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1. Egy szépreményű fiatalember

Az Anjou-korról szóló kötetünket ott hagytuk abba, hogy Luxemburgi Zsigmond az 1390-es években már 
Magyarország királya lett. Sok vér és szenvedés árán jutott el ide – de nem az ő vére hullott, nem ő szenvedett. 
Felesége, Mária – Nagy Lajos király idősebbik lánya – huszonnégy éves korában előrehaladott terhessége vége 
felé lováról lebukott és életét vesztette magzatával együtt. Az az ismeretlen nemű gyerek lett volna az Anjou-ki-
rályok utolsó sarja magyar földön. De nem lett, hisz odaveszett anyjával együtt. Nagy Lajosnak akkor már csak 
legkisebb lánya, Hedvig élt még, bár már nem sokáig, 1399-ben Krakkóban a félig barbár, pogányhitről éppen 
csak kikeresztelkedett litván Jagello feleségeként halt meg.

Férfiutód nem volt többé és akik értették a nemzetközi összefüggéseket is, azok tudták: a magyaroknak most 
már ki kell tartaniok Zsigmond mellett. Ami nem volt könnyű feladat. Zsigmond, a német-római császár fia köny-
nyelmű és léha ember volt. És még csak azt sem mondhatták az ezért neheztelő magyarok, hogy hát ilyenre ne-
velték a prágai várban élő szülei. Merthogy Zsigmondot kisgyermekkora óta magyar földön nevelték! Itt tanulta 
meg a nyelvet is úgy, mint bármelyik másik magyar úr. Gyermekként már arra a szerepre szánták, amit pár évig 
gyakorolt is: Nagy Lajos leányának férje lett. Igaz, sokáig azt hihették az urak, hogy Mária fog uralkodni és férje 
csak afféle kisegítő lesz, lehet mellette. Ámde aki császári házban született, az ilyen szereppel nem elégedhetett 
meg a tizennegyedik század végén.

És később sem. Zsigmond nem szerette Máriát, közös gyermekük is csak azért volt útban, hogy legyen 
majdani trónörökös. De ettől Zsigmond ifjúkori alaptermészete egy csöppet sem változott. A férfi továbbra is 
előnyben részesítette a mulatozásokat, a nagy evészeteket és ivászatokat. Balkézről való fattyú gyerekei pedig 
szépen szaporodtak. Mert amíg Mária élt, csak őt utálta, a női nem többi tagját szinte válogatás nélkül engedte 
magához…

Ezenközben egy új veszély jelent meg délkeleten, amiről azonban az akkori magyar politikusok többsége 
még nem vett tudomást. Közeledett a török. Ám akkor ez még olyan törpe ügynek tetszett, látszólag az is volt 
– hogy nem sokan vettek róla tudomást. A döntéshozókat sokkal inkább az érdekelte, mi történik az országban, 
hiszen ott is sok érdekes és fontos folyamat zajlott egy időben. A törökök utoljára Nagy Lajostól szenvedtek vere-
séget 1366-ban, ám utána kihasználták az adódó helyzeteket. A Balkánon folyó szokásos torzsalkodások, az ottani 
államok kicsi és gyenge volta lehetővé tette számukra, hogy „körbefolyva” a még bizánci, későbbi Konstantiná-
polyt (a mai Isztambult) már az európai földrészen hódítsanak. Mind északabbra hatoltak. Az 1389-es rigómezei 
csata után – ahol a balkáni államok nagyobb része még együtt küzdött az új veszedelem ellen – a 90-es évekre 
szinte a magyar határhoz értek. Mégis, egyelőre kevesen érzékelték ezt a veszélyt.

Már csak azért is, mert a határokon belüli békétlenség még javában tartott. Zsigmond fontosnak tartotta, 
hogy leszámoljon az ellene (is) lázadt délvidéki urakkal. Alapos munkát kellett végeznie, merthogy az ország ta-
lán legnagyobb és igen fontos része látszott kicsúszni a központi kormányzat ellenőrzése alól. Zsigmond korában 
nyilván nem ilyen hivatalosan és szabatosan fogalmazták meg ezt a veszélyt, mindazonáltal nagyon is jól tudták, 
mekkora baj lehet. Ha a délvidéki urak továbbra is szemben állnak Budával, még a végén más országrészek urait 
is magukkal ránthatják.

Zsigmondnak nagy céljai voltak Európában, első lépésként a német-római császári címet akarta megszerez-
ni, hogy aztán ezzel felvértezve tovább, magasabbra léphessen. Ehhez persze az kellett, hogy abban az egyetlen 
országban, ahol ő volt a király, legalább rend legyen.

Nos, rend – az nem volt.
Az ország mérvadó urainak többsége ugyan Zsigmond mellett állt, de ettől a délvidékiek bosszúszomjas 

harci kedve nem múlott el. Nem tudták feledni Durazzói Kis Károly csúfos halálát és bár ebben Zsigmond nem 
vett részt, mégiscsak azokhoz tartozott, akik szintén szemben álltak Károllyal, amíg élt. Kiszabadította a karmaik 
közül Máriát, a feleségét is, vagyis szabályos háborút viselt ellenük. Egyszóval a délvidéki nagyurak sejthették, 
hogy Zsigmond a másik oldalon áll, enyhén szólva nem a barátjuk. Nem is lehetett az, ha király lett ott, ahol ők 
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meg lázadók voltak.
Ezért 1387 tavasza után is – miután Zsigmondot megkoronázták – a délvidéki lázadás folytatódott. Mi több, 

eleinte a lázadók látszottak győzelmet aratni. Felnyomultak északra, még Pécset is elfoglalták és feldúlták. Ekkor 
történt aztán a Kont-féle eset, ami erősen megosztotta a korabeli magyar közvéleményt.

A lázadók úgy érezték, és joggal, hogy ők a legfejlettebbek a magyar királyságban. Rajtuk keresztül bo-
nyolódott a külkereskedelem jelentős része. Mindenki, aki Itália és az ottani városállamok, a pápaság felől akart 
Budára menni, ezen a tájon haladt át. Itt születtek hát a kapcsolatok, itt telepedtek meg a félig elmagyarosodott 
olasz kereskedők, a dalmát tengerpart az ország vérkeringésének is fontos része lett. Minden bizonnyal magasabb 
is volt itt az életszínvonal, mint az ország többi részében.

Az itteniek tudatosan ápolták a velencei kapcsolatokat is. Bár Velence ezekben a századokban többször volt 
ellenség, ritkán barát, és olykor közömbösen semleges – az itteniek nyitottabbak voltak az Adriára, a tengerre, a 
mediterrán vidékre, mint Magyarország többi vidékére. Szerették volna elérni, hogy erős szövetséges hatalmak-
kal állhassanak kapcsolatban, sőt ha lehet, egy közös királyuk is legyen valamelyik tengeri hatalommal. Ezt a 
szerepet remekül eljátszotta Durazzói Kis Károly – de mint tudjuk, neki alig fél év adatott a hatalom közelében, 
és mindössze öt hétig volt király, mielőtt végeztek vele koronás merénylői.

De nem a délvidékiek voltak az országban a legerősebb nagyúri csoportosulás. A szárazföldiek, a kontinen-
tális hatalomban érdekeltek és csak azért harcolók erősebbnek bizonyultak. A délvidékieket leszavazták, és ha 
kellett, erővel leverték. Mint éppen ekkor is. Egy történészünk szerint ekkor dőlt el végleg, hogy Magyarország 
kontinentális, vagyis szárazföldi hatalom lesz. Mondhatjuk úgy is, hogy Buda hátat fordított a tengernek. Ezzel 
Magyarország kétségtelenül bezárkózott kissé. Ez is egyik oka, hogy később közép-európaiként határozta meg 
magát, hogy az itteni eseménysorozatok játékszerévé vált és mind távolabb került a tengerektől, elsősorban persze 
az Adriától és azáltal a Földközi-tengertől, az akkoriban (is) oly meghatározó mediterrán vidéktől.

Egynémely krónikás úgy vélte, Mária királynő is bíztatta Zsigmondot (míg élt), hogy számoljon le a lázadók-
kal, anyja gyilkosaival. Zsigmondot nem kellett különösebben biztatni, sejtette, addig nem lesz biztos az uralma 
ebben az országban, amíg a délvidéki urak szabadon garázdálkodnak. Nincs itt helyünk arra, hogy hosszadalma-
san időzzünk a harci cselekmények leírásánál, hogyan űzték a lázadókat várról várra, miközben azok meg hol itt, 
hol ott égettek fel egy-egy falut vagy kisebb várost. Mindenesetre a lázadókat még Boszniában és Dalmáciában is 
üldözték. Legtöbbjüket horvát földön fogták el, hisz odavalók voltak, és alighanem az anyanyelvük sem volt ma-
gyar, bár mindnyájan ismerték ezt a nyelvet is. Végül aztán a lázadók egyik vezérét, Horváti János ex-bánt Pécsett 
igen nagy közönség előtt, mondhatni példát statuálva kivégezték. Sőt, a kivégzésnek is egy olyan módozatát vá-
lasztották, amely akkoriban is rettenetesnek számított és nagy híre terjedt mindenfelé. Hogy a krónikást idézzük: 
„János bánt pedig Pécs városában a kivégzés legborzalmasabb válfajával, ahogy a királyné dühe követelte, vé-
geztette ki. Először ló farkához kötözve körülhurcolták a város utcáin, majd tüzes fogókkal megkínozták, azután 
négyfelé vágták és az utókor elrettentő okulására tagjait a város kapuira függesztették. Ugyanazt a kegyetlenséget 
szenvedte, amellyel ő sanyargatott másokat.”

Hogy a pedagógiai célt elérte-e a hatalom, nem tudhatjuk. Mindenesetre ez nem volt elégséges büntetés a 
lázadóknak – a többiek, az alvezérek is sorra kerültek. Ahogyan Heltai írta „Sigmond királról”: „A többi párto-
soknak mind fejeket szedeté, a zágrábi püspektől elvévé a püspekséget és minden marháját, és miért hogy a papi 
méltóságért nem meré őtet megöletni, hanem tömlöcre vetteté”. Csak emlékeztetőül: a zágrábi „püspek” nem más 
volt, mint Horváti Pál, a János fivére, kik mindig minden politikai ügyben együtt „kavartak”.

Nem zárható ki persze, hogy Zsigmondon is erőt vett valamiféle bosszúvágy. Hiszen legalább egy évet 
vesztett 1386-ban és 1387-ben, amikor azért nem kerülhetett közelebb az annyira vágyott trónhoz, mert Máriát 
börtönbe vetették ezek a lázadók. Hát utánuk ment, mindenhonnan kifüstölte őket, leszámolt szinte mindegyikkel. 
Akkoriban igencsak hullottak a fejek Magyarországon, különösen a délvidéken.

Csakhogy közben ő is nagy túlkapásokat követett el, ártatlanokra is lesújtott, az ország egyes vidékeivel 
pedig úgy bánt, mintha azok a saját tulajdonát képeznék. És ezt értsük szó szerint. Úgy viselkedett Zsigmond, 
mintha szándékosan nem akarna népszerű lenni. Amit a népszerűségért tehetett volna, vagy egyenesen meg kellett 
volna tennie – attól tartózkodott. Amivel viszont biztosan nem nyerhette el az urak és a tömegek bizalmát, azt 
szorgalmasan megtette nap mint nap. Bár annakidején fogadalmat, sőt esküt tett a nagyuraknak, hogy megvá-
lasztása, trónra emelése esetén nem fog idegeneket előnyökhöz juttatni – esze ágában sem volt betartani ezt sem 



5

(hiszen politikus volt…). Főleg németek és csehek férkőzhettek hozzá közel, jöttek is csapatostul, amikor neszét 
vették, hogy itt jóféle posztokat, állásokat és birtokokat osztogatnak szinte számolatlanul. A király „ledérsége” is 
sokakat megrázott. Az eltelt nyolc évtized alatt sem Károly Róbert, sem Nagy Lajos nem élt olyan szemérmetlen 
módon, mint Zsigmond. És persze nem is osztogatták az ország javait boldog-boldogtalannak. Zsigmond néhány 
dologhoz kétségtelenül jól értett, de azok nem váltak az államvezetés hasznára. Jól tudott bánni a nőkkel, nem volt 
olyan szoknya a láthatáron, amely alá be ne férkőzött volna, ha arra támadt kedve. Vagy éppenséggel elsőrendűen 
tudott tékozolni, adósságot csinálni. Már az elején, amikor még szinte meg sem koronázták, már kikötötte mint 
feltételt, hogy az addigi adósságait a magyar kincstárból fizessék meg.

A másik, amihez még igen jól értett, a zálogba adás volt. Ha elfogyott a pénze – és mikor nem fogyott el? – 
képes volt az ország egyik vagy másik megyéjét, vagy akár egész tájegységét zálogba adni bárkinek, aki rögtön és 
készpénzzel fizetett érte. Aztán persze elvárta, hogy a sajátos zálogot majd az államkincstárból vásárolják vissza. 
A rokonainak, a cseh Prokopnak és Jodoknak is elzálogosított magyar országrészeket, például a Vág folyótól nyu-
gatra eső területet minden várával és városával együtt… Zsigmond úgy viselkedett hát, mintha Magyarország a 
saját tulajdona lenne. És kevéssé vigasztaló az, hogy akkoriban sok király hasonlóképpen viszonyult alattvalóihoz 
és azok közös vagyonához.

Persze a legyőzött lázadók vagyonát is elkobozta, ez akkoriban szokás volt, törvény is támogatta. Hogy az-
tán a király kinek adta az X-től elvett várakat, városokat, falvakat, és vajon Y., aki megkapta azokat, csakugyan 
megérdemelte-e eme jótéteményeket – senki sem tudhatta bizonyosan.

Igazából elmondható, hogy Zsigmond mindig csak egyik „párt” érdekeit képviselte. De olykor még azok sem 
értettek vele egyet. A más klikkhez, csoportosuláshoz tartozó tehetős érdek-emberek nem értettek vele egyet, oly-
kor összeesküvéseket szőttek ellene, nemegyszer hajlottak már arra is, hogy nyílt lázadást robbantsanak ki ellene.

Ilyen eset volt a Hédervári Kont-féle csoport be nem hódolása. Nem sokkal a délvidéki háború címzetes vége 
után, amikor már a fő bűnösökkel végzett, értesült Zsigmond egy újabb csapatról. Ebbe csupa olyan úr tartozott, 
akik továbbra sem voltak hajlandók őt elismerni királyuknak, éppen ellenkezőleg: azért vonultak ki a délvidéki 
erdőkbe, hogy onnan szervezzenek ellenállást.

Ma azt mondanánk: egy nem akárkikből álló partizáncsapat gyülekezett azért, hogy ismét elhintse a lázadás 
magvát a nem szeretett, idegen király ellen.

Zsigmond persze hamar felfogta, hogy újabb veszély fenyegeti mégoly törékeny és amúgy is meglehetősen 
ingatag uralmát.

A magyar nyelvű krónikás a maga kissé körülményes nyelvezetén így írt erről a helyzetről:
„Mikoron annak utánna Sigmond királ megnyugott vólna Budában, azokról kezde gondot visselni, kik azzok 

közül még ugyan valának, kik ennyi sok bosszúságot műveltenek vala a királyné asszonyokon,, és kik mostan is 
megutállyák vala az ő királyméltóságát, és csúf beszédeket hintnek vala felőlle nagy kövélységekből.”

Mai nyelvre lefordítva arról van szó: amikor Zsigmond már berendezkedett Budán és megerősítette hatalmát, 
figyelni kezdett azokra az urakra is, akik főként a délvidéken ismét ellene hangolták az embereket, a közvéle-
ményt. Ezek nyilván ugyanazok voltak, akik egy-két évvel korábban fellázadtak Erzsébet és Mária ellen. Most 
tehát folytatták a lázadást – ellene. Amikor ő már azt hitte, leszámolt az összes számottevő ellenfelével! A „meg-
utálni” szó persze akkor ennél többet jelentett, aminthogy az „utálatos” jelző is. Ez már a gyűlölet fokozata volt, 
ami élet-halál harcot jósolt. És az be is következett, hamarosan.

De kik voltak az ellenfelek? Lássuk a magyar nyelvű krónikást:
„Valának pedig ezek kiváltképpen harmincketten. Fő vala ezek között egy Kont István, ki az Héderváriak 

nemzetségekből való vala. E harmincketten, mivelhogy nem királyozák vala a Sigmond királyt, hanem ellene 
versengének, búdosnak vala allá-fel az országban, falukban, erdőkben. etc.”

Vagyis akik „nem királyozák vala”, tehát nem koronázták meg és nem ismerték el Zsigmondot, „búdostak”, 
azaz bujdostak szerte az országban. Talán nem is csak harmincketten voltak? Tegyük hozzá, harminckét nemes-
úr akkoriban nem kis erőt képviselhetett, hisz mindegyik magával vitte fegyveres szolgáit és máris voltak vagy 
százan-százötvenen. Abban az időben, amikor központi királyi hadsereg nem létezett és veszély esetén a király 
a vele baráti viszonyban lévő, neki lekötelezett nagyuraktól kért-összeszedett fegyveresekből állított ki magának 
sereget – ez is fenyegető erő lehetett. Ennyi ember éjszaka, vagy csellel bármikor elfoglalhatott egy vidéki várat, 
amit a lázadás vagy az ellenállás fészkévé tehetett.
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A helyzetről a latin nyelvű krónikás is beszámolt:
„Míg Zsigmond királyt kedvező szerencse kisérte, a szokásosnál is önhittebb lélekkel törekedett rá, hogy az 

ország lakosai közül azokat a kitűnő nemeseket, akik ellene és a királynő ellen súlyosan vétettek (…) vagy hűség-
re és hálára kötelezze, vagy halállal sújtsa. Ezeket azonban a vakmerőség esztelen makacssága vezette, és inkább 
akartak meghalni, semmint egy nekik nem kedves uralkodó alatt élni. Ezek voltak azok a nemesek, akiket a mi 
korunk harminckét vitéz néven emleget.”

És persze ő is rögtön rátér Kontra. „Dicső és minden magyarok között nagy dicsérettel magasztalt híres-
neves vitéz, név szerint Kont István. A Hédervári urak előkelő véréből, s akiről a mi korunkban kiváló ereje és 
vitézsége miatt nemcsak beszélnek, hanem zengő lanton énekelnek is.”

A „mi korunk”, amit a krónikás emleget, vagy száz évvel később volt. Figyelemre méltó: mindenki hozzátet-
te akkortájt, hogy Kont István a Héderváriak közül volt, vagyis a kor magyarjai az új vallás, az európai szokások 
átvételével nem automatikusan és főleg nem hamar mondtak le arról a nomád-pogány-ázsiai szokásukról, hogy 
számon tartsák, ki melyik nemzetségbe tartozott, melyik őstől vezeti le eredetét.

Az, hogy Zsigmond ilyen keményen lépett fel ezen urak ellen, még valamit bizonyít: igenis látta, hogy ingo-
ványos talajon áll. Mint aki száraz erdőben sétál, ahol elég egy szikra és minden lángba borul. A véres megtorlásra 
azért volt szükség, hogy a lázadás utolsó szikráját is kioltsa és végre valóban megszilárdítsa hatalmát Magyaror-
szágon.

A „harminckettek” és kísérőik időnként szétrajzottak az országban, felosztva maguk között a várakat, falva-
kat és legfőképpen a középbirtokos nemességet. Ezeket járták körbe és agitáltak Zsigmond ellen, majd tovább-
mentek és amikor véget ért egy-egy ilyen propaganda-körutazásuk, az előre megbeszélt helyen ismét találkoztak 
és megbeszélték tapasztalataikat. Zsigmond persze hamar értesült a „közvélemény felbujtóiról” és tudta: akkor 
kell őket elkapnia, amikor együtt vannak. De reménytelennek tetszett egy pár száz fős csapatot összeszedni és el-
lenük küldeni – az ilyesminek hírét veszik idejekorán és szétfutnak ismét, aztán keresheti a tűt a szalmakazalban. 
Ezért inkább cselt eszelt ki.

A krónikást idézve a király „egy cselvetésben és fegyverforgatásban egyaránt jártas férfiút” bízott meg a 
feladattal. Vajdafi Györgynek hívták ezt az urat – hisz nemes volt, mint azt a neve is mutatja. A király „Bízá ez 
okáért ezt a dolgot titkon az Vajdafi Gyögyre, hogy az utánnok lönne, és valami módon megfogná őket, és a ki-
rálynak kezébe ejtené”. Tehát amikor a terv megszületett, a kivitelezés módja egyelőre ismeretlen volt. Zsigmond 
Vajdafira bízta a dolgot, a helyszín és a körülmények ismeretében maga találja ki, hogyan lehetne ártalmatlanná 
tenni a harminckettőt.

Vajdafi egy korabeli kommandós csapatot szervezett, kikémlelte, hol táboroznak éppen a lázadók és kato-
náival körülvette őket. Lapított sokág, talán napokon át figyelte amazok erdei titkos táborát. Aztán egy hajnalon, 
amikor az álom elnyomta még az őröket is – lecsapott. Persze fegyveres ellenállás bontakozott ki, de Vajdafi 
– akinek Zsigmond a lelkére kötötte, hogy akit lehet, élve hozzon eléje – rábeszélte az ellenfeleket, tegyék le a 
fegyvert. Megesküdött, hogy a király előtt szavát emeli értük és különben is úgy tudja – hazudta – hogy a király 
elnéző lesz velük szemben.

Ami talán igaz is volt. Hiszen láttuk már korábban, hogy aki köpönyeget fordított és melléje állt, annak „hű-
ségét” a király még javadalmakkal honorálta. Ha lehetett, kerülte a vérontást, de nem mindig lehetett és olykor 
nem is akarta Zsigmond a megbékélését, hiszen ettől-attól a birtokát is el kellett koboznia, hogy aztán legyen 
mivel megvásárolnia más urakat.

Nos, Kont István és társai bekapták a horgot. Hittek Vajdafinak, ami aztán számukra végzetesnek bizonyult. 
Pedig a „kommandós” voltaképpen nem hazudott. A harminckét vitézt és elfogott embereiket Budára kísérték. 
Ott Zsigmond az egész udvara jelenlétében fogadta őket. És bizony – valljuk be – ha akkor meghódolnak neki, 
eltekint a végzetes büntetéstől. Ezt egyértelműen tudomásunkra is hozta, mint az kiderül nemcsak a krónikákból, 
de még a korabeli lantos énekből vagy akár Vörösmarty Mihály verséből is.

Ám a harminckettek megátalkodottan hallgattak. Egyik sem lépett elő, nem üdvözölte a királyt, nem tett hű-
ségnyilatkozatot – nem kért kegyelmet. Ezért aztán Zsigmondban is „felment a pumpa”, ha szabad így szólnunk. 
(Úgy véljük, szabad. Mert a régi idők krónikáját szándékosan írjuk a ma emberének a mai, huszonegyedik századi 
nyelven, hogy ezáltal is közelebb hozzuk a régi eseményeket és azok szereplőit…)

Ezért szépen, sorban, kivégezték őket.
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Heltai krónikája szerint azért nem volt ez ilyen egyszerű. Abban a verzióban Vajdafi becsapta őket, mert azt 
mondá, protekciósok lesznek a királynál, csak jöjjenek vele. És kezdetben szó sem volt elfogásról, az urak ma-
guktól mentek Vajdafival, aki aztán útközben egyik éjszaka rájuk rontott embereivel és „vasba vereté őket”, így 
vitte a harminckettőt a király elé. Útközben összebeszéltek aztán a férfiak, hogy ha „ezek így, akkor mi meg úgy”. 
A lényegen persze nem változtat – nem hódoltak meg, sőt lázadtak, tehát meg kellett halniok. De mert a magyar-
ság körében oly ritka módon senki sem tört ki a sorból, mindenki tartotta magát az előzetes tervhez, hát az esetet 
máig őszinte csodálkozással emlegetjük…

Akadnak persze történészek, akik szerint ez az egész eset meg sem történt, merthogy nincs nyoma semmi-
lyen hivatalos iratban. Harminckét úr kivégzése egy akkora országban, mint amilyen Magyarország volt az 1380-
as évek égén, egy olyan forrongó időben – valamilyen módon fenn kellett volna hogy maradjon. De csak egy 
„lantos ének” szállt szájról szájra és száz évvel későbbi krónikában történik róla említés. Lehet hát, hogy nem is 
történt meg?

Ahogyan az akkoriban lenni szokott, a magyar királynak a pár éves belharcok után ismét rendet kellett tennie 
a Balkánon. A névleges vagy valódi hűbéresek, a szerb, a bosnyák, a moldvai és más vajdák, fejedelmek, „cárok” 
látva Magyarország belső nehézségeit, rögtön megfeledkeztek az adófizetésről, sőt némelyik nem átallott Velen-
cével és/vagy és idegen hatalmakkal szövetkezni.

Amint hát viszonylagos rend lett az országon belül, Zsigmond hadjáratot indított előbb Moldva, majd Havas-
alföld (a mai Románia egy része) ellen. Csak halkan jegyezzük meg – azon mai magyarok számára, akik a múltat 
mindig fényesnek, dicsőségesnek, az akkori magyarokat nagynak, szépnek és jónak, a környező népeket pedig 
(ha kimondatlanul is) alacsonyabb rendűeknek képzelik – hogy például a Kárpátokon túli területek lakói egy 
emberként keltek fel és harcoltak a magyarok ellen, akiket dölyfös, vérengző hordának tartottak, akiknek semmi 
keresnivalójuk a Kárpátokon kívül. És a magyarok – akkor Zsigmond alatt is, meg oly sokszor már korábban – 
bebizonyították, hogy valóban egy vérengző horda, amely sokszor valós okok nélkül rohant le más népeket. Ne 
legyenek kétségeik, az utóbbi ezerszáz évben nem ok nélkül utálták meg a magyarokat a mai magyar határokon 
kívül, tekintsünk is bármilyen irányba. Zsigmond katonái – mint arról a krónikások maguk tanúskodnak nagy 
büszkén, nem is sejtve, milyen terhelő dolgokat írtak meg őseinkről – amikor is azok „a havasok meredélyein 
futókat kíméletlen öldökléssel sújtják” stb. Vagy például ezek a sorok is mennyire árulkodóak (a törökkel szövet-
kezett havasalföldiek elleni hadjáratról szólva): „Jobbra-balra hullottak a törökök meg az oláhok, és még sokkal 
többen estek volna el, ha a király katonáinak lovai… utol tudták volna érni a futásban a futókat”. Egyszóval a 
mieink nagy vérengzéseket követtek el. Semmi okunk feltételezni, hogy a polgári lakosságot ne irtották volna 
ugyanolyan kegyetlenséggel, ahogyan azt akkoriban minden más nép, más hadseregek is tették szerte a kontinen-
sen. Nem azt állítjuk tehát, hogy a magyarok rosszabbak voltak másoknál – hanem azt (ami legalább olyan súlyos 
vád), hogy nem is voltak jobbak azoknál!

Mintha nem lett volna elég baj, a meggyilkolt Durazzói Kis Károly fia is igyekezett beleszólni az események-
be. A gyerek persze akkor még kicsi volt, tehát nyilván nem ő, hanem a mögötte álló nápolyi klikk (elsősorban 
a magyargyűlölő anyja) szerették volna megnehezíteni Zsigmond dolgát. Ma már kevesen tudnak róla – az isko-
lákban sem tanítják – hogy „Nápolyi László” nevében bejelentették igényét a magyar trónra! Mivel apja végső 
soron törvényes királya volt az országnak öt héten át (igaz, kényszerítéssel mondhatni erőszakkal foglalta el a 
trónt, de ez nem volt ritka eset akkoriban), hát mivel meghalt, most az örököse, a vére, a „László” a király! A gye-
rek nevében rögtön akcióba is lendültek a nápolyiak és a velük szövetséges délvidékiek. A később oly dicstelen 
módon kivégzett Horváti Jánost a nápolyi király kinevezte helytartójává és minden urat fölszólítottak, tagadják 
meg Zsigmondot és térjenek át „László király” hűségére. A túlvilágon (ha van olyan) Kis Károly most elégedett 
lehetett, hogy fiát annakidején magyar névre kereszteltette.

Nem csoda, ha Zsigmond úgy látta: le kell számolnia a délvidéki urakkal, akiknek lám, most újabb „húzó-
nevük” akadt, akit zászlajukra tűznek. Ha tovább tart a lázadás, az elégedetlenség, a belháború, akkor a Délvidék 
elszakad Magyarországtól, valamilyen nápolyi-velencei-szláv állam lesz, amely végleg elvágja Magyarországot 
a tengertől.
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Hát végzett a lázadókkal. Nápolyi Lászlóról ugyan még hallani lehetett később is, de akkor már nem ártotta 
bele magát a magyar ügyekbe, annál csúnyább dolgokat művelt otthon Itáliában.

Sorozatunk előző kötetében már szó volt Mária királyné halálának rejtélyes körülményeiről. A legnagyobb 
rejtély persze nem maga a lovasbaleset, hanem az, hogy egy királyné – aki ráadásul sok hónapos terhes már – ho-
gyan lovagolhat ki egyes egyedül egy erdőbe? Mindenesetre tény, hogy 1395 május tizenhetedikén, hétfőn Mária 
Budán volt. Ami kivételnek számít, mert általában az ország más vidékein, más váraiban lakott, hogy ne kelljen 
gyakorta találkoznia „kedves” férjével, Zsigmonddal. Zsigmond akkor nem tartózkodott a városban, megint va-
lahol háborúzott éppen. Azon a napon reggel a nyolcadik hónapos terhes asszony egyedül kilovagolt. Egyáltalán 
ilyen állapotban lóra ült? És miért nem kísérték, ha már lebeszélni nem tudták az esztelen ötletről? Aztán mivel 
órákig hiába várták, keresésére indultak és megtalálták egy vízmosásban, holtan. A gyermek is megszületett, de 
persze ellátás híján ott halt meg halott anyja mellett. (Nem tudjuk, fiú lett volna vagy lány?)

Sok gyanús körülmény van itt. Enyhén szólva különös eset, különös történet. Lehet, hogy nem igaz? Nem ez 
történt, nem ott, nem így, nem akkor? Lehet, a királyné merénylet áldozata lett?

Zsigmond voltaképpen jól járt felesége halálával. Gyereke még születhetett száz is, de megszabadult a társ-
uralkodótól. Mária ugyan addig is csak névleg volt Magyarország uralkodója, de most már Zsigmond egyedül 
maradt a porondon. Kiterjeszthette hatalmát.

Mária maradványait Váradon (Nagyváradon) temették el, de a török időkben ott mindent leromboltak a meg-
szállók. 1755-ben osztrák katonák kútásás közben véletlenül bukkantak egy női csontvázra, amely mellett Anjou-
jelvényes korona és más királyi származásra valló jelvények hevertek. Nem volt kétséges, hogy Mária csontjait 
lelték fel 360 évvel halála után.

Azért a mindössze huszonnégy éves asszony halála nem múlott el nyomtalanul. 1395 nyara után a legtöbben 
kételkedtek abban, hogy a királynő egyszerű baleset áldozata lett volna. Kételkedett bizony Lengyelországba sza-
kadt húga, Hedvig is. Méghozzá olyan mértékben, hogy az általa is gyűlölt Zsigmond elleni hadjáratra rábeszélte 
a (szintén nem nagyon kedvelt) férjét, Jagello királyt is. A lengyel hadak meg is indultak a Zsigmondi Magyaror-
szág ellen és csak Eperjes magasságában sikerült őket megállítani, majd némi ravaszkodással visszatérésre kész-
tetni. De ez azt is jelentette, hogy Jagello Ulászló (Wladyslaw) személyében újabb trónkövetelő bukkant fel, aki 
nem is nagyon titkolta, hogy az utolsó életben maradt Nagy Lajos-utód, Hedvig királyné nevében igényt formál 
a magyar trónra is. Már csak azon az alapon is, hogy annak idején közös magyar-lengyel királyságot hoztak létre 
az Anjou-k jogara alatt. A nemrégen még litván és pogány, most erősen lengyel és keresztény uralkodó pedig úgy 
érezte, hogy ez a közös királyság csakis az ő kezében működhetne.

Hogy még több legyen a baj – török hadsereg tört Magyarországra! Ez volt az első alkalom, amikor a fél-
holdas, lófarkas zászló alatt török csapatok meneteltek magyar földön. Zsigmond persze egyfelől gyorsan sereget 
szedett össze, másfelől azonnal követeket menesztett Itáliába és francia földre, hogy egy törökellenes koalíciót 
kovácsoljon össze. Ő kezdte azt a sort, amit aztán vagy háromszáz éven át folytattak a mindenkori magyar ki-
rályok, erdélyi fejedelmek és egyéb károsultak: a Nyugattól kérték-követelték-várták a segítséget a feltörekvő 
keleti, idegen, oszmán hatalommal szemben. Már tudjuk, hogy e könyörgések ritkán jártak sikerrel, gyakrabban 
végződtek eredménytelenül. Ami a mi számunkra kudarcot és véres pusztulást jelentett.

Ha valaki ezek után azt hinné, hogy Zsigmond teljhatalmú uralkodója volt az országnak, az bizony téved. 
Emlékezzünk – már a trónra is csak úgy kerülhetett, ha az „országtanács”, a leggazdagabb főurak és az országot 
vezető hivatalnok-urak együttese azt jóváhagyta. Nekik tette ígéreteit Zsigmond (amiket aztán javarészt nem tar-
tott be) és minden jel arra mutat, hogy nélkülük szinte semmiben sem dönthetett egyedül.

Erre az egyik legjobb – árulkodó – bizonyíték egy olasz követtől maradt reánk. A mantovai városállam követe 
1395 őszén érkezett Budára. Már az is gyanús volt neki, hogy a királlyal nem a palotában, hanem az országtanács 
egyik vezetőjének, az esztergomi érseknek a palotájában találkozott a királlyal. Nem a királyi palotában, és Zsig-
mond sohasem fogadta őt négyszemközt. Napokon keresztül mindig csak az érsek és más urak előtt találkozott a 
követtel és a közös ügyek megbeszélése úgy zajlott: a követ feldobta a témát, a király elment a terem sarkába az 
érsekkel, ott suttogtak valamit (bár mivel nyilván magyarul folyt a szó, a mantovai amúgy sem értette volna, de 
lám, ebben sem bíztak az urak), aztán visszajöttek a követhez és amikor felmerült a következő téma, a király és 
az érsek ismét a sarokba sompolyogtak külön tanácskozni. A király tehát nem volt teljesen a maga ura, bármeny-
nyire is úgy látszott kifelé. Meg talán az országon belül is. Voltak bizonyos keretek, amelyek között senki sem 
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szabályozta a mozgását, de más területeken – például külügyek – szigorúan alárendelték őt az országtanácsnak.
Nos, egy ilyen „önálló” királyra nem sokkal később egy nemzetközi hadsereget bíztak, hogy verje meg a 

szultán seregét!
A döntő ütközetre „Nagy-Nikápoly”, vagyis Nikopol alatt került sor. Forgattunk olyan magyar szerző által 

magyar nyelven Magyarországon kiadott történeti munkát, amely e hadjáratot egyetlen félmondattal intézi el, 
mondván, hogy ott a király seregei győzelmet arattak. Egy szóval sem emlékezik arról az „apróságról”, hogy a 
német, francia, olasz stb., segédcsapatokat éppen úgy szétverte a török, mint a magyarokat. Ez egy „fiók-Mohács” 
volt, amely előrevetítette a későbbi tragédiák sorozatát. 1396 szeptember 28-án Bajazid vagy Bajezid török szul-
tán csapatai gyakorlatilag csaknem megsemmisítették a magyar haderőt. A magyar nagyurak közül még a nádor is 
odaveszett, de elestek vagy fogságba kerültek a nyugati vezetők közül is többen. Angolok, burgundiak és mások 
futva mentették az életüket.

Az ember azt hinné, hogy a haderejével Bulgária felé vonuló király legalább a felvonulási területen békét 
akart tudni a háta mögött. Pedig dehogy! Zsigmond hadai egész Szerbiában „kegyetlen dühvel, nagy fosztogatás-
sal és borzalmas hadizajjal” vonult át – mint feljegyezte egy krónikás. Vagyis az ellenségtől még meg nem szállt, 
lényegében jogilag a magyar koronához tartozó, neki adófizető szerbséget is maga ellen fordította, minden ok 
nélkül. Csoda-e ezek után, ha a szerbek és más balkáni népek csak kis mértékben álltak melléje, és amikor a sereg 
maradékai hazafelé menekültek, mindenütt szerbek csapdáiba futottak? A bölcsesség hiánya csak fokozta hát az 
emberveszteségeket és a gyűlöletet a magyarok iránt.

A csatában – már menet közben – derült ki, hogy bizony a törökök nem olyan ellenfelek, mint bárki más, 
akikkel eddig itt Közép-Európában a felek szembekerültek. Ha magyarok, csehek, osztrákok, szerbek, bosnyá-
kok, lengyelek, litvánok stb. harcoltak egymással, az közel sem volt olyan borzasztó, mint amikor a törökkel ke-
rültek szembe. Kis túlzással azt mondhatnánk: a felsoroltak mind amatőrök voltak egy profi ellenséggel szemben. 
A törökök akkor már századok óta úton voltak, Ázsia mélyéből nyomultak nyugat felé. Mielőtt még megszerezték 
volna Bizáncot, már körülfolyták és megcsonkították azt, átjöttek Európába, görög földeken garázdálkodtak, az-
tán jöttek fel a balkánon és nem látszott olyan erő, amely megállíthatta volna őket.

A törökök bizony profik voltak, katonanép, amelynek egyedeit harcokra, háborúkra „tenyésztették”, szok-
tatták, nevelték és edzették. Ez a kiképzés meghozta a maga gyümölcsét, mint azt a következő évszázadok kelet-
európai történetében látjuk.

Zsigmond megtudta hát, milyen is az igazi ellenség – és vesztett. De nem csupán mint hadvezér bizonyult 
nullának! Hanem mint ember is levizsgázott, és igencsak rosszul. Mert amikor látta, hogy a franciák feladták és 
menekültek, ő is parancsot adott a fejvesztett menekülésre. A jelző azt jelenti, hogy a magyarok a török túlerő lát-
tán meg sem kísérelték a további ellenállást, nem használták ki még meglévő tartalékaikat. Mindenki eszeveszett 
futásnak eredt, csak hogy mentse a saját nyomorult életét.

A király is.
Ezt látva persze már azok is futásnak eredtek, akik amúgy kitartottak volna még jó ideig, vagy netán esetleg 

győzelembe billentették volna a mérleget. Otthagyták felszerelésüket, sátraikat, szekereiket, készleteiket és kin-
cseiket – menekült, ki merre látott! Akinek jutott ló, vagy fogott magának egy gazdátlant, annak volt esélye. Aki 
sebesülten, vagy gyalog maradt a téren, azt vagy levágta, vagy fogságba ejtette és rabszolgának eladta a török.

A király ekkor olyasmit tett, ami utána századokig borzolta az emlékezők idegeit. Nikopol Észak-Bulgári-
ában van, a Dina partján. Az akkori magyar déli határtól pár száz kilométerre. Hamar hazaérhetett volna hát az, 
aki sebesen menekül. A király és kísérete azonban nem ezt az utat választotta. Egyszerűen hihetetlen, ami történt.

A király egy dunai hajóra menekült, azzal azonban nem nyugat, hanem kelet felé indult! Vagyis le a Dunán 
a Fekete-tengerre! Első pillantásra őrült ötletnek tűnik (a másodikra még inkább…), hiszen így a magyar király a 
csatavesztés után gyakorlatilag az ellenség területe felé menekült!

Csak később derült ki, hogy előzőleg titkos egyezséget kötött Velencével. Velence a rendelkezésére bocsátott 
egy hadigályát, amelyet a török sem támadott. A király ezzel ment le Bizáncba, ott időzött egy ideig. Később azt 
állította: törökellenes szövetséget akart tető alá hozni a bizánciakkal, de nem sikerült. Pedig lám, kedvenc diplo-
matáját és külpolitikai szakértőjét, a már említett országtanács-vezetőt, az esztergomi érseket is magával vitte a 
nagy útra! Amely útnak különben akkor még egyáltalán nem volt vége.

Heltai Gáspár is leírja a csatavesztést, de láthatóan igyekszik indokot, mentő körülményeket találni a király 
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futására:
„…A kereszttyének megijedének és mindjárást futni kezdének. A törökek utánnok, erőssen vágják vala őket, 

és nagy sokat megfogának közülek. Sőt Sigmond királyt is megfogták volna.
De a Dunára jövén szerencsére talála egy kis csólnakot, és abba ülvén általöveze a Dunán és úgy szallada el 

előttek. A kereszttyének közül húszezren veszének oda… Mikoron Sigmond király elszalladott volna, fél vala a 
magyaroktól, miérthogy az jeles hadat elvesztötte vala, és nagy sok jeles urak odavesztenek vala…”

Hát eme félelem és szégyen keveréke volt az az üzemanyag – így Heltai és nyilván a korabeli közvélemény 
és az utódok egy része is hasonlóan vélekedett – ami elhajtotta Zsigmondot Magyarországtól távol. Nagyon meg-
gondolatlan cselekedet volt ez, mert hiszen az országban nem volt stabil hangulat, bármikor rátörhetett valamilyen 
ellenség. Ráadásul minimum két külföldi trónkövetelő is Buda felé lesett (Nápolyi László és Jagelló Ulászló).

Zsigmond a csatában kimutatta, hogy gyáva ember. Még azt is megkockáztatta most, hogy egy időre „kivon-
ja magát a forgalomból”, talán elfelejtik, milyen ocsmányul viselkedett a nikápolyi csatában…? Azt kockáztatta, 
hogy otthon halottnak hiszik és másik királyt választanak helyette. Miközben tehát az országban nagy fejetlenség 
volt és sokan háborogtak a vesztes háború miatt, Zsigmondunk kiválasztott barátaival, pár nagyúrral szépen ha-
jókázott. Mintha csak turista lenne: Bizáncot elhagyva egy velencei luxushajón megkerülte a görög szigetvilágot, 
járt Ródosz szigetén is. Aztán felhajózott az Adrián. A Karácsonyt Dubrovnikban töltötte (akkoriban Raguzának 
hívták), aztán január elején csak azért szállt partra Spalatoban (ma Split), hogy végre sétálgasson egyet a száraz-
földön, mint rosszakarói (?) feljegyezték…

Mondani sem kell, hogy az ország felzúdult. Ismét és különösen a délvidéki urak. Akiknek mellesleg meg is 
volt rá az okuk. Ugyanis míg a gyáva király kéjutazott ahelyett, hogy hazajövet mentené, ami még menthető – a 
török Nikápoly alól feljött seregeivel és betört magyar földekre. Mi több, a törökök nemcsak a Száva-Dráva közbe 
hatoltak be, de gyors lovas csapataik megjelentek a Dunántúlon és a mai osztrák határ közelében is látták őket!

Ez afféle tatárjárás benyomását keltette. Annál is inkább, mert a törökök is ázsiaiak voltak és megszálló kato-
naként úgy is viselkedtek. Felégettek és elraboltak mindent, az emberek egy részét meggyilkolták vagy rabszíjra 
fűzve magukkal vitték.

Az urak felháborodása határtalan volt. Igazolva látták előző lázadásukat, elégedetlen hangulataikat. Ez hát 
Zsigmond király! Csak ennyit ér, így törődik országa védelmével? Mind gyakrabban hangzott el a „cseh disznó” 
kifejezés. Mert bár Zsigmond nem cseh, hanem német volt, de morva és cseh uralkodó körökkel meglévő rokon-
sága és az, hogy már az apja is inkább Prágában székelt, mintsem német földön – ébresztették ezeket a képzeteket.

Túloz persze a latin nyelvű krónikás, amikor azt írja: „Zsigmond király, ki eddig kedves volt nemzetének 
szemében, népé nek súlyos veresége után gyűlölet tárgyává lett”. A túlzás a mondat első felében érzékelhető. A 
második fele már valóság volt. Ha Zsigmond Nikápolyból pár nap alatt hazavágtat és maga adja elő, miért ve-
szítették el a csatát, talán megbocsátanak neki. De az újabb veszedelemben sem volt sehol és ezzel maga ellen 
fordította azokat is, akiknek amúgy – addig – semmi baja sem volt vele.

Az urak, köztük azon délvidékiek, akik nemrégen megtértek és ezért még jutalombirtokokat is kaptak Zsig-
mondtól – most erőteljesen szembefordultak vele. Összeszövetkeztek, követeket küldtek Nápolyi Lászlóhoz. Hel-
tai szerint: „Pártot kezdenek akkoron ütni a magyari urak a Sigmond királ ellen.” Az urak akkor – mint innen 
értesülünk – „kégyót-békát kezdének kiáltani a királ ellen” és igyekeztek minél többeket „elhajlítani” tőle. Zsig-
mondot „veszett királynak” nevezték, „ki semmirekellő volna és az országnak csak veszedelmére volna”.

Volt itt egy másik szempont is.
Például az, hogy amikor Mária királyné meghalt, sokak szerint a ténnyel Zsigmond automatikusan elvesztet-

te királyi címét is. Hiszen az csak „Máriához tapadt”, az övé, az ő jogcíme volt mint Nagy Lajos leányáé. Zsig-
mond pedig eddig is csak afféle függelékként uralkodhatott.

No persze sem Zsigmond, sem hívei nem vették figyelembe ezt az érvet és nekik is igazuk volt, hiszen Zsig-
mondot törvényesen megkoronázták Székesfehérvárott, a magyar („szent”) koronát tették a fejére.

Az urak mindenesetre üzentek Nápolyi Lászlónak: ha komolyan gondolta a dolgot és csakugyan elfoglalná a 
magyar trónt, akkor most szívesen látják. Persze amaz „eszén lőn” és „meggondolá a magyar birodalomnak terhös 
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vóltát”. Sőt, a múlt sem hagyta nyugton: „az attyának röttenetes példáját is forgatta előtte és a magyaroknak csoda 
erkölcseket”. A szövegben elrejtve némi önkritika is fellelhető: külföldön bizony elítélték magyarokat azért, aho-
gyan Durazzói Kis Károllyal végeztek és a „csoda erkölcsek” kifejezés aligha volt pozitív.

Egyes források, nyilván túlozva, azt állítják, hogy Zsigmond majdnem két évig járt külországban. Annyi 
ideig biztosan nem tartott sajátos kéjutazása, az mindössze fél év lehetett. Viszont közben Nápolyi László azt 
üzente: ha a magyar urak őt akarják a trónon látni, hát legyen, de előbb elrendezi otthoni dolgait, addig az ösz-
szeesküvők vezetői itthon tegyenek, amit tudnak, amikor pedig „László király” legálisan trónra kerül, utólag is 
törvényileg szentesíti minden intézkedésüket. Mivel Zsigmond oly csúfosan viselkedett, hát még az addigi nagy 
hívei is átálltak Nápolyi László oldalára. Akit mellesleg a szintén nápolyi születésű akkori pápa, IX. Bonifác is 
mind nyíltabban támogatott – Zsigmond ellenében…

Azt kell mondanunk, hogy nem ítélhetőek el egyértelműen ezek a másféle terveket szövögető urak. Mi 
több, Magyarország egész későbbi története, jelentősége, a világban elfoglalt helyzete is alapvetően megváltozott 
volna, ha akkor már az ország a „tengeri orientáció” felé hajlik. Gondoljunk csak a pár millió lakosú Portugália 
példájára, amely alig száz-százhúsz évvel később nekifoghatott egy hatalmas gyarmatbirodalom kiépítésének és 
századokra nagyhatalommá lett! Magyarországnak és Nápolynak (Szicíliával együtt) már akkor több lakosa volt, 
mint Portugáliának az 1500-as évek elején. Ha az ország nem fordul be a közép-európai, kontinentális, szárazföldi 
és szükségszerűen zárt világába, hanem kifelé nyit és egy nápolyi-magyar és mondjuk francia szövetség alakul ki, 
bizony minden másképpen zajlik majd. Illetve, sajnos, csak zajlott volna.

1397 február végére ért haza Zsigmond. Úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, mintha a 
nikápolyi csata – ahol fél Európa vereséget szenvedett vele-velünk együtt – meg sem esett volna. Gyávaságról, 
megfutamodásról, kéjutazásról nem is akart beszélni. Az országtanács tagjai azonban úgy érezték, itt az ideje a 
felelősségre vonásnak.

Jellemző Zsigmondra: miután január elején megérkezett Dalmáciába, vagy egy hónapig kivárt és ezalatt tá-
jékozódott, mi is történt a távollétében? Ez a szadista lelkű férfi – később nemegyszer vett részt megkínzatásokon 
és kivégzéseken, amiket nagyon élvezett – most szorongott. Sejtette, hogy nem egyszerű fejmosásban lesz része, 
ugyanakkor tudata mélyén nyilván háborgott is, hogy ezek a magyar uracskák akarják őt felelősségre vonni? 
Biztos voltak olyan pillanatai, amikor a legszívesebben felköttette volna mindegyiket. Illetve, a kor szokásainak 
megfelelően, mivel nemes urakról volt szó, hát lefejeztette volna a főkolomposokat, akárcsak azt a harminckettőt 
a budai piactéren.

Eléje jöttek azok az urak is, akik ezenközben Nápolyi Lászlóval kacérkodtak. Tudni akarták, mi a helyzet? 
Sikerül-e Zsigmondot kiebrudalni? Közben jött a hír, hogy az európai keresztény államok nagy keresztes hadse-
reget szednek össze és azt elindítják Magyarországra, a török ellen. De ennek a feltétele – a történtek ellenére!? – 
hogy azt Zsigmond vezesse. Mint a német-római császár fiában, bíztak benne Nyugaton. A nikápolyi csatavesztés 
hírén túl a jelek szerint nem jutott el hozzájuk, hogy a vereség egyik okozója a magyar király volt. Csak benne 
bíztak.

Az országtanács tagjai a fejüket fogták, de úgy döntöttek: akkor Zsigmond maradjon és talán sikerül neki 
legyőznie a törököket. Ám ezenközben történt más is – Zsigmond visszaütött.

Erre senki sem számított. Annak a Garay Miklós nádornak a fia, ki részt vett Durazzói Kis Károly meggyil-
kolásában, aztán szeretőjét, Erzsébet özvegy királynét védve elesett és akinek végül a fejét Nápolyba vitték mu-
togatni – szintén itt volt. Ifjabb Garay, szintén Miklós apjánál sokkal okosabb, tehetségesebb és ravaszabb ember 
volt. És Zsigmond pártján állt, amiért később szédületes karriert futott be és Zsigmond akadályoztatása, távollétei 
esetén gyakorlatilag ő volt Magyarország királya.

De erre előbb rá kellett szolgálnia. És erre itt, egy vidéki várban tartott tanácskozás során nyílott alkalom. 
Zsigmond utasítására a délvidékiek egy részét, Nápolyi László pártjának legjelentősebb tagjait egy váratlan pil-
lanatban lemészárolták!

Kevesen tudnak erről, az iskolákban általában ezt sem tanítják: A nemzet szégyene? Sok ilyen szégyenfoltot 
tartanak titokban máig. Gondoljunk csak Szent István királyunk garázda, iszákos anyjára, aki embert is ölt, és a 
sort sokáig folytathatnánk. Ilyen esetnek számít ez is. A régi krónikások persze feljegyezték ezt is, bár röviden 
átléptek rajta.

A tervet gondosan előkészítették. A király aztán egy tanácskozás során megadta a jelet Garay embereinek, 
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akik berontottak a terembe és össze-vissza kaszabolták az előre kijelölt célpontokat. De a legtöbb urat csak elkap-
ták, kihurcolták a vár udvarára és a készen álló hóhérok azonnal a fejüket vették. Nyoma sem volt mindannak, 
amit a nemesek már kiharcoltak maguknak: hogy őket csak bíróság ítélheti el, vagy maga a nádor, és joguk van 
fellebbezni a királyhoz. Mindez gyakorlatilag pár tíz perc alatt zajlott le, a vér pedig bőven folyt. Akit nem vágtak 
le a tanácskozó teremben, azt simán és főleg gyorsan kivégezték. Zsigmond fél óra (!) alatt megszabadult azoktól, 
akik a legtöbbet árthattak neki. Akadt olyan nagyúr, akinek katonái megneszelvén, mi történik az épületben, csa-
patosan rohantak, hogy megvédjék urukat. De Zsigmond utasítására az odabent megölt személyeket „kihányák az 
ablakon”, így aztán a katonák láthatták, hogy uruk már halott, nincs miért csatázni.) „Látván azt a katonák, hogy 
urok odavolna immár, lecsendesedének és veszteg lőnek”.

Ezzel kétségtelenül új korszak vette kezdetét Magyarországon. Eltűntek mindazok a befolyásos személyek, 
nagyurak, akik még Nagy Lajos-i méretekben gondolkoztak és az Anjou-k uralmának visszatéréséért dolgozhat-
tak. Mostantól kezdve nem volt értelme többé az Anjou-kat emlegetni – megszűntek létezni és az országban új 
irányba fújtak a szelek.

De Zsigmond alaposan tévedett, ha azt hitte, hogy most már minden rendben van és hatalma ellen senki sem 
fog lázadni.


