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ZSIGMOND KIRÁLY HUSZITA HARCAI ÉS HATÁSAIK A MAGYAR HADÜGYEKRE 

THE WARS OF KING SIGISMUND AGAINST THE HUSSITES AND THE EFFECTS ON  

THE HUNGARIAN MILITARY AFFAIRS 

A tanulmány a XV. század első felében, a katolikus vallást megújítani szándékozó husziták ellen Csehországban 

indított keresztes hadjáratok hadművészeti következményeit dolgozza fel. Beilleszti ezt az epizódszerű, de annál 

izgalmasabb és ellentmondásosabb kort az Európában végbemenő hadművészeti változások, a „hadügyi forra-

dalom” folyamatába. A dolgozatban választ adunk a huszita harcmodor alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. 

A magyar haderő részvételének körülményeiről, például a részt vevő magyar kontingensek összetételével kap-

csolatban dolgozatom az eddigi munkáknál pontosabb válaszokkal szolgál. A tanulmány rávilágít a Zsigmond-

kori magyar hadszervezet továbbá az alkalmazott lovagi harcmodor elavultsága és a huszita harcok közötti ösz-

szefüggésekre, valamint arra, hogy ezek a háborúk milyen közvetlen illetve közvetett hatással voltak a magyar 

hadművészet fejlődésére.  

The study elaborates upon the effects on the art of war of the crusades, launched in the first half of the 15th cen-

tury against the Hussites, who intended to reform the Catholic Church. Places this episodic, although more in-

teresting and controversial period in the process of the „revolution of war”, the changes in warfare, that took 

place in Europe. In the essay questions are answered about the problems arising in connection with the use of 

Hussite tactics. About the conditioning of the Hungarian army’s participation, presents more exact answers than 

any preceding project, for example about the composition of the participating Hungarian contingents. The study 

highlights the interdependences between the Hussite wars and the obsoletion of Sigismundish military architec-

ture and the chivalric warfare, and also the direct and indirect effect of these was on the development of the 

Hungarian art of war.   

Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodásának éveiben alapvető külpolitikai fordulatok következtek be a Magyaror-

szág érdekeltségébe tartozó térség külpolitikai viszonyaiban. 1389-ben Rigómezőnél döntő vereséget szenvedtek a dél-

szláv fejedelmek csapatai az oszmánoktól, Szerbia török vazallus állam lett. 1390-től pedig a Magyar Királyság déli me-

gyéibe is rendszeresen betörtek a török martalócok. A király úgy képzelte, hogy egy nagy nemzetközi összefogás kere-

tében lebonyolított, győztes keresztes hadjárattal megtörheti az új oszmán nagyhatalmat. Az 1396-os nikápolyi vereség 

azonban bebizonyította, hogy a déli végeken védekezésre kell berendezkedni. A Velence elleni háborújában elvesztette 

Dalmáciát. (Draskóczy, 2000:190.) 

Kurdarcai ellenére korának legnagyobb formátumú európai politikusává emelkedett. Zsigmond legnagyobb diplomáciai 

teljesítménye alighanem a nyugati egyházszakadás, a konstanzi zsinaton (1414–1418) történő fölszámolása volt. 

A zsinat másik jelentős eseménye a prágai egyetem magiszterének, az elvilágiasodott római katolikus egyház ellen fe l-

lépő Husz Jánosnak a megégetése volt. Halála Csehországban általános felzúdulást keltett, követőit eretneknek nyilvá-

nították, és kiátkozták az egyházból. Luxemburgi Vencel cseh király 1419-es halála után kitörő zavargásokkal pedig 

Zsigmondnak kellett szembenéznie. Igényt tartott Csehország trónjára, de csak 1436-ban, a huszita háborúk befejezése 

után tudta birtokba venni. A cikk további részében Zsigmond király utóbb említett huszita háborúit, valamint ezeknek az 

egyetemes és magyar hadművészetre gyakorolt hatását kívánom elemezni.  
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A HADÜGYI FORRADALOM CSÍRÁI ÉS A REAKCIÓ ZSIGMOND IDEJÉBEN 

A XV. századra Európában bekövetkező társadalmi, gazdasági változások, valamint a technikai fejlődés hatást gyakorolt 

a hadművészetre is. A hűbéri rendszer bomlása a feudális Európa országaiban, így Magyarországon is használhatatlan-

ná tette a haderő magvát adó nemesi felkelést. Zsigmond király elhúzódó háborúi, főleg a husziták elleni keresztes hábo-

rúk tapasztalatai rávilágítottak a feudális hadszervezet és a lovagi hadművészet válságára. 

Ezeket a háborúkat a hadügyi forradalom bevezetőjének tekintem. Ez a hadtörténészek terminológiájában alkalmazott 

kifejezés azokra a XIV. és XVII. század között lezajló folyamatokra, amelyek megváltoztatták Európa hadseregeinek ösz-

szetételét, kiegészítését, felszerelését és taktikáját. Ezek a változások, — amelyek megnövelték a hadseregek méretét is 

— olyan súlyos vezetési, szervezési és logisztikai problémákat is maguk után vontak, amelyek megoldása forradalmi vál-

tozásokat sürgetett a kormányzásban is. Voltaképpen ennek eredményeképpen született meg a modern állam, és váltak 

képessé az európai hatalmak a világ gyarmatosítására. (Parker, 1989:2-4.) 

A hadügyi forradalom három fő tényezője közül az első a zsoldosintézmény. Az európai uralkodók eleinte persze bevéte-

leiket kevésbé megterhelő hadkiegészítési formát próbáltak keresni. Ilyen volt a magyar király többszöri kísérlete a telek-

katonaság bevezetésére, ami a generalis exercitus mellett egy portális alapú hadkiegészítési rendszert jelentett volna. A 

kiváltságos rendek azonban Európa- szerte reakciósan léptek fel a reformkísérletek ellen. Az első állandó zsoldossereg 

már csak Zsigmond halála után jelent meg, 1445-ben a francia ordonánc lovasság felállításával. (Razin, 1961:402.) 

A középkor folyamán kisegítő fegyvernemmé süllyedő gyalogság újjászületése a hadügyi forradalom másik fontos té-

nyezője. Jó gyalogos csak szabad ember lehet! Bizonyítják ezt a tételt a kantonjaik függetlenségéért küzdő svájciak és a 

husziták is. A gyalogság felemelkedésének következménye természetesen a lovagi harcmodor hanyatlása volt. A gyalo-

gosok a küzdelemben a páncélos lovasság semlegesítéséhez szükséges szálfegyvereket, főként pikát és alabárdot 

használtak, valamint tömör alakzatot vettek fel, hogy az egyes emberek erejét ennek segítségével sokszorozzák meg.  

A gyalogság felemelkedése megnövelte az igényt a lőfegyverek alkalmazására is.  Alapvető követelmény volt a nagy át-

ütőerő, hogy a fegyvereket a páncélos lovasság ellen is alkalmazni lehessen. A technikai fejlődés a tűzfegyverek megje-

lenésével adott választ a problémára. Véleményem szerint a nagy átütőerejű mechanikus lőfegyverek, mint a százéves 

háborúban alkalmazott angol hosszúíj, vagy a robosztus számszeríjak, csak ideiglenes szükségmegoldások voltak, ame-

lyek addig funkcionáltak, ameddig a fejlődés valódi útját jelentő tűzfegyverek alkalmazási problémái meg nem oldódtak.  

A husziták serege a tűzfegyverek mobilizálásában hozott jelentős újítást. A husziták tüzérsége az egyes lövegtípusok 

differenciálódásában is megelőzte korát. 

A hadügyi forradalom fontos tényezői közt szokták még említeni az erődítések átalakulását. A tüzérség széles körű al-

kalmazása tette szükségessé ezeket a változásokat, amelyek a falak magasságának csökkenésében, vastagságuk nö-

vekedésében és az ostromlók holttér nélküli, hatékony tűz alatt tartását biztosító védművek építésében nyilvánultak meg 

a XVI. századtól. Ezt én nem tekintem fő tényezőnek, hanem inkább a tűzerő növekedésével járó szükségszerű válto-

zásnak. A XV. században még nem voltak jellemzőek az ilyen erődítések, bár a huszita szekérvár, a mutatott kis célfelü-

let és a tűzfegyverek beépítése a védelembe itt is előremutató volt. 

A HUSZITA HÁBORÚK 

A huszitizmus, a katolikus vallás megújítására törekvő mozgalom a XV. század elején bontakozott ki Csehországban. 

Husz János kivégzése után a parázsló indulatok végül Vencel király halála után szabadultak el. A prágai köznép már 

másnap az utcákra özönlött, hogy elégtételt vegyen sérelmeiért a kléruson.  

Időközben egyre szaporodtak a huszita papok által tartott népgyűlések, az úgynevezett táborok. A gyűlések főleg pa-

raszti származású résztvevői közt gyorsan erőre kaptak a radikálisabb huszita irányzatok is. Ezek hatására a parasztok 

hamarosan állandó jelleggel csatlakoztak a táborokhoz, és az állandó huszita seregek magjaivá váltak. 
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A huszita mozgalom a cseh társadalom valamennyi rendjéből rendelkezett tagokkal. Husz korai halála miatt a huszitiz-

mus hamar irányzatokra bomlott. Az egymással végig ellentétben álló mérsékelt kelyhes és a radikális táborita pártra. 

Ezek az ideológiai különbségeken felül katonai-politikai pártokat is jelentettek. Zsigmond személyes vezetésével zajlott 

az első két hadjárat, amelyek az alábbi ábrán is láthatóak. A husziták a keresztesek valamennyi támadását visszaverték. 

A táborita vezér Trocnovi Jan Žižka személyében egy kivételes hadvezér összpontosította a csehek védelmi erőfeszíté-

seit. Végül a huszita seregeket Zsigmond király belső ellentéteikre építő diplomáciája győzte le, és nem a külhoni lova-

gok fegyverei.  

 

1. ábra: A husziták elleni keresztes hadjáratok 

A HUSZITA HADVISELÉS 

A husziták a XV. század elején vívott élet-halál harca az elpusztításukra törő keresztes hadak ellen hadművészeti szem-

pontból a középkor végét jelentette, és több, nagyon fontos újítást tartalmazott. A gyalogság szinte kizárólagos alkalma-

zása szükségszerű volt, mivel a mozgalom, különösen a táborita párt fő bázisát a parasztság adta. Ugyanakkor törté-

nelmi távlatból szemlélve éppen ez jelentette a fejlődés útját. A lovasság jellemző aránya a gyalogsághoz képest 1:10-

hez volt. Feladatuk a szárnyak biztosítása és a felderítés volt.  

Žižka az adott helyzetben tökéletes eszközzel oldotta meg a gyalogság védelmét és mobilizálását is. Ehhez a paraszti 

lakosság körében bőven rendelkezésre álló eszközt, a szekeret használta fel. A szekértábor vesztett ütközet után bizto-

sította a visszavonulóknak az újrarendeződés és az erőgyűjtés lehetőségét.  

A lőfegyverekkel való ellátást olyan eszközökkel kellett megoldani, amelyek használata könnyen és gyorsan elsajátítha-

tó. A huszita seregek körében leginkább a számszeríjak használata vált be, bár nagy testi erőt igényelt, mégis lényege-

sen egyszerűbb volt, mint a reflexíjé. A korszakban elterjedő tűzfegyverek tartását először a gazdag városok engedhe t-
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ték meg maguknak. A városi polgárság szerepe a huszita mozgalomban lehetővé tette a tűzfegyverek nagyfokú alkal-

mazását is.  

Az egyes tűzfegyver típusok jelentős használatbeli differenciálódást mutattak a husziták seregében. A lövészek egyéni 

fegyvere a muskéta őse, a pistala volt. Elsütése még célra tartás nélkül történt, de a szekereken kialakított lőrések segít-

hették az irányzást. A könnyű tábori lövegeket taraniscének nevezték. Kezelését két személy végezte, főként a hadisze-

kerek közötti résekben állították fel őket. A nehéztüzérséget a haufnicének nevezett bombardák adták.  

Tűzfegyverek: Pistala Taranisce Haufnice 

Meghatározás Kézifegyver  Könnyű tábori löveg Nehéztüzérség 

Lövedék ólomgolyó ólomgolyó kőgolyó, kartács 

Cső átmérője 15-20 mm 20-30 mm 30 mm < 

1. táblázat: A huszita tűzfegyverek 

A nagyobb lövegek méretei változatosak voltak. Minden öt szekérre jutott egy ágyúval felszerelt, huszonötre egy na-

gyobb löveg, és az egész sereg rendelkezett legalább egy óriási „szekérágyúval”. (Tóth, 1916:287.) Tehát a táboriták 

seregébe a tüzérség már szervezetszerűleg be volt tagozva ez a még hosszú ideig epizódszerű, mégis jelentős had-

szervezeti újítás. A kezdetleges tüzérség Európában ugyanis céhszerűen működött. A tűzmesterek a maguk készítette 

ágyúkkal, magas zsoldért saját maguk kezelték ágyúikat. (Razin, 1961:400.) Ez a közeljövő újkori színvonalú hadserege-

iben középkori zárványt hozott létre. Ezzel szemben szervezése központilag irányíthatóvá tette a lövegeket. 

A szekérvár ostromához a lovagok lóról szálltak. Gyalogos rohamaik során a husziták lőfegyvereikkel megritkították so-

raikat, majd a gyalogosok kiözönlöttek a szekérvár kapuin, és agyonverték a szétszórt lovagokat. Ahhoz, hogy a védő-

sáncba felállított szekerek stabil védőművet jelentsenek, átalakításokat kellett végezni rajtuk. Nagynak és erősnek kellett 

lenniük, de ez nem mehetett a kezelhetőség rovására. 

A források és különböző hadiutasítások egyaránt megemlékeznek a szekér oldalára szerelt deszkáról, vagy deszkafalról. 

Ennek kialakítása persze változatos lehetett, mint ahogy a huszita katonák többi felszerelése is az volt. De a magam ré-

széről, a néhány szekérrekonstrukción látható összekötözött és a szekér oldalára eresztett laza deszkasort célszerűtlen-

nek tartom. Ez persze plusz védelmi réteget jelenthetett volna, valamint rugalmas jellegénél fogva kiválóan megfoghatta 

a különböző lövedékek mozgási energiáját. A kilövést azonban olyan mértékben akadályozta volna, hogy a lőrésekkel 

ellátott szekerek esetében elképzelhetetlennek tartom a használatát. Sokkal célszerűbbnek tűnik egy olyan deszkafal 

alkalmazása, amelyet az oldalfalak megmagasítására használtak. Így ugyanis sokkal nehezebb bármit is bedobni a felül-

ről fedetlen szekér belsejébe, valamint a behulló nyílvesszők okozta kockázatot is a minimumra lehet szorítani.  

Magát a szekérvárat általában négyszög alakban, és magaslatra állították fel. Persze a terep adottságai alapvetően 

meghatározták mind az alakot, mind az elhelyezést. A példákat számtalanul lehetne sorolni arra, hogy mekkora előnyt 

jelentett a szekérvár magaslati elhelyezése, a táboriták bekerített osztagának harca a Vladar-hegyen 1421 őszén, 

(Razin, 1961:471-472.) a malesovi csata 1424 nyarán, a kelyhesek és Žižka táboritái között. A bombardák és az ostrom-

gépek voltak az egyedüli eszközök a korban, amelyek hatékonyak lehettek a szekérvár rombolásában.  

A szekerek persze nagyon kis felületet mutattak, ha mégis eltalálták őket, átjáró nyílhatott a szekérvárba. A tábor belse-

jébe történő belövés elhárítására a tábor elhelyezésének gondos megválasztása és a terep műszaki előkészítése jelen-

tette a legjobb megoldást. Emellett a négyszög alakú tábort a támadás irányára merőlegesen volt célszerű elnyújtani, 

ezzel is lehetett csökkenteni a szekérvár támadófelületét. Ugyanis a korai lövegekre jellemző volt, hogy a hosszanti szó-

rásuk jóval nagyobb volt, mint a keresztirányú. 

A szekérvárat mindig menetoszlopokból alakították ki, gyakran az ellenfél közvetlen közelében. Ez Žižka általános takti-

kája szerint négy, egymással párhuzamos oszlopot jelentett. 1423-ban Magyarországra is kedvenc felállásában érkezett 
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a táboriták vezére. Žižka a rövidebb huszita belharcokat követő, nyugalmasabb időszakot arra akarta felhasználni, hogy 

a hadjáratokat Morvaországra, sőt a Magyar Királyság területére helyezze át. Ezzel demonstrálhatta és leköthette erejét. 

A táboriták a Kárpátokon keresztül törtek be Magyarországra, ahol egészen a Nyitra megyei Udvardig jutottak el. (Tóth, 

1918:10.) A magyarok hagyták felvonulni a cseheket, hogy csak később, a kimerült ellenfelet őröljék fel. Žižka hét nap 

visszavonulás után érte el Morvaországot. 

 

2. ábra: A szekérvár kialakítása menetből 

A négyoszlopos menetrendben a két kívül eső sort másfélszeres hosszúságúra állították fel a belső kettőhöz képest. 

Ezeket a „túllógó” részeket szárnyaknak nevezték. Amikor támadás érte a vonuló szekereket, a szárnyak behajlottak, és 

összezártak a belső két sor előtt. (Tóth, 1916:290.) Így gyakorlatilag egy kettős tábor jött létre. A „behajlás” véghezvitele 

óriási szakértelmet követelt a hajtóknak nevezett szekerészek részéről. Valódi megerősített hadi szekerek csak a külső 

sort alkották, a belső sorokba szállító-ellátó kocsik kerültek. Több kisebb, önálló szekérvár könnyebben tudott mozogni, 

ráadásul az egyes táborok támogathatták egymást. 

A szekér nemcsak harcászati egysége, hanem adminisztratív építőköve is volt a táboriták seregének. Magukat a szeke-

reket is belesorolták az egységekbe. Erre utal például a tüzérség már említett felépítése is, hogy öt szekérre jutott egy 

ágyús, huszonötre pedig egy nagy löveg. Ezenkívül oszlopokba tagolták be őket, (50–100 szekér) amely élén egy osz-

lopparancsnok (Turnbull a „linesman” kifejezést használja rá) állt. A későbbi hadiutasítások is tíz-húsz embert rendelnek 

egy szekérhez. Ezek a katonák azonban nem mind a szekéren teljesítettek szolgálatot, pusztán ide lettek besorolva. En-

nek oka valószínűleg az lehetett, hogy az egyes fegyvernemekben szolgálók száma igazodjon a szekerek számához.  

A szekerekhez kötődő adminisztratív beosztáson kívül létezett ezzel párhuzamosan egy harcászati szervezet is. A csép-

hadarósok, lándzsások, akiket összefoglaló néven darabontoknak nevezünk, önálló parancsnokság alatt, századméretű 

egységekbe sorolva, külön harcászati egységeket alkottak. (Turnbull, 2004, 34.) Az állandó hadsereg vívmánya a tábori-

ták esetében azt jelentette, hogy míg a közösség egy része harcolt, a többiek otthon dolgoztak, hogy a hadjáratban részt 

vevők számára előállítsák a szükséges fegyvereket, szekereket.  
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A szekérvár akkor volt sebezhető, amikor még nem rendeződött védekező állásba. Ha ekkor tudott átgázolni ra jtuk egy 

nehézlovas osztag, akkor gyakorlatilag legyőzettek. A szekérvár elleni küzdelem lehetőségei közül a lovascsapat egyet-

len esélye a gyors manőverekben rejlett. A nehézkesen mozgó keresztesek azonban alig tudtak ilyen meglepetést okoz-

ni a táboritáknak azok jól működő felderítése mellett . 

A huszita rablócsapatok betörései a Felvidékre így igen gyakoriak voltak a 20-as évek második felétől. A támadásokkal 

szemben a délvidéki, az oszmán-törökök elleni végvárrendszerhez hasonlóan az északnyugati fronton is kialakítottak 

egy végvárrendszert, de ennek a működése közel sem volt olyan jó, mint a délié. A portyázók igen gyorsan mozogtak. 

1428-ben, mire Borbála királyné fegyverbe hívta a körmöcbányai polgárokat, a husziták már feldúlták Szakolcát, Po-

zsony külvárosát, és elhagyták az országot. (Tóth-Szabó, 1917:90-91.) 

Azzal párhuzamosan, hogy a huszita seregek Csehország határain kívülre vezettek portyákat, még mindig történtek kí-

sérletek arra, hogy az „eretnekeket” keresztes hadjárattal törjék meg. A német fejedelmek megpróbálták követni a huszi-

ták példáját, legalábbis annyiban, hogy paraszti sorú, szekérvárakkal fedezett gyalogságot küldtek Csehországba. A várt 

siker azonban elmaradt, mind a negyedik, mind az ötödik keresztes hadjárat huszita győzelemmel ért véget. 

Az eddig leírt szekérvár harcmodor azt sugallja, hogy a szekérvár alapvetően a védelmi harc eszköze volt. A szekérvá-

rak találkozása viszont felveti annak a kérdését, hogyan is tudta az egyik megtámadni a másikat. A szekérvár támadó-

képességét igazoló kutatók általában Aeneas Sylvius Piccolomini krónikájára szoktak hivatkozni. Leírása szerint a „be-

hajlás” alatt bekerítették az ellenfél csapatait, ezzel csapdába ejtve őket, majd végeztek velük. Bár valóban előfordult, 

hogy a támadók egy részét bezárták, ám ez sokkal inkább tűnik szükségmegoldásnak, még akkor is, ha győzelmet értek 

el. Hiszen a szekérvárra leselkedő egyik legnagyobb veszély éppen az volt, ha nagy erejű, egyénileg képzett harcosok-

ból álló ellenség hatolt be. Ráadásul a sarokba szorított ellenfél tud a legelszántabban harcolni, így én ezt az elképzelést 

hibásnak tartom. A támadóképesség sokkal inkább az oszlopokkal végrehajtott dinamikus áttörésekben, valamint átkaro-

lásokban jelent meg. 

1433-ra Zsigmond és a német fejedelmek kénytelenek voltak belátni, hogy fegyverrel nem tudják megoldani ezt a konflik-

tust. Végül Csehországon belül formálódott meg az a két tábor, amely a háború utolsó nagy csatáját megvívta a Prágától 

keletre fekvő Lipanynál. (Palacky, 1984:655-661.) A radikálisok és a Zsigmonddal kiegyezni hajlandó mérsékeltek tábora 

egyaránt szekérvárral rendelkezett. Az utóbbi seregben valamennyi oszlop hátsó részét megerősítették ágyúkkal és har-

cosokkal. (Tóth, 1916:307.) Miután oldalirányú menekülést színleltek, az utánuk eredő „radikális” sereg ezekkel a ré-

szekkel került szembe, a mérsékeltek seregének tartalék nehézlovassága pedig a nyitva hagyott szekérvárba rontott be, 

teljessé téve a győzelmet. Ezzel lezárultak Zsigmond csehországi háborúi, bár ő maga csak 1436-ban vonult be Prágá-

ba, hogy immár a rendek beleegyezésével birtokba vegye a cseh trónt. 

A HÁBORÚK HATÁSA A MAGYAR HADVISELÉSRE 

A Zsigmond-kor háborúi rávilágítottak arra, hogy a magyar hadszervezetben minőségi változtatásokra és a hadra fogha-

tók számában mennyiségi növelésre van szükség. A huszita háborúk hatásai mind közvetett, mind közvetlen értelemben 

jelentkeztek. 

A közvetett hatás a reformok iránti igény megjelenése volt az uralkodó környezetében. Zsigmond uralkodását végigkísér-

te az a gondolat, hogy a hadsereg kiegészítésének a nemesi felkelés elavultságából adódó problémáit portális alapon 

kiállítandó katonaság segítségével oldja meg. A nikápolyi csata után, az 1397-es temesvári országgyűlésen elfogadott, 

de kimunkálatlan törvényt a későbbiekben nem is tartották be. Lényege az volt, hogy a dekrétum alapján a magyar birto-

kosoknak minden 100 telek után 5 felfegyverzett lovas íjászt kellett volna kiállítaniuk. De a reform ügye a törökök 1402-

es ankarai veresége miatt le is került a napirendről. 
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Az 1420-as évekre a Magyar Királyság határain fellépő veszélyek miatt a hadügyi reform szükségessége újra nyilvánva-

lóvá vált. Zsigmond itáliai távolléte alatt, Sienában, hosszú munka eredményeképpen létrehozott egy megfelelő reform-

tervezetet, ám ennek épp a leginkább újító pontjai sikkadtak el a javaslat tárgyalásakor, az 1435-ös országgyűlésen. A 

tervezet alapján már csak minden 33 jobbágy után kellett kiállítani egy lovas íjászt. (Kocsis (szerk.), 1986:60-61.) A te-

lekkatonák társadalmi helyzetét egyik dekrétum sem kötötte meg. Lehetett volna az akár familiáris is, ám egy jobbágyot 

hadba küldeni sokkal olcsóbb volt, így amennyiben megvalósul a telekkatonaság, tömegbázisát valószínűleg a jobbágy-

ság jelentette volna. (Mályusz, 1984:108.) Ezt a rendelkezést azonban az előzőhöz hasonlóan nem alkalmazták a gya-

korlatban.   

A külön könnyűlovas kontingens megteremtését 1397-ben még nem biztosították, a sienai javaslatban azonban már he-

lyet kapott. Itt külön megyénként felállított egységekbe sorolták a telekkatonákat a megyei főispán zászlaja alatt. A me-

gyékben előzetes limitációkat is kellett készíteni, hogy a reformjavaslat passzusai alapján hány telekkatonát tudnának 

kiállítani. (Kocsis (szerk.), 1986:60-61.) A javaslat ezt a részét az 1435-ös országgyűlés azonban nem szavazta meg. 

Az önálló hadszervezeti elemet képező könnyűlovas egységek be tudták volna tölteni a magyar hadviselésből kivesző 

könnyűlovas harcmodort, biztosítani tudták volna a husziták ellen a megfelelő mozgékonyságot és reagáló képességet. 

A nemesi felkelés egyik fő problémája volt, hogy a felkelő bandériumok csak 15 napig voltak kötelesek egyben maradni. 

Ez gyakran eltelt, mire egyáltalán ellenféllel találkozhattak volna. A magyarok mindig is az átlagosnál jobban értettek a 

portyázó, kimerítő harcmodorhoz, még akkor is, ha páncélos lovasságot alkottak. A husziták villámgyors portyái ellen 

ugyanakkor mit sem ért volna a mobilis könnyűlovasság, ha a mozgósítás továbbra is lassú lett volna. Ezt megyénként 

egy hatékony riasztási rendszerrel oldhatták volna meg. A magyar haderőre az ekkoriban jellemző nehézlovas harcmo-

dorhoz szükséges felszerelés óriási kiadásokat jelentett. Jellemző a korabeli forrás nemesi felkelés megjelenésére vo-

natkozó részlete: „… fegyvertelenül, mint az mostanában szokás…”. (Kocsis /szerk./, 1986:62.) Lovasíjászként a szegé-

nyebb nemesek is meg tudtak volna jelenni a hadseregben. (Szűcs, 1984:11.) 

Persze 1434-ben a kalandozásokban érdekelt árvákat és táboritákat tömörítő párt vereségével drasztikusan megválto-

zott az északnyugati országrész határvédelmének kérdése. Így míg a javaslatban Zsigmond 14 825 lovast szánt a huszi-

ták ellen és 2250-et a pozsonyi vár védelmére, (Kocsis (szerk.), 1986:64.) az 1435-ös országgyűlésen már nem lett vol-

na szükség ekkora erőkoncentrációra. Összehasonlításképpen a balkáni hadszíntérre a javaslat 59 850 lovast szán, 

(Kocsis (szerk.), 1986:63-64.) de az érintkező határfelület nagyságából adódóan a számok nagyjából arányosnak mond-

hatók. 

 

3. ábra: Az északnyugati szakasz határvédelmi terve a "sienai javaslatban" 
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A közvetlen hatás a szekerek megjelenése volt a magyar hadviselésben. 1434 után a táboriták és az árvák vereségével 

jelentős a katonáskodó életformát űző csoport szabadult fel. Így a térség uralkodói számára jó lehetőséget nyújtottak ar-

ra, hogy a hadművészet fejlődésének folyásirányával összhangban, a gyalogos harcban járatos zsoldosokat fogadjanak 

fel. 

Hosszú távon az aktívan harcoló szekérvár nem vált a magyar hadsereg alkotóelemévé. Amellett, hogy a huszita sze-

kérvár végül a gyalogság fölényét bizonyította a lovasság fölött, alapvető céljáról nem szabad elfeledkeznünk. Ez az volt, 

hogy a képzetlen gyalogosnak biztosítsa a lovas mobilitását, és ha kollektíven is, de a lovaghoz hasonlóan mozgó erőd-

dé tegye. Így sok huszita harcos, amikor megszerezte a megfelelő anyagi hátteret és képzettséget, nehézfegyverzetű 

lovas zsoldos lett. (Tóth, 1918:26.) Így a később már Hunyadi Mátyás idejében magyar szolgálatba szegődő cseh vezé-

rek, mint például Frantisek Hag, Jan Zeleni, Dabis Cernahora már lovassági parancsnokok. (Pálosfalvi, 2005:164-171.) A 

Hunyadiak korában a szekérvárat már csak mint mögöttes tábort használták fel. 

A szekérvár támadó szellemű alkalmazásában a Zsigmond-kori háborúk tehát egy soha meg nem ismétlődő csúcspontot 

jelentettek. Epizódszerű, de mindenféleképpen érdekes fejezete volt ez az európai hadművészetnek, amely előrevetítet-

te az elkövetkező évszázadok egy sor összefüggését, az állandó hadsereg, a szervezetbe integrált mobil tüzérség és a 

gyalogság alkalmazásának területén. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Žižka hadvezéri zsenije nélkül a husziták képtele-

nek lettek volna megvédeni vallási vívmányaikat. Halála után a helyét átvevő parancsnokok generációja is az ő csatáin 

nevelődött, a vak hadvezér környezetében tartózkodva sokat tanulhattak, hiszen az csak a feltett kérdésekből ismerhette 

meg a helyzetet. Így, aki figyelte a munkáját, átláthatta döntési logikáját és a tényezőket, amiket figyelembe vett. Ezek 

nem voltak bonyolult dolgok, a harc egyszerű és kortalan elvei.  

A vele szembenálló Luxemburgi Zsigmond viszont nem volt jó hadvezér, hadügyi politikája összességében sikertelen 

volt. Élete munkáját sokkal inkább politikai, diplomáciai tevékenysége fémjelzi. Mindenképpen elismerésre méltó azon-

ban hadszervező tevékenysége, még akkor is, ha a hadügyi reformok bukásával nem jött létre az önálló harcászati fel-

adatok végrehajtására képes könnyűlovas haderő.  

Kulcsszavak: Zsigmond király, keresztes, huszita, szekérvár, hadtörténelem 

Keywords: King Sigismund, crusader, Hussite, wagon encampment, military history 
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