
MÁTYÁS KIRÁLY HADJÁRATAI. 

Hadtörténelmi vázlat. 

Mátyás király uralkodása a magyar történelem legfényesebb 
lapjait tölti be. 

Nehéz viszonyok közt ellenséges indulatú fejedelmekkel kör-
nyezve vette át az ország kormányát, s helyzetét még súlyosbította 
hogy a királyválasztó országgyűlés, bár a haza egén tornyosuló fel-
legeket jól látta, a nemzet ügyét saját rendi érdekeinek szűkkeblűen 
alárendelve, az általános lelkesedés közt megválasztott ifjú király-
tól a hatalom, a cselekvés föltételeit és eszközeit megtagadta. 
Az országot a király saját zsoldosaival védelmezze, mondja a ho-
zott törvény, a főurak és főpapok bandériumait csak akkor veheti 
igénybe, ha saját erejéből az országot megvédelmezni nem képes, 
míg a nemesség fölkeléséhez csak a legnagyobb szükség ese-
tén folyamodhatik.1) Ámde ugyanakkor kimondja, hogy a nemesek 
és jobbágyaik adó alá semmi szín és ürügy alatt sem vethetők,2) s 
hogy a király kezei még jobban leköttessenek, melléje öt évi idő-
tartamra kormányzót nevez. 

Mátyás hatalmas szelleme azonban mindezen, valamint a 
később még a főurak összeesküvése s más események által támadt 
akadályok fölött diadalmaskodott. Mindenekelőtt lerázta nagybátyja 
Szilágyi Mihály gyámságát, majd, midőn eszélyessége, nagylelkű-

*) Quod Dominus Kex contra omnes et quoslibet inimicos et hujus Regni 
devastatores, hoc Regnum Hungáriáé de proventibus suis Regalibus prote-
gere et defensare teneatur stb. Kaprinai, Hungaria Diplomatica temporibus 
Mathiae etc. Pars I. 325. Bécs, 1763. 

2) Ugyanott; a törvény ötödik czikke, mely az adótilalmat még a 
kormányzóra is kiterjeszti. 



sége s uralkodói fényes tulajdonai által a főnemességet és az or-
szágot a maga részére teljesen megnyerte, módot talált arrais , hogy 
az országgyűlést hozott határozatainak megváltoztatására birja s 
így magának a hadviselés eszközeit megszerezze. 

Most már bátran állhatott a veszélyek elébe melyek leküz-
désében fényes hadvezéri tehetsége által hatalmasan támogattatott. 
Hogy magát a nemességtől, mely a királyi hadak támogatásában 
igen gyakran lanyhának mutatkozott, minél inkább függetlenítse, 
a nemzeti véderő mellett hatalmas királyi zsoldos sereget szerve-
zett, mely egyedül töle függött s kitűnő fegyelme, jó szervezete, az 
akkori időkben példátlan hadi képzettsége és barczedzettsége által 
nagy terveinek mindenkor kész s mindenkor kitűnően alkalmaz-
ható eszköze lett. 

Azt hihetnök, hogy Mátyás ez eljárása a magyar nemességet a 
hadviseléstől, melyben az utóbbi időszakokban már úgyis csak 
kelletlenül vett részt, még inkább elidegeníti. De Mátyás, ki a ma-
gyar nemzetet s annak történelmét igen jól ismerte, ettől koránt-
sem tartott ; s valóban ennek ellenkezője következett be. Midőn a 
nemesség látta, hogy a király nélküle is tud boldogúlni, sőt diada-
lokat arat, fölébredt benne a magyar faj harcziassága; nem néz-
hette, hogy magyar hadak diadalokat vívjanak ki, melyekben neki 
része nincs, s a mire őt kényszeríteni oly nehez volt, azt meg-
cselekedte önkéntesen. Tömegesen sorakozott a király zászlói alá, 
hogy vele küzdjön s részese legyen a dicsőségnek, melyet a király 
győzedelmes hadjáratai Magyarországnak, a magyar nemzetnek 
szereztek. 

Mátyást e hadserege ennélfogva, daczára a számos idegen 
elemnek, mindvégig megtartotta nemzeti jellegét s a nagy király 
győzelmei nem idegen zsoldos kapitányok, vagy külföldről beván-
dorolt vezérek, hanem kizárólag magyar vitezek neveihez füzvék. 
Báthory István, Kinizsy Pál, Magyar Balázs, Szapolyai István, 
Bánffy Miklós, a Bozgonyi, Újlaki, Geréb, Csupor, Dóczy, Both, 
Szokolyi s még számos magyar család tagjai nemes versenyben 
igyekeztek arra, hogy a magyar névnek dicsőséget szerezzenek. 

Szereztek is. A magyarok hírneve, mely Nagy Lajos óta a 
külföld előtt már elhomályosodni kezdett, Hunyadi Jánosnak a 
törökökön vett győzelmei, meginkább pedig Mátyás fényes hadjá-



ratai által ismét közismertté lett. A király neve egymaga elég volt 
arra, hogy II. Mohammedet, Konstantinápoly elfoglalóját, midőn 
1464-ben Jaicza fölmentésére sietett, lőszereinek, ágyúinak s mál-
hájának visszahagyásával megfutamodásra bír ja; ép úgy elégsé-
gesnek ítél Ferdinánd nápolyi király 1300 embert a calabriai láza-
dás elfojtására, mert — úgymond a király — e csekély számú hadi 
erő csakis a lázadók elrettentésére szolgál, Mátyás király neve, 
mint 1480 ban Otrantónál, most is elégséges lesz arra, hogy az 
egész mozgalom csírájában elfojtassek.2) 

A magyar sereg e hírnévre méltó is volt; vitézsége páratlan, 
bátorsága közmondásos, fegyelme, hűsége és önfeláldozása az akkori 
időben példátlan volt. Ehhez járult, hogy cselekedetei nem szorít-
koztak többé csupán az ország határainak megvédelmezésére, ha-
nem fegyvereivel, melyeket a külföldön is meghordozott, közre 
működött Európa ügyeinek elintézésében. Mert Mátyás hadjáratai 
világtörténelmi jelentőségűek; az ozmán félelmesen emelkedő ha-
talom megfékezése által megóvta Mátyás — legalább egy időre — 
Magyarországot s vele egész Európát, melynek a törökök ellen, 
mint hajdan a mongolok ellen, védő pajzsát képezé; Lengyel- és 
Csehország lesujtásával s ez utóbbinak meghódításával, megaka-
dályozá úgy a német császárság, mint a lengyel királyság hatalmi 
túlsúlyra jutását, végre a német császári hatalom leküzdésével 
megfosztotta e birodalmat a Magyarországra eddig gyakorolt káros 
befolyástól; a meghódított Ausztria, az elfoglalt Bécs nem fenye-
gette többé — sajnos csak rövid időre — a magyar királyság önálló-
ságát, függetlenségét. 

A pápa Mátyásban látta a kereszténységnek ez idő szerint leg-
főbb oltalmazóját; a szultán a törökverő nagy Hunyadi János 
szellemét látva Mátyásban föléledni, kerüli a magyar határt, hol 
reá csak vereség várakozik; a német császár, kénytelen levén 
Mátyás fölényét beismerni, s vele hadban nem merkőzhetven, alat-

*) Increbescentibus deinde rumoribus de Corvini Eegis adventu, 
quum dudum adfore nunciaretur, prse nimia trepidatione, relictis munitionibus, 
machinis et impedimentis in Macedoniam se recepit. Bonfinius Decad. III. 
Lib. IX. 387. 

2) Ferdinand utasítása követe L ranca számára. 1486. julius 4. Ná-
polyi levéltár. Ováry Tört. Biz. Más. Gyűjt. — Most áll kiadás alatt. 



tomos fondorlatokkal küzd a legigazságosabb, legegyenesebb s 
legnagylelkűbb király ellen; a kisebb államok végre, elkápráztatva 
Mátyás győzelmei s különösen a császári hatalom diadalmas leve-
rése által, alázatosan hajolnak meg a magyarok nagy királya előtt, 
s őt «a kereszténység leghatalmasabb királya» s száz más hasonló 
czimmel ruházva föl, neki írásban és küldötteik által szövetségüket 
ajánlják. 

Mindezek után azt hihetnők, hogy Mátyás uralkodása, de 
különösen hadjáratai, a fejlődő magyar történetírásnak egyik 
legkedvesebb tárgyát képezik s hogy a munkák százai foglalkoznak 
a magyar dicsőség e legfényesebb időszakával. 

Sajnos, nem úgy van. Telekynek a «Hunyadiak kora» czímü 
müve az egyetlen a magyar történeti irodalomban, mely Mátyás 
uralkodásával, hadjárataival foglalkozik. A mi ezen kívül van, az 
elenyészőleg csekély; apró munkák, czikkek folyóiratokban, újsá-
gok tárczáiban; egyéb semmi. 

Ha a Mátyás-irodalmat áttekintjük, szomorúság fog el ben-
nünket, s szégyenkezve kell látnunk, hogy a külföld irodalma töb-
bet foglalkozik Mátyással, mint mi magyarok. Hol vannak Mátyás 
török, cseh ós osztrák nagy háborúinak leírásai ? hol vannak csatái-
nak, ostromainaks egyéb vállalatainak ismertetései, rajzai? hol van 
Mátyás honvédelmi szervezetének, e bámulatos és egész Európá-
nak mintáúl szolgáló óriási mü méltatása ? hol van Mátyás had-
művészetének, melyből a nyugoti hadművészet fejlődött, kidolgo-
zása? hol van a fegyverügy Mátyás alatti állapotának leírása? 
hol vannak Mátyás vezéreinek életrajzai ? Nincsenek sehol. 

Nem hasonlítjuk össze helyzetünket a külfölddel, hol kétes 
nagyságú uralkodók és vezérek ezerte jelentéktelenebb dolgai szá-
mos nagy és terjedelmes munkában vannak megörökítve s most is 
állandó és folytonos munkálkodás tárgyát képezik, csak arra uta-
lunk, hogy vannak a magyar történelemnek is sokkal kisebb alak-
jai mint Mátyás király s viselt dolgaik ennek daczára találtak jeles 
és hivatott hutatókat s feldolgozókat, míg Mátyás dicső időszaka 
eddig csak kutatókat talált, de földolgozókat nem. 

A kutatások eredményeinek egy része a különböző oklevél-
tárakban már — bár nehezen, mert azok nem magyarúl, hanem 
latin s más idegen nyelveken közöltetnek — hozzáférhetők, nagy 



része azonban még ki sincs adva, s így a földolgozásra, ha ugyan 
reá erők találkoznak majd csak évtizedek múlva számíthatunk. 

E viszonyoknak különös s a magyar nemzeti ügyre hátrányos 
következmenye az, hogy ifjúságunk s hadseregünk, mely az osztrák 
német, franczia stb. hadjáratokat, e nemzetek hadügyét, vezéreit 
stb. egész az aprólékos részletekig ismeri, Mátyásnak, Nagy Lajos-
nak s általában a magyarok nagyjainak hadjáratairól, hadügyéről s 
a magyar nemzet kebelébe tartozó, annak dicsőséget szerzett s 
az idegeneknél nem kisebb, de sokszor aránytalanúl nagyobb ve-
zérekről, mit sem tud. Ama fogyatékos adatok után, melyek kézi-
könyveinkben foglaltatnak, a magyar hadtörténelem, a magyar 
hadügy, a magyar vezérek és hősök életének, tetteinek ismerete 
nem terjedhet; vajha eljönne az idő ós pedig mihamarabb, mely-
ben a magyar nemzet saját eléggé fényes hadtörténetére több 
gondot fordít. Egy önérzettel bíró, önállóságra törekvő s jövőre 
számító nemzetnek kötelessége az, hogy saját dicsőségét, nagyjait, 
megismerje, ez ismeretet fiaival közölje s népe kebelében a nem-
zeti önerzetet ápolni, fokozni, minden módon törekedjek. 

Ezek a gondolatok, melyek Mátyás halálának négyszázados 
évfordulója alkalmából bennünk támadtak, s melyek bennünket 
arra ösztönöztek, hogy a «Hadtörténelmi Közlemények» ezen, a 
nagy király emlékének szentelt füzeteben, Mátyás király hadjára-
tairól megemlékezzünk. 

Nem lehetett szándékunk, hogy e hadjáratok történetét meg-
írjuk. Ily munkára egy ember ereje kevés, s a történeti anyagnak, 
mielőtt valaki Mátyás hadjáratainak leírásába kezdene, sokkal 
jobban kellene előkészítve lenni mint jelenleg van. Jobban az által, 
hogy az oklevéltáraknak a magyar hadügyekre vonatkozó részei 
magyar fordítás, vagy legalább a fontosabb részeknek magyarúl 
való kivonatolása, s külön gyűjteményekbe való sorolása által 
hozzáférhetőbbekké tétessenek, továbbá az által, hogy a kútfők 
téves, ellentmondó, vagy egyátalán nem eléggé megállapított adatai, 
folyóiratokban vagy kisebb munkákban közzétett hadtörténelmi 
értekezések által kellően tisztáztassanak, végre pedig az által, hogy 
a történeti személyek életrajzai, melyek nélkül azok cselekményei 
sokszor meg nem érthetők, megírassanak. 



Majd ha ezt a történettudósok, kiknek ez hivatása, megtették, 
majd akkor azután hozzáfoghatnak a katonák a történelmi anyag 
földolgozásához, a magyar hadjáratok megírásához. 

Egyelőre tehát csak vázlatról lehet szó, még pedig tekintve, 
hogy ez alkalmi füzetben a rendelkezésünkre álló tér csekély, ez-
úttal csak rövid vázlatát adhatjuk Mátyás király hadjáratainak, s 
bár a kútfők előttünk fekszenek, a kézikönyvek s különösen Teleky 
adatainak bírálatára, helyreigazítására, valamint a hadjáratok 
kritikai megvilágítására ezúttal nem vállalkozhatunk. 

Honvéd bajtársainknak azonban még talán így is szolgálatot 
teszünk, mert a magyarok e nagy királyának hadjáratai eddig még 
vázlatosan, még a kézikönyvek alapján se írattak le, s így együtt 
föl nem lelhetők. 

* * * 

Alig vette át Mátyás király az ország kormányát, már is kard-
hoz kellett nyúlnia, hogy országát a külső és belső ellenségek 
ellen megvédelmezze. 

Nyugaton III. Frigyes császár, nem elégedett meg a magyar 
szent korona kiadásának megtagadásával, de sőt az elégedetlen 
magyar urakkal szövetkezvén, Mátyást háborúval fenyegette. Délen 
a török, fölhasználva a szerb fejedelmi családban Brankovics György 
halála által támadt zavart, elfoglalta Szerbiát, s beütött a temesi ka-
pitányságba is. Éjszakon a hatalmas rablófőnök, a cseh Giskra csapa-
tai dúlták a Felvidéket, míg a főnök maga Lengyelországban járt, 
hogy Kázmér lengyel királyt, a mellőzött trónkövetelőt, Magyar-
ország elleni hadjáratra ösztönözze. 

Mátyás szívesen fordúlt volna legelőször is a török ellen, 
mely háborúra nemcsak atyja példája készteté, de a melyre a pápa 
is ugyancsak dicsőséges atyjára hivatkozva, őt ösztönözni meg nem 
s z ű n t . Á m d e az ország, valamint saját érdeke is azt kívánták, 
hogy mindenekelőtt a belbékét állítsa helyre és az országnak az 
olyannyira szükséges nyugalmat szerezze meg. 

*) Equidem cum patris tui, inviectissimi militis, et athletae Christi stb., 
sőt még többet vár tőle, mert atyja csak az ország hivatalnoka volt, míg 
<> király «quam non dubitamus serenitatem tuam esse non adtequaturam solum, 
sed omni conatu superaturam, quod es facilius erit, quo major est tua, quam 
illius fuerit felicitas, et tu Rex, ille minister regni fuit.» Kaprinai id. m. I. 414. 



E tekintetek arra indíták a királyt, hogy mindenekelőtt az 
ország belsejében dúló cseh rablókat fékezze meg, azután fegy-
vereit — ha szükséges — a fondorkodó német császár ellen for-
dítsa, míg a török háborút, mely különben még veszélyes jel-
leget nem öltött, későbbre halassza. 

Jól ismerve a rómaiak ama nagy fontosságú elvet, hogy a& 
állam, ha csak elkerülhető, több háborút egyidejűleg soha se visel-
jen, Mátyás király Frigyest alkudozásokkal igyekezett a háborútól 
visszatartani, míg a déli részekre a hadviselésben jártas nagy-
bátyját, Szilágyi Mihály kormányzót,1) azon utasítással küldé, hogy 
a töröknek az országba való becsapásait ugyan megakadályozni 
igyekezzék, de egyébként minden komolyabb, az országnak 
amúgyis fölötte csekely haderejét veszélyeztető vállalattól tartóz-
kodjék. Ez utóbbi rendszabály által megszabadúlt egyszersmind 
nagybátyja gyámkodásától, melyet már úgyis nehezen türt. 

Mátyás király hadjáratait tehát a cseh rablók elleni harczok-
kal kezdjük meg; e hadjáratok (1458—1465) megszakíttattak 
ugyan a Frigyes elleni, sőt a török háborúval is, de tekintve, hogy 
jelentőségük aránylag kisebb, czélszerübbnek tartjuk azokat egybe-
foglalva leírni. 

A CSEH RABLÓK ELLENI HADJÁRATOK. 

Az első hadjárat 1458-ban. Giskra hatalmas úr volt Felső-
Magyarországon ; Árva, Liptó, Szepes, Zólyom, Trencsén, Turócz, 
Zemplén és Gömörmegye nagy része, Sóvár, Szócs, Kassa, Zólyom, 
Beszterczebánya s még számos hely őt uralta2) s nagy vidékre ter-
jedtek pusztításai. 

Mivel pedig Mátyást királynak elismerni s a királynak Podje-
brád György cseh királylyal kötött egyezményt elfogadni vonako-

*) Habemus autem avunculum nostrum, Micbselem Szilágyi guberná-
toréra dicti Begni nostri, tanti belli gerendi ducem et certe in re militari 
non ignarum stb. Mátyás király levele Frigyes császárhoz, Buda 1458 ápril 
14. Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából. 1. köt. 10. sz. 14. L 

s) Kaprinai id. m. II. 161. 3-ik jegyzet. 



dott, Mátyás kénytelen volt ellene hadjáratot indítani. E czélra 
felhívta ipát, Podjebrádot, hogy számára 500 cseh zsoldos lova-
got fogadjon. 

Midőn azonban Mátyás megtudta, hogy Giskra Lengyel-
országban jár, távollétét fölhasználni igyekezett, s a cseh zsoldosok 
megérkeztét meg nem várva, Bozgonyi Sebestyén parancsnoksága 
alatt egy kis sereget gyűjtött s azt a cseh rablók (Slavice brati, 
Brüderrotten, fratres) ellen ápril 11-én elindítá; támogatására a 
felföldi városokot is fölhíván. 

Bozgonyi egyesülve Egerben Héderváry László egri püspök 
bandériumával, legelőször is Giskra új várát, Vadnát fogta ostrom 
alá. A várat Héderváry körülzárolta, mig Bozgonyi a csehek Val-
gata nevű vezérének erős csapatát támadta meg. Yalgata előbb a 
várba menekült, de átlátva, hogy itt magát — az erőd meg teljesen 
kiépítve nem volt — nem tarthatja, újból kitört s Galgóczra (Gö-
mörben) futott, hol Komorovszki cseh vezérrel egyesűit. A várat ek-
kor Héderváry egy kisebb csapattal megszállta s a sereg a csehek után 
Galgócz felé ment. De ezek nem várták őket be s aBima völgyénSzócs 
felé vonúltak. Héderváry az elővéddel őket elérvén harczra kénysze-
rítette, míg ez alatt Bozgonyi több oszlopban oldalukba támadt. 

A siker teljes volt. A csehek nagy része fölkonczoltatott; 
250 cseh, köztük Yalgata, fogságba került, míg a többit a vidék 
fölkelői verték agyon. Komorovszki néhány hívével elmenekült. 

A királyi sereg most, miután még Magyar Balázs csapatával 
és 5000 fölkelővel erősbödött, Kassa felé tartott s a csehek egy 
csapatát Mizslyénél, az ott épített erődben körülfogván, fölkon-
czolta; a helyet 400 cseh rabló holtteste födte. Ezután, megvéve 
Gálszécset, a királyi sereg Sárospatakra ment, hol Telefuz ós 
Axamit cseh vezérek alatt 2000 gyalogos és 500 lovas volt a vár-
ban. A királyi sereg itt is diadalt aratott; a csehek közül 600, köz-
tük Axamit elesett, 200 fogságba került; a többi elszéledt ugyan, 
de a fölkelők által nagyrészt leveretvén, csak Telefuz menekült el 
200 gyalogossal és 14 lovassal. A sereg elfoglalta ezután még Jászót 
és Berzeviczét, mire a hadjárat augusztus közepe táján véget ért. 

Mátyás király levele Bártfa városhoz. Buda 1458 ápril 16-án Kap-
rinai i. m. II. 160. A király a rablókat «latrones»-eknek nevezi. 



A királyi sereg e győzelmei a csehek uralmát ugyan meg nem 
semmisítették, de azért hatásuk nagy volt, mert általuk a király 
tekintélye megerősödött. A Felvidék még ingadozó nemessége, látva, 
hogy Mátyás király a belbékét helyreállítani nemcsak akarja, de 
tudja is, szívesen csatlakozott a királyhoz. E mellett Mátyás, 
miután Giskra fegyverszünetet kért, ez oldalról egy időre békét 
nyervén, nagyobb gondot fordíthatott a második vállalatra, a 
Frigyes elleni trónbiztosító hadjáratra. 

A második hadjárat 1459-ben. Mátyás király a Frigyes elleni 
hadjáratot ápril havában befejezvén, azonnal ismét a csehek ellen 
fordúlt, kik üjra nyugtalankodni kezdettek. 

Márczius elején már intézkedett ez ügyben Mátyás, fővezérül 
Palóczi László országbírót és Czudar Simont rendelvén ki, őket 
egyszersmind a Felvidék főkapitányaiúl nevezvén. 

Ezek működése azonban nem nagy sikerrel járt, minek foly-
tán Mátyás a múlt évi cseh hadjárat győzedelmes vezérét, Boz-
gonyi Sebestyént küldé segítségökre. 

Rozgonyi a Mátra aljában fekvő s a csehek által palánkokkal 
megerősített Patát körülzárta s ostromolni kezdé. De a csehek 
nagy kitartással védelmezék magokat s Rozgonyi több napi veres 
harcz után visszavonúlván, seregét egy erődített táborban helyezte 
el, míg maga a Yárkonyban időző királynak a dolgok rossz folya-
matáról jelentést tett. 

Erre Mátyás király személyesen megjelent a seregnél; a sze-
retett ifjú király jelenléte s bátorító szavai oly rendkívül feltüzel-
ték a sereget, hogy a csehek már az első heves roham után fegyver-
szünetet kértek s a várat négy nap múlva feladták. 

A hadjáratot most a király maga folytatta, s rövid idő alatt 
a csehek gömöri várainak legnagyobb része elfoglaltatott. Az ősz 
beálltával a hadmüveletek folytatását Mátyás Palóczira bízta, ki 
is a cseheket részint erővel, részint egyességekkel végkép lecsen-
desíté. 

A harmadik hadjárat 1461—1462-ben. Az 1461 -ik év tava-
szán a császár és az osztrák Albert közt fennálló viszály nyilt hábo-
rúban tört ki. A császárnak sikerült Giskrát Ígéretekkel s ajándé-
kokkal lekötelezni, míg Albert Mátyás királylyal szövetkezett. Má-
tyás annál szívesebben egyezett e szövetségbe, mert neki e 



hadjárathoz csak egy 4000 föböl álló lovas csapatot kelle adnia, s 
így erejét a cseh rablók ellen fordithatá, kiket most, midőn Giskra 
a császár zsoldjában Albert ellen harczolt, leküzdeni a legjobb 
alkalom kínálkozott. 

A csehek elleni harczot ugyanis Szapohjai Imre vezérlete 
alatt Szapohjai István, Báthory István és Upor László alkapitá-
nyok már 1460 ősz óta megkezdették, de Kichno és Sáros várak 
megvételében hiába fáradoztak, sőt ez utóbbinál Szapolyai István 
(K.-Szeben mellett) vereseget is szenvedett. A helyzet mig rosz-
szabbá vált az által, hogy a csehek Lengyelországból segítséget s 
ellátást nyertek, melyek ellenében Mátyás a bártfai fölkelőket 
rendelte,*) Kassa városától pedig az Újvár elleni ostromhoz egy 
faltörő ágyút kölcsönzött ki.2) 

De mindez sikerre nem vezetett, s a háború c>ak akkor for-
dult jobbra, midőn Mátyás király a főurak és főpapok bandériumai-
val maga jelent meg a hadszínhelyen. 

Mátyás julius 4-én Hatvanba, julius 20-án Szikszóra ment; 
de Sáros még mielőtt a király serege oda ért volna, magát éhség 
által kényszerítve Szapolyai Istvánnak megadta, ép úgy Újvár is. 
A király ennélfogva, miután időközben Podjebrád fondorlatairól 
ertesűlt, visszatért Budára, a cseh háborút a Szapolyaikra 
bízván. 

Ezek a cseheket lassankint Bichnoból, Szepesből és Késmárk-
ról is kiszorítván, Giskra, ki Mátyásnak Frigyes császárrali kiegye-
zése folytán magára maradt, hajlandó volt a békére, s ezt Mátyás 
királynak írásban is bejelenté.3) 

Az ajánlatot Mátyás a váczi országtanácsban elfogadván,. 
Giskrát magához hivatá, az átadott várakert neki 25,000 aranyat 
fizettetett s őt Lippa és Solymos várakkal megajándékozván, összes 

*) Verum nunc intelligimus, quod quidam alii novi malefactores de regno 
Polonie ad illas partes regni nostri venire stb. Kaprinai II. 492. 

2) Telekynél «faltörő erőművet»; — a király azt mondja «singularem 
bambardam, que Petbornel (nem Petboreas, mint Teleki nevezi) vocatur, 
pro frangendo castro Wyvár stb. Kaprinai II. 495. Ez tehát nem faltörő 
kos volt, melyeket névvel nevezni sohasem volt szokásban, hanem nehéz, 
ágyú kellett hogy legyen. 

3) E levél Bonfin Dec. III. Lib. IX. 383 1. 



legénységével egyetemben szolgálatába fogadta, hogy az ő és társai 
vitézségét a törökök ellen érvényesítse. 

Giskra megadásával a cseh rablók elleni hadjáratok tulajdon -
kép be voltak fejezve, mert Giskra a Felvidékre többé vissza nem 
tért s a királyhoz ismeretlen időben bekövetkezett haláláighű maradt. 

A negyedik hadjárat 1465-ben. A zsebrákok kiirtása. 
A Giskrával együtt magyar szolgálatba állott csehek közt 

volt egy Szvehla (Dzvela) nevű kapitány, ki Mátyás előtt, vitézsé-
génél fogva, kedvelt ember vala, de valami csekélység miatt magát 
megsértve érezvén, csapataival Mátyás király seregét ép akkor 
hagyá el, midőn az a török ellen a Drávához indúlt. 

Szvehla a Felvidékre távozott s összeszedve az ott és Ausztriá-
ban lézengő, azelőtt Albert herczeg szolgálatában volt, de most 
foglalkozás nélküli hussita cseh rablókat, az úgynevezett «zsebrá-
kokat » (koldusokat), velők úgy Ausztriában, mint Magyarországon 
rabolni kezde. E közel 7000 főből álló rablósereg főhelye kezdet-
ben Zwethlo morva vár volt, de azután hatalmukba keríték a 
Nyitra megyében fekvő Kosztolány várat s rablásaikat ezentúl ki-
válóan Magyarországon folytatták. 

A siker által fölbátorítva, most Nagyszombatot szándékozták 
megtámadni, de itt Podmaniczky Balázs, ki addig míg Ausztriában 
raboltak, társuk volt, de Magyarországon tőlök elvált, útjokat 
állotta s Nagyszombatot — a polgárok élére állván — megvé-
delmezé. 

Végre maga a király indúlt e rablósereg ellen, melyről azt 
hitte, hogy Podjebrád által támogattatik, s így egy cseh háború 
eshetőségével is számolnia kelle. 

A király, Kosztolány alá érve, Szvehlának, korábbi érdemeire 
való tekintettel kegyelmet ajánlott; de a makacs rablóvezér da-
czolt. Mátyás ekkor az erődöt körűlzárolá, jól tudván, hogy a vár 
élelemmel ellátva nincs s így rövid időn magát megadni kénytelen. 
Szvehla ekkor, míg a déli kapunál tüntető kirohanást rendezett, 
az éjszaki oldalon serege nagyobb részével magát átvágni szándé-
kozott. 

De a király ezt észre véve, lovasságát Magyar Balázs alatt 
utánna küldé, ki a cseheket a vidék fölkelőivel együtt körülfogta. 
Több mint 2000 esett el, míg Szvehla maga, teljesen kimerülve 
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250 hívével fogságba került, s a várral szemben fekvő dombon 
társaival együtt felakasztatott. Erre a vár is megadta magát.1) 

A foglyok, számszerint 300, a budai csonka toronyba vitettek, 
hol azonban Czobor Mihály várnagy a terhére levő foglyokat csa-
patonkint a Dunába fojtatta.'2) 

Kosztolány megadásával a cseh rablók elleni háborúk véget 
értek. Felső-Magyarország e csapástól végkép megszabadúlt. 

A FRIGYES ELLENI TRÓNBIZTOSÍTÓ HADJÁRAT 145S-BAN. 

A Garay László és Ujlaky Miklós által vezetett pártütő 
főurak az 1459. év elején Németújváron összegyűlvén, a magyar 
trónt V. László halála óta megürűltnek nyilváníták, III. Frigyes 
német császárt február 17-én magyar királyivá választák s márczius 
4-én ugyanott mégis koronázták. 

Mátyás nem nézhette e dolgokat tétlenül; a február 10-iki 
budai gyűlésen a főurak és főpapok nagy többségének hűségéről 
és bizodalmáról meggyőződvén, elhatározá, hogy az ellenkirály s 
a pártütő főurak ellen fegyveres erővel lép föl. 

Mátyás gyorsan kívánt cselekedni s miután az ellenfél csa-
patai már Vas és Zala megyékbe betörtek, a betörők visszavereté-
sére az ép kéznél levő, bár kisebb hadat Nagy Simon macsói bán 
parancsnoksága alatt a határra küldó. 

Mihelyt a császár es a pártütők a királyi sereg közeledéséről 
hírt nyertek, csapataikat Körmendnél levő erődített táborukban 
összpontosíták. 

Itt ment végbe ápril 7-én, a csata, melynek részleteiről a 
következőket említjük föl: 

A császári sereg középhadát Frigyes 5000 lovasa képezte 
Grafeneck Ulrik alatt; a jobb szárnyon Ujlaky, a balszárnyon 

Eschenloer szerint 400 igen szép rablott asszony is volt a várban, 
kiket a király a Szeróinségbe küldött, liol ráczok nejei lettek. Eschen-
loer I. 348—349. Heltai is megemlékszik erről, de csak 200 nőt mond. II. 77. 

2) «Az udvarbiró, Tzobor Mihály, nem győzé őket tartani: ez okáért 
nyolczankint éjjel kihozatá őket és köveket köttete nyakokra és mind a 
Dunába vetteté őket. így veszének mind el a kóborló latrok.» Heltai. II. 77. 



Szentgyörgyi Zsigmond vezényelt; ezek összes ereje szintén vagy 
5000 főre, s így az egész ellenséges sereg létszáma mintegy 10,000 
főre mehetett.x) 

Hogy a királyi sereg létszáma mily nagy volt, meg nem álla-
pítható,2) de valószínű, hogy az az ellenségével számerőre meg-
lehetősen egyenlő vala. 

Nagy Simon elmulasztá az ellenség állása, ereje stb. felől 
magának meggyőződést szerezni, s a helyett, hogy a császáriak 
támadását vasvári kedvező állásában bevárná, maga indúlt táma-
dásra ; a királyi sereg a bevezető liarczok által csakhamar oly ked-
vezőtlen helyzetbe jutott, hogy a csatát elfogadni kényszerűit, 
visszavonulását veszély nélkül többé végre nem hajthatván. 

A küzdelmet a királyi seregnek Rozgomji Miklós által vezé-
relt s kissé előretolt jobb szárnya kezdó meg, s Szentgyörgyi 
csapatait az első rohamnál vissza is vetette; a császáriak e 
szárnya már komoly veszélyben forgott, midőn megjelent a ke-
vésbbé foglalkoztatott Ujlaky nehéz lovassága s a királyi had felál-
lítását áttörvén, Rozgonyi szárnyát a középhadtól elkülöníté. 
A harcz most újult erővel folytattatott s míg Grafeneck a magyar 
középhadat visszaveté, Ujlaky és Szentgyörgyi az elkülönített ma-
gyar jobbszárny-hadat teljesen szétverték. 

Nagy Simon ekkor elrendelte a hátrálást, mely a könnyű 
lovasság fedezete alatt hajtatott végre. Tiszteletre méltó dolog volt 
Ujlaky és Szentgyörgyi azon elhatározása, hogy a honfivér ontását 
kimélendö, maguk az üldözésre már megindúlt csapataikat vissza-
rendelték s az üldözést a német lovasságra bízták, mely nehézkes-
ségénél fogva a magyarokban csak kevés kárt tehete. 

A reggeltől este 6 óráig tartó küzdelem a királyi seregnek 
mégis tetemes veszteséget okozott. Nagy Simon megszomorodva 

1) Bonfin azt mondja, hogy a császár 5000 lovassal tört be, s hogy 
Ujlaky 3000 lovason kívül 4 zászlóalj (nála cohors) gyalogsággal is bírt, 
míg a többi urak csapatainak ereje megjelölve nincs. Alig lehet benne két-
ségünk, hogy ez erő a csatára nagyobbrészt egyesíttetett. Bonfin. Dec. III. 
lib. X. 376. 

2) Bonfin azt állítja, hogv Nagy Simon magát gyöngébbnek érzé 
«se numero ac viribus illis inferiorem esse sensit». Bonfin u. o. A többi 
kútfők adatai pedig ellentmondók s hiányosak. 



tért vissza a királyhoz, s alvezéreivel egyetemben seregének meg-
tizedeltetését kérte. 

De Mátyás kegyelmesen fogadá a vezéreket, büntetés helyett 
vigasztalá őket, arra utalván, hogy az elkövetett hibát nagyobb 
vitézséggel tegyék jóvá; s hogy ehhez alkalmat nyújtson, az idő-
közben egybegyűlt tartalék sereget is Nagy Simon rendelkezésére 
adván, azt új támadásra utasítá. 

A második összeütközés ereje és helye a kútfőkből biztosan 
meg nem állapítható; némelyek a csata idejét ápril 12-ére teszik 
s színhelyéül ismét Körmend vidéket említik; mások szerint a 
csata az osztrák határon, Pinkafőnél s csak junius hóban történt 
volna. 

Á csata részleteit Bonfin ekkép adja elő.1) Nagy Simon és 
vitézei a boszú által hevítve elhatározák, hogy a császári sereget 
szekérvárában támadják meg. De a nemetek elbizakodásukban a 
szekérvárat elhagyva, a magyarokkal a sík mezőn szálltak szembe. 
A magyar sereg heves rohama által visszavetve azonban csakhamar 
a szekórvárba kelle menekülniök; Nagy Simon ekkor egy osztályt 
a szekérvár hátába külde s míg azok a császáriakat hátulról meg-
támadták, ő a fősereggel előlrűl intézett rohamot. 

A kettős támadásnak a császári had ellent nem állhata s a 
német csapatok rövid harcz után fegyvereiket elhányva futásban 
kerestek menedéket, mi közben nagy részök levágatott. A tábor 
minden málhával együtt a magyarok kezébe került. 

A magyar sereg követte a császári vert hadat Ausztriába s 
Mátyás azt csak a pápai követ közbenjárására vonta ismét vissza. 

E győzelem jelentősége az ifjú kkály ügyére igen nagy volt; 
a hatalmas német császáron vett győzelem tekintélyét, hírnevét 
emelte s csakhamar mutatkoztak annak eredményei is, a mennyi-
ben Garay, Ujlaky, a Kanizsaiak, Szentgyörgyiek s még sokan má-
sok a király hűségére tértek, Frigyes császár pedig minden további 
erőszakos lépésről lemondott. 

*) Bonfin Dec. III. Lib. IX. 378. 



AZ ELSŐ TÖRÖK HADJÁRAT 1463-BAN. 

A török háború veszedelme az országot Mátyás trónralépte 
óta állandóan fenyegette, szerencsére azonban nem öltött oly jel-
leget, hogy Mátyást ez irányban lekötötte volna. A királynak tehát 
ideje maradt arra, hogy helyzetét Frigyes ellenkirály leküzdése és 
a szent korona visszaszerzése, továbbá a főurak kiengesztelése és 
megnyerése által megszilárdítsa, a belbékét pedig a cseh rablók 
megfékezése által helyreállítsa. 

A török elleni harcz azonban ez idő alatt sem szünetelt. Az 
alvideknek a török betörő s portyázva szerte kalandozó csapatai 
ellen való megvédésével Mátyás kezdetben nagybátyját, Szilágyi 
Mihályt, bízta meg; ez állásában Szilágyi fogsága után is megma-
radt. De a vitéz katona 1460 őszén egy ily betörő török had által 
tőrbe csalatván, Lábatlani Gergelylyel együtt elfogatott. Lábatlani 
megszabadúlt ugyan, de Szilágyi Mihály a szultán parancsára 
Konstantinápolyban lefejeztetett. 

Később az Alföld védelmét a cseh zsoldosokból alakított 
fekete sereggel Pongrácz János vette át, míg a Száva vidékén a 
Szokoly testvérek őrködtek, kik 1462 őszén egy Ali bég alatt be-
tört török sereget majd teljesen megsemmisítvén, táborát, foglyait 
és zsákmányát elfoglalták. 

E betörés azonban csak előjele volt egy nagyobb vállalatnak, 
melyet Mohammed szultán a következő évre tervezett, s melynek 
czélja a magyar fenhatóság alatt álló Bosznia meghódítása volt. 

De Mátyás király sem késett, s míg egyrészt a pápától és 
Velenczétől segélyt sürgetett, másrészt az ország haderejét készült-
ségbe helyezte. A pápától azonban segélyt csak akkor nyert, midőn 
követét vissza hívta s a pápával tudatta, hogy ezentúl a török 
ügyet nem a szentszék kívánságai, hanem saját belátása szerint 
fogja elintézni; bőkezűbb volt Yelencze, mely a készületekre 20,000 
aranyat küldött. 

A török készülődések czélja iránt még tisztában nem levén, a 
fölkelés még el nem rendeltetett, de gondoskodás történt arra, 
hogy az esetleg Boszniába indítandó királyi sereg létszáma föl-



emeltessek, a hadi szükségletekkel elláttassák, s általában hadkesz 
állapotba helyeztessek. 

Mohammed szultán ez alatt egy 150,000 főnyi óriási had-
sereggel nagy gyorsasággal Boszniába tört be, míg egy kisebb se-
reget Ali bég alatt Magyarországba küldött, hogy a magyarok 
figyelmét lekösse. 

Ali a Dunán átkelve, Temesvár felé nyomúlt elő, míg a ma-
gyar sereg vezére, Pongrácz János előtte lassan hátrált. Temesvár-
nál azonban Pongrácz megállapodott s a török sereget egy reá 
kedvezőtlen terepen csatára kényszerítvén megverte s nagy veszte-
séggel a Dunán át ismét visszaűzte. 

A szultán június közepén tört be Boszniába. Tomassevics 
István, bosnya király, elvetve Szokoly Péter azon tanácsát, hogy 
a magyar királyi sereg megérkeztéig a hegyekbe vonúljon, fiával 
és kincseivel Kljucs várába zárkózott. De a várat már negyednapra 
feladni kényszerült. Mohammed előbb még az összes erődök, szám 
szerint 70, átadását csikarván ki tőle, a királyt szerződés és eskü 
ellenére lefejeztette. 

A magyar királyi sereg ezalatt folyton gyarapodott s Mátyás, 
bár időközben a szent koronát Frigyestől megszerezte, ennek meg-
érkeztét nem várta be, hanem a török háborút elsőbb dolognak 
ítélvén, a táborba sietett, hogy a sereg parancsnokságát személyesen 
átvegye. 

Akadt dolga nemsokára. A szultán, miután Boszniát elfoglalá, 
seregének zömével Herczegovina ellen ment, mig egyes hadosz-
tályok Styriába és a Szerémségbe törtek be. A Szerémségbe betört 
első kisebb -osztályt már a király egyik alvezére, Márk László 
visszaverte, míg a második Ali bég által vezetett nagyobb sereg-
részt maga Mátyás király támadta meg s őt megfutamítván, Szer-
bián át, melyet feldúlt, egész Szendrőig üldözé, miközben 15,000 
keresztény foglyot szabadított meg. 

Mátyás diadalmasan tért Nándorfehérvárra. De itt és Péter-
várott csak rövid ideig időzött, mert megkötvén Yelenczével a tö-
rök elleni szövetséget, Mátyás 25,000 főre szaporodott seregével 
Boszniába indúlt, hogy azt a töröktől ismét visszafoglalja. 

A királyi sereg október első napjaiban megindúlván, két osz-
lopban nyomúlt elő: az egyik oszlop Szapolyai Imre alatt a 



Yerbász völgyeben, míg maga Mátyás király a fősereggel a Szana 
mentén, útközben Sztari-Majdan, Kamengrad és Kljucs várakat 
is elfoglalván. 

A két oszlop Jaicza előtt egyesült, mely az idő szerint 
Bosznia legfontosabb erőssége volt; ugyanitt csatlakozott seregéhez 
Ulászló, a lefejezett bosnyák király fia is. 

Jaicza a Pliva és Yerbász összefolyásánál egy meredek 
sziklahegyen épült erős vár volt, s Harambég vitéz török vezér 
alatt 7000 főnyi török csapat által védelmeztetett. 

A város ugyan már az első rohamnál Mátyás kezeibe jutott, 
de a vár ostroma annál nehezebb feladat volt, mert az ostrom-
munkálatokat a zord tél fölötte megnehezítette. De Mátyás királyt 
semmi akadály vissza nem rettentette s mindenütt személyesen 
jelen levén, bár több izben életveszélyben forgott, az ostromot egy 
pillanatig sem szüneteltette. 

Három hónapi ostrom után végre a várfalak annyira meg 
voltak rongálva, hogy Harambég, miután a védő őrség ezenfelül 
meg vízben és élelmi szerekben is szükséget szenvedett, a várat 
feladni kényszerült. Karácsony napján vonúlt ki Harambég 400 
főre apadt csapatával a várból s tapasztalva a király nagylelkű-
ségét, csapatával nem vonúlt vissza, hanem a király szolgálatába 
állott. A király a várba őrséget helyezett s kapitányává Székely 
Jánost nevezte ki. 

Az ostromban különösen kitűntek Gerendi István és Geréb 
Mátyás alvezérek; az utóbbi párviadalban megölte Musztafa 
béget, ki a magyar vitezeket kérkedő szavakkal gúnyolá. 

Mátyás király ezután még számos erősséget foglalt el s 
Bosznia legnagyobb részét visszahódítván, annak kormányát 
Szapolyai Imrére bízta, maga pedig 1464 január közepén Boszniát 
elhagyva, februárban diadalmenetben tért vissza Budára. 

Márczius 29-én az agg Széchy Dénes, esztergomi érsek, 
Székesfehérvárott fejére tette Szent István koronáját. 

A MÁSODIK TÖRÖK HADJÁRAT 1464-BEN. 

Mátyás király nem kételkedett azon, hogy Mohammed szul-
tán, ha Bosznia visszafoglalásáról hírt vesz, új hadjáratot fog in-



dítani. Ismételve fölszólította tehát a pápát, hogy a régóta ígért 
keresztes hadjáratot valahára indítsa meg, egyidejűleg Velenczót 
is közreműködésre híván föl. 

A készületek azonban fölötte lassan folytak, midőn pedig 
II. Pius pápa augusztus 29-én meghalt, az egész készülődés ismét 
semmivé vált s Mátyás, mint eddig, magára maradt. 

De Mátyást mindez nem bátortalanította el s augusztus kö-
zepén már ismét Futaknál találjuk, hol serege gyülekezésére ós a 
háború előkészületeire ügyelt föl. 

Ide érkezett ama 20,000 arany, melyet Yelencze küldött s 
ama 40,000 arany, melyet a szentszék neki a haldokló pápa vég-
rendelkezése folytán küldött meg, s mely a hadi készületeket tete-
mesen megkönnyítette. 

A szultán ezalatt egy roppant sereggel valóban Boszniába 
tört s több kisebb vár mellett Jaiczát is ostrom alá vette. 

Mátyás a sereg elővédét, Rozgonyi János és Thusz János 
alatt előre küldötte ugyan, de a zöm megindításával még mindig 
késedelmeskedett, mivel a külföldi segélyhadak megérkezésére 
várt. Midőn azonban hírét vette, hogy Jaicza a szultán serege által 
már nagy mértékben szorongattatik, a legnagyobb gyorsasággal 
Boszniába indúlt. 

Jaiczának nehéz napjai voltak e vívás alatt, mert a szultán 
nagy faltörő ágyúi és egyéb gépei a falakat naponta tetemesen 
megrongálták, s a rohamokat a csekély őrség már csak nehezen 
bírta visszaverni. Az utolsó rohamnál — napja, sajnos, nem isme-
retes — a törökök a várba már be is hatoltak ; de ez egyszer még 
a törököt kivetni sikerűit. 

Ekkor érkezett Mátyás király serege Jaicza alá. 
Már a király közeledtének híre elég volt arra, hogy Mohammed 

az ostromot azonnal megszüntesse. A török sereg málhájának, lö • 
vegeinek es lőszerének visszahagyásával rohamos sietséggel taka-
rodott el Jaicza alól, üldözve Mátyás király lovassága által. 

Mátyás király a török fősereget nyomban nem követhette, 
mert az a vidéket, melyen elvonúlt, teljesen elpusztította. A király 
tehát a kalocsai érseket a sereg összeköttetéseinek födözésére 
a Szávához küldvén, maga keletnek tartott s míg Szapolyai 
Imre Srebrniket, maga Zvornikot fogta ostrom alá, hogy a 



Szerbia ellen indítandó hadjáratra a Drina-vonalon hadászati 
támpontot szerezzen. 

Az erős sziklavár őrsége azonban keményen tartotta magát, 
s az ostromló sereg a két hónap óta tartó ostrom sikertelenségén 
annyira elcsüggedt, hogy már hangosan az ostrom félbeszakítását 
követelte. Mátyás király azonban állhatatosan megmaradt szán-
déka mellett s már a döntő főrohamra készült, midőn a táborba 
annak híre érkezett, hogy Mahmud pasa nagyvezír 40,000 fővel a 
vár fölmentésére közeledik. E hír a fegyelem utolsó kötelékeit is 
fölbontotta s midőn Ali bég portyázó lovasai a vár alá értek, a 
sereg nagyobb része az engedelmességet megtagadva, futásnak 
eredt. 

A király ennek folytán az ostromot félbenhagyni kényszerült 
s megapadt seregével a legnagyobb sietséggel visszavonúlt, üldöz-
tetve a török lovasság által. Bácsra érve a király, a vétkesek fölött 
hadi törvényszéket tartott s azokat szigorúan megbüntette. 

A zvorniki szerencsétlenség azonban következmények nél-
kül maradt, még pedig az által, hogy Mátyás király a követ-
kező évben már ismét egy erős, jól fegyelmezett sereget gyűjtött a ha-
táron össze s a török támadás visszautasítására készen állott. Mo-
hammed szultán erősen készültugyan a jaiczai szégyen megboszu-
lására, de támadást Mátyás ellen mindennek daczára nem indított. 

Magyarország a török támadások ellen egyideig általában 
ment maradt. 

AZ ERDÉLY-MOLDVAI HADJÁRAT 1467-BEN. 

A török háború után Mátyás király idejét Podjebrádnak a 
pápával való viszálya, melybe Mátyás is bele vonatott, vette igénybe ; 
mielőtt azonban ez ügy komolyabb fordúlatot vett volna, egy belső 
villongás lecsillapítása, illetőleg elfojtása vált szükségessé. 

Az erdélyi nemesség ugyanis az 1467-iki budai országgyű-
lésen meghatározott adók miatt nyíltan föllázadt s Szentgyörgyi 
János erdélyi vajdát független fejedelemme kiáltotta ki. 

Alig vett Mátyás király e mozgalmakról tudomást, midőn 
8000 lovasból s 4000 gyalogosból álló seregével megindúlt, a párto-



soknak a szorosoknál álló csapatait visszanyomta s Kolozsváron ter-
mett. A pártütők serege azonban még a király megérkezte előtt 
elszéledt, a megmaradtak pedig, élőkön a vajdával kegyelmet esde-
kelve járultak a király elé. 

Mátyás király a megterőket kegyébe fogadta, a megszökött 
főbűnösök ellen pedig szigorú, majd kegyetlen rendszabályokat 
alkalmazott, hogy jövendőre hasonló zendüléseknek elejét vegye. 
A büntetések azonban csak a pártütésre csábitókon hajtattak végre, 
a megtérők még utólag is kegyelemben részesültek. 

A király Erdélyből azonnal tovább ment Moldvába, hogy 
István moldvai vajdát, ki a pártütőket alattomban izgatta s a ma-
gyar fenhatóságot elismerni vonakodott, megfenyítse. 

Mátyás király október vegén a határt, a fatorlaszokat föl-
gyújtatván, átlépte. A vajda előbb hátrált a magyar sereg előtt, de 
azután Moldva-Bányánál1) megállapodott, smíg a királynak békét 
kínált, rajtaütést tervezett. A király azonban erről tudomást nyert 
s megfelelő védő intézkedéseket tett. 

Deczember 15-én a nagyobbára faházakból álló várost az 
oláhok fölgyújtották, s minden oldalról a királyi seregre rontottak. 
De a magyarok készen várták őket s az égő város által szolgáltatott 
világításnál véres tusa fejlődött, mely reggelig tartott. A harczban 
maga a király is megsebesült s vele a főurak nagyobb része, de az 
oláhok végre kiszoríttattak. 

A hadjárat azonban itt véget ért s a király visszatért Er-
délybe. A testébe fúródott dárda hegyét csak négy ev múlva lehe-
tett eltávolítani. 

Mátyás király a hadjáratot tavaszszal folytatni szándékozott, 
de a vajda azt hódolatával megelőzte. 

A CSEH HÁBORÚ 1468—1470. 

Podjebrád, cseh király, hussita törekvései miatt a szentszék-
kel viszályba keveredven, a pápa Mátyás királyt hívta föl arra, 

*) Az adatok nem elég világosak; lehet, hogy e hely Bákó volt, a 
Szereth mellett; mások szerint Baja nevű kisebb város. 



hogy a cseh királyt, ha szükséges a fegyver hatalmával is, enge-
delmességre s a tévtanok elhagyására kényszerítse. 

E viszályok bennünket csak keveset érdekelvén, elég lesz 
megállapítanunk: hogy Mátyás királynak sok, igen sok oka volt 
Podjebrádra neheztelni s bár veje volt, a szenvedett sérelmek 
megtorlására az alkalmat annál szívesebben ragadta meg, mert a 
cseh háború saját dicsőségének és hatalmának tetemes gyarapodását 
helyezte kilátásba. 

A pápa Podjebrádot 1466 végén egyházi átokkal sújtván, 
alattvalóit a hűség alól föloldotta s a császárt, Kázmér lengyel 
királyt s Mátyást az ítélet végrehajtására fölhívta. Mátyás előbb a 
pápai rendszabály hatását kívánta bevárni, s magát, a háború sike-
res befejezése esetén, a cseh korona megszerzésére nézve biztosítani 
óhajtotta. 

Midőn Mátyás király a moldvai hadjárat után Erdélyből 
visszatért, a cseh ügy már döntő fordulatot vett. 

Az 1468-ik ev márczius havában Egerben megtartott ország-
gyűlésen megjelentek a pápa, a császár és a Podjebrád ellen Bo-
roszlóban szövetkezett kath. cseh rendek követei, Mátyást és a 
főurakat a Csehország elleni hadjáratra ösztönzendők. A pápa tete-
mes pénzbeli segelyt, a cseh rendek és a császár a cseh koronát aján-
lották Mátyásnak; miután pedig ugyanakkor Mohammed szultán is 
békeajánlatot tett s így török háborútól tartani nem lehetett, a 
cseh háború az országgyűlés beleegyezésével elhatároztatott. 

Mátyás király, miután szándékát, hogy az egyház vódelmere 
a cseh király ellen fegyvert ragad, egy az európai hatalmakhoz 
intézett körlevélben tudatta, s a háborút úgy Podjebrádnak, mint 
Victorin fiának megizente, Budára sietett, hogy seregeit hadkész 
állapotba helyezze. 

Az 1468-ik évi hadjárat. A királyi sereg hadi készülődéee 
oly hamar befejeztetett, hogy Mátyás király már ápril első napjai-
ban 16,000 főnyi válogatott és harczedzett seregével útnak indúl-
hatott. Alvezérei Szapolyai Imre és István, Csupor Miklós, Ország 
Mihály, Báthory István, Bánffy Miklós, Magyar Balázs, Kinizsi 
Pál és Brankovics szerb fejedelem voltak. 

A királyi sereg ápril közepén a morva határon fekvő Laa 



városnál, a Thaya jobb partján, táborba szállott.1) Ide csatlakozott 
Stockerauból a már előreküldött rész és Pottendorf osztrák segély-
hada, mint nemkülönben Sternberg, a boroszlói szövetség csapatai-
nak vezére. 

Nemsokára odajött a Victorin hadaival már egyesült Podjebrád 
is, és a Thaya balpartján erős szekérvárba vonúlt. 

A két jeles vezér, mindegyik egy kitűnő s körülbelül egyenlő 
sereg élén 2) hosszú ideig farkasszemet néz vala egymással s egy-
más erejét, ügyességét, vitézségét ismerve, alkalomra vár, hogy 
ellenfelét kedvezőbb viszonyok beálltával megtámadja. 

Végre egy hónapi tartózkodás után, mialatt a magyarok szá-
mos kisebb vállalatokba bocsátkoztak, Podjebrád alkudozni kez-
dett. De az alkudozások a pápai követ közbevetése folytán sikerre 
nem vezettek. 

Podjebrád ezután visszavonúlt, mire Mátyás serege Znaimot 
elfoglalta, majd pedig a Podjebrád által visszahagyott Victorin 
seregét követve, azt egy ügyes mozdulattal úgy testvére Henrik, 
mint atyja seregétől elkülönítve, az Iglava folyó mellett fekvő 
Trebics várába szorította, s itt ostrom alá fogta. Tizenhat napig 
tartott már az ostrom, a város java része a tüz által el volt pusz-
títva, 1500 Victorin csapatából már hadi fogságba került, sok 
elesett, s így Victorin menekülni kényszerűit. Előbb egy szomszé-
dos erődített kolostorba, majd innét, 600 lovaggal magát átvágván, 
testvére Henrik táborába menekült. 

Mátyás király ekkor Brünn felé nyomúlt; a város magát 
azonnal megadta, de a város melletti Spielberg erőd hussita ka-
pitánya, Kragircz, az erőd átadását megtagadta. Mátyás ennélfogva 

3) Eschenloer azon állítását, hogy Mátyás 4000 lovassal és 5000 gya-
logossal Victorint Stockeraunál ostromolta, Teleky nem fogadja el. Mi úgy 
véljük, hogy ez ostromot Mátyás nem személyesen eszközölte, hanem az 
előre küldött 5000 főnyi sereggel; e föltevés mellett Eschenloer elő-
adása jó ós helyes. Eschenloer, Geschichten der Stadt Breslau, Kunisch 
kiadása, 1828. II. 114. 1. ezenkívül még Teleky IV. 30. 

2) Eschenloer Podjebrád seregét 10,000 gyalogosra s 13,000 lovasra 
teszi; de mivel biztos, hogy a cseh seregben a gyalogság volt számosabb, 
az egész erő inkább 15—18,000 fő lehetett s ennyi volt Mátyás se-
rege is. 



a várat junius 23-án körülzárolta. Ekkor megjelent Podjebrád is 
a vár fölmentésére. 

A cseh király az alkudozásokat ismét fölvette, de siker nélkül. 
Miután azonban a vár vívása hosszura nyúlt, Mátyás király azt 
Magyar Balázsra és Kinizsi Pálra bízván, július havában 
Olmützbe ment, majd Hradistye (most Hradisch) várát körülzá-
rolta, végre pedig mivel ez is hosszura nyúlt, Sternberg Zdenkót 
Morvaország helytartójává nevezven, maga Pozsonyba ment, hova 
szeptember 8-ára országgyűlést hirdetett, hogy a csehországi had-
járatra újabb segélyt kérjen. 

Távolléte alatt Magyar Balázs ós a többi vezérek Victorin 
seregét ismételten megverték s miután október 10-én az Olmütz 
melletti Hradistye monostor s több más megszállt eröd elesett, 
Morvaország legnagyobb része Mátyás király kezeiben volt. 

Az 1469-ik évi hadjárat. Mátyás király már az ev első nap-
jaiban újból a hadszínhelyre indúlt s első föladatává Spielberg 
elfoglalását tűzte ki. Ez most, részint az erőteljesebb támadó intéz-
kedések, részint a várban beállott szükség miatt, gyorsabban ment, 
mint Mátyás remélte, s február 12-én már a magyar lobogó len-
gett a sziklaerőd bástyáin. 

Most már a király, miután egész Morvát hatalmába ejtette, 
Csehország ellen fordúlt; 5000 gyalogossal és 4000 lovassal indúlt 
ki Mátyás Brünnből,*) mások szerint pedig 6000 gyalogossal s 
10,000 lovassal, s a helységeket útjában feldúlva, Chrudim elé ért, 
melynek megvétele azonban nem sikerűit, söt maga is csaknem 
fogságba került. Mátyás király ekkor Chrudimnél egy kis csapatot 
visszahagyva, útját folytatta. 

De csakhamar tudomására jutott, hogy Podjebrád egy erős 
sereggel jön elébe, míg Szilézia felől Henrik közeledik. Mátyás e 
kedvezőtlen hadászati helyzetből magát kivonni akarván, délfelé 
kitért. De Podjebrád kerülő úton ismét elebe jutott, míg a hegyi 
útakat Semtischnél fatorlaszokkal záratta el.2) A magyar sereget 

x) Eschenloer II. 147. 
2) A kútfők adatai Mátyás útjára s az érintett helyekre rendkívül 

ingadozók, úgy hogy azt térképen követni lehetetlen. Semtisch állítólag 
Willimow közelében, Chrudimtől délnyugotra van. 



azonban annak kedvezőtlen helyzete daczára sem merte megtá-
madni s kapva-kapott a fegyverszüneti ajánlaton, melyet Mátyás, 
szorúlt helyzetet ügyesen elpalástolva, tett. 

Ezután mindkét sereg Morvaországba vonúlt, s az alkudo-
zások Olmützben ápril elején folytattatván, Mátyás a pápa kien-
gesztelését vállalta magára, míg Podjebrád őt Csehországban örö-
kösének ismerte el. A békét azonban a pápai követek ismét meg-
hiúsítván, csak egy évi fegyverszünet köttetett. 

Podjebrád azonban ekkor Kázmér lengyel királylyal kezde 
alkudozni, mit Mátyás azzal viszonzott, hogy a cseh és morva ren-
dek által neki — most már másodízben — felajánlott cseh koronát 
május 3-án elfogadta, s magát május 13-án Brünnben cseh királylyá 
koronáztatta. 

Podjebrád bosszúra gyúlva, a fegyverszünet megtörésével fiát 
Yictorint sereggel küldé Morvaországba. De Mátyást ez sem hozta 
zavarba és hadait a legnagyobb gyorsasággal összevonván, Vic-
torinnak útját állotta, Hulinnál (Kremsier mellett) egy véres csa-
tában megverte s Hradistye várába szorította. Ennek ostroma 
sikertelen maradt ugyan, de midőn Victorin az éhség által kény-
szerítve Hradístyét elhagyta és Veszele felé vonúlt, Mátyás hirte-
len rajtaütött s julius 27-én egy rövid de véres tusa után 200 lo-
vagjával együtt fogságba ejtette. A király ezután a fogoly herczeget 
Visegrádra küldötte. 

De a szerencse nem volt állandó és Mátyás király Henrik her-
czegnek október havában betörő serege által Hradistye mellett 
megtámadtatván, egész Magyar-Bródig hátrálni kényszerült; itt 
az ütközetet november 2-án elfogadta, de ez a magyar fegyverekre 
nem volt szerencsés. Mátyás király egész a Kárpátokig^hátrált s itt is 
csak nehezen, saját élete veszélyeztetésével, törhetett magának útat. 

Miután azonban Magyarországból seregéhez erösbítéseket 
vont, seregét újból előre vezeté s Henrik megfogyott hada vissza-
vonúlni kényszerülvén, Mátyás Hradistyét újból ostrom alá fogta. 

Henrik Sziléziába vonúlt hátra, Mátyás király pedig, miután 
Hradistye további ostromát Csupor Miklós erdélyi vajdára bízta, 
ismét Magyarországba tért vissza. 

A következő 1470-ik év eseményei aránylag jelentéktelenek. 
Podjebrád megszállta Iglót, de Mátyás hirtelen megjelenő serege 



azt fölmentette. E nagyobb vállalaton kívül csak apróbb ütköze-
tek történtek; a két fősereg egymást menetekkel fárasztotta, a 
döntő ütközetet pedig annál is inkább kerülte, mivel Podjebrád az 
alkudozásokat újból fölvette. Ezek már a legjobb sikerrel kecseg-
tettek, midőn Podjebrádnak 1471 márczius 22-én bekövetkezett 
halála a tárgyalásoknak véget vetett. 

A CSEH-LENGYEL HÁBORÚ. 1471—1474. 

Podjebrád halála után a cseh rendek nem Mátyást, hanem 
Ulászlót, Kázmér lengyel király fiát, választák cseh királyivá. E vá-
lasztás mélyen sértette Mátyást, annál is inkább, mert benne Vitéz 
János érseknek és az elégületlen magyar uraknak is tetemes 
részök volt. 

Mátyás király tüzzel-vassal pusztítva vonúlt Prágába, de 
mielőtt még a cseh királyság ügye elinteztetett volna, visszatérni 
kényszerült, hogy a magyarországi főurak összeesküvését, kik a 
trónra Kázmér herczeget, a lengyel király második fiát, hívták meg, 
elfojtsa. 

Rendkívüli ügyességgel, eszélylyel és tapintattal sikerűit 
Mátyás királynak az elégedetlenség lecsillapítása, s az egész ügy 
békés elintézése. így történt, hogy midőn Kázmér a magyar trón 
elfoglalására az országba tört, itt nem a főurak hódoló küldöttsége, 
hanem Mátyás király harczedzett serege várta. 

Az 1471-ik évi hadjárat. A király helyzete a lázadás lecsil-
lapítása után lényegesen megjavúlt. Bár Ulászló cseh király Morva, 
országban 13,000 emberrel állott a magyar haddal szemben s Káz-
mér herczeg egy 12,000 főnyi sereg élén már át is lépte Magyar-
ország határát, de mellette volt ismét a magyar nemzet s ez elég 
biztos támasz volt arra, hogy bármely ellenséggel szembeszálljon. 

Mátyás király Csupor Miklós erdélyi vajdát Felső-Magyar-
ország oltalmára és hűségének biztosítására előre küldvén, serege 
egybegyűjtéséhez fogott. A megtért nemesek oly nagy számban 
csatlakoztak ehhez, hogy midőn Kázmér 12,000 főnyi lengyel hada 
a Csupor és Szapolyai által megszállt Kassát elkerülve Eger és 



Hatvan irányában Pesthez közeledett, már 16,000 főnyi királyi 
hadsereg állott fogadására készen. 

November 8-án ért Kázmér Hatvanba s itt tudta meg a dolgok 
nem várt fordulatát. Kázmér támadásra nem is gondolhatván, 
Yácznak, majd megtudva hogy Esztergomban is királyi csapatok 
állanak és nem Yitez János serege, Nyitrának fordult, melyet az 
érsek előtte megnyittatott. 

Midőn Mátyás, a lengyel sereget követve, Nyitrához közele-
dett, a Kázmérnál levő néhány főúr is a királyhoz csatlakozott, 
míg Kázmért nemet zsoldosai is elhagyták. Kázmér csekély hadá-
val a várba zárkózott. Mátyás király vért haszontalanúl ontani 
nem akarván, Nyitrát körttlzároltatta, maga pedig Esztergomba 
ment, hol Vitéz János is hűségere tért. 

Ennek hírére Kázmér visszatért Lengyelországba, néhány 
hét múlva pedig Nyitra is, egyezség útján, átadatott. 

Az első lengyel háború evvel véget ért. 
Az 1474-ik évi hadjárat. A hosszas alkudozások, melyek 

1471-től 1474-ig terjedtek s melyek alatt a kétszínű s mindig fon-
dorkodó Frigyes császár hol Mátyás, hol Ulászló illetőleg a lengyel 
király Kázmér mellett foglalt állást, Mátyás királyt, Csehország 
birtokáért, a háború folytatására bírták, annál is inkább, mivel 
Frigyes az augsburgi birodalmi gyűlésen végre is nem Mátyást, 
hanem Ulászlót ismerte cseh királynak el. 

Kisebb vállalatok után, Morvaországban s némely meg Felső-
Magyarországon maradt lengyel hadak ellen, a háború végre 
1474-ben ujúlt erővel tört ki. 

Mátyás augusztus havában ment Morvaországba, innét pedig 
Sziléziába, s itt vette annak hírét, hogy Kázmér egy 60,000 főnyi, 
kétharmadrészben gyalogságból, egy harmadrészben lovasságból 
álló erős sereggel közeledik Szilézia felé. E hadat Ulászló Cseh-
országból még 20,000 fővel volt szaporítandó. Mátyás király e nagy 
erő elleneben alig 10—12,000 főt állíthatott s mivel ily módon a 
lengyelekkel csatába nem bocsátkozhatott, egy remek hadműveleti 
tervet állapított meg, mely egymaga elégséges volna arra, hogy 
Mátyás királyt a világtörténelem legkitűnőbb vezérei közé emelje. 

Maga seregevei ugyanis Boroszlóba vonúlt, s annak kül-
városában egy hatalmas, árkokkal, mellvédekkel és bástyákkal 



ellátott erődített tábort emelt, melynek valamint a városnak, éle-
lemmel, lőszerrel s minden egyéb szükséglettel való ellátásáról 
a legbőségesebben gondoskodott. 

Ez alatt portyázó csapatokat küldött Szilézia mindazon vá-
rosaiba és helységeibe, melyek a működési körletbe estek s meg-
parancsolá, hogy a lakosság kivétel nélkül a városokba vonuljon s 
marháit, élelemkészleteit, szóval a mi elvihető, magával vigye, a mi 
pedig el nem vihető, semmisítse meg. E rendszabály végrehajtását 
gondosan felügyeltetvén, a lengyelek útja pusztasággá vált, hol 
még csak egy maroknyi eleiemre se tehettek szert. 

Kázmér ezalatt Oppeln erődöt ostromolta, hova Mátyás 
600 főnyi segélyhadat küldött; ép úgy segítséget adott még Brieg, 
Ohlau, Schweidnitz, Jauer, Neumarkt s más városoknak is, míg 
Szapolyai István és Kinizsi Pál a lengyel sereg háta mögött pusz-
títottak s Lengyelországba is betörtek, egész Krakóig nyomúl-
ván elő. 

Kázmér siker nélkül ostromolta Oppelnt és Brieget, de vesz-
teségei daczára — miután Briegnél Ulászlóval egyesűit — még 
mindig 70,000 fővel ért október 25-ike körűi Boroszló alá, hol 
Mátyás hada a kikülönítések után alig 5—6000 fővel rendelkezett, 
mely csak az ostrom folyamán emelkedett némely visszatérő csa-
patok által 10,000 főre. 

A boroszlóiak megrettentek ugyan a tengernyi ellenséges had 
láttára, de midőn Mátyás a fensőbbseg merész önbizalmával kije-
lenté, hogy még «egy verébfészeknek sem fog bántódása esni», ők is 
bizalommal voltak a király iránt. 

A magyar had fensőbbsége már az október 27-én intézett 
első rohamnál kitűnt, midőn a 15,000 főnyi támadó oszlop, 40 ágyú 
s több ezer puskából lövetve, szégyenletes futásnak eredt. Ugyanez 
történt az október 30-án intézett második rohamnál is. E mellett 
apróbb csapatok kitörése nem engedé a lengyel sereget nyugalom-
hoz jutni, mely pedig már az éhség miatt is szenvedni kezde. Mert 
a környéken élelmet nem szerezhettek, a szállítmányokat pedig 
Szapolyai és Kinizsi a lengyel határnál, más portyázó csapatok 
pedig a cseh határnál mind elfogdosták, s míg Mátyás a lengyel 
tábor szemeláttára dús lakomákat és tánczmulatságokat rendezte-
tett, ezek éhség, hideg és betegségek által gyötörve nyomorogtak. 

Hadtörténelmi Közlemények. III. 1 3 



Végre megtörtént azon, a világtörténelemben hallatlan eset, 
hogy a tízszerte erösebb ostromló sereg békét könyörgött az 
ostromlottaktól, hogy a végpusztulástól megmeneküljön. 

Kázmér és Ulászló, mélyen megalázva, személyesen kértek a 
dicső magyar királytól magliknak békét, hadaiknak pedig kenyeret. 

Mátyás mindkettőt megadta s miután a lengyel hadak a fegy-
verszünet megkötésével november 19én elvonúltak, a béketárgya-
lások megkezdettek s végre 1475 február havában megköttetett a 
prágai illetőleg boroszlói béke, mely Mátyás királynak Morvaország 
és Szilézia birtokát biztosította. 

A HARMADIK TÖRÖK HÁBORÚ. 1474—1476. 

Magyar Balázs 1474—75-ik évi moldvai hadjárata. Míg 
Mátyás király Sziléziában a lengyelek és csehek ellen harczolt, a 
török ismét megmozdúlt. 

A hadjáratot a szultán nem Magyarország ellen indítá ugyan, 
hanem Moldva ellen, de István moldvai vajda magyar fönhatóság 
alatt állván, a Chadim Szulejmán által vezérelt s 120,000 főnyi 
támadó hadsereg visszaüzésére Magyar Balázs erdélyi vajda se-
gélyét kérte ki. 

Magyar Balázs a király meghagyásából 1474 deczember ha-
vában egy 21,000 főnyi sereget, melynek soraiban 5000 székely 
volt, vezetett István segítségére, ki a török had elől a Berlat folyó 
melletti erdőségbe hátrált s itt fogadta el 1475 január 17-én a 
csatát, melyben a nagy de nehézkes török sereg a magyar hadak 
oldaltámadása által meglepve, súlyos vereséget szenvedett. 

Magyar Balázs seregét ezután Erdélybe vezette vissza s a 
királynak a győzelem hírével Boroszlóban jelentést tett. 

Az 1475—76-ik évi hadjárat. Mátyás király nagy örömmel 
vette ugyan a féuyes győzelemről szóló hírt, de másrészt aggódott, 
biztosra vévén, hogy a szultán e vereséget megbőszülni nem fog ké-
sedelmeskedni. 

Ezért Szilézia kormányzatát Szapolyai Istvánra bízván, 
visszatért az országba, hogy a török háborúra előkészületeket 
tegyen. 



A király figyelme most Szcibács várra irányúit, melyet a 
törökök a Száva jobb partján emeltek, s mely nekik az országba 
való betörésre kitűnő hadászati pontot szolgáltatott. 

A király október közepén arra határozá el magát, hogy a 
törököt a támadásban megelőzi s mintegy 10,000 főnyi sereggel 
megindúlt Szabács elfoglalására. A királyi sereg deczember végé-
vel ért Szabács alá. 

Közel 6 hétig tartott a vár ostroma, melyről jeles és kimerítő 
tanúlmányt e folyóirat első évfolyama közölt,1) miért is a részle-
tek mellőzésével röviden megemlítjük, hogy a vár Mátyás ügyes 
ós nagy gonddal vezetett támadásának végre is engedni kénysze-
rült s 1476 február 15-én a király kezeibe került. 

A szultán a hadjáratot ezúttal nem Magyarország, hanem 
Moldva ellen intézte s a vajdát még a Báthory István által veze-
tett magyar segélyhad megérkezte előtt csatára kényszerítvén, 
megverte. Báthory már csak a szultán utóvédét támadhatta meg, 
melyet meg is vert. 

Ugyanez idő alatt a temesi és nándorfehérvári kapitányok 
visszavertek két török csapatot, melyek az országba betörtek. 

Mátyás király ezalatt nagy előkészületeket tett Szendrő visz-
szavételére, mely végeredményében esetleg Bosznia és Szerbia 
teljes fölszabadítására is vezethet vala. 

A háború megkezdése azonban Mátyásnak Beatrix-szal való 
házassága miatt, a jövő évre halasztatott; nagy kárára a magyar 
nemzeti ügynek, mert e hadjárat, ha végrehajtatik, a török vesze-
delmet talán beláthatlan időkig eltávolítja vala, míg így az eszme 
az osztrák háborúnak áldozatúl esett. 

AZ ELSŐ OSZTRÁK HABORU 1477-BEN. 

A viszony Mátyás király és III. Frigyes német császár között 
a cseh királyság ügye miatt mindinkább tűrhetetlenné vált. Da-
czára annak, hogy Mátyás midőn Podjebrád ellen háborút indított, 

Caánki Dezső: Szabács megvétele. Hadtörténelmi Közlemények 1888. 
I. évfoly. 355—388. lap. 



ezt nem csupán az egyház, de a Podjebrád által már erősen szo-
rongatott Frigyes segítésére is, vele szövetkezve, cselekedte, Frigyes 
rút hálátlanságból s csupán ravasz, irigy és kapzsi hajlamait kö-
vetve, a háború szerencsés befejezése után nem Mátyás, hanem a 
tunya ós gyámoltalan Ulászló pártjára állott s a cseh királysággal, 
ismételt szerződések daczára, Ulászlót ruházta föl. 

Bár Mátyás ez ocsmányságot megboszúlni hajlandó volt, a 
háború még tán elmarad egy ideig, ha erre Beckensloer János 
esztergomi érsek rablással párosúlt szökése alkalmat nem nyújt. 
Frigyes e jellemtelen főpapot pártfogásába vette, s őt Mátyásnak 
kiadni vonakodott. Midőn pedig Mátyás a lengyelek ellen magát 
biztosítandó, a német lovagrenddel szövetséget kötött, Frtgyes 
Ulászlót ünnepélyesen a cseh királyság hübérével és a választó 
fejedelemséggel ruházta föl. 

Erre a háború kitört s Mátyás, miután erre az országgyűlés 
megegyezését kinyerte, a háborút 1477 junius 12-én megizente. 

A királyi sereg julius közepén Győrnél összegyűlvén, Mátyás 
megindúlt Ausztria ellen. A sereg 10,000 kipróbált gyalogosból és 
7000 lovasból állott, Báthory István, Szapolyai István, Kinizsi Pál, 
a Dócziak, Drágfy és Újlaki Lőrincz alvezérek parancsnoksága 
alatt. 

Máytás csak lassan nyomúlt elő, bevárandó míg Ulászló se-
rege költség hiányában eloszlik, mi csakhamar be is következett. 

Hadműveleteinek első tárgya Hainburg volt, mely három 
rohamot sikeresen kiállván, ellenszegült; de a többi osztrák helyek 
magukat kevésbbé védték, s rövid idő alatt a Bécs és Becsujhely 
közti vidék teljesen a király hatalmában volt. 

Ekkor Mátyás a császár székvárosa, Bécs, ellen nyomult, 
honnét Frigyes előbb Kremsbe, majd Linzbe menekült. Mátyás 
átlátván, hogy a jól megerősített s polgárai által jól védett főváros 
ellen rohammal nem fog boldogulni, Bécset augusztus közepén Klos-
terneuburg, továbbá a Duna és a dunai híd elfoglalásával szorosan 
körülzárolta. E közben az összes alsó-ausztriai városok, Bécsújhely 
Krems és Stein kivételével, Mátyás kezeibe kerültek; az utóbbi két 
várost Kinizsi Pál tartotta ostrom alatt. 

Végre a helyzet úgy Bécsben mint Kremsben és Steinban tart-
hatlanná vált, s Frigyes kénytelen volt békét kérni. 



Mátyás király, ki főczélját, a német császár megalázását, el-
érte, nem idegenkedett ettől; november 10-én egy 15 napi fegy-
verszünet köttetett, melyet deczember 1-én a gmundeni béke köve-
tett, melyben Frigyes Csehországot Mátyásra ruházza, 100,000 
arany hadi kárpótlást fizet s az eddig használt magyar királyi 
czimről lemond. 

Ezt a következő év deczember 7-én az Ulászlóval kötött kü-
lön béke követte, mely szerint a cseh királyi czímet mindketten 
viselik, Csehország Ulászló, Morvaország, Szilézia és a Lausitz 
pedig Mátyás birtokában marad. 

Végre 1479 ápril havában Kázmér lengyel királylyal is béke 
köttetvén, Mátyás figyelmét ismét a török háborúra fordíthatá. 

A NEGYEDIK TÖRÖK HÁBORÚ 1479-BEN. 

A török háborút Mátyás király, mint már megemlítettük, 
Beatrix-szali násza miatt elhalasztotta, s az — bár a törökök Szendrő-
böl még a menyegzői ünnepélyességek alatt Erdélybe betörtek s 
onnét tetemes zsákmány mellett több ezer foglyot hurczoltak ki — 
egész 1479-ig maradt el, midőn a törökök, Velenczével békét kötve, 
ismét Magyarország ellen fordúltak. A békét Velencze kétségtele-
nül azon okból kötötte meg, mert az osztrák és cseh ügyekkel mind 
jobban elfoglalt Mátyástól hathatós segedelmet többé nem remélt. 
Ugyanez okból a pápa is megvonta az eddigi segélypénzeket. 

E tények Mátyás király figyelmét ismét a török ügyre for-
díták s bár a török háborúra a német rendektől segélyt nem nyert, 
azt a maga erejéből is elhatározá. 

Mátyás király boszniai hadjárata. 
Augusztus 2-án tért vissza Mátyás király az Ulászlóval tar-

tott olmützi találkozásról s ugyanekkor vette hírét, hogy egy na-
gyobb török sereg a Dráván átkelve, egy részével Styriába, más 
részével Magyarországon Vas és Zala megyékbe tört be s gazdag 
zsákmányon kívül 30,000 keresztény foglyot vitt magával. 

A királynak egy Szapolyai István ós Geréb Péter alatti serege 
ez időtájban az osztrák határon állott, hogy a béke föltételeit nem 
teljesítő s alattomban mindig fondorkodó Frigyes ellen indúljon. 



Mátyás a török kiverését sürgősebbnek tartván, e sereggel s 
még Budáról hozott más csapatokkal a már visszatérőben levő török 
had ellen indúlt. De ennek már csak 3000 főből álló utóvédjét 
érték el a magyar hadak a Szávánál s azt körülfogva, annyira meg-
semmisítek, hogy alig 200 menekült közűlök el. 

A király ezután a Száván átkelve, Boszniába tört be ós egész 
Jaiczáig hatolt előre; míg azután a sereg a gerebeni mezőkön *) 
táborzott, egy 10,000 főnyi hadtest Verbásza) ellen nyomúlt s azt 
kifosztva, az utánuk induló pasán is fényes győzelmet vett. 

A király serege ezután még feldúlta Boszniának a török által 
bírt részeit, Herczegovinát, majd a keleti részeket is egész Szerbiáig. 
De ezután Mátyás király, ki vállalatához semmiféle külső segélyt 
nem nyert, az ősz beálltával visszatérni kényszerült. 

Az erdélyi hadjárat. Míg Mátyás király serege Boszniában 
verte a törököt, a szultán egy hatalmas, az írók nagyobb része sze-
rint 60,000 főnyi erejű sereget, melyben a hűtlen oláh vajda csa-
patai is foglalvák, küldött Ali bég s más tíz jeles pasa vezetése 
alatt Erdélybe. 

Báthory István erdélyi vajda csapatainak száma sokkal cse-
kelyebb volt, semhogy a betörést meggátolhatta volna s így a 
török egész Erdélyt szabadon dúlta. A vajda úgy a királyt mint 
Kinizsi Pál temesi kapitányt értesítette a veszedelemről; ez 
utóbbi jövetelét meg is ígérte. 

Báthory István kis serege Szászvárosnál állott, midőn a török 
meglepte; a vajda ugyanis nem itt, hanem a Vöröstorony szoros-
nál akarta a harczot elfogadni s itt csak Kinizsi bevárása végett 
állapodott meg. Midőn azonban október 12-én a török közeledését 
megtudta, bízván abban, hogy Kinizsi másnap idejekorán meg-
órkezhetik, a csatát a Kenyérmezőn8) elfogadni határozta. 

*) A hely-meghatározások a kútfőkben, mint mindig, itt is gyarlók ; 
a gerebeni mezők alatt valószinűleg a mai őemernica Planinát kell érteni, 
melynek aljában régente egy Gereben nevű hely állott, körülbelül ott, 
hol ma Surján fekszik. De ez nem Jaiczán túl van, mint Teleky s mások 
Bonfin után írják, hanem Banyaluka és Jaicza közt. 

2) Hogy Verbász alatt miféle hely értendő, nem bizonyos. Bonfin 
«ad amplissimum tarnen illyrici oppidum, quod F<erbos norninant» nem elég 
meghatározás. Bonfin dec. IX. lib. V. 442. 

3) Szászvárostól északkeletre, Romoz és Felkenyér közt. 



Október 13-án a vajda serege, melynek számerejét sajnos 
nem tudjuk, csatarendbe állott. A jobb szárnyat a székelyek fog-
lalták el, Kendi Antal alatt, a középen a vajda és Geréb László 
erdélyi püspök nehez lovasai, a balszárnyon a Hecht György sze-
beni gróf által vezetett szászok, mögöttük az oláhok állottak; két 
lovas csapat tartalékban maradt. 

A törökök a támadást a vajda balszárnya ellen indították 
meg; a szászok vitézül visszaverték az első rohamot, de a második-
nál a törökök benyomúltak a sorok közé, majd átkarolták a véd-
telen szárnyat s a szászok és oláhok nagy részét a Marosba szo-
ríták. Ep ily kedvezőtlen volt a harcz folyama a jobb szárnyon; 
a székelyek visszavettetvén, a közép nehéz lovassága mögött keres-
tek menedéket. 

Ekkor a vajda a középpel előrontott s a törököt visz-
szavetette; ámde a szárnyak visszanyomása folytán oldalai fe-
dezetlenek maradtak s Báthory hős csapata rövid harcz után tel-
jesen körül volt fogva; a vajda maga 6 sebből vérezve lova alá 
esett. 

E végzetes pillanatban jelent meg Kinizsi Pál s a győzelmes 
török hadat oldalba fogva, a csatát helyreállította, Báthoryt pedig — 
hozzá útat törve — megszabadította. Most új erő szállt a magyar 
seregbe s a török sereg rövid pillanatok múlva futásnak eredt, 
üldözve Kinizsi lovassága által. 

Este 30,000 török és 8000 magyar hős holtteste födte a győ-
zelmes csata terét, hol a magyarok víg lakomát csaptak. 

Bár e fényes győzelmet egész Európa megünnepelte, Mátyás-
nak a külsegélyre való kívánságai még sem teljesültek. A pápa, 
Velencze, a német birodalom elégnek tartották a hálaadó misét, de 
segítséget egyik sem küldött. így volt ez azelőtt is, Hunyadi János 
korában, s így maradt azután is egész Mohácsig. 

AZ ÖTÖDIK TÖRÖK HÁBORÚ 1480—81-BEN. 

Hogy a kővetkezőkben tárgyalandó második osztrák háború 
előadását meg ne szakítsuk, a közbe eső ötödik török háborút czél-
szerübbnek véljük e helyen külön fölemlíteni. 



Az otrantoi hadjárat 1480—81-ben. 
Az osztrák háború első évében, míg Mátyás király csapatai 

Frigyes ellen állottak harczban, a törökök egy 20,000 főnyi sereg-
gel törtek be Apuliába s Otrantót augusztus 11-én rövid küzdelem 
után elfoglalták. 

A pápa és Ferdinánd nápolyi és szicziliai király, Mátyás ipa, 
szüntelen sürgették Mátyás királyt, hogy segítséget adjon, s hogy 
ezt megtehesse, Frigyessel fegyverszünetet is eszközöltek ki. 

Mátyás király hajlott a kérelemre s Magyar Balázs parancs-
noksága alatt egyelőre egy 100 nehéz, 200 könnyű lovasból s 400 
gyalogból álló kis hadat küldött el, mit később még más csapatok 
követtek. Hosszabb ostrom után a vitéz magyar hadak Otrantót 
1481 augusztus 10-én, illetőleg szeptember elején fölszabadították 
s azután hazájukba visszatértek.1) 

Kinizsi Pál aldunai hadjárata 1481-ben. 
Mátyás király az osztrák háborúban beállott szünetet annál 

szívesebben fölhasználta volna a török háborúra, mert erre a 
II. Mohammed szultán halála után fiai, Bajazit és Dzsem, között 
kitört viszály a legkedvezőbb alkalmat szolgáltatta. 

Ámde a külsegély egyre késett s a pápának a Frigyessel kö-
tendő békére irányzott törekvései is sikertelenek maradtak. E köz-
ben a kedvező alkalom elmúlt, mert Bajazit, öcscsét 1481 június 
20-án Nisszánál megvervén, a trónon megerősödött. 

Ennek első jele volt, hogy ősei hagyományaihoz híven egy 
nagyobb betörést készített elő Magyarországba. 

Mátyás király ennek meggátlására Kinizsi Pál alatt egy 
32,000 főből álló sereget küldött Temesvárról az Aldunához, s 
vállalatának támogatására a nándorfehérvári kapitányt, Piozgonyi 
Lászlót, és a szerb despotát is fölhívta. 

Kinizsi csapatai már a Dunán való átkelés előtt több kisebb 
győzelmes ütközetet nyertek; így a Tököly testvérek Haramvárnál, 
Bozgonyi és a despota Iszkender pasa fölött Szendrőnél. 

Kinizsi ezután átkelt a Dunán s miután Galambócz mellett 

Ez eseményről Óvári Lipót közölt érdekes leírást, s ez okból a 
hadjáratot csak röviden érintettük, az érdeklődőket e czikkre utalván. Lásd 
Századok, 1881. évf. 493—498. lap. 



a szárazon s a Dunán is több apróbb győzelmet nyert, benyomúlt 
Szerbiába s a Morava völgyében egész Kruseváczig hatolt előre. 
Miután azonban török had sehol sem mutatkozott, 50,000 hozzá 
csatlakozott szerbbel és 1000 fogolylyal visszatért. 

A következő évben Kinizsi még egyszer átkelt a Dunán ós Dóczi 
Péterrel a szendrői pasát megvervén, 3000 törököt vagdalt össze. 

Ez volt Mátyás király hadainak utolsó nagyobb vállalata a 
török ellen. Elkedvetlenítve a pápa, a német rendek s a többi ke-
resztény államok részvótlensógén, a török háború eszméjével föl-
hagyott s Bajazit szultánnal 1483-ban 5 évi békét kötött, mely 
később még 3 évre meghosszabbíttatván, a béke a király halá-
lán túl tartott. 

A MÁSODIK OSZTRÁK HÁBORÚ. 1480—1488. 

Az 1480-ik évi hadjárat. Frigyes császár az 1477-ik évi 
gmundeni béke föltételeit szokása szerint teljesíteni elmulasztotta, 
s nevezetesen a 100,000 arany volt az, melyet határtalan fösvény-
sége kiszolgáltatni állandóan vonakodott. E mellett a fondorlato-
kat is folytatta s Beckensloer megszökött esztergomi érseket is, 
mintegy Mátyás boszantására, pártolni meg nem szűnt. Midőn 
pedig Mátyás a Frigyes által Beckensloer javára kijátszott salz-
burgi érsek osztrák váraiba az érsek kérelmére magyar őrséget 
tett, Frigyes a tettlegességre lépve, egy kisebb, 500 lovagból álló 
hadával, Mátyásnak Boszniában időzése alatt, Magyarországba 
tört s egész Győrig pusztíttatott. 

Mátyás király ezt tovább nem tűrhetvén, 1480 február havá-
ban, tehát nyomban a beütés után, Szapolyai István, Tettauer 
Vilmos és Székely Jakab alvezéreit az alattok álló hadakkal Stájer-
országba küldé be, hol azok Ptadkersburg, Pettau és Fürstenfeld s 
több más várost megszálltak s hatalmukba ejtettek; Badkersburgot 
Szapolyai csak hosszasabb ostrom után s ekkor is csel útján fog-
lalta el. 

A pápai követ ekkor, miután Mátyás már Alsó-Ausztriát is 
pusztíttatta, hosszas alkudozások után fegyverszünetet eszközölt 
ki, mely a következő év márczius végéig volt kiterjedendő. 



Ez időszakba esik Magyar Balázsnak otrantói hadjárata, 
melyről már említést tettünk. 

Az 1482-ik évi hadjárat. A fegyverszünet alatt az alkudo-
zások tovább folytak; de bár a békét Mátyás, ki mint említettük, 
ez időpontot egy nagy török hadjáratra legalkalmasabbnak vélte, 
őszintén óhajtotta s a maga részéről mindent elkövetett, követeit 
meg a nürnbergi német birodalmi gyűlésre is elküldvén, az 
alkudozások sikertelenek maradtak, mert Frigyes fondorkodásai 
minden kísérletet meghiusítottek; de sőt a német birodalmi 
gyűlés, melytől Mátyás a török háborúra segélyt sürgetett, a 
segelyt nem neki s a török ellen, hanem a császárnak Mátyás 
ellen szavazta meg. 

A háború tehát tovább folyt. Az 1481 -ik évben mindazon-
által csak kevés erővel, mert Frigyesnek nem volt sem hada sem 
penze, Mátyás királyt pedig az aldunai török hadjárat foglalta el. 
Mindamellett a király hadai Styriában és Krajnában előnyöket 
nyertek, Ausztriában pedig, a passaui püspökkel kötött egyezség 
útján, St.-Pölten és Mautern fontos városok kerültek Mátyás király 
hatalmába. 

A következő evben azonban a háború nagyobb erővel folyt. 
Míg Frigyes a német rendektől nyert segélylyel Magyarországba 
készült betörni, Mátyás király, főhadiszállását Pozsonyban véve, 
Hainburgot fogta ostrom alá. 

A császár ekkor Hainburg fölmentésére Reichenberg Ruprecht 
alatt egy 4000 főnyi sereget küldött, melynek magyar részről 
Szapolyai István és Tettauer Vilmos mintegy 3000 emberrel állták 
útját, de megveretvén, Hainburg felé hátráltak s még a megszálló 
sereget is zavarba ejtették. 

E baleset a királyt az ostrom megszüntetésére bírta s a ma-
gyar sereg Pozsonyba vonúlt vissza. De csak rövid időre, mert 
Magyarországból újabb segélyt nyervén, Hamburgot ismét ostrom 
alá vette, s azt most számos ágyúval, melyek közül a 80 ló által 
vont «Varga-mozsár» vált híressé, sikeresebben löveté. 

Frigyes Bruckból ugyan egy 10,000 főnyi sereggel jött a vár 
fölmentésére, de támadni nem mervén, ismét visszavonúlt. Vegre 
Hainburg szeptember 30-án capitulálni volt kénytelen. 

Hainburg, Bruck és Bécsújhely után, Ausztria legerősebb vára 



volt s igy az elért siker nagy vala, mely még több vár elfoglalásá-
val s Kőszeg visszavételével növeltetett. Mátyás király egesz Ba-
denig nyomult elő, de azután téli szállásokra Sopron videkére tert 
vissza. 

Az 1484—85-iki hadjárat. Az 1483-ik év békealkudozások 
közt telt el, anélkül azonban hogy a háború szünetelt volna. Geréb 
Péter foglalásokat tett Krajnában es Karinthiában, Dávidházy 
István Bruckot fogta ostrom alá, Ausztriában pedig több város Becs 
körül került a magyarok hatalmába. 

1484 elején Mátyás király a háborút nagyobb erővel szándé-
kozván folytatni, Dávidházy seregét megerősítette, mire az Bruckot 
február 24-én rohammal bevette, két hét múlva pedig a belső 
várat is hatalmába ejtette. 

Dávidházy ezután elfoglalta Klosterneuburgot, megszállta 
Korneuburgot, s az utóbbinak fölmentésére siető Wolfersdorfer 
császári vezért Leitzersdorfnál május 11-én egy véres ütközetben 
megverte; Korneuburgot a magyar csapatok, Dávidházy egy ki-
rohanás alkalmával elesvén, most hosszasabban ostromolták s az 
csak deczember 1-én került Mátyás hatalmába. 

Mátyás király ezután minden igyekezetét a birodalmi főváros, 
Bécs megvételére fordította, s míg a tehetetlen császár miséket és 
processióket tartatott, Mátyás szemelyesen intézte a körülzárolás 
és az ostrom műveleteit. 

Miután a híd védelmére szolgáló erődök elfoglaltattak s a 
Duna egy a bécsi fegyvertárban meg máig is őrzött hatalmas láncz-
czal elzáratott, Mátyás király Bécset teljesen elzáratá, ellene erő-
döket építtetett s január 29-iketől fogva lövetni kezdé. 

Sajnálatunkra nem követhetjük e kiváló és Mátyás király 
hadvezéri képességeit oly fényesen kitüntető ostrom részleteit, 
melyeket egy külön tanülmányban megörökíteni a leghálásabb 
feladatok közé tartoznék. Mi itt Mátyás király összes hadjára-
tainak rövid vázlatát adhatjuk csak, melyben részletekre hely 
nincs. 

Bécs ostroma majd teljes 5 hónapot vett igénybe, s mivel a 
város Frigyes által, némi csekély élelemszállításokat leszámítva, 
semmikép nem segélyeztetett, Bécs a mindinkább növekvő éhség 



által kényszerítve, május végével alkudozásba bocsátkozott s a vá-
rost 1485 junius 1-én föladta.x) 

Mátyás király ugyan e napon déltájban, 800 főből álló kísé-
rettel, ünnepélyesen bevonult a német császári birodalom meghódított 
székvárosába. 

Bécs bevételevei a hadjárat főczélja ugyan el volt érve s a 
megalázott császár előbb Linzbe, majd Innsbruckba bujdosott, de 
mivel béke még csak kilátásban sem volt, Mátyás király Ausztriá-
nak teljes meghódítására hadait több irányban szétküldé, a még 
meg nem szállott városokat alávettette, Bécsújhelyet pedig, a csá-
szár még meglevő utolsó várát s közönséges lakóhelyét, Szapolyai 
István által ostrom alá vétette. Egyes csapatai más részekbe is 
betörtek: így Tettauer Felső-Ausztriába1), Geréb Mátyás Triest 
felé stb. 

Ausztria teljes meghódítása azonban csak 1487-ben fejezte-
tett teljesen be Bécsújhelynek augusztus 17-én törtónt megliódolá-
sával s az Albert herczeggel kötött st.-pölteni egyezséggel. 

Még egy rövid hadjáratot kell csak még fölemlítenünk, melyet 
Mátyás király hadai az oppelni herczegek ellen 1488-ban Sziléziá-
ban viseltek, s evvel a futólagos vázlatot befejeztük. 

Mátyás király az 1490-ik év ápril hó 6-án, a meghódított 
Bécsben a hatalom és dicsőség tetőpontján meghalt, azon kínzó 
tudattal, hogy az általa egy egész életen át folytatott harczokban 
kivívott eredmények rövid idő alatt elvesznek s a magyar királyság 
fénye, hatalma a semmiségbe vész. 

* * 
* 

Mátyás király hadjáratainak már e rövid vázlata is fogalmat 
nyújthat a rendkívüli tevékenységről, melyet kifejtett s melyben 
nemzetét önmagával együtt oly nagyra emelé; s ha valamit saj-
nálnunk kell, ez az, hogy erejének javát, tehetségeinek legjobb 

A megadási szerződést e folyóirat I. évfolyamában közöltük. Lásd 
«Hadtörténelmi Közlemények» 1888. évfolyam 475—1-80. lap. 

2) Lásd erre vonatkozólag Kápolnai érdekes czikkét a «Hadtörté-
nelmi Közlemények» 1888. év folvam 24—30. lapján. 



részét oly háborúkra pazarlá, melyek Magyarországnak csak dicső-
séget hoztak, de e mellett a nemzet jövőjére inkább károsak voltak, 
semmint hasznosak. 

A történelem ítélete egybehangzó arra nézve, hogy Mátyás 
király nemzetének hasonlíthatlanúl nagyobb szolgálatot tesz vala, 
ha nemes atyja példáját követve, minden igyekezetét a török fej-
lődő nagyhatalom megtörésére fordítja, ha Magyarország déli tar-
tományait megtartva, az országot a vasallus államok egész sorá-
val veszi körűi, melyek a törököt távol tartják s míg magukat a 
török hódítás ellen Magyarország segitsegével oltalmazzák, Ma-
gyarországot is megvédelmezik, s a magyar királyság hatalmát a 
jövőre is biztosítják. 

A Csehország és Ausztria elleni háborúk csak múló dicső-
séget hoztak, melynek még emléke is elenyészett, s az e háborúkra 
pazarolt erő az elért eredményekkel arányban nem állott. Sem 
Csehország, sem Ausztria nem volt érdemes arra, hogy értté annyi 
magyar vér folyjon s Ulászló, Kázmér valamint Frigyes sokkal 
jelentéktelenebb egyének voltak, semhogy Mátyás királynak méltó 
ellenfelei legyenek. Ausztria és Németország szégyenli ez időszakot 
s történetírása igyekszik Mátyás dicsőségét agyonhallgatni; a többi 
államok e háborúkat kisebb torzsalkodásnak véve, szintén alig 
foglalkoznak történetírásukban Mátyás hadjárataival. 

Ha ellenben Mátyás mind ama fényes hadvezéri tulajdo-
nokat, melyekkel bírt, a török elleni háborúra fordítja, az elért 
eredmények jelentékenyebbek, nagyszerűbbek s állandóabbak lesz-
nek vala; Mátyás a Keleten egy világbirodalmat alapíthat, hírneve 
az egész világban elterjed, s mint a történelem legnagyobb had-
vezéreinek egyike, ma az egész művelt világ bámulatának tárgya. 

Mert a hadvezeri kepesség, melyet Mátyás király a cseh, 
lengyel, osztrák és török háborúkban kifejtett s bemutatott, oly 
nagy volt, hadműveletei oly mesteriek, oly tökéletesek valának, 
hogy a középkorban hozzáfogható hadvezert hiába keresünk, s az 
újkori nagy hadvezérek közt is nem egy van, ki a halhatatlanság 
koszorújához kevesebb fáradsággal jutott s azt kevésbbé érdemli 
meg, mint Mátyás király. 

A mód, melylyel Mátyás király magának egy mindenkor kész, 
jeles, fegyelmezett s valódi harczias szellemtől áthatott hadsereget 
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szervezett; amin t ő a magyar nemzet véderejét az állandó zsoldos 
hadsereg támogatására fölhasználta; a mint a fejlődő tehetségek-
nek tért nyitva a kiváló alvezérek hosszú sorát megteremtette; a 
hogy a bátorságban és vitézségben személyesen példát adva ka-
tonáit lelkesítette s nagylelkű, nemes, igazságos, figyelmes bánás-
móddal, mindenek szívét, hűségét és ragaszkodását megnyerte; a 
szellemi fensőbbség, melylyel a hadművészetet kezelte, s azt olv 
módon fejlesztette, hogy a később következő kornak mintáúl szol-
gált, végre pedig a mód mely szerint hadjáratait vezette, melyek-
ben majd támadólag majd védőleg, de mindig egy előre megfon-
tolt terv szerint s mindenkor a hadművészet örök törvényei szerint 
jár el, s azok ellen hibát soha el nem követ, mindezek bizonyságot 
tesznek hadvezéri nagyságáról s méltóvá teszik arra, hogy neve 
egy Nagy Sándor, Hannibal, Cäsar, Gusztáv Adolf, Savoyai Jenő, 
Frigyes és Napoleon neve mellett ragyogjon. 

Hogy a világirodalom Mátyás királyt mint hadvezért nem 
eléggé ismeri s egyátalán nem méltányolja, annak mi ma-
gunk vagyunk okai. Minden nemzet arra törekszik, hogy törté-
nelmi alakjainak, hőseinek és hadvezéreinek jelentőségét az iro-
dalom útján kiemelje, cselekményeivel a világot megismertesse, 
hírét-nevét terjessze. 

Nálunk — sajnos — e tekintetben még a semminél is keve-
sebb történt s Mátyás királyt mint hadvezért nemcsak hogy a kül-
földdel meg nem ismertettük, de ebbeli nagyságát meg mi ma-
gyarok sem ismerjük s gazdag történeti irodalmunkban, mint már 
említettük, nincs egyetlen munka sem, mely a magyar nemzet 
e büszkeségének hadvezéri jelentőségét a nemzettel megismertesse, 
s a nagy király számára a hadvezér babérkoszorúját követelje. 

De miután nemcsak Mátyás királylyal, hanem nemzeti törté-
nelmünk többi nagyjaival s hőseivel is hasonlókép vagyunk, smert 
hiszszük, hogy a mostani s a jövő nemzedék a múlt e nagy mulasz-
tását pótolni fogja, bízunk abban, hogy eljő még az idő, midőn 
Mátyás király mint hadvezér, úgy saját nemzetünknél, mint a kül-
földön kellő méltatásra talál s babérkoszoruzott szobra a világ 
legnagyobb hadvezéreinek Pantheonjában méltó helyét elfoglalja. 

RÓNAI HORVÁTH JENŐ. 




