bukkantak rá az okmányra egy olyan másolati könyvben, amelyben teológiai és iro
dalmi emlékeken kívül a kérdéses 'ahdname az egyetlen történelmi szempontból is 
értékes irat . 1 3 A kis kötetet hidzsra szerint 896-ban (1490/91) másol ták le, tehát még 
Nagy István életében. Az okmány igazán beleillik a felfedezése előtt is sejtett történeti 
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folyamatba. A c íme (sülh-näme-i sultan Mehmed tube serähu bä Kara Bogdán, vagyis 
Mehmed szultán - legyen neki könnyű a sír - békeszerződése Moldvával) alapján azon
ban megál lapí tható, hogy Nagy István a korábbi feltételezéseket meghaladóan, már Fätih 
( I I . ) Mehmeddel is megegyezett és elfogadta a vazallusságot, s az adófizetést, tehát a 
szultán halála, 1481. május 3. előtt. A román történetírás, a lapvetően a turkológusok vé
leményét követve, e lőbb 1479-re, majd 1480/8 l-re tette a békeokmány kiállítását. A je
len munka elsődleges célki tűzése az volt, hogy közelebbről meghatározza az említett bé
keszerződés időpontját. Ennek érdekében először is áttekintettem a témára vonatkozó 
oszmán forrásanyagot. Miha i l Guboglu és Mustafa Mehmed a Cronici turcesti privind 
Tärile Románé első kötetében nagyon alapos gyűj teményt tett közzé a korai oszmán kró
nikák Romániá ra vonatkozó szövegrészleteiből . Ennek ellenére minden esetben töreked
tem, hogy a forráshelyeket eredeti szövegük alapján vizsgáljam meg. A legkorábbi osz
mán krónikák csak a hadi eseményeket érintik, azokat is e léggé elnagyoltan, össze
mosva. Oruc bin 'Abd i l beszámol Süleymän pasa támadásáról Moldva (Kara Bogdán) 
ellen, az eseményt azonban összefűzi Nagyvárad felprédálásával (1474. február 8.), 
ahonnan állítólag 32 000 foglyot hajtottak el. Süleymän pasa súlyos vereséget szenvedett 
a moldvai hadaktól . Később több esemény, például Kaffa elfoglalása (880 Safer / 1475 
június) után olvashatunk Fätih ( I I . ) Mehmed és Nagy István harcáról , amelyről csak any-
nyit mond el, hogy a szultán bevonult Moldvába , a vajda egy szorosban védte magát , 
majd meghátrál t , és e lmenekül t , a szultán pedig zsákmánnyal megrakottan tért haza. Ez
után balkáni , havasalföldi és magyarországi portyákról tudósí t . 1 4 

Tursun bey leírása az első, amely világosan megmondja, hogy mi volt a kiváltó ok, 
amiért az oszmán ál lam Nagy István ellen hadat viselt: Amikor Gedük Ahmed pasa 
Kaffa elfoglalására indult (1475), a moldvai vajda segítette a kaffaiakat, mivel az ottani 
genovaiak rokonságban álltak vele. A hadjárat céljai közé tartozott az is, hogy a közeli 
Magyarországra is betörjenek az oszmán seregek. Amikor elérkezett a 881. (1476.) esz
tendő tavasza, a szultán tengeri hajókat küldött a Dunára , hogy a folyami átkelést segít
sék. A vajda a járhatat lan hegyekbe menekül t . A kalauz, aki az oszmán sereget vezette, 
egyszer csak elvesztette az utat. A szultán éppen meg akarta büntetni , amikor hírül hoz
ták, hogy a moldvai sereg a közelben van. A szultán azonnal el lenük indult. A moldvaiak 
mind leszálltak a nyeregből , a lovakból és a szekerekből erődítést készítettek, amelyet 
ágyúkkal erősítettek meg. A szultán még az éj leszállta előtt rá támadt a moldvai táborra, 
és győzelmet aratott felette úgy, hogy a vajda is alig tudott megmeneküln i . Tursun bey 
előadása azzal zárul, hogy a magyarok három erődöt építettek a Duna partján fából, me
lyek Vég-Szendrő t (Smederevo) figyelték. A szultán Edirnében jár t , amikor meghallotta 
ezeket a híreket, azonnal visszafordult a seregével , és a hideg tél el lenére elpusztí totta a 
váraka t . 1 5 

Időben a következő krónika 'As ikpasazäde Tevärih-i Al-i Osman c ímű műve . Leírása 
azonban nagyon hasonló a soron következő további müvekhez , amelyek még az esemé-
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15 Tursun Bey: Tärih-i Ebü'l-feth. (Szerk.: Tutum, Metro!) istanbul, 1977. 170-176. o. Istanbul Fetih 
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nyekkel nagyjából egy időben íródtak, így mindenekelőt t Nesri Ciharmümá-}áv&\ és a 
Friedrich Giese által kiadott anonim krónikákkal . I lyen anonim mü például a Thúry Jó
zsef fordításából ismert 1486-os névtelen i s . 1 6 

Moldva uralkodóját (Kara Bogdán tekvürüni) a Portára hívták, és felszólították, hogy 
személyesen vigye be az adót, mint ahogy azt a havaselvi vajda is teszi. M i v e l a vajda 
nem hallgatott a j ó szóra, egy török méltóság (Hadim Süleymän pasa, a ruméliai begler-
bég) indult, hogy kiderítse, mi újság van Moldvában . A moldvaiak rárontot tak a törökök
re, és megver ték őket. M i k o r a padisah megtudta ezeket a híreket, parancsot adott a had
járat ra való előkészületekre . A tárgyalt krónikák is fontosnak tartják, hogy a szultán a 
Fekete- tengerről hajókat küldött a Dunára, hogy élelmiszert és hadiszert száll í tsanak az 
oszmán seregnek. Ezeknek a hajóknak a segítségével kelt át a Dunán a török sereg. A 
„hitet len" vajda is összegyűjtötte seregét, egy hegyszorosba vonult, és felkészült a harc
ra. A lovasokat leszállíttatta a lóról, hogy gyalogosan harcoljanak, ahogy a krónikák 
mondják, hogy ne tudjanak elszökni a csatából (Cemi'isi yayak olmislar kimse kacma-
yalar). A krónikák azonban egyér te lműen arról szólnak, hogy a moldvai erők nagyon 
bátran helytálltak, s csak a túlerő késztette őket a visszavonulásra. A források mind meg
említik, hogy a csatában a moldvaiak je lentős számú tűzfegyvert használtak, és azokat a 
sáncok mögöt t és szekerekre szerelve is a lkalmazták. A túlerő azonban győzelemre vitte 
a törököket , akik állítólag két hónapig pusztí tot ták és rabolták Moldvát , mikor pedig ha
zaindultak, nyájakban, ménesekben hajtották el az állatokat. Mindegyik oszmán krónika 
azzal az eseménnyel fejezi be a hadjárat leírását, hogy a szultán a moldvai akció után 
Magyarország ellen vonult, és lerombolta az Al-Duna mellett épült favárakat. Tursun 
bey szintén említést tesz az esetről, de azt mondja, hogy már Edirnében volt a szultán, 
amikor visszafordult a ruméliai hadszíntérre. A most tárgyalt források szerint, ahogy a 
Dunához ért, onnan indult vissza, hogy elpusztítsa a magyarok erődjeit, amelyekből a 
muzulmán végeket zaklatták. 

Arról azonban nem számolt be egyik oszmán krónikás sem, hogy a hadieseményeket 
tulajdonképpen Mátyás király kezdeményez te még 1475 őszén, amikor ostrom alá vette, 
majd 1476. február 15-én bevette Szabács várát. Erről az eseményről szól az első magyar 
nyelven fennmaradt hősköl temény, amely irodalmi értékén kívül történelmi forrásként is 
haszná lha tó . 1 7 A magyar sereg a győzelem után Vég-Szendrő ellen vonulva vele szem-
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(szerk.): Besir Celebí. Tevärih-i Al - i Osman. Türk Edebiyat Örnekleri IV. istanbul, 1946. Aydin Basimevi, 
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ra. Afyoncu, Erhan: Osmanh Siyasí Tarihinin Ana Kaynaklan: Kronikler. Türkiye Arastirmalan Literatur 
Dergisi. 1 (2003/2) 101-172. o.; Babinger a forrást nem ismerte: Babinger, Franz: Die Geschichtsschreiber der 
Osmanen und ihre Werke. Leipzig, 1927.; Babinger, Franz: Osmanh tarih yazarlan ve eserleri. (Ford.: Ücok, 
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ben felépítette a palánkokat , hogy általuk hatástalanítsa a török erődöt. Azt azonban k i 
emelik az oszmán krónikások, hogy a török válaszlépés 1476 végén, decemberben kö
vetkezett be, amikor is olyan vastag volt a jég a Dunán, 14 lábnyi, hogy az lehetőséget 
adott a víz felőli támadásra. A magyar adatok is igazolják, hogy azon a télen rekord hi
deg lehetett, s a befagyott Dunán keresztül törtek be a törökök a Temes -v idék re . 1 8 

Bonfíni is külön kiemeli a tél keménységét , mind akkor, amikor Beatrix leendő magyar 
királyné útját ismerteti Mátyáshoz , mind pedig akkor, amikor beszámol az al-dunai ma
gyar erődök török os t romáró l . 1 9 A rekord hidegre, mint olyan körülményre , amelyet a 
kor forrásai egyformán kiemelnek, külön fel kell h ívnom a figyelmet, mert a szokatlan 
időjárási je lenség a későbbiekben néhány fontos adat kronológiai helyének a meghatáro
zásában lesz a seg í t ségünkre . 2 0 A szokatlanul zord időjárásra való utalás az oszmán kró
nikákban is megta lá lha tó . 2 1 

A magyar favárakat kegyelemre és szerződés alapján adták át, vagyis ,,'ahd-la teslim 
ettiler". Nagyon érdekes azonban, hogy mi lett a katonák sorsa. A padisah megengedte, 
hogy elvonuljanak, de egy részük nem élt a lehetőséggel ; őket Anatól iában telepítették 
le, és ott a várak mellett - ahol minden bizonnyal tovább szolgáltak - , t ímárbir tokokat 
kaptak. 2 2 A magyar források, különösen a Szabács viadala, ugyanígy írják le Szabács 
közel egy évvel korábbi magyar kézbe kerülését i s . 2 3 M á s forráshelyek kiemelik, hogy 
Mátyás király a török sereg elvonulása után 20 főnyi katonát a saját szolgálatába vett. 
Hogy ez a je lenség nem volt egyedülál ló , igazolja egy volt szerb janicsár , Konsztantin 
Mihály emlékirata , aki egy boszniai török vár elfoglalása után (1463), mint az erőd pa
rancsnoka lépett magyar szolgála tba . 2 4 A források leírása alighanem hiteles Szabács ese
tében is, hiszen nemrégiben Feridun M . Emecen mutatta be, hogy Nándorfehérvár elfog
lalásakor (1521) a Gallipoli-félszigetre költöztetett szerbek az első vi lágháború végéig, a 
lakosságcseréig megmaradtak. 2 5 

Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. Külügyi osztály. 1480-1490. I . Budapest, 1893. 231. o.; Mátyás király 
levelei. Magyar Levelestár. 1460-1490. Budapest, é. n. 75-76. o. 

18 Teleki József, gróf: Hunyadiak kora Magyarországon. IV. Pesten, 1854. 493. 0 . 
14 Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei. (Ford.: Kulcsár Péter.) Budapest, 1995. 804-805. o. 

(4.4.55-4.4.70.) 
2 0 Rácz Lajos időjárás-történettel foglalkozó kedves kollégám szóbeli közlése alapján tudom, hogy a német 

források szerint igen hideg tél volt Közép-Európában. A Duna befagyott Bajorországban, az Odera pedig Bo-
roszlónál (Wroclaw), amelyen még Szt. György napján is állott a jég. Ezen a télen a Bodeni-tó is befagyott. 

21 Tansel, 1971. 188.0. 
2 2 Asikpasazäde: Tevärih-i Äl-i 'Osmän, 'Asikpasazäde tärihi. Istanbul, 1333 (AH). 185-186. o. Matba'-i 

'amire; Asikpasaoglu, Ahmed Ásíkt: Tevärih-i Äl-i Osmän. (Szerk.: Atsiz, N. Ciftcioglu) Osmanh Tarihleri. 
Istanbul, 1949. 127-129. о. Türkiye Yayinevi; Kreutel, Richard F.: Vom Hirtenzelt zur Hohen Pforte. Frühzeit 
und Aufstieg des Osmanenreiches nach der Chronik „Denkwürdigkeiten und Zeitlaufe des Hauses 'Osman" 
von Derwisch Ahmed, genannt 'Asik-Pasa-Sohn. Graz-Wien-Köln, 1959. 260-263. o. Osmanische Ge
schichtsschreiber 3.; Nesri, Mehmed: Kitäb-i Cihan-nümä. Nesri tarihi. I I . (Szerk.: Unat, Resit Faik - Köymen, 
A. Mehmed) Ankara, 1949. 828-833. o. Kurumu Yayinlanndan Hl/2.; Neschrt, Mevläna Mehmed: Die alt
osmanische Chronik des Mevläna Mehemmed Neschri. (Szerk.: Menzel, Theodor - Taeschner, Franz) I . Leipzig, 
1951. 215-216. o.; Nesri magyar fordítása: Thúry, 1893 I . , 69-70.; Giese, 1922. 115.; Azamat, 1992. 117. o. 

23 Thaly, 1872. 8-22. o. 
24 Drakulics Pál: Konsztantin Mihály török krónikája a X V - i k századból. Századok, 10. (1876.) 8-22. o.; 

v. ö. Mihajlovic, 1975. 
25 Feridun, Emecen M.: The History of an Early Sixteenth Century Migration - Sirem Exiles in Gallipoli. 



A kor hősepikai műfajához tar tozó verses források közé sorolható Kemal Selátín-
náme-ja, illetve a kor ál lamti tkárának tartható Karamaní Nisanci Mehmed pasa króniká
ja , amely ugyan kortárs, de a fenti adatokat semmivel sem egészíti k i . 2 6 A közel kortárs 
krónikások közül az egyik legismertebb Kemälpasazäde hatalmas müve . A történetet 
magas szintű irodalmi stílusban fogalmazta meg. A munkája ugyan sokkal hosszabb a 
korábbi leírásoknál, de ez nem jelenti azt, hogy részle tgazdagabb is lenne. Pontosan 
megadja, hogy a szultán 1476. március 16-án (880. Zilkade 20-án) indult Isztambulból a 
hadjáratra, negyven napig vonult Moldvában úgy, hogy nem talált ellenállásra. A győz
tes csata után ő is úgy tudja, hogy a szultán Edirnéig ment vissza, és onnan indult a ma
gyarok által épített e rődök elfoglalására, melyeknek bevételét 1477. j anuár l-re (881. 
Ramazan 15-re) tette. 2 7 

A későbbi oszmán történeti művek szintén megemlí t ik mind Hadim Süleymän 1475. 
j anuár 10-i Vaslui-i vereségét és a szultán Nagy István feletti, 1476. júl ius 26-i Valea 
Albä-i , vagy ahogy mostanában nevezik, Rázboieni-i győzelmét , úgy hogy még hossza
san emlí the tném a török elbeszélő forrásokat, de nem teszem. A vizsgálataim során egy
ér te lművé vált, hogy a fenti célkitűzést - Moldva és Fätih ( I I . ) Mehmed megbékélésé t -
egyetlen eddig ismert elbeszélő forrás sem tárgyalja. 

A késői bizánci krónikák közül Pseudo-Spharantzes emlékiratát használ tam, aki a 
műve legvégén röviden megemlít i az 1476-os moldvai támadást , s a szultán Edi rnébe va
ló visszatérését. A magyar várak ostromáról és a moldva i - tö rök békekötésről nem emlé
kezik meg. 2 8 

* 

A kérdés, amelynek megválaszolása előbbre viheti a moldvai -oszmán békekötés és 
vazallusi viszony ismételt kialakulásának időpont-meghatározását , a következő: k imu
tatható-e a Valea Albanál történt vereség és Fätih ( I I . ) Mehmed halála, tehát 1476 júniu
sa és 1481. május 3. között olyan időszak, amikor a források - és itt már az európai for
rásanyagot kell használnunk - hosszabb ideig nem emlí tenek katonai összecsapásokat 
Moldva és az Oszmán Birodalom között? Le kell szögezni , hogy sem az Aurel Decei ál
tal vélt 1479., sem a Miha i l Guboglu által vélt 1480/81. nem lehet a békekötés időpontja. 
Úgy érzem, az tévesztette meg a kutatókat, hogy egyrészt Moldvá t mint a törökök ellen 
önállóan küzdő keresztény ál lamot vették figyelembe, és nem helyezték bele a békekö
tést abba a hatalmi viszonyrendszerbe, amely 1473-tól a pápaság, Magyarország , Len
gyelország, Moldva, Velence és az oszmánok nagy ellenfele, Uzun Hasan, s talán - bár 

Hungarian-Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleymän the Magnificent. (Ed.: Dávid, 
Géza - Fodor, Pál) Budapest, 1994. 77-91. o. 
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ezt a kérdést még alaposabban vizsgálni kell - az Arany Horda között fennállt. A román 
történetírás természetesen pontosan tudja, hogy Nagy István egy ilyen kapcsolatrendszer 
részese vol t , 2 y azonban túlságosan is azt próbálja igazolni, hogy az oszmánok elleni küz
delem csak a román nép és vezetője érdeme, melyet külső segítség nélkül vívott, s az en
nek bemutatása feletti történetírói próbálkozás a tények korabeli rendszerét némileg tor
zította. Ugyanez elvette annak a lehetőségét is, hogy a magyar, lengyel és krími e semé
nyek összevetéséből a mo ldva i -oszmán viszonyt a helyére tegyék. 

A békekötés kapcsán felmerült fenti dá tumok másik oka az, hogy a szultán az utolsó 
nagyobb összecsapás után öt éven belül elhunyt, így a mo ldva i -o szmán béke létrejöttét, 
melyről az okmány felbukkanásáig senki semmit sem tudott, egészen a szultán halálához 
közeli időpontba tolták. 

A kérdésre választ azonban csak akkor adhatunk, vagy kísérelhetünk meg adni, ha az 
egész folyamatot egyszerre kezeljük. Uzun Hasan Ak-Koyunlu türkmén származású per
zsa uralkodó szoros rokonsági és diplomáciai kapcsolatot tartott fenn Trapezunt bizánci 
uralkodóházával , s rajta keresztül Ve lencéve l . 3 0 Követeket küldött nyugatra a közös el
lenség, az oszmánok legyőzése reményében. A pápa, I I . Pius (Aneas Silvius Piccolo-
mini) , aki történetíróként is részletesen tárgyalta Európa c ímű müvében a török hódítás 
fázisait, 3 1 komoly terveket kovácsolt a perzsa-európai szövetség katonai fellépésére. 

1471-ben egy spanyolországi származású zsidó orvos, Isák bég elindult nyugati szö
vetségkereső útjára, s a perzsa nyelvű megbízóleveleket a kaffai közjegyző ültette át la
tinra. 1472-ben szabályos orátori (követi) minőségben tárgyalt a budai udvarban. Onnan 
Velencébe ment, majd a pápához. Ezek után mind a velencei, mind a magyar követek 
felkeresték Uzun Hasan udvarát és a Vatikánt, hogy megszervezzék a közös oszmánel le
nes fel lépést . 3 2 Az európai keresztény országok jól érzékelték, hogy ha nem tesznek 
semmit a török ellen, akkor a sikeres fellépés lehetősége talán örökre elvész. 

A kor politikai-katonai tervei messze túlmutattak azon a lehetőségen, amelyet a nagy 
földrajzi távolságok mellett reálisan meg lehetett valósítani. Ez nem jelentette azonban 
azt, hogy időnként ne tettek volna meg mindent egy kívánatos szövetség kialakításáért. 
Mátyás magyar király a perzsa segélykérés el lenére fenntartotta a diplomáciai kapcsola
tot a Portával is. Tursun bey török krónikás a hidzsra szerint 875-ben (1470/7l-ben) ma
gyar és cseh követség portai látogatásáról számol be. 3 3 Két év múlva, 1473 ápril isában, 
szintén kint jár tak a király diplomatái , akiket kényszerűen várakoztat tak az éppen az 
Uzun Hasan elleni háborúval keleten elfoglalt szultán hazatértéig. Nincs adatunk, hogy a 
békét megkötöt ték volna. 

A magyar fél részéről állítólag olyan túlzó követelések hangzottak el, mint egész Bosz
nia és Szerbia visszavétele; Mátyás bizonyára a szultán szorult helyzetét kívánta kihasznál-

29 Gemil, Tahsin: Romänii si Otomanii in secolele X I V - X V 1 . Bucuresti, 1991. 147-149. o. 

Muresan, Ovidius: Diplomáciai kontaktusok Moldva és Velence között .Stefan eel Mare uralkodása ide
jén. (Kézirat, elhangzott Szegeden 2004 őszén egy román-magyar Mátyás király és Stefan eel Mare konferen
cián.) 

31 Nótári Tamás: A török terjeszkedés állomásai Aenaes Sylvius Ficcolomini Európa című müvében. 
Aetas, 14/4. (1999.) 149-162. o. 

32 Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten. Budapest, 1983. 35-62. o. Körösi Csorna Kiskönyvtár 
33 Thúry I . , 1893. 92. o.; Tursun Bey, 1977. 149. o. 



ni: A nyugati határokon fennálló békéért cserébe területeket követelt, remélve, hogy a per
zsa háború miatt erre rááll a Porta. 3 4 Az Otlukbelinél kivívott győzelem (1473. augusztus 
11.) után azonban az oszmánok fölénye létében fenyegette az Ak-Koyunlu birodalmat, 3 5 s 
a következő évi - fentebb említett - török portya, Nagyvárad felprédálása demonstratív j e l 
legű volt, amely a hadiállapot beálltát és a török állam erejét volt hivatva igazolni. 

Velence már 1473-óta szövetségben állt Uzun Hasannal, akinek európai hadianyagot 
szállított, s flottájával a török partokat támadta. Komoly visszacsapások csak azután in
dultak oszmán részről, amikor a perzsa hadak vereséget szenvedtek. Akkor azonban már 
közvetlenül érték a betörések Velence szárazföldi területeit is, így Friault . 3 6 

Elekes Lajos megállapí tása szerint 1471-től a moldvai vajda közeledni kezdett Má
tyás magyar királyhoz, pedig korábban - a török mellett - e lsősorban Lengyelországgal , 
Kázmér királlyal tartott kapcsolatot. A magyar állam felé fordulás egyik bizonyí téka az, 
hogy 1472-től szabadkereskedelmi privi légiumot adott a b rassó iaknak . 3 7 Mátyás király 
az engedmény t hasonlóan viszonozta, egy évvel később engedélyezte a moldvaiaknak a 
szabad kereskedelmet Erdé lyben . 3 8 

A lengyelektől való el távolodást magyar-lengyel ellentétek is kikényszerí tet ték. A 
magyarok jó indula tára számítania is kellett Nagy Istvánnak, hiszen Radu cel Frumos ha
vasalföldi vajda ellen, aki teljes mértékben török gyámság alatt állt, egy addig Erdélyben 
élő trónkövetelőt karolt föl, I I . Dan fiát, Basarab cel Bátrínt, vagy másképpen Laiotát , 
akit be is vitt Havasa l fö ldre . 3 9 Érthető tehát, hogy éppen abban az évben mondta föl az 
adófizetést a Portán, amit Constantin Ciurescu is észrevett . Hogy a török elleni fellépés 
előestéjén miért kezdett a magyar királlyal barátkozni , az azzal is magyarázható , hogy 
I V . Kázmér Lengyelországa, valószínűleg, titkos békét kötött a törökkel - legalábbis így 
tudta a már említett velencei követ, Caterino Zeno 1474-ben, amikor a lengyel királlyal 
folyt tárgyalása után je lentést készített a Signoriának. így csak annyiban járhatot t köz
ben, hogy a törökkel valóban hadakozni szándékozó magyar király és Kázmér között a 
béke helyreálljon (1474. február 21.). 4 1 ) Erre utal az a tény is, hogy Nagy István győzel
me után a lengyel udvar követet kívánt a Portára küldeni, hogy a moldvai vajda ügyeit 

' Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. XX. Mátyás király követei keleten. Századok, 33. 
(1899.) 870. o.; Tardy, 1983. 175. о. 

5 Uziincarsili, Ismail Hakki: Osmanh tarihi. I I . Ankara, 19885. 100. o.; Danismend, Ismcúl Hámi: ízahh 
Osmanh Tarihi Kronolojisi. I . Istanbul, 1972. 324-327. о. 
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manes) vom 21. bis 25. September in Wien. (Szerk.: Kailbach, Markus - Procházka-Eisl, Gisela - Römer, 
Claudia.) 1998. 287-291. o. Wien, 1999. Im Selbstverlag des Instituts für Orientalistik 

'7 Elekes, 1937. 45. о. Német fordítását és a korábbi kiadásaira vonatkozó adatokat lásd: Gündisch, Gustav 
- Nussbächer, Gernot - Gündisch, Konrad G. (szerk.): Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 
Siebenbürgen. (1458-1473) V I . Bukarest, 1981. 520-521. o., Nr. 3905. (1472. 01. 03. Suceava); Gemil, 1991. 
148. o. 

3 8 Urkundenbuch VI . , 1981. 540. o., Nr. 3940. (Buda, 1473. 01. 20.) 
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megkísérel jék békésen, adófizetés és területek átadása felajánlásával rendezni. A követ 
azonban olyan későn indult el, hogy már csak az újabb török hadjárat közben találkozott 
a szultánnal , aki nem fogadta el a rendezés ilyetén módjá t . 4 1 

Radu cel Frumos a t rónküzdelmek áldozatává vált, így a török támadás során új trón
követelőt látunk a Havasalföldön, Basarab cel Tínar Tepelust, aki eleinte a magyarok 
támogatását élvezte Basarab cel Bätrin Laiotäval szemben, azonban Radu halála után ő 
is elfogadta az oszmán fennhatóságot . 4 2 A havasalföldi helyzet bonyolul tságát mutatja, 
hogy amíg Basarab cel Tínar Tepelus elkísérte a török sereget Nagy István ellen, addig 
ellenfele a visszavonulók közé csapott. Hamarosan azonban ismét fordulat állott be, 
Tepelus Magyarországra menekült , míg a riválisa ismét visszatért a szultán hűsége alá. 

A moldvai sikertelen török hadjárat azt eredményezte , hogy Mátyás király visszatért 
Budára Sziléziából - ahol megerősí tet te uralmát Ulászló cseh és I V . Kázmér lengyel k i 
rály el lenében - , s elkezdte a katonai előkészületeket a török el len. 4 3 Ezzel van összefüg
gésben az az oklevél is, amelyet valószínűleg 1475 tavaszán küldött Mátyás Nagy Ist
vánnak. Ebben kifejezte örömét, hogy felszabadította birtokait és örökségét a törökök 
kegyetlen zsarnoksága alól, illetve azért, mert a vajda bejelentette, hogy visszatér a ma
gyar király hűsége alá és felajánlotta szolgálatait . A király arra utasította, hogy legyen 
készen teljes erejével addig, amíg a követe megérkezik hozzá, hogy ismertesse az elkép
zelései t . 4 4 

1475 tavaszán megindultak az oszmán hadak Kaffa (Kefe) elfoglalására. A város a 
genovaiak kezében volt, és a Fekete-tengeri kereskedelem egyik legfontosabb központ
j ának számított . Tulajdonképpen szintén török vazallusnak tarthatjuk, hiszen növekvő 
mértékben fizetett adót a szu l tánnak . 4 5 Ez a viszony 1454-ben alakult k i , amikor is a tatár 
és az oszmán seregek közösen ostromolták Dnyeszterfehérvárt (Akkerman, Cetatea 
Alba), majd onnan Szevasztopolt, s Kaffa előtt horgonyoztak le az oszmán hajók. A vá
ros túszokat adott a törökök kezébe, és 1600 dukát adót fizetett, ami gyorsan 3000 dukát
ra emelkedett. 4 6 

Amikor Haci Giray krími tatár kán elhunyt (1466), a fiai t rónküzdelmekbe merültek. 
Valószínű, hogy senki sem birtokolta a teljhatalmat, s ez lehetőséget nyújtott a környék
beli hatalmak beavatkozására is. Má ig nem világos, hogy Mengli Giray miért is volt 
Kaffan, amikor az oszmán seregek 1475. jún ius 6-án elfoglalták a hódító kegyelmére 
magát megadó város t . 4 7 Egy biztos, Mengl i Giray kán 1469. október 6-án kelt levele, 
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der Wissenschaften, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse, Sitzungs
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amelyben udvariasan, de határozottan tiltakozik a krími partok elleni oszmán kalóztáma
dások ellen, egy magát a padisahhal egyenrangúnak érző muszlim ura lkodó önérzetéről 
árulkodik, míg a Kaffa ostroma körül írt levélben magát alázatosan Fätih ( I I . ) Mehmed 
szolgájának vall ja. 4 S Hal i l ínalcik régebbi munkájában, de a legújabb Giray-szócikkében 
is úgy véli, hogy a t rónharcok után Mengl i Giräy maradt a trónon, aki elfogadta az osz
mán fennhatóságot . 4 9 Ha igazat adhatunk Se 'ädeddinnek , az egyik leghíresebb X V I . szá
zadi udvari történetírónak és seyhülislámnak, akkor ezekbe a küzde lmekbe Nagy István 
is beavatkozott. 5 0 Ér thető, hiszen a térségben feküdt egy bizánci miniál lam, a trapezunti 
Komnenos-dinasztia maradéka által birtokolt Theodori (törökül Menküp) , amelynek 
uralkodója, Isak, Nagy István sógora volt. Éppen 1475 nyarán cserélte le a moldvai vajda 
az ottani uralkodót az udvarában élő testvérére, Alexanderre. Ez azonban magára vonta a 
törökök rosszallását, és a földdel tették egyenlővé a kis á l l amot . 5 1 Ezenkívül egy Ki l i a 
mellett e lvonuló oszmán csapatot is megtámadot t a moldvai vajda, s ezek együttesen a 
szultán fentebb már érintett Valea Albá-Rázboieni- i hadjáratát vonták maguk után. 

Itt kell beszámolnom arról, hogy mire alapozom Moldva és az Arany Horda között 
fennálló esetleges kapcsolatot. A velenceiek 1476 júniusában abban reménykedtek , hogy 
Nagy Istvánt segíteni fogja egy „tatár császár ." Hogy pontosan kire gondoltak, nem fej
tették k i részletesen, de amikor a krími csapatok a szultán parancsára Moldva ellen vo
nulnak, valóban segítség érkezett ke le t rő l : 5 2 az Arany Horda kánja, Seyyid Ahmed, be
tört a Krím területére. Bár vannak adatok arról, hogy a nagyhata lmú Eminek mirza 
vezetésével érkező krími erőket Nagy István visszaszorí tot ta , 5 3 ismert egy levél (bit ik) a 
nevezett tatár úrtól is Fätih ( I I . ) Mehmedhez, amely azt magyarázta , hogy a parancs elle
nére miért nem segítettek Moldvában . A levélben, ha nem is nevezte meg a támadót , v i 
lágosan megmondta, hogy elindultak az el lenség ellen, akinek egy várát el is pusztí tot
ták, de a Krímet el lenséges támadás érte, amiért vissza kellett fordulniuk. Ugyanakkor 
örömét fejezte k i , hogy a szultán legyőzte a moldvaiakat. 5 4 Hogy a Krímben pontosan mi 
történt, ismét nem tudjuk, ínalcik úgy véli, Mengl i Giräy kán elmenekül t , s helyét na
gyon rövid ideig az Arany Horda kánja részéről kinevezett Canibek vette át helytartó
ként, viszont arra is talált adatot, hogy a kánság már 1476 végén a korábbi t rónkövetelő 
Nürdevlet kezére jutott, Mengli pedig csak 1478-tól szerezte meg véglegesen a trónját, 
ismét csak oszmán támogatássa l . 5 5 
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4 4 ínalcik, 1944. 209. o.; ínalcik, Halil: Giräy. Diyänet Vakfi Islam Ansiklopedisi. 14, 76. о. 
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Bár a szultán 1475 novemberében állítólag békét ajánlott Magyarországnak, Mátyás 
azt visszautasí tot ta . 5 6 A törökök krími támadásával párhuzamosan a magyar csapatok rá
támadtak a török határvidékre, közvetlenül Szabács erődje alá vitték a portyáikat. A k i 
rály - mint már fentebb érintet tem - a következő év februárjának végéig maga is a déli 
határoknál tartózkodott: Szabács bevételével (1476. február 15.), majd Vég-Szendrő si
kertelen ostromával volt elfoglalva. 5 7 

Az 1476-os moldvai hadjárattal párhuzamosan török támadás érte Magyarországot is. 
Mihaloglu A l i és ískender bég betört a Temes-vidékre , amit heves magyar e l lentámadás 
is követe t t . 5 8 Ugyanakkor portyák pusztították a horvát végeket, és Velence szárazföldi 
területeit. Nem véletlen, hogy Fätih ( I I . ) Mehmed szultán éppen 1476-ra tette Moldva 
megregulázását . A m í g ő személyesen vonult Moldva ellen, addig Mátyás magyar király 
az esküvőjére készült Beatrix nápolyi hercegnővel . Éppen akkor kötött házasságot a kirá
ly i pár (1476. december 22.), amikor a török csapatok töretni kezdték a Vég-Szendrővel 
szembeni magyar e rődök falait; biztosak lehettek benne, hogy a király nem fog szemé
lyesen sem Moldva, sem az al-dunai várak felmentésére sietni. Annak ellenére sem me
hetett a király a vajda segítségére, hogy egy 1476. augusztus 15-én, Budán kiállított do
kumentum szerint Nagy István hűségnyilatkozatot tett, amivel rendezte a hűbéres és a 
hűbérúr közötti viszonyt. 5 9 Bonfini úgy vélte, a szultán azért indult a magyar erődök fel
számolására, mert tudta, hogy a király a házasságával van elfoglalva. 6 0 Párhuzamos ada
tot találtam arra, hogy a törökök kémeken vagy foglyokon (nyelveken) keresztül elég 
pontosan tudhattak Beatrix érkezéséről és az esküvőről . 

Valamivel több, mint 10 évvel a most tárgyalt események után, 1487 őszén Mátyás 
király Filipec János váradi püspököt küldte követségbe a francia királyhoz, hogy meg
szerezze magának Cem herceget, a bátyja, I I . Bayezid szultán ellen fellázadt, majd nyu
gatra menekül t t rónkövetelőt ; illetve, hogy a fia, Corvin János nevében megkösse a há
zasságot Bianca Sforza milánói hercegnővel . A Portán csak annyiban tévedtek, hogy azt 
hitték, a franciákkal létrejött szövetséget akarják a király fia és a francia uralkodó lányá
nak összeesketésével megpecsé te ln i . 6 1 

Amikor 1521-ben, a magyar udvarban I I . Lajos és Habsburg Már ia házasságkötésére 
készültek, a törökök kihallgattak egy Miklós nevű foglyot, aki elárulta, hogy bár Budán 
hallottak a szultán Magyarország elleni készülődéséről , a magyarok nem azzal foglal
koznak, hanem hogy megüljék a megboldogult császár lánya, és a király esküvőjét . Az 
arát a pécsi püspök kísérte Magyaro r szágra . 6 2 
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Bár a magyar király valóban nem tudott személyesen hadba szállni 1476-ban, az er
délyi csapatokat a szultáni támadás hírére azonnal riadóztatták. Ugyanoda érkeztek a k i 
rályi csapatok is Báthori István országbíró és Vlad Tepes, volt havasalföldi vajda vezeté
séve l . 6 3 A csapatok azonban már nem érkezhet tek meg időben, hogy befolyásolják a 
Valea Albä-i csata kimenetelét . Vlad Tepes ismételt kinevezése - magyar részről - ha
vasalföldi vajdának, aktív törökellenes fellépést feltételez. A szász levéltár anyagára épü
lő Urkundenbuch hetedik kötete híven tükrözi a magyar hadi előkészületeket . Báthory 
István országbíró rátámadt a Moldvából kivonult szultáni had hátvédére Havaselvén. 
Fel lépéséhez az ágyúkat a szász városokból vitte m a g á v a l . 6 4 A keresztény szövetségesek 
ideiglenesen még Havaselvét is kezükbe vehették, egy rövid időre visszatért trónjára 
Vlad Tepes, aki 1476. november 17-én jelentette be a brassóiaknak, hogy bevette és 
megszál l ta a fővárost, Tí rgovis té t . 6 5 Egy embere azonban hamarosan meggyilkolta. így 
az ország Basarab cel Bätrin Läiota és Basarab Tepelus küzde lmének színtere maradt. 
Úgy tűnik, mindkét havasalföldi vajda megkísérel te rendezni a viszonyát a magyarokkal. 
1477 jú l iusában Laiotá követséget küldött Brassóba, hogy további tárgyalások kezdődje
nek a béké rő l . 6 6 Egy hónappal későbbről pedig Tepelus vajdától maradtak fenn okmá
nyok, aki a brassóiaknak megüzente , hogy nem kell a töröktől félni, levelezést kezdemé
nyezett az erdélyi v icevajdával . 6 7 Hamarosan helyreállt a szász város és Havasalföld 
kereskedelmi viszonya is, és tájékoztatta a partnereit a török birodalom balkáni katonai 
sikereiről i s . 6 8 

Ha áttekintjük a következő év történéseit, láthatjuk, hogy Mátyás királyt a nyugati po
litikája foglalta el. 1477 nyarán már át is lépte a határt, Alsó-Ausztr iában elfoglalt egy 
sor fontos erősséget (Hainburg, Klosterneuburg), körülzárta többek között Bécsújhelyet , 
majd magát Bécs városát is. Mindeközben megkezdődtek a béketárgyalások, melyekre 
I I I . Frigyes császár eleinte nem mutatott hajlandóságot, azonban a magyar sikerek az év 
végén mégis rákényszerítet ték, hogy számára előnytelenül , de megkösse a békét . Ismert, 
hogy az oszmán kémszervezet milyen sikeresen működött . Valószínűnek tűnik, hogy egy 
kémjelentés éppen a fenti Habsburg-magyar béketárgyalásokról szállított adatokat a 
szultáni udvarba. Sajnos, az okmányon nem szerepel dátum, de az európai forrásokkal 
összevetve a tartalmát, a kiállítás módját, a nyelvezetét , kevés kétségem maradt a felől, 
hogy a fenti e seményekhez tartozik. A levél írója, valószínűleg Mihaloglu A l i bég vég-
szendrői szandzsákbég, egy keresztény szolgáját, Nikolát, néhány nappal korábban Ma
gyarországra küldte, hogy kémkedjen (isbu ba'dü l-eyyam káfirumun Üngürüs viläyetine 
cäsüsluga gönderilmisidi). Az illető négy -ö t napot tartózkodott Budán (dort bes giinde 
Butunda dumb), és értesülése szerint, mivel úgy hírlett, hogy a padisah hadjáratra készül 
Magyarország ellen, a magyar király meg akart békélni a császárral , és követet küldött 

6 3 Gündisch, Gustav - Gíindisch, Herta, - Gündisch, Konrad G. - Nussbücher, Gernot (Red.): Urkunden
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I I I . Frigyeshez. (Érdekesség a török szövegben, hogy amíg a magyar királyra vonatkozó
an a szokásos Üngürűs /ага/г-alakot használja, addig a császárra a qasar kirak formát!) 
A kémjelentés szerint a császár azt válaszolta, hogy ha a király az elfoglalt várakat és or
szágokat , illetve azt a zsoldot, amit a katonáknak kifizetett, amikor a magyarok rá támad
tak, és a kiesett adót megadja, akkor megbékülhetnek egymással (bundán evvel benden 
aldigun hisärlan ve viláyeti ve üzerüme geldügin vakit 'ulufeciye harc etdiigim filőrimi 
maksur vergi [verirsen] barisim dentis). A l i a továbbiakban arra biztatta a padisahot, 
hogy ne késlekedjen, induljon errefelé a hadjáratra, mert ha nem teszi, az itteni területek 
teljesen el fognak pusztulni. 6 9 A kém csak részben jutott megbízható információkhoz: a 
tárgyalásokon Mátyás követel te anyagi és egyéb költségei kielégítését, s annak az elis
merését , hogy a császár ismerje el t rónigényét Csehországra saját uralma idejére, s Ma
gyarországra az utódai esetére is. 

Érdekes , hogy Dlugosz lengyel történetíró szerint zsidó kémek is tájékoztatták a szul
tánt a magyar király és a császár v iszá lyáról . 7 0 Fätih ( I I . ) Mehmed bizonyára nem kívánt 
Magyarország ellen vonulni, hiszen egy másik okmány arra utal, hogy már 1477 elején, 
amikor még nem olvadt el a jég a Dunán, egy csauszt átküldték a magyar oldalra. Úgy 
tűnik, hogy közvetlenül a Vég-Szendrövel szemben felállított várak elpuszt í tása utáni 
eseményről lehet szó. Az adat persze ebben az esetben is némileg bizonytalan, hiszen a 
korban szokásos módon a dá tum lemaradt az iratról. A rendkívül hideg tél k iemelése a 
szövegben azonban arra utal, hogy valóban a t émánkhoz kapcsolódik. Az okmány tar
talma szerint a szultán szolgája, akit békekötés végett a határhoz küldtek, visszatért a 
Portára, majd ismét a határhoz utazott (bir musälih ig Un devlet-i äsitänesine varub ber 
murád olundukdan sonra gine bunda geliib...). A levél írója beszámolt a dunai kikötők
ről: mind be vannak fagyva, s olyan nagy a j ég a folyón, hogy egy egész hadsereg át 
tudna kelni rajta (söyle ki üzerinden témám asker gecerse hic vehím yokdur). A levél író
ja még arról is tudósított, hogy a Duna jegén átjuttatta a magyar oldalra a csauszt, akinek 
a békekötés ügyében el kellett járnia (gavüsi buz üzerinden öte yakaya böyle gecerdüm 
anlar ona buyurdugtnuz musälih reváne olddar).11 Mindezekből arra következtetek, 
hogy már 1477 elején megkezdődtek a fegyverszüneti tá rgyalások . 7 2 A következő évben 
pedig két adatunk is van arra, hogy Dóczi Péter szendrői vajdát már azért küldte a király 
a Portára, hogy rajta keresztül jelentse be: ő is hajlandó a békére, de a szultán tartassa azt 
meg a határmenti tisztekkel is. 

Mátyás felszólította a vég-szendröi béget, hogy garantálja a követ biztonságát Kons
tantinápoly felé, mivel létrejött a béke és a fegyverszünet a szu l tánnal . 7 3 Úgy tűnik, hogy 
a béke megteremtése érdekében Dóczi Péter legalább háromszor megfordult a Portán, h i 
szen szeptemberben még kétséges volt, mi lesz az ügy kimenetele. A szultán azt írta M á 
tyásnak, a béke feltétele az, hogy leromboltat két, közelebbről meg nem nevezett erődít
ményt . Mátyás erre hajlandónak mutatta magát, arra hivatkozva azonban, hogy az előírt 
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másfél hónapból már csak hét nap maradt hátra a szultáni levél érkezésekor, lehetetlen 
teljesíteni a kérést. M i v e l pedig Horvátországot török portyázok pusztították, a király 
visszalép a várak lerombolásától , amíg Fätih ( I I . ) Mehmed levelében ismét nem bizo
nyítja békeszándékát , és nem nyilvánítja k i , hogy megtéríti a fegyverszünet alatt okozott 
károka t . 7 4 A béketárgyalásokba belefolyt a törökök által támogatot t Basarab Tepelus ha
vasalföldi vajda is, aki 1478 júniusában arról értesítette a szebeni tanácsot, hogy M á 
tyáshoz kívánja küldeni Jupan Petrut követségbe, a béke kidolgozására. Pár nap múlva 
ismét jelezte a közvetítő szándékát , akkor a brassóiaknak. Jelezte, hogy követeket kül
dött mind a királyhoz, mind a szultánhoz, hogy közvetítsen a béke érdekében. Ennek fe
jében kérte, hogy támogassák Omlás ra és Fogarasra benyújtott igényét . 7 5 Sajnos a mold
vai és havasalföldi vajdák X V . századi szláv iratain ritkán szerepel dátum, ezért nem 
biztos, hogy az az okmány, amely Vinti lä stolnik Mátyás királyhoz való missziójáról 
szól, 1478-ban keletkezett. 7 6 Mindenesetre igen nagy a valószínűsége, hiszen a kezdeti 
békülékeny hangnem mind a magyarok, a törökök, s csatlósuk, Tepelus között hamaro
san fagyosabbá vált. 

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy novemberre rendeződöt t az ügy, hiszen Dóczi a k i 
rály nevében már a béke ratifikációjára indult a Portára: „Dem Türkischen keyszer grösz 
merklich poten gesendet haben, durch dije wir frid und sten auff lange zeit gemacht 
haben."71 

A magyar tárgyalásokkal párhuzamosan indult 1478 tavaszától, de igen lassan haladt 
előre a ve lencei - török béke ügye, amit csak egy évvel később kötöttek meg. A sorozatos 
török portyákkal valószínűleg a velenceiek békevágyát és az oszmánok számára kedve
zőbb feltételeket kívánták b iz tos í tani . 7 8 

Nem tudom, hogy a magyar- török béke, vagy esetleg fegyverszünet meddig állhatott 
fenn. Az az érzésem azonban, hogy nem túl hosszú ideig. 1479 áprilisában Nagy István 
moldvai vajda a brassóiaktól informálódott , hogy mit tudnak a Havasalföldre érkezett tö
rökök szándékai ró l . 7 9 Az erdélyi és moldvai, illetve havasalföldi levelezés egyér te lműen 
az e lkövetkező nagy török támadás előkészületeiről tudósít. A hírekből vi lágossá vált, 
hogy Basarab Tepelus a török mellett vonul hadba, s erről tájékoztatta a szász székeket 
és Báthori István erdélyi vajdát is. Különösen fontos az a levele, amely Vintilä követé
nek portai útja után keletkezett. Ebből világossá vált, hogy a szultán két beglerbéget kül
dött Magyarország ellen, és akkor még úgy tudták, hogy Fätih ( I I . ) Mehmed személye
sen is hadba száll december v é g é n . 8 0 Az évben már Zala és Vas megyét is támadták a 

74 Fraknói I . , 1893. 263. o.; Mátyás király levelei, 80-81. o. 
7 5 Urkundenbuch VI I . 181.0., Nr. 4254. (1478. 06. 15.); 181-182. о.. Nr. 4256. (Tirgoviste, 1478. 06. 19.) 
7 6 Urkundenbuch V I I . 194. о., Nr. 4276. (1478-1479. 09. 13.) 
77 Fraknói, Mátyás király, 871. o.; Fraknói I . , 1893. 409. o.; A király Dóczit 1478. július 3-án indította a 

Portára a béketárgyalásokra. Benda Kálmán (szerk.): Magyarország Történeti Kronológiája. I . Budapest, 
19832. 302. o. 

78 Theunissen, Hans Peter Alexander: Ottoman Venetian Diplomatics: the 'Ahdnames. The Historical 
Background and the Development of Cathegory of Political-Commercial Instruments together with an 
Annotated Edition of Corpus of Relevant Dokuments. (Dok. Dissert, an der Univ. Utrecht) 1991. 127-129. o. 

7 9 Urkundenbuch V I I . 209. o., Nr. 4301. (Suceava, 1479. 04. 20.) 
8 0 Urkundenbuch VII . 216-217. o., Nr. 4314-4316. 



török portyázok, és ősszel zajlott le a kenyérmezei csata, amely Kinizsi Pál és Báthory 
István teljes győzelmét e redményez te . 8 1 

1479/1480 fordulóján még egy rövid időre felrémlett a béke lehetősége. A havasal
földi vajda tovább próbálkozot t a közvetítéssel. Ugyanilyen kísérletek folytak Davud 
boszniai béggel is , 8 2 de eredményte lenül . A megál lapodás szerint a török hadak segítsé
gére siettek Mátyásnak Ausztr iában, de a visszatérő akindzsik felprédáltak magyar terü
leteket is, amiért Mátyás személyesen vett elégtételt. Ugyanakkor a törökök elfoglalták a 
dél-itáliai Otrantót, amely Mátyás apósa, Ferdinánd nápolyi király birtoka volt. Mátyás 
segédhadakat küldött a város visszavételére, de ettől függetlenül is hadban állt a Havas
alföldön, éppen Nagy Istvánnal közösen a török által támogatot t Basarab cel Tínar 
Tepelus ellen, akit csak 1481-ben tudtak egy időre eltávolítani. Bár ezek az ügyek szin
tén nagyon fontosak, kívül esnek jelenleg a kérdésfel tevésünkön, vagyis hogy mikor köt
hette meg a békét Nagy István az Oszmán Birodalommal. 

A korábbi feltételezések szerint - mint láttuk - 1479-ben, vagy 1480/8l-ben kötötte 
meg a békét. A fentebb vázolt háborús események kapcsán úgy tűnik, ez nem lehetséges. 
Azért k ívántam az 1470-es évek eseményei t viszonylag részletesen áttekinteni, hogy k i 
derüljön belőle, a moldvai- török háborúk egy nagyobb koalíció részeként mentek végbe, 
amelyben közvetlen katonai segítség csak Magyarországtól érkezett . 

Ha elfogadjuk, hogy Nagy István a Mátyásnak letett hűségeskü után mindenben 
egyeztetett Magyarországgal , akkor feltételezhető, hogy annak békéjében is része volt. 
Hogy ez elvben valóban így történhetett , arra analógiák utalnak, hiszen az első, 1444-ből 
fennmaradt o s z m á n - m a g y a r békébe is belefoglalták Vlad Drakult, Havaselve vajdáját, s 
azért csak öt, mert Moldva még nem fizetett adót a Por tának . 8 3 Később pedig mind a két 
vajdaságot megemlí tet ték a békekötésekkor , mint például 1503-ban: „Moldva földjeire, 
azonfelül továbbá a Havasalföldre, azok vajdáival, Karabogdánnal (Nagy Istvánnal) és 
Radullal (Radu cel Mare), az összes fiaikkal és örököseikkel [együtt], mivel ismert az, 
hogy ezek a vajdák és földjeik hozzánk, Ulászló királyhoz tartoznak, a békébe belefoglal
tatnak, az adót, ajándékot és szolgáltatást pedig, amelyet eddig Őfelségének (a szultán
nak) teljesítettek, ezután is ugyanígy szolgáltassák be, többet rajtuk ne követeljenek, és 

81 Szakály Ferenc - Fodor Pál: A kenyérmezei csata. (1479. október 13.) Hadtörténelmi Közlemények, 
1 11. (1998.) 2. 309-350. o. 

8 2 Urkundenbuch VII . 219-220. o., Nr. 4320.; 235-236. о., Nr. 4350. 
8 3 Papp Sándor: I I . Murád szultán és I . Ulászló lengyel és magyar király 1444. évi békekötése. Acta 

Historica, Tomus CIX. (1999.) 60. o. Első latin kiadásai: Pall, Francisc: Ciriaco d'Ancona e la crociata contro 
i Turchi. Bukarest, 1937. Bulletin Historique de l'Académie Roumanie, XX., ugyanakkor kiadásra került még: 
Välenii-de-Munte 1937. 62. о. (Ezeket nem volt módom használni); Halecki, 0[skar]: The Crusade of Varna. 
A Discussion of Controversial Problems. New York, 1943. 88-90. o.; Kolodziejczyk, Dariusz: Ottoman-
Polnish Diplomatic Relations (15th—18th Century). An Annotated Edition of 'Ahdnames and Other 
Documents. Leiden-Boston-Köln, 2000. 197-199. о.; Papp, Sándor: Der ungarisch-türkische Friedensvertrag 
im Jahre 1444. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged 1 (2001) 67-78. о.; Papp, 
Sándor: Christian Vassals on the Northwest Border of the Ottoman Empire. The Turcs. Tom. 3. Ottomans. 
Ankara, 719-730. o.; Papp, Sándor: Eflak ve Bogdan Voyvodalarmin Ahidnameleri üzenne bir inceleme: 
Osmanh imparatoiiugu'nun Kuzeybati Hududundaki Hiristiyan Vassal Ülkeleri. Türkler 10. cild. Ankara, 
2002. 744-753. o. Yeni Türkiye Yayinlan; Papp Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak
nyugati határainál (Diplomatikai vizsgálat a román vajdák szultáni 'ahdnaméi körül). Aetas, 17. (2002/1.) 67-
96. o. (A továbbiakban: Papp, Keresztény vazallus.) 



semmilyen fondorlatos módon ne vessenek ki rájuk. Hasonlóképpen, amit eddig nekünk 
teljesítettek, azt ezután is fizessék, s többet tőlük mi se követeljünk. " 8 4 

Feltételezésem szerint tehát a Nagy István és Fätih ( I I . ) Mehmed között megszületet t 
békeokmány valamikor 1478 novembere körül, a magyar békeratifikációval egy időben 
vagy röviddel azt követően keletkezhetett. 

* 

A tanulmány végén néhány szót Nagy István békeszerződéséről is szólni kívánok. 
Min t fentebb ismertettem, az eredeti török szöveg mellett két - egymáshoz képest csak 
stilisztikai eltérést mutató - román fordítás készült. Magyar fordításban pedig nemrégi
ben publ ikál tam a moldvai és havasalföldi vajdák fennmaradt, X V I - X V I I . századi török 
kinevező irataival együ t t . 8 5 Bár az okmány az eredeti, tenyérnyi nagyságú kéziratban 
négy oldalt tesz k i , a tartalma nagyon röviden összefoglalható: Moldva (Kara Bogdan) a 
régi időben - tulajdonképpen csak pár évt izede - a szultánság adófizető vazallusa volt. 
Egy idő óta fellázadt a Porta ellen. A szultán nem nézhette tétlenül a moldvaiak lázadá
sát, és elpusztí totta az országot. A vajda megértet te a leckét, és visszahízelegte magát a 
szultán jó indula tába és szolgálatába. A feltétel szerint az addigi 3000 arany adót meg
duplázva 6000 aranyat fog fizetni a nagyúri kincstárba, és a továbbiakban már nem tér le 
az egyenes útról. így a szultán visszafogadta védelme alá, s megígérte , hogy Moldvá t 
semmilyen pusztítás sem fogja a török fél részéről érni. 

Érdemes kitérni arra, hogy a most tárgyalt moldvai -oszmán békeszerződés mennyi
ben hasonlít a kor egyéb fennmaradt török 'ahdnáméihoz. Ugyanakkor azt is tisztázni 
kell , hogy minek minősült a feltételezett török-magyar béke-megál lapodás : békeszerző
désnek vagy csak fegyverszünetnek? 

A magyar történetírás úgy véli, hogy bár voltak időnként fegyverszünetek a magyar 
és az oszmán fél között, azok a portyázásoktól nem védték az országot, csak a birodalmi 
méretű háborúkat lehetett elkerülni ve lük . 8 6 Vé leményem szerint azonban az oszmán ál
lam és Magyarország közötti viszonyt alapvetően befolyásolta az a tény, hogy a két hata-

Hasonló tartalmú török változata: „andan sonra Kara Bogdán ogullan ile ve cemi'i Moldva memleketi ile 
ve Efläk i l i voyvodasi Radűl hem-cünán ogullanyla ve kendünün i l i güniyle kral yamnca bu sulhde bile dähil 
olub haräclann ve piskeslerin simdilik virigeldükleri üzre vireler ziyáde taleb u te'addi olunmaya ve krála 
viregeldükleri 'adetlerin dahi vireler ziyáde taleb u te'addí olunmaya" TSMA E 7675. (15. Cemazi'ü 1-evvel 
909/1503. 09. 5.); Ajh. Na{. Buc. Microfilm. Turcia. rolal. c.1-8. Irodalom: A török példány feldolgozása nem 
készült el eddig. Regesztát készített róla Anafarta, Nigár: Osmanh hnparatoiiugu ile Lehistan (Polonya) 
arasindaki münasebetlerle i lgil i tarih belgeler. Istanbul, é. n. 11-12. o. A török szöveg fényképmásolatát közöl
te: Gökbilgin, Tayyib: Korvin Mathias (Mátyás)in Bayezid Il.e mektuplan ve 1503 (909) osmanh-macar 
muahedesinin türkce metni. La traduction des letters de Korvin Mathias á Bayezid I I . et le texte turc du traité 
Hungaro Ottomans de 1503 (909). Belleten. 87. (1958.) Lev. I I I - X X I I . ; Kütiikoglu, Mübahat: Osmanh 
Belgelerinin dili (Diplomatik). Istanbul, 19982. 459-460. о. Csak részletet közöl az iratról fényképen. 
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lom között békés vagy háborús viszony állt fönn. Természetesen nem vonom kétségbe, 
hogy a török béke nem szüntette meg a folyamatos betöréseket, amelyekből vég nélküli 
határ menti csetepaték következtek. A lényeg azonban mégis abban állt, hogy várható 
volt-e a szultán vagy a király támadása a másik fél országában. Jól ismert a X V I . század 
eleji magyar vélekedés, hogy a béke azért nem megoldás a törökkel szemben, mert an
nak örve alatt terjeszkednek a magyar végvárakon keresztül , mégis é rdemes felfigyelni 
arra, hogy a Mohács utáni Magyarország Habsburg királyai is - nem is beszélve Szapo-
lyai Jánosról - fontosnak tartották a béke létrehozását és fenntartását az ország biztonsá
ga érdekében. Annak el lenére tették mindezt, hogy a törökök folytatták a határok folya
matos tágítását a hódol tságban is. 

A magyar- török diplomáciai viszonyok alakulásának kutatását elsősorban az hátráltatja, 
hogy kevés eredeti békeokmánnyal , illetve diplomáciai levelezéssel rendelkezünk. 8 7 Sajná
latos, hogy Mátyás király kiadott levelei között alig van olyan, amely a szultánnak, vagy 
valamely je lentős török mél tóságnak szólna. Ilyen okmányoka t tartalmaz X V I . századi 
másolatban egy Bécsből kiszolgáltatott kötet a Magyar Országos Levéltárban, melyek
nek első kiadása a X V I I I . század közepén jelent meg. 8 8 

Ehhez illeszthetjük azt a néhány, török fordításban fennmaradt dokumentumot, ame
lyet a Topkapi M ú z e u m Levél tára őriz Isztambulban. 8 9 A nagyjából két tucat okmány 
azonban figyelmeztet, hogy az időnként nagyon is intenzív diplomáciai kapcsolatból alig 
maradt meg valami. A m i azonban fennmaradt, azzal é rdemes foglalkozni. 

Mátyás első, török nyelven megőrzöt t békeszerződése 1488-ból szá rmaz ik . 9 0 Véle
ményem szerint a kérdéses okmány nem a végleges, ratifikációs példány, inkább egy 
előszerződésnek gondolom. 9 1 Az oklevél magán viseli azokat az elemeket, amelyek a 
X V . század második felétől kezdve már j e l l emzőek a m a g y a r - o s z m á n diplomáciai v i 
szonylatban. Eltekintve az elemzéstől az a legfontosabb, hogy kétoldalú, azonos súlyú 

8 7 Erről szóló kutatásaimat legutóbb az alábbi két tanulmányban foglaltam össze: Papp Sándor: Magyaror
szág és az Oszmán Birodalom (a kezdetektől 1540-ig). Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első fe
lében. (Szerk.: Zombori István) Budapest, 2004. 37-90. о. МЕТЕМ és História Ecclesiastica Hungarica; ennek 
angol változata: Hungary and the Ottoman Empire (From the Beginning to 1540). Fight Against the Turk in 
Central-Europe in the First Half of the 16th Century (Ed.: Zombori, István) Budapest, 2004. 37-90. МЕТЕМ 
and História Ecclesiastica Hungarica. 

8 8 MOL, I . 7. szekció, Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Staatsarchiv, Handschriften Vol. 32. 473-
474. о. Ugyanezek az okmányok megtalálhatók а I . 7. szekció, Bécsi Levéltárakból kiszolgáltatott iratok, 
Staatsarchiv: Handschriften. 44. kötete 3-5. oldalán XVII I . századi kézírásban is. Kiadásban először а X V I I I . 
században jelentek meg: Epistolae Matthiae Corvini regis Hungáriáé ad Pontifices, imperatores, reges, prin-
cipes, aliosque viros illustres datae. Cassiviae, 1743. 1-7. o.; Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. Külügyi 
osztály. Második kötet. 1480-1490. Budapest, 1895. A 286. oldalon részben az első és teljes terjedelemben a 
második levelet közölték. Magyar fordításban Mátyás válaszlevelét adták ki : Mátyás király levelei, 161-162. o. 

8 9 Gökbilgin, 1958. 369-390. Lev. I I I - X X I I . ; Hazai György: A Topkapu Szeráj Múzeum levéltárának ma
gyar vonatkozású török iratai. Levéltári Közlemények, 26. (1955.) 286-295. o.; A Klebeisberg Kunó ösztöndíj
jal 2000-ben és a Mellon ösztöndíjjal 2004-ben folytattam hungarica-kutatásokat a Topkapi Sarayi Müzesi Ar-
siviben, ahol néhány újabb, a jelen tanulmányban is hasznosított oklevelet találtam a XV. századra vo
natkozóan is. 

9 0 TSMA E. 5861. Magyar fordítására lásd: Hazai, 1955. 294-295. o. Német fordítására Hazai, György: 
Urkunde des Friedensvertrages zwischen König Matthias Corvinus und dem türkischen Sultan 1488. Beiträge 
zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung (Steinitz-Festschrift). Berlin, [1965.] 141-145. o. 
A béke megkötésének történetére: Papp, 2004. 62-62. о. 
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felek között létrejött szerződéslevél török példányáról van szó. Ha valamely szerencse 
folytán felbukkanna Mátyás király példánya latin nyelven, valószínűleg sem felépítésé
ben, sem tartalmában nem mutatna je lentős eltérést a tárgyalt változattól. Dá tumot nem 
vezettek rá, s ez a tény is azt húzza alá, hogy piszkozati, tárgyalási példánnyal van dol
gunk. Hogy ez az okmány ténylegesen az 1488-as békeszerződés , más fogódzó híján 
csak kizárásos alapon állí tható. A békedokumentum szövegéből kiderül, hogy két évre 
jöt t létre. Ismert olyan európai forrás, amely szerint 1488-ban a békét három évre kötöt
ték meg, de bizonyára tévedtek egy éve t . 9 2 Közismert , hogy 1483-ban öt évig érvényes 
békeszerződést írtak alá, ami 1488-ban jár t le. Jobb híján mi is elfogadjuk a korábbi tör
ténészi feltételezéseket, bár Mátyás korábbi török békeszerződéseiről semmi biztosat 
nem tudunk. 

Az 1483-as békeokmányt - vé leményem szerint - nem ismerjük, az a két okmány, 
amelyet a török és a magyar uralkodó egymásnak küldött, hogy az öt évre szóló fegyver
szünetet bejelentsék, nem szerződéslevél . Ebben a forráshiányos helyzetben persze az is 
elképzelhető lenne, hogy a rövidebb ideig tartó fegyverszüneteket nem békeszerződés 
('ahdname, sulhnáme) formában, hanem közönséges levélben fogalmazták meg. Ezzel 
az érvvel azonban egy fontos tényt kell szembe állítani: A béke jelen esetben nem egy
két, hanem öt évre szólt. Ilyen időtartamú békekötéseket bizonyára alapos egyeztetés 
után, kétoldalú megál lapodásban fektettek írásba. Sajnos, nem ismeretes az 1488-as, két 
évig érvényes - tehát viszonylag rövid időtartamú, s ebből adódóan akár csak fegyver
szünetnek is ér te lmezhető - békekötés latin példánya, amely alapján eldönthetnénk, hogy 
a korabeli magyarországi terminológia szerint békekötésnek, vagy fegyverszünetnek ér
telmezték-e. A török szöveg azonban világosan megmondja, hogy ők az okmányt béke
szerződésnek tartották: „ve bu mesälih ve dostbk ve eyü konsultk iki yűa degin 'ahd 
olindi (Ezt békét, barátságot és jószomszédságot két évre kötöttük meg.)" Az okmány fö
lé pedig a kortárs írnok feljegyezte: „süret-i 'ahdname (a szerződésiével fordítása). "93 

Mindezekből tehát arra következtetek, hogy a I I . Bayezid és Mátyás király közötti levél
váltás nem más , mint a békekötés során keletkezett diplomáciai iratanyag, amely érinti a 
megszüle tendő béke körülményei t , de egyik sem tekinthető a béke ratifikációjának. 

Végül is békét, vagy fegyverszüneteket kötöttek a magyarok a törökökkel? A prob
léma az eltérő terminológiából származik. A Mátyás-korabel i latin fordítók két kifejezést 
használtak: a békét (pax) és a fegyverszünetet (treuga). I I . Bayezid levelének a fordításá
ban a szultán szájába kifejezetten a fegyverszünet kifejezést adták: „nos treugas pacis 
firmetur". Az okmány végén az esetleges örök béke létrejöttére is utalva alkalmazzák a pax 
terminust: „Vobiscum pacem sempiternam componerem promittimus." Mátyás válaszle
velében ugyanígy megkülönbözte t ik a megbékülés két formáját , 9 4 amelyből úgy tűnik, 

92 Teleki V., 1856. 462. o., 2. lábjegyzet szerint a „zwettli apátság levele augustus 31-dikéröl" ismertette a 
török békét, amelyet valószínűleg három évre szólónak tudtak. Bonfini nem mondja el, hogy a béke meddig 
volt érvényben, csak annyit ismertet, hogy ismételten, mint már annyiszor, meghosszabbították.; Bonfini, 1995. 
890. o. (4.8.145.) Nemrégiben Mihai Maxim az 1483-as béke okmányának értékelte: Maxim, Mihai: Stefan cel 
Mare si Inalta Poartä: noi documente turcesti. Revista de istorie militará, 3/83. (2004.) 19. o. 

9 j TSMA E. 5861.; Papp. Sándor: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Veitragsurkunden der Osmanen für 
Ungarn und Siebenbürgen. Eine quellenkritische Untersuchung. Wien, 2003. 34. o. Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. 

9 4 Epistolae, 1743. 2-3. o.; MOL, I. 7. szekció, Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Staatsarchiv, 
Handschriften Vol. 32. 473. о. 



hogy a korban a békét (pax) csak abban az esetben használták a magyar gyakorlatban, ha 
a fegyvernyugvás örök é rvényűnek volt tekinthető. Mive l a török ál lammal soha nem kö
töttek „örök békét", a latin fordítók csak a „treugcC szót használhatták. Bár a török nyelv 
is ismerte a fegyverszünet (mütareké) kifejezést, de a korabeli okmányokban az eltérő 
időtartamú békék esetében is a sulh (béke) és az 'ahd (szerződés) kifejezések szerepel
tek. Különösen az utóbbinak volt nagyon széles körű je lentése , hiszen - amint fentebb is 
érintettem - a várak átadása során született megál lapodás , egy terület átadása, egy ilyen 
helyre kinevezett kisebb nagyobb birtokos, helytartó beiktatása a X V . században még a 
szerződéskötés aktusán keresztül ment végbe. Erre utal például egy Fätih (П.) Mehmed 
korához (1473) köthető levélgyüjteményben fennmaradt kinevezöirat-formula (sevgend-
name - hitlevél, eskülevél) , amit egy olyan személynek állítottak k i , aki egy várat vagy 
területet kapott meg a szultántól, s oda szandzsákbégnek nevezték k i . Az okmány szerint 
az átruházás terminológiája 'ahd и misák (szerződés és megá l l apodás ) . 9 5 

Ezen a megállapí táson keresztül térek vissza az eredeti kérdésfel tevésemhez, Nagy 
István moldvai vajda török békeszerződéséhez. Összevetve a magyar királyok és a 
moldvai vajda békedokumentumát , egy nagyon je lentős eltérés mutatkozik köztük. Míg 
a magyar ura lkodóknak adott békeszerződés mindig határozott időre szól, a vitás kérdé
seket pontokba szedve tárgyalják, majd a végén a szerződő felek megesküdnek a megál
lapodás betartására, addig a fentebb tárgyalt moldvai békeszerződés felépítésében és tar
talmában ilyen részletekkel nem bír. Egyetlen konkrét kérdés a béke helyreállí tása, s a 
vajda oszmán hűbéresként történt e l ismerése mellett az, hogy adót kell fizetni, mégpedig 
megemelt mértékben. Az okmány, annak ellenére, hogy egyér te lműen békeszerződésnek 
('ahdname, sulhnáme) írták, nagyon hasonlít а X V I . századból fennmaradt nisanckhoz 
vagy másként /aratokhoz. Ez az irattípus lesz az Oszmán Birodalomban a t ímárbirtoktól 
kezdve az összes állami funkció, de a vazallus területek urainak kiállított beiktató levél 
is. Úgy tűnik, hogy a nisánok, berátok használata а X V . században még inkább a kegyes 
alapí tványok létrehozásakor és a t rónörökösöknek, szultánfiaknak adott hászbir tokok 
adományozásakor d ívot t . 9 6 A vazallus fejedelmek megerősí tésére pedig egy nisán-típusú 
'ahdnáméX használtak, amelynek szép és egyedülál ló példánya a Nagy István számára 
kiállított dokumentum. 

Összefoglalás 

A tanulmány legfontosabb tanulsága az, hogy ha a moldvai- török küzdelmeket visz-
szahelyezzük abba az európai konfliktushelyzetbe, amelyben lezajlottak, akkor sokkal 
pontosabban tudjuk a helyi eseményeket is értékelni. Nagy István külpolitikájáról el-

45 Lugal, Necati, Prof. - Erzi, Adnan, Dr. Dot;.: Fätih devrine äit münseát mecmuasi. Istanbul, 1956. 101-
102. о., Nr. L X I I . Istanbul Fethi Dernegi, ístanbul Enstitüsü Yayinlan. 

% berät-i terakki-i hässhä-i hazret-i sehzäde sultän Süleymän sah der-mu'ayeyen tecdid-i berät süd. MOL, 
Mikrofilmtár, Nr. 10669. 20-21. és 21-22. felvétel. (Káldy-Nagy Gyula gyűjtése) Korai, sehzadéknak 
(szultánfiaknak) kiállított berátok gyűjteménye. Valószínű a Bayezid Könyvtárban található: Bayezid Kütüp-
hánesi, Veliyüddin Efendi 1969 (?). A korai nisánok jelentős részét Paul Wilek adta ki több részletben: Wittek, 
Paul: Zu einigen frühosmanischen Urkunden. I—VI. Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes, 53. 
(1964.) 300-313. o., 54. (1965.) 240-256. o., 55. (1966.) 122-141. o., 56. (1967.) 267-284. o., 57. (1968.) 
102-117. o., 59. (1969.) 165-197. o., 59/60. (1970.) 201-223. o. 



mondható , hogy korszerű volt, és a vajda szinte mindent elért általa, ami egy ilyen két vi
lág határán, afrontieren álló kis ál lam helyzetéből adódott . Jól mozgatta a rokoni és dip
lomáciai szálakat mind a Lengyel Királyság, mind Magyarország felé, de ugyanilyen 
kapcsolatai voltak a Krímmel , a kaffaiakkal, de a velenceiekkel és a pápasággal , vala
mint Uzun Hasannal is. A reálpolitikát azonban a kor ér tékrendszere alapján kell érté
kelnünk. Nem várható el, hogy két erős hatalom közé szorulva, mint amilyen a korban 
Magyarország és az Oszmán Birodalom volt, valamilyen valós szuverenitásra tegyen 
szert. Erre természetesen nem is lehetett lehetősége. Jól ki tudta azonban használni a na
gyobb keresztény á l lamok erőterét, amelyre építve egy ideig dacolni is tudott a török 
nagyhatalommal szemben. Amikor viszont szövetségese maga is a békét választotta, a 
meglévő gyakorlat alapján, miszerint a Magyar Királyság szavatolta a törökök és a 
moldvai-havasal földi vajdák által kötött békékben foglaltakat is, visszatért a szultán va
zallusai közé. Valószínű, hogy az általunk megismert békeszerződés csak nagyon rövid 
ideig volt érvényben, legalábbis az 1479-ben kiújuló háború erre utal. így aztán a szul
tán, akinek mel lékneve, a Fätih is a győzelmeire utal, nem sorolhatta hű vazallusai közé 
Moldvát , amikor 1481 májusában sikerrel hódította meg hite paradicsomát . 

Sándor Papp 

STEFAN CEL MARE, KING MATTHIAS AND THE OTTOMAN EMPIRE 

Summary 

In the course of its westerly expansion, the Ottoman Empire subjugated a number of Christian 
states in the Balkan Peninsula, without interfering in those countries' internal affairs. That is how 
Moldavia came under Turkish control in the mid-15th century and became a tributary state to the 
Empire. The central issue of the study is an Ottoman document of special historic value, which, 
according to its contents, was sent by Fätih Sultan Mehmed I I to §tefan cel Mare (Stefan the 
Great), the second of the Moldavian voivodes to accept the country's vassal status. The document 
is a peace treaty, but carries the marks of a vassal relationship between a subordinate Christian 
state and its Muslim superior. A particular aspect of the document is that similar deeds in relation 
to Hungary and Transylvania date from a later period, namely the middle of the 16th century, 
when the Hungarian state fell to separate parts as a consequence of the defeat of the Hungarian 
army at Mohács in 1526. Since the document was not dated, Romanian historians have interpreted 
its origins in several different ways. On the strength of sources and international (Romanian, 
Hungarian and Turkish) historical works relating to the 1470s, the author attempts to introduce the 
Moldavian-Ottoman struggle as a part of the European-Ottoman conflict of the 1470s. Sjefan cel 
Mare had good family and diplomatic relations. He understood that Hungary and Poland, the two 
great neighbours of Moldavia in the west and the north thought diversely of the anti-Ottoman 
struggle that concerned the states from Genoa and Venice to the Crimea. As a result, he loosened 
the relationship with the country's former superior, Poland, and entered into an alliance with 
Matthias Corvinus of Hungary. As the Ottoman Empire was engaged in almost all directions, 



military action was expected to bring success. Fätih Sultan Mehmed I I , however, defeated Uzun 
Hasan, his rival in the east, who held Iran under control, then sent a small army against Moldavia 
first, and later attacked the country with troops under his personal command. In compliance with 
their vassal relationship, King Matthias Corvinus had to give support to Moldavia, and though the 
Hungarian troops missed the first encounter, the voivode defeated the raiders. During the 
campaign that the sultan himself led, the Hungarian armed forces took action in Walachia and 
Northern Serbia, and the king himself held one of the Ottoman border fortresses under siege for 
months. Subsequent to the victory of the sultan's troops, peace negotiations took place, accounts of 
which are given in several Hungarian and Turkish sources. The treaty of peace has not survived, 
but it is believed to have been ratified by the Hungarian delegates in Istanbul around November 
1478. According to evidence provided by the author, the Moldavian-Ottoman peace treaty should 
have been composed at the same time. Peace between Hungary, Moldavia and the Ottoman Empi
re did not last long. One year later, war broke out again. In the study, the author introduces 
Christian-Ottoman peace treaties in both theory and practice, demonstrating the types of the 
documents and the main characteristics of armistices and peace treaties. 

Sándor Papp 

STEFAN CEL MARE, LE ROI MATHIAS ET L'EMPIRE OTTOMAN 

Resume 

L'Empire ottoman soumit les pays Chretiens faisant obstacle, stir la Péninsule balkanique, ä son 
expansion vers l'Ouest tout en conservant leur organisation administrative. C'est ainsi que la Mol-
davie passa sous l'autorité de la Porte au milieu du 15е siecle et son voivode fut contraint de payer 
des impots. La présente étude met au centre la problématique d'un document ottoman ä valeur his-
torique particuliere qui, vu son contenu, fut envoyé par le sultan Mehmet Fätih (II) ä §tefan cel 
Mare (Etienne le Grand), deuxieme voivode moldave acceptant la vassalité. II s'agit d'un traité de 
paix qui reflete toutefois le rapport hiérarchique entre le vassal chrétien et le suzerain musulman. 
La particularité du document reside dans le fait que les premiers exemplaires similaires connus re-
latifs ä la Hongrie et puis ä la Transylvanie datent seulcment du milieu du 16е siecle, soit apres la 
défaite de Mohács (1526) ayant mené au dcmembrement de Г Etat hongrois. Puisque le document 
n'a pas été date, l'historiographie roumaine a fourni plusieurs interpretations sur l'origine de celui-
ci. Sur la base des sources portant sur les années 1470 et de la littérature spécialisée internationale 
(roumaine, hongroise, turque), l'étude tente de placer les luttes entre les Moldaves et les Ottomans 
dans le contexte du conflit entre l'Europe et l'Empire ottoman. Stefan cel Mare eut de bons rap
ports de parenté et diplomatiques. Comme il vit que la Hongrie et la Pologne, les deux grands Etats 
situés respectivement aux frontieres occidentales et septentrionales de son pays con<,;urent diffé-
remment faction contre les Ottomans - qui s'étendait de Genes et de Venise ä la Crimée - , i l 
s'éloigna de son suzerain precedent pour s'allier ä Mathias Corvin. Puisque les forces de la Porte 
furent prises quasiment de toutes directions, on put s'attendre ä la réussite de faction armée. Ce-
pendant le sultan Mehmet Fätih (II) vainquit son rival oriental Uzun Hasan qui tenait en main 
l'lran avant d'attaquer la Moldavie d'abord avec une armée restreinte et puis personnellement. Au 
sens du contrat de vassalité hungaro-moldave, Mathias Corvin aurait du apporter son aide, mais les 
troupes hongroises n'arriverent pas ä temps pour le premier affrontement, ce qui n'empecha pas le 
voivode de l'emporter sur les attaquants. Lors de la Campagne conduite personnellement par le sul
tan, la force armée hongroise s'activa en Valachie et dans le Nord de la Serbie. Meme le roi en 
personne passa des mois a assiéger un fort turc des confins. Apres la victoire des armées du sultan, 
des négociations de paix furent engagées dont plusieurs documents hongrois et turcs rendent 
compte. Le document de paix n'a pas été conserve, mais on petit supposer qu'il ait été ratifié par 
l'ambassade de Hongrie de la Porte vers novembre 1478. D'apres les témoignages de l'étude, le 



traité de paix entre la Moldavie et l'Empire ottoman dévait étre également signé aux alentours de 
cetté date. La paix hungaro-moldavo-turque fut de courte durée, un an plus tard, la guerre ouverte 
éclata de nouveau. L'étude évoque également sur le plan théorique les paix entre chrétiens et ot
tomans, les types de document de celles-ci, ainsi que la nature des treves ou des traités de paix. 

Sándor Papp 

STEFAN CEL MARE, KÖNIG MATTHIAS UND DAS OSMANENREICH 

Resümee 

Das Osmanenreich unterwarf im Laufe seiner Expansion neben der Beibehaltung ihrer Staats
strukturen christliche Länder, die auf der Balkan-Halbinsel der westlichen Expansion im Wege 
standen. So kam im 15. Jahrhundert die Moldau unter die Hoheit der Pforte, deren Woiwode zur 
Steuerzahlung gezwungen wurde. Das zentrale Problem der Studie ist ein osmanisches Dokument 
mit einem besonderen historischen Wert, das - auf Grund seines Inhalts - von Fätih (II.) Sultan 
Mehmed dem zweiten Woiwoden der Moldau, Stefan cel Mare, zugesandt wurde, der die Abhän
gigkeit vom Vasallen akzeptierte. Das Dokument ist ein Friedensvertrag, der jedoch von dem 
Verhältnis zeugt, das die Unter- und Übergeordnetheit zwischen dem christlichen Vasallen und 
dem moslemischen Feudalherrn darlegt. Die Eigenheit des Dokuments ist, dass ähnliche Exempla
re erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts bezüglich Ungarn, später bezüglich Siebenbürgen bekannt 
sind, als der ungarische Staat infolge der Niederlage bei Mohács (1526) zerfallen war. Da die Ur
kunde nicht mit einem Datum versehen worden war, entstanden in der rumänischen Geschichts
schreibung verschiedene Interpretationen bezüglich ihrer Entstehung. Die Studie versucht auf 
Grund von Quellen bezüglich der 1470er Jahre und internationaler (rumänischer, ungarischer, tür
kischer) Fachliteratur, die moldauisch-osmanischen Kämpfe in die europäisch-osmanische Kon
fliktsituation der 1470er Jahre hineinzuversetzen. Stefan cel Mare verfügte über gute Verwandt
schafts- und diplomatische Beziehungen. Als er sah. dass die zwei großen Staaten an der West-
und Nordgrenze, Ungarn und Polen, das anti-osmanische Auftreten, welches von Genua und Ve
nedig bis zur Krim-Halbinsel erfolgte, auf abweichende Weise beobachten, rückte er von seinem 
früheren Feudalherrn ab und ging mit Matthias Corvinus ein Bündnisverhältnis ein. Da die Pforte 
aus fast allen Richtungen gebunden war, war damit zu rechnen, dass das bewaffnete Auftreten er
folgreich sein wird. Fätih (II.) Sultan Mehmed hatte jedoch über seinen östlichen Rivalen Uzun 
Hasan, der den Iran in der Hand hielt, triumphiert und griff die Moldau zuerst mit einem kleineren 
Heer, später sogar persönlich an. Im Sinne des ungarisch-moldauischen Feudal Vertrages musste 
Matthias Corvinus zur Hilfe eilen. Die ungarischen Truppen kamen nicht rechtzeitig zum ersten 
Gefecht an, aber der Woiwode besiegte die Angreifer trotzdem. Zur Zeit des vom Sultan persön
lich geleiteten Feldzuges aktivisierte sich die ungarische Streitmacht in der Walachei und in Nord-
Serbien, und selbst der König verbrachte Monate mit der Belagerung einer türkischen Grenzburg. 
Nach dem Sieg der Heere des Sultans begannen Friedensverhandlungcn, über die mehrere ungari
sche und türkische Urkunden berichten. Das Friedensdokument selbst ist nicht erhalten geblieben, 
aber es ist anzunehmen, dass es von der ungarischen Gesandtschaft wohl um den November 1478 
herum an der Pforte ratifiziert wurde. Den Lehren der Studie zufolge könnte auch der moldauisch-
osmanische Friedensvertrag in dieser Zeit entstanden sein. Der ungarische, moldauisch-türkische 
Frieden währte jedoch nicht lange, da der Krieg ein Jahr später erneut offen ausbrach. Die Arbeit 
behandelt auch auf theoretische Weise die christlich-osmanischen Friedensvereinbarungen, deren 
Dokumententypen, sowie den Charakter des Waffenstillstandes oder des Friedensvertrages. 



Шандор Папп 

СТЕФАН СЕЛ МАРЕ, КОРОЛЬ МАТЬАШ И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Резюме 

Османская империя путем экспансии подчинила себе такие христианские страны  - при 
сохранении их государственной структуры,  - которые стояли на пути распространения её 
господства на запад на Балканском полуострове. Таким образом под властью турецкой Пор
ты в середине XV века оказалась Молдавия, воевода которой был принужден платить на
логи. В центре внимания данной статьи стоит один обладающий особыми историческими 
ценностями османский документ,.который  - судя по его содержанию, - Фатих (II.) Султан 
Мехмед направил второму молдавскому воеводе, принявшему вассальную зависимость, 
Стефану сел Маре. Этот документ суть мирный договор, который носит на себе черты, отра
жающие отношения подчинения и главенства между христианским вассалом и мусуль-
мавнским феодалом. Специфика данного документа состоит в том, что подобные экземп
ляры касательно Венгрии, а затем и Трансильвании стали известными только с середины 
16-го века, когда венгерское государство распалось на части в результате поражения при 
Мохаче (1526 год). Так как на данном документе не поставлена дата, в румынской исто
риографии возникло несколько толкований в отношении даты написания его. Настоящая 
работа на основании исторических источников, касающихся 1470-х годов, и между
народной (румынский, венгерской, турецкой) исторической литературы пытается поставить 
молдавско-османские военные столкновения в конфликтную ситуацию  1470 годов, которая 
была характерна для отношений европейских государств и Османской империи. Стефан сел 
Маре располагал хорошими родственными и дипломатическими связями. Видя, что нахо
дившиеся на его западных и северных границах два крупных государства - Венгрия и Поль
ш а - различным образом смотрят на антитурецкие выступления, распространявшиеся, начи
ная от Генуи, Венеции, вплоть до Крымского полуострова, отдалилась от своего прежнего 
сузерена и установила союзные отношения с Матьащем Кориином. Так как Порта была 
связана почти со всех сторон, можно было рссчитывать на то, что вооруженное выступ
ление принесет свои результаты. Однако Фатих (II.) Султан Мехмед победил своего вос
точного соперника Узуна Хасана, державшего в своих руках Иран, и сначала выдвинул 
одну небольшую армию, а затем и лично напал на Молдавию. Согласно венгеро-молдав-
скому вассальному договору Матьаш Корвин должен был оказать помощь. Венгерские 
войска не прибыли во-время к первому сражению, несмотря на это молдавский воевода 
победил агрессора. Во время военной кампании, возглавляемой лично султаном, в Валахии 
и Северной Сербии активизировались венгерские оборонные силы, сам король провел 
целые месяцы, принимая участие в осаде одной турецкой оконечной крепости. После 
победы султанских войск начались переговоры о мире, о которых дают отчет несколько 
венгерских и турецких документов. Документ о мире не сохранился, однако следует пред
полагать, что венгерское посольство должно было ратифицировать его в Порте прибли
зительно в ноябре  1478 года. Как можно сделать вывод из статьи, молдавско-османский 
договор о мире также мог быть оформлен в это время. Венгерско-молдавско-турецкий мир 
оказался не долгосрочным. Год спустя вновь вспыхнула открытая война. В настоящей рабо
те говорится также в теоретическом плане о договорах о мире, заключенных между хрис
тианскими странами и Османской империей, о типах документов, которыми были оформ
лены эти договоры, а также о характере перемирий или договоров о мире. 


