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Idén, a tavalyi Szent László-év után, meghir-
dették a Mátyás király emlékévet. Éppen 560 esz-
tendeje, 1458. január 25-én választották magyar 
uralkodóvá, ültették a magyar trónra Hunya-
di Mátyást, Hunyadi János kormányzó kiseb-
bik fiúgyermekét. Ez az esemény Budán történt 
meg, 1458. február 14-én, a Nagyboldogasszony-
ról elnevezett templomban, melyet ma Mátyás-
templom néven ismerünk. A király ünnepélyes 
megkoronázására a Szent Koronával, egészen 
1464-ig várni kellett. Ekkorra sikerült az ural-
kodói jelvényt visszaszerezni III. Frigyes német-
római császártól.

Böszörmény, a közepes méretű mezőváros, 
más településekkel együtt, majdnem egy évszá-
zadig a Hunyadi-család birtokainak egyik köz-
pontja volt. Brankovics György szerb despotától 
szerezték meg a Hunyadiak. 1448-ban lett birto-
kos Böszörményben Hunyadi János, majd halála 
után, felesége és özvegye, Szilágyi Erzsébet vet-
te át az irányítást ezen a vidéken. Később Mátyás 
király birtoka lett Böszörmény városa, majd az 
uralkodó halála után természetes fia, Corvin 
János került sorra. Mindemellett más birtokos 
családok is rendelkeztek még Böszörmény terü-
letén, kisebb-nagyobb birtokkal, így például a 
Zeleméri-család is.

 
A törökellenes elképzelések megváltoztak
 
Mátyás király uralkodásának első napjai, hetei, 

hónapjai békében teltek, annak ellenére, hogy aty-
ja halála után, mintegy megörökölte a törökelle-
nes harcok irányítását. Míg Hunyadi János egyet-
len nagy, nyílt csatában, szemtől szembeni harccal 
szerette volna legyőzni a szultánt, megsemmisíteni 
az Oszmán Birodalom erőit, addig Mátyás király 
más stratégiát választott.

Már atyjaura, Hunyadi János is felismerte, hogy 
egyedül a Magyar Királyság erőire támaszkodva, 
nem lehet sem megállítani, sem legyőzni az oszmá-
nokat. Ő is széles nemzetközi koalíció élén szerette 
volna legyőzni az Oszmán Birodalom erőit legyőz-
ni, majd kiűzni a törököket Európából. Ennek fel-
tételei azonban sohasem jöttek létre.

Olyan anyagi erőforrásokat, olyan széles nemzet-
közi koalíciót, akkora állandó hadseregeket igényelt 
volna ez, mellyel nem csak hogy Hunyadi János 
vagy a Magyar Királyság nem rendelkezett, de talán 
egész Európa együtt sem.

Ennek bizonyítására elegendő, ha felidézzük: bár 
a Vaskapunál, sőt a Jalomica partján (1442), éppen 
úgy, mint a Hosszú Hadjárat idején (1443-1444), 
több nagy csatában is győzelmet aratott, nem tud-
ta elvenni a törökök portyázó kedvét.

Sőt, amikor a teljes szultáni sereggel került szem-
be, nyílt csatában, vereségeket szenvedett el a török 
uralkodótól. (Várna – 1444 és Rigómező - 1448)

Csak speciális feltételek megléte esetén tudta a 
szultáni sereget legyőzni. (A nándorfehérvári vár 
védelme idején – 1456). Ez természetesen semmi-
vel nem csökkenti Hunyadi János törökellenes dia-
dalainak értékét.

Emiatt következett be változás Mátyás király 
oszmánellenes politikájában. Ő nem egyetlen, hatal-
mas, nagy nyílt, csatában, szemtől szembe, mindent 
kockára téve szerette volna legyőzni a török sere-
geket, hanem előbb létrehozta volna a széles nem-
zetközi összefogást, megteremtette volna az anya-

gi alapokat, s majd csak ezután fordult volna szem-
be a törökökkel.

Így nem maradt más lehetősége, hogy addig is, 
míg eléri a célját, többé-kevésbé megpróbált béké-
ben élni a törökökkel, megerősítette a délvidé-
ki várakat és erődítményeket. Csakis akkor kez-
deményezett támadó hadműveleteket, az oszmá-
nok ellen, mikor az már valamilyen ok miatt elke-
rülhetetlen volt.

Ezt a politikát nem értették meg, talán még a 
leghűségesebb hívei sem, akik Hunyadi János pál-
cája alatt hadakozva, megtanulták, hogy az Oszmán 
Birodalom összes hatalma sem verhetetlen.

Éppen emiatt, lázadt fel ellene 1471-ben a neme-
sek egy része, és többek között, Vitéz János, eszter-
gomi érsek, a fő- és titkos kancellár, éppen úgy, mint 
Janus Pannonius, a pécsi püspök is.

Annyi igazuk természetesen nekik is akadt, hogy 
igen jól látták: a hivatalos béke ellenére, folyama-
tosan folytatódtak a kisebb-nagyobb török betöré-
sek és rablóportyák, hadjáratok és zsákmányszer-
zések Magyarország területe ellen. Fő érvük, épp 
emiatt, az volt: az állandó portyák miatt, így is, úgy 
is, pusztul az ország, s Mátyás király semmit sem 

tesz ennek megelőzéséért.
Brankovics György szerb fejedelem halála (1456. 

december 24.) után Szerbia maradék állama is 
összeomlott. Hódító Mohamed szultán nem köz-
vetlenül a magyarokat támadta meg, hanem a min-
ket védelmező ütközőállamokat, például a Macsói 
Bánságot. A fejedelem fiai közül akadt, aki a török 
hűbért választotta, de akadt olyan is, aki a magyar 
király hatalmában bízva, törökellenes hadjárat-
ba fogott. Polgárháború robbant ki, melynek az 
vetett véget, hogy alig két esztendővel a nándor-
fehérvári oszmán kudarc után, a szultán csapatai 
lerohanták és elfoglalták az utolsó szerb erőssége-
ket is, Galambócot és Szendrő várát. Ezzel a teljes 
középkori Szerbia oszmán uralom alá került, még-
hozzá pontosan 345 esztendőre. Az Oszmán Biro-
dalom erői, innen kezdve már közvetlenül is támad-
hatták a magyarokat, az utolsó ütköző állam is meg-
szűnt létezni.

Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja, Nán-
dorfehérvár kapitánya, török fogságba esett. Isz-
tambulban őrizték a hadifoglyot. Mikor Mátyás 
nem sietett kiváltani a fogságból rokonát, megöl-
ték a nándorfehérvári kapitányt, akit a törökök Kara 
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Mikhál (Fekete Mihály) néven ismertek. Csak ami-
att nem fordultak az oszmánok Magyarország ellen, 
mivel Albániában Kasztrióta György, a híres Szkan-
der bég legyőzte őket, 1500 török foglyot ejtett, s 
állítólag harmincezer török meghalt.

Még ugyanabban az esztendőben, 1461-ben 
meghalt Tamás István bosnyák király, fia lett az 
utóda, Tomasevics István, aki álmában megfojtat-
ta atyját. Egyenlő távolságot szeretett volna tarta-
ni, így mind a magyaroknak, mind az oszmánok-
nak felajánlotta hűbérként országát, Boszniát. Ám 
csak annyit ért el, hogy mind a két hatalom bizal-
matlan lett vele szemben.

A törökök mozdultak először. A szultán csapatai 
egyetlen villámhadjárattal elfoglalták Travnik várát, 
és a bosnyák fővárost, Jajcát. Mellettük még leg-
alább egytucat kisebb erősséget foglaltak el. Hatal-
mas zsákmányt ejtettek, rengeteg bosnyák foglyot 
hurcoltak el. Tomasevics István Magyarország-
ra menekült. Mátyásnak, ha nem akarta, hogy az 
utolsó, még magyar hűbéres ütköző állam is meg-
szűnjön, lépnie kellett.

1463 októberében Mátyás, magyar csapataival 
együtt, ostromolni kezdte a bosnyák fővárost, Jajcát. 
Körülbelül húszezer katonát vitt magával, köztük 
5000 gyalogost, Hadjáratát a rendkívüli hideg ala-
posan megnehezítette. Három hónapos ostrom 
után, Jajcát még az esztendő vége előtt elfoglalta. 
A vár török parancsnoka, maga is Mátyás szolgá-
latába lépett. A főváros megszerzése után, a kör-
nyező kisebb erősségeket is sikerült visszaszerezni. 
Ám teljesen nyilvánvaló volt: a szultán nem törő-
dik bele Bosznia elvesztésébe. Már 1464 közepén 
újra támadott az oszmán szultán, legalább harminc-
ezer ember élén. Több mint egy hónapos ostromot 
állt ki a frissen szerzett magyar Jajca. A törökök 
Mátyás érkezésének hírére abbahagyták a hiábava-
ló ostromot. Mátyás csapatai nem a szultánt üldöz-
ték, hanem Zvornik hegyi erődjét vették ostrom alá, 
hogy a magyar végvárrendszert tovább szélesíthes-
sék. Céljuk az egykori bosnyák ütközőállam hely-
reállítása volt. Ám az esőzések szinte lehetetlenné 
tették az ötszáz méter magas hegyen álló fellegvár 
elfoglalását. Itt már nem maradt rá idő, hogy három 
hónapig egyfolytában lövesse Zvornikot, mint tet-
te korábban Jajcával. Egy hónapos támadás után, 

1464 novemberében fel kellett adnia a vár ostromát.
Mátyás király bosnyák erőfeszítései felemás ered-

ményt hoztak. A jajcai bánság egészen Mohácsig 
magyar kézen maradt, ám Bosznia másik, déli fele, 
Szarajevó városával együtt, egyszer és mindenkor-
ra elveszett a Magyar Királyság részére. Így nem 
maradt más Mátyás számára, mint támadásból 
visszatérni a már jól bevált védekező taktikához, a 
török elleni harcok során. Be kellett látnia, nyugati 
támogatás nélkül nem indíthat nagy hadjáratot a 
török ellen. Kettős végvári védelmi rendszert ala-
kított ki, megerősítette az eddigi várakat, és úja-
kat épített, tartott fenn. Ezzel szemben a törökök 
1471-ben felépítették Szabács várát. Így a Délvi-
déken állóháború alakult ki.

A végvári rendszer első vonalában emelkedett 
Orsova és Nándorfehérvár, Szabács és Jajca vára, 
egész a tengerparti Klissza erősségéig. A végvá-
ri rendszer második vonalát Temesvár és Eszék, 
Pétervárad és Zengg erődítménye alkotta. A folya-
matosan karbantartott és fejlesztett déli védvonal-
nak többféle szerepe volt.

Egyrészt kivédte az ellenség portyáit, illetve osz-
mánellenes bázisokként szolgáltak az innen indított 
portyákhoz is. Másrészt a nagyobb erejű ellenséges 
török támadásokat felfogták ezek az erősségek, egé-
szen addig, míg meg nem érkezett a felmentő sereg. 
Harmadrészt pihenőhelyet nyújtott a Magyaror-
szágra menekülő balkániaknak, délszlávoknak is.

A király folyamatosan növelte zsoldosainak lét-
számát. A későbbi Fekete Sereg magvát csehek és 
lengyelek, németek svájciak adták. Hozzájuk csatla-
koztak a magyar erők. A Fekete Seregben egyaránt 
akadtak nehéz- és könnyűlovasok, de még a gyalo-
gosok és a tüzérség is külön fegyvernemet alkotott, 
akárcsak a naszádosok.

 
Szabács viadala (1475-1476)

 
1466 után Mátyás király nem foglakozott töb-

bé komolyan a nagy, törökellenes támadó hadmű-
velettel, melyet egy nemzetközi sereg hajtott volna 
végre, természetesen az ő vezérletével. (Bár külső 
levelezésében mindig hangoztatta elkötelezettsé-
gét, szavaihoz nem csatlakoztak tettek.) Mátyásból 
nem az elszántság vagy a bátorság hiányzott. Apja 

harcai és saját tapasztalatai arra intették: nemzet-
közi segítség nélkül, pusztán Magyarország erejével, 
semmire se jut a pogány ellen. Emiatt látott neki 
egy közép-európai birodalom összekovácsolásának, 
saját irányítása alatt.

Mátyás, az 1474-es oszmán betörést, mely-
nek során a pogányok egészen Nagyváradig jutot-
tak, megbosszulandó, oly török célpontot keresett, 
melynek legyűrése könnyű s látványos sikert hozhat. 
A királynak azonban esze ágában sem volt felrúgni 
az erőegyensúlyt, s mindent kockára tenni egy nagy, 
nyílt, Mohamed szultán elleni csatában. Ennek a 
feltételnek kiválóan megfelelt Szabács vára, a Szá-
va déli partján. Az erődítmény teljesen fából épült, 
falait vastag tölgyfagerendákra erősített vesszőfo-
natok védték, s földdel is megerősítették. Jól ellen-
állt az ágyúzásnak, mégis inkább stratégiai helyze-
te miatt volt jelentős erődítmény. Ez volt a Szerém-
ség és Szlavónia magyar területei elleni török por-
tyázás központja. Elsőrangú helyen fekvő, másod-
rangú erődítménynek számított.

Mátyás seregének magvát hatezer külföldi 
zsoldoskatona és tízezer magyar nehézlovas alkot-
ta. Hozzájuk kell számítani még a román vajdák 
segélyhadait is, akárcsak az erdélyi csapatokat. Itt 
vetették be először a Délvidéken a későbbi Feke-
te Sereg zsoldoskatonáit a törökök elleni harcban. 
Hajóhadát is bevetette, mely legalább 350 hajó-
ból állt, s dunai naszádosok vezették. Különös 
figyelmet szenteltek a tüzérségnek is, mely sokfé-
le, kisebb-nagyobb ágyúkból állt. Mindösszesen a 
támadó magyar sereg létszáma elérhette akár még 
a többtízezer főt is, mely az 1200-1500 főnyi sza-
bácsi török janicsár védősereg ellen, előrevetítette a 
könnyű és gyors győzelem reményét, mielőtt még 
a Mohamed szultán török seregei a vár felmenté-
sére siethettek volna.

Mátyás csapatai először is sáncokat emeltek, 
majd ágyúzni kezdték a várat. Egy hónapig tar-
tott a tüzérségi előkészítés, csak ezután próbálkoz-
tak meg a magyarok a gyalogos rohammal. Közben 
azért még arra is volt idejük és erejük, hogy a kör-
nyékbeli, kisebb várak török csapatainak felmen-
tő seregeit elkergessék Szabács alól. Még a Szá-
va folyóról is lőtték a várat a hajóhad segítségé-
vel. Báthory István országbíró különösen kitüntet-

1458 – 1464: Magyar támadó hadműveletek
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te magát a harcokban.
Az ostrom harmincharmadik napján, 1476. feb-

ruár 15-én, a szabácsi török védősereg maradéka, 
mintegy hatszáz ember, megadta magát, több hóna-
pos harc után. Éppen idejében tették ezt meg, hisz 
félő volt, a korábbinál nagyobb létszámú török fel-
mentő sereg érkezik Szabácshoz. Az ostrom sérü-
léseit Mátyás hamar kijavíttatta, így Szabácsot még 
erősebbé tette.

A magyar uralom alatt, a vár köré egy teljesen új 
közigazgatási egységet, a szabácsi bánságot szervez-
tek. Az erődítmény így betagolódott a magyar vég-
vári védővonalba. Miután Mátyás elfoglalta Szabá-
csot, szinte azonnal hazaindult, s tél végére, márci-
usra, már ismét Magyarországra érkezett. Itt von-
ta le a sikeres hadjárat tanulságait.

Csaknem féléves erőfeszítés után, rengeteg 
anyagi ráfordítással, Magyarország minden 
katonai erejének bevetésével, másfél hónap-
nyi kemény harc után, sikerült visszafoglalnia 
egy közepesen erős török határvárat. Mátyás 
nem pazarolta embereinek életét elsietett és 
felesleges rohamokkal, inkább a hosszadal-
mas kiéheztetésben, a szervezett ostromban 
bízott. Megmutatta, hogy nem csak a mezei 
gyalogos- és portyázó lovasharchoz ért kitű-
nően, de a várvívás mesterfogásait is jól meg-
tanulta atyjától. Ahol lehetett, kihasználta a 
kisebb-nagyobb folyók nyújtotta előnyöket. 
Megszervezte és irányította a dunai naszá-
dos flottát. Ezt a hajóhadat még tűzfegyve-
rekkel is felszerelte. Legénységét főként szer-
bekből és más délszlávokból toborozta össze a 
magyar uralkodó, akiket zsoldos katonaként 
használt fel. Nem feledkezett meg a tüzérség 
fejlesztéséről sem, egyaránt használt hajítógé-
peket és ágyúkat is hadseregében.

Az is kiderült Szabács várának ostro-
ma idején, hogy a frissen szervezett, nyuga-
ton nagy sikereket elérő Fekete Sereg telje-
sen és tökéletesen alkalmatlan a török köny-
nyűlovas portyázók elleni harcra. Így bebi-
zonyosodott: Magyarországnak egyedül, esé-
lye sincsen megrengetni az Oszmán Biroda-
lom világpolitikai helyzetét. Ám Mátyás bel-
ső ellenzékét sikerült elhallgattatni a szabá-
csi sikerrel.

Szabács várának ostromát és bevételét, 
Mátyás diadalát egykorú, magyar nyelvű, his-
tóriás ének is megörökítette. Ezután három 
esztendeig csak kisebb török portyák fenye-
gették a magyar területeket, a szultán maga nem. 
Ezekben főként könnyűlovas akindzsik és gyalogos 
aszabok vettek részt, janicsárok és szpáhik nem. Az 
oszmán portyázók főképpen az Al-Duna vidékéről 
törtek be az országba. Közben Szendrő vidékén a 
törökök több kisebb-nagyobb palánkvárat is elfog-
laltak a magyaroktól. Válaszcsapásképpen, a magya-
rok is többször megrohanták Moldvát és Havas-
alföldet, a két oszmán szövetséges román fejede-
lemséget.

Az aktív védelem politikája azt kívánta meg, hogy 
állítsák meg a törökök Magyarország elleni támadá-
sait, ugyanakkor viszont tartózkodni kellett Mátyás-
nak a nagyobb szabású támadásoktól is.

 
Kinizsi Pál és a kenyérmezei csata:  

1479. október 13.
 
Ahhoz, hogy Mátyás király valóra válthassa nyu-

gati irányú terveit, tartós tűzszünetet kellett köt-
nie Mohamed szultánnal. A két hatalom köz-
ti béketárgyalások legnagyobb akadálya nem volt 
más, mint az állandó török határvidéki portyázás. 
A Magyar Királyság elleni betöréseket a határ men-
ti török végvárak parancsnokai vezették többnyire 

lovaskatonáik és gyalogosaik élén.
Ezekben a rajtaütésekben és dúlásokban több-

nyire nem gyalogos janicsárok és lovas szpáhik vet-
tek részt, hanem török könnyűlovas akindzsik és 
páncél nélkül harcoló aszab gyalogosok. Céljuk nem 
a területfoglalás és a várvívás volt, sokkal inkább csak 
a fosztogatás és a pusztítás. Természetesen, ha tehet-
ték, ezeket a kegyetlen beütéseket a magyar vég-
váriak maguk viszonozták. 1479-ben, a velenceiek 
elleni háború végeztével, felerősödtek ezek a por-
tyák a magyarok ellen is. Mátyás egy jelentős szer-
vezeti változtatást hajtott végre, hogy a török betö-
réseket megfékezhesse. Létrehozta az Alsó Részek 
Főkapitányságát. Ennek központja Temesváron volt. 
Nem kevesebb, mint tizenegy vármegye tartozott a 
befolyása alá. Irányítójának feladatai között kapott 

helyet az oszmán portyák megfékezése is. Emiatt 
a teljes déli határszakasz három magyar méltóság 
keze alá került: a dalmát horvát-szlavón bán s az 
erdélyi vajda mellett, már az Alsó Részek főkapitá-
nya is védekezett. Az újmódi határszervezet akkor 
vizsgázott először, mikor az oszmánok 1479. októ-
ber elején Erdélyre törtek rá.

Legalább tizenötezer akindzsit számlált a török 
had. A teljes sereget a ruméliai akindzsik vezetője, 
Haszanoglu Isza bég irányította. Alvezéreit a hatá-
ron szolgáló akindzsi-bégek közül nevezte ki. Egy-
kétezer katona élén még maga a havasalföldi feje-
delem is csatlakozni kényszerült hozzájuk. Nem 
túl sok szpáhi és janicsár társult hozzájuk. Egypár 
kisebb ágyúkat hoztak magukkal, az erődtemplo-
mok és kisebb megerősített kastélyok elleni harc-
hoz. Havasalföld felől törtek be, a Lator-folyó völ-
gyén keresztül, 1479. október 9-én. Rövid ittlétük 
alatt is legalább kétszáz erdélyi falut tettek tönk-
re s raboltak ki, vagy égettek fel. Rablott kincseik-
kel és rengeteg foglyukkal már éppen távozni sze-
rettek volna Erdélyből a sikeres portya után, mikor 
a magyarok válaszcsapásra határozták el magukat.

Báthory István erdélyi vajda azért nem avat-

kozott közbe eddig, mivel jelentős számbeli hát-
rányban volt. Csak akkor vállalt csatát a törökök-
kel szemben, amikor értesült róla, hogy a támadók 
Erdély elhagyására készülnek. A támadók tömén-
telen foglyukkal, tömérdek zsákmányolt kincsük-
kel együtt már nyilván nem haladtak olyan gyor-
san, mint a fosztogatások elején. Báthory addig is, 
míg nem cselekedhetett, értesítette a Temesváron 
tartózkodó Kinizsit, segítségül hívta még a címze-
tes szerb despotát, Brankovics Vukot is, valamint 
a szintén szerb, neves portyázót, Jaksics Demetert, 
rác könnyűlovasaival együtt. Utóbbiak a Tiszán-
túlról érkeztek meg Kenyérmezőre. Így már biz-
tos lehetett az erdélyi vajda abban, amint a segít-
ségül hívott rác s magyar seregtestek megérkez-
nek, van még esélye felvenni a harcot a rablóhor-

dákkal szemben.
A csata helyszínét, a Kenyérmezőt, gon-

dosan választották ki a magyarok az ütközet-
re. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint a 
Maros folyó kanyarulatai által határolt fenn-
sík.

A viadal éppen Szent Kálmán napján, 
október 13-án esett meg. Hosszan tartó 
kemény küzdelem volt, nem kevesebb, mint 
négy álló órán keresztül tartott. Délután 
tizenhárom órakor kezdődött, s a mészárlás-
nak csak a sötétedés vetett véget. Báthory Ist-
ván serege, mely szembenézett a törökökkel, 
jelentős számbeli hátrányban volt. Legfeljebb 
12-15000 katonát irányíthatott az erdélyi vaj-
da. Báthory csapatai többféle nemzetiség-
ből tevődtek össze. Akadtak a magyar had-
ban szász gyalogosok, éppúgy, mint széke-
lyek vagy románok. Rác gyalogosok és köny-
nyűlovasok is küzdöttek a magyarok oldalán 
a kenyérmezei csatában. De ágyúkkal nem 
rendelkeztek a magyar katonák.

A küzdelem nem kezdődött el azon-
nal, ahogy a két sereg megpillantotta egy-
mást. Legalább háromórányi várakozás után 
támadtak csak a törökök. A betörő, portyá-
zó török sereg, éppúgy, akár a magyar had, 
három különböző szárnyra tagolódott. A 
magyarok jobbszárnyán kapott helyet, Kini-
zsi Pál keze alatt a nehézlovasság. Kivétel 
nélkül valamennyien, páncélt viseltek a tes-
tükön. A sereg balszárnyán foglaltak helyet 
Brankovics Vuk szerb despota rác gyalogo-
sai, éppúgy, mint azok a szerb könnyűlo-
vasok, akiket Jaksics Demeter, a híres-hír-

hedt seregvezér irányított. Ezen szárnyon áll-
tak csatarendbe az erdélyi román gyalogosok is. A 
szász gyalogosok kaptak helyet a sereg bal szélén, 
a szebeni gróf parancsnoksága alatt.

A csatarend közepét foglalta el a magyar főve-
zér, Báthory István erdélyi vajda, gyalogos dan-
dárjával. Ezek a vitéz katonák a magyar nemesek 
főúri bandériumaiban és az erdélyi főpapi seregtest-
ben kapták meg a saját helyüket. Ez utóbbiaknak 
Geréb László erdélyi püspök parancsolt. Előttük 
már csak a székely gyalogosok álltak. Őket, mint 
mindig, hagyományosan a székelyek ispánja irányí-
totta. A különböző megyei hadak lovasai is itt kap-
ták meg helyüket a harcrendben.

A török csapatokat alkotó könnyűlovasok 
parancsnokai a bégek voltak, akik között akad-
tak olyanok, akik a híres Mihallu-család katonái 
voltak. (Ők Nikápoly és Szendrő, valamint Plevna 
és Szófia vidékén foglalkoztak állattenyésztéssel. 
Akadtak olyanok is akindzsik közül, akik a hír-
hedt Turakhanlu-féle hadhoz tartoztak. Ők béke-
időben Móreában, a mai Peloponnészoszi-félszi-
geten vándoroltak. Voltak ám olyanok is, a szágul-
dóknak is nevezett akindzsik között, akik Evrenosz-
nemzetség hadaihoz tartoztak. Ezek Albánia és 

II. Mehmed török szultán
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Dalmácia hegyes vidékein próbáltak megélni. Min-
dig is nagyon szívesen csatlakoztak a magyarok ellen 
vezetett zsákmányoló és fosztogató török hadjá-
ratokhoz. Végül, de nem utolsósorban, akadtak az 
Erdélybe törő akindzsik között olyanok is, akik a 
nevezetes Malkocsoglu-nemzetség könnyűlovasai 
voltak. Ezek főképpen az Al-Duna és Bosznia vidé-
kén laktak békeidőben. Egyik legnagyobb központ-
juk nem volt más, mint Szilisztra vára. Ezt a vidé-
ket vallották otthonuknak azok a könnyűgyalogos 
aszabok is, akik maguk is részt vettek a kenyérmezei 
ütközetben. A kenyérmezei ütközetben az akindzsi 
bégségek teljes hadereje részt vett, gyalogosok és 
könnyűlovasok, aszabok és akindzsik egyaránt.

Nemcsak a magyarok, de a törökök is három 
különálló csapatra tagolódtak a csatában. Kinizsivel 
Pál ellen, a jobbszárnnyal szemben kapta meg helyét 
Kodzsa Ali bég, csapatai élén. Középen, Báthory vaj-
da dandárja ellenében, az egész török had parancs-
noka, Haszanoglu Ísza bég vette fel a harcot. A bal-
szárnnyal szemben, ahol a szerb gyalogosok és köny-
nyűlovasok, a román lovaskatonák és a szász gya-
logosok vitézkedtek, a törököket Malkocsoglu Báli 
bég vezette, akinek parancsnoksága alá tartoztak a 
határvidéki akindzsi bégségek lovaskatonái. Minden 
török könnyűlovas csapat előtt gyalogos aszabok 
küzdöttek. Ide voltak beosztva a törökök havasal-
földi román segédcsapatai is, IV. vagy Ifjabb Basarab 
Tepelus vajda parancsnoksága alatt. Malkocsoglu 
Báli bég azonban neki is parancsolt. Nemcsak ők, 
de még hét kisebb oszmán szandzsákbégség csapa-
tai is résztvettek a kenyérmezei ütközetben.

A csata tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy a 
jelentős létszámfölényben levő oszmán-török csa-
patok megpróbálták legázolni a magyar csapatokat. 

Heves harcokban középen és a balszárnyon sike-
rült is hátrálásra kényszeríteni a magyarokat. De a 
jobbszárnyon Kodzsa Ali bég, könnyűlovasai élén 
nem mert szembeszállni Kinizsi nehézpáncélosa-
ival, ezért inkább elhagyta a csatateret. A megfu-
tamodás után Kinizsi csapatai élén megrohamozta 
a középen álló, Báthory ellen harcoló Haszanoglu 
Ísza bég gyalogos aszabjait és a lovas akindzsiket. 
Azok nem bírták el a kettős nyomást, ezért maguk 
is megfutamodtak. Ezzel magukkal rántották a bal 
szárnyon álló szerbekkel s románokkal, szászok-
kal küzdő Báli bég embereit is. Csak a havasalföldi 
segédcsapatok gyalogosai maradtak a csatamezőn. 
A magyarok árulóknak tartották őket, alig kegyel-
meztek meg néhányuknak, csaknem mind elestek. 
A törökök amúgy is hatalmas veszteséget szenved-
tek. Vezéreik közül elesett többen is elestek. Velük 
együtt legalább hatezer török martalóc akindzsi és 
aszab holtteste hevert a Kenyérmezőn. Ezer havas-
alföldi menekedett csak meg, hiszen az oláh gya-
logságot csaknem az utolsó szálig felmorzsolták a 
csatában Kinizsiék. Aki a törökök közül megme-
nekedett a csatából, azokat a környékbeli parasztok 
öldösték le kíméletlenül a havasokban. A magya-
rok jelentős zsákmányt ejtettek, a többi között har-
mincezer török lovat is elhajtottak. Innen tudhatjuk, 
az akindzsik közül eredetileg legalább tizenötezren 
vettek részt a portyán. A magyar veszteségek is 
hatalmasak voltak ám, mivel legalább háromezren 
haltak hősi halált a kenyérmezei ütközetben. Közü-
lük legalább ezren gyalogoskatonák voltak. A csa-
ta így egyike volt a magyar-török háborúk legvé-
resebb összecsapásainak. Ugyanolyan ritka is volt, 
mint a hasonló méretű magyar győzelem.

A kenyérmezei ütközet hatalmas harcászati siker 

volt. Hadművészetileg azért volt tanulságos ese-
mény, mivel bebizonyította: az oszmán hadsereg 
még hatalmas túlereje ellenére sem képes arra, hogy 
helytálljon a zárt rendben, fegyelmezetten küzdő 
magyar nehézlovasságnak. A győzelem híre hamar 
elterjedt egész Európában. Sőt még a magyar kob-
zosok is megénekelték a diadalt. Itt alapozta meg 
hadvezéri hírnevét Kinizsi Pál, aki országos főka-
pitány és temesi gróf lett.

 
Védekező hadműveletek: bosszuló portyáktól  

a tartós török tűzszünetig
 
Mohamed szultán, a hatalmas nándorfehérvári 

vereség után lemondott arról, hogy egyetlen had-
járatban semmisítse meg minden ellenfelét. Inkább 
arra figyelt, hogy a már elfoglalt területeken megszi-
lárdítsa uralmát, és a kisebb-nagyobb, még keresz-
tény fennhatóság alatt álló területeket hozzácsatolja 
az Oszmán Birodalomhoz. Így 1459-ben meghódí-
totta Szerbia maradék területeit. Alig néhány esz-
tendő múlva, beolvasztotta birodalmába a móreai 
(peloponnészoszi) görög területeket is. Ugyanígy 
bánt el Anatóliában a trapezunti görög császársággal 
is a török szultán. Szkander bég (Kasztrióta György) 
halála, 1468 után, leverte a törökellenes albán fel-
kelőket. Oszmán fennhatóság alá került Anatóli-
ában néhány turkomán fejedelemség és egy meg-
erősített genovai telep is. A velenceiekkel is sikere-
sen háborúskodott Mohamed szultán, görög terü-
leteket csatolt el tőlük. 1475-ben sikerült levernie 
a Krími Tatár Kánságot is. Ennek bukásával szin-
te a teljes Fekete-tenger oszmán beltengerré válto-
zott. A tatárok immár török szolgálatban portyáz-
tak Oroszország és Lengyelország, valamint Havas-
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alföld és Moldva ellen. Ez a hűbéri viszony nem 
kevesebb, mint három évszázadig állt fenn, a tatá-
rok és törökök közt.

A kenyérmezei csata után várható török vissza-
csapást megakadályozta a Hódítónak is nevezett 
Mohamed török szultán váratlan halála, 1481 máju-
sában. Halálával egy olyan szultán távozott az Osz-
mán Birodalom éléről, aki megkétszerezte államá-
nak területét. (850 ezer km²) Ez körülbelül akkora 
terület, mint a mai Franciaország és Németország 
együttesen. Belpolitikailag is megerősítette országát. 
A keresztény és a zsidó vallás híveit is védelmezte. 
Ő szervezte meg az első oszmán flottát is, mely-
be főleg muzulmán kalózkapitányokat fogadott fel.

Két fia között polgárháború tört ki, melyben a 
későbbi II. Bajezid szultán diadalmaskodott, fivére, 
Dsem herceg felett. A vesztes szultánfinak azonban 
sikerült elmenekülni. Több európai udvart is meg-
járt, míg végül Rómában vetették börtönbe Dsem 
herceget. Így a pápa kapta meg a Dsem ellátására 
és foglyul tartására szánt török pénzsegélyt, mivel 
a szultán, hogy ne okozzon problémát, kénytelen 
volt sarcot fizetni, hogy öccsét tartsák börtönében. 
Mátyás király maga is foglalkozott azzal a tervvel, 
hogy Dsemet felhasználja a bátyja ellen, ám ebből 
semmi sem lett.

Időnként Kinizsi, feladatának megfelelően, 
betört az egykori szerb és bolgár területekre. Ezek 
a portyák többek között azt is bizonyították, ébe-
ren őrködik a magyar határszél biztonságán. Harám 
török palánkvára alatt, szerb sajkások és nándor-
fehérvári magyar végvári vitézek nagyobb győzel-
met arattak, 1481. november 2-án. Innentől kezd-
ve, immár Kinizsi parancsnoksága alatt harcolva, 

egészen Krusevácig jutottak. Innen gazdag zsák-
mánnyal megrakodva, rengeteg fogollyal és több 
török zászlót hozva, visszafordultak. Sok fegyve-
res szerbet is magukkal hoztak, akiket könnyűlo-

vasként használtak, a török portyák okozta ember-
veszteség pótlására, a Délvidéken. A portyázó har-
cokban az is feltűnhetett a figyelmes szemlélőnek, 
hogy a magyar lovasság többször is kiválóan együtt-
működött Brankovics Vuk szerb despota folyami 
hajóhadával. Kinizsi 1482-ben a betörő portyázó-
kat Becse mellett, Torontál vármegyében, szinte az 
utolsó emberig megsemmisítette.

Mátyás királyt egyre jobban foglalkoztatta III. 
Frigyes német-római császár elleni háborúja. Így 
mindkét félnek jól jött, hogy a törökök és magya-
rok 1483-ban, ötesztendős békét kötöttek egymás-
sal, melyet később mindig meghosszabbítottak, egé-
szen Szulejmán trónra lépéséig, 1521-ig. Ez persze 
nem jelentett valódi békét, csak a nagyobb hadjára-
tok szüneteltek, a támadó háborúk. A kisebb török 
és magyar portyák folyamatosak voltak.

Kinizsi Pál alsó-magyarországi főkapitány, saját 
haláláig, 1494-ig, folytatta törökellenes portyázása-
it. Több ízben is (1490, 1492, 1493, 1494) is visz-
sza tudta verni a törökök portyáit. Kinizsi maga is 
Szerbiában, hadjárat közben halt meg. Délvidéki 
feladatait Corvin János herceg, Mátyás király ter-
mészetes fia vette át.

Összességében Hunyadi János fia, sikeres védel-
mi politikát folytatott, hiszen meg tudta védeni az 
országot a török hódítástól. Ugyanakkor jelentős 
mértékben sikertelen is volt ez a védelmi taktika, 
hiszen hatalmas költségekkel járt, s ez nem táma-
dó politika volt, hanem csak állóháború. Elegendő, 
ha csak arra emlékeztetünk, hogy a teljes végvári 
rendszer fenntartása, nem kevesebb, mint negyed-
millió aranyába került a királynak. Ez Mátyás éven-
te befolyó jövedelmének, kereken az hétszázötven-
ezer aranynak az egyharmada volt. Ezt az eszten-
dőnkénti jövedelmet Mátyás utódai sehogyan sem 
tudták előteremteni, így eladósodtak.

Mátyás királynak sikerült teljes egészében meg-
őriznie Magyarország területi egységét. Az általa 
kiépített és fenntartott kettős magyar végvárrend-
szer, még az uralkodó halála után is sokáig ellátta 
a feladatát a törökellenes harcokban.

Kegyetlenkedő török martalócok

Kinizsi Pál elképzelt képe
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